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 ترمجة ابن عربي

من  17 يفئي ولد الطا عبد اهلل، حممد بن علي بن حممد بن العريب، احلامتي أبو: امسه الكامل
ين ربيع الثا 26يف  ميالدية، يف مدينة مرسية. وتويف 28/7/1165هجرية املوافق  560رمضان، سنة 

 ميالدية، يف مدينة دمشق. 16/11/1240هجرية، املوافق  638سنة 

 : لقبه
دأ ب. ولكن قدامىهي التسمية الواردة عن املؤلف نفسه وعن أتباعه ومؤرخيه ال: ن عريباب

هلل مد بن عبد احم بكر، ي أيبيعرف بابن عريب لدى أهل املشرق للتفرقة بينه وبني الفقيه املالكي، القاض
 هجرية. 546، املعافري املتويف عام اإلشبيلي

 : مولده ونشأته
وز/يوليو مت 28ق وافبع عشر من رمضان عام مخسمائة وستني هجرية املولد يف يوم اإلثنني السا

سلمون يف أها املأنش سنة ألف ومائة ومخس وستني ميالدية يف مدينة "مرسية" باألندلس، وهي مدينة
ى والتقو لزهداعهد بين أمية. وكان أبوه علي بن حممد من أئمة الفقه واحلديث، ومن أعالم 

لشوائب مجيع ا ة منقضاة األندلس وعلمائها، فنشأ نشأة تقّية ورعة نقّيوالتصوف. وكان جده أحد 
ات العليا و الشرفق حنالشائبة. وهكذا درج حميي الدين يف جو عامر بنور التقوى، فيه سباق حر مشر

 عة. الطاولإلميان، وفيه عزمات لرجال أقوياء ينشدون نصرًا وفوزًا يف حماريب اهلدى 
واصم مة من ععاص لية، وحاكمها إذ ذاك السلطان حممد بن سعد، وهيوانتقل والده إىل إشبي

 إىله والده بىت دفع حبني احلضارة والعلم يف األندلس، وفيها شّب حميي الدين ودرج. وما كاد لسانه ي
ن مت العاشرة مأ" فما لكايفكتاب "ا أيب بكر بن خلف عميد الفقهاء، فقرأ عليه القرآن الكرمي بالسبع يف

 ائفة من رجالطده إىل وال ىت كان مربزًا يف القراءات ملهمًا يف املعاين واإلشارات. مث أسلمهعمره ح
اصفًا وفيقول  لدينااحلديث والفقه، يذكرهم لنا اإلمام مشس الدين بن مسدي يف روايته عن حميي 

 األدب يف ل، ولهحتصي "كان مجيل اجلملة والتفصيل، حمصاًل لفنون العلم أخص: متحدثًا عن أساتذته
 قون، واحلافظابن زر ر منالشأو الذي ال يلحق، والتقدم الذي ال يسبق، مسع يف بالده يف شبابه الباك
ذا  عد ذلك شيئًابلتاريخ نا اابن اجلد، وأيب الوليد احلضرمي، والشيخ أيب احلسن بن نصر". مث ال يذكر ل

دثنا أنه حيمنا هو ن، وإالعلوم والفنوبال عن شباب حميي الدين، وال عن شيوخه، ومقدار ما حّصل من 
ن قوى الشر، مدد ضخم ط بعمرض يف شبابه مرضًا شديدًا. ويف أثناء شدة احلّمى رأى يف املنام أنه حمو

رواح هذه األ على مسلحني يريدون الفتك به. وبغتًة رأى شخصًا مجياًل قويًا مشرق الوجه، محل
 نا سورة يس.ال له أ؟ فقثر، فيسأله حميي الدين من أنتالشريرة ففرقها شذر مذر، ومل يبق منها أي أ
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 يلبث أن س. مث ملرة يوعلى أثر هذا استيقظ فرأى والده جالسًا إىل وسادته يتلو عند رأسه سو
 تها ففعل.ىل هنايإيها برئ من مرضه، وألقي يف روعه أنه معّد للحياة الروحية، وآمن بوجوب سريه ف

الروحي  الكمال  يفبفضل ثروة أسرته تزوج بفتاة تعترب مثااًلويف طليعة هذا الشباب املزهر 
ه إىل د دوافعت أحواجلمال الظاهري وحسن اخللق، فسامهت معه يف تصفية حياته الروحية، بل كان

 اإلمعان فيها.
قلية ألمبيذواذهب ويف هذه األثناء كان يتردد على إحدى مدارس األندلس اليت تعلم سرًا م

انت هذه اهلندية. وك الفطريةية والرموز والتأويالت املوروثة عن الفيثاغورية واألورفيوساحملدثة املفعمة ب
وىف بن مسرة املتانذ عهد ية ماملدرسة هي الوحيدة اليت تدرس لتالميذها املبادئ اخلفية والتعاليم الرمز

. وكان لدينحميي ا م والذي مل يعرف املستشرقون مؤلفاته إال عن طريق931/هـ319بقرطبة يف سنة 
لم يره حميي الدين، ف ،م1141يف سنة  يف ذلك القرن ابن العريف املتويف أشهر أساتذة تلك املدرسة

 هلل الغزال.ايب عبد أويف ولكنه تتلمذ على منتجاته وعلى رواية تلميذه املباشر وصديق حميي الدين ال
تلك املدرسة  فه إىلختالة، واومما ال ريب فيه أن استعداده الفطري ونشأته يف هذه البيئة التقي

 ة ناصعة العلى صوررة والرمزية، كل ذلك قد تضافر على إبراز هذه الناحية الروحية عنده يف سن مبك
 ة الثانية منم احللقخيت تتيسر للكثريين ممن تشوب حياهتم األوىل شوائب الغرائز والنزوات. فلم يكد

سري يف ينه جعل أعلن أم، ومل يشارف العشرين حىت عمره حىت كان قد انغمس يف أنوار الكشف واإلهلا
ايا ددًا من اخلفعة، وأن صوفيالطريق الروحاين خبطوات واسعة ثابتة، وأنه بدأ يطلع على أسرار احلياة ال

ملتواصل االبحث  ة منالكونية قد تكشف أمامه، وأن حياته منذ ذلك العهد املبكر مل تعد سوى سلسل
يزل عاكفًا  به. وملوقل ستعدادات الفطرية اليت تنري أضواؤها جوانب عقلهعما حيقق الكمال لتلك اال

غل إىل تلك  التغليفاله على ذلك النشاط الروحاين حىت ظفر بأكرب قدر ممكن من األسرار. ومل تكن آم
ن مببادئ أنه مؤمباره أظف األسرار وحبوثه عن وسائلها الضرورية تقف عند حد، ألنه أيقن منذ نعومة

فيها من  تممة ماية محقيقية أزلية مرت جبميع األزمان الكونية، وطافت بكل األجناس البشر عقيدة
 صور يفىل آخر ني إنقص وقصور، وأهنا مجعت كل الروحانيات يف الوحدة الفطرية اليت تتمثل من ح

 قليلون.ال اليقتها إك حقية ردحًا من الزمن مث ختتفي، وال يدراإلنسان تنسكية رفيعة تبدو على مسرح
دد علبائدة اصور وأكثر من ذلك أنه حني كان ال يزال يف قرطبة قد تكشف له من أقطاب الع

ى لممن ألقيت ع ،يهممن حكماء اهلند وفارس واإلغريق كفيثاغورس، وأمبيذوقليس، وأفالطون ومن إل
 أنه قد يف بلسبوهذا هو ا كواهلهم مسؤولية القطبية الروحية يف عصورهم املتعاقبة قبل ظهور اإلسالم.

ا اح رجاهلأرو شغف بأن يطلع على مجيع الدرجات التنسكية يف كل األديان واملذاهب عن طريق
االعتماد  زيه علىالن احلقيقني هبيئة مباشرة، وبصورة مؤسسة على الشرف العلمي الذي حيمل الباحث

 عليه دون أدىن تردد أو ارتياب.



3 

 

 

يما بعد ارها فمث انتكدى هذا الشاب مبكرة واليت ل غري أن هذه السكينة الروحانية اليت بدأت
تبني أول  ه مل يلبث أن، إذ أناحدةتتمثل يف تلك املعرفة اليت أشرنا إليها آنفًا، مل تدم طوياًل على حالة و

من أحد  -ذ ذاكإغربية ة امليف تلك البيئ-األمر باإلهلام، مث عن طريق الكشف اجللي أنه مل يعد له بّد 
قيد يف مجيع و أن يتم، وهأن جياري التيار العام الذي كان حيدق به إحداق السوار باملعص إما: أمرين

ال حياة وال فيها و روح أفكاره وتعقالته وأحاسيسه ومشاعره وحركاته وسكناته حبرفية الدين اليت ال
ال يستطيعه  هذا شيءة، وسر وال رمز وال تأويل وهبذا ختتفي شخصيته احلقيقية وتفشل رسالته الطبيعي

ه مع ن خطواتوة مبأي حال، وإما أن يسري على فطرته وحسب تكوين عقله وقلبه فيصطدم يف كل خط
وحدين مراء املاأل أهل احلل والعقد يف البالد. وقد حدث ذلك فعاًل حيث احتدمت بينه وبني بعض

 .دولةجمادالت عنيفة، وحيكت حوله دسائس قوية اهتمته بإحداث اضطراب يف سياسة ال
فجر، ورأى هلب مت ة منوإذ ذاك رأى يف حالة اليقظة أنه أمام العرش اإلهلي احملمول على أعمد

ون بئه بأنه سيكشرق وين الطائرًا مجياًل بديع الصنع حيلق حول العرش ويصدر إليه األمر بأن يرحتل إىل
 ألخري قد أمراأن هذا س، وهو مرشده السماوي، وبأن رفيقًا من البشر يدعى فالنًا ينتظره يف مدينة فا
 لس، فيفعل مان األندمفيق رهو أيضًا هبذه الرحلة إىل الشرق، ولكنه جيب أال يرحتل قبل أن جييء إليه 

 أمر به ويرحتل بصحبة هذا الرفيق.
يبدأ رحالته الطويلة املتعددة إىل بالد  م[ 1223،1200هـ/ 620، 597]وفيما بني سنيت  

العقل  تاز يفريق احملتد مممكة فيستقبله فيها شيخ إيراين وقور جليل ع م إىل1201الشرق فيتجه يف سنة 
د لك الشيخ، وقابنة ذ وهي والعلم واخللق والصالح. ويف هذه األسرة التقية يلتقي بفتاة تدعى "نظاما"

 نيي الديحمفاختذ منها  ئقة،حبتها السماء بنصيب موفور من احملاسن اجلسمّية، وامليزات الروحانية الفا
فه يف ذلك وان أّل ديرمزًا ظاهريًا للحكمة اخلالدة، وأنشأ يف تصوير هذه الرموز قصائد سجلها يف

 احلني.
ت حياته ، وتركزوحيةويف هذه البيئة النقية املختارة له من قبل سطعت مواهبه العقلية والر

نه يف ذلك أ ن. ومالصوفية، وجعلت تصعد يف معارج القدس شيئًا فشيئًا حىت بلغت شأوًا عظيمًا
ن مفًا باهلجرة مره سالذي أإحدى طوفاته التأملية والبدنية بالكعبة يلتقي من جديد مبرشده السماوي ال
حات خلالد "الفتوجلامع ااابه األندلس واملغرب إىل األصقاع الشرقية، فيتلقى منه األمر أيضًا بتأليف كت

 ل إىل قمته يف يتطاوالالذي وومبادئه الروحية، املكية" الذي ضّمنه أكثر وأهم آرائه الصوفية والعقلية 
 عصره أي كتاب آخر فيما نعلم من إنتاج هذا الصنف من املتنّسكني.

ن اهلل ب ي بن عبدم يرحتل إىل املوصل حيث جتتذبه تعاليم الصويف الكبري عل1204ويف سنة 
 وره.بدجامع الذي تلقى لبس اخلرقة عن اخلضر مباشرة، مث ألبس حميي الدين إياها 

م نلتقي به يف القاهرة مع فريق من الصوفية الذين يطبقون حياة تنسكية قوية 1206ويف سنة  
حمافظة. وهنا يظهر له رائد مساوي يأمره بإدخال شيء من الكمال على مذهبه، ولكنه ال يكاد يفعل 
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اطمئناهنم بل حىت يتنمر له عدد من الفقهاء حييكون حوله وحول أصحابه شباكًا من الدسائس هتّدد 
حياهتم، ولوال نفوذ أحد أصدقائه لوقع يف ذلك اخلطر، ولكنه حلسن حظه يستطيع أن ينجو بنفسه ويفر 

م فيلتقي فيها بأصدقائه القدماء األوفياء، ويقيم بينهم يف هدوء وسكينة حنو 1207إىل مكة يف سنة 
 جوقي باحتفال هبيج.ثالثة أعوام، مث يرحتل إىل قونية بتركيا حيث يتلقاه أمريها السل

رحتل إىل يلبث أن يال  وي، وهو أحد تالميذه املفضلني مثاك يتزوج بوالدة صدر الدين القونوهن
 أرمينيا، ومنها إىل شاطئ الفرات.

ين عمر م نلتقي به يف بغداد حيث يتصل بالصويف املعروف شهاب الد1211ويف سنة 
 السهروردي.

فقني ا املنان فقهائهيستقر فيها حىت جيد أن عددًا م م يعود إىل مكة وال يكاد1214ويف سنة 
 نذ ثالثة عشرلرمزي منه االدساسني قد جعلوا يشّوهون مسعته ويرمونه بأن قصائده اليت نشرها يف ديوا

 إىل أنه  أشرنا آنفًااين اليتإليراعامًا كانت تصور غرامه املادي الواقعي بالفتاة "نظام" ابنة صديقه الشيخ 
حلقيقية محل اصادرها عرف مورمزًا نقيًا للحكمة اخلالدة وعندما تبّين هذه التهمة الرخيصة اختذ منها 

خطائهم رفون بأيعت عليها وعلى واضعها محلة قوية كشفت زيفها للجميع بصورة جعلت القائمني هبا
 ويعتذرون إليه عنها.

ريًا يلقي ها، وأخمريأن وبعد ذلك يرحتل إىل حلب فيقيم هبا ردحًا من الزمن معّززًا مكرمًا م
ظل هبا علمه ونقائه ويبم حيث كان أمريها أحد تالميذه املؤمنني 1223عصا التسيار يف دمشق يف سنة 

 ربيع 28ا يف توىف هبىت ييؤلف ويعلم، وخيرج التالميذ واملريدين حيوطونه اهلدوء وحتف به السكينة ح
 م.1240نوفمرب من سنة  16هـ املوافق 638الثاين من سنة 
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 مقدمة املؤلف

كتاب  تلخيصووزهرة شجرة احليوان  الكياناحلمد هلل الذي جعل اإلنسان خالصة مملكة 
رور والعدل ظل واحلوال وتدبريه أسرار الظلمات والنور فهاألكوان أودع فيه مبحكم تقديره وبديع لط

ن إال وهو األذها ر يفء مرئي بالعيان أو غائب متصووالعدوان والطاعة والعصيان فما يف العامل شي
النقصان مجع زيادة ووال وم حىت اخلراب والبنيانسمندرج يف درج ذاته معلوم مندمج يف دفتر وجوده مر

ياته وجسمان ياتهفيه جل من قادر حكيم وعز من فاطر عليم قوى بسائط العامل ومركباته وروحان
ورا القمر نوياء ضالعيان خلق الشمس  لىاب يف عامل الغيب عومبدعاته لتكون كالشاهد على ما غ

ء حظ احلور والضيا ئكةوالليل ظلمة واهلواء لطافة واجلبال كثافة واملاء رقة فجعل النور حظ املال
ور مجيع هذه ام مث صألنعبانية والرقة حظ الشياطني واللطافة حظ اجلن والكثافة حظ ازوالظلمة حظ ال

ظ الروح حللطافة عر وافجعل الضياء حظ الوجه والنور حظ العني والظالم حظ الشثار يف اإلنسان اآل
خلق  [14 :]املؤمنون َّ جح مج حج مث ُّٱ: والكثافة حظ العظام والرقة حظ الدماغ فلهذا املعىن قال

 تراب وماء ونار وهواء. : اإلنسان من عناصر أربعة
ن اهلواء ربودة مر والحلرارة من الناوا ع حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة.يوجعله على أربع طبا

لى ع اءلغ يف الثنبا تاداملتضواليبوسة من التراب والرطوبة من املاء فلما مجع يف خلق اإلنسان من هذه ا
 .[14: ]املؤمنون َّ جح مج حج مث ُّٱ: نفسه فقال

ن كل إنسا صغري هو الالعامل عاملان كبري وصغري فالعامل الكبري من الفرش إىل العرش والعامل
الصغري  ود يف العاملثله موجري مبانفراده وكل واحد من العاملني يف مقابلة اآلخر فجميع ما يف العامل الكب

ات السبع والسمو كرسيوبيان ذلك أن يف العامل الكبري ثالثة عشر جوهرا هي أركانه وهي العرش وال
 هيو ا هي أركانهشر جوهرعثة ن ثالالسبع والنار واهلواء واملاء ففي العامل الصغري وهو اإلنسا نيواألرض

لبلغم الدم واوراء العظم واملخ والعصب والعروق واللحم واجللد واألغشية والشعر والظفر والصف
ن اثىن عشر نسااإل  وهوكما أن يف العامل الكبري اثىن عشر برجا فكذلك يف العامل الصغريووالسوداء 

 رج.ة والفالسّروخران والسبيالن والثديان خرقا مماثلة للربوج وهي العينان واألذنان واملن
 اإلنسان يف يف العامل الكبري سبع كواكب سيارة هبا تتعلق أسباب الكائنات فكذلك أن وكما

قة والقوة يالسامعة والقوة الذاالقوة سبع قوى هبا جتري أسباب الكائنات فيه وهي القوة الباصرة و
اسة الكواكب بالشمس والقمر يكما أن روة العاقلة الشامة والقوة الالمسة والقوة الناطقة والقو

اسة القوى العقل والنطق وأحدمها وهو النطق مستمد من يوأحدمها يستمد قوته من اآلخر فكذلك ر
ن منزال يدور فيها يف كل شهر فكذلك يف الفم مثانية يكما أن القمر مثانية وعشروخر وهو العقل اآل

يظهر تأثريه جبريانه يف منازله الثمانية وعشرون كذلك القوة  لقمرلن خمرجا للحروف وكما أن يوعشر
الناطقة يظهر تأثريها يف خمارج احلروف الثمانية وعشرون وكما أن القمر يظهر يف مخسة عشر ليلة 
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يف الباقي كذلك يدغم من احلروف ثالثة عشر حرفا وهي النون والتاء والدال والذال والراء  ىوخيف
 والصاد والضاد والطاء والظاء. والزاي والسني والشني

ذلك يف واقي فكل وسوكما أن يف العامل الكبري أرضا وجباال ومعادن وحبارا وأهنارا وجداو 
فه كالبحر ادن وجواملعاإلنسان الذي هو العامل الصغري مثله فجسده كاألرض وعظامه كاجلبال وخمه ك

لطيبة وأنسه االتربة عر كالنبات ومنبت الشوأمعاؤه كاألهنار وعروقه كاجلداول وحلمه كالطني وشعره ك
ؤه عق وبكاالصواكالقفار وتنفسه كالرياح وكالمه كالرعد وأصواته و زوفاكالعمران وضجره كامل

بدء سفره كوالدته ة واكاملطر وسروره كضوء النهار وحزنه كظلمة الليل ونومه كاملوت ويقظته كاحلي
دة نقضاء ماه كوموت اءكاخلريف وشيخوخته كالشتوأيام صباه كالربيع وشبابه كالصيف وكهولته 

وأنفاسه  األميالكامه سفره والسنون من عمره كالبلدان والشهور كاملنازل واألسابيع كالفراسخ وأي
يع ما يف نسان مجاإل يف وة إىل أجله فلما مجع اهلل تعاىلكاخلطا فكلما تنفس نفسًا كأنه خيطو خط

مبستنكر  ليس هللقني وألرض والسموات فتبارك اهلل أحسن اخلالرب ا: الكائنات بالغ على نفسه فقال
 أن جيمع العامل يف واحد.

وح سد والرة اجلثنان من جهة روحه واجلسم ثالثة من جها تهفاإلنسان واحد من جهة شخصي 
هة احلواس سة من جة مخع اليت هي احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسيوالنفس أربعة من جهة الطبا

ح أربعة هة الرور من جثىن عشاملنافع األبدان  املقدرةمن جهة التركيب عشرة من جهة املنافس سبعة 
م ة العظان جهعشر من جهة األعصاب مثانية وعشرون من جهة األطراف مائتان وأربعة وستون م

هة لم من جيان قبعض من جهة ظاهر الع ثلثمائة وستون من جهة العروق كل من جهة باطن النظر.
سد من أاملكر  جهة ة النطق لوح حمفوظ من جهة جمموع احلكم ملك من جهة املعرفة وشيطان منترمج

البخل  نظلة يفكاحلهبيمة من جهة اجلهل مماثل للنبات واحليوان كالكرمة يف الكرم و زءجهة اجل
يف لنملة رص وكا احلوكالنخلة يف الرفعة وكالنمر يف الشدة والقوة وكالذئب يف العيب واجلارح يف

ج يف روحه ان مندرإلنسرة يف السرقة فكل بينه نسبة ما وبني اااجلمع وكالثعلب يف املراوغة وكالف
ثنا ا كل يوم ه يفلالروحانية أربعة آالف حكمة معنوية ويف حمسوس جسده أربعة آالف حكمة كذلك 

كر ذفلة عن جه يف غنفس فيوم القيامة ينظر كل نفس أخرألف  ثنا عشراعشر ألف نفس ويف كل ليلة 
 ن.األذها ر فطراعترفت بالعجز عن إدراك حقيقة كنهها فك اهلل ينقطع قلبه عليه حسرات حكمة

متنان وأسأله يل ولكم التوبة واملغفرة أمحده على جزيل اإلحسان وأشكره على مزيد الفضل واال
شريك له حي ال  وأن جيعلنا من عتقائه من النار يف شهر رمضان وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال

ع. عليم ال بفكره جنان قادر ال مبعونة أعوان مريد ملا يكون وما قد كان مسيع ال بآذان ييقيمه الطبا
خر جل عن آليس له مبدأ  وال لسان عظيم ال بشدة أركان أولبصري ال حبدقة وأجفان متكلم ال بشفة 

ل شيء ظاهر يثبته العقل باطن ال منتهى ظاهر بالدليل باطن باحلجاب أول مل يسبقه شيء آخر بعد ك
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: نسخة)ظهر بالدليل للمؤمن فوجده وبطن عن الكافر فجحده كل خملوق حمصور حبصر يدركه احلس 
 .ما سوى يف فطر(
كال فيمن له قع اإلشيمنا ن متباين يعرف بعدم مألوف التعريف أين األزل من الزائل إيواخلالق با

يف يقال كه جمال س معل فأما من مل يزل وال يزال فما للحشكال وإمنا تضرب األمثال ملن له أمثاإ
ويه ه كيف حتفعل كيف والكيف يف حقه حمال كيف ختيله األوهام وهي صنعه كيف جتده العقول وهي

ال ون مثله حده مانقطع سري الفكر وقف سلوك الذهن ما عرفه من كيفه وال و األماكن وهي وضعه
أبرز  عزحام م عن تهكان إذ هو موجد الزمان متجد يف وحدانيعبده من شبهه سبق الزمان فال يقال 

يف  ن ظرفيةقدس عاحلكم فال يعارض بلم تعاىل عن بعضية من وت من خدركن ثبتس املخلوقات يعرا
لقيوم اكن فهو ارك لومسا كماله عن تد عيب اآلن  عنوعّنوتنزه عن شبه كان وتعظم عن نقص لو أن 

لداعي من دليله انه ود أن حممدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وأمياحلي الذي ليس كمثله شيء وأشه
هر قد وزينة الدسطة العووا دار الكدر واحلدثان إىل دار الروح والرحيان فهو يعلمه اجلمال وكل الكمال

دور أمرهم يوعليه  درهميزيد على األنبياء زيادة الشمس على البدر والبحر على القطر فهو صدرهم وب
تها الل ليلها هعن كنيتهم واسطة قالدهتم نقش فصهم بيت قصيدهتم خامتهم مشس ضحا قطب فلكهم

يل ملوسى قالكفر  ماحيودّر معاصريها زبرجدها شرعة مقدم اخللق سريته سر القلم فهو حامي اإلميان 
 . [12: ]طهٱَّ جف مغ ُّٱعلى ُقّلة جبل الطور 

جواد  ركب سليمان  الكرميعلى رفرف النور السالم عليك أيها النيب  a قيل حملمد
 عيسى كان يدع امليت فيقوم. طار به الرباق إىل سدرة املنتهى. aوحممد . الريح فعال به وانتهى

قرن احلق طاعته  وسَلم احلجر اجلامد عليه. حّن اجلذع اليابس إليه. وحممد كلمه الذراع املسموم.
إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين : حبته فقالبطاعته فقال من يطع الرسول فقد أطاع اهلل وقرن حمبته مب

مسه بامسه اوقرن  [10: ]الفتح َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: حيببكم اهلل وقرن مبايعته مببايعته فقال
فال يذكر إال ويذكر معه فهو سيد ولد آدم ونقطة دائرة العامل وتاج بين هاشم تارة يقسم اهلل تعاىل 

وحياتك يا حممد. وتارة يقسم بطرة غرة جبينه  أي، [72: ]احلجرٱَّ حن جن يم ىم مم ُّٱ: حبياته
 َّ يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ. وتارة يقسم بتراب قدمه [2-1: ]الضحى َّ يف ىف يث ىث نثُّٱ

 َّ خض حض جض ُّٱ :كثر ذكره وبالغ يف مدحه وشكره ذكر عينيه فقالأ. من أحب شيئا [2-1: ]البلد

: ]التوبة َّ حض جض مص خص ُّٱ :نه فقالُأذ . ذكر[17: ]النجم َّزي ري ٰى ُّٱ :. ذكر بصره فقال[88: ]احلجر
فإمنا يسرناه بلسانك : . ذكر وجهه فقال قد نرى تقلب وجهك يف السماء. ذكر لسانه فقال[61

 َّ خس حس جس مخ ُّٱ :. ذكر صدره فقال[3: ]النجم َّ من خن حن جن ٱُّ :. ذكر نطقه فقاللتعجل به

 مت ُّٱ :ذكر فؤاده فقال .[194-193: ]الشعراء َّ ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ :. ذكر قلبه فقال[1: ]الشرح
. وذكر يده وعنقه فقال [3: ]الشرح َّ ىل مل خل ُّٱ :. ذكر ظهره فقال[11: ]النجم َّ رث يت ىت نت

: ]املدثر َّ مت خت ُّٱ :. ذكر ثيابه فقال[29: ]اإلسراء َّخي حي جي يه ىه مه جه ين ىن منُّٱ
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 جي يه ىه مه جهُّٱ: فقال ئه. ذكر نسا[1: ]العاديات َّ حت جتُّٱ :. ذكر خيله فقال[4
 َّ اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ: ذكر أهل بيته فقال .[32: ب]األحزا َّحي

: ]التوبة َّجم يل ىل مل خل ُّٱ: وذكر أصحابه فقال، إنه محيد جميد، [33: ]األحزاب
100]. 

رة . وتا[1: ]اإلسراء َّ جم يل ىل مل خل ُّٱرفع رأسك اويقول له إذا اشتقت إلينا تارة 
ك ا وخلقمسناامسك مشتق من  سجد بوجهك واقترب بقلبك.اخفض رأسك واسجد واقترب ايقول 

لصالة على . طرازكم قميص األعمال ا[4: ]القلم َّ ىن نن من زن ُّٱمن خلقنا ومع هذا إنك لكرمي 
 الرسول واآلل.

ما من  ّشر أمتكب: دنزل جربيل من فلوات السموات على سيد السادات وقبلة الكائنات يا حمم 
ليه عى اهلل ة صلح مسلم من صلى علي مرعليك مرة إال صلى اهلل عليه عشرا. ويف صحي يعبد يصل

 . النذير بشريعشرا. قال سفيان الثوري من وجد يف عمله التقصري فليكثر من الصالة على ال
ن بلسا يدينا فإذا قامت القيامة فموسى صاحبه وعيسى حاجبه واخلليل مقدم عسكره وآدم

جه أمهات ء وأزواألتقياااء وصحابته له األصفيآصلى اهلل عليه و يمعنا ييا ولد يتصور يولديا : حاله
ن صلني عليه مة كل املصال املؤمنني وذريته الطيبني الطاهرين صالة دائمة بدوام أعمال العاملني تفوق

 املالئكة واألنس واجلان تسليما وكرم تكرميا وزاده شرفا وتعظيما.

 الشيخ األكرب حميي الدين ابن عربي
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 احلسىن أمساء اهللكتاب شرح 

 وصلى اهلل على سيدنا حمّمد وآله وصحبه وسّلم
 مقدمة املؤلف

مبفاتيح  ن اجلودزائخوفتح أبواب  ،احلمد هلل الذي نّور مساء الوجود مبصابيح أمسائه احلسىن
عقول  جالله  بيداء يف، وهاَملىرواح الطاهرة يف السموات الع  األ صفاته األسىن، وخشع هليبة جالله

ىت عرفوه ح ،لعمىوا بالريوكشف عن بصائر أهل العرفان أِكّنَة ح ج ب  ،أل األعلىمة يف املاملهّي
 جوبنيبصار احملرك أدجاب عّزه عن وشاهدوه يف مالبس مراتب الّصور واملعىن، واحتجب حب ،بتعريفه

  .وح ِرموا لّذة مساع خطابه األشهى ،ىفعموا عن مشاهدة جتليات مجاله األجل
ورد عطاش فأ ،دىنألقصى واألللمأل اوجعله رمحة  ،بالبشارة العظمى على من أرسله والصالة

آله و عليه ى اهللصل ،سات نصائحه شراب حمبته األصفىأم بكهوسقا ،لىجاملورد األ الغفلةفيايف 
 جنوم الطريق ألهل اهلدى. املؤمنني وأصحابه ،سادات اآلخرة والدنيا

هور عني ظ ميكن الليت ا ،ئنات وأصول املمكناتمساء اإلهلية مواد الكافلما كانت األأما بعد، 
حكامها أسلطان  اللوومن أعيان الكون إال هبا، وال يثبت قواعد أركان عامل اإلمكان إال عليها، 

 .وال لكون الوجود رسم ،ما ظهر لوجود الكون اسم وتصاريف آثارها
لطول  ،ئقهاقاما تيّسر من ح بث  سرارها، وأوقد طال شوقي إىل كشف بعض ما أمكن من 

ن تضمتيت هتا، الراب األنس عند قراءشسات أسروري بذوق كو ،واحركل صباح و استئناس بتالوهتا
 .[68: ]القصص َّخض حض جض مص حصخص مس خس حس جس ُّٱي فاستخرت الّذ ،كل فوز وجناح

هل لسان أب ،كما اقتضى حكم الوقتقها حقائيل من  سنحقيدت ما  ،فلما أهلمت وأيدت
، فإن ةلنازلاالنظر  صحابأ هاهلمم العالية والنفوس الفاضلة، ال ما وقف عنرباب الذوق واإلشارة من أ

باب، يل األلأو ألرواح ء، وغذاىاستجالء غوامض أسرار أمساء رّب األرباب تبصرة ألويل الّنه
ضاء  جّو فول يفجيأرباب القلوب، وال ق صفات َعّلام الغيوب شفاء ملا يف صدور ئواستكشاف حقا

د ال بشهوإالّريب رك وزول ظلمة الّشتن قيود مدارك الفكر واحلّس، وال ب إّلا من خلص مساحات الغي
 .دسقر الظائتصاريف جتليات األمساء والصفات يف فسيح ح

 ،هلوىخالفة ال مببالنوع من العلوم ال حيصل من ترتيب املقدمات، وإيراد الشبهات،  اوهذ 
 .[282: البقرة]َّحل جل مك لك خك ُّٱ ق التقوىئوالتحقق حبقا ،وقمع حمبة الّدنيا

حتجب عن اإن اهلل تعاىل احتجب عن العقول كما ": أنه قال aوصّح عن رسول اهلل 
 ".األعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتمر، وإن املأل ااألبص

باألنوار  هنفإهنم يطلبو فاشترك نوع اإلنسان مع املأل األعلى يف الّطلب، واختلفا يف الكيفية،
ر صول إىل أسرابيل الوم س، وهو جلت عظمته حمتجب عن العقول، فأّنى هلجمّردًة م عقواًلالعقلية لكوهن
 .ق الّصفاتئالّذات وحقا

 .بنظره العقلّي همن يطلب همكون احلق مسعه وبصره، ومنبه لومن هذا النوع من يطلبه 
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ماع اجل لّذةوعسل كطالب الّدليل على حالوة ال لدليل على صحة وجدان أهل الطريقةوطالب ا
السالم  يهماعل وموسى دليل إال الذوق، وفيما جرى بني اخلضرالشيء ال يقوم عليه وهذا  نت،مع الع

  .تبصرة ألويل األبصار
 من حيث لم باهللالع ال ميكن للعقل من حيث النظر، فإن لوصول إىل معرفة الذات املتعاليةفا

من  له ملن اختصهيق جبالي يلاحلق على الوجه الّذعالم إوإمنا يعلم ب ،النظر ال يزيد الناظر إال احلرية
 عباده.

ل هذا قا ارد، ومنبفإنه يضرب يف حديد  ي عرف بالّدليل - جّلت عظمته -ن احلق إ: فمن قال
 .. يريد به العلم النظرّي"العلم حجاب": من قال

 .بصرهمم وعهفأهل اهلل علموا احلق بإعالمه تعاىل، لكون احلّق عّلمهم كما كان مس
كون ي منف ،رومثل هؤالء لو تصور منهم نظر فكري لكان احلق عني فكرهم، لكن ال يتصو

الستهالك  فكر،تيكون له فكر، بل هو مع الفهم عن ضروب إهلام احلق من غري  ىمشهده هذا أّن
ذة ن ذاق لهلل ممافما هو من أهل الّذوق، جعلنا  تفكرصفاته يف صفات احلق، ومن كان فهمه عن 

 وفاز بالتعرض لنفحات لطفه يف الغدو واآلصال. ،الوصال
 يف األمساء اإلهليةمقدمة 

 .[180: ]األعراف َّنئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ: قال اهلل تعاىل
قه إطالو، عن الصفات هوالتنّزالتعري  - تباركت وتعالت -اعلم أن األصل يف الذات املقدسة 

 اهور هلظوال  ،نكواكونًا من األ ألن كل اسم وصفة يقتضيقييد بالصفات، وغناه عن العامل، عن الت
: رب الواردح يف اخلص، وقد لزم منه ِقدم العامل اظهورهاألمساء إال هبا، فلو كان يف الوجود ما تطلب 

إخراجها بلك إال ذليس فال ظهور ألحكام األمساء إال يف القوابل، و "،كان اهلل ومل يكن معه شيء"
لوجود ا حّلُة ثابتةفلما اكتسى األعيان ال ،الوجود حصوهلا يف عرصةواألعيان عن حضرة الثبوت، 

 ةلى واليعحلاكم طنة اسم الظاهر احصوهلا يف حمل سلفعند صل مراتب أنواعها يف نفس األمر، ح
 .صفات العلياالج ئوبرزت نتا ،مساء احلسىناملظاهر ظهرت آثار األ

ألعيان ال وا ،ناتمكان املألهنا حضرات تتضمن م لك اهلل الذي هو أعي ،واألمساء غري متناهية
 .متناه   نها فهوما وجد نعم م ،ةنه دنيا وآخرووال هناية لشؤ ،احلقثبوت ألهنا عني  ،وصف بالتناهيت

ى مس ،[15: ]فاطر َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ: ويدلك على هذه اجلمعية اإلهلية قوله تعاىل
زاء أفرادها يف أج لن يدخأ ألكوانا مراتب وهذه حقيقة سارية يف مجيع أفراد ،نفسه بكل ما يفتقر إليه

 : لم أن األمساء اإلهلية على أقسامعلوًا وسفاًل، فإذا علمت هذا فاع
 ."ناأ"و "حنن"و "هو"املضمرات مثل األمساء اإلهلية : منها

 ."اجلاعل"و "الفالق"مثل  ،الكنايات: ومنها
عز  - وهو الواقي ،[81: النحل]َّ رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ: أمساء النيابة مثل: ومنها

 يف الوقاية. ًةنه منابموالسربال ناب  - شأنه
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آل ]َّخن حن ُّٱ ،[79: التوبة]َّ حك جك ُّٱ: مثل ،القرآن هبا قنطأدبًا وإن  امل يطلق عليه ما: ومنها
 يف ريرفع التحج ريجفالتح ،[16: الطارق]َّ مم ام يل ُّٱٱو ،[15: البقرة]َّ مغ جغ ُّٱٱو [،54: عمران

ذلك  هنع منه وما مّمى نفسا َسسّمى إال مبإلينا، فال ي بالنسبة ليه الإبالنسبة  إطالق االسم عليه سبحانه
 .منع أدبًا

ا ما تعلق د، ومنهالفساوكالشرك والظلم  ما تعلق الّذم بفاعلهفإن من األفعال  ،وكذلك األفعال
 لق بهمبا يتع ملتصفنياّب حيحسان والصرب والشكر، وأخرب عن نفسه تعاىل بأنه احلمد واملدح بفاعله كاإل

 ةنسبأو ليه مساء عاأل هاحلمد، ويبغض املوصوفني مبا يتعلق به الذم، فليس ألحد أن يتصرف يف إطالق
 ، ال عقاًلمه شرعًاإعالباألفعال إليه سبحانه إال مبا أطلق له التصرف فيه، ومعرفة التصاريف ثبتت 

أمساؤه يف  ان الكلن كء، وإواحلق تعاىل ما نسب إىل نفسه من األمساء احلسىن دون غريها من األمسا
 .عن النعت إال باحلسىن عراهااحلقيقة إال أنه 

حلق هلم، إعالم اإال ب ما علموا هنمألوصفاته الرسل،  اهللق أمساء ئوأكمل اخللق وأعلمهم حبقا
َمن  ،ةال واحدائة إممسا ان هلل تعاىل تسعة وتسعني "إ: وصّح عن املخرب الصادق صلوات اهلل عليه

 مه جه هن من خن ُّٱ: ىلكقوله تعا هو على وجه التأكيد "مائة إال واحدة": وقوله "خل اجلنةأحصاها د
 .[196: ]البقرة َّمئ هي مي حيخي جي ٰه

عة والتسعني ن التسألتابة وهو أبعد من التصحيف يف الك ،أكثر العلماء دفتقييده على التأكيد عن 
 بالقيد. لتباسالاال التسعني، فأزوالسبعة و يشبه يف الكتابة السبعة والسبعني والتسعة والسبعني

فاظها هو معرفة ألوعند علماء الظاهر مبعىن العلم،  اإلحصاء "،من أحصاها": أما قوله و
بور والع ،قهائقاحبالظهور و ،تصاف هباالوعند أهل اهلل ا .جها وآثارهائق نتائوالعثور على حقا ،ومعانيها

 ىهُّٱ: نهأبسه نف اهنا، كما أنه تعاىل وصفجها، حبيث يصدق عليهم إطالق أعيئعلى مدارج نتا
: تعاىل ، وخري احلافظني بقوله[87: األعراف]َّ مع جع مظ ُّٱٱ، و[150: ]آل عمرانٱَّ جي يه

: ]الصافاتَّٱ جف مغ جغ ُّٱٱ، و[114: املائدة]َّ مي خي حي جي ُّٱ ،[82: األنبياء]َّ من خن حن جنُّٱ
 .[128: التوبة]َّ مح جح مج حج ُّٱ: ، وأخرب عن نبيه أنه[125

لكشف حاب اوأص لوبجمال متسع ألهل العناية من أرباب الق التنبيهاتهذه ففي أمثال 
 ،ملشروعةاسنن وينصبغون بصبغ آثارها يف سلوكهم على مناهج ال ،قهائوالشهود، يتصفون حبقا

 ووسيلة ،إليه ربة هلمقلك صري ذيخالق اإلهلية، واألوالتخّلق ب ،وسريهم على مدارج طريقة أهل الوالية
 .لديه

 إهلية. لّيةأه ال منإ ىلَمن وَا ىلفإنه ما واَ  ،ان أن جيعلنا من أهلههلل الكرمي املّننسأل ا
 شرح األمساء احلسىن

 
 
 ه
 
 و

وهذا أول  ،اجلالل والكمال ةيل متفرد بصفعلم أن اهلوية سّر اإلهلية، وهو عبارة عن موجود أزا 
وهو  َّ ىل ُّٱ: مث قال ،تم هبا الكالم، ف[1: ]اإلخالص َّيل ىل مل خل ُّٱ: عباده بقوله إليها اهلل دعاكلمة 

، قه الوضعية، وسر اهلوية فيهئية جبميع أجزائه احلرفية وحقادسم اجلامع اخلاص الدال على الذات األحاال
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وقوة تنزهه  ،لكمال تفرده عن األغيار ،أنه ال يظهر إال بعد جترده عن قيود أحكام احلروف املركبة إال
 .ق اآلثارئعن حقا

اء، فإن هو اهل لثابت، ولكن األصل ااهلاء والواومن بعض الوجوه من  ن مركبًامث إنه وإن كا
على األحدية  دلياء قي اهلفب "،هم"و "مها": ويف التثنية واجلمع كقولك إليهالواو ساقطة يف آخر كلمة 

 سقاط النسب واإلضافات.وإ ،املطلقة عند استهالك الصفات
ة والنهاية داية يف اهلويلها البة، فية، ويف اإلهلية مرتبة اآلخريللهاء يف اهلوية مرتبة األول هاعلم أنو
 : جليلة ومعان  ،مشرية إىل أسرار عظيمة ،يف اإلهلية

وجود ملركة اوهو أن ح ،سمات الرجاء على قلوب أهل الكشفنمن معانيها  ما يهبّ : منها
 .اإليه ن السبق للرمحة كذلك املآلفعني النهاية عني البداية، فكما كا ،دورية

ية الذاتية اهلو مريض ي هوذال اهلاءأصل أن  يوه ،جاللة اهلوية ورفعتها على مجيع األمساء: ومنها
ن حيث لنصب واجلر موارد ا ليهاعإشارة إىل أن كمال الرفعة املطلقة هلا ذاتية، وإمنا يرد  ،إمنا هو الرفع

النسب والصفات وكام حالنعوت واألقابليتها للحركات اإلعرابية، إشارة إىل مجعية قابليتها مجيع 
 ،خت الضمةأو مت الواتلزاس لقوة الرفيعة اليت هي أصلهااو ،واإلضافات واللوازم واللواحق والعارضات

تب يف مرا حلروفاكذلك هلا اإلحاطة والشمول خبصوصيات  ،العربية العلوموهلا ضمري اجلمع يف 
خمرجها من واهلاء  ركةحفإن  ،اء، وكالمها دوريةاملخارج، والواو باطن اهلاء وحركتها عكس حركة اهل

ىت ينتهي كلها ح حلروفافيمر على خمارج  ،ميتد هبا الّنَفسالصدر بقرب القلب عند أهل الكشف  باطن
وف كلها يف ام احلرأحكبصبغًا نم أ،يعًا كالربق إىل ما منه بدمث يعود عودًا سر ،إىل ظاهر الشفتني

إىل  هتدييمث  ،نيلشفتاا بني مم تدئ، إذ يبءاة اهلكة الواو عكس حركطية، وحرحاهتا اجلمعية اإلدور
لغيب إىل ان عامل اء محركة اهلو، أإىل ما منه بد عوديمث  ،فيمر على خمارج احلروف كما مّر ،الصدر

إلحاطة الغيب، فلهما ة إىل اشهادوحركة الواو من عامل ال ،دائيةتِلما يقتضي ذاهتا من مرتبة املب ،الشهادة
مها منطبقان و ،عاديةاملدائية وتق أعيان احلروف يف الدروج والعروج يف مراتب املبئوالشمول على حقا

قائق احلروف حمجعية  هلماينطبق أحدمها على اآلخر انطباق أول الدائرة على اآلخر، و ،حقيقًة ومعىًن
تالف على اخ بعض بعضها على ذا تركبإاملقدسة الروحانية كلها اليت هي مواد األمساء اإلهلية 

 .أوضاعها
سمانية اجل واملالع ج تركيبها وآثار مجعيتها ألصحاب العلوم الروحانية تصرفات يفئومن نتا

 .والروحانية وامللكوت السفلية والعلوية
ين مادة الرمحا لنفسكذلك ظاهر ا ،وكما أن ظاهر النفس اإلنساين مادة احلروف امللفوظة كلها

 حلكيم.لعزيز او اوه ،سبحانه أن يكون معه غريه ،ال إله إال هو ،كلوهو قيوم ال ،حروف الوجود
ل ق: جلنيدقال ا ،هلل احلمد: أنه عطس رجل حبضرته فقال - هقدست أسرار -قل عن اجلنيد ن و

 ؟ع اهللمن العامل حىت يذكر َم: رجلفقال ال ،[2: الفاحتة]َّ يم ىم مم خم حم ُّٱ: كما قال احلق
 .ذا ُقِرَن بالقدمي مل يبق له أثرْحَدْث إُـإن املو: لافق "،اآلن": قال

 .ريةداء الغيف بي مائاهل ،الكثرة ياتحجاب رؤيةب عن ئالغا ،مقام الفاين يف اهلل: فاألول
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قه  الفناء وحتقلسبعة يفااتب وار املرطمقام احملقق الكامل الباقي ببقاء احلق بعد تعديه أ: والثاين
له يف  ما كانو ،مذكورًا ألنه مل يكن شيئًا ،وأبدًا اًلأز ،[88: ]القصص َّرن مم ام يل ىل ُّٱ حبقيقة

قيقة ال لكشفه عن حاخليزال ف ،ْل، بل وجود الفناء م َتَوهٌَّم م َتَخيَّنه فىنإنفس األمر وجود حىت يقال 
 خم حم ُّٱ: احلق ل بلسانذ يقوفحينئ يقال،والباقي باٍق ال  ،ن الفاين فان  يف كل حاٍلأ ومعاينته ،احلال
 واهلل ،ودلوجاوهو املعرب عن سري احلقيقة اجلمعية الكمالية على مراتب  ،[2: الفاحتة]َّ يم ىم مم

 اهلادي.
 اهلل

 فعال.امع للذات والصفات واألاجل ،الذي له القدرة واالختراع واخللق واألمر
سراره شاهدة أمإىل  عيون األفهام والعقوللجليل، ليس  هوأمر ،اعلم أن شأن هذا االسم عظيم

طالع على واال ،يةاإلهل للقوة البشرية أن يسلك طريق البحث والتفتيش يف حقائق األسرارليس وسبيل، 
، س والطمعني اليأبرددون يت ،من الذات إال الدهشة واحلرية ألهل القرب خفايا مملكة الفردانية، وليس

ل اصطعت أول لتقمانس اجلعوا، فلوال أإن نظروا إىل أنس مجاله طموسوا، ئيإن نظروا إىل هيبة جالله 
 .الوصال لذابت قلوب احملبني حسرًةالعارفني دهشة، ولوال طمع 

إىل  - ا يشاءمبن يشاء مّن على ميفإنه املفضل املّنان  - على عبدهوإين مشرٌي مبا َمّن اهلل سبحانه 
 بعض ما ميكن بثه من أسرار هذا االسم جباللته تباركت وتعالت.

 : الكشفية سراراألإىل  حقائقها احلرفية املشريات: منها
رة إىل شاًا، إلفظ ستةهي أن هذا االسم عند أهل التحقيق مركّب من مخسة أحرف رقمًا و علما

أوهلا و ،نياتبرق األط دوس سوسة واجلهات الستة املختلفةاخلمسة احمل العوامل إحاطة الّذات املتعالية
 : وفيه إشارات ،األلف

إىل خفاء  إشارة ،لف رقمًاخفاء اهلمزة يف األك اهلمزة لفظًااختفاؤها يف : منهااإلشارة األوىل 
وم ألزلية يف رقلصفات ااائق كاختفاء أسرار الذات اإلهلية وحق ،مظاهر األكوان يف الغيب اجملهول أّوال

 .أخريًااملظاهر 
 : اإلشارة الثانية

ارج ات املخجع دراملتعني يف مجي ،ردأن األلف هو عني النفس املمتد من باطن الص: ومنها
، فهو احلروف املعيوميته يف قيامها من حيث ق تبصور احلروف كلها، إذ به كان الظاهر ،احلرفية
غري أن  ،هنفس عينة الوهي يف أحدي ،تفصيلية له وظواهر احلروف صوٌر ،ق الصور احلرفيةئقاحل هيوىل

إحاطته ورمحاين س الالنفمن درجات املخارج، كذلك امتداد  تهايف درج اُكاًل منها ميتاز عن غريه
، فإن الكل سمانياتاجل نات ونفوس أفراد املمكنات من العلويات الروحانيات والسفلياتئمبراتب الكا

 والظاهر ،وجودراتب الان ميف حروف أعي واملتغري ،هلا، وتنوعات جتلياته دصور كلمات اهلل اليت ال نفا
 ،هبقيامهم و ،هووجودهم في ،كل يف قبضتهوخصوصياهتا، وال هتااقابلييف مظاهر األكوان حبسب 

معهم أينما  ووه" "،ألسفلان املأل األعلى يطلبونه كما يطلبه املأل أو": ورجوعهم إليه ،وصدورهم منه
 "، "وأقرب إليهم من حبل الوريد".كانوا
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 : اإلشارة الثالثة
 : مراتب النفس يف إظهار احلروف: ومنها

 : باعلم أن للنفس اإلنساين ثالث مرات
ندجمة حلروف مااهر ووجود ظو ،وهي مرتبة إمجالية وعينية قبل التعني ،قبل امتداده: إحداها

ة للحروف ئشنفية املد األلوال ميكن شهودها وعياهنا بل وجو أعياهنا تميزيمستهلكة فيها استهالكا ال 
نه ككونه روف عين احلمستهلك يف هذا العامل كاستهالك صورته يف وجود النقطة يف عامل الرقم، وكو

مل وكان اهلل "يث نسبية حدية الوانتفاء الكثرة الوجو ،املطلقوتباين  ،إشارة إىل هوية الغيب ،عني النقطة
 تعني.العني والن التمسائية والصفاتية يف اهلوية املقدسة عواستهالك الكثرة األيكن معه شيء"، 

ورجوعها  ،اخمارجه ا يفف حال تعيناهتجياد إىل أعيان احلروامتداد النفس وتوجهه باإل: الثانية
نفس تداد المإشارة إىل ا ،ادهاء حتقق وجود األلفية، وهو النفس املمتد من حيث امتدهلباطن عند انتإىل ا

رجوعها إىل و ،ارجها مدوتنزالهتا يف ،الرمحاين وتوجهه إىل حروف األعيان حال تعيناهتا يف مراتبها
 .هامل الغيب يف معادها ومراجعاباطن ع

 : مث هذا االمتداد النََّفِسّي
ت العناية ة وجذباإلهليإشارة إىل فتح أبواب الفتوحات ا ،فيسمى بالَفتحة ن يكون عارجًاأإما 

 .الربانية
عينات اتب التىل مرإالتجليات الربانية  وورود ،إشارة إىل التنزالت الوجودية وإما هابطًا

 ق اجلسمانية.ئاإلمكانية واحلقا
 ،اهلبأشكا شكلهوت ،وظهوره بصور احلروف ،ني مراتب النفس يف درجات املخارجتع: الثالثة

 ،صافه هباوات ،هاراتبوسريانه يف م ،يف االمتداد هقئبتكرار حقا ده يف عقود مراتب األعداداوتعد
لعًا من طا ،وديلوجالي حإشارة إىل الفيض الوجودي والت ،ه عنهائمع تنزهه وغنا ،وصريورته عينها

 ج آثارها،ئنتاوحكامها ق أئظاهرًا حبقا ،ق التعينات الناسوتيةئساريًا يف حقا ،لغيب الالهويتلع اامط
نه يسمى يف طلق فإن امله األبدي، كاللوهنزتو ،وغناه األزيل ،وهو مع ذلك كله على إطالقه احلقيقي

ى إطالقه يف لع ذلك و معإىل غري ذلك على التعيني والتقييد، وه ،سود سوادًاويف األ األبيض بياضًا
 .العني ال يف التعني

 : اإلشارة الرابعة
 : اعتبارات ثالثوهلا  ،يف عامل الرقم ألفية  حركات سورة  : ومنها

لة من فوق نت نازاكواء س ـ صورة املرقومة األلفية يف هذه املرتبةو ،احلركة املستقيمة: هااحدإ
ن وجمايل ب األكوامرات يفوالقدرة واجلالل إشارة إىل حيطته بالعظمة والكربياء  ـ أو صاعدة من حتت

 مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ: الثرى سكان حظائرر املأل األعلى إىل ظائمن قطان ح ،نركااأل
ومساواة  ،[6: ]طه َّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ، [84: ]الزخرف َّ حت جت هب

 .عز شأنهالنسبة الفوقية والتحتية إليه 
 ،ظهر من حضرة الوحدانية األلفية موهو أول معلو ،هو الباءرض احلركة املمتدة يف الع: الثانية

 ءوهو أول األعداد ومبد ،فإن االثنني أول معلول للواحد ،وكذلك روحه أول معلول روحه وهو العدد



15 

 

 

ية على صفحات ألواح املظاهر فوانبثاث األسرار اخل ،إشارة إىل انتشار جممالت العلوم اخلفية ،الكثرات
 .كان العوامل السفلية والعلويةسلسنة أ تاتلفو ،اخللقية

 تهالتصال نقط ،بدايتهته بيتصل هناي ،وهي حركة دورية إحاطية كمالية ،احلركة املستديرة: ةالثالث
ت راتب التعيناية من مربانف النفحات الئاألولية، إشارة إىل التجليات الرمحانية ولطا تهاآلخرة بنقط

وعروجها من  ، الغيبة إىلورجوعها من الشهاد ،ة إىل إطالقه األولالوجودية ومدارج املظاهر التقييدي
 : حضيض الظلمة السفلى إىل علو فضاء النور األعلى، وذلك

يقة أهل انون طرقلى قامات عوالتقلب يف أطوار امل ،إما باملعراج والترقي يف درجات األحوال
 .الكشف

 .ملركب اجلسماينذا اهلوإما باملوت الطبيعي ومفارقة اجلوهر النفساين 
نفس من هارة البط ةاملشروط وإما باملكاشفات الربزخية يف املواطن املثالية من طريق النوم

 رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ والصفات احلجابيةة الرديئخالق األ
 .[42: ]الزمر َّ مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 : اإلشارة اخلامسة
ل ، واتصالكالمية عن صور احلروف كلها يف أوائل اانفصال صورته احلرفية الرقم: ومنها

لق سبة بني املطنانقطاع و ،ةوالنزاهة الذاتي ،والرفعة ،إشارة إىل العلو والغىن ،احلروف به يف الغاية
للتراب ورب  قيقة مار حوظهو ،وسطوة الغرية األحدية ،وعدم الرابطة بني الالتعني والتعني ،واملقيد

العناية بإياها  رفعهورجوع أعيان املوجودات إليه آخرًا، و ،لكائنات بهواتصال حروف ا ،األرباب
ك واستهال ،رينئاسوم السل رعند اضمحال ،ياألزلية والكفاية السرمدية إىل إطالقه احلقيقي ومجعه الغيِب

 ية.وفناء األعيان الوجودية يف اهلوية الغيبية األحدية اجلمع ،وجود العاملني
 : لفوأما الالمان بعد األ

 .بيده وهو ملكوت كل شيء: إحدامها
 .هو امللك الذي هلل الواحد القهارله و: واألخرى

يف  لوجودياحللل ابتحلي وال ،ق امللكوتية املتصلة بالتجليئإشارة إىل لوح احلقا: فالالم األول
هلا وجود بووق ،فوسم والنالشهادّي ونظام امللك مبشاركة األجسااحملسوس قبل  ،الشهودي مرتبة العيان

 خل ُّٱ: شأنه قال عز ة كماضرب السكة بال واسطك  مجليًا،أحديًا الفيض الواصل بالتجلي النازل قبواًل
 فيها مق امللكوتية على ما أدغئة التجليات من تلك احلقاضافإمث  ،[50: ]القمر َّ حم جم يل ىل مل
 ،صئقاالن بثخعن وتكميلها بالتطهري  - من مراتب عامل اإلمكان ودرجات تعينات األعيان -

 احلقيقي بعد سريانه فيها. هوإيصاهلا إىل إطالق
 ،رصة امللك سعة عجلبار يفاآثار جتليات امللك العزيز و ،ظهورالإشارة إىل جمايل : والالم الثاين

 .وتت امللكلكوق امللكوت ومئوأسراره يف حقا ،من أحكام قدرة املالك وتفصيل ما كان جمماًل
 ،ظاهر القابل مندرج يف باطن املقبوليف الم امللكوت إشارة إىل أن  كإدغام الم املل سروأما 

فإن ظهور الظاهر أبدًا عن باطن سابق عليه، وإن كان هذا االعتبار يعكس من  ،والشهادة يف الغيب
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يف الشهادة، فالم امللكوت من هذا الوجه مدغم  هوالغيب حممول ،وهو أن امللك حامل للملكوت ،وجه
 .مر دوريا كما مّرلكون األ ،فال يقدح ذلك فيما ذكر ،يف الم امللك

 ية لفظ اجلاللة )اهلل( تعاىلعلم اختالف العلماء يف
ولكن نذكر  ،ذوقعن مشرب أهل ال خارٌجف وأما اختالف العلماء يف علميته ووجوه اشتقاقه

 طرفا منها.
لذات م للعاعلم أن مذهب أكثر العلماء من أهل احلق وأصحاب الكشف أن هذا االسم ف
ر ئوأضاف سا ،الصفاتواء وأن اهلل تعاىل أقام هذا االسم مقام الذات موضوعا جلميع األمس ،املتعالية

ل هذا االسم على ومح ،[180: ]األعرافٱَّ زئ رئ ّٰ ُّٱ: ومحلها عليه بقوله ،األمساء احلسىن إليه
إشارة إىل نفي ما  ،[129: توبةال] َّٱمص خص حص مس خس ُّٱ: فقال اهلل تعاىل ى،ووضعه موضع املسم ،ةيالغيب تههوي

 .يستحيل فقده وإثبات ما ،يستحيل كونه
لعلم متوقف ااالسم  وضع أن: وقالوا وطائفة من علماء العربية علميته وأنكر املعتزلة واألشاعرة

 .فوضع العلم له حمال ،علومة  للخلقوذاته غري م ،على معرفة حقيقة الذات
 فال  تعليمًا،َعَلمًا مسًااه وليس هلم أن يضعوا ل ،لومة للخلقذاته مع يكنبأنه وإن مل : وأجيب عنه

لى ألسنة يما لعباده عتعل ،ًاَلمَعمسا ا تعاىل وال ميتنع عليه أن يضع لذاته ،خالف أّن ذاته تعاىل معلومة له
 .رسله وأوليائه

 لفظ اجلاللة )اهلل( تعاىل علميةقول من أنكر 
 .قهكر علمية هذا االسم قال باشتقاومن أن

 ،او مهزةبدل الواألصل فيه واله، فأ ،شدة احملبة وهو ،نه مشتق من الولهإ: فقال بعضهم
 هو تعاىل نهأ: ىنوفخمت للتعظيم، فقيل اهلل مبع ،وأدغمت يف الم األصل ،وأدخلت الم التعريف

 ،هفيوتأهلهم  ،هبوهلهم  به دفيشت ،ويتوله يف مجاله العاملون ،وله فيه العارفونياحملبوب احلقيقي الذي 
 .[165: ]البقرةٱَّيف ىف يث ىث نثُّٱ: قال جلت عظمته ،وشوقهم إليه
جملري وهو ا ،كل جزع لكونه تعاىل مفزع وملجأ ،جلأه إذا فزع وأليه لِأمأخوذ من  إنه: وقيل

 وإليه املفزع واملهرب للخطري واحلقري. ،رينفالذي به ال
م والبقاء ن الدواناية عأقمت به، وهذا ك أي ،أِلهت  باملكان: نه مأخوذ من قول القائلإ: وقيل

لى ة الربانية عمن حضر جودة أنوار الوضافما يقتضي ذاته املتعالية من إ الذايت واإلقامة والثبات على
 .وبات مبقتضى الكرم واجلودأعيان املرب

 ،ل مكانيقة بكنه املعبود على احلقأوهي العبادة من حيث  ،هلةنه مشتق من اإلإ: وقيل
لعابد اء عرفه سوا -ويعبد مما يعقل ويشهد  سجديود يف كل زمان وأوان يف كل ما هلل واملسج

 . إياهوا إالأن ال يعبد ألنه تعاىل قضى وأمر - مل يعرفه، قصده أو مل يقصده والساجد أو
قدير على  ،تبالذا قادر  لوهو  ،قدرة على اإلجياد واالختراعوهي امل ،هليةنه مشتق من اإلإ: وقيل

ت ملعقوالا ،اعوإجياد املوجودات من األجناس واألنو ،واختراع املخترعات ،املبدعات إبداع
 جلياته.اية لتهنال و ،نهوفال غاية لشؤ ،واحملسوسات إىل ما ال يتناهى من أعيان مراتب املمكنات
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ه عن ال عظمتئه وكمبرداء كربيا حمتجبوهو تعاىل  ،إنه مشتق من اله يلوه إذا احتجب: وقيل
 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي ُّٱ ،واإلحاطة العلمية ،واملدارك الفكرية ،ل البشريةالعقو
 .[103: ]األنعام ٌَّّ

إىل لذات، وعاىل باتية له إشارة إىل أن الرفعة احلقيق ،أي ارتفع: إنه مشتق من اله يليه : وقيل
رفعة وله ال ،لرافعا لرفيعاهو و ،للرفعة لكونه عز شأنه معطيًا ،إطالقه عن التقييد برفعه املكان واملكانة

 واملرتبة والشرف على كل ما سواه من املوجودات. ،الذاتية بالذات
التضرع إليه  اهلل يفون بق مولعئالفصيل بأمه إذا ولع، وذلك أن اخلال َهإنه مشتق من َوِل: وقيل
 والسؤال عنه يف كل حال. ،عند الشدائد
يه الم  زيد فمث ،طلقةب ذاته وهويته املعن غيإشارة  ،ةتاباألصل يف هذا االسم هاء الك: وقيل

: ]طه َّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ: والكل ملكه ،إشارة إىل أنه تعاىل مالك ،امللك
مة  متفرد بالعظنه تعاىلأىل إإشارة  ،إلمكان وقوع الشركة ،مث زيد على الم امللك الم التعريف نفيًا ،[6

اذ أحكامه يف إنف له ريوال ظه ،له يف سلطانه وحكمه ال مشري ،متعزز بالقدرة والبهاء ،والكربياء
 وتصاريف أموره يف ملكه.

بحات سمبادي  لباب يفإشارة إىل حرية عقول أويل األ ،له إذا حترييأله أإنه مشتق من : وقيل
ذا االسم اختص ه امل ،كلها وهمركز دائرة الوج هووهذا الوجه  ،جالله وسطوات إشراق أنوار كربيائه

ىل لتنزيه يؤدي إوا - لقهخليه وهو رفعته عن التشب - وهي التنزيه ،رية والعبادة والرفعةال باخلمن األحو
 .عيان املظاهروجود أ ليهاعتوقف يوهي الصفات الكمالية اليت  ،ألن غاية التنزيه إثبات الِنَسب ري،اخل

 كمال الح أنه قد صّردة على ذاته تعاىل، فئأن تلك الّنسب أمور وجودية زا: لئفإن قال القا
 .يد الوجودلزائكاماًل با ،ظهورهاعند ذاته كان ناقصًا  نَّأللذات إال هبا، و

لمعدوم لد جعل فق ،والنسب أمور عدمية ،إمنا هي نسب وأ ،هي هو وال وجود هلا: قال وإن
 .يف الوجود أثرًا

قل عى نقص لدل عي ا،كان قوال بال روح وكالما ال معىن هل ،ما هي هو وال غريه: وإن قال
 .لئالقا

إىل  الوصول ل عنفقد عطل القوة النظرية، فإذا عجز العق ،وإن سكت الناظر ومل يقل شيئا
 ،إال بالعقل م الشرعأحكا وال يقبل ،الرجوع إىل الشرع من هذه األسرار مل يبق الطريق إالبشيء  العلم
 .الفرع وثبوته أعجز تهاألصل وقد عجز، فالناظر عن معرف ألنه

ه أن لعه البد فرلى ضروري ال يقدر ع أمٍرب ل قول الشارع إميانًابعامى عن النظر، وقفإن ت
ه إىل له لريدتأوَّ فإن ،يلالتأو النظرية وحيتاج إىلأدلته يقدح فيها  ،ينسب إىل احلق أمورًا ،يسمع الشارع

 عاىل ال يدرك تاهلل ت أنوجاعل وجود احلق سبحانه على وجوده، وثب ،د إىل عقلهئالنظر العقلي فهو عا
لعقلي ليها النظر اإينتهي  كزًاوصارت احلرية مر ،اه إىل احلريةفهذا غاية تنزيه املنزه وقد أّد ،بالقياس

لى ما عقتدار ه االلوالتكليف ال يكون إال على من  ،وكذلك العبادة وهي اليت كلف هبا ،والشرعي
والشيء ال  ،[96: ]الصافات َّ حج مث هت مت ُّٱ :األفعال منتفية عن املخلوق بقولهو ،ُكّلَف به وُأِمَر

 .ف نفسهيكل
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بل حمل يق  بد منالو ،فأمرهم وهناهم ،خاطب عباده - تعاىل كربياؤه -مث ال خيفى أن احلق 
بات ثوالنفي واإل ،جهوفنفى من  ،فأثبت األفعال للمخلوق من هذا الوجه مبا يقتضي قابليته ،اخلطاب
 هلذا كان بعضو ،ريةكز احلفدرجات علوم العلماء باهلل تدور على مر ،فرماه أيضا يف احلرية ،متقابالن

 قرأ.ال ي  ًايا حرية يا دهشة يا حرف: العارفني يقول
 ،حلق ذات اغري يسمى به أحد أن هعلم أن من اختصاص هذا االسم وجاللته أنه تعاىل عصماو

ن كل اسم لك ،اىلق تعذات احلعلى  ةوإن كان لكل اسم إهلي دالل ،كمال داللته على الذات األحديةل
 ،سلب ثبات أوإخر من مع داللته على ذات احلق يدل على معىن آ - ما عدا هذا االسم - من األمساء

ت الذا لى مفهومزائدة عء الفإن مدلوالت األمسا ،ومل يقّو يف أحدية الداللة على الذات قوة هذا االسم
 .خمتلفة

 .رالقادواملريد وثبوتية كاحلي والعامل أمساء يفهم منها أعيان الصفات ال: منها
 .أمساء يفهم منها النسب واإلضافة كاألول والظاهر والباطن: منهاو

 .كاخلالق والرازق واحمليي واملميتفعال أمساء يقتضي األ: ومنها
ل ئن القااك يا اهلل، فإن :قائلوليس يف األمساء اسم ينوب مناب كل اسم إهلي إال اهلل، فإذا قال 

اء أي اسم ند الندعله فانظر يف حا ،ل الكشف فهو على بصرية يف هذا النداء، وإن يكن غري ذلكمن أه
 عرف اهلل فمن ،اءاألمس هذا االسم حضرة كونل ،يا اهلل: ل بقولهئه القايناديخيتص مبراده هو الذي 

ء حكم ااألمس د منوال يعرف اهلل من فاته معرفة شيء من األشياء، ألن حكم الواح ،كل شيء عرف
 واهلل اهلادي. ،الكل يف الداللة على العلم باهلل

 ن الرحيماالرمح
قتضي تن كما عيااأل اتحبسب قابلّي كلٍّفيض للوجود والكمال الصوري على هو امل نُ االرمح

 .احلكمة
ن عباده م لتائبنياو هو املفيض للكمال املعنوي املخصوص مبا أوجب على نفسه للمتقني والرحيم

هل والرحيم أل ،اراالفتق ألهل نافالرمح "ةرحيم اآلخريا ن الدنيا وايا رمح": عاء املأثورالّد كما ورد يف
 االفتخار.

ملا أنه و اهتا،تعرفال عة جموس ،ومشول سرياهنا ،باسم املبالغة لعموم آثارهامسيت ن ااعلم أن الرمح
رمحة ظهر ما هبذه الو ،ناالرمحوامتنان، فرمحة االمتنان فيض من حضرة  ت رمحة اهلل إىل واجبة مسقان

ىل عمورة هبم إار املّد الوهبا كان مآل أهل الشقاء يف ،ورزقهم على ما هم عليه ،ظهر، وهبا حفظ اخللق
 األكوان مراتبو شخاصاألسريان النفس الرمحاين يف ذوات  هِ ِتوومن عموم رمحته ومشول رمح ،الرمحة

مثل الغضب  -وم العم عنديناقض الرمحة صورته  وأفراد تعينات اإلمكان، وإن وجد فيما ظهر ما
اده غضب إجيق بالفإن من رمحة احل، وحتقيقًا الرمحة من حيث الوجود كشفًا نيفهو ع - واآلالم

بله وال قب مثله  يغضملطن الذي غضب غضبا يف املو وإزالتهعدم إىل الوجود، وإخراجه من ال ،املغضب
 ت سلطانفعّم ،ضبكما كان إجياد الغضب رمحة بالغده، رمحًة بعبا - كما ورد يف اخلرب -عده ب

 .ناالرمح اسم نِةوهي حمل سلط ،لدخول كل شيء فيها -اليت وسعت كل شيء  - الرمحة االمتنانية
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فإهنم  ،ءر الشقا داوإن كان مآهلم إىل ،فضل اهلل على األشقياء ظم ومن عموم هذه الرمحة ِع
 هور الفضل ال، فإن ظاهلملرمحة فيهم على الوجه الذي يليق حبحكام آثار سريان األ ،يستعذبون العذاب

إليه  وم أضاف الكلذا العممن هو ،وأما احملسنون فما عليهم من سبيل احلرام،إال يف العصاة وأهل  َمعظَّي 
 ،[53: ]الزمر َّخب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ: ن قائلِم فقال عزَّ  ،مع إسرافهم

يادة معصية زلكان  و قنطَ ، ولِةنّ بليس يف رمحته من عني امِلإحىت أطمع  ،وا من رمحتهنطفنهاهم أن يق
زاء يوافق واجل ،ا جزاٌء، ألهن أجٍلفاحملمول منقطع إىل ،بعه ومحل أوزار من اّت ،ارالنَّ ِةسكنن كان ملو ،منه

سعت كل و المتنانرمحة اون اجلزاء الوفاق، موال انقطاع لفضل اهلل ألنه خارج  ،وهو منقطع ،األعمال
 .خرةً وآ ، بل هي دار الوجود دنيًامن داٍر حمال من حمل وال دارًا صُّختال  ،شيء

 ،ِةلرحيمّيآثار ا يهايظهر ف ،خاص بالنعت والصفات املخصوصة وأما الرمحة الواجبة هلا متعلٌق
 .سلطاهنا وهي جمايل جتلياهتا وحمالُّ

: بقوله تعاىل ها احلقدّيولذلك ق ، اجلنسوهذه الرمحة داخلة يف الرمحة اإلنسانية دخول النوع يف
ا مف م،م بأعماهلرِّهبفأخرب أنه تعاىل يرمحهم وجي ،[156: ]األعراف ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ ييُّٱ

 .ق  الوفاالوفاء  وهو اجلزاء   ،مبا ناله التقوى منهم ناهلم الرمحة منه إالَّ
 
 
 ل  امل

 
 ك

 .افأحرقه وملك قلوب العارفني ،خربهاأقلوب العابدين ف ن ملَكَم
 .وات واألرض وملكوهتااالسم إليه ملك  هو الذي ينسب 

وذ تصرفه يف تبار نفباعف .وامللكوت السم الباطن، ومها وزيران السم امللك ،فامللك السم الظاهر
ه مالك يوم نأل ،وتمللكتصرفه يف عامل الغيب مالك ا وباعتبار نفوذِ  ،عامل الشهادة هو ملك امللِك

 .واجلزاء باطن العمل ،حيث كان اجلزاء وهو موطن  ،الدين
 ."ومليكه شيء يا رب كل": وبتصرفه على اإلطالق هو املليك كما ورد يف الدعاء املأثور

ق ئهرت حقاوظ ،وسرت يف مرآة قوابل اخللقية ،ِةوانعكست الصفتان من وجود رتبة احلقيّ 
 هباطنو هوامر ظاهرفات األصرُّل توامتثاله األوامر، فمن اشتم ج أحكامهما يف طريق املتابعةئآثارمها ونتا
 .مسي باملنافقومن وقع آثار التصرف يف ظاهره  ،فهو املؤمن

 .نه العاصيإبل التصرف بباطنه دون ظاهره قيل ومن ق
ف إىل نفسه وأضا ،لصفتنيالبصر والبصرية إلدراك هاتني ا: وقد جعل اهلل تعاىل لإلنسان العينني

 ،يان الكونجزاء أعأيف  ةريالبصإشارة إىل سريان أحكام اسم  ،رةال على الكثاألعني بلفظ اجلمع الّد
 .أنه قي عز شحلقياقها بالركن الشديد الذي هو املتصرف وتعّل ،لظهور قيام تصرفات األعيان به

 القدوس
املعاصي،  ن أدناسار عس نفوس األبرالذي قّد ،ه عن كل ما وصف بهر املنّزهَّطملهو ا القدوس 

 .فهمور بر األمملن تد هتهقدسه ونزا أحكاِم ، وِكال األمرين من آثارقدام والنواصيأخذ األشرار باألو



20 

 

 

ني من لى كل عع مٌةحاك ،اإلطالق والتقييد: مرتبتنين الطهارة والنزاهة مترددة بني اعلم أ
هل إن من أف ،لكشفاباب الشهود آثارها حبسب درجاهتم يف أر يشهد  ،ظاهرة يف مظاهرها ،األعيان

 ، أعياهنايف ظهورهوحلق اد التقديس هلا بوجود فيشه ،احلق يف مظاهر املمكنات َةن يشاهد هوّياهلل م
ات ة والظلمدوثّيات احللتغريإليها من االحتماالت اإلمكانية وا ا كان خيتص هبا وينسب وتقديسها به عّم

ا ال ا يف أحديتهن أعياهنم كاًل يف األعيان القابلة الكثرية على أن هتجليب يدية، ويرى األمر واحدًايالتق
، صوصيتهاوخ يتهاابلقحبسب  وخيفى بعضها عن بعٍض بعضها لبعٍض ، وإمنا يظهر يتغري عينه الوجودية

 أخرى.مقدس عن خصوصية عني  ن التجلياتولشؤ تهوقابلي تهخصوصي يف عنٍي فكلُّ
 آةِ  مررة يفاهظكام أعيان املمكنات ويرى أح ،من يشهد احلق عني املظهرالكشف ومن أهل 

ات يف عني املمكن حكامأس يف هذا الشهود إىل ذات احلق عما ظهر من تغيري يفيعود التقد ،وجود احلق
الشمس عن ر تنزه نوك ،مر هذه األحكا يف ذاته بتغّيريعن التغي وسًاّدُق قدسًااحلق، فيشهد احلق م 

لك ظهور وكذ ،ًالونمت النور االنصباغ عند وقوعه على الزجاجات املختلفة األلوان مع شهود احلس
 سب ما يقتضيحبر عليه الصو لتنوع ،األفق وتارة حبيث يسدُّ ،روتارة الذَّ ،البشرصورة يف  تارةً  امللك

 .ريعن التغي وهو يف ذاته امللكية منزٌه ،حال املدرك
 السالم

لكل عني فده، مة لعبالسالبوه إليه، ومنه اه من خلقه أن ينسلسالمته عن كل ما نسب إليه مما كِر
ال يصل و ،جاهتمت درحظ من آثار هذا االسم مع اختالف طبقاهتم وتفاو مراتب األكوان من األعيان

المة السفت، بهاقلبه عن الش ىوصف ،إىل جناب قدسه من اجملموع إال من سلمت نفسه عن الشهوات
 .منه إليه

 .خفيًا كان أو ههم عن دنس الشك وظلمة الشرك جليًاوسالمة أهل احلق تنّز
 ،أهل الغفلة ى إيذاءعل ًاصابرواًل متواضعًا مخق هذا االسم أن يكون وقورًا ئوعالمة املتصف حبقا

 جح ُّٱ: لهشهد بقوامل ويكون كما وصف احلق سبحانه صاحب هذا ،وال ينازع اجلاهل ،ال يقابل الغافل
د يقام أن يزا املباحلال، فلو أراد صاحب هذ أوإما بالقول  ،[63: ]الفرقان َّ جس مخ جخ مح

، ومجيع قواه   ه وبصر ه مسع وعصمة احلق إياه من كونه تعاىل ،لعدم اختياره ،ما استطاع على قوله سالما
ا يف كلم أحدتي مل هان أنّ إلنساحلق إىل نفسه النَتَظَم معه يف سلك اجلهالة، فإن من خاصية ا له ولو وّك

أن أكثر من  ،ملواطناأحوال بعند العارف احملقق  ة ذلك األمر، وملا حتققفبصصبغ وينأمر من األمور إال 
قام مضرة العلمية احلا يف هل ليس ،ما ينطق به الغافل اجلاهل أو يتصوره أو يعتقده أمور ومهية أو خيالية

قائها ب عدم مِلَع لئيضبط عليه وجودها يف حضرة الوجود، فباطالعه على حقيقة كالم مثل هذا القا
 ضبط عليهي ضابٌط اهل تحقق أنه ليسف، غري حملها أصاًل ا حقيقة وال صورةنه ال يرى هلأل ،وزواهلا
 ،ول سالمًاأن يق نم كثر، فلذلك ال يلتفت إليه بأئٍلهنا ذاهبة من الوجود بذهاب قول قاأو ،الوجود
 ،ية والوجوديةالروحانبوتية ومن احلضرات الث ال يتكلم إال مبا له حقيقة يف كل حضرة  نهإاحملقق خبالف 

سبحة م وحانيةرق صورا ئحروف املنظومة الدالة على تلك احلقاحرف من كل شكل يكلم تفحيث ما 
 رف.ق كثر جند العائوكلما أكثر من تلك احلقا ،يف حمل سلطنة القائل هلل سائرة
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 املؤمن
يف  معناه ،األمان من صدٌرو موا بعهده، وهطهم األمان إذا وفَّيا ي ْعمبو ،عباده  َقمبا صدّ  املؤمن

ا ِم س لطان هذْحَكاس أَل، وليهوعلمه بصدق عباد ،لنفسه، وهو علمه بأنه صادق ه حق اهلل تعاىل تصديق
ل يوإما على سب لرسل،ا ألسنةاإلهلية، إما على سبيل الوحي املسموع من  اتخبارإال اإل حملاالسم 
 ه،ر ومصادرخبااإل واقعاقبة مع جتديد النظر يف مبدوام احلضور واملر ،والكشف ألهل اهلل ،اإلهلام

 اينزلول ،لوجودعه يف مراتب اومعرفة موق - من كانكان  -ل ائومعرفة اخلطاب الوارد على لسان الق
 ون به.ال يتعّدوعليه 

نظره  أبدًا ل ب ،لئلقاىل اإعليه ذلك، فإنه ال يلتفت  قُّيف هذا املقام ويش ومن األكابر من يتعب
لها، فتعني ي إىل أهليؤد ، فريى ذلك أمانة يأخذها من اهللالكّلق وهو الذي أنط ،إىل من أنطقه بذلك

ى األمانة ن أّديكون مّمه، لّلحمىل إويوصله  ،يف املراتب لينزله عليه ، وأين موقعه رادعليه أن ينظر إىل ما ي 
 .اِنألماوله أجر  ،إىل أهلها، ومن كان هذا صفته كان احلامل واحملمول عنه يف أمان 

قوهنا بغري فيلح ،دقصوق على غري املعىن املئمعني من أهل احلجاب يأخذون تلك احلقاوأكثر السا
 تب  ارموزال عنها  ،عل السامجله وقد حيل بينها وبني املقصود ،وال تقبلها املرتبة لعدم املناسبة ،مراتبها

ة أن املكافأل، لكاملىل اإوعاد نكال التضييع على السامع الناقص، كما رجع أجر األمان  ،األمان فضاع
تكلم ملورمبا كان ا امع،الس ر َعُظَم تعبه عندظاحملقق إذا الحظ أمثال هذا احلوواجبة يف الطبيعة، 

 .عوٌبارف متالسامع العو ،وما ينطق به مسترحيا لغفلته عن شهود من أنطقهاحملجوب 
 ،ند السماعع عليه ديرا أمر كل م، َفَيِكل إليه ععند السما ومن أهل احلق من يتخذ احلق وكياًل

فهو  ،مانةه األئداأل ال، ون عليه ذلك، فالسامع الكامل صاحب األمانفيهبعلمه،  تهلينزله احلق منزل
 واملؤمن مرآة املؤمن. ، واهلل املؤمن،املؤمن

 
 
 هيم  امل

 
 ن

ر الّس يعلم  هو الذيو ،هما له وعلي لكه ولديه بكل اهد العدل على كل ما يف م هو الّش املهيمن
وحفظ  ،ى حالهراع فمن شهد هذا املشهد ،ويدفع الضر والبلوى ،ويسمع الشكر والشكوى ،جوىلّنوا

 وعّد أنفاسه. ،أوقاته
 له اتب الوجود إالعيان مرن أمفما من عني  ،ةة واخللقّييَّرة بني املراتب احلّقئاحلقوق دا اعلم أّن

ه حقوق للف ،نهنقصاوزيادته  شاهدًا ،يف حقه وعليه حق، وكل صاحب حق ال بد أن يكون ناظرًا حقٌّ
 ا أوجبه علىمب ِهِمَرَك حقوق على هلعبادو ،ه من التعظيم واالمتثالجناب عّز على عباده مبا يستحقُّ

يه هو حصول الذي لدو ،تفالذي للحق على عباده هو االمتثال عند األوامر والنواهي يف الطاعا ،نفسه
 .يٌّوما للعبد وضع ،فما هلل ذايتٌّ ،الدرجات

 .[40: ]البقرة َّ رب يئ ىئ نئ ُّٱ: تعاىل اهلل قال
 : بدوافترق القائلون فيما للع

 .ليه شيءجيب ع أنعن امتنان من احلق ملا يقتضي جنابه تعاىل من التنزيه : منهم من قال
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و وه ،[54: األنعام]َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ: نه حق العبد لقوله تعاىلإ: ومنهم من قال
حرمت ": ظِراحليف  عاىلتخل نفسه حتت األحكام اليت شّرعها لعباده، قال أعلم بنفسه، وأنه تعاىل أد

وقال يف  ،[7: ]الزمر َّىت نت مت زت ُّٱ "تهئامس كره"وأ: وقال يف الكراهة "،الظلم على نفسي
ن تكفروه، فل ،[197: ]البقرة َّ جي يه ىه مه ُّٱ: ويف الندب ،[133: النساء]َّ جع مظ حط ُّٱ: اإلجابة

كما  املربوبولرب ابني  هالنعكاسه ودور ،باده، ليكون األمر منه إليهعفوصف نفسه بكل ما وصفه 
ني فكل ع ه،وجن م وعليهله من وجه  ،ني رتبة احملصوليقدة من الطرافالشه ،ثبت عند أهل الكشف

 ،لشاهدو عني ااصل هفعني احل ،اإلجيادب الكل على ، وهو شاهد ِده على كمال املوِجبوجدان شاهٌد
 يامه باحلقيقة.العكس وق لالتصا

 العزيز
 ،ف كنههال ي عرو ،لهواخلطري الذي ال يوجد مث ،عجزهو الغالب الذي ال ي غلب وال ي  العزيز

ر غ َصسلطانه و حلقِّ ا زَّعفمن الحظ  ،ويصعب الوصول إليه، بل ال يصل إليه إال به ،احلاجة إليه شتدوت
: ]املنافقون َّ يل ىل مل يك ُّٱ: ىلقال اهلل تعا ،وال جيري عليه سلطان غريه ،يف عينه اخللق

8]. 
: هو قوله تعاىلو ،لعمومة احئوللمؤمنني هبما، ويف ذكر املؤمنني را بِه، ولرسوله ،فهي هلل ذاتيةٌ 

 .[52: ]العنكبوت َّ لك خك حك جك مقُّٱ
ع ن بالعزة ميتنن املؤما أة، فكمص العّزئويف هذا إشارة إىل مشول سريان العزة، ألن املنع من خصا

الذي  ر فيه الداعيأن يؤث نعتميه إىل الكفر، كذلك الكافر بالعزة اعي املخالف الذي يدعوه الّدأن يؤثر في
ري أنه ال حبكمها، غإن اتبع متبع افإنه ما  ا،احلصن املنيع لإلرادة، وهي اهلويدعوه إىل اإلميان، فالعزة هي 

 .اختص اسم اهلوى مبا ذم وقوعه من العبد شرعًا
 .أن ال يؤثر فيه أثر الغري أصال ر يف هذا املقامئومن عالمة تصحيح السا

 جف ُّٱ: عاىلتداعي بقوله أنه جييب ال - نفسه زع -وقد أخرب  ،ال أعز من نفس احلق: فإن قيل
 .[186: ]البقرة َّحق مف خف حف

 .تأثري دعوة الداعي يف نفس اجمليبواإلجابة ال تكون إال من 
فما  ،[60: ]غافر َّجه ين ىن ُّٱ: عظمته قال جلت ،لم أنه تعاىل أمر عباده أن يدعوهفاع

حلضرة ن هذه امشيء  وحظ كل ،رادتهإبإجابته هلم، فما أّثر فيه إال  رادتهإلأمرهم بالدعاء إال 
 ،ماه نه هو َحيء عين يكون غري ذلك الشهبا يتميز عن شيء آخر، فالتميز املانع أ اليتخصوصيته 

 .عزٍّباملسمى 
 
 
 اجلب
 
 ار

 .بضتهلكوهنم يف ق ،ليه عباده يف اختيارهم واضطرارهمر عَبمبا َج ار اجلبَّ
بال  أصلح األشياء فهو ،ظملتعاوإما مبعىن ا ،وإما مبعىن اإلصالح لألمور ،واجلرب إما مبعىن اإلكراه

 .همٌ ف ذاته سرارأوال يشرف على  ،ال يرتقي إىل جنابه وهٌم ،وأمر بالطاعة بال احتياج ،عالج
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 .ايت وعرضيذ: اعلم أن اجلرب على نوعني
 : نوهلذا اجلرب وجها ،نفس كل فالذايت هو عن جتلي يف العظمة احلاكمة على

 .ويسمى العظمة ،وجه إىل هوية الغيب واإلطالق احلقيقي
 .ووجه إىل اخللق ويسمى األلوهة

جلربوت ا فاأللوهة يف ،لقبرزخ بني العظمة واخل ، واأللوهيةفالعظمة برزخ بّيٌن اهلوية واأللوهة
لربزخ فهي ا ،لصوريةاتجليات ال ل يفيوهلذا هلا التحو ،وتقابل الذات بذاهتا ،فتقابل اخللق بذاهتا ،الثاين

 هبا. ال حكم للذات إالف ،بني احلق واخللق، فال علم ألحد بالذات إال من ورائها
 : وهو حممود ومذموم ،جرب اخللق يف اخللق ووأما اجلرب العرضي فه

 .ٍءياصاحب ح أو ،هبذا الطريق إما صاحب طمع ورباجملو ،فاحملمود جرب اإلحسان
كن ميفيطيعه مبا  منه، طمعه ذلك يف الزيادةاإلحسان ابتداء من غري استحقاق  فالطامع إذا رأى

هو منفعل عن فوس، لنفاليه عملا جبلت  ،املنة عليه ةلكراهي ،وفاقا حسان احملسن إليه جزاًءإليكون  ،له
 .جرب ال يشعر به

ه وقبوله ملا ناإتي يفسن احلياء مينعه احلياء مبا غمره من اإلحسان أن يعترض على احملوأما صاحب 
 فوس. ّنص الالئن خموهذا  ة،ليزول عنه حكم املّن ،جزاء اإلحسان وذلك أيضًا ،يريده منه احملسن

م أهليته لعد ،د اهللوصاحبه ممقوت عن ،وأما اجلرب املذموم فهو اجلرب بطريق الغلبة والقهر
 .استحقاقهو

 اومة، فإنه اللى املقناعه عفذلك لضعفه وعدم قوة امت ،اجملبور مثل هذا اجلرب يف الظاهر: قيلإن ف
 ،اطن الظاهر والبيفاألثر حلكم واله  خبالف جرب احملسن فإن ،له إال يف الظاهرأثر فال  ،يقبل بباطنه أبدًا

 .مه  ما وقليٌل ،من اإلحسان ملن سلك سبيله فال جرب أعظم 
 املتكرب

أن ال و ،ملكه حد علىأال يقهره ف ،رهتيقدر أحد على هتك س هو الذي ال ،من الكربياء املتكرب
 .ومنه الغفران ،نه هو الذي بيده اإلحسانأل ،ليهإحيسن 

ْعت  فلم ج ": ثُلمثات احملد تافصف نفسه بأشياء هي يف العموم من واعلم أن اهلل تعاىل ملا وص
 ،ستحقاقاصفة  ، حىت ظن أهل احلجاب أهنا له"تعدينقيين، ومرضت فلم ت فلم تسئوظم ،تطعمين

تصف هبا ا وإن ،ثاهلاطالقات وأمأنه املتكرب عن مفهوم هذه اإل وتعاىل ـ سبحانهـ فأخرب عن نفسه 
ل الظاملون ا يقوّمععاىل ت ،هل والكربياء ذايت ،سرار يعلمها أهلهااأل و منجمازا ووصف هبا نفسه، فه

 .واجلاهلون
سم يف باطن العبد أن ال يقع منه خمالفة احلق أبدًا ما دام العبد حتت ثار هذا االآوعالمة استقرار 

 فال تظهر أحكام جتليات ،حكمه، لغلبة استيالء الصفة عليه، فإن وقع دل ذلك على عدم صولة احلاكم
ما يشهد من صفات العفو  ه على خالف احلقأع املوافق، وأما َمن أجرئاحلق املتكرب أبدًا يف نفس الطا

عن  خيلوفإن احملقق يف هذا املشهد ال ، الكربياء واملتكرب ةحة من صفئما عنده راف ،ي القنوطهنو غفرةوامل
ازداد خوفه، فإن وقوع احملظور املقدر عليه إذا اتفق أن  ازداد معرفته وعلمه بكربياء احلق، وكلما وجٍل
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 ـ كما ورد يف اخلربـ ميان نور العقل واإل وامتزاج ،ن الغفلةظهور سلطاف ،حبكم القدر احملتوم منه يقع
 من كونه عماًل كان أمانةً  ،إىل احلق لقعال ذلك ، لعلمه برجوعاملقدور إال وقلبه وجٌل فعلال يأيت 
 .وهو تعلق الذم به ،يليق جبناب عزه ِبَغ يف هذا احملل مبا الصانعنده، ف

يضًا، فإنه أالوجل  فيدركه "ُكْن"قيل له  حىتكون تأنه ما  قيقة تكوين الفعل َعِلَمىل حإن نظر إو
حلق كام كربياء اذا من أحهفدب، إىل احلق فقد أساء األ نفسِه كان ممن أشرك، وإن َنَسَبىل إَنَسَبه   إذا

 .من مل يعصِه عرفه  ماو ،ه اهلل من عصا ما كرَب: وهبذا قال بعض أهل التحقيق ،املتكرب يف نفس احملقق
 قاخلال

ر املوجودات لذي أظهاهو  هو اإلبداع واالختراع واإلجياد من العدم إىل الوجود، فاخلالق اخللق 
 .[54: ]األعراف َّزي ري ٰى ين ُّٱ: قال اهلل تعاىل، وقّدم بعضهم على بعض بإرادته ،بقدرته

 : واخللق خلقان
 .خلق تقدير: األول
 .وخلق إجياد: الثاين

 .[20: محن]الرٱَّ مم خم حم جم ُّٱ: واألمر جربوٌت
: وله تعاىلعنه بق احلق ال تقدم وال تأخر، كما أخربب الوجود اين أحديُّفخلق التقدير أمر ربّ 

 ن يفن يف التكويقبول الكائ عني "كن": فعني قوله تعاىل ،[50: ]القمر َّ حم جم يل ىل مل خلُّٱ
 زماين.قع منها يف الوجود ترتيب يهذه احلضرة، مث 

لتصرف يف ا ن هلا، فإعكاس القوة اخليالية يف مرآة األعيانن سريان حقائق هذه احلضرة انوِم
 .املوطن هذا ا املمتنع بالواجب يفإلحلاقه مراتب الوجود من الوجوب واإلمكان واالمتناع

ن، فما ُك ع قولمائن ن الكتكوُّ لعدمها كأهنا موجودة يف حضرهتا،  واألعيان الثبوتية يف حال
كوم عليه احمل كونلها، القوة على ما خلقت إال رجع احلكم علي وما حكمت هذه ،عندها م َحاٌل أصاًل

 .عني نفسها
 : كشف يف شهود هذا األمر على درجاتل الصوأ

 .لوجوددرك من حال العدم إىل حال انقالب املوصوف بالوجود املامن يرى : منهم
دمها ال ع حهي يفو ،ةتبظهوريا كتعلق الصور املر بل تعلق بالوجود تعلقًا: ومنهم من يقول

 .يف عني مرآة وجود احلق فتدرك األعيان بعضها بعضًا ة،كما هي ثابت
لكن احلق  لعدم،األعيان الثابتة على ترتيبها هي على ما هي عليه من ا: ومنهم من يقول
 عند ضًاعضها بعبرك فتد ،ومظاهر آياته ،تلك األعيان، وهي جمايل جتلياته الوجودي هو الظاهر يف

 .ال الكامُلكشفني إ الوال جيمع بني ،وليس إال ظهور احلق ،الوجود تادفم أهنا استظهور احلق، فتوه
 ئالبار

 يف احلق هود أهليف ش والباري مدبرها، وقد وقع التفاوت ،األعيان ئاخلالق منش: قيل ئ،البار
 .ى حسب درجاهتم يف الكشف والتحقيقعل سم وظهور أحكامهاسلطنة هذا االجملى 
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يف  ًارأثا رى هلياهنا على كل خملوق من األرض العنصري خاصة، وال من يرى سلط: منهم
 .ق آخرفخل نسوب إىل األرض العنصريالعلويات، فعند هؤالء القوم ما عدا هذا اخللق امل

لطبيعية من اا مجيع فهصّرتيف  فيدخل ،ةّيملكة الطبيعة الكّلاملمن يقول بعموم تصرفها يف : ومنهم
اتب آخر مر لي إىلحضرة اهليوىل الك منالظاهرة  ،السفلياتسمانيات الروحانيات العلويات واجل

ر، فذلك خلق آخ مةِ ملهّيكة اوما سوى ذلك من اللوح والقلم واملالئ ،املرتبة اإلنسانية وي هذد الوالوج
 لكن ال يقبلهيضًا، وفسه أاخللق نرب يف خلق اخلالذي هو النفس الرمحاين يشمل الكل، وقد ورد  ءوالعما

 طورن يف َمن كا إال ر على سر حقيقتهثخارجًا عن طور العقل، وال يع عقول، لعدم فهمها، وكونهال
 بد لكل صاحب أنه ال علميهو أن  ،من ذلك إىل بعض األفهام ئًاا الذي يقرب شيالنبوة أو الوالية، وأم

 ظره، فكل صاحب نال غري هللاده وهو يفيع ،فيه هو اهلل ما يقول يتصور يف نفسه أمرًا همقالة يف اهلل أن
قوة عليه تلك ال ىما ألقره، وك احملل إال جمعول نظَد يف ذلوجده يف حمل قابليته، وما وجا ما عبد إال م

من صور  ل ما ظهركو ،املصورة إال اهلل، فما خلقه يف ذلك احملل إال اهلل، فهذا معىن ذلك اخلرب
 فإمنا هو كمللام أشخاص أوها لأفراد االسم وحمافكار أ حماّلعتقادات املختلفة واآلراء املتباينة يف اال

صياهتا سب خصوحبكوان وتظهر يف مظاهر األ ،تحقق يف حقائق األعيانت ،ن جتلياتهووشؤ ،بروز آياته
 ى إطالقهعل - هو كما -من حيث ذاته املقدسة  - جلت عظمته -واحلق  ،وقابلياهتا واستعداداهتا

 ."تعاىل عن ذلك علوا كبريا"ذاته  يف وال تغيري ليال تبد ،احلقيقي
 املصور

ف هل الكشأصدور  مبفاتيح الصور، وزين رياض البهاء أبواب خزائن موادِّ مبا فتح املصور
وممثل  ،هليئاتايئ ومه ،فهو مصور الصور ،وآثار ورود آياته ور أنوار أزهار جتلياتهوالشهود بص

 .صوصًاونور السرائر خ ،اهر عمومًااألمثال، الذي صور الظ
العلم  رزخ بنيق بخللوا ،اعلم أن حضرة التصوير هي آخر مراتب حضرات اخللق، والعلم أوهلا

 ههب خبلقذ لسرِّاهذا  يف اخللق، ومن ةاجلسمانيذلك ظهور اإلنسان وقع يف آخر مراتب لوالتصوير، و
ي خيلقه اد الذقالعتاخيلق كخلق اهلل، ومن ذلك صورة  اإلنسان يف نفسه عند تصوره وتومهه، لكونه

 نمع ما عليه م -جود اإلنسان يف نفسه عند تصوره وتومهه لكونه موجودًا جامعًا حقائق مراتب الو
لى عنبهه ويطلعه يية أن اإلهل الغرية تفاقتض - هو عليه والغفلة عن شهود األمر على ما ،التقييد والتعيني

عامل  ح قوابلئصفاومراتب األكوان  وسريان اهلوية الغيبية يف حقائق ،عموم التجليات الوجودية
 مم ام ُّٱ: ىلله تعالقو - ما كان كان - تومهه ومصارف تصوره مراِفِقاإلمكان، ليلزم األدب عند 

بد قام العأ موضع ، ووجه الشيء ذاته وحقيقته، فأثبت احلق سبحانه أنه يف أي[115: ]البقرة َّمن زن رن
 ق، واحلق أحقبته احلد أثقفأنكر العقل ذلك لقصوره،  وإن ،توليهوجه احلق يف موضع  ،فيه أو توىل إليه

 .أن يتبع
 : على قسمني العلموأما املصورون من هذا 

لك، على ذ ةرقدالم وال حيييها لعد اة،للحي املستعدةمن خيلق صورة جسمانية كالصور : منهم
 .الذي يتعلق به الذم اإلهلي وهو
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 ةوأعطي القدر ا،أهتكلف بإقامة نشتيت صور األعمال الوروحانية  صورًا ئمن ينش: ومنهم
 .الروح فيها، وهو اإلخالص واحلضوروالقوة على نفخ 

وحلق  ،يضًاأه الذم بق تعلَّف الروحانية، هذا النفخ يف هذه الصور مثل وِمن هؤالء َمن قّصر عن
 .باألخسرين أعمااًل

 هطقنا لىع قوميف، على أمت الوجوه بإذن احلق وتوفيقه الروح وينفخ فيها من ينشئ: ومنهم
فخون يف صور لذين ينا ون، املصورَفْهم  ،صورالحبمد ربه، فاملخلصون العارفون أبدًا يف إنشاء  ةمسبح

 وشهودهم قائم. ،هنم دائٌموفشؤ ،إنشائهم أرواحًا
 
 
 الغف
 
 ار

 كوانلستور من أاتدل من ا اسالغفور مبوإليه،  شرِّال ةِ نسببا َسَتَر من العيوب، الغافر مب الغفار 
 ملقربني.الئكة اف املوحماه عن صح ،ناظرينعن عيون امل سترإال  وغري أكوان، الذي ال يترك ذنبًا

طن على ذا املوهن يف واحلفظ، فإن املستوري والغريةون الّص هو اعلم أن من أحكام هذا االسم
 : طبقاتثالث 

 ه.هو املستور عن العقوبة بعد حكم املعصية فيه وهو املغفور ل: األوىل
 فيه وهو احملفوظ. لعدم رغبته املستور عن قيام املعصية له: الثانية
ود هالغائب عن ش ،لذاتيف أشعة أنوار ا املستهلك ،املستغرق يف تالطم أمواج الصفات: الثالثة

 املعاصي والطاعات وهو املعصوم.
اهرية ظتر ها سأعالوأما يف العموم فاألمور كلها مستور بعضها على بعض، و ؛هذا يف اخلصوص

لباطن، فمن ظاهر واني المسزال وقوفا مع االيأشخاص مراتب األكوان بأمجعها ال وذلك أن أفراد  ،احلق
السم اعلى  ًاستر كان اسم الباطن يف حال مشاهدته رؤية وشهود  ةكان مع االسم الباطن يف حال

ع االسم ن كان مك مكذلو لى ما هو عليه يف احلكم ما تغريته عنواسم الظاهر يف حمل سلط ،الظاهر
شهود اسم  يب ألهللظاهر غعلى اسم الباطن، فا ٌر، فإن اسم الظاهر يف حقه سترؤيًة وأ الظاهر شهودًا

 الباطن، ادة أهالاهر شهفغيب أهل الظ ألهل الظاهر، الباطن غيٌبأن كما  ،الباطن، والباطن شهادهتم
هم لق بعضور اخلسباب والوسائط، وستستور األودون ذلك  وغيب أهل الباطن شهادة أهل الظاهر،

ستور، فإن عيان الهي أاألمساء على املسميات، وإن دلت على ذات املسمى ف على بعض، وألطفها ستور  
ستورون لوجود ما عني يفاخللق وومستور،   وساترٌ ترٌ س كله فالوجود أحكامها،الختالف  خيافها الناظر

ور لعجب أنه مستوا ه،ورستمل ًاْتر ال بد أن يكون مشهودلسَّوا ،وهم ستور عليه ،عنه، وهو َسْتٌر عليهم
 عن الستر بالستر.

 
 
 القه
 
 ار

لبة غوهو ال دعىن واحمب لوالك ،والقهر واجلبابرة بالعقوبة ،الذي قهر اخللق بالفناء ار القهَّ
 فهو القادر على منع غريه أن يفعل خبالف ما يريده. ،طوالتسلي
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ظهر فيهم ي، وال السماني ال يكون هلم التجلي يف نفوسهم من هذا واعلم أن الُكّمل من العارف
شيء  ن وقع من ذلكدًا، وإة قص، وإمنا يرونه يف مرآة الغري، فلذلك ال يقع منهم املنازعة واملخالفآثاره

 .تعليم، لكوهنم حمفوظني حبفظ احلقيف الظاهر إمنا يكون على وجه ال
ن النزاع نهم، فإمٌم وذلك َوْه ،يكون من النزاع إمنا عاء بعض أهل اهلل ملا وقع هلموترك الد

هل الشرك ني من أخالفامل منه هذه الصفة مع ت، وأما َمن ظهروانكساٌر ةلذوالدعاء  ،اسة وسلطنةير
 .باهلل ال بنفس العارف فإمنا ذلك قهٌر والفجور

رك رفع بالء وتلى ال، فإن الصرب عالصرب والرضاكوإما خفي  ،والنزاع إما جلي وهو املخالفة
 خي حي جي يه ُّٱ: هلرب ولذلك قال أيوب  ،الشكوى إىل احلق عني النزاع ومقاومة للقهر اإلهلي

حضرة للب داألأعلم اخللق باحلقائق وحفظ  عليهم السالم واألنبياء ،[83: ]األنبياء َّىي مي
ه بقول تعاىل يهإل شكوىه الووصفه بالصرب مع رفع ،وأثىن عليه ،استحسن ذلك منه تعاىل إال أنه اإلهلية
يث حبس لكن من ح ،وال خفاء أن الصرب حممود ،[44: ]ص َّ ٰذ يي ىي مي حيخي جي يهُّٱ: تعاىل

 أرفع عندأعلى و اهلل رفع الشكوى إىلو ،وهو رفع الشكوى إىل امِلثل ال إىل احلق النفس عن اجلزع
 ،يروض من راض ذأخوم االرضف ،إرادة احلق يف ذلك، وكذلك الرضا من النزاع اخلفي الكامل، لشهود

 لذي حجبهجلموح اامن  نقاد، وكذلك النفوس لوال ما فيهايالدابة إذا مجحت ل تومنه الرياضة، وراض
 يةٌ هي راضففطرية ياضة الالرب عن شهود احلقائق اإلهلية ملا راضها صاحبها بالرياضة، فإذا خ لقت مرتاضةً 

وكان  ،وضعه غري ميفمر ووضع األ ،ظلم نفسهفال فائدة يف إتعاهبا، فإن أتعبها بعد ذلك فقد  ،مرضيٌة
 .للحكمة اإلهلية منازعًا

فيحتاج  ينًامع ضاءلقان فإن كا ،أو غري معني معينًا ه ن يكون متعلقإما أ وأيضا الرضا ال خيلو
فحكمه  جالً آأو  اًلي عاجآثار القهر اإلهل من ، فإن أنتج ما هوهنالشهود واالراضي إىل ميزان الكشف 

من كثر فيه ف ،فائهخب وخيفى ،يظهر القهر بظهوره ،لقهر اإلهلي لمظهٌر والنزاع ،كما مر صربحكم ال
ا يه وجترد عنهفمن عدم ر، وعبد القاه مّسياجللي يسمى عبد القهار عند أهل املعىن، وإن قل منه  النزاع

ال ر إفإن القاهر ال يقه ،[62: ]يونس َّيم ىم مم خم حم جم ُّٱفهو من الفائزين اآلمنني الذين 
 ن احلق.عونزاع العارف غفلته  ،املنازع

 الوهاب
احلق ، وورًاال شكوجزاء  عليهد اهب من غري عوض ال يرياب مبالغة من الواهب، وهو أن الوّه

، حهصيان منالعبوال يقطع  ،يان كرمهعصال ينقص بال ،ةهو الذي يهب الرّب والفاجر من غري من
توكل ملوال يتوكل ا ، إياهد إالكم بأحكامه ال يدعو يف الشدائواحمل ،سواه أحدًا فاملتحقق بآثاره ال يرجو

 إال إليه. هاحملتاج حوائج عوال يرف ،إال عليه
 : م أن العطاء على نوعنياعل

هو و ،غريهوكٍر شطر اجلزاء عليه من ذكٍر أو ال خيطر للمعطي خا ،عطاء على جهة اإلنعام
 الواهب.
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 هودمقصسب ران حبابلة للربح واخلسعطاء جتارة قوعطاء اقترن به طلب شكر أو جزاء، وهذا 
 .وفواته

 حق من له بدنية يفال هاتاملالية وحرك هباتهبراضه غتجرد عن مجيع أم ،واملستِمد من هذه احلضرة
 إىل اهلل ال ره فذلكضيع أجصول ثواب، وإن كان احلق بكرمه ال يحلمبجرد نّية اإلنعام فقط ال فيه نفع 

 .إليه
ة روحاني ةصور بظهور عبادته ئإن كان غرضه ونيته أن ينش ،يف العباداتوكذلك املتحرك 

 .حلضرةاذه هفيلحق بأهل  ،وتزين فضاء امللكوت بزيادة املسبحني هلل ،ح اهلل عز وجلتسّب
كاملة  له صورًاأعمايف هذه احلضرة قدم، فاحملقق واهب ألفعاله و هوإن نوى غري ذلك فليس ل

 ت عظمته.روحانية كما وهبه احلق جّل
 قازالر

فر خشتراط كن غري اان ممن املعادن والنبات واحليوان واإلنس مبا رزق وأعطى كل متغذٍّ قازالر
 .انوال إمي

 .ل اهلل لقيام األبدانجعالرزق ما : قيل
 .نتفاع بهلال يه ما: وقيل

نياء ألغوخص ا ،جيههقلوب األخيار بتو ىوجّل ،نفوس األبرار بتوفيقه ىفالرازق هو الذي غّذ
ن وجود ما فاته م هّرفمن فاز بشهود الرزاق ما ض ،زاقف الفقراء بشهود الّروشّر ،بوجود األرزاق

 رزاق.األ
 صوري ومعنوي.: اعلم أن الرزق على نوعني

 .قوم به األجسامتما : فالصوري
 .قوم به األرواحتما : واملعنوي

  والثاين لطيف ع لوي. ،ف سفليشفاألول ك
 .[22: ]الذاريات َّ جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ: العلويقال اهلل تعاىل يف 

يح افتقار لتصح فجعل كل ذلك رزقًا ،[10: ]فصلت َّ جح مج حجُّٱ: يوقال تعاىل يف السفل
 .بالغىن -سبحانه  -ق صورة ومعىن، وانفراد احلق ئاخلال

 .ولكل قسم من القسمني درجات
صور أحكام  ساري يفال ،احلقرفع املنازل وأعالها يف األرزاق املعنوية ما يظهر به عني وجود أو
 .الظاهر يف مظاهر أعيان الكائنات ،املمكنات

 حبقائق هذه احلضرة إمعان نظره يف قابليات أشخاص مراتب األكوان مجعًاوعالمة احملقق 
 ،، وما يقتضي استعدادهومعنويًا الرزق صوريًا ىمن مسم ةدى، وما يستحق كل خملوق يف مرتبوفرا

وكم من  ،سب قابليات املرزوقني واختالف أمزجتهمحبج آثارها تتفاوت ئفإن خواص األرزاق ونتا
إذا فارق  ىميوت باهلو نهإوان املاء الذي عيشه برزق املاء كحي ،آخر امرزوق وميوت هب اش هبيرزق يع
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 وإن كان ال خيلو املاء ءاهلوافقد لفإنه ميوت يف املاء  ء،وكذلك حيوان الرب الذي يعيش برزق اهلوا ،املاء
رزاق احملسوسة من امتزاج املاء، لكن احلكم للغالب، فإذا حتقق هذا يف األ اهلوىوال  ء،من امتزاج اهلوا
 َّ ىث نث مث زث رث ُّٱ ،وجماله أوسع ،ق العلويات أكثرئفالتفاوت يف حقا ،السفلية الكثيفة

 .[21: ]اإلسراء
عليه من  هي ى مان علق أعيان األكوائويشهد حقا ،فالعارف الكامل من ينزل املعارف يف أهلها

 حقه. ل ذي حقكي طفيع ،ومقتضى خصوصياهتا ،كماالهتا ةوهناي ،توجهاهتا اتوغاي ،تفاوت درجاهتا
 
 
 الف
 
 ت

 
 اح

ه ما انغلق تح حبكمنه يفأل ،أبواب النعم والعذاب، يقال للحاكم فاتح وفتاحمن مبا فتح  احالفّت
اده ق من أمور عبا انغلح ملوهو الفتا ،وم القيامةمن األمر بني اخلصمني، فاحلق هو احلاكم بني عبيده ي

وعلى  ،عرفتهمأنوار  ؤمننييفتح على قلوب املو ،املغموم ج عنويفّر ،الفقري غينفي ،شهميمن أسباب معا
 كشف كل مشكل.ن، وهبدايته يمغلوقينفتح كل  بعنايته تهاملذنبني أبواب مغفر

 : هذا االسم ثالث درجات أحكام اعلم أن لفتوح
 .آدم  به ّصما خ  وعلم األمساء : هايلأو

 .علم األذواق املخصوص باألولياء: وثانيها
 سراراأل أبوب درجات aحمد مبففتح  ،aحممد  ت أوتييتم الكجوامع احل: وثالثها
مد ختالف اللغات، وحملاحلجابيات وإحصاء ا ظاهرعلم أمساء امل آدم ، كما فتح بوالعلوم اإلهلية

a وشهود أنوار أسرار اإلهليات ،اتكشف حقائق املسمي. 
 .يقةالذي اختص به أرباب الطر ،ووسط هذين املرتبتني علم األذواق واألحوال

 : به علومهم تلعدم هناية من تعلق ،وموال هناية لعلوم هؤالء الق
م اضطرابه، وعد ،جةد احلاوثقته باهلل عن ،احلكمة حبارب األحوال يف شهود العبد تقلُُّ: ومن ذلك

 نوامتناع ضما ،هليلعلمه بصدق الوعد اإل ،بالسبب املعني جه بضمان اهلل أعظم من فرجهفر وكون
إليه  تطرقتن أكن ميا بيده من األسباب سكونه إىل م ال حيصل والذي ،احلق عن تطرق اآلفات إليه

 .اآلفات
مل ألملزيل ب اسبمن صاحب ال وأقوى سكونًا أمت ذوقًابفتح هذا الشهود فهو  فمن خصه اهلل

 .بني الدرجتني فاقته، وهذا من علم الفتح الربزِخ
]أن[ يشهد ف ،مساءرار األأن يطلع احلق عبده على أسوذلك  ،علم االفتقار إىل احلق باحلق: ومنها

ء يف ظهور مساألل ألن ،اأعظم من حاجة األعيان إىل ظهور األثر فيهاألعيان حاجتها إىل التأثري يف 
فإنه قد  ،ظيمى خطر عثر علن والعزة واجملد، خبالف املمكن فإنه يف قبول األكربياء والسلطاالآثارها 

 .ني فيهتمقابلة احلال ىوقد يساو ،ألثر أكثر من انتفاعه بهار بقبوله تضري
يف وقت  رى الشخص متنعمًاتكما  َر ـَقّل أو َكُثـ وال ختلو عني موجود من الضّر واألمل 

 لتجرده عن التركيب الوجودي املوجب ،عن تغيري احلال كان منعزاًليف وقت آخر، ويف الثبوت  ومتأملًا
كما هو ملتذ بوجوده يف  ،بثبوته ملتذٌّيف عني املتأمل، بل هو يف عينه ، فإن األمل يف الثبوت ما هو ريللتغي
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 والتأثر لعدم التأثري ةوال أمل وال لذ ،ا الثبوتيةوقد كان احلال واحملل يف أعياهنبه،  قامواحملل م ،مقاامل
 ،من حامل وحممول ]فيه[ ّدب  والوجود مركب ال ،شيءببينهما، وذلك أن الثبوت بسيط ال يقوم فيه 

 ،خبالف احلامل فإنه حبكم مزاجه ،فاحملمول منزلته يف وجود احلامل كمنزلته يف الثبوت يف النعيم وعدمه
 وقد كان يف عني ثبوته فارغًا به، أملوت وإن خالف مزاجه تضرر ،فإن وافق احملمول مزاج احلامل التّذ به

بل  ،ألنه يف تلك احلضرة مل يذق طعم األمل ،ه يف حالة العدم أحّب إليهئفبقا ،عن تعلق املخالف لبساطته
من  ألعيان أقل افتقارًاصاحب هذا الشهود أن ا قفحق، والتذاذه صحبة أنس عني األمل صحب هن صاحبإ

 ء اإلهلية ومن علوم األوتاد.وهذا من أدق أسرار األمسا ،األمساء
بحة وهنا مسك من يف العامل وظهور حقيقة ما ات،كونعلم سريان اهلوية يف أجزاء امل: ومنها

 -  العامليفل ناطق طق كانكشف له حقيقة ن ،حبمد احلق، فمن أكرمه اهلل تعاىل بفتح باب هذا الشهود
فريى  ،اللعنةوىت السب حه ثناء على اهلل وفي ،ح هلليسبتأنه  - ذميمد أو مما حيكان النطق ما كان 

فيؤجر  ،مد اهللح حبيسبتوهو عند السامع احملقق  ،يلعنهو ًايسب إنسان صاحب هذا الشهود إنسانًا
 .لئويأمث القا ،السامع

 ة.احيَّضرة الفتَّاحل فتوحات وهذا من ألطف علم الفتح من
 العليم

 عالم بالغيب.ال ،بكثرة معلوماته، العامل بأحدية نفسه العليم
وم، فالعلم ن املعلمم اِلدث لذات العحتوهو نسبة  ،علق اخلاص بعني العاملاعلم أن العلم هو الت

تأخر عن القول موجود، وتقدم على املينسبة القول باإلجياد  كانن إو ،عن املعلوم ألنه تابع متأخر
ل الكشف علوم عند أهر يف املأث س للعلمولي ،ي، واملراد هنا علم احلريةغيِبال اإلمجايل فذلك العلم ،العلم

يه طال يعبل احمل ،ن علمهال موال من ذات العامل فإن العلم باحملال ال يؤثر باحمل ،ألصحاب النظر خالفًا
ال عن  ًادرة شرعن الق، وعوكشفًا شرعًا قولن األكوان ثبت عن الاعيأأنه م حال، وإجياد به  العلم
كما  ورهعند ظه ملوجوداتعلق بظهوره ألنه األثر  هووم وعدم ظهوره لعلم بظهور املعلفتعلق ا ،العلم

 تعلق بعدم ظهوره قبل ظهوره.
 .ت عظمتهوهو علم احلق جّل ،والعلم إما ذايت
ه ص بخيو ألفرادوهو علم ا ،خيطر بالبال وال لالكتساب فيه مدخل مل ماوهو  ،وإما موهوب

ليم مع جاللته حىت كان الك ،محة من عندهر كما اختص به اخلضر  ،احلق من يشاء من عباده
 .ستفيد منهي

 هًاق وجلخلامل اعه، فإن لكل موجود يف جالئوجه اخلاص والوطريق حتصيل ذلك العلم معرفة 
لك املوجود ذاء علم سو ،فيحصل له من العلم به ما ال يعلمه غريه ،يتجلى احلق له ،دهإىل موج خاصًا

 .ق علمًا من ذلك الوجه أو مل يعلمهن له من احلوأ ،خاصًا أن له وجهًا
 .وتفاوت درجات األولياء وتفاضلهم حبسب تفاوهتم يف معرفة ذلك الوجه

 ،ه اخلاصوجال ىوهلم س فما - ائر القدسظالذين هم سكان ح -ون من عامل األمر وأما العال
 ات.يالسفل لتفات للعلويات إىلاال : ولذلك قيل ،مة يف مجال احلق وكربيائهّيفهم امله
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 : ضرةوالداخل يف هذه احل - مهو ما حيصل باملمارسة والتعّلو -وأما املكتسب 
 .قا من طريق التقوىئإما أن يكون ذا

 .من طريق القوة الفكرية أو ناظرًا
 : مقاماتوله  ،لهرسوفصاحب الذوق هو العامل باهلل و

 .العامل إىل اهلل تعاىل ةسبنه إما أن خيتص بعلم يكون متعلقه فإن
 .متعلقه نسبة احلق إىل العاملما علم وإ

 .ءمساوإما علم بارتفاع النسبة بني العامل والذات وإثباهتا بني العامل واأل
 .والذات كالقول بالعلة واملعلول ملاعالوإما علم بإثبات النسبة بني 

 .وإما علم بالصورة اليت خلق عليها العامل الصغري
 ىمنها عل نه ينالفإ ،رل احلضرة العلمية بالفكر والنظفمن دخ ،أهٌلولكل علم  ،فالعلوم كثرية

 .الكلاز الكل وفاز بجمن طريق التقوى فقد  دخلها ذوقًا ومن ،ورهطقدر ما يقتضي 
 القابض

 .[67: الزمر]َّ جغ مع جع ُّٱ األشياء يف قبضتِه ُنكّويالقابض 
 هو الذي إذا قبض قبض، حىت ال طاقة وإذا بسط بسط حىت ال فاقة.

 .إما معلوم وإما جمهول لقبضن اأاعلم 
 ،هلعبد ويسوءايسّر ا تان عمواخلري والشر عبار ،خرٍيروِز ما أن يكون بظهور شّر أو بإ: واملعلوم 

لى أيدي عإال لك ذ أيت، وال يآخرة وأأو خيالف دنيا  ،ومها حالتان متعلقتان مبا يالئم غرض العبد
 .واسطتني يسمى ملكا وشيطانا

ن الكل م ن كانوإ-ب احلق ناالشر إىل ج تهاألدب باإلمساك عن إضافومن العصمة مالزمة  
يتميز  الشر الخلري وافإن  "ك والشر ليس إليكييديف اخلري كله ": ولذلك قال األديب الكامل -عنده

 ه أو خيالفه.افق غرضا يووإمنا يتميزان عند العبد مب ،ن احلقوأحدمها عن اآلخر من حيث أهنما من شؤ
 .شر وظهوره عني قبض اخلريفعني بسط ال

افها أضع عودتل قبضها ،ض من عباده وقبول الصدقاتقرومن قبض املعلوم أيضا طلب احلق ال 
خلبيث، اسن ال احل الطيب ه لريبح عليهم، وهو يقبل من عبادألنه خلقهم لريحبوا عليه ال ،عليهم

يف يد  ا حصلتق أهنلك، فتحقض واملتصدق أن يد اهلل هي القابضة لذقررى املي نأة يف ذلك واحلسن
 .، هذا حكم قبض املعلوماحلفيظ الكرمي َفَيمّن وال ميلُّ

ال و يدري يث الحوأما قبض اجملهول هو أن جيد العبد باطنه مقبوضا فيظهر له القبض من  
قضي ض حىت يالقب فمن األدب ملن هو هذا حاله أن يسكن على ما هو عليه من يعرف لظهوره سببًا

 .اهلل أمره
 هذا سوءفسه ونن احلال إلظهار الرضا ع كلفا يف مثلم البسطومن أهل الطريقة من يظهر  

القبض  ت سلطانعبد حتالتجلي ومراده دخول ال اظره إىل إرادة احلق يف هذنألن  ،عند العارف أدٍب
 .[1: الطالق] َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ: وانصباغه حبكمه
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ه وحدوثه بضه إليوق ،ور عني املتعني عن ذات احلقق بكيفية ظهالتحق املشرب ق من هذائوللذا 
، فإن سمرق واجلملشال بني العني كحدوث الظ يكون املمكن، الذي هبني االقتدار اإلهلي وبني قبول
ن ما أ ف، وذلكلكثيااجلسم  الشمس وظلمةلكون تولده من نكاح نور  ،الظل برزخ بني النور والظلمة

فزمان  ،اعنه مع لظلاله ووالدة  النور نكاح فذلك اإلشراق هو ،قابل النور من اجلسم الكثيف أشرق
لك قبض وكذ ،قلالتعبالنكاح زمان احلمل وزمان احلمل زمان الوالدة ليس فيه تقدم وال تأخر إال 

 الظل إىل اجلسم.
 ،ألعمالافات يف لتصرامث القوة على  ،مث اعلم أن أول رتبة القبض قبض املمكن وجوده من احلق

ر بني ئلقبض داامر فأ ،مث قبضه التصرفات واألعمال من العامل به، املمكن علمه من حلقمث قبض ا
 القابض واملقبوض منه.

 الباسط
دنيا حمل ليست الو ،لاحملا ختالفبافإن األحوال ختتلف  ،مبا بسط األرزاق بقدر معلوم الباسط
موطن خبالف  ،ودعدي احلدضاء زيادة البسط فيها إىل البغي وت، وإفلضيق وعائها ،إطالق البسط

نشأة  لقبض يفكم احم موكما أن ع ،عموم حكم البسط يف نشأة اآلخرةلاآلخرة فإهنا غري متناهية، 
 .وحكم القبض أبدًا ال يكون إال عن بسط متقدم ،الدنيا

يلزم  وال ،سطبقبه قبض ال بد أن يع ، إذ كلوالبسط قد يكون ابتداء لسعة الرمحة اإلهلية 
حمال أن و ،قبضلابعد  بسطالفهذا  ،ة اليت يرحم اهلل هبا عباده بعد وقوع العذاب هبمكالرمح ،عكسه

 .يعقبه قبض مؤمل
ل ة من أهآلخرأو على من هو يف حكم أهل ا ،فظهور أحكام هذه احلضرة يف موطن اآلخرة 

من احلضرة  خ ّصوا ر مباودوام السرو ،ح يف ميدان البسطتورسال عنان الفإفإن هلم  ،الفناء يف اهلل
 .اف العناية ونسمات أنوار اهلدايةنفخات ألط ، مناإلهلية

ضحك الناس من ي هترجادوأدىن  ،ومن عباد اهلل من وفقهم اهلل لوجود أفراح العباد على أيديهم 
اجلاهل  ًا وأينه وزنك عليه وال يرى لبه ويضح اجلاهل فيهزأ ،مبا هو مباح وهو الذي يسمى مسخرة

ر جتليات ب الذي يشاهد آثاقفالعارف املرا .[43: ]النجم َّهش مش هس مس ُّٱ من قوله عز شأنه
ان األنصاري ميان نعكذا وهل ،ويعظم قدره ،يف عني املسخرة ظاهرًا مةاحلق يف أعيان الوجود يرى النع

 ،هزاءلسخرية واالستامنصب النبوة أن ي عتقد فيه  من وحاشا ،فيضحك a حيضر بني يدي رسول اهلل
 نكشف إالتلك ال وحقيقة ذ ،يشاهد هذا الوصف اإلهلي يف مادته ه على احلياء،ديشه a بل كان

 للعلماء باهلل.
ا وجد فإذ ،ما هو جمهول والبسط اجملهول َقّلما خيلو من مكر خفي ن من البسط أيضًاأواعلم 

ر له يف فإنه ال يعرف مبا يظه ،سببا فينبغي أن ال يتصرف فيه له ال يعرفالعبد من نفسه بسطا وفرحا 
وعالمة صحة العقل الوقوف عند اجلهل باألسباب املوجبة لبعض   عظيٍم،فهو يف حمل خطٍر ،عاقبته

حبسب  ،فإذا علم وأبصر كان تصرفه على بصرية إما له وإما عليه ،األحوال حىت تنكشف له عواقبها
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 رن مم ام يل ىل ُّٱ: قائلرداف النعم على املمقوت قال عز من ومن أشد املكر ، التوفيق واخلذالن
 .[178: ]آل عمران َّ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ىنين نن من زن

 اخلافض
ىل إن يشاء رفع موي ،هو الذي خيفض من يشاء بعقوبتهو ط،الوضع واحل: معىن اخلفض ،اخلافض

 ء بتقريبه.ولياويرفع قلوب األ ،بتبعيده األشقياءته، خيفض نفوس درج أعلى
ود جملا يقتضي و ،انيةإلمكانية والتعينات الكيسم يف احملدثات ان آثار أحكام هذا االأاعلم 

شاء من ت كما ياحلضراورتبة القدمي، فإن للمتقدم التصرف يف املراتب مرتبته عن ماحملدث من تأخر 
تصرف ا مما دون  فيتصرف ال يتصرف إال ألنه إذا ،وليس للمتأخر ذلك ،غري منازع يقابله ويزامحه

ن هلذا السر كاو ،تقدمف للمرفع املقام يف التصرأف املتأخر، إليهوهو اخلفض بالنسبة  ،املتقدم السابق
يائه عن ناب كربفع جوارت ،ن ذلكعمث نزه نفسه  ،نزول احلق إىل أحكام احلادث بعد رفعته وإطالقه

 .تكرب املعتبار الثاينالوبا ،نفسه العزيز اجلبار يسميعتبار األول اللوث احلدوث، فبا
لك أثرت ذومع  ،فحلرووهي أن األمساء أعلى رتبة من ا ،َعِقَله  ويف حروف اخلفض إشارة ملن 

ية شرية إىل هوهلاء املاهلا ومعمو ،فالباء عاملة ،"أعوذ باهلل": لئها كما يقول القاعلقاحلروف فيها لت
 .واعترب العجيبفانظر إىل هذا األمر  ،الغيب

هنا إذا أ خواصها ومن "بعد" و "قبل"يف" و " و "إىل" و "ِمن"مث اعلم أن اخلوافض كثرية مثل  
 األصالةبا ألهن ،ومل يظهر فيها عمل اخلافض ،دخلت بعضها على بعض أخرجتها عن حكم اخلفض

 .[4: ]الروم َّخص حص مس خس حس جس ُّٱحنو  خمفوضًاواخلافض ال يكون  ،خافضة
يان فعال أعأل وال أثر ،فإذا فهمت ذلك فاعلم أن مراتب الكون بأمجعها يف مقام اخلفض 

فال  ،للحروف ناءالب ةألن احلدوث الذي يشملها مبنزل ،ملمكنات بعضها يف بعض عند أهل الكشفا
ر يه إال املؤثفال أثر و ،قحلاحلق وسريان ظهوره يف مظاهر ا وال ينفعل منفعل إال لصورة ،هللامؤثر إال 

 وحده ال شريك له. ،احلقيقي
 الرافع

يف أسفل  الكفار ا خيفضأعلى الدرجات كم إىل براررفع األيهو الذي و ،بالعلو واإلظهار الرافع
 الدركات.

ومن أحكام هذا االسم سريان  ،كما أن اخلفض للعبد ،اعلم أن حكم الرفع للحق باألصالة
وارتفاع الكل من حضيض العدم إىل علّو درجات احلياة  ،الرفعة اإلهلية يف أعيان مراتب اإلمكان

وال يسبح إال حي عامل ملن ي َسّبح  له ومبا ي َسبِّح،  ،[44: سراءاإل]َّ ين ىن نن من زن رن ُّٱ: فإنه ،والعلم
وال رفعة  ،غي له التسبيح ومن ال ينبغينبفصل به بني من يي ،زيُّمتدرجته ومرتبته علم و فلكل شيء يف

هو املسبح واملثين على ف ،تهانطق ذلك الشيء مبا يسبح يف درجأواحلق هو الذي  ،من درجة العلم عأرف
بل يف كل نفس من أنفاس  ،وهو رفيع الدرجات يف كل عني ،وله الرفعة يف كل درجة ،فسهنفسه بن
ن يف وجود األنفاس وشؤ -جلت عظمته-وللحق  ،وذلك أن النفس هيوال صور التكوين ،األعيان
 يف الداخل إذا استقر يف القلب تغري حالة األثر احلرارة فإن النََّفْس ،حال العبد يف وقت تنفسه حبسب
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فإذا  ،فتزعجه الرئة إىل اخلروج لدخول غريه ،وتشكل فيه صورة ما يف القلب من اخلواطر ،لقلبا
 ،بصورة ما تلفظ به ءاهلوافإن تكلم تشكل  ،خرج فال خيلو صاحبه عن التكلم به أو السكوت عنهُأ

ة، وذلك على الدوام دنيا وآخر ،وإن مل يتكلم خرج بصورة املقبول من القلب ،فيزيد يف صورته
خالط اخلبيث إيف شأن، غري أن موطن الدنيا يقتضي  يف كل آن منفس تكوين، فه  يف كلق خلفلل

وهو املآل  ،فيصري احلكم للغالب ،والطيب ونشأة اآلخرة ال تطلب إال الطيب حىت يغلب على اخلبيث
 .إىل الرمحة
ك وكتسخري املل ،هر غريفإن من كان يف درجة الرفعة ي سّخ ،ومن أحكام هذه احلضرة التسخري 

ه حلال يف قياممللك بااعية َسخَّر أعلى من درجة امُلَسخِّر، كتسخري الر، وقد تكون درجة امُلاعايرلا
وه يأمروه وينه أن مرهم أمث، فإن احلق عز شأنه أمر عباده وهناهم ،فدار األمر من هذا الوجه ،مبصاحلهم
ام نفسه فأق ، [286: البقرة]َّ خف حف جف مغ ُّٱٱَّ خض حض ُّٱو،  َّمن خن حن ُّٱقولوا : فقال هلم

ن هذا أغري  ،مافتقارهبصورة ما أقام فيه عباده على ذهلم و - مع كربيائه وعزته وجربوته -تعاىل 
 .ه وإليهمر منفاأل ،ورغبة دعاءومع االفتقار  ،هنيًا وأ التسخري مع االستعالء يسمى أمرًا

 املعز
مته، وقلبه فسه خبدأعز ن دار الفناء من عرفهمن يشاء بالقناعة واليقني والزهد يف متاع  املعّز

 مبعرفته، وبصره مبشاهدته.
مد يف حيو موطن ّم يفذي امل إال أنه اعلم أن من آثار هذا االسم سريان حكم االعتزاز يف الع

املعتز و ،قاوةأو ش تلك الصورة سعادة تورثهسواء  ،واالعتزاز هو ظهور العبد بصورة احلق ،موطن
كارم اهلل مب هفهو ممن أعز ،خلالفةاصفة احلق يف  ههو العبد احملقق الكامل القائم بباعتزازه سعيد الاحملمود 

لتعليم اه حبسن بادع ةحيووفقه لنص ،ودرك احلقائق وأنواع املعارف وفنون العلم باهلل ،األخالق
ذللوا تحىت  ،تعونازع عنهم نوازع االستكبار والرتنيو ،فيخرجهم من ظلمات اجلهالة واملخالفات

وحظه هو  ،عزسم املن االهذا العبد م مثل فنصيب ،هذعنوا ألوامره ونواهيأو ،حتت عزة احلق وكربيائه
 عزيز ،عز للحقمفهو  ،قب احلكم فيهم مبا ال يليق جبنااتحيفإنه محى قلوب عباد اهلل أن  ،احلظ احملمود

 .باحلق
جلبابرة له من امثاية كفرعون وأهو احملجوب بالصفات احلجاب ،وأما صاحب االعتزاز املذموم 

 الً وجه وظلمًا ًااله جورأمث يف نفسه على زتعومن ا ،ءمن امللوك واحلكام املفتخرين بالرئاسة واالستيال
 .احلالني وعند اهلل يف ،وازنهم يف نفوسهم وعند اخللق إذا عد أذل محوال أ ،َلِحَق باألخسرين أعمااًل

 لتحققه مقام إهلي، فه وصبالعبد نفسه من أن يقوم  لة أن حيمعتزاز يف املرتبة اخللقيوأعظم اال 
 : فإن الصفات على نوعني ،العبودية احملضة

 .وغري حمصورة .وهي األمساء احلسىن ،حمصورة 
ية إىل ض البشرن حضيوقد يتصف العبد هبا يف معارجه م ،حلق باألصالةامساء احلسىن هي فاأل 

 .اخلرب هب ما وردره كيصري احلق مسعه وبص ان النوافل إىل أنبالتزكية والتجلية وإدم عّزمقام ال
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فمجال  ،حلق هبااتصف يوقد  ،ومجيعها للعبد باألصالة ،متناهية أما الصفات اليت غري احلسىنو 
لصفات كلها اف لكشفهل افأما عند أ ،إىل مراتب الكثرة أوسع نظرًا اءاألمسو الصفات العبد يف ميدان

 عبد.ال اوإن اتصف هب ،هلل
 املذل

وأذل  ،لفناءااع دار  متوطمعهم يف ،ا أذل رقاب اجلبابرة برغبتهم عن نعيم دار البقاءمب املذّل 
 .من أورثهم الذل يف الدنيا بدل بعض املؤمنني ليستكمل عزهم يف اآلخرة ويذل

ذلة فال ،هنال سلطا حمووقفهم يف ،اعلم أن اهلل تعاىل أوجد املمكنات من آثار أحكام هذا االسم
 ،ن االمسنيم ه حظًالجعل و ،إال أنه تعاىل خلق آدم ،الفتقاره يف وجوده إىل غريه ،لممكنلأبدًا شعار 

 .ملا فيه من اجلمعية اإلهلية ،للصفتني وجامعًا
 ،اء فيهلم األمسعظهور و ،وسجود املالئكة له ،على الصورة اجلمعية كونه خملوقًاف ،زازهعإأما  

 .ة له من احلقوتشريف االجتباء واهلداي
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ: ومقام التذلل بقوله ،رافه بالظلم على نفسهتعاو ،وأما إذالله 
 .[23: ]األعراف َّ حن جن يم

 : آثار الصفتني يف أوالده ئيترف 
رتاض فا ،شأةضي النقتتملا و ،وجعل االفتقار والذلة شعاره ،من ظهر بصورة اإلذالل: فمنهم 

 .ح وسعدفلأنفسه حتت أحكام الذل ف
 .ألبداك ذل فأورثه ذل ،مثالهأفأظهر ما ليس له من االعتزاز على  ،من اعتز: ومنهم 
 .ديجلمافقد أمر بالسجود للبيت ا له فإنه إن اعتز لشرف أبيه بسجود املالئكة 
فامللك  تعليمه،و لكبلمة املوإن كان اعتزازه بالعلم فإنه ال يقدر على حتصيل سعادته إال  

 ،-ه عليهم وسالماهلل واتصل-وهم الرسل  ،لم من هو خري منه من أكابر النوع اإلنساينمع بل ،علمهم
 ة.بوديكما تقتضي نشأته اإلمكانية ومقام الع ،فما له إال إظهار الذلة واالفتقار

د نيس هليإ مسند لكون إال ولهلالكشف والتحقيق أنه ما من ح كم قرر عند أهل يواعلم أنه 
ن ن أي حقيقة مفتقار ماالوفالذلة  ،بل يسكت عنه أدبًا ،ومنه ما ي عرف وال يقال ،فمنه ما يطلق ،إليه

 ر.فتقامبا ليس يل الذلة واال تقرب إيل: وقد قال أليب يزيد ،احلقائق اإلهلية كان
لو كان و ،حلكمء امضاأن يطلبه إل له واعلم أن من توقف عليه حكم من أحكام احلاكم فال بد

ملتعينة املظاهر اوجود  على ةمساء اإلهلية متوقفظهور حقائق األو ،طلبهما  يهعل ما املطلوب حاصاًل
ست املظاهر ولي ،ومملعلوعلم العامل على ا ،وقدرة القادر على املقدور ،كربوبية الرب على املربوب

اء مسى اسم من األتوقف عل ويمساء اإلهلية إالفإنه ما من اسم من األ ،مساءمساء بل األسوى آثار هذه األ
 إليه كانومنه ف ى،ملسماعني  ءواألمسا ،مساءاألعلى فما توقفت األمساء إال  ،يف احلكم باإلجياد واإلعدام

 مر.األ
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 السميع
دراكه إب عن عزال يو عن مساع، ال يشغله مساع ،الذي يدرك املسموعات سّرًا وجهرًاالسميع  

 وأخفى.هو أدق من ذلك  بل ،ويسمع السّر والنجوى ى،فخيمسموع وإن 
ا أنه كم ،امعع كل سامع حبسب استعداد ذلك الساعند مس - جّلت عظمته -اعلم أن احلق 

ه احلضرة  من هذن إالال يكو فسمع كل سامٍع ،هو سامٌعلسان كل قائل، وما مث قائل إال  تعاىل عند
 .السمعية
ل من قوع لسامافحظ مثل هذا  ،لكن من السامعني من ال يفهم مما يسمع إال دعاء ونداء 

وهذا  ،فظرد اللهو جمووصورة  ،ريد بهأفإن للكالم روحا وهو معناه الذي  ،املتكلم صورته دون روحه
  منإال أنه ال فرق بني األصّم الذي ال يسمع وبني، [21: األنفال]َّ ين ىن نن من زن رن مم ُّٱمن 

 .[22: ]األنفال َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱيسمع وال يفهم 
كان  هو الذيو ،هدداه مع الفهم ملا أريد له ذلك املسموع لكمال استعمن يكون مساع: ومنهم

 .احلق مسعه وبصره
 .وعالمة السامع الكامل أن يكون عني مسعه عني فهمه 
 .إما م كاشف عارف أو غري مكاشف: فإن السامع 
و منزل أ تابأو ك ق إال من خرب إهلي على لسان رسولوغري املكاشف ال يسمع كالم احل 

 .خلذالنافيق أو لتوا يهم علم على خالفه حبسب ما حيكأو بالقيا ،هيأ ذاته للعمل مبقتضى ما مسعف ،رؤيا
ى فري ،وان األكمن كل متكلم يف هما يسمع يف ،هّياإوالعارف يسمع وينظر يف خطاب احلق  

 ،يان األكوانعني من أع يضًاونفسه أ ،يعمل مبقتضاهفهمه به ي مًاويربز له ف ،بذلك الكالم نفسه خماطبًا
فإذا  ،ّدث بهفسه وحينؤمل بل أكثر أعمال املرء مبقتضى ما ي ،ما حيّدث نفسه اإلنسان كثريًا كان وإن

نه قائل يف فإ ،فسهب نفرياق ى،فذلك إعالم احلق يف مرتبة النجو ،كان املتكلم باحلديث نفس العارف
لشيء ا كالم يس يففإنه ل ،يقولبقول ومبا هو ذو مسع يسمع ما  ةمتكلم هي نفسه سامع منها فيما

رة إشا وفيه ،فهمعني ال رتبةفعني السمع يف هذه امل ،فإنه ال يكلم نفسه إال مبا يفهمه ،نفسه صمم أصال
 ان.يه كواآلن على ما عل ،كان متكلما مسيعا وال كون وال مكان إىل أن احلق سبحانه

 البصري
ر هذه ثاآمن  مستمدللو جبارحة، ذاته الة عما رؤيته صفة ر عباريالبص ،بأمور عبادهالبصري 

 : احلضرة ثالث مراتب
 .اهإما أن يعبد اهلل كأنه ير: األول 

 . التنزيهثاين إىلوال ،هواألول قريب إىل التشبي ه،يرا اهلل عبده لعلمه بأنيوإما أن : الثاين
هد التنزيه ويش بيهبالتش مل احملقق الذي يعبد احلق باحلق يقولالكلوهو  ،أرفع منهما: والثالث 

كاشف وامل ،رباملخ نه مؤمن بقولإألن املؤمن حمجوب من حيث  به، ليس هو من املؤمنني ،وبالعكس
 .يشاهد صدق امُلخرب مشاهدة عني ،شهود صاحب
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خيفض تارة  ،مليزانفيت اكوإهنما له مبثابة  ،عني بصر وعني بصرية: وصاحب هذا املقام ذو عينني 
موطن يرحم  راه يفتف ،أبدًا يتعدى ال ،وما يقتضي كل موطن من احلكم ،طنلعلمه باملوا ،ويرفع أخرى

ة ه بسعة الرمحد لتحققاحل وأقام ،فإذا حضر إقامة حد من حدود اهلل أزال حكم الرأفة ،هبم ويرفقاخللق 
 ىي مي خي حي جي يه ُّٱ: عاىلوأمر بإقامتها وقال ت ،ومع ذلك شرع احلدود ،وكمال رأفته بعباده ،اإلهلية
 .[2: لنورا]َّيي

ن ال ميزا يزالفصاحب البصرية  ،وأهلكهم بأنواع العذاب مبقتضى حكمته ،وعّذب أقواما 
 وإال ،ة أمضاهاالسعاد حمل به إىلقود فإن علم أهنا ت ،يزن أفعاله وأقواله قبل وقوعها ،الشرع يف يديه

ن نفسه عني أخرب عينن أنه جعل لإلنسا -سبحانه وتعاىل-وملا أخرب احلق  ،ومحى نفسه عنها ،أمسكها
 ِّ ُّ ُّٱ أعني اخللق يوه ،[48: ]الطور َّجن مم خم حم جم ُّٱ: قال جل ذكره ،تعاىل أن له أعينًا

 .هد ذلكفيشا ناين إال من فتح اهلل عينه بنور العولكن ال يعلمو ،[198: األعراف]َّ رئ ّٰ
 .إلدراكا يف ملا يرى من النقص عن البعض، كفنومن أهل هذا الشهود من يست

ستغراقه ال ،ييدالتق وجوده عن لوحرقم  يمحنمن يتالشى رمسه يف أشعة أنوار العظمة وي ومنهم 
شهود الحكام يزه بأعدم متل ،استرسال الرؤية ريسل عنان أمره مع احلق يف إطالقف ،ر الشهودحب رّياتيف 

ه احلكم نيرتفع عو ،هال من حيث احلكم علي ،كما يراه احلق من حيث وقوعه ملقدورفريى ا ،املقدور
قام ويف هذا امل ،يف اهلل حبهلفناء صا ،نألهنا خارجة عن الوز ه،وذلك ال يقدح يف حال ،زيُّبارتفاع التم

 ."اعمل ما شئت فقد غفرت لك": لعبده عز سلطانه يقول احلق
حشاء فالف ،ءحشاح الفين كان احلق ال يبإو ،وصاحب هذا احلال ال يشاء إال مبشيئة احلق 

ستر بينه وقوع العمل لويبقى عني ال ،هذا الشخص قزول احلكم يف حيو ،تلك األعمالحمكوم عليها يف 
له جنته يف   عجلتاهلل ول يف سبيلتوهو كاملق ،كما وقع بني فعل املغفور وبني العقوبة ،وبني احلكم

 فذلك من جهل احلاكم باملقام الذي هو فيه. دوإن أقيم عليه احل ،الدنيا
 كمااحل

 يقع الم الذي و احلكفه ،ن الظلمعمن األحكام املشروعة ملنع اخللق  أنزلو ،حكم مبااحلاكم  
 .عيبوال يوجد يف فعله  ،يبريف وعده 

اكم كون احليأن  وذلك أنه من شرط احلكم ،اعلم أن هذا االسم مماثل السم العليم من وجه
ر ن كان اإلقراوإ ،راراإلقوولذلك جيب عليه احلكم بلفظ الشهود  ،باحلكم ال باحملكوم له وعليه عاملًا

 .كذبا والشهادة زورًا
بل احملكوم  ،وم عليهحملككذلك ال أثر للحكم يف ا ،كما أن العلم ال أثر له يف املعلوم وأيضًا 

 .مللمعلو بعًالكون العلم ت ،كما أن املعلوم جعل العامل عاملًا ،عليه جعل احلاكم حاكما
حكوم عليه للم عًاتاب وليس احلكم ،لم تابع للمعلوملعوهو أن ا ،وجه آخر من يز عن العليمميو 

 .أو اإلقرار هداالشبل هو تابع لشرط احلكم و ،أو له
ويسمى  ،احلق يف احلكم ال يذم شرعًا فوإن مل يصاد ،للحاكم أن حيكم بغلبة ظنه وأيضًا 

 كمًايه جعل احلاكم َحفاحملكوم عل ،املعلومحتققه إال بعد  احلكم وليس العلم كذلك فإنه ال يسمى عاملًا
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فإن اهلل تعاىل ما  ،وهذا من سر القدر ،ألنه ما حكم احلاكم إال به ، فهو احلكم على نفسه،على نفسه
فما جاءها شيء من  ،قتضي خصوصياهتا وقابلياهتا واستعداداهتاتوما  حكم على األشياء إال باألشياء

 إمنا هي أعماهلم ترّد عليهم. ،خارج
 العدل

من  ال ييأسو ،دلههو الذي خياف من ع ،هذا مصدر أقيم مقام االسم: وقيل ،يلهو املالعدل 
 .الهإنزصدقه يف  دليل ما فعدله يف أفعاله ،فضله

 الوجوبن عدوله عل ،لل مسى نفسه العدوملا كان أمور مراتب األكوان مبنيا على امليل والعد 
وما  ،لال العدإون فما يف الك ،وجودوعدله املمكنات من حضرة الثبوت إىل حضرة ال ،إىل اإلمكان

حلق إىل دل عن اعفر كذلك الكا ،كما أن املؤمن عدل عن الباطل إىل احلق ،ظهر الوجود إال بالعدل
 .[1: ]األنعام َّ ىن من خن حن جن ُّٱ: تعاىل قال ،الباطل

ه إرادت به وبىل الباطل إالإإىل احلق أو  -كان العدل ما كان-أنه ما عدل من عدل أخرب احلق  
ا وإمن ،تقييدهمبإلطالق جه األهنم ستروا و وإمنا مساهم كفارًا ،ألنه ال حول وال قوة إال به ،ومشيئته

 : مريناألعنهم ألحد  السترصدر 
ومل يوفوا  ،دا هلمبما  واقتصروا على ،إما ألهنم ستروا عني البصرية عن التصرف الصحيح األول 

 .كثريخلري الهم افحرموا بتقصري ،هو عليه يف نفسه على ما ألمرليظهر هلم حقيقة ا ،النظر حقه
وا لكن جحدو ،ليهعهو  شهدوا األمر على ماُأإما ألهنم بعد إمعان النظر علموا وو: الثاين

 ني االستقامةامليل عف ،ر اليهوداكما فعل أحب ،كانت حتصل هلم من مال وجاه الغري ملنفعة نوستروا ع
من  ما يشاهدك ،لكذوإن توّهم الناظر خالف  ،مراتب الوجودمكان يف اإل أعيان عامل لكل عني من

مليل ا  عنييفمة كلها مستقي ذلك فإن ،وتداخل بعضها على بعض ،وميلها ،أغصان الشجر اتاعوجاج
، راشجألاأغصان  يانكذلك ميل أع ،ألهنا مالت حبكم جريان الطبيعة يف جماري موادها ،عند احملقق

ف اختالوا هتيازئالكون يف مراتب جلك كلها أغصان شجرة وتداخل بعضها على بعض، فإن ذ
: موجدها ا وتصرفاطرهجريان حكمة ف ج كماالهتا إمنا هو حبكماخرإوتوجهها إىل غاياهتا و ،حاالهتا

 .[56: ]هود َّ يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ

 
 
 طيفالل

لذي اهو  ،اتلكائناواختفاء لطائف حكمته يف مظاهر  ،بسريانه يف أفعال املوجوداتاللطيف  
 .ريوجرب كل كس ،يّسَر كل عسّير

واللطيف مأخوذ من اللطف وهو  ،سراره عّمت مراتب الوجودأاعلم أن حقائق هذا االسم و
وانقباضه حاال  ،وقبضه فإن البصر ال يدرك غري امتداده ،الظل مدّ  هلطافأخفيات  مثلهوأغرب  ،فاٌءاخل

عن شهود حقيقة خروجه من  فضاًل ،حملسوسة على الدواموال قدرة له على شهود حركته ا ،بعد حال
وكذلك إذا  ،خيرج من ذات الشخص ما فإن الظل إذا أخذ يف االمتداد ،األصل احلقيقي ورجوعه إليه

 مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ: شهادة العني ويقول احلق عز شأنه هذه ،انقبض ال ينقبض إال إىل ما منه خرج
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 ،ظهر بصورة خلق فيه ظل ،خرج منه هو احلق سبحانهإشارة إىل أن عني ما  [46: ]الفرقان َّنئ
 مه ُّٱ: كذلك أضاف امتداده إليه بقوله تعاىل ،وكما أضاف القبض إىل نفسه ،يربزه تارة ويقبضه أخرى

كة وتشهد حر ،فإن العني تدرك ،وهذا من ألطف اإلشارات [45: ]الفرقان َّ مي خي حي جي يه ىه
وكذلك  ،اللطيف يحلقيقة من لطائف تصرفات القووهي يف ا ،فثياالمتداد وانقباضه من ذات الك

إشارة إىل سريان هذا اللطف اإلهلي الذي هو  [80: ]النساء َّحم جم يل ىل مل خلُّٱ: قوله تعاىل
حدمها إال ويشاركه أا حبيث ال تقع اإلشارة على موامتزاجه ونور الشمس يف أجزاء اجل يانكسر
كذلك سبب اختفاء  ،إشارة إىل النور ءاهلواشارة إىل واإل ء،اهلوافاإلشارة إىل النور إشارة إىل  ،اآلخر

 واحتجابه عن اإلدراك بسبحات نوره. ،شدة ظهوره املتعاليةالذات 
 اخلبري

 ويل لقوله.ه وال حتل حلكمتال تبدي ،شاء نعّمهو الذي أخرب  ،رياخلب: ، وقيلميمبعىن العلاخلبري  
: قوله تعاىلبإلشارة ليه اوإ ،صل بعد االبتالءخاص وهو العلم احلا تعلقاعلم أن تعلق علم اخلربة 

قع يف ي وال ،وهو يعلم ما يكون قبل كونه لعلمه به يف ثبوته ،[31: ]حممد َّ ىه مه جه ين ُّٱ
قامة إل ،واالبتالء ،ختباراال ولكن أوجب ،مراتب األكوان الوجودية إال ما كان ثابتا يف األعيان الثبوتية

ن وصف وم ،بارالختاالدعوى كان  تحيث كانف ،أصله يوه ،مثرتهو ،واالبتالء نتيجة الدعوى ،احلجة
تورة ة مسحبكمعوى عّم الّد يوإن مل ،والتكليف ابتالء وقد عّم ،نفسه بأمر توجه عليه االختبار واالبتالء

 خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حف ُّٱ: به كما أخرب احلّق عنه بقوله تعاىل
 .[25: ]األنفال َّ هل مل

اقعة بني وَعسرة  هناأل ،ولكن ال يقاوم عمومها عموم الرمحة ،عّمت الرمحة ت البلوى كمافعمَّ 
 .موقعها بني رمحة االمتنان ورمحة الغفران لكون ،ي سرين

: ]الزمر َّخب حب جب هئ مئ ُّٱ: وهو قوله تعاىل ،وإمنا قلنا بعموم رمحة الغفران لعموم البشارة 
 غفرة.عم املتلملذنبني عّمت البلوى املسرفني اإال ب ملا مل يكن للكرم املطلق ظهورو [53

 احلليم
وأمهل  ،رظما ن دعفا بعو ،ما ستر ن األنام غفر بعدمذي ال يعجل باالنتقام ملن عصاه الاحلليم 

 وما أمهل ومل يسارع باملؤاخذة ملن عمل.
سمى ره ال يقتدااعلم أن من شأن هذا االسم إثبات االقتدار فإن صاحب العجز عن إنفاذ ا

 ،النوم احللم يذلك مسل ،اإلفادة  حلم إال بإمهال القادر على األخذ وأصل احللم يف اللغةفال حليمًا
 فدأ أصلها كما دها إىلفري له ءتورة إىل املعىن الذي جااملعىن عن صورته فيعرب العارف تلك الص ةإلفاد

 .علموهو ال ،بتأويل رؤياه إىل أصلها a رده رسول اهللف ،العلم فأظهره يف صورة اللنب
والكامل  ،فاحملجوب يبصر بشرًا ،ظهور امللك يف صورة البشرك وقد يقع احللم يف اليقظة أيضًا 

حكم اسم احلليم يف  فأفد ،وملا كان خمالفة القادر يقتضي املؤاخذة واالنتقام ،ال يراعي إال احلقيقة امللكية
القتران  [133: ]النساء َّ جع مظ حط ُّٱ: ذلك قال عز من قائللو ،هالمنتقم باإلامل نةسلط هموطن
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 ،والعلم يتبع املعلوم ،لعلملاإلرادة تتبع  ألن ،شاء إال ما هو األمر عليهي الو ،مهالالقدرة مع احللم واإل
 .ال تبديل لكلمات اهللواملعلوم ما ظهر ف

 العظيم
ت كلَّو ،عزه دقاتلعلّو شأنه يف قلوب العارفني الذي عجزت األبصار عن إدراك سرا العظيم

 لسن عن وصف جالل قدرته.األ
ر ما عظم بقدمر يأن األوذلك  ،اعلم أن الواقف يف مقام العظمة إما مؤمن وإما صاحب شهود

 درة ألحد علىقيث ال حبر دافإذا كان الكربياء واالقت ،ينسب إليه من التفرد باالقتدار ونفوذ األحكام
عظمة  ظهورو ،الدهشوي إىل احلرية ب حىت ينتهشيء ألمرها عظم وقعها يف القل يفنوال  ،ارد حكمه

فمن كان  ،يةء اإلهلألمسايف قلوب أهل اإلميان إمنا هو حبسب معرفتهم بآثار ا -تعاىل كربيائه-احلق 
 a ول اهللرس ولذلك كان ،سطوة جتليات العظمة يف باطنه أمت تمعرفته بصفات احلق أكمل كان

 ."خشاكم منهأأنا أعلمكم باهلل و": قولي
 صلن حين غري أم ،ةالشهود فال حيصل له صولة العظمة إال من التجليات اجلاللي وأما صاحب 

من  نفس عظمة يفل الوال من األحكام اإلهلية بل مبجرد التجلي حيص ،له شيء من تأثريات األمساء
شاهد ملاك فسههده بنشان ملصل إال ملن يكون احلق مسعه وبصره ال حتيشاهده وشهود هذه العظمة ال 

ا ع بد من وإمنيه و علهفعلى هذا ما ع بد اهلل قط من حيث ما  ،يدقيقتضي دليله امل له وماقحبسب ع
: قوله تعاىلبه ذر عبادق عر أقام احلوهلذا الس ،نفس العابد حبسب اعتقاده يف اهلل يفحيث ما هو جمهول 

م هود أعظشفال  ،زهناملنزه وغري امل هالشتراك الكل يف اجلعل وتقييد [91: ]األنعام َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ
ظمتهم عظمة يلحق ع فال ،شهدونه من غري تقييديالذين  ،مما ارتبطت عليه أفئدة العارفني من العقائد

 .م أصاًلمعّظ
 رفوغال

 مضى ِذكره يف حقائق ذكر اسم الغفار.الغفور  
ر
ْ
و
 
ك
 
 الش

الغوا ليب ،هدن حدوووقوفهم ع ،هم بطاعتهلمعباده عليه من ع مبا شكر روشكامل عىنمبالشكور 
 فرض. عليَّ: قال مإذا سأهلو ،عليه فرض ناك ما وأعطاهم ،عبادالفيما شكرهم عليه هو الذي رزق 

ة كالعلم ما باطنهي إو ،تذاذإلنعام والنعمة عبارة عما يقع به اعلم أن املوجب للشكر هو اإل
 نتاج وإجيادإلهو إما و ،حاوأعظمها النك ،وإما ظاهرة كاملأكول وامللبوس واملنكوح ،واحلكمة واملعرفة

 ،الظاهرة م النعمأعظ وإما جملرد اللذة وهو من ،أعيان األمثال لزيادة الشاكرين على بساط الشكر
عني النكاح  راد إالن املفلم يك ،احلق على رسوله حيث حبب النساء إليه مع قلة أوالده به نتماولذلك 

ذات دالة على اللللذة الذه امشهد االمتنان بشهود ه دهشيمثل نكاح أهل اجلنة جملرد اللذة ال لإلنتاج ل
 اخلالصة اجلنانية.
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روا كر ليظهم بالشطالبه ،ملا وصف نفسه بأنه شكور يشكر عباده - عز شأنه -واعلم أن احلق 
 اخلرب أنه يفما ورد ك ،هالعبد حق الشكر إال بأن يرى النعمة من ويفوال ي ،بصفته لكوهنم على صورته

إذا رأيت : الق ،؟رب ومن يقدر ذلك يا: قال ،الشكر أن اشكر يل:  ىل موسىأوحى إ" تعاىل
 ."النعمة مين فقد شكرتين

 ،ةالظاهر ة النعمعبد رؤيلل كما أن ،وهو أن له رؤية النعمة الباطنة العلمية من العبد ،وفيه تنبيه
قة ويف احلقي ،علمحىت ت: ولهقوهو سر  ،وزيادة تعلقاته بتنوع أحوال العبد ،منه لتوقف العلم على املعلوم

 وقال"، قع بيد الرمحنتالصدقة ":  وهلذا قال ،اهلوية يف مراتب الكون سريانهو علمه بنفسه حبكم 
 ،فيد السائل صورة حجابية عن يد الرمحن [104: التوبة]َّ مث هت مت خت حت جت هب ُّٱ: تعاىل

 .وهي تقع يف يد الرمحن قبل وقوعها يف يد السائل
حلق ل كان االقو فعند هذا ،وهذا ثبت يف صحيح مسلم "،لم تطعمينفجعت ": له تعاىل ويقول 

نعم الطالب يها املقق أحفت ،وعند األخذ والعطاء كان العبد صورة حجابية عن احلق ،حجابا على العبد
 ر واملشكور الن الشاكفإ ،واشكر على نعمة هذا الشهود ،وال قبل اإلنعام إال هو ،نه ما أنعم إال هوأ

 إال هو. إله
 
 
 العلي

 لعلوه بذاته عما يليق بسمات احلدوث وصفات احملدثات. ،يف شأنه العلّي
 .اعلم أن العلو إما أن يكون باملكان أو باملكانة أو هبما مجيعا

 غريه فكان فتقر إىلمل ي نفسه استقالاللكانة واملكان من وجب له الوجود فأعلى املوجودات بامل 
ناب عّزه ججأ إىل ويل ا سواه يفتقر إىل فيض وجوده ويذعن لسطوة سلطانهله الغىن صفة ذاتية وكل م

 ان وجودهكل من كو ،ومكانة يف قلوب العارفني ،ومن كان هبذه الصفة ال بد أن يكون له علّو قدر،
رش عى احلق ا سومفكل  ،لعلو تصرفات هذا العلي مراتب الكون فهو مستٍوأعيان  أفراد غريه منب

لسر ظهر امن هذا و ،لكوقيامه به وإن مل يشعر بذ ةن حقائق سريان النفس الرمحانيالرمحن لظهوره م
د ب من تفرناجب ليق إالتة ال علو الذي هو رتبهله حبقيقة الجل ،العلو فيمن عال يف األرض أو أراد العلو

 موعيتهن حيث جممالكل فهو العلي وأمشل لطائف وجوده  ،وجوده بالكل حاطأو ،بالقدرة والبقاء
 جع مظ حط مض ُّٱ: هولذلك قال عز امس ،ال من حيث أفراده اجملموع ،ةياألحدية وأحديته اجملموع

 ،إشارة إىل اهتمام قلب العبد وانضمام عزمه لوقوع أمر [83: القصص] َّحق مف خف حف جف مغ جغ مع
 -نهم ملانعمهر ذلك  يظملوإن -فطالب الرئاسة  ،وإن مل يظهر يف احلس فإهنا واقعة يف احلضرة العلمية

والعبد  ،وسرض النف أحيصل يف غري أنه مل ،ألهنم أرادوه وحصل يف نفوسهم ،فقد حرموا اخلري الكثري
عند مشاهدة  لوق قطّو خمبعل خملوق وهلذا ال يعترف، املتلبس بصفة سيده البس ثوب زور ال تقبله ذاته

 .لو العليعأحكام  ة منمهذا حظ العا ،عظم أحد يف عني أحد  إال احملبوب يف عني احملبيوال  ،العني
بعده عن حنطاط واال وما يقتضي حدوثه من مقام ،وأما حظ العارف من هذه احلضرة شهود علمه بذاته

ألنه  ،لياعلذي كان هبم اد إليه عبابإضافته ال ،ومطالعته العناية اإلهلية والتشريف الرباين هلم ،رتبة العلّو
 .هنلوال احنطاط املمكن ما ظهر لعلّو العلي سلطا
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 الكبري
 نث مث زث ُّٱ: قال احلق جل ذكره ،الكربياء عن درك اإلدراك رداءب الذي احتجبالكبري 
  وأخربن الغريوالرداء حجاب املرتدي ع"، الكربياء ردائي": وقال تعاىل ،[37: ]اجلاثية َّ يثىف ىث

ظاهر العبد ف ،اطنهشيء بوقلب ال "ووسعه قلب عبده املؤمن أرضه وال مساؤهما وسعه ": أيضا أنه تعاىل
ق ياء احلكرب عني ،لكونه خملوقا على صورته وملا كانت صورة اخللق ،هؤفهو ردا ،حجاب عليه

لرداء لفإن  ،نالباط به لكن بوجهه احملتجب احلجاب عن شهود لوخي ال ،واحلجاب على ذاته أو وجهه
 : ههلل وجها ّرماإلمام علي كومن هذا املقام قال  ،فيشهده الرداء بباطنه ،ظاهرًا وباطنًا

 رأيتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتي     تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

  متتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتت : فق تتتتتتتتتتتتت  
 

 .وال ينقلب ،ال يراه ظاهر الرداء أبدا إال إذا انقلبو 
ن م منكرهواعرة ثبت الرؤية من األشم: وعند صاحب هذا الشهود يتحقق صدق قول الفريقني 

 مع من حيثقق اجلاللمح تعاىل سم الظاهرااللحق من للم أن ظاهر العامل جمايل ظاهرية ويع ،املعتزلة
 خي حي ُّٱ ،[115: البقرة]َّ زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام ُّٱ: إحاطة ال يتقيد جبهة خاصة العامل
 .[54: فصلت]َّ مئ هي مي

رداء  مل يشعر وإن ،داء أبواحلق ظاهر لباطن الردا ،والرداء حائل بني ظاهر العامل وباطن العبد 
يف  وبالعكس ،وطنوظاهر احلق خلق يف هذا امل ،ق حقفباطن اخلل ،الكون هو ه الذيظاهرباطن الو

 املوطن األول.
 احلفيظ

 ،دمهعملعدوم لى اوحفظ ع ،النعم بتأييده عليه وأسبغ ،الذي حفظ على العبد توفيقهاحلفيظ 
 وعلى املوجود وجوده.
 ني احلقع: ينني بالعفظ الكون إالحي وما فيه قضبان يدور عليهما فلك الوجود، اعلم أن احلفظ

ن املعلوم فإ ،لمعال رسويستفيد  ،فاحلق حيفظ على اخللق وجودهم ليفيدهم بقاء الوجود ،وعني اخللق
ظ يف يحلفاأحكام  يانسرو ،قلب بتقلب معلومه يف أطوار األحوالتوالعلم ي ،لم على العاملحيفظ الع

أمجعهم بجودات وامل فأعيان الكائنات وأشخاص ،ن وقع اسم احلفيظ على أفراد املمكناتمراتب الكو
دٌّ من حيء وموقع كل ش ،يف الوجود افإن لكل شيء حد ،حافظون حلدود اهلل عند أهل الكشف

كما يقال  ،حلق افكل شيء عني من أعني ،الشيء فيه ذلكبوقوع  دحفظ ذلك احلني ،حدود الوجود
وصف  هلذاو ،ملكةهذا عني من عيون السلطان لكونه حافظا مصلحة امل: لكل عامل من عمال امللوك

حبر  منة الكون جتري إىل سفين ةشارإ ،[14: ]القمر َّ ىف يث ُّٱ: فقال عز شأنه ،األعنيباحلق نفسه 
ى كل أنه عل كما فهو بكل شيء حمفوظ ،فوجوده جمموع اخللق يف احلفظ ،الوجود بأعني املمكنات

 شيء حفيظ.
قيت

 
 امل

 لوم.عاملقدار املت حبسب حاله على مبا قدَّر قوت كل مقواملقيت 
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قدرها لل شيء إىل ك الق األقوات وموصلهافهو خ ،يصال الرزقإاالقتدار و: جهتانهلذا االسم 
 قلوب أهل الشهود واإليقان. واملعرفة إىل ،كاألطعمة إىل األبدان ،وحسبها

 .ار خاصمقد ت إال به، وهو علىاعلم أن القوت عبارة عما ال يقوم بقاء صورة املقوّ 
العلمية  ئن حضرةخلزاافأعلى  ،منها بقدر معلوم عسفلي وهلا خزائن ينز والقوت إما علوي وإما 

د الوجوعني نه ألد اهلل ا عنواخلزائن بأمجعه ،وأدناها أفكار البشرية وما بينهما خزائن صورية ومعنوية
القادر و ،لوقواخلالق واملخ ،حلدوث والقدما على رة الوجود جامع احلضرات، لشمولهوإن حض
يف مظهرية  كل اسم هورلظ ،د قوت لصاحبه فاآلثار قوت األمساءحولكل وا ،مللك واملالكوا ،واملقدور

 ،العاملني سماء منهل الفعلوه قوت أ ،أعياهنا يف ألواح مظاهرها بتعقلومتيز بعضها عن بعض  ،أثرها
 .[85: الواقعة]َّ نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ: ودنوه قوت أهل األرض من العارفني

 ، ميوتي الذي الِذكر احل: عن القوت قال - قدست أسراره - التستري بن عبد اهللسئل سهل 
وإن  هاء َعّمَرها إن شاار إىل بانييدع الد ،لك وهلا ما: قال للسائل ،األشباح قوتنسألك عن : فقيل

د وكل عب ،فتقارراض االالة أماألقوات العلوية والسفلية إال إلز -عز شأنه- قوما جعل احلشاء َخّرَبها، 
يه وأداء ودية عللعباة ققيام العبد خبدمة سيده لبقاء حقيف ،وخادم القوم سيدهم ،فتقر إىل سيدهم

اخلادم ف ،سم السيادةفناء ا مللكافإن يف فناء  ،ده لبقاء اسم السيادة عليهيوقيام السيد مبصاحل عب ،حقوقها
 [42: ]الرعد َّ هئ مئ ُّٱ ،[31: الرعد]َّىث نث مث ُّٱ: خمدوم من الوجه الذي به املخدوم خادم

 خت حت جت ُّٱفإنه  [42: ]الرعد َّ مت هب مب ُّٱق يف هذه النشأة ئعن شهود احلقا وناحملجوب وناملستور
 .[72: ]اإلسراء َّ جخ مح جح مج حج مث هت مت

 احلسيب
ى العبد عل يعّدو ،هننلرييهم ِم ،ق نعمهئواحلاسب الذي يعد على اخلال ،مبعىن الكايفاحلسيب 

 ويصرف عنه بفضله بأسه. ،أنفاسه
بلغ ومل ي ،خمنيفهي حضرة الظن والت ،اعلم أن هذا االسم وحكمه برزخ بني العلم واجلهل

: ]الكهف َّ مي زي ري ٰى ين ُّٱ: ولذلك وصف احلق أهل احلجاب بقوله تعاىل ،رتبتها مبلغ العلم
 مر إال شبهة ظهرت يف صورة دليل.وما كان األ ،وما أحسنوا صنعا، [104

ال إن من مف ،لزيغاإىل سب من خاض فيها ن  اليتشاهبات تاملزول نومن أحكام هذا االسم كان 
بِهها لتساوي شِ  ،يلقبل امل يالشابه تألن امل ،َفعِدل هبا عن حقيقتها ،إىل أحد الشبهتني فقد صريها حمكمة

كم حكشف وإن حكم بال ،من وقف عندها ومل حيكم فيها بشيء ديبفالعارف األ ،بالطرفني
 .مرُأكل ذي حق حقه كما  ليكون ممن أعطى ،بالوجهني

حىت  ،ومن أحكامها أيضا ظهور العدد يف أعيان مراتب املعدودات ومراتب أعيان املوجودات
وليس ذلك إال تكرار  ،عداد ومقاصد اآلحاداالختالفات يف مراتب األوكثرة الختيل وتوهََّم احملجوب 

وحبذفها وإسقاطها  ،األعداد مراتبت بترت ن بتكرار الواحد وبروزهالواحد يف كل مرتبة منها فكما أ
استهالك ذرات وتزينت ب ،مراتب الوجود تبتتربظهور احلق يف املظاهر اخللقية  كذلك ،انتفت نظامها
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ت وجتردت عن لتنزو ،ر اهلوية املطلقة واحتجاهبا برداء الكربياءانوأاألعيان وانطماسها يف إشراق 
 ألحد.احقيقة الواحد ظهرت ومالبس العدد 

 لاجللي
 ،هصف مجالني بواحملب ىوأحَي ،بكشف جاللهمأخوذ من اجلالل الذي أفىن العارفني اجلليل 
 واحملب من طالب بوصف مجاله. ،لكشف جاللهاب لفالعارف من غا

آثار  كن عمومل ،خرةسلطان هذا االسم دوام احلكم دنيا وآب ،اعلم أن اجلالل من صفات الوجه
كن : الهطور خي ء يفكما يقول صاحب اخليال لشي ،ة الدنيويةحكمها يظهر يف الباطن يف هذه النشأ

وعدم  ف القوةلضع ،املتخيلة وال يقدر على ظهورها يف احلّس الظاهر ةقوالفيكون ذلك الشيء يف 
ة لقوة واحلسي اليةوموطن اآلخرة يقتضي إطالق الصور اخلي ،بلوغها رتبة التصرف يف حضرة احلّس

س يف احل ،[117 :]البقرة َّ مس خس ُّٱ: فإذا قال املريد ملا يريده ،تصرف املتصرف وإطالق املوطن
 .فيعم حكمها ،واخليال مجيعا

ا وانعكاس لطائفه زبروومساء اإلهلية من حيث سريان آثارها واعلم أن جاللة هذا االسم يف األ 
نه فإ ،الكونيةق احلقائ يف ىشخاص عوامل اإلمكان مبنزلة الصدعيان ومظاهر أألقوابل ا اياحقائقها يف مر
 ،ذا االسمسريان هابل لكذلك ما من عني من أعيان مراتب الوجود إال وهو ق ،كلم بهتما يرد إال ما 

مشل أو ،عروفوامل وأحاط آثارها بالعارف ،فجمع األضداد حبقيقة اجلمعية ،وواصف له ،وظاهر به
كذلك  ،مللتعظي اللةجعظمة فكما أن ال ،عارف جاللة يف رتبة األصالةللف ،سرياهنا اخلطري واحلقري

نوار الوجود أشعة أ ضياءبظلمة احملال إال  نت األكوان من مكاصفما ختل ،كمال احلقارة جاللة للحقري
ما  لهوف القاصدغاثة املاست ولوال ،لوال حقارة العبد الذليل ما ظهر آثار جاللة اجلليل ،لك اجلاللذمن 

 إال باجلليل. وال ينضبط اجلليل ،عرف يف الكون جمد املاجد
 الكريم

 .بعطائه ميّن ويعطي اجلزيل وال ،الذي ال حيوج العبد إىل وسيلة حلصول رضائهالكرمي 
 : سم الكرمي يتبع اجلليل من وجهنياعلم أن ا

شمل الرّب إلهلي يلكرم اكذلك آثار ا ،قتضي حضرة اجلاللة من اجلمع بني األضدادتملا : أحدمها 
 .والفاجر
ن االحتقار ما عليه يم ملله عدم الوصول إىل العظيختنوط السامع وصف العظمة وإزالة ق: والثاين 

ىل مع عظمة شأنه تعاأنه فأخرب  ،[27: ]الرمحن َّ يب ىب نب ُّٱ: فأزال احلق ذلك عنه بقوله ،والذل
عليهم  ما امنتَّك ،مهوراحم ورؤوف هبم بكمال جوده وكر ،يائه مكرم عبيده بنظر العنايةربوعلّو ك

لعدم، ا ظلمة يفكنات فلوال سريان الكرم واجلود لبقيت املم ا،ومذكور اقبل كوهنم موجود لوجودبا
ل يم من نا يسرهمبدهم هبم بعد وجو الوجود إياهم أجل وأعز من كرامته عةمته هبم يف إعطاء خلارفك

 .األغراض
 ،أهل الكشفكم ل واملفعول يف حهذا االسم وأمثاهلا مما هو على وزن فعيل يقتضي الفاع ب ْنَيةو 

عطاهم جزيل اهِلبات وغرائب أو، ضاحملري اخلفكما أنه تعاىل كرمي مبا أكرم عبيده بالوجود الذي هو 
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هذه  آثار وهو من سريان ،وقبوله ذلك ،طلبه منهم القرض والصدقةبكذلك مكرَّم ومتكرٌَّم عليه  ،امِلنح
 .ليكون األمر منه إليه ،يةضرة املتعالاحلورجوعها إىل  ،الصفة يف أجزاء مراتب العامل

ع اختالف م ،رجهامداويات ّنإحاطة الذات املقدسة مبراتب اإل ومن عموم آثار هذا االسم أيضا 
ليكون  ،توليتهمم ووإطالقهم يف اختيارهم وتوجهاهت ،إلزالة احلرج عنهم ،أحكامها وتضاد جهاهتا
: ]البقرة َّمن زن رن مم ام ُّٱ: وجه احلقعن  فال خيلووإن اتبعوا أهواءهم  ،وجهتم إليه أينما توجهوا

115]. 
 الرقيب

وام دوه على اقبلري ،الشاهد على أحوال عباده مبا هو عليه من لزوم احلفظ خللقه: الرقيب
 أوقاهتم.

مول لش ،اطةإلحاوهلا حكم  ،وهو متليك رقبة الشيء ،اعلم أن اسم الرقيب مشتق من الرقىب
 .مراقبة احلق أعيان املمكنات

ون احلق شاهدة شؤمل ،عياين يزال يف زيادة علم رباين وعرفان حبقائق هذا االسم الواملتحقق  
 .حبكم املعية اليت تقتضي هذه احلضرة

صاحب  زال نظر يفال ،ومن عالمة صحة حال املراقب أن ال خيلوا ميزان الشرع من يد تصرفه 
ى أعط ،إذا أعطىو ،العدلبخذ أ ،أخذ فإذا ،وإما بعني اإلميان ،املقام إىل ميزان الشرع إما بعني الشهود

ملواطن احلق يف اقبة وام مرابد ،حفظ األدب منفإن أسعد اخللق  ،بالفضل ليكون معصوما يف مراقبته
 مراتب هذا يفاحلق  ةراقبم العبدفرياقب  ،وأكثر ما يكون سلطان هذا االسم يف حضرة األفعال ،ايلواجمل

سأل  ،نًايا وِديه دنال يوافق غرض فإن ظهر له ما ،ملشهدويكون معه حبسب ما يقتضي ذلك ا ،املشهد
 وإال سأل األصلح. ،رفع ذلك احلكم

 اجمليب
يه فوق ما ويعط ه،يسأل هو الذي جييب العبد قبل أن ،عباده ءلقربه ومساعه دعا اهمن دعاجمليب 

 يستحقه.
 .متنانإجابة امتثال وإجابة ا: اعلم أن اإلجابة على نوعني

 .ة اخللق بعضهم بعضاوإجاب ،العبد أوامر احلق إجابة: فاألول 
 .دعوهوهو شبه إجابة اإلنسان نفسه ملا ي ،احلق دعاء اخللق ةإجاب: والثاين 
قرب احلق  ذلكك ،ةإلجاببل زمان الدعاء زمان ا ،زمان بني دعاء نفس املرء وإجابته إياهوليس  

 حن جن يم ُّٱ: ىلله تعاق هذا القرب بقوكما وصف احل ،جابة نفسهإقرب العبد من من إجابة العبد هو 
 .فشبه قربه من العبد قرب العبد من نفسه .[16: ]ق َّ ين ىن من خن

ألمر عارض أو مصلحة،  ذلك هلا فقد يفعل ،حاجة خمصوصة إليه يفمث ما يدعو نفس العبد  
ابة لكن هذا يف إجابة السؤال ال يف إج ،يفعل قدف كذلك ما يدعو العبد ربه إليه يف حاجة خمصوصة

وال لبيك من احلق يف حق كل  ،ال بد من إجابة هذا النداء بلبيك ،اهللب فإن الدعاء هو النداء ،الدعاء
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وهو ما قام يف  -فيوصل ما بعد الدعاء والنداء من احلوائج  ،مث ما بعد هذا فهو خارج عن الدعاء ،داع
حبسب قوة الرابطة وعدمها إن شاء قضى ذلك وإال فال  ، يضمن اجمليب ذلكمل - ألجله خاطره ودعا

 ،ة اإلهليةتيججابة من عالمة تصحيح النوذلك إن اخلالف والوفاق يف الدعاء واإل ،بني السائل واجمليب
ألجاب  ،فلو أجاب العبد ربه يف كل ما أمره ه،إجابة العبد أوامرفإن إجابة احلق سؤال عبده يف مقابلة 

ألنه  ،فظهر وقوع املخالفة واملوافقة من اجلانبني ،أمرن تكوين أو خطر له م ألهاحلق عبده يف كل ما س
 .على صورته

 ،حاجته ءقضا واألزمنة واألمكنة ما يوجب واألمساء األحوال وقد يكشف للشخص عن خواص
 يكون ممن جىنف ،خرة اآليفعن حقيقة خربية فيسأل ويعود وباله عليه إما يف الدنيا وإما  له وال يكشف

رى عليهم يرار ال األس خفيات عن كشف هلملو األولياء الذين ملكوا األحوال  روهلذا أكاب ،على نفسه
ر ه من املكا فيشهدون ما يمل ،فرق بينهم وبني العامة يف الظاهر ال بل ،أثر املكانة والقرب واإلجابة

ن م ما فيه ىندأو ته،اآفبي فوائد ذلك يفوال  ،دئحوال هلم خرق العواوالذين ملكتهم األ واالستدراج،
 وصاحب هذا الذوق ال يفلح أبدا. ،اآلفات أن يذوق يف ذلك طعم نفسه

 الواسع
ال  م آالئهوعمو ،ستوىف باحلصرتال  ئهعطا ةلذي كثرا ،لكثرة عطائه وتتابع آالئهالواسع 

 ستقصى بالذكر.ي 
 حقهما يست مث ،دوأول ذلك خلع الوجو ،اع العطايااتساعلم أن من عموم أحكام هذا االسم 

 ءيلكن قد جي ،لوباملطساء وإن كان السرور هو  وسواء سّر به أ ،ود مبا به بقاؤه وصالحهاملوج
الوقائع ولعوارض اإن ف ،وقبول احملل للعوارض ،حبسب مزاج التركيب يوتوقد يأيت بعد ما يس ،ابتداء

مزجة أتالف آثارها حبسب اخ إمنا خيتلف يف األعيان ،عني واحلكمال يمن حيث الوجود أحد
 يفّر صدق معسل ال: فإن قال ،فيجد العسل مّرًا ،كمن يغلب الصفراء على حاسة ذوقه ،شخاصاأل

ه مزاج بمل لذي يتأامر باأل وكم من مزاج يلتذّ  ،املرارة إىل العسل تهوكذب يف إضاف ،ذوقه ووجدانه
احلق إال  نفما م ،ياهتامزجتها وخصوصياهتا وقابلأواختلف حكمه يف احملال حبسب  ،فاألمر واحد ،آخر
، و بعينههنتفع ي به امبضرر ا يترمببل الشخص الواحد  ،وحكم اللذة واألمل إمنا هو حبكم القوابل ،اخلري

و احلال مبا ه تضرر يفق، فكما يتأذى باحلر والربد، ويعلم أهنما مما تقتضيه الفصول بسبب أذواق اخلل
إسبال احلجب والستر  عمومثري من الناس بولكن ال يعلم ك ،فعني الضرر عني النفع ،لآيف امل ينتفع به

 ،ال بالوجودا ستر إوم ،الستر كما عمت الرمحة فعم ،الستر يفإنه واسع املغفرة وه ،من حضرة الواسع
 فاستتر مبا ظهر به. ،والوجود ظهور ومظهر

 احلكيم
 وجعله يف مرتبته. ،منزلتهالذي أنزل كل شيء احلكيم 

وما  عليم يمحكها احلكمة، فكل ترتبباملعلوم حبسب ما  هلقأخص من العلم لتع ةاعلم أن احلكم
مع  - على داؤد  تعاىل اهلل ولذلك امنتَّ ،فاحلكمة أعلى رتبة من العلم عند احملقق ،كل عليم حكيم

وهو اإلجياز يف الكالم يف موطنه لصاحب  ،باحلكمة وفصل اخلطاب - وفور علم النبوة والكتاب
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كرر الكالم ي a ولذلك كان رسول اهلل ،م املستمعيفهتر الكالم لكراب موطن يقتضي تور  ،الفطنة
، ها تقتضي الكثرة والتكرارض بعويف ،يف موطن جيازاإلتقتضي  ، فاحلكمةدىنثالث مرات مراعاة لأل

فكان  ،طن خبصوصياهتا تقتضي احلكم لذاهتاااملو وأ ،فاحلكيم حاكم حيكم يف األمر أن يكون هكذا
 .فدار األمر منه إليه للمواطن، هبا ]احلكيم[ كما كان احلكم له]احلكيم[ احلكم للمواطن به 

ن ال مم منه، ريةفيؤديه إىل البهت واحل ،ومن أهل اهلل من يكشف له عن سر ترتيب احلكمة 
 واحلرية. املصاحلب فيعترف جبهله ،يف الوجود هيعلم ذلك إال بعد وقوع حكم

 جود إمنا هو يفيف الو واقعأن يعلم باجلملة أن الظاهر ال العارف ةوغاية ما ينتهي إليه طائر مه 
 حلفرابدوام  نعيمو الذي استعجل الر وهذا هدالقا قبضة احلكمة اإلهلية صادر عن حضرة احلكيم

نزاع ال هل والن اجلفإ ،الضجر والسخط بزوال الغرضوزال عنه  ،والرضا وقام به التفويض والتسليم
ر عة أسرارضه مبطالغزوال ب غرضه شيء يفاد ال ينوصاحب هذا الشهو، ضرغوافق اليال فيما ال إيقع 

 حكمة احلكيم.
 الودود

 .وحيبهم وحيبونه ،ونهالذي يود أوليائه ويوّدالودود 
 ةإال حبكم زلت هبما نمفإهنا  ،فال يوثر فيما سبق هلم من احملبة معاصيهم ،الود هو ثبوت احلب

 عد.ال للطرد والب ،القضاء والقدر السابق
 : به عرفيسم اال لكل ح ،اعلم أن الود مرتبة من مراتب احلب فإن احملبة هلا أربعة أحوال

 .فأول سقوطه يف القلب يسمى باهلوى
 .هو الودمث إثباته يف القلب 

 .وتصفيته وهو احلب الص عن تعلقات الغرياخلمث 
 .لعشقهو اوه ه عن غري حمبوببغيياللبالبة بالشجرة حىت  ته بالقلب التفاتمث التفا

طلب الرمحة احملب يو ،هعفإن الصانع حيب صن ،فاحلق ثابت احملبة لعباده ،فالودود هو ثبات احلب
ومن هذه  ،باحملبو لقاء صبابة رقة الشوق إىلالو ،قام صبابة احلب اإلهلي أول مرحومفم ،من احملبوب
 ،املشهودلشاهد وني افراح بس األوكؤأكساه خلعة الوجود وأدار أو ،بزينة الشهود نه ّيالصبابة َز

 .ن واألحواله بلسان التحنُّوخياطبو ،أحلاظ اجلمال اتفيخاطبهم بإشار
فهو مسع  ،وبليكون األمر مستورا بني احملب واحملب [14: الربوج]َّ جخ مح جح مج ُّٱ: مث قال

 فكل ى،موالع كان خلف حجاب اخلرس والطرشوإن  ،ىقولاحملبوب وبصره ولسانه وغري ذلك من ا
 .جتليات احلق جمايل اخللق منصة من منصات مراتب د من أفرادفر

 .اتهوقأيف  تنعمبلحظاته وي ذذلتفي ،فمن احملبني من يعرف حمبوبه يف الدنيا معرفة شهود
فالعامل  ،ءطاغ الن عنيفبان له أنه كا ،ومنهم من يتوقف أمره يف العرفان حىت يكشف له الغطاء

 من اإلنسان إنسان العني من العني.واحملبوب  ،واإلنسان عينه ،إنسان
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 اجمليد
 دهمبج لذيافهو  ،اجملد يف اللغة الشرفف ،له من الشرف على كل موصوف بالشرف مبااجمليد 

 تيال وأعزهم من غري رهط وإشكال.حوكفاهم بال ا ،لبال ما أغىن أولياءه
عت قف مع ناو فمنزه، فإن كل واص اعلم أن هلذا االسم الشرف والعلو واجملد عن وصف كل

و لك له أن ذأال من حيث  ،صهياحلق نفسه عن ذلك النعت من حيث تقييده وختص هينزتف ،خمصوص
ا واصف إمن، فالمن اجملموع أحدية اجملموع ال أحدية كل واحد -جلت عظمته– لحقلألن  ،ليس له

 :]الصافات َّ جم هل مل خل حل جل ُّٱ: فهو املخاطب بقوله يصفه بأحدية كل واحد من اجملموع،
ل مسبح نظر ك ألن ،حلق وينزهه عن عقد غريه فيهاكل مسبح يف السموات واألرض يسبح و ،[180

فأثبت  ،ح حبمدهمسب وكل واحد منهما ،فالذي يثبت له واحد هو عني ما ينفيه اآلخر عنه جزئي فيه
 لقصور نظرهم وذلك ،ها أثبتمال وأثبت اآلخر عني ما نفاه األول  ،ال ما أثبته األول ذا ما نفاههلحلق ا

 .ما هو عليهك عما يقتضي األمر
اهد للجمع مل املشلكاا اجلامع ونقيضه الشامل للقيد واإلطالق إال العبد ،وال يوصف بالتسبيح

 "دين عبديجّم: حلقاقال  ،[4: ]الفاحتة َّ ين ىن من ُّٱ: ن املصلي إذا قال"إ: يف اخلرب ، ووالتفصيل
بشهادته  د احلقجملذي والشهود فهو ا ،ال بلسان العرفانفإنه ال ينطق إ ،وهذا حال الكامل العارف

ف ما يتوهم خبال ،طن اجلزاء دنيا وآخرةاوهو مو ،[4: ]الفاحتة َّ ين ىن من ُّٱ: واعترافه بأنه
وال فرق  ،[41: الروم]َّ من خن حن جن ُّٱفإن اآلفات والعاهات واملصائب كلها جزاء  ،احملجوب

وملا  ه،وال يكفر عن صاحبه ريؤج ورمبا ال ،ا ي ؤجر أو يكّفر عنهمبرإال أن اجلزاء يف موطن الدنيا  ،بينهما
لعبد مقّدس فا ،ق بهاحل اود أن يرجع إليهم اجملد الذي جّمدفال ب ،عود إليهمتثبت أن أعمال العباد 

 ".احلق وأنا ،بحاينس": من قال قال ومن هذا املقام ،وممّجد بتمجيده ،ومنّزه بتنزيهه ،بتقديسه
جعت مور ورذبت األجنا -حده ال شريك لهو-ل والفاعل احلقيقي الواحد احلق ماعوملا كان ال

 وإليه يرجع األمر كله. ،األعمال إليه بعد ظهور الدعاوي
 الباعث

ومنه  ،وتًاًا أو مزخ نومومن الوجود إىل الرب ،بعث املمكنات من العدم إىل الوجودالذي الباعث 
 مم خصوصًا.وبعث الرسل إىل األ ،إىل احملشر عمومًا

يف  ءافجعل نوع اإلنسان خل ،اعلم أن اهلل تعاىل ملا بعث املمكنات من العدم إىل الوجود
 مسالكهم كوهنم مدبرين ممالك -وهو نفخ الروح-ملا يقتضي أصل خلقته من شرف اإلضافة  ،األرض

 حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ ،فجعل النفوس ملوكا ،حاكمني على رعايا جوارحهم الظاهرة وقواهم الباطنة
مث بعث إىل  ،فإن زمان أمرها زمان أعمال رعاياها ،من سرعة طاعة رعاياها هلا [20: املائدة]َّ مئ خئ

والرسالة ال تكون إال بني امللوك ال بني  ،عليهم آياته بعث إىل ظواهرهم رسال يتلو كما ،بواطنهم رسالً 
كن وف بالطهارة والنزاهة ولفاألرواح املنفوخة يف األجسام وإن كانت من أصل مقّدس موص ،الرعايا

وكذلك الروح  ،االبقعة يف املاء العذب من امللوحية واملرارة وغريمه ثرويأّثر فيه بقاع األجسام كما 
 اوأطيب اخللق حملّ  ،ه حبكم مزاجهريوإن كان خبيثا ص ،هفإن كان حمله طيبا زاد طيب ،طيب يف األصل



49 

 

 

تفاوت مراتب توكذلك  ،وتتفاوت مراتبهم يف ذلك ،بافإهنم ما زادوا الطيب إال طي ،الرسل واألولياء
 : أهل االختالل واالختالط

 ث احملل.بخ قوةلمن أظهر النزاع : فمنهم
 ألفكار،ارسل  ولكن لسبق تصرف ،فكان إرسال رسله إليهم رمحة هبم ،من مل يظهر: ومنهم

ك ما علم أن ذلو ،حلكما اهذ له الذي هو فتقرر عنده أن اإلله ،مبا أّداه إليه نظره نظر صاحب كل الم
جّلت -ق واحل ،داعتقامسى ذلك التصور اما خلقه بتصوره يف نفسه و ذاد الناظر إبفما ع ،عني جعله

 َّخص حص مس خس حس جس ُّٱبل  ،وال تنضبط حقيقة ذاته املقدسة للعقل ،حاكم ال حمكوم -عظمته
 لك نعمةإن وافق فذف ،ل احلقجاءت به رسما  لىاملوفق املعصوم من عرض معتقد فكره عف ،[4: ]الروم

ال ليبعثهم إإليهم  ا بعث الرسلم فاحلق -عز شأنه- هر اخلالف فعليه باتباع رسل احلقوإن ظ ،من اهلل
م إليه كما ألمر منهكان او ،ليهاهم عطلب ما يؤيدهم به يف تدبري ما ولَّ لرسل األحوال  - تعاىل -إليه 

 فامللك إذا ملك امُللك. ،كان منه إليهم

 شهيدال
نته بالرمحة رييهم مل ،شربه من اخلري وال ؤواوخللقه مبا جا ،لنفسه بأنه ال إله إال هوالشهيد 

 فهو الذي على األسرار رقيب ومن األخيار قريب. ،والغفران
 .صىومنه ما ميكن أن ي ع ،اعلم أن األمر اإلهلي منه ما ال ميكن أن ي عصى

 بأن يقول اإلجيادكن بمن غري واسطة إىل عني املم هو توجه اخلطاب ،أما األمر الذي ال ي عصى
 .فهذا هو األمر الذي ال يعصيه املخاطب أصال ،كن فيكون له

ل أو تركه تيان فعمر بإاألوهو  ،مراألمر ال حقيقة األة يغا األمر الذي ميكن أن ي عصى هو صوأم
وإمنا  ،رادةألمر اإلح اإن روف ،وهو على احلقيقة أمر لفظي صوري ال روح له ،مع عدم اإلرادة لوقوعه

 ،ادةهكون الشتكن ف :ادةفيقول احلق للشه ،احلق فيه إلنسان املكلف هو حمل ظهور هذا األمر بتكوينا
 ،يها تكوينفليس له و ،يهنسب الشهادة إىل من ظهرت فيف ،سان الشاهد وهو القائلاإلنوماهلا حمل إال 

 ين األشياء يفشاهد تكويق فاحملق ،لى هذا مجيع األفعالوقس ع ،وإمنا التكوين فيها للحق يف هذا احملل
الكشف  إن صاحبف ،يةاملعص وإن أطلق عليها اسم ،أعيانًا ذاكرًة مسبحة هلل ،ويف ذات غريه ،ذاته

هو الترك  ية إمناملعصا ىسماملألن  ،لعلمه بأنه ليس هلا عني وجودية ،يشهد الفعل جمردًا عن احلكم
لشأن فإن ا ،جوديفإنه اسم ليس حتته شيء و ،فهو مثل مسمى العدم ،هوالترك ال شيء وال عني ل

 عل ليس حتت ملفلم يف ةصالفإذا قيل أقم ال ،حمصور يف أمر ال يفعل أو هني ال ميتثل ليس غري ذلك شيء
 ،جود لهدم ال وعدلوله فم ،فعل ومل ميتثلتذلك إذا قيل ال كو ،أمر عدمّي ال وجود له الإيفعل شيء 

ده هو يف وجو ظاهرفإن الشأن ال ،لعبد يف كل نفس أن يكون يف شأن وذلك الشأن ليس لهوال بد ل
 مض خض ُّٱ ،شؤوننا من تلك الاشؤون، وأعياللك تظهر تف [29: ]الرمحن َّاك يق ىق يف ىف ُّٱ: هوية احلق

 .[98: آل عمران]َّ مع جع مظ حط
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 احلق
نه وجود ال أل ،لفهمن خ وال هو الوجود الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه ،مبعىن املوجوداحلق 

 .وباين الكل بال عزلة ة،ه العدم الذي أوجب احلقوق بال علوال يعقب ،عن عدم
 ،يهاحتوله فصور ووشاهد حقيقة انقالبه يف ال العمى، اعلم أن من نزع احلق عن قلبه حجاب

ول الكل فتح ،ارالنهون احلق الذي حيول الليل ول وانقالب عن شؤعلم أن العامل يف كل نفس يف حتو
وى سوما بعد احلق شيء  ،وهي احلرية ،[32: يونس]َّخم حم جم هل مل ُّٱ: لتحول وتقلب أموره

 .ألنه مسي خلقا الختالف األحكام، حلريةادهم ظهر حكم بوجواخللق و
 .فإنك إذا نظرت إليه من حيث وجوب وجوده قلت حق

 .إذا نظرت إليه من حيث إمكانه قلت خلق
 "ناأوهو  ،وهأنا ": وتارة يقول ،"وهو هو ،أنا أنا": ر تارة يقولوكذلك حال السالك السائ

 َّ خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱ: وهذا عند كشف سر قوله تعاىل ،"وال هو ،ال أنا": قوليوتارة 

 .من موجبات احلريةهو فنفى وأثبت و ،[17: ]األنفال
 .[18: األنبياء]َّرن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱوجوب الوجود باحلق بانفراده هو و

 احلس يفة، إما جوديوله عني  وال يزهق إال ما ،الشؤون اليت كل يوم هو فيها أزال وأبدا وهو
ان الوجود، ار ألعي تكرته ال يرجع أبدًا، ألن الرجوع تكرار، والما زهقت صور وكل ،وإما يف اخليال

مكانه صورة   ويقذفر إاللعدم هناية التجليات احلقيقية، واحلق ما دمغه وأذهبه عن حد الوجود الظاه
يث حومن  ،فهي من حيث ورودها حق ،حقباطل إال بورود صورة  أخرى، فما زهقت صورة

 ال ن الويلإف ،حلقاأنا ": عند كشف هذا السر قال من قال ،ةموغفهي الدامغة واملد ،زهوقها باطل
 ."ينطق إال بلسان احلال

 الوكيل
ووكلهم  ،فعهمنا فيه اهم مبفكفاهم وأغن ،الذي َوّكَله  عباده على مصاحلهم ،مبعىن الكايفالوكيل 

من كوهنا  هي للحقو ،عةفهي هلم من حيث نيلهم فيها من املنف ،على التصرف يف املنافع على حد معني
 .ربه مسبحة حبمد

لكون إال حي اما يف  أن فكما اة،ت يف مراتب األكوان سريان احلياعلم أن الوكالة رتبة إهلية سر
ه غفل وكلهل وومن ج ،احلق بقوله وإقراره أصاب احلق فمن وكل ،وكيلكذلك ما يف الكون إال 

وال يزيد  ،هلما أذن ال فيكله ال يتصرف إوالوكيل حبكم مو ،نطق من لسان املقالأولسان احلال  ،احلال
حىت يشاهد  حقيقته له شفك ؟مل فعلت كذا: من قال لوكيلهف ،على احلد املفوض إليه فله احلجة البالغة

إشارة  ،[3: الطالق]َّجب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ: جعله أن يفعل ما أنكر عليه ،تعداده وخاصيتهأنه باس
لوجودية لصورة الت ابه كموالوجود  حقائق د اإلنسانية ملا ظهرت يف آخر مراتب دائرةووج هإىل أن

 سبهما هو حبه كفهو حس ،وأول مقصود ،فهو آخر موجود ،اإلهلية وفيه شهد حقائق الكنز املخفي
 .هو حسبهف ،مرهاليت إليها ينتهي أ ةغايالفهو  ،ألن املمكن ال يعرف نفسه إال باحلقوذلك 
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 ،ة بعدهة وجوديرتبموما مث  ،وملا كان ظهور أحكام الصفات اإلهلية موقوفا على وجود املمكن
سب إليه فإن ن ،فنيوجامع الطر ،فهو حامل احلكمني ،ألنه سّد بني الوجود املطلق والعدم املطلق

 ،عدم فيهة اللبقية ظلم يصدق، وإن نسب إليه العدم عليه، لظهور نور الوجود ،صدقيود الوج
م وعدملللو كان ف ،رفنيلطلقابل بذاته  ،فهو برزخ بني البحرين ،ملوجودان مه امتاز املعدوم دوبوجو

 ذلك كان حسبه.ل ،أنه على صورته: لسان لقال
 القوي

 ضداد. األواالقتدار باجلمع بني من العزهو القوي مبا عليه  ،عىن القادرالقوي مب
وهلذا ما  ،الكامل نسانوهو اإل ،ظهر إال على العبد اجلامعيعلم أن حقيقة آثار هذا االسم ال ا

آداب   ا عّلم آدممل أن جربيل ": ويف اخلرب ،ال حول وال قوة إال باهلل: س مع قبل خلق آدم قول
ما ف: دم آقال له ف .كذا ألف سنةوكذا بلق ختبل أن نا طفنا بالبيت قإ: الطواف بالبيت قال له

واهلل   وال إله إال اهللهللسبحان اهلل واحلمد : كنا نقول: قال جربيل  ؟كنتم تقولون عند الطواف به
ل الكّم ا الذكر وذهب ، فاختص آدم "ال حول وال قوة إال باهلل أن وأزيدكم: أكرب فقال آدم 

 .وجودهم آةوظهرت يف مر صفات اإلهلية إالمن  بق صفةيالذين مل  ورثته من
عوى دالوقع ف ،ودوملا كان املمكن حمل ظهور االقتدار اإلهلي جرب ضعف إمكانه بقوة الوج

 خص حص مس خس ُّٱ :اينضعف الثليهم املإفأعاد  ،وظهرت آثار املطلوب فيمن ظهرت ،التنازع ممن وقعو
 ،لربزخاها إىل من بطن اهلرم شهر والدهتا لتقذفهباإلنسان و ةوذلك أن الدنيا حامل، [5: احلج]َّجض مص
هذا  ،لدعوىنزاع واائب النشأة اآلخرة لقبول القوة الصافية عن شو عد يفتمهد الربزخ ليسيف  ايهبفري

 .االسم حكم حقيقة باطن
ل وة، يقاالق الذي هو ضد سرى يف أجزاء مراتب الكون حىت الضعف هاثار ظاهرآما حكم أو
ىل وة إفنسبت الق ،مانع قوي عن احلركة وقوى عليه الضعف، والضعف قوى ضعفه: للضعيف
أكثر  ملا غفلو ،همفوهذا من سريان حكم القوة يف األشياء وفيه إشارة ملن  ،ووصفت بضده ،الضعف

 فكما ال ،لقبولم يف اان هبأمرهم أن يستعينوا به يف االقتدار كما استع ،الناس عن سر عموم هذا احلكم
ال بقول إ يظهر مر التدار احلق يف أكذلك ال ينفذ اق ،احلق من األعمال فهكل ما لىقوة للممكن ع

قسمت الصالة ": عاىلتله وهذا سر قو ،ل فما مث قوة مطلقة دون مساعدةئال بوجود املمكن القال إبالقا
 فإن الصالة الوجودية ال تتم إال باالقتدار والقبول.، "بيين وبني عبدي

 املتني
 بأحد. فعالهوال يستعني على أ ،الذي ال حيتاج إىل جند ومدد ،الشديد مبعىناملتني 

سمى به هلل أن يام اسم ه عصمتانة احلق أن ومن ،يف األجسام ةفاثاعلم أن املتانة يف املعاين كالك
 احلق أدل من ليل علىدال فهوية احلق  إال حىت ال يفهم من هذه الكلمة أبدا ،غريه ملفوظًا أو مرقومًا

هلل لمة، فكلمة ااحلق ك اهمسولذلك  ،فإنه أدل على اهلل من هذه الكلمة ،اإلنسان الكامل إال لكلمةهذه ا
قال  هويته ولذلك لة علىلدالا فهي أقوى يف ،والكلمة اإلنسانية ناطقة بنفسها ،ق هلا إال باإلنسانتعلال 
 :" اهلل َرِكوا ُذؤ ر إن أولياء اهلل الذين إذا." 
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رجات احلس ي آخر ديت هوهي القوة املتخيلة ال ،ملتانة إال يف مرآة اإلنسانأحكام ا توما ظهر
فإن الشخص  الضدين بني ومجعه ،بوجود احلق إلحلاقه احملال باملمكن شيء ن عامل اخليال أشبهإذلك لو

هو أن ف ال باملمكناقه احملما إحلوأ، ال يتغري وهوً ،بنًا وعبدًا وسيدااه فيكون أبًا وتبكثر نستقد  الواحد
ال ذا إهاز جما و ،ارها ال يسع ألحد إنكممهذا و ،يرى العبد يف منامه ما هو حمال الوجود موجودا

دليل حلق بالايف  وأعظم ما يظهر حكم هذا االسم يف أهل الكشف ألن الذي اعتقد ،ضرة اخليالحل
ه ما هو ا يثبت لمو أ ،ما يزيل الشبهة نفجعل يبحث ع ،النظري إذا جاءت له شبهة أثرت يف معتقده

حق تانة إال للليست املف ،دةمعتقده ما أثرت فيه الشبهة الوار اتده فلو كانت املتانة من صفنأقوى من ع
ور طاملتانة عن  علو قدرو ل يدري ما هالد إليه العارف احملقق ونوهو الذي يست ،املطلق عن تقييد النظر

 .النظر واإلدراك
 ،ليهإون االستناد ، فباملتانة يك"درك اإلدراك إدراك العجز عن":  اإلمام عليكما قال 

 ف.يعر حجاب فال تهفمتان ،املستند عني نفي العلم به على علم بأنه ال يعلموالعلم 
 
 
 الول

والعدو  ،رته منصورعاي فالويل حبسن ،هو الذي نصر أولياءه وقهر أعداءه ،مبعىن الناصر الويّل
 خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل ُّٱ :حبكم شقاوته مقهور، قال اهلل تعاىل

 اآلية. ،[257: ]البقرة َّ من
 : اعلم أن حكم هذا االسم يف نصر املؤمنني على نوعني

 .العدم إىل نور الوجود يف العموم ةنصرهم بإخراجهم من ظلم: األول
رف وج العاهو خرو ،العلم هبم إىل سعة العلم باهلل يف اخلصوص قضيموإخراجهم من : الثاين
عا عن لعبد فراجود فعلى األول يكون و له، جاب إىل نور الشهود فيشهد ما كان غيبامن ظلمة احل

ن عع د به فرم العبألن عل ،علم العبدوعلى الثاين يكون علم احلق فرعا عن أصل  ،وجود احلقأصل 
 .فهو عني الدليل "،من عرف نفسه عرف ربه": ه علمه بنفسه لقول

يتضرر ا كم مها،نعييتضرر ب لكوهنم على مزاج ،ول اجلنةعن دخ وأما نصر الطاغوت منعهم إياه
 الورد.رياح ل بَعاجُل

فإن كان  [47: ]الروم َّ مب خب حب جب هئ ُّٱ: لمؤمنني يف الدنيا لقوله تعاىلل احلق وأما نصر
أوقات على  باطل يفبال املؤمنني يظهرومن هنا  ،فهو منصور ،تصف باإلمياناأللف والالم للجنس فمن ا

من  ما آمنوا به مهم أهنة زعمقويف ولكن لتحقق إمياهنم  ،ال من حيث أهنم آمنوا بالباطل ،حلقاملؤمنني با
 ن إذا قوي يفاإلميا و أنوه ،هنا سّر آخرا وه ،وإمنا آمنوا به العتقادهم فيه أنه احلق ،كونه باطال

وحيد بالت منيؤ وإن مل ،صاحبه مبا كان فله النصر على األضعف كيف واملشرك مؤمن بوجود احلق
حيث أحديته  احلق منبؤمن فهو بوجه ممن آمن باحلق لكن إميانه مل يبلغ قوة إميان امل ،وبعض الرسالة

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ: مؤمنني، قال تعاىل لوهذا من أسرار تسمية احلق أهل الباط

 .[106: ]يوسف
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 احلميد
مبا حلميد اوهو  ،بلثواا ريبكث وجيازي ،وهو الذي ي حمد على يسري الطاعة ،مبعىن احلامداحلميد 

ه، فإن ثين عليما هو مومبا هو حممود بكل  ،وبلسان كل حامد تفصيال ،نفسه بنفسه إمجااللهو حامد 
 الوضعية فهو الداللةفعول بالفاعل وامل سماعم يليه وكل اسم فعيل من أمساء احلق عواقب الثناء تعود إ

 a ناء إال حممدعلم الثص بفما خ ، من له املقام احملمودوال يطلع على سر احلمد إال ،احلامد واحملمود
 .كما أنه ما ظهر بعلم األمساء إال آدم 

 ،حيزنواآلالم بتضرر اآلالم حبيث يوواعلم أن اإلنسان ملا خ لق على مزاج مييز بني اللذات 
وعبارته  ،اشكرنفع ل الأورثه حا نمب علمه مسى ،من أحوال الكون ناتومها حال ،رفع باللذات ويسوينت

ض غري أنه خلري احملو اوه ،وليس الشؤون إال التجليات الوجودية ، شؤون احلقنيومها ع ،عن ذلك محدا
انقسام فيه  لعني الااحد وواألمر  ،به عمرو تلف أحكامها يف القوابل فر ّب أمر يتضرر به زيد ويلتذخت

قول يف ي a هللاكذلك كان رسول و ذاته، وخيتلف حكمه يف املمكنات حبسب قابلياهتا واستعداد
 احلمد هلل على": لضراءيف ا أثره ويقولو حكمه هديقيده بتقييفكان  ".فضلاحلمد هلل املنعم امل": السراء

 ق أن أهَلمَ نعام احلن إمفإن  ،وهذا احلمد أعظم من محد السراء إلطالقه واشتماله على الكل "،كل حال
يد مث حملتاهلم من مبا أ ضجر والسخط فعاىف باطنهن العووقاه  ،واستعمله حبمده ،الثناء اءصاحب الضر

 زاده عافية مبا زال الضراء عنه.
ك الثناء رجع ذلموهله مجيل يف طور الكشف يشهده أ واعلم أن ما يف العامل لفظ إال وفيه ثناء

يه لعيعثر  وإن مل احلق، مذموم فال بد أن يكون له وجه حممود عند أهل إىل وجهله إىل اهلل وإن كان 
دم فال جيد لذم العد امستن ألن السامع والقائل فهو من حيث ما هو مذموم ال مستند له وال حكم له،

 .الذم من يتعلق به فيذهب ويبقى احلمد هلل
 .مث احلامد يف حال احلمد إما أن يقصد احلق أو غري احلق

ه من الصفات شاهد فيا يال مبفإن محد اهلل فقد محد من هو أهله، وإن محد غري احلق فما حيمده إ
 إماو ،بلتهجوزة يف مرك اإمضرة الربوبية، احلالكمالية ونعوت احملاسن وتلك الصفات عطاء ومنح له من 

 ه.بحانع عاقبة الثناء إليه سومكتسبة يف حتققه وختلقه، وهي مردودة إىل احلق فرج
 : وللحمد ثالث درجات

 .محد احلامد نفسه: األوىل
 .غريه ومحده: الثانية

 .وحيتاج إىل قرينة احلال ،وهذان القسمان يتطرق إليهما االحتمال
ة باملوصوف، ام الصفني قيوهو الذي ال يتطرق إليه االحتمال، فإنه ع ،محد لسان احلمد: ةلثوالثا

 الواصف واملوصوف كان احلمد عني احلامد واحملمود. الصفة عني فإذا كان عني
 احملصي

 .خبري رئالسرامبا يف و الذي مبا يف اخلواطر بصري ،املعلوماتمبعىن العاِلم باحملصي 
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إلحصاء وا .دوماملعواعلم أن اإلحصاء أخص من اإلحاطة ألن اإلحاطة عامة احلكم يف املوجود 
اتب يف مر ء ساٍرفحكم اإلحصا ،ىكل حماط به حمص وماإال يف املوجود فكل حمصى حماط  ال يكون

 يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ: السم ع ّد على العبد أنفاسه وأعمالهالوجود حىت األنفاس فحكم هذا ا
 : ، واإلحصاء على نوعني[49: ]الكهف َّاك

 .إحصاء بواسطة: األول
 .بال واسطة ال يترك إحصاء: الثاين

العبد  إذا لفظف ،حههو امللك احلافظ الكاتب لفظ العبد الذي هو صورة عمله ال روفالواسطة 
ل فيأخذه بقاى به الد رمقور املعية فريى ن ،ه بذلك اللفظ، وهو احلقنظر امللك إىل من أنطقيورمى به 

تلفظ يال ما إ يكتب الكن ول ،كحيفظه له، وإذا عمل عمال علم امللك أنه فعل ذل ،امللك أدبًا مع احلق
 قبل أعمااًلي ولذلك ،لعملايف  العبد لعدم إطالعه على ما نواه ،فامللك شاهد إقرار ال شاهد أعمال، به
َلك يراقب امَل": خلرباره املالئكة كما ورد يف ثكتويرّد ويضرب وجه صاحب ما تس ،املالئكة قلهتست

 ، ذلك العمليفونيته  ريهوما يف ضم ،قصد العبد بإذن اهلل، واهلل يشهد على هويكتب حركة لسان ،العبد
 اجملهولون يف وهم ،ينساإلنا، كما غار على الضنائن من هذا النوع "امَلَلك غريًة عليه منيستره احلق ف

 ما عرفونيهلل ال اال إيف الوجود  وهم ال يشهدون ،فال يظهر منهم وال عليهم ما يعرفون به ،العامل
 نية نيب حيول -عز شأنه-احلق ف ،أسرارهم على مراتب الكون آثارل الغيبتهم عنه باحلق واشتم ،العامل

تقصريه كما  وأفلته ال لغما نقصه العبد من الكمالعبد وبني شهود امللك، ويتوالها بنفسه ويتم منها 
 .رد يف اخلربيقبل الصدقة لريبيها حىت تكون أعظم من اجلبل كما و

ؤون رع يف شنه يشفإ ،حكم الدنيا ىنتهاوإن  ،وال هناية لشؤونه ،احلق شؤونواإلحصاء عني 
 هى.ناواإلحصاء ال يت ،فالشؤون ال تقبل الفراغ ،وال هناية هلا ،اآلخرة ةالنشأ

 ئاملبد
رتبة م يهو ،ىلبة األورتال ئية هيدفاملب ،اخللق باإلجياد ئالذي يبد ،املنشئمبعىن املظهر املبدئ 

ه قدم يف ل يكون ده الكن، فاملمكن من حيث وجومللم هي الرتبة األخرية والرتبة الثانية ،دواملوج
، رتبةالواء يف حق ساللوا املمكنات واحلق معه، فالسابق يف الوجود من ،األوىل أبدا، وإمنا له األخرى

 .فإن اآلخرية تشملهم
 كل عني خرة، يفواآل هو الذي أظهر املمكنات يف مراتبها، وله حكم البدء يف األوىل ئواملبد
ما، أعياهنا دائ بإجياد جودمراتب الو حدود ألنه حيفظ ئاواع اإلمكان، فال يزال املبدأ مبدمن أعيان أن

حق  اىل يفتع ئبدفامل ،دئملبااسم  ا لألمساء حكم فيه أوجدمل ،مساء اإلهلية كلهاوهلذا االسم حكم يف األ
 دنيا وآخرة. ئكل ما يوجده دائما مبد

 املعيد
حتدث،  أمثالألنه ليس يف العامل شيء يتكرر، وإمنا هي  ،عني الفعل من حيث هو خالقاملعيد 

نه يعيد عني ما أال  ،اد إىل خلق آخردد، فإن احلق إذا فرغ من خلق شيء عجيوأعيان توجد، وخلق 
يريد به الفعل ال  ،[27: ]الروم َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ: فإنه أوسع من ذلك وقوله تعاىل ،ذهب
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وما عليه أهل الظاهر من إعادة األجسام  ، الوجود حىت يعيدهنياملخلوق، فإن عني املخلوق ما زالت ع
شف، وإمنا هو انتقال من موطن الدنيا إىل والنفوس يف دار اآلخرة ليس ذلك إعادة عند أهل الك

 ،ومن احملشر إىل اجلنة أو إىل النار، فاحلق ال يزال خيلق ويعود إىل اخللق ،ومن الربزخ إىل احملشر ،الربزخ
إذا انتهى عني ذلك ، ما يل يف أمراكما حيكم الو ،واملعيد لشأنه ،لكل شيء ئاملبد ،املعيد ئفهو املبد

وعاد هو إىل احلكم يف أمر آخر، فحكم اإلعادة باق  ،فقد فرغ منه بالنظر إليه ،هاحلكم يف احملكوم علي
 احلاكم وحكمه، ال يف احملكوم عليه. يف فعل

 احمليي
 بالوجود كل عني ثابتة هلا حكم قبول اإلجياد.احمليي 

 .ى يف املوجودات فحييت حبياة احلقاعلم أن سر احلياة اإلهلية سر
ء ، إال لألنبياالعامة بصارألظهر يف الدنيا تا مل بصار الناظرين، ومنها مفمنها ما ظهرت حياهتا أل

 لهاك نطقت ريانولشمول هذا الس ،وبعض األولياء الذين كشف هلم عن سريان احلياة يف كل شيء
أن  م كل حيزع حىت ،لكن وقعت الدعوى فيها ،وال ي سبح إال حي ،م سبحة بالثناء على موجدها

علم أن ف ،عتقداف ما شاهد األمر على خال ،عن قلبه حجاب الغفلة واجلهل ع رفعز، فلما فله حياته
وإضافات  لكن نسبو، ّلو العلي الكبري عن احللول واحمل، وهوهو احلق حياة الكل فيض من حياة احلق

 ألعيان.لفكذلك احلياة والعلم نسب  ،كنت مسعه وبصره تعاىل كما قال عن نفسه
 املميت

إن املوت عند فآلخرة، اار إىل د ، ومنهان باالنتقال من نشأة الدنيا إىل الربزخت األعياوالذي مي
الذي  هلي والنص اإلي بحالشهيد ن، فويف نفس األمر كما يتوهم احملجوب أهل الشهود ليس إزالة احلياة

 يلاعزل وو ،آلخرةاوطن هو عند احملجوب ميت، فاملوت عبارة عن انتقال العني من موطن الدنيا إىل م
واٍل  توليتهلنشأة و هذه ايها يفبتدبريها أيام واليته علالروح عن هذه املدينة اجلسمانية اليت وكله احلق 

سه فند نوامليت ع صاحلها،مفظ بال واٍل حي ألنه ال ميكن أن تبقى املدينة ،نتقل إليهيآخر من العامل الذي 
زه وتدفينه، م بتجهييامهوهو ق ،حياء األتصرف باحلال يفمفإنه  ،ل واحلركةقوحي وإن انعدم تصرفه بال

 ق، فإن احلىل نفسهإاة فينسب احلي ،شهود حياة احلق وسريان فيضه هوإمنا امليت احلقيقي من مل يصحب
امليت حي وقيقة،  احليففاحملجوب اجلاهل ميت  ،فهو امليت على احلقيقة ،قد مات يف حق هذا احملجوب

 .عند احملقق
 احلي

 ه مما ال يتصف به إال احلي.لتحقيق ما نسب إلي
كذلك احلي  ،قابلهانورها كل من بنور تي للشمس، اعلم أن احلياة للحي القدمي كنور الشمس

حياة األشياء فيضًا من  وملا كانت ،حي كل شيءف ،وما يغيب عنه شيء ،به كل من يراه حييابذاته 
بالكالم  كن ولوال حياهتا ما مسعت قول ،األعيان الثابتة حية يف حال ثبوهتاف ،املطلق عليها يحياة احل

وما عثر عليها إال احملققون من  ،اله، فلما ثبت مساعها وإجابتها ألمر احلق حتقق حياهتاالذي يليق حب
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وإن  ،وهو أعظم نعيم أهل الكشف وألذ العيش ،طيبة هبذا الشهودال تهالُكّمل، فالعارف ال يزال يف حيا
سمانية فال ينايف ذلك طيب حياهتم ولذة عيشهم، فإن اآلالم اجل ،عاديةظهر على ظواهرهم آثار اآلالم ال

لقوة غلبة املعىن على الصورة، فاحملجوب إذا رأى  ،ية، بل تستهلك عند سطوهتاانقابل النعم الروحتال 
 ،بالء يف الويل حيمل ذلك على حاله الذي جيده من نفسه عند نزول البالء من الضجر والغم واحلزن

 عافيةواملعىن  ،فإن صورة ذلك صورة بالء ،احملجوب هذا الف ما يتوهمخبالء يف نفس الويل وحكم الب
 ها إال أهلها.عقلال ي ،ونعمة

 القيوم
 لقيامه على كل نفس مبا كسبت.القيوم 
 ،حلقاخصائص  ا منهنإوقالت  ،ن التخلق بالقيوميةمن طائفة من أرباب الطريقة م نعت اعلم أ

ة وظهور الكوني قائقوقيام احل ،لشمول سريانه ،الصفة أحق بالتخلق واالتصافوعند أهل الكشف هذه 
 .األمساء اإلهلية هبا

 ن احلي،يث كاح استصحب القيوم احلي ،لذاته ونعوته يصفات احلوملا كانت القيومية من 
يء من شبكل  ، وقد ثبتت احلياةكل شيء قائم بسريان القيوميةفكذلك  ،فكما أن كل شيء حي

 َّ مم خم حم ُّٱ: لهقوبأعيان املمكنات ألمر احلق  تالسريان ما قامهذا ولوال  القيومية، سريان

سائط يبية وبلشؤون الغافسرت أحكام القيومية وآثارها يف احلقائق املعنوية ومراتب  ،[238: ]البقرة
 .وجتليات األمساء اإلهلية أوالاألرواح النورية 

 .اإلحاطية ثانيااجلمعية  ويف النفوس واألنفاس اإلنسانية الكمالية
 .لثانوية ثاقائق املعاحلالذهنية الدالة على والرقمية واللفظية  احلروفحقائق يف و

 .لثبوتا مكان ة منخرجت األعيان الوجودي فلوال سرياهنا يف احلقائق العلوية املعنوية ما
 . آثارها يف األنفاس ما ظهرت صور احلروف البسيطةولوال

 هور.ظللكلمات الوجودية  ا كانملللحروف املشرية الدالة ولوال حكم التأليف 
 الواجد

فال  ،نه الكلعين وال يستغ ،ومعناه الغين الذي استغىن عن الكل ،ملا طلب، مشتق من الوجد
 يفوته هارب وال يلحقه طالب.

اىل كما جيد نفوذ أمره وبلوغ وذلك أنه تع ،ن ظهور آثار هذا االسم يغلب يف اخلصوصأاعلم 
يز كما عني الوجود بال مت أحديةكذلك العارفون جيدونه ويرونه يف كل شيء مع  ،ه يف كل شيءحكم

فيقدر أنه لو مل يكن يف الوجود إال هو مل يتميز عن شيء، ألنه ما مث شيء  ،يشاهد أحدية عني زيد
ة الباطن اهوكذا كل قوة من قو ،وأذنه عن عينه عن صدره، لكن مراتب أجزائه وأعضائه متميزة ،غريه

ال يتميز فيها، فكذلك مراتب  ةحدلك احلكم، فتميزت الصور يف عني وذ تصة حبكم ليس لألخرىخم
: ]األنبياء َّجض مص خص حص مس خس حس ُّٱ: أعيان املمكنات للوجود املطلق كاألعضاء للواحد من املمكنات

وذلك  ،لآلخرمعىن ليس  إال ولهالشارع باألمساء  عّبر عنه ذي، وليس عني من أعيان النسب ال[22
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ونسبٌة عند احملققني من أهل  ،وهو املسمى صفٌة عند أهل الكالم ،املعىن منسوب إىل ذات احلق
والنسب  ،وأين الكالم من احلياة ،أين الرحيم من القهارفوالنسب متميزة بعضها عن بعض،  ،التصوف

 يتكثر إال باألعيان فإن الشيء ال ،اهبتكثر تة، والذات واحدة العني ال يوجودحقائق معقولة غري 
حدية ذاته املقدسة منزه عن أيف  - تعاىل كربياؤه -احلق و ،حكام اإلضافات والنسبأال ب ،الوجودية

ومن احملال أن يطلب الواجد أمرا ما ومل  ،التغري والتكثر مع وجدان كثرة أحكام األمساء والصفات
فعند احملقق أن املانع من إمياهنم  ،ن ال يؤمنن مماحلجاب من خطابه الكفار باإلميا وما يتوهم أهل ،حيصل

 ،هفلو قال لإلميان كن يف حماهلم لكان اإلميان يف حمل املأمور ب ،إذ مل يعطهم التوفيق ،إمنا كان منه تعاىل
 وقد وجد املراد. ،اإلميان يف عني الكافر ة الواجد إال مبجرد األمر بتكوينإراد تتعلق مالكن و

 املاجد
 اجمليد. أحكامه يف اسممضى ما يتعلق ب

 الواحد
 د.ليس لوجوده أمد وال جيري عليه حكم أح ،الذي ال ينقسم من حيث ألوهيته

: ولهكل بقوهو خطابه لل ،للعموم وفتحا للخصوص رجاءاعلم أن يف مضمون هذا االسم 
: ]الزمر َّ ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ: د غريه قالنومن ع ،[163: ]البقرة َّ خم حم جم هل خلمل حل جلُّٱ
، جل أمرك ألومن قصد ،وإن وقع اخلطأ فالوقوع من نظرهم ،ما أشرك من أشرك إال بسببف ،[3

هنم يتربؤون احلق أ ا ذكروهلذ ،هئاضانقبَوّلْى لومن أحبك ألمر  ،على احلقيقة همقصود هو فذلك األمر
 :وتعاىل بحانهاحلق س قدر ألهنم جهلوا ،منهم وما أخذوا إال من كوهنم أهنم فعلوا ذلك من عند أنفسهم

 ام ُّٱ: وانظر إىل قوله تعاىل ،[61: العنكبوت] َّحج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ
د ىل العبو تولومع هذا  ،العبد إليها توىليفوجه احلق موجود يف كل جهة  ،[115: ]البقرة َّمن زن رن مم

 حالة كعبة يفقبال الله است شرع ألن اهلل تعاىل ،مل ت قبل صالته هةه إىل غري الكعبة مع علمه باجليف صالت
 ة.ولمقب يرى غري الصالة إىل أي جهة شاء فهإذا توىل يف عبادة أخو ،الصالة خاصة

يف  ملمكناتان اوهي أحكام أعي ،ومن خصائص الكون أنه يقبل األضداد من حيث أحدية عينه
 .العامل الذي يظهر األمساء اإلهلية املتضادة لظهورها
 .هور كثرة األمساءظلومن أهل الشهود من يرى كثرة األحكام 

 .ومنهم من يرى كثرة األمساء لظهور كثرة األحكام يف أحدية عني احلق
عقلية دلته الأرت لكن ملا كث ،فاعلم أن اهلل تعاىل واحد يف كل شرع عينا ،فإذا علمت ذلك

باب ذواق أررب أشاموكلها حق ومدلول الكل صدق، وكذلك ختتلف  ،تكثرت العقائد باختالفها فيه
 النورانية معحانية والروولكثرة اختالف التجليات الصورية واملعنوية والطبيعية  ،وأهل الكشف القلوب

 .أحدية العني
وإمنا  أو الشهود، ال من أهل النظرئلنمط فال ميكن للمحقق أن خيطئ قاوملا كان األمر على هذا ا

ولذلك ال يغفره احلق، ألن ، والشريك عدم ،ل مبا ليس له وجودئواملشرك قا ،يف إثبات الشريك اخلطأ
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تتعلق  حىت كلفإنه ال عني هنا ،فأي شيء يستر الغفر ستر وال يستر إال من له وجود، والشريك عدم،
 ه املغفرة.ل

ء يف اركه شييش ال فردوالواحد اسم ل ،واعلم أن األحد اسم لفرد ال يشاركه شيء يف ذاته
 .صفاته

 ،ولةحديته جمعكون أتف ،لنفسه هتوحيدبال و ،دحبتوحيد مو ليس - عز شأنه -احلق  ةفوحد
 ه.ل شريك حده الو ،يةهلرتبة اإلالوهو تفرده ب ،نفسه وأحديته ذاتيةلنفسه ب احدلكنه تعاىل و

 الصمد
 نب مب ُّٱ: هنإحيث  فصمدية احلق من ،يف احلوائج والنوائبه يلإالذي يلجأ ويقصد د نهو الس

سفلية ية والولكن أقسام كلياهتا ترجع إىل العل ،ة، واخلزائن غري متناهي[21: ]احلجر َّ زت رت يب ىب
ا مباء ن يشاء إذا شتحها مله يفومفاتيحها بيد ،والغيبية والشهادية والثبوتية والوجودية، وكلها عند احلق

ج من تقتضي اخلرو لثبوتيةق افإن احلقائ ،الوجودية باالفتقار املختزنات الثبوتية واألعيان تشاء، واختص
ل ليسأ ،ود منها املوجر يفاالفتقا ألقى لرجحان قبول الوجود يف ذاهتا وكذلك ،ىل الوجودتلك اخلزائن إ

لى ني املختزن عؤاله معسهو يف واالفتقار إليه، ف ،تعاىل شأنه إجياد ما مل يوجد نيابة عنهاهلل املوجود 
دية خمصوصة لوجون ازائوكل خزانة من اخل ،وأما اخلزائن الوجودية فإمنا هي أعيان املمكنات ،خروجه

ما عند  حد منهاوا وهو طلب كل ،ر بعضها إىل بعضذلك افتقلو ،مبا ال يوجد يف غريها من اخلزائن
ق فيسلط احل ،مرون عند عه مما حيتاج إلييفيفتقر زيد إىل اهلل ف ،كاحتياج زيد إىل ما عند عمرو ،غريها

ون وخمز ،ضلبع هاه خزائن بعضفالكون كل ،مبا عنده بأي وجه كان تهعمرو يقضي حاجباعثا على 
فهو الصمد  وبيده، اهلل وكلها عند ،االنتقال من خزانة إىل خزانةواملخزون ال يزال يف  ،من وجهكله 

ر موزعة على االفتقاوات كيفيوملا كانت ال ،ويلجأ إليه يف نوائب الدهور ،األمور يف الذي يقصد إليه
ظهر إال ييما ال ف يةحظ من الصمد هلا يان الوجودأع ، لكنعني هفلكل مراتب الوجود، أفراد أشخاص

للعبد  أنه ال ينبغيو ،هليةاإل ةغريهو إشارة إىل الف ،صمدا رةمد يف صالتنا إىل السذلك هنينا أن نصلو ،به
 .سلطانهأن يصمد صمدا إال الصمد املطلق عز 

 املقتدر القادر
 قتدر مبا عملتوامل ، غريال له قتداراالالذي يريد فيها ظهور  ،القادر بنفوذ االقتدار يف القوابل

 .باحلق قتدارهايث احاحلق من ب فكل يد عاملة فهي ،فاالقتدار له والعمل يظهر من أيدينا ،يديناأ
فسارع  "كن": مكنمسم القادر آثار خفية يف إعطاء الوجود للممكنات عند قوله للاعلم أن ال

منه االمتثال يف أول تكوينه، وهو روح الطاعة  فكان وظهر ،املمكن عند اقتدار إهلي إىل التكوين
واملعصية عارضة فيه، كما أن الرمحة والغضب نسبتان من النسب  ،فكانت الطاعة ذاتية له وهي األصل

ولذلك كان للخامتة  ،اإلهلية، ولكن السبق للرمحة والنهاية يف احلركة الدورية هو الرجوع إىل البداية
فال بد من املآل إليها، ألن العارض ال  ،وملا كان السبق للرمحة ،د دوريةفإن حركة الوجو ،السابقة علم

العبد على طاعة تكوينه كما أشار إليه املترجم عن اهلل  والدةطاعة  هيقابل األصل أصال، فكيف وقد زاد
 قد حصل له نور على نورف ،هي اإلقرار هلل بالعبوديةو "كل مولود يولد على الفطرة":  تعاىل بقوله
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واختفى االقتدار  ،ظهر القولفوملا كان االقتدار روح األمر وسره  ،فأي معصية تساوي هذين النورين
فيه، وكذلك مل يطلع املمكن على اقتدار احلق عليه بإخراجه من خزانة الثبوت إىل حضرة الوجود وال 

صوله، ولذلك ذهب ، فال يظهر االقتدار فيه إال بعد حاقتداربال ميكن له شهود صدوٌر لكونه قابال 
غة األمر يف القول، يأظهر ص -عز شأنه-بعض أهل العلم إىل أن املمكن ليس له اقتدار، مث إن احلق 

وظهور تصرفات امللك والشيطان فيه هو  ،صف املمكن بزلة االمتثال املوجبة لنظرات الرمحة اإلهليةتلي
 .سر االمتثال املفطور يف أصل خلقته وتكوينه

ا، فإن العجز سمى عجزيال  ال تتعلق بغري املقدور فعدم القدرة على غري املقدور واعلم أن القدرة
تعلق أي شيء تبفر هو عبارة عن عدم القدرة عما من شأنه أن يكون مقدورا، فإذا مل يكن املقدو

هذا حكم ف ،عرفةهل املال ألنكشف إيال  ،هذه لطيفة ذوقية مشرية إىل سر من أسرار القدرةو ،القدرة
 .درالقا

هو كل ما يوجد و ،[54: ]األعراف َّ ري ٰى ين ُّٱ: وأما املقتدر فله حكم آخر وهو قوله تعاىل
 ني.ب العاملرهلل تبارك ا احلق واألمر،مقتدر من حيث  ،فاحلق قادر من حيث األمر ،من غري سبب

 املؤخرواملقدم 
هم عصمو ،تهدماألحباب خبفقدم عن بعض،  اواملؤخر بعضه ،املقدم بعض األفعال على بعٍض

 واملؤخر من شاء عمن شاء. ،شاء نعلى م شاءوهو املقدم من  ،عن معصيته
 : رتبتنيماعلم أن للموجود 

 .رتبة الفعل والتأثري: األول
 .رتبة القبول: الثاين

 ادونسبة اإلجي ،إلجياد اإىل ةسبنتب الكون بالاوأعيان مر ،فللممكنات الرتبة الثانية وهي القبول
ان أمر فيه لك لرجح، فذ، فإذا تقدم بعض املمكنات على بعض مع التسوية يف النسبةيةإليها على السو

م احلق بل هلا، فيقدوهو قا الإ كالنبوة والوالية واإلمارة، فإنه ما من إنسان ،يقتضي بروزه هبا على غريه
 .فيتأخر الباقون يف هذا الزمان ،شاء فيها خبصوصية يعلمها احلق منهمن 

لثابتة األعيان دات اإما أن يكون يف حضرة الثبوت حبسب كمال استعدا والتأخريوهذا التقدمي 
ة فيلطالتجليات ال تأثرياتوا بلياهتخبصوصياهتا وقا ،ونقصاهنا يف قبول آثار التجليات اجلمالية واجلاللية

 عن الربوز أخرتتف ،اة سطوهتحلقائق األكوان مقاوم ةطاقال إن التجليات اجلاللية ذات هيبة ف ،والقهرية
ل عن واجلبا واألرض كما أبت السموات ،قبول كسوة الوجود ملشاهدة عظمتهاعن أىب تو ،يف مكامنها

اق من كمالية ملا ذة الفيطة اللجمايل التجليات اجلماليقدم غريها من ت، فيوتأخرن عن محلها ،قبول األمانة
 ضاءققا إىل وشو ،ودلوجا عةبة يف خلرغ ،آثار اللطائف الغيبية واستنشق طيب روائح النسمات النورية

 .الشهود
ص من مل يتغري فهما مرتبتان للخالص واملخلص، فاخلال ،ر يف حضرة الوجودوأما التقدم والتأخ

ما ملكه أحد من النفس والشيطان، فيحوجه إىل  ،فهو اخلالص لنفسه ،رة الفطرةاهعما كان عليه من ط
 ،وهو الدين اخلالص ،فبقي عهده على أصله ،اهرا مطهراط ،ستخالص منه، بل مل يزل خالصا لنفسهاال
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يف استخالص  ديد واملكاحاألنه ال يشقى إىل اجل ،، وال يشقى صاحب هذا العهدأصال ما خالطه شوٌب
وهو صاحب  ،عن شوائب تصرفات النفس والشيطانعهده وهو املخلص الذي أمر باستخالص  ،الدين

 ،هم األنبياء يوم اجلمعطبغيوهم الذين  ،األوىل لصاحب الدين اخلالصوالرتبة  ،الرتبة الثانية من السعادة
 واملخلصون من اسم املؤخر. ،وهم املستمدون من حضرة اسم املقدم ،وإن كانوا جمهولني يف الدنيا

 اآلخرواألول 
لحق األولية ران، فلالغفبيله ضواآلخر برجوع األمر إليه وتف ،ه باإلحسانئوابتدا باألول بالوجو

اء ألمستب اهور مراوله اآلخرية من حيث رجوع األمر كله إليه، وظ ،كل شيءلوجد املنه إحيث  من
 .إطالق حكم الوجود حيثمن  اية، فهذوخرولية واألاإلهلية كلها فيما بني األ

راتب مدرجات  أخر إذا كان احلق األول كان اإلنسان اآلخر، فإنه يف ،ما من حيث الرتبةأف
ل حولذلك إذا ر جوده،بوعادهتا لظهور نظامها و ،أيضا برجوع أمر العوامل إليهالوجود، وهو اآلخر 

قصود، ان املك ما يثحمر ليكون األ ،وانتقل األمر إىل دار اآلخرة بانتقاله ،عنها زالت أمور الدنيا
 َّحك جك مق حق ُّٱ :فقال تعاىل ه العدمب لئال يلحق ،فظه من ورائهحلولذلك قام احلق باإلحاطة 

احلق ف ،[42: ]النجم َّمث هت مت هب ُّٱ: رصده يف الغايةتو ،وهو األولية لصدوره منه ،[20 :]الربوج
 زال حتول بنيتحلق ال ة افإحاط ،ولو مل يكن كذلك لكان انتهاؤه إىل العدم ،وراء العبد كما هو أمامه

اتب الكون رمأعيان  زالت، وال كان اآلخر عني األول عدم، وملا كان أمر الوجود دوريًاالعبد وبني ال
م سوظهره إىل ا ،ولوال يزال وجه السائر يف منازل الشهود إىل االسم األ ،حا يف فلك الوجودئسا

، لكون [13: ]احلديد َّ يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ: ال ملن عدم النور يف موطن اآلخرةاآلخر، ولذلك يق
حلياة ا اآلنوا لوجد - الدنيا وهي -الوراء فلو أمكن هلم الرجوع إىل  ،احلق من ورائهم وهو النور
د من رجوع بنع فال امل سور الدنيا ولكن حال بينهم وبني احلياة ،عارفاملالدنيا حمل اكتساب أنوار 

 خر إىل األول.اآل
 الظاهر الباطن

والباطن  ،يةبالكفا ظاهرالطن عن خلقه فلم يزل باطنا، فهو الظاهر لنفسه فما زال ظاهرًا، والبا
 بالعناية.

 : أحدمها أعلى من الثاينفة يف الكشف مرتبتني، اعلم أن ألهل العناي
 .كامل يكون له به وهو السابقف: املرتبة األوىل
املتصف جبميع  ،احملقق حبقائق العبودية وعارف يكون له بنفسه وهو املقتصد: املرتبة الثانية

طوار األقلب يف توامل ،والفرق واجلمع ،والغيبة واحلضور ،األحوال من الفناء والبقاء واحملو واإلثبات
الصرب والشكر والرضا والتسليم وغريه، وذلك زهد والورع واحملبة واملعرفة ووال ،املقامات من التوكلو

رفني، واملقتصد برزخ بني كمال صي حقيقة الوسط من تأثري أحوال الملا يقتض ،للتغري نفسه قابلإن 
ذوقًا وحااًل  - على لسان الشارع - احلقيقي، دخل كل مقام ما دعاه احلق إليهنقصان، وهو املكلف و

ا العارف إذا اعتقادًا وعلمًا، فإن عامة علماء الرسوم يعلمون هذه األمور وال َقَدم هلم فيها، فمثل هذ
ظهر له القدمي  نه قائم باحلقوق بنفسه واحملدث إسم الظاهر مل يثبت لظهوره، ألنجتلى له احلق من ا
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لقدمي، ومل يثبت لظهور احلق إال من كان احلق بصره، أال ترى حال أثره، فمن أين له طاقة رؤية ا ميحو
صعق،  - رهيضومل يكن  -ا وقع التجلي مفل ،ملا كان احلق مسعه ثبت لسماع كالم احلق الكليم 

ولو ظهر ما وقع ذلك ألنه الوجود  ،الرؤية له وال للجبل، ولذلك وقع الصعق واإلندكاك توما ظهر
 .ري، والوجود ال يعطي إال الوجودري ال يأيت إال باخلوالوجود خرٌي كله، واخل

ومظهر  ل مشهدكيف كل موطن والشهود يف  به ال بنفسه، فله الثباتله وأما الكامل فهو 
ال و مالك األحوفيه فه تصرففال يبقى حال وال مقام إال ويظهر به وي ،لقوة اإلهلية السارية يف ذاتهبا

 ".ا حنن به ولهإمن": a كما قال رسول اهلل ،ه ومجيع قواهكون احلق مسعه وبصري ،واملقامات
 ،ل عليهر الكامينك وال ،اله من العبودية امُلحضةمجملا يقتضي  ،واملقتصد ينكر على الكامل

تصرف يالعارف ولحق، لاحلق  الكامل يتصرف باحلق يفإن املقامات بوجوده احلقاين، فالستشرافه على 
 .ق العوائديف اخللق للحق، وله خر قباحل

 .جالستدرار واويتطرق إليه املك ،معلوم عند احلق واخللق ووه ،فاملقتصد صاحب كرامة 
نه على بينة أل ،ملكريه اوالكامل صاحب منزلة معلومة عند احلق وجمهولة عند اخللق، ال يتطرق إل

لو ": شارعال الوق ،[5: ]طه َّىف يث ىث نث ُّٱ: بقوله تعاىل وملا ورد حقيقة اخلرب اإلهلي ،من ربه
 .رتهوتنبه الكامل املعتكف على باب حض ،املقتصد حتري. "هلبطتم على اهلل دليتم

وبراءة  ،ةيلاملتعا لذاتا حتريوعدم  ،علم أن نسبة الصعود واهلبوط على السواء يف ظاهرية احلقاو
وط من وال هب حلق،اظهور  صعود يف الف ،نعت يد واإلطالق والصعود واهلبوطيساحة اهلوية عن التق

 .والصاعد يف الدائرة عني اهلابط ،هويته يف الدائرة الوجوديةحيث غيب 
، وإذا كان املقيد و عنيوه إال به، وال وجود هلا ،املوهوم طباخلوما انقسمت دائرة الوجود إال 

 .الدائرة ىومل يبق سو ظ،ملقيد وَبصره ارتفع التقييد واحلاحلق َسْمع  ا
ه دة ظهورورثت شأ ،بروزه ةوجالل ،ظهوره ولكمالظهر لغريه فهو الظاهر بنفسه لنفسه وامل

 ره.، فسبحان من احتجب بإشراق نوره واختفى عن العقول واألبصار بشدة ظهوهخفاء
لم عوهو  ،هبلعلم افهو أن تعلم أن رؤية الشيء تقتضي  ،سم الباطناوأما سر بطون احلق من 

 ال ينضبط ال وما ،قة احلنضبط رؤيتند أهل احلق ال وأحاط علما مبا رآه، وع ،أنه رأى شيئا ما رائيال
ية العني يف مع أحد شاهديقال فيه أنه يرى أو يعلم، وتتنوع الصور على املكاشف أيضا يف جتليات امل

ل عز شأنه لذلك قالم، وع، فما رآه إال من رأى أنه ما رآه وال يعلمه إال من علم أنه ما األمرنفس 
كن من ، وهو غري ممئيود من الرؤية حصول العلم بامُلرألن املقص ،[143: ]األعراف َّمخ جخُّ: كليملل

ىل من أنه تعاو ،والهعلم أن احلق عني أحلتغريات أحواله يف كل نفس دقائق  على فتشولو  ،املمكن
: ]األعراف َّخك حك ُّٱ: قال موسى  وهلذاكما هو عني ذلك كله، ذلك كله،  اءحيث وجوده ور

 .لمه منككن أعأعلى الوجه الذي كنت طلبتها، فإين قد عرفت ما مل  ، أي ال أطلب رؤيتك[143
دركه أجهه ما و تسبحا ترقتحالبينه وبني خلقه، ولو رفعت أسدلت فاحلجب اإلهلية أبدا 

 .من خلقه هبصر
وإن كانت خملوقة فكيف ال حترقه  خملوقه فال حجاب وال احتجاب، غري واحلجب إن كانت

حجابا، فالنورية منها ما  اإلخفاءذلك رار أخفاها اهلل عن خلقه، س ّمي أسأهنا  فاحلق فيه السبحات،
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كاندراج  ،يف األعلى األدىنحجب به من األمور الطبيعية والرمسية، وليس اإلحراق إال اندراج النور 
أنوار الكواكب حتت شعاع الشمس، ويف هذا املشهد ظهر الشطح عمن ظهر، وملا كانت األشياء 

فإذا جاوز الشيء حده انعكس إىل ضده، كذلك ظهور احلق ملا جتاوز عن حد العقول  ،حفظ باحلدودنت
: ]طه َّ حط مض خض ُّٱفلم يظهر هلم األمر على ما هو عليه،  ،واإلدراك بطن واستتر عن العامة

 ي، فإن قلوب أهل احلجاب مدافن احلسر املكاشفون النجوى لئال تقع احلكمة يف غري أهلهاأو [،62
عدم وقوفهم عند حدوده ومراعاهتم دفن ال للمدفون، لمحمل العلم به واحلكم عندهم لل هناإمن حيث 

حكما ومعىن، وإن  لغلبة أحكام أهوائهم، فهو الباطن فيهم أبدا ،فال حكم للحق فيهم أبدا ،ضورهحل
كن إذ لو عرف مل ي ،العارفني يف معرفته أن يعرفوا أنه ال ي عرف حدإمنا ظهر ليعرف  فيما ظهر ظهر

الذي وصف  خيتص باملمكنات، كما أن الظهور خيتص بالوجود، والبطون والبطون ،باطنا وهو الباطن
ألنه من بطون احلق ظهر  ،واخللق ظاهره لق،فاملمكنات باطن اخل ،به نفسه إمنا هو يف حق املمكن

 ل.كما أن اآلخر عني األو ،مبا بطن ظهر، فالظهور عني البطونو ،ومبا ظهر استتر ،الكون
 ل املتعالاالو

دله، شاء بع ر منوأعطى فأفضل، قّدم من شاء بفضله، وأّخ ،يل احلاكم الذي حكم فعدلاالو
 من الكبري. املتكربك ليملتعايل من العاملتعايل على من أراد علّوا يف األرض وادعى ما ليس له، فا

 : ية متناهب غرياتوهلذا املنصب مر ،واليةلللوايل هو اإلمام احلاكم املنصوب اعلم أن ا
 .[88: ]املؤمنون َّ خك حك جك مق ُّٱ: ملنفأعالها اإلمامة الكربى والوالية العظمى 

 .وأدناها والية العبد على رعايا جوارحه وقواه
يد ، والسعي حالهويضيق حبسب ما يقتض يتسع واٍلصورة، َفم لك  كل بينهما درجات غري حمو

وسارع  ،ليهعه اهلل وال وعرف قدر ما ،لكته مع األنفاسئمة والوالة من راقب أحوال مماملسدد من األ
قد عزل فلشهوات ل اينالتمتع باللذات و ذلك داء حقوق الرعايا بالعدل واإلحسان، فإن شغله عنأل

 ملحيث  ةماالّندحلسرة وذاب واونزل به اخليبة والع ،مرتبة الوالية والسيادةعن نفسه بفعله وحّرمه احلق 
 حط مض خض حض ُّٱ :وجه املالكية من ةبترمرتبة اململوكية من وجه ومن إال وله ينفعه، فما من إنسا

 .[32: ]الزخرف َّمغ جغ مع جع مظ
هذا النوع  الية يفالو وأكمل مراتب ،والوالية املطلقة احمليطة للحق عز شأنه الرفيع الدرجات

داب اآلو دواحلد حافظةمب ،حلقلق واالتصاف على طريقة أهل اخبني األمساء اإلهلية بالت اإلنساين من واىل
 ،ؤوهناصاريف ش تيفلية الروح بتزكية النفس وتصفية القلب وجت ،ووجود آثارها عند شهود أحكامها

 .وبروز كماالهتا ،وظهور نتائجها
وإن كان األمر يف صورة البالء والشر، لكونه عقوبة  ،إال يف اخلري وشأن الوايل ال يكون أبدًا

: يقول a ، ولذلك كان رسول اهللريهتطنه إفإن ذلك خري من حيث  امة احلدود،إال يف إق ونكااًل
 ،، وملا كان العلّو والتكرب والزهّو والفخر من لوازم هذه املرتبة"ك والشر ليس إليكياخلري كله بيد"

فمن  ،وهو أمره بالسجود للكعبة شافيًا هلذا الداء دواًء احلق الداء الِعضال، أنزلهي وهذه الصفات 
الوايل احلكيم الذي وعلم أن زمام أمره بيد  ،ِرئ من علتهب  ءشرب هذا الدواء مع االحتما منهمداوم 
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 ،الفتقارهم إىل ذلك ،اليت أنعم هبا على خلقهآالئه احملسن، فهو الرب بإحسانه ونعمه وه يفعل ما يريد
الوجود،  خلع كساهمأو ،ج املمكنات من ظلمة العدمخرأامتنانه  ةمن عموم بّره وإحسانه ومشول رمحو

وأكثر اخللق رمحة أقرهبم إىل  ،ولدهبوالد ولد  ما شقي ولوال ذلكالكون، مراتب  أعيان مث سرى يف
 ،رمحهم اهللخبلقه، فربمحتهم خلق اهلل  وإن اهلل تعاىل يسرع بالرب والرمحة إىل الرمحاء من عباده ،ناالرمح
اإلحسان أن ": ر الرّب لقوله بوهو أ ،حلقهو احلضور مع ا أعماهلم ترد عليهم، واإلحسان أيضًا ألن

له ل يف أعما ربه أو يراهربه  يف نفسه أنه يرىجعل  إذوهو احلضور، فإن العبد  "،تعبد اهلل كأنك تراه
 ،والعبد حمل لظهور ذلك العمل ،ه يتهو هوية احلق ال العاملفريى  ،انفتحت بصريته بنور املشاهدة

كساها صاحبها حلة أوهلا دوام البقاء إذا  ،للعمل إال باحلضوروال حياة  ،فاإلحسان روح األعمال
 فما من مؤمن يعصي إال وجيد يف نفسه ،وإن كان العمل معصية فلم يزل يستغفر لصاحبها ،احلضور

 بد أن يبدل هذا وأي حضور أشرف من احلضور العلمي، وال ،أهنا معصيةبلعلمه  ،ذل املعصية ذلك
خلق نه أل ،ه فال يضيعه احلقلملعبد روح احلضور يف عا خحسنة، وإن مل ينفة املعصية يئالروح العلمي س

ه يسبح حبمدنفخ فيها روحا إهليا يسبح حبمده، وإذا كان النفخ من العبد ي  وال بد أن ،من خلقه
 .نيملويستغفر للعبد، وهبذا متيز الع

طن، ملواال من األحوسانية تتنوع بتنوع املواطن واالعتقادات واحاحلضور اإل صورة واعلم أن
 الاحل ذلك حبسبو ،هليف عق يقول يف احلق ما جيده ،حبسب حالهفلكل عبد حال، ولكل حال موطن 

جاب ح نوال يتخلص م ،ةويعرف تار ،ةفينكر تار ،يتجلى له احلق يف صورة اعتقاده، واحلق وراء ذلك
 .املظاهرواقف يف املوام حضوره مل الذي عم شهوده يف املشاهد، ودكار إال احملسن الكافاأل

 التواب
 رة.التوبة باملغفو ،تفارغاالواالعتذار ب ،الذي قابل الدعاء بالعطاء ،عبده بربه لىالعائد عالتواب 

وذلك  ملعاصي،اطاعات ال يقبل التوبة وال - تعاىل -أنه  ،اعلم أن من عموم رمحة احلق لعباده
ول من ن املقباحلسمقبول عنده، ف هو حسن حلق من عباده إال ماوال يشهد ا ،ألن املقبول مشهود

 لكل ، وال بدال طيبًابل إاألعمال يف ديوان احلق، والسيئات يف ديوان املالئكة، فإن احلق طيب ال يق
عند اهلل  لصاحبه فيعوهو الش ،هو األمر الطيب املقبولو ،عبد أن يكون على خلق من مكارم األخالق

د جي حلقع أمره إىل اورف ،بدالع ا اقتضاهمبئكة، فإذا وقع فراغ امللك بعد استيفاء احملاسبة يف ديوان املال
فإّن له  - ن كانمالعبد  كان -، وهو اخللق الكرمي الذي كان عليه العبد يف رجوعه إىل احلق شفيعًا

باب  علىاجب ب حواتألن ال ،وإن ظهر عند غريه غري ذلك ،يف نفسه بذلك يف داره نعيما دائمًا
 يف إال اإلهلي م الفضلال يعظوسع ِمن أن يقيده املقيد، وأ، وفضل اهلل السيئة احلسنةي على الكرمي، جياز

 ساءة، فإن احملسنني ما عليهم من سبيل.املذنبني وأهل اإل
 املنتقم

ة رما يف اآلخإو ،اآلالمسقام وإقامة احلدود واألب ما يف الدنياإمن ذلك  له هراطممن عصاه م املنتقم 
 مبا شاء.
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وسعت كل  بنفسها ليتاوهي  ،ناالنسب اليت بني احلق والعامل من اسم الرمح تأنه ملا كان اعلم
د ، وال يوِجةرمحة من القطع فكان املنتقم واالنتقام من األشياء الذي وسعته الرمحة، شيء وأوجدته منه،

سه بذلك م نفرح م فإنهن الرمحة من وجه، فإن كل من غضب من املمكنات وانتقخاليًا مأبدا نتقم امل
رحوم ن وجه محم م الغضب، فكل منتقم راملنفسه شفاء بذلك مما كان جيد من أاالنتقام، وحصل ل

 نتقاممساء االلى أعترجح توأمساء الفضل  ،وكذلك األمساء اإلهلية تتقابل يف حق املمكن ،من وجه
ق عامة رمحة احلف ،يءشوالتقابل بني األمساء يف ميدان الرمحة اليت وسعت كل  ،والعدل قوة وعددًا

، فإن وجود مه رمحةنتقامطلقة خبالف انتقامه مع شدة بطشه، فإنه تعاىل ال ينتقم من عبده إال مع ا
بده ال خيلو عنتقم من اذا إمن العدم، كما أن املخلوق  إىل الوجود االنتقام رمحة، إذ هبا أخرجه احلق

 ملنتقم نسبة،اه وبني س بينالف األجنيب الذي ليخب ،إلبقاء سيادته ببقاء العبد ،ن شوب رمحةعانتقامه 
 مب خب ُّٱ: رأقارئ يقع المسقال أبو يزيد حني  ذاصفته ال يشوب انتقامه رمحة، وهلفإذا انتقم ممن هذه 

ا كن مّلللحق، ل إن كان ذلك البطش خلقًاوأشد من بطشه،  يبطش: قال ،[12: ]الربوج َّ حت جت هب
حد النتقام من أيطلب ا نيب الألجل املخلوق ااحملو ،ظهر بصورة احمللف احملل، أثر فيهاحملل خلقه يف هذا 
 يف قلبه رمحة.

 العفو
 كرامته.الت بوعن القلوب صدمة الغف ،الت برمحتهذالذي أزال عن النفوس ظلم الالعفو 

 رباخل لهمثا ،حلكمومجع بني الضدين يف ا ،اعلم أن حكم هذا االسم سرى يف القليل والكثري
إهنا إذا ف ،لشارباص من لحية، فإهنا حتمل على الكثري بأن ال ي قص منها كما يقالعفاء الوارد يف إ

ا يليق هلية كمة اإلحبسب الزين أخذ منها قليالً يتمل أنه أراد أن حيتركت على حاهلا كثرت، وقد 
 ".كان يأخذ من طول اللحية ال من عرضها  أنه": بالوجه، كما ورد

 ،إال يف أصحاب اهلمم العالية هحكم يرسضدين، ال يالومجعه بني  والقليل ومع مشوله الكثري
 َّمب خب حب جب ُّٱ: قوله تعاىلبزي املسيء مبثل إساءته اجي أنفإن اهلل عز وجل أباح لعبده 

من أهنا تسوء باجملازي هبا  ، فصاحب السيئة مأثوم، والسيئة اجلزائية أيضًا مثلها بالنص[40: ]الشورى
ختار العفو على اف مبا يسميه احلق سيئة لالتصاف علّو مهته أن يكون حمالً فأىب العارف ل ،القصاصك

رها كاجلرح وال أث إن بقي أثرها فهي ال تقبل اجلزاءو إن السيئة قد ذهبت عليها وانعدمتف اجلزاء باملثل
فلو ومل يربئ جرح األول،  روح من اجلارح صار اآلخر جمروحاإذا اقتص اجمل احلاصل من فعل املسيء

زمان مباشرته ومل  بذهابلزال عينها منه، فالسيئة فعل املسيء وقد ذهب  بلت السيئة أو أثرها جزاءًاق
وهلذا قال عليه الصالة والسالم يف  ،الشرع منزلة السيئة وأضيف اجلزاء إليه هفأنزل مىيبق إال املس

أحد من أساء إليه،  ىجاز، فلو علم الناس ما يف العفو ما "له كان مثلهتنه إن قإما "أ: صاحب السيئة
غراض باملؤاخذة واستعجال ولكن احلجب على أعني البصائر مسدولة، فال يسكن إال حبصول األ

األخالق ظهور  ونسب إليه من املذام، فمن كمال مكارم ومن أعظم اجلنايات من هبت مؤمنًا التشفي
 فمثل هذا ال ،ثار اجلناية على نفسهملنازعة وإيوهو أن يكتم على اجلاين سّره بعدم ا العفو منه عند ذلك
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 َّمث هت مت ُّٱ: ويف قول احلق .ألفهام كنه ما استحقه من األفضال اإلهلية لكون أجره على اهللبلغ ات
 .إشارة ملن تدّبر، [40: ]الشورى

ن يستهلك أالبّد  لقليلعن كثري فال يؤاخذ إال على القليل، وا عفويوملا كان من شأن احلق أن 
ال و وما خّص أهل دار ،[53: ]الزمر َّ جئ يي ىي ني مي ُّٱ: ولذلك قال تعاىل يف جانب الكثري

 ل الكل إىل الرمحة.آاألشراف، وهو نّص على أن م
 الرؤوف

ني املقرب ة وعلىعلى املذنبني بالتوب التعطفمن الرأفة وهو ضرب من الشفقة وهو الرؤوف 
فرأفة احلق  ،صالحهوإاخلرق  امتيلإورفا وهو  اقور يدوالرأفة من املقلوب مثل جذب وج ،بالعصمة

: ]الفاحتة َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ: هالرمحة السابقة والرمحة اخلامتة كما أشار إليه يف أم الكتاب بقولإلتيام 
شارة إىل إ ،[2: ]الفاحتة َّ يم ىم مم خم حم ُّٱ: الرمحة اإلجيادية السابقة، وقول إشارة إىل ،[1

تني، فإذا إحاطة الرمح بلة بنيتقاا فيه من أحكام األمساء املأمور مراتب العامل مب تالرمحة اخلامتة، فاحنصر
 .شاملةنتهى األمر إىل الرمحة الاتها يف املظاهر ناألمساء عن أحكامها وسلط فرغت

 حج مث هت ُّٱ: أنهب نبيهيف اخلصوص، ولذلك وصف احلق  يضًاأوحكم هذا االسم 
 للعاملني. ، وما قيّد اإلميان إال لكونه رمحة[128: ]التوبة َّ مح جح مج

 املقسط
 وال خوف على أوليائه. ،يف حكمه خيفةالذي ال  ،العادلاملقسط 

 ،ايلعلو للعمن هذا االسم أعطى كل شيء خلقه، فجعل ال - جلت عظمته -اعلم أن احلق 
 .واجلمع للجامع اجملموع ،والسفل للسافل

يس للعلو علو، ولن الم إال احلق املقصود لباوال يط ،واستعداده خباصيتهفالطيب ال يزال يعلو 
 .هناية إال احلق سبحانه وتعاىل

العارف و، ىل احلقمره إاجلهة حىت ينتهي أواخلبيث يهوي خباصيته ال يطلب املقصود إال من هذه 
ه الظهور وده، فلبوج يطلبه يف اإلحاطة جبميع اجلهات، ألنه بكل شيء حميط، واجلهات ما ظهرت إال

وهنما، هلاوي دوا ،ة، ودونه من حكمت عليه جهة العلوكم عليه جهيف كل صورة، فاألكمل من مل حت
: ]هود َّيل ىل مل يكُّٱواملقسط بقسطه وعدله يتجلى لكل منهم يف مرتبته حبسب حاله وعقده 

123]. 
 اجلامع

 ه.ن أفضالمهم به كل موجود فيه، الذي جيمع مهم العارفني على ما يكاشفو ه،وجودباجلامع 
ومن حكم هذا االسم أنه مجع أفراد  ،هلا حكم إال اجلمع وما ،معيةاعلم هلذا االسم دوام اجل

 خن ُّٱ: ظهر كثرة أحكام األمساء والصفات سلطان اجلمع ما مراتب األكوان على التسبيح حبمده، ولوال
 َّ ٍّ ٌّ ُّٱ ناواإلثند حوهو الوا ،[7: ]اجملادلة َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

فال  ،حبكم املعية، فاجلامع اسم ألحدية الكثرة ،[7: ]اجملادلة َّ ِّ ُّ َّ ُّٱتناهى ، وهو ما ال ي[7: ]اجملادلة
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إلحاطتها مبراتب الكون وعني الوجود  فاجلمع ،من األحد يف اجلمع ّدب  وال ،من اجلمع يف األحد ّدب 
كم املعية هنا عني املدلول حبفإن الدليل  ،فذلك عني اجلمع ةظهر يف رأي العني تفرقتوامُلَكوَّْن، وإن 

وعموم سريان اهلوية، فمطلوب كل طالب عني طلبه، فإن الطلب من القوم ال يكون إال يف عني 
 التحصيل.

 الغني املغني
غىن من شاء أ الذي لكايفاوالستغنائه عن طاعة املطيعني، املغين مبعىن  ،الغين عن العاملني هبم

 بفضله.
 : على نوعني اءأن الغن لماع

 .احلق اءغن: النوع األول
 .اخللق اءوغن: النوع الثاين

 .لقية القناعة واالكتفاء باملوجوديف املرتبة اخلالغىن وأول درجة 
وكم من  ،فقركوم النه حمما يتومهه أهل احلجاب من كثرة املال مع طلب الزيادة، فإ الغناء وليس

 طلب هلالك يفاارد وميرد ي بعمره وأوالده، وهو من شدة احلرص واحلاجة يفحريص عنده من املال ما 
 .الزيادة

نسان اإل: قال قال من هلذاو ،مكانيةرتبة اإلامللذات ملا يقتضي اوذلك أن اإلنسان إمنا خلق فقري ب
 نإنساهذا حكم  ،يهاوالذليل ال يكون وج ة،ألن االفتقار هو عني الذل ،ال يكون وجيها عند اهلل

 .احليوان
 : لكامل من هذا النوع وجهانلوأما 
 .حلقإىل اوجه االفتقار باحلق : األول
 .ووجه الغىن إىل الكون: الثاين

لعارف عني اافتقار ، فاء يفتخر إال بوصوله إىل هذا الغنوال ،به ءفافتقاره إىل احلق هو ِغنا
لفقر فال يتوجه ا ،العامل راتبمعيان أسريان اهلوية اإلهلية يف  هلشهود ،افتخاره، فإنه حاز املقام األرفع

ين لعارف املستغهيد، فا الشتاج عن إحاطة البصرياحملوال تغيب حاجة  ،الغين احلميد إىل إال من كل فقري
، لُكّملان آداب ملك ذفإن  ،كلف به نزن وحيرص على طلب َمؤونِة ممع أنه حي ،باحلق أغىن األغنياء

 .نور معرفته نور ورعه يطفئ، والكامل من ال دود اهلللقوة معرفتهم حب
ال هبم، ألن إ يظهر قي العن العاملني من حيث ذاته املقدسة ودوام إطالقه احلقي احلق اءما غنأو

 .له نعتًا اءغنثبوت اللنهم البد مف ،كونه غنيا إمنا هو غناه عنهم فإن مل يكن العاملون هناك فّعَن من
 املعطي

 .[50: ]طه َّ مث هت مت هب مب هئ مئ ُّٱ املعطي
 : نوعنيأهل التحقيق على اعلم أن العطاء اإلهلي يف 

 .امتنان: األول
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 .واجب: الثاين
العامل  ى أعيانم علفإنه تعاىل بكمال جوده وعموم رمحته أنع ،فعطاء االمتنان خلعة الوجود

 .الوجودمبقتضى اجلود، وأكساهم كسوة 
 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ: خص هبا قوم منعوتون بقوله وأما عطاء الوجوب

 .يف موطن اجلزاء ،[156: ]األعراف
 مزجةوأ واطنأهل املببإنعام يليق  - وهي الرمحة اليت وسعت كل شيء -االمتنان  ءمث يعم عطا

 ِّ ُّ ُّٱ :أهلها غري اإلهلي، ال يشعر هبا ءدار نعيم من العطا كل فألهل ،أهل الدرجات والدركات
لكل مع اختالف املشارب لالعطاء  ، فعم[20: ]اإلسراء َّ نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ

 ،مور العاملنتظمت أا ءافبالعط ،بل هو عني العطاء ،ن عني إال ويشمله العطاءفما يف الكو ،واألذواق
سم املعطي أحكام افين، وبالعامل ظهرت أحكام العطايا، فأوله تكوين وآخره تتميم، وال هناية للتكو

 دائم بدوام التكوين.
 املانع

 عدل، وعطاؤه فضل. َمْنع ه  الذي املانع 
له ما ال عدم قبول ،ن املمكنيفإن املنع إمنا هو ع ،مكانة اإلاعلم أن حكم هذا االسم يف حضر

 .يقتضي استعداده وخاصيته
نعم إال له الت حصل جود دائم، فمن تنعم فماوفإن أبواب املواهب اإلهلية مفتوحٌة، وفيض ال

 حض جض ُّٱ: لهساك بقواإلمإال نفسه، وإن وصف احلق نفسه ب نبقابليتهِ وخصوصيتِه، ومن تأمل فال يلوم
وكم  ،ءافذلك عني العطاء من وجه احلكمة، فكم من بالء يف صورة العط ،[2: ]فاطر َّجع مظ حط مض خض

فتاح موهو  ،رالفتقااأمسك ما أمسك إال ليظهر العبد  ذاصورة اإلمساك، فإنه إ يف عصمة وآالءمن 
 .كيف يوصف باملنع ءكه عطان أمسفم ،، فباإلمساك أعطاه ذلكيةأبواب العنا

عطاء ال نم منا هوإ يضكوجود البياض يف حمل األب ،قتضي حكم املنع لعطاء العنيفاسم املانع ي
 ، العطاءع يف عنيملانفهو ا ،ما يضاده من األلوان عطاء البياض يف حمل األبيض مينعوعني  ،هلياإل

 واملعطي يف عني املنع.
 الضار

 .رمانء باحلشايويبتلي من  ،الذي يضر من يشاء باخلذالن ،مبا ال يوافق الغرضالضار 
 ،واشتراكها بني احلق والعبد ،اعلم أن ألسرار هذا االسم دقة، الشتمال حكمها على احلضرتني

فأول  ،لكون اإلنسان حمل النزاع دون سائر األنواع، ولذلك مل يظهر دعوى الربوبية إال من هذا النوع
الفعل عنه  يفإن نف ،لفاعليةرتبة الدعواه  ،هذا النوع املنازع هضرر هذا االسم كان لنفسه بإجياد

عموم حكم وهذا من  ،وإن أثبت له أضر بنفسه سه أضّر بالعبد مبا أحلقه بالعدمنفإىل ذلك  تهبإضاف
: لعبده -عز امسه-ولذلك يقول احلق  ،بني الرب واملربوب بالقدم واحلدوث هالنسب، فإهنا تفرق حبكم

 واآلخرة "كان اهلل ومل يكن معه شيء" رتبة العماء حيث ألزلية ،[4: ]الضحى َّمم ام يل ىل مل ُّٱ
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وما أوجد احلق هذا  ،والوجود خري له من العدم، واآلخرة خري له ،ظهور كون العبد يف حد الوجود
وهو أن يظهر جبميع أمسائه وصفاته يف مرآة قابلية العبد وهو عني  ،خفياملنازع إال لظهور الكنز امل

 فهو الضار يف عني النفع. ،النفع
 النافع

 عني الفضل. منالذي ينفع من يشاء مبا يشاء  ،مبا يوافق الغرضلنافع ا
 ن بوصوليكو رض، وقدقد يكون مبجرد إزالة ما ينايف الغ االسماعلم أن ظهور حكم هذا 

 لعطاء اإلهليقبول ا هو ،تباعر آثار حكمها يف االظهوقد يعم األمرين وأكثر ما ي ه،مطلوبالطالب إىل 
 .سلمن أيدي الر
لنوع هذا ا يفألخذ فا ،غري واسطةمن كون بواسطة الرسل، وإما أن يكون لعطاء إما أن يفإن ا

 ىلفإن هلل تعا ،رسلوهو ما شرع احلق على ألسنة ال ،من العطاء على خطر، حيتاج إىل ميزان صحيح
 مبُّٱ، [50: ]النمل َّنن من زن رن مم ُّٱ: حد، قال تعاىلوامكرًا يف عباده ال يشعر به كل 

 .[99: ]األعراف َّ نت مت زت رت يب ىب نب
ن الرسل على مالقبول ف ،ق السعادةيرسل صفة املكر، ألهنم ب عثوا م بيِنني هادين إىل طروليس لل

 .اجلانبني طالق يفاإلعم التقييد واإلطالق مع تقييد رتبتهم، ومن احلق على التقييد مع إطالقه، ف
 ا االسم.فاألخذ من الرسل أنفع للعبد وأحصل لسعادته، فالرسل مظاهر هذ

 .ل الغرضن حصوال يتعلق إال باملعدوم، فإن النفع عبارة عسم مث اعلم أن حكم هذا اال
 : وتعلق الغرض

 .دم يلحقه بالعىتفيتعلق الغرض بإعدامه ح ،إما أن يكون بإزالة أمر مكروه
و لوجود وهبا قهبإجياده حىت يلح فيتعلق الغرض ،تعلقه بتحصيل أمر حمبوبوإما أن يكون 

 والعدم الشر احملض، والشر عني الضرر. ،فإن املراد معدوم ،حصوله
 النور

 ر األرض بنورونّو ،فةاملعربهو الظاهر بنفسه، امُلظِهر لغريه، وهو الذي نور قلوب أوليائه النور 
 أوليائه فيها.

 ،ي درك به ، ومنهادراكك، ومنها ما به اإلاإلدرا همنها ما عند: اعلم أن درجات األنوار كثرية
ار احملسوسة ن األنومور ان لنكالشمس، فإذا ك ايدرك يف نفسه لسطوهت ال ومنها ما ومنها ما يدرك به،

عظم ر األاء النوبكربي مثل هذه السطوة والغلبة على اإلدراك، فما ظنك أخس أقسام األنوارهو  ذيال
 .املطلق عن التقييد واإلطالق

وما يف احلجب  ،سبحات وجه كل من أدركهرقت ححتجابه حبجاب الكربياء واجلالل ألولوال ا
ح جب ظلمانية، ولذلك أفرد احلق  فهي وما بقي ،دحاملذكورة يف اخلرب الوارد حجاب النور غري الوا

أحدية ذاته وكثرة احلقائق اإلمكانية، وملا كان أعلى ع الظلمات حيثما ورد مشريا إىل مجأالنور و
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فبنفسه  ،احملتجب فيه به وهو ،هو النور - متهجلت عظ -واحلق  ،احلجب وأعظمها حجاب النور
 .عبدالوهو عني احلجاب على  ،احتجب

و عني وده، فهن وجوليس شيء أظهر للعبد م ،وملا كان النور ما يظهر بنفسه ويظهر به غريه
جوده، من و ووهألجله، وال ميشي إال  ،[122: ]األنعام َّ ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ: قال تعاىل ،نوره

ذي أزال ق هو الواحل ن مساء اجلود فما مشى إال بربهالوجود م نورية من حيث سريان وهو عني اهلو
هر منها ظوما  ا،نفسه زل يف ظلمة الثبوت ما هلا وجود منتظلمة احلدوث، وعني املمكنات مل  بنوره

ِلَم َع ودآة الوجت يف مراملمكنا منفمن ظهر حكمه ، وجودالحبكم قابليته يف مرآة يف الوجود إمنا هو 
 .اكمهح  لم بظهور كومن بقي يف شيئية ثبوهتا ال يعلم حىت ي ،النوراحتجاب وَلِحَق ب

 ،النجمواج ويتفاوت ذلك حبسب تفاوت درجات األنوار احملسوسة كالشمس والقمر والسر
 .كنور البصر والعقل والعلم والكشف ةواملعقول

 العقل والشرع.: ومفتاح الكل إمنا هو نوران
 اهلادي

واألحياء  ،اعتهطوالنفوس إىل  ،مشتق من اهلداية، الذي يهدي القلوب إىل معرفته اهلادي
 شهود ما هو األمر عليه.إىل والعلماء  ،قرب إليهتبال

 : ىاعلم أن اهلد
 .اءاألولي قام به األنبياء وخواص وهو ما - وهو الذي يورث السعادة -إما توفيقي 
 .خلصوصعادة يف ام يف العموم، والسرث العلوهو يو - وهو الشرع املنزل -وإما تبياين 

 ء.تبياين ابتالال، وءاصطفا يفاهلدى التوفيق
 .بيانالو ص أحكام هذا االسم التوفيقئومن خصا

 .األنبياء ىفالتوفيق هو اأَلخذ والتمسك هبد
فإن  ،الفكر يل حبكمال عن ظن حبكم النظر أو تأو ،ما جاء به احلق عن كشف  شرح وه والبيان

 من بيان يان أبنيبنه ال النّص، فإ وأوال يظهر حقيقته إال بالكشف  ،حتمالالاطرق إليه تن ما يالبيا
 .احلق

 ،ق غرضهىن يوافوصرفه إىل مع ،ظاهرهبعليه  دلونفى ما  ،ومن حكم على الشرع بنظر عقله
 جب هئ مئ خئ ُّٱ: وليس له قدم يف منزلة ،فهو ممن حرمه اهلل بركة العلم، وضاعف حسرته

صادف يوال  ،وأحسنه ما يوافق املقصود ،والكالم كله حسن من حيث الوجود ،[18: ]الزمر َّ حبخب
لفاظ، صداف األأمن  املستخرجون لباب الدرر ،قئالغواصون يف تيار احلقا ،األلباب وذلك إال أول

 ونه.دلى عقوهلم ع جوبونواحمل ،خبالف أهل الظاهر فإنه ال يقع نظرهم إال على احلجاب
 "ترون ربكم": ولهبق a وتعلق مبا أثبت ذلك رسول اهللؤية من قال بالر: تقييدومن أهل ال

 .وصدق
 فصدق النايف "،هاأر ىّنأ نور": قال ؟هل رأيت ربك: حني س ئل  ومنهم من نفى لنفيه

 ه.يف حكم صادق هوو ًاأنه رأى زيدواملثبت يف تقييد عقدمها، وهذا كمن أبصر صورة زيد فحكم 
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لك و عني ذه يدًازن إ: فقال لف هذه الصورة أمر منه بقاء الصورة وتدبريهآَخْر أن خوعلم 
 ، وصدق بأنه ما رآه.األمر ال عني الصورة، وال يرى ذلك الحتجابه بالصورة

لك من ذكصاب، ي أهو الذ ،الظاهرة واألمر الباطن جمموع هذه الصورة هو ن زيدًاومن قال إ
لى يط، وعحمل شيء بك ألنه ،صدق مرئيفهو مشهود  ،هدتهمشا ىفختوالظاهر ال  ،ن احلق ظاهرإقال 

 .كل شيء شهيد
 َّيي ىي مي خي حي جي ُّٱ: نه باطن والباطن ال يظهر صدق لقوله تعاىلإومن قال 

 .وال ي رىيشهد هو من هذا الوجه ال ف ،[103: ]األنعام
: هليهو ع لى ماعفخصه بشهود األمر والراسخ يف العلم هو الذي توىل احلق تعليمه بنفسه 

 .[18: ]الزمر َّ مج حج مث هت مت حتخت جت هب مبُّٱ
 البديع

ريك له يف وال ش ،بداعال شبيه له يف اإل ،مبعىن املبدع، هو الذي خيلق بال مثال سابقالبديع 
 االختراع.

 خليال،قوة ا: القوة اخليال، فإن من شأن هذهحضرة اعلم أن أكثر ما يظهر حكم هذا االسم يف 
هذا  هلا على عكس ال قدرةو ،يةلينتقل املعىن إىل الصورة احلس ،صورة األلفاظإبداع املعاين وإنزاهلا يف 

فالنوم  "،املناس نيافإن ": فاإلبداع أمر خيايل وإن ثبت ظهور سلطانه يف الكون، فالكون خيال ،األمر
 ما هوإمنا ف ،ني احلقهو ع ن العامل ماإ: ومن هذا الوجه قال من قال، م خيال يف خيالئونوم النا ،خيال

 ، الناظرا هي عنيلصورة منظر الناظر فيها، فايلصورة يف املرآة ادث حتظهر يف مرآة وجود احلق، كما 
ألعيان جمايل اكون تن إما أ وجود العامل واحلق، وهو عني ما ظهر يف املرآة، كذلك األمر يف الناظروال 

عني ون كت، أو هتاا وخصوصياحبسب قابلياهت وهو الظاهر يف املظاهر ،آثار جتليات احلق ومظاهره
من حيث ما  مهبعض راءىويت، ما يقابلها فيهورى األعيان من مرآة الوجود تالوجود املطلق عني املرآة، ف

 ،ال م بتدعلوجود إايف  من إبداع، فما صان، فانظر كيف شئت فإنه ال خيلوزيادة ونق غري هي عليه من
ك يسمى متحر كون، فاعلم أن احلركة يف كلهلا أمثال من بياض وسواد وحركة وس ن ترى ماإو

احدة، وحقيقة  ينهاعفإن احلركة من حيث  ،وليس األمر كذلك ،حركة، فيتخيل امُلتخيل أهنا أمثال
قيقي بداع احلاإلو والسواد، وحكمها سرى يف كل متحرك فهي يف ذاهتا ال مثل هلا، وكذلك البياض

 اء.از ذلك الشيء عن سائر األشيوبه ميت ،لحق يف كل شيءلهو الوجه اخلاص الذي 
 الباقي

حكم احلدوث  عليه يوال جير ،الذي ال تقبل ذاته الزوال ،بدوام الوجود واإلجيادالباقي 
 َّمب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ: ه باق بِبقائه والعبد باق بإبقائه، قال اهلل تعاىلثناؤواالنتقال، فهو جل 

، فالعبيد وما عندهم عنده، فإن [21 :]احلجر َّزت رت يب ىب نب مب ُّٱ: تعاىل ، وقال[96: ]النحل
، فلهم [96: ]النحل َّ مبنب زب رب يئ ُّٱ: وخزائنه عنده ،أعيان مراتب الكون بأمجعها حمفوظة يف خزائنه

ما عند احلق د من عند العبيد ما عندهم صورة، فال ينف دمع انتقاهلم من موطن إىل موطن، وإن نف ءالبقا
 ،فهو خري من حيث الوجود ،وما عنده إال الكون ،[60: ]القصص َّ منىن خن حن جن يم ُّٱ: من عنده
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عز -من أفراد مراتبه، وكونه مل يزل يف درجة اإلمكان، وملا كان احلكم واألمر للحق  ةجمموعيوأبقى 
: ]طه َّحك جك مق ُّٱ: قال اهلل تعاىل ،ذات احلق واحلكم ال يزال باقيا ببقاء ،يف عني الوجود -شأنه
 أبقى.فهو خري وأبقى ممن هو خري و ،[73

ّر فمن م ،فيها كم على من ظهر وحصلحي ،علم أنه ملا كانت املواطن حاكمة خبصوصياهتااو
ال يرى ف ،خليالا طنالبد أن ينصبغ بآثار حكمها، كمن يرى احلق يف النوم الذي هو مو طناعلى مو

 .وطنم املهذا من حكو، -كانت الصورة ما كانت-احلق أبدًا يف هذا املوطن إال يف صورة 
 نزهًام وطن إالذا املهمل يدرك احلق يف  ،اخليال إىل موطن النظر العقليإذا خرج من موطن  مث

يف  به عليه مما حَك غري ل والصورة، فقد بان أن العبد حيكم على احلق يف كل موطن ِبح ْكمِ اعن املث
لت ج -حلق ية افال يعرف هو ،موطن قبله، فعند ذلك عرف احملقق أنه ما عرف احلق حق معرفته

يف موطن  ن العلمدهم مكما هو إال هو، فهذا غاية الكّمل يف العلم باهلل، وذلك أن ما عن - عظمته
 ،سهيف نفسه لنف ، ألنه ال يتنوع[96: ]النحل َّ مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ ـف: موطن آخريف  دينف

 ري والتبديل، فهو الباقي اهلادي.وعلمه بنفسه ال يقبل التغ
 الوارث

 العبيد عند انتقاهلم إىل الربزخ. الوارث ملا خلفه
 .م هذا االسم سرت يف املراتب كلها من الصورية واملعنويةاعلم أن أحكا

آلخرة انشأة  ا إىلومن عليها عند انتقال الكل من نشأة الدني أن يرث األرض يه ،فالصورية
 .ءايش ّثها منوروعداًل لي يف هذه النشأة من بعض عباده حكمًا ، ويرث أيضًامجلًةو

 مه جه ين ُّٱ: عاىلتال بتالئي كما قوأما املعنوية فوارثيته فيما يتعلق به علمه من العلم اال
رث غري أن اإل ،، واملورث خيدم الوارث مبا تعب يف مجيع ما أورثه[31: ]حممد َّ جي يه ىه

نقل م فإهنما والدره ينارمن مورثه بوراثة الوارث، خبالف الد ينقص شيئًا هو العلم ال الذي املعنوي
رثة وفاألنبياء  ،قثهم احلا وروهو م ث، واألنبياء ما ورثوا إال العلمإىل الوار يتبالوراثة من املالعني 

 لق.اخل وموّرث من جهة، وكذلك جهواحلق والعلماء ورثة األنبياء، فاحلق وارث من 
 ارم األسرث علومنهم من ور ،فمن العلماء من ورث علم األحكام والشرع من ظاهر النبوة

نيب ال ا تقدم هبلعلم حىتا اهلما حصل  ايف الوراثة، فإهن شأنيةطن النبوة، وهلما املرتبة الوالكشف من با
هو يف غاية لنظري فالعلم ال يقبل كما يقبلها ااملعّين، فما حيصل للورثة من حضرة النبوة من العلم 

 .ثاملورو لعلمافهو من علم باهلل  ملمشروع وحصل له من ذلك الع أمرل عمل بمالبيان، وأي عا
ن من قبله مل ًاشرعاملشروع شرعا لنيب خمصوص أو كان مث ال خيلو من أن يكون ذلك األمر 

 ألمته. هذا العامل نيباألنبياء قرره 
 .هإىل غري سب، فهو وارثه خاصة ال يناملنيب هذا الع به فإن كان مما اختص

 ،خاصة، ووارث نبيه مبا قرره هفهو وارث ،ملاوإن كان مما تقيد به نيب قبله مث قرره نيب هذا الع
احلشر مع الكل، وهذا  له إن قرر ذلك ألف نيب فإنو ،واملقرر حشر يف صفوف األنبياء خلف الشارعفي
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الشخص الواحد نفسه يف صور كثرية وأماكن خمتلفة يف آن  نشأة اآلخرة والربزخ، فإنه يرىمن حكم 
 .ليس غريهواحد وهو 

 بفيجده الطال ،وافيجدونه حيث طلب ،مةايف مواطن القي a ناس النيبذلك يكون طلب الكو
 .طةاسبالو ورثةآخر بعينه، هذا حكم ال يف موطن يف الوقت الذي جيده الطالب اآلخر يف موطن

القدرة العلم ووياة وأما وراثة العبد من غري واسطة أعّم حكمًا، وهو وراثة الصفات من احل
نفسه، فوصف  عليه يف ا هولبصر، فإنه ال يعقل العبد من صفات احلق إال مواإلرادة والكالم والسمع وا

 جلُّٱ: نها وقالنفسه ع ّزهعباده، مث ناحلق نفسه بالصفات وما يقتضيها من اجلالل والكربياء تعليمًا ل
 التنزيه مقام ما ورثوه من الصفات. فقام، [180: ]الصافات َّ جم هل مل خل حل

 الرشيد
 ستقيم.راط مأرشد عباده يف أخذه بناصية كل دابٌة إىل ص ذيال ،الرشد هو االستقامة

 األمر مييز بنيالت ال يقدر على ،مبا يكون منه قبل كونه اعلم أن اإلنسان ملا كان جاهاًل
إمنا و، واإلرادةمر بني األ ناقضفال ت ، وما وقع منه ما وقع إال بعلم احلق، والعلم يتبع املعلوم،اإلرادةو

قتضي تما ورشد ك تقامةالوجود إال له اسوليس عني من أعيان  ر وما يقتضي العلم،التناقض بني األم
له أعلى فاألمر، ادة وتمع آثار الصفات الثالثة املكملة يف شخص وهي العلم واإلرجتلكن قد  ،ذاته

 .ستقامةدرجة الرشد واال
غته يص مر إالن األال حظ هلذا الشخص موقد تتعلق اإلرادة مبجرد صيغة األمر يف حق شخص، ف
إذا ف، طملراقبة فقألمر باارود حمل و يهيئال العمل به، لتعلق العلم مبا هو عليه، فليس على العبد إال أن 

 ؟بولالق وأ ءل جيد اإلباهثر األمر يف قلبه أورد األمر اإلهلي بالتكوين يراقب 
ه حىت لعلم فياكم ح نظر يف أي عضو من األعضاء السبعة يظهر أثره، فرياقبيفإن حصل القبول 

 عني يفق فهو احل بة شؤونفمن كان حاله مراق ،يظهر ما هو عليه، فإن احلق ال حيكم فيه إال به
 .السعادة

وحضوره مع  راقبتهور مبز بدرجة الرشد واالستقامة املأمئإن وقع منه خالف ما أمر به فإنه فاو
 تحت كبل تستهل ،أصاًل تهمعصي روح الصالة اليت هي أفضل الطاعات فال تساويهاحلق، واحلضور 

 ا.سطوهت
ين صورة هود شيبت: يقول aرسول اهلل  ذلك كانلسر القدر، وويكشف لصاحب هذا املقام 

 فلما تبني ؟ال ألمر أماوافق تقامة وعدم االطالع على سر العلم هل يا كان فيها من أمر االسملوأخواهتا 
 .والرشد تقامةم حبصول االسهومل يقم به  ه الشيء،ر بظهور سر القدر وقف عنرقله األمر امل

 الصبور
 ى ذلك.ه علعلى ما أوذي به فال تزعجه كثرة املعاصي إىل تعجيل العقوبة مع اقتدار

املراتب، ولذلك وصف احلق نفسه بالصرب، ووصف  تاالسم عم ااعلم أن سريان حكم هذ
هو إمهاله من آذاه باملخالفة  فصرب احلق، والرمحة والصالة ، وخصهم باملعية واهلدايةبالصرب عباده أيضًا
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رزاقهم بعموم رمحته أويوسع يف  ،ويكثر أمواهلم ،بل يعايف أجسامهموالشرك، ومل يؤاخذهم عند ذلك 
مع بقاء  ،ذيهؤيفيما ذا ذيه ؤإىل عباده من ي شكاوإحسانه، وميتعهم إىل حني بكمال كرمه وامتنانه، مث 

يعلموا أهنم إذا شكوا إليه ما نزل عليهم من البالء، ال يقدح ذلك يف خللقه، ل اسم الصبور عليه، تعليمًا
ى جريان اإلرادة، فكما ري علجتشيء إال فيه سر وحكمة  نسبة الصرب إليهم، وذلك أنه ما يف الوجود

ببالء إال لريفع  ىاملبتل يكذلك ما يبتل ،ينعم على عبده إال ليشكره وحيمده على ذلك ماأن احلق 
واالفتقار، وإن كان مقام الصرب  واالستكانةاحلق، ويتوجه إىل حضرته بالتواضع والتضرع الشكوى إىل 

ذلك مل يشعر هبا العبد، ف وإن من املصلحة هملا في ،يقتضي الثبوت مع احلكم الرباين ةعند أهل الطريق
ال ولسمعية، دة الواقفني مع التخيالت النظرية والتقليدات ابملتعبدين من أهل اجملاهدة واملكاحكم ا

لعارف الواقف يف هذا املقام لفإن  ،ق العرفانئوالفائزين بشهود حقا ،عيانالذائقني من مشارب عيون ال
ألن احلق عز شأنه ما  ،شكواه إىل احلق فال يقدح يف شهود ،م يف اختالف شؤون احلقئالشهود الدا
يسأله رفع ذلك عنه، فمن مل ينايف غرضه وخيالف مزاجه فيه إال لريفع إليه الشكوى، و ًاجعل حكم

قدست  – فقد قاوم القهر اإلهلي جبهله، ولذلك جاع أبو يزيد ءبالبال هحساسإيشك إىل اهلل عند 
 .إمنا جوعين ألبكي: فقيل له يف ذلك قال ،فبكى - أسراره

 يوب ا كان أهلذو ،فمن آداب أهل القرب يف حالة األمل رفع الشكوى إىل احلق ال إىل غريه
، ووصفه احلق [83: ]األنبياء َّ ىي مي خي حي جي يه ُّٱ: ة منصب النبوة يقولمع جالل

اه نا وجدنأ، أي [44: ]ص َّٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ُّٱ: تعاىلح بقوله ديف معرض امل هبالصرب وذكر
إال  مل يركنب وفلم يضطر ،ضطراب والركون إىل األسبابيف وقت يقتضي ضعف البشرية اال صابرًا

ا يريد احلق حبسب م يكونة اليت ال تصح لعبد حىت يدع اختياره وإرادته وحقيقة العبودي هوهذ ،إلينا
هو فله إذا شاء، ويعز ،ءا شافيوليه على نفسه إذ ،منه، فإنه إذا كان ذا اختيار مل يذق طعم سيادة احلق

 .يف االختيار حبكم نفسه، والنفس منازع احلق، ويف االضطراب حبكم ربه
م اإلهلي وذ احلكند نفعوالثبوت بظاهره  ،إىل احلق عند النوازلفشأن العارف االضطراب بباطنه 

د أن وم ال بحملكواحوال حاكمة، طراب يف السكون والسكون يف االضطراب، فإن األضفيه، فله اال
 م فيه.لنفوذ احلك ،يكون حتت قهر احلاكم

 : واعلم أن للصرب ثالث درجات
 .رب العامةوهو ص ،بتحمل أثقال التكاليف ،الصرب هلل: أوهلا

 .د املريهو صربوفيق يف اجتناب املخالفات، ولشهود معاونة الت ،الصرب باهلل: الثانية
بذهاب بشريته وختلقه باألخالق اإلهلية،  بادئ الفناء ملوصول الصابر إىل ،الصرب على اهلل: الثالثة

املعجل طيباته  ه، من ذاقيعلمه إال الفائز بشرف االختصاص يف العلم باهلل ما الوهو صرب احملقق الثابت 
ى قلب بشر، وهو الذي خصه احلق ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر عل االدنيا ممجنات يف 
فعامل األمساء اإلهلية بالتخلق هبا كما يقتضي حقيقة كل اسم إهلي ، املعنويةه للمعامالت قووف ته،بعناي

ج ئونتاأسراره وحاله، واطلع على  بصورتهن أمساء احلق إال قام فيه من األخالق حىت مل يبق اسم م
مل  سواء علم ذلك العني أو -جود وعني من أعيان ال كليشتمل  ءآثاره، وإن كان سريان أحكام األمسا
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 العرفاين، يالعلم هولكن ال يفوز مبنصب القرب إال من ذاق شراب الوصال من كاسات شواهد - يعلم
 .رف مما كان متعلقه جناب الكربياءعلم أشعظم لذة العلم بقدر شرف املعلوم وأي  فإن

 ،راتب الوجوديةميع املة جباحمليط ،الفردانية مملكةوترتيب أمور  ،ق األمساء اإلهليةئفالعلم حبقا
 بها وأشهاها،ها وأطيألّذعارف واملأبواب  مراتب ن الربوبية، هو أعلىئق خزائدقا أسرار واالطالع على

يشاء  نها حيثموأ ويتب ،هتااميدان العارف، جيول يف ساح رضوات واألاوجمموع أقطار ملكوت السم
فإن  ،م بهة العل لّذممن حرمه اهلل ءمن غري حركة وال مزامحة غري، وما أعظم حسرة عند كشف الغطا

ألسرار كشف اب نيامهته يف الد تال سيما اجلهل باهلل، وكل من تعلق ،حسرة اجلهل أعظم احلسرات
أن  ّدا ال ب ن الدنيموط فاز يف الدارين، وحاز الدرجتني، فإن مل حيصل يف فقد اإلهلية وحصل له ذلك
 ،هود األسرارشبدوام  لنعيما ةللمحصل من لذحيل وما بينهما من الفرق إال ما  ،يناله يف النشأة اآلخرة

 العلى. لدرجاتااملعارف يف  هذه تعلق مهته يف الدنيا بتحصيليوم من ال رفاحملروم كل احمل
واطع سان عند لعرفاوسعد بنعيم  ،ق أمسائه وصفاتهئاهلل ممن لزم األدب عند شهود حقاجعلنا 

برمحتك  ،[8: ]آل عمران َّ جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ: ذاته أسرار أنوار
 .هلدىتبع اوالسالم على من اواحلمد هلل وحده  ،يا تواب يا ودود وفضلك وجودك يا كرمي

 وتهمت الكتاب بعون اهلل وق
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 اخليال كتاب

 يل ىل مل خل
 : تعريف الربزخ

ثبت، موبني منفي و جود،ملا كان الربزخ أمرًا فاصاًل بني معلوٍم وغري معلوم، وبني معدوم ومو
 ن املنازالت،نازلة مال موبني معقول وغري معقول، مسي برزخًا اصطالحًا، فما من منزلة من املنازل و

س، إال األجنا س منن املقامات، وال حال من األحوال، وال حضرة من احلضرات، وال جنوال مقام م
 خواملمكن برز النبات،اد ووبينهما برزخ، كالنخلة برزخ بني النبات واحليوان، والكمأة برزخ بني اجلم

 در ومجيعم وقان بعاِلملمكبني الوجود والعدم. والربزخ الذي بني احلق واخللق يف املعىن، فيه اتصف ا
أكثر النعوت ملعية وح وااألمساء اإلهلية اليت بأيدينا، واتصف احلق بالتعجب والتبشش والضحك والفر

ًا، ية فيكون حقاء اإلهلاألمساإلنسان الكامل أقامه احلق برزخًا بني احلق والعاَلم، فيظهر بوالكونية، 
 ويظهر حبقيقة اإلمكان فيكون خلقًا.

ويستدل  ى قوته،دل عليبذاته، وأبدى لذي عينني من عجائب آياته ما فالربزخ ما قابل الطرفني 
ني جهلته حألكابر يه ال، والذي يف كل صورة يتحول، عولت علبه على كرمه وفتوته، فهو القلب احلّو

 عرف العارفونحالة، يالستااألصاغر، فله املضاء يف احلكم، وله القدم الراسخة يف الكيف والكم، سريع 
ف يف ملنيف، تلطَّالكياين صب امقاليد األمور، وإليه مسانيد الغرور، له النسب الشريف، واملن حاله، بيده

جود، ومحيكم يف كل  انه،كثافته، وتكثَّف يف لطافته، جيرحه العقل بربهانه، ويعدله الشرع بقوة سلط
رد حكمه  ر علىقدال يوويدل على صحة حكمه مبا يعطيه الشهود، ويعترف به اجلاهل بقدره والعاِلم، 

 حاكم.

 : علم الربزخ

الربازخ أمت املقامات علمًا باألمور، فإن الربزخ يعم الطرفني، وهو مقام األمساء اإلهلية، فإهنا 
برزخ بيننا وبني املسمى، فلها نظر إليه من كوهنا امسًا له، وهلا نظر إلينا من حيث ما تعطي فينا من 

سمى وتعرفنا، فعلم الربازخ له من القيامة األعراف، ومن األمساء اآلثار املنسوبة إىل املسمى، فتعرف امل
، فما هو عني االسم وال عني املسمى، وال يعرف هويته إال من يفك افَصناألصاف، فقد حاز االت

املعّمى، وقد استوى فيه البصري واألعمى، وهو الظل بني األنوار والُظَلم، واحلدُّ الفاصل بني الوجود 
ه ينتهي الطريق األمم، وهو حدُّ الوقفة بني املقامني ملن فهم، له من األزمنة احلال الالزم، والعدم، وإلي

فهو الوجود الدائم، فمن أراد العلم بصورة احلال، فليحقق علم اخليال، فيه ظهرت القدرة، وهو الذي 
بشر األناسي، فإين أنار بدره، فال يتقلب إال يف الصور، وال يظهر إال يف مقام البشر، ولست أعين بال

كنت أشهد على نفسي بإفالسي، فما َثّم إال وعاء، وآنية مالء، فتدبر تتبصر، فإن الربزخ جامع 
الطرفني، والساحة بني العلمني، له ما بني النقطة واحمليط، وليس مب رّكب وال بسيط، حظه من األحكام 
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 واجب، وال مكروه وال مندوب إليه يف املباح، وهلذا كان له االختيار والسراح، مل يتقيد مبحظور وال
 مجيع املذاهب.

 احلقائق
ما الثالث خللق، أىل اإاعلم أن احلقائق أربع، منها ثالث ترجع إىل احلق تعاىل، وحقيقة ترجع 

وحقيقة  ملنزهة،اصفات فحقيقة ترجع إىل الذات املقدسة، وحقيقة ترجع إىل ال: اليت ترجع إىل احلق
الت، وهي ع إىل املفعوليت ترجقة اية، وأما احلقيقة اليت ترجع إىل اخللق، فهي احلقيترجع إىل األفعال اإلهل

 ليت هبا يكوناحلقائق اة يف فإن العبودية ال تشرك الربوبياألكوان واملكونات، اليت هي حضرة اإلمكان، 
بدًا  واحدا أو عان إهلًا، لك، كما أن العبد حبقائقه يكون مألوهًا، فلو وقع االشتراك يف احلقائقإهلًا

ت إىل عني و ن ِسبة، ول، فالبد أن تكون احلقائق متباينوهذا ال يصح أبداواحدًا، أي عينا واحدة، 
رة حلق وحضضرة اح -، واجتمعت احلضرتان وهلذا باين خلقه بِقدمه، كما باينوه حبدوثهمواحدة، 

الصفة  بني ، ورابطةيف أن كل واحدة منهما معقولة من ثالث حقائق، ذاٌت، وصفٌة -اخللق 
فيه نائم  ذي يكونوقت اليف ال -نفسه ال غري  حالة مع: أن العبد له ثالثة أحوالواملوصوف هبا، غري 
حال : ه حالني، فإن لن لناوحالة مع اهلل، وحالة مع العامل، والباري سبحانه مباي -القلب عن كل شيء 

 ه.له تعاىل وصف تعلق بمن أجله، وحال من أجل خلقه، وليس فوقه موجود، فيكون 

 : احلقيقة الكونية
علوية وهي املعقوالت، وهي مرتبة للمعاين اجملردة عن املواد : احلقيقة الكونية على ثالث مراتب

اليت من شأهنا أن تدرك بالعقول، وسفلية وهي احملسوسات، من شأهنا أن ت دَرك باحلواس، وبرزخية ومن 
املتخيالت، وهي تشكل املعاين يف الصور احملسوسة، وما تصوره شأهنا أن تدرك بالعقل واحلواس، وهي 

القوة املصورة اخلادمة للعقل، وأجرى اهلل تعاىل املعاين يف املخاطبات، جمرى احملسوسات يف الصور، اليت 
تقبل التجّزي واالنقسام والقلة والكثرة، وجعل حمل ذلك حضرة اخليال، فتحصر املعاين يف اخلطاب، 

لتشبيه العقول، كما تتلقى باحملسوسات اليت شبهت هبا هذه املعاين، اليت ليس من شأهنا بالنظر فتتلقاها با
إىل ذاهتا، أن تكون متميزة أو منقسمة، أو قليلة أو كثرية، أو ذات حد ومقدار وكيف وكم، وجعل لنا 

ه، من العلم يف صورة الدليل على قبول ما أتى به من هذا القبيل يف هذه الصورة، ما يراه النائم يف نوم
ما أولته يا رسول اهلل؟ يريد ما تؤول إليه : اللنب، فيشربه حىت يرى الري خيرج من أظفاره، فقيل له

العلم، ومعلوم أن العلم ليس جبسم يسمى لبنًا، وال هو لنب، وإمنا هو معىن جمرد : صورة ما رأيت؟ فقال
ناسبة بني العلم واللنب جامعٌة، ما ظهر بصورته يف عن الصور اليت من شأهنا أن تدركها احلواس، ولوال م

عامل اخليال، عرف ذلك من عرفه، وجهله من جهله، وكان من تلك احلضرة ما قال الشارع يف تقسيم 
املمثل يف الصور اليت من  –العقول على الناس كما تقسم احلبوب، فمن الناس من حصل له من العقل 

، واألكثر واألقل، واملد واملدان، واألكثر واألقل، ملا أراد اهلل من القفيز والقفيزان –شأهنا أن تكال 
: فأحلقها اهلل باملوزون، فقال –وهي معان عرضية تعرض للعامل  –ذلك، وأما املوزون فاألعمال 

فأدخل العمل يف  [7: الزلزلة]َّيي ىي ني مي ُّٱ: وقال [47: ]األنبياءٱَّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّٱ
هذه احلضرة املثالية، اليت ال تدرك املعاين إال يف صورة احملسوس، حىت  امليزان فكان موزونًا، ولكن يف
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التجلي اإلهلي يف النوم، فال ترى احلق إال صورة، وقد ورد يف ذلك من األخبار ما يغين عن االستقصاء 
يف حتقيق ذلك، وهو شيء يعلمه كل إنسان، إذ كل إنسان له ختيل يف اليقظة واملنام، وهلذا يعرب ما 

كه اخليال، ألن احلضرات حتكم على النازل فيها، وتكسوه من ِخلِعها ما تشاء، فاحلكم للحضرة يدر
 واملوطن، ألن احلكم للحقائق، واملعاين توجب أحكامها ملن قامت به.

 : املعلومات
عاىل الواجب اهلل ت وجود وهي الوجود املطلق الذي ال يتقيد، وهو: املعلومات ثالثة ال رابع هلا

صاًل وهو أيتقيد  ي اللنفسه، واملعلوم اآلخر العدم املطلق، الذي هو عدم لنفسه، وهو الذ الوجود
به  بينهما فاصل،و، إال ابلنياحملال، وهو يف مقابلة الوجود املطلق، وكما أسلفنا أنه ما من نقيضني متق

زخ و الربه فاصليتميز كل واحد من اآلخر، وهو املانع أن يتصف الواحد بصفة اآلخر، وهذا ال
ملعلومني ااحد من وكل  األعلى، وهو برزخ الربازخ، له وجه إىل الوجود ووجه إىل العدم، فهو يقابل

ملعلومني ال حد من ال واكبذاته، وهو املعلوم الثالث، وفيه مجيع املمكنات وهي ال تتناهى، كما أنه 
لوجود ازخ بني الرب ان، وهوالذي نسميه حضرة اإلمك –يتناهى، وللممكنات يف هذا املعلوم الثالث 

ليها اسم عطلق ني الوجه أعياٌن ثابتة من الوجه الذي ينظر إليها الوجود املطلق، ومن هذا –والعدم 
أعياٌن موجودة من  وليس له [117: ]البقرة َّ مس خس ُّٱالشيء، الذي إذا أراد احلق إجياده قال له 

ه لو أنه دي، فإنوكن حرف وجو َّ خس ُّٱله الوجه الذي ينظر إليه ومن العدم املطلق، وهلذا يقال 
ا تتصف به انت، ممذا ككائن ما قيل له كن، وهذه املمكنات يف هذا الربزخ مبا هي عليه وما تكون إ
 نَتهى إليه،ه طرف ي ما لومن األحوال واألعراض والصفات واألكوان، وهذا هو العامل الذي ال يتناهى، 

رة الصورة الظاهرة للرائي ، عماِلقت من بقية مخرية طينة آدم وهو العامر الذي عمَّر األرض اليت خ 
 لألشياء قبل ية احلقق رؤيف اجلسم الصقيل، عمارة إفاضة، ومن هذا الربزخ وجود املمكنات، وهبا يتعل

 ع هذا األمَرذا السامه -ون ، يقول له احلق كن يف الوجود العيين، فيكالوجود اخليايلكوهنا، ويقال له 
ه اخليال يف تعلق ب ، كماوجودًا عينيًا يدركه احلس، أي يتعلق به يف الوجود احملسوس احلس -اإلهلي 

 الوجود اخليايل.

 : حقيقة اخليال املطلق
اخليال املطلق هو املسمى بالعماء، وهو احلضرة اجلامعة واملرتبة الشاملة، وانتشاء هذا العماء من 

نَة احلق، وهو احلق املخلوق به كل شيء، وفتح اهلل يف هذا َنَفس الرمحن، الذي هو أول ظرف َقِبَل كينو
العماء صور كل ما سواه من العامل، واختالف أعيان املمكنات يف أنفسها يف ثبوهتا، واحلكم هلا فيمن 

، أال تراه يقبل صور الكائنات كلها، وتصوير ما ليس العماء هو اخليال احملققظهر فيها، أال إن ذلك 
اعه، فهو عني العماء ال غريه، وفيه ظهرت مجيع املمكنات، وهذه املوجودات بكائن، هذا التس

املمكنات اليت أوجدها احلق تعاىل، هي لألعيان اليت يتضمنها هذا الربزخ، مبنزلة الظالالت لألجسام، مث 
والطبيعية،  إن هذا العماء هو عني الربزخ، بني املعاين اليت ال أعيان هلا يف الوجود، وبني األجسام النورية

كالعلم واحلركة، هذا يف النفوس، وهذه يف األجسام، فتتجسد يف حضرة اخليال، كالعلم يف صورة 
كالثبات يف األمر  –وإن كانت ال عني هلا يف النفس وال يف اجلسم  –اللنب، وكذلك تعيني النسب 
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يال املتصل، وكاألرواح نسبة إىل الثابت فيه، يظهر هذا الثبات يف صورة القيد احملسوس يف حضرة اخل
يف صور األجسام املتشكلة الظاهرة هبا، كجربيل يف صورة دحية، ومن ظهر من املالئكة يف صور الذر 

يعين  َّ جي يه ُّٱيوم بدر، هذا يف اخليال املنفصل، وكالعصا واحلبال يف صور احليات تسعى، كما قال 
فأقاموا ذلك يف حضرة اخليال،  [66: ]طه َّ ىي مي ُّٱأي من علمهم مبا فعلوه  َّ خي حي ُّٱإىل موسى 

 ِّ ُّٱفأدركها موسى خميلة، وال يعرف أهنا خميلة، بل ظن أهنا مثل عصاه يف احلكم، وهلذا خاف فقيل له 
 .[68: ]طهَّمئ زئ رئ ّٰ

ه، لى وجودعطلق وتلك احلضرة الربزخية، هي ظل الوجود املطلق من االسم النور، الذي ين
ا كان س، ومل احلالالت احملسوسة ظالالت هذه املوجودات يفووجود األعيان ظل لذلك الظل، والظ

، مسيت لعدمالظل يف حكم الزوال ال يف حكم الثبات، وكانت املمكنات وإن وجدت يف حكم ا
بني من و –حانه جود سبوهو واجب الو –ظالالت، ليفصل بينها وبني من له الثبات املطلق يف الوجود 

زخ ففي هذا الرب ذا ظهرتإدات ال، لتتميز املراتب، فاألعيان املوجوله الثبات املطلق يف العدم وهو احمل
ا حصل منه، تناه  مها مهي، فإنه ما َثّم حضرة خترج إليها، ففيها تكتسب حالة الوجود، والوجود في

ا كالثوب، ود عليهالوجوواإلجياد فيها ال ينتهي، فما من صورة موجودة إال والعني الثابتة عينها، 
م يث االسحة من إن كل ظاهر من العامل صورة ممثلة كيانية، مضاهية لصورة إهلي: لولذلك نقو

 الظاهر.

 : حضرة اخليال هو عامل اجلربوت وجممع البحرين
ور هي ي صهن الصور مبا ربازخ وهو حضرة اإلمكان، من حيث إإذا انتقلنا من برزخ ال

د نا إىل الوجوذ انتقلإ، ولةا حضرة علمية معقوأهناملتخيالت، والعماء الظاهرة فيه هو اخليال املطلق، 
ة من رة ثالثما حضإن العاَلم عاملان، واحلضرة حضرتان، وإن كان قد تولد بينه: احلادث، قلنا

 وت، وهو عامل امللكو عاملعامل الغيب أ: جمموعهما، فاحلضرة الواحدة حضرة الغيب، وهلا عامل يقال له
لك أو عاَلم امُل: هالعاَلم يقالاحلضرة الثانية حضرة احلس والشهادة، واملعاين والغيب، وهو عامل العقل، و

لغيب عامل ا مدركوعامل الشهادة واحلرف، وهو عامل احلس والظهور، ومدرك هذا العامل بالبصر، 
خليال، ا والعامل عامل بالبصرية، واملتولد من اجتماعهما حضرة وعامل، فاحلضرة اخليال أو الربزخ،

هو  ، وهكذالكوتهل الطريق عامل اجلربوت، وهو الذي بني عامل امللك وعامل املويسميه بعض أ
 عندي.

وعامل الربزخ هذا، تنزل املعاين فيه يف الصور والقوالب احلسية، فليست من عامل الغيب ملا لبسته 
من الصور احلسية، وليست من عامل الشهادة ألهنا معاين جمردة، وظهورها بتلك الصور أمر عارض 

رض للمدِرك هلا، ال للمعىن يف نفسه، كالعلم يف صورة اللنب، والثبات يف الدين يف صورة القيد، َع
واإلسالم يف صورة الَعَمد، واإلميان يف صورة العروة، وجربيل يف صورة دحية الكليب ويف صورة 

، ألهنا األعرايب، ومتثل ملرمي يف صورة بشر سوي، ولذلك كانت حضرة اخليال أوسع احلضرات جودًا
، حبر املعاين وحبر احملسوسات، فاحملسوس ال يكون معىن، واملعىن ال جممع البحرينجتمع العاَلمني، فهي 

يكون حمسوسًا، ولذلك مسي اخليال خيااًل، ألّنا نعرف أن ذلك راجع إىل الناظر ال إىل الشيء نفسه، 
ويظهر إىل الناظر يف صور  –بدل ألن احلقائق ال تت –فالشيء يف نفسه ثابت على حقيقته ال يتبدل 
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متنوعة، وذلك التنوع حقيقة أيضا، ال تتبدل عن تنوعها، فال تقبل الثبوت على صورة واحدة، بل 
حقيقتها الثبوت على التنوع، وحضرة اخليال اليت عربنا عنه مبجمع البحرين، هو جيسد املعاين، ويلطف 

مع عامل الغيب وعامل الشهادة، فإن حضرة الغيب احملسوس، ويقلب يف عني الناظر عني كل معلوم، فيج
ال تسع عامل الشهادة، فإنه ما بقي فيها خالء، وكذلك حضرة الشهادة، فحضرة اخليال أوسع بال 
شك، فإن اخليال لقوته أوسع الكائنات وأكمل املوجودات، ويقبل الصور الروحانيات، وهو التشكل 

واالستحالة منها ما فيها سرعة، كاستحالة األرواح صورًا  يف الصور املختلفة من االستحالة الكائنة،
جسدية، فإن األرواح يف الصور اخليالية معان  ال ثبات هلا، فإهنا سريعة الزوال، من النائم باليقظة، ومن 
املكاشف بالرجوع إىل حسه، وكاستحالة املعاين صورًا جسدية، تظهر يف كون هذا العماء، فإن املعاين 

 –من أن الزهراوين   عامل املثال، وظهرت صورًا يف اجلسم املشترك، كما أخرب إذا جتسدت يف
يأتيان يوم القيامة هلما لسانان وشفتان، يشهدان ملن قرأمها، ومعلوم حقيقة الكالم  –البقرة وآل عمران 

رة اللنب، وأنه معىن من املعاين، جثمانيًا كان أو غري جثماين، وكالدين يف صورة القيد، والعلم يف صو
واإلسالم يف صورة الَعَمد، فيقع النعت من الناعت، والوصف من الواصف هلذا املعىن، على هذه 
الصورة اليت يظهر فيها له من عامل املثال، فيوصف مبا توصف به الصور اليت يتجلى فيها، ومث 

ستحالة الصور استحاالت فيها بطء، كاستحالة العناصر، فهي وإن كانت استحاالت، فما هلا سرعة ا
يف القوة املتخيلة يف اإلنسان، وهو اخليال املتصل، وال يف استحاالت صور األرواح يف صور األجسام 
أجسادًا، كاملالئكة يف صور البشر، فإن السرعة هناك أقوى، وكذا زواهلا، أسرع من استحاالت 

 األجسام بعد املوت إىل ما تستحيل إليه.
لذي حيكم وال حيكم عليه، مع كونه خملوقًا، فإنه بني بني، وهو فالربزخ هو احلاكم املتحكم، ا

مقام بني هذين، فما هو أحدمها، بل هو جمموع اإلثنني، فله العز الشامخ، واجملد الباذخ، واملقام 
، فإنك إذا أدركت اخليال وكنت عاقاًل، تعلم أنك أدركت وهو عندنا ليست له ذات قائمةالراسخ، 

صرك عليه، وتعلم قطعًا بدليل، أنه ما َثّم شيء رأسًا وأصاًل، فهو معقول يف نفسه، شيئًا وجوديًا وقع ب
فما هو هذا الذي أثبت له شيئية وجودية، ونفيتها عنه يف حال إثباتك إياها؟ فاخليال ال موجود وال 

قطعًا معدوم، وال معلوم وال جمهول، وال منفي وال مثبت، كما يدرك اإلنسان صورته يف املرآة، يعلم 
أنه أدرك صورته بوجه، ويعلم قطعًا أنه ما أدرك صورته بوجه، ملا يرى فيها من الدقة إذا كان جرم 
املرآة صغريًا، ويعلم أن صورته أكرب من اليت رأى مبا ال يتقارب، وإذا كان جرم املرآة كبريًا فريى 

ر أنه رأى صورته، ويعلم ينك صغر من اليت رأى، فال يقدر أنصورته يف غاية الكرب، ويقطع أن صورته أ
أنه ليس يف املرآة صورته، وال هي بينه وبني املرآة، فالصورة يف املرآة جسد برزخي، كالصورة اليت 
يراها النائم إذا وافقت الصورة اخلارجية، وكذلك امليت واملكاشف، وصورة املرآة أصدق ما يعطيه 

اص، فإن مل تكن كذلك، مل تصدق يف كل الربزخ، إذا كانت املرآة على شكل خاص ومقدار جرم خ
ما تعطيه، بل تصدق يف البعض، فاجلسم الصقيل أحد األمور اليت تعطي صور الربزخ، وهلذا ال تتعلق 
الرؤية فيها إال باحملسوسات، فإن اخليال ال ميسك إال ما له صورة حمسوسة، أو مركب من أجزاء 

كن هلا يف احلس وجود أصاًل، لكن أجزاء ما تركبت حمسوسة تركبها القوة املصورة، فتعطي صورة مل ي
منه حمسوسة هلذا الرائي بال شك، والرائي ليس بصادق وال كاذب يف قوله، إنه رأى صورته ما رأى 

، موجودة معدومة، معلومة بتةصورته، فما تلك الصورة املرئية، وأين حملها وما شأهنا؟ فهي منفية ثا
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حلقيقة لعبده ضرب مثال، ليعلم ويتحقق أنه إذا عجز وحار يف درك جمهولة، أظهر اهلل سبحانه هذه ا
 حقيقة هذا، وهو من العامل، ومل حيصل عنده علم حبقيقة هذا فهو خبالقها أعجز وأجهل وأشد حرية.

 : اخليال له احلكم يف مجيع احلضرات الوجودية

 إ  الخيتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتتتتتت    
 ف تتتتتتتراف ي  تتتتتتت  فتتتتتتت  المتتتتتتت ا   فتتتتتتت  ال   تتتتتتت 

   ستتتتتتتتتتتر ال  تتتتتتتتتتت      لتتتتتتتتتتت يقضتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت    ي  ريتتتتتتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتتتتتتتت ح م 
  يقستتتتتتتتتت  اامتتتتتتتتتتر التتتتتتتتتت   متتتتتتتتتت  فيتتتتتتتتتت   قتتتتتتتتتت 

 

 فتتتتتتتتتتت  أزتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتتت ا  اا تتتتتتتتتتت   
 متتتتتتتتتتتت   مستتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتت  ا متتتتتتتتتتتت   اا  تتتتتتتتتتتت 
تتتتتتتتتتت  الم  تتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت ا  اا  تتتتتتتتتتت  سح تتتتتتتتتتت ع     م 
    يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيق  ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
  تتتتتتتتتتتسي   يمضتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتت    ي  تتتتتتتتتتت 

 

جود ويق إال تحقيها على الما أوسع حضرة اخليال، فيها يظهر وجود احملال، بل ال يظهر ف
ِبَل حلضرة، فقد َق هذه ارة يفاحملال، فإن الواجب الوجود وهو اهلل تعاىل ال يقبل الصور، وقد ظهر بالصو
ال، ويف هذه وى اخليسحلق احملاُل الوجوِد الوجوَد يف هذه احلضرة، فما قبل شيء من احملدثات صورة ا

ده فإذا احلق ي ا بسطنفسه خارجًا عن قبضة احلق، فلماحلضرة يرى اجلسم يف مكانني، كما رأى آدم 
رة إال ذه احلضتقبل ه القبضة، فال نفهو يف القبضة، وهو عينه خارج ع –احلديث  –فيها آدم وذريته 

أخرى،   مدينةدة يفوجود احملاالت، وكذلك اإلنسان يف بيته نائم، ويرى نفسه على صورته املعهو
وهو  –ملنام افسه يف ان ني هو عليها، وهو عينه ال غريه، فريى اإلنسوعلى حالة أخرى ختالف حاله الذ

ه، فإذا د حكم بقخليال يف أماكن متعددة، والعقول حتيل أن يكون اجلسم يف مكانني، وا –عني واحدة 
لوق وهو ذا املخلق هكان املخلوق يف قوته اإلمكان، فيما أحاله دليل عقل اإلنسان، فما ظنك خبا

ر حي يرزق فس األمنو يف ومن هذا الباب مشاهدة املقتول يف سبيل اهلل يف املعركة، وهالواحد احلق؟ 
تكلم ي سأل  وهو ماكنًاسويأكل، يدركه املؤمن بإميانه، واملكاشف ببصره، وكامليت يف قربه، يشاهده 

 متكلم، وهو تبل أنت خيل لك أنه ساك: يقول لك وجييب، فإن قلت ملن يرى هذا إنه خيل له،
يف الداللة  هو أقوىفرد، ل لك أنه مضطجع وهو قاعد، ويعضده يف قوله اإلميان باخلرب الصحيح الواوخي

: منهما كل واحدلقول منك، فعينه أمت نظرا من عينك، والكامل النظر الذي هو أكمل من االثنني، ي
لذي ب افيه من البا قاعد، مقتول حي، وكل صورة مشهودة صدقت، هو ساكت متكلم، مضطجع

لصورة كربت ا ريًاذكرناه، ومن ذلك الصورة يف املرآة وكل جسم صقيل، إن كان اجلسم الصقيل كب
لتنوع بتنوع ايها من هر فاملرئية فيه، مث إذا نظرت إىل الصورة من خارج، وجدهتا غري متنوعة فيما ظ

إهنا يف  :خرىتقول لأل - أي كل نظرة -املرائي، حىت يف متوج املاء تظهر الصورة متموجة، وكل عني 
 املرائي رئية يفة املمقام اخليال، وإن احلق بيدها، وتصدق كل نظرة منها، فتعلم قطعًا أن الصور

 املرآة يفوأهنا ليست  واء،واألجسام الصقيلة، إمنا ظهورها يف اخليال كرؤية النائم وتشكل الروحاين س
د يف وجوليس يف الو دون املرآة، وال يف احلس، فإهنا ختالف صورة احلس، من حيث تعلقه اخلاص به

 احملسوس حال، يف ى كلالغيب والشهادة إال ما ذكرناه، فثبت بذلك أّن، احلكم للخيال بكل وجه وعل
ن ويف ال ويف املمكيف احمل، وواملعقول واحلواس والعقول، ويف الصور واملعاين، ويف امُلْحَدث ويف القدمي

ه منه، فحاز نع نفسميعىن سوها مواد يظهر فيها، ال يتمكن ملالواجب، فإن اهلل سّلطه على املعاين يك
 لتام.ار ااخليال درجة احلس واملعىن، فلّطف احملسوس، وكّثف املعىن، فكان له االقتد
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 حيصل ملفة إذا ملعر، وهذا الركن من اومن ال يعرف مرتبة اخليال فال معرفة له مجلة واحدة
فة الكشف ىل، معرتعا فمن العلم الذي خيتص به أهل اهلل للعارفني، فما عندهم من املعرفة رائحة،

 ملا تعلق به حمسوس، ه حقاخليايل، مث إنه مما يؤيد ما ذكرناه، أنك ال تشك أنك مدرك ملا أدركته أن
 دركتموهفنبه أن ما أ «نتبهوااالناس نيام فإذا ماتوا »: يف قوله aاحلس، وأن احلديث الوارد عن النيب 

 لناس يف برزخشك أن اتال و، ل إدراك النائم، بل هو إدراك النائم يف النوم، وهو خياليف هذه الدار مث
م تيقظ يف النوأنه اس يرى ، فانتباهك باملوت، هو كمنبني هذه الدار والدار اآلخرة، وهو مقام اخليال

لنشأة عث يف ابإذا  رأيت كذا وكذا، وهو يظن أنه قد استيقظ، مث: يف حال نومه، فيقول يف النوم
نائم يف حال ، فكأن كونه يف مدة موته كال[52: ]يس َّمل ٱجغمغ مع جع مظ ُّٱاآلخرة، يقول املبعوث 

تبقى مثل عنه، و تقالنومه، مع كون الشارع مساه يقظة، وهكذا كل حال تكون فيه، البد لك من االن
 ىم مم خم ُّٱ: تعاىلال قصل، ما كنت عليه يف خيالك املتصل، ويف قوة كونه على احلقيقة يف اخليال املنف

 حقيقة نه، أبان اهلل لنا فيما ذكره يف هذه اآلية، أن الذي كنا نظ[17: ]األنفالَّ خن حن جن يم
هذا ساٍر يف لعني، واهده حمسوسة، إمنا هي متخيلة يراها رأي العني، واألمر يف نفسه على خالف ما تش

رة،  كل صويفور ل، والظهمجيع القوى اجلسمانية والروحانية، وحقيقة اخليال التبدل يف كل حا
خيال حائل  وهوئة، البطيوفهو يف مقام االستحالة السريعة  فكل ما سوى ذات احلقواحلقائق ال تتبدل، 

 –ى اهلل وس وال شيء مما ، فال يبقى كون يف الدنيا واآلخرة وما بينهما، وال روح وال نفس،وظل زائل
ال هذا، خليال إا، وليس دائمًا أبدًاصورة ة إىل على حالة واحدة، بل يتبدل من صور –أعين ذات احلق 

  صور م ُثلٍ يفهو كله وسه، فهذا هو عني معقولية اخليال، فالعامل ما ظهر إال يف خيال، فهو متخيل لنف
اه رتمث تقسم ما  ،نصوبموالوجود امُلْحَدث خيال منصوبة، فاحلضرة الوجودية إمنا هي حضرة اخليال، 

والشهود هد، ذا املشَد هيل، والكل متخيل، وهذا ال قائل به إال من ُأْشهِ من الصور إىل حمسوس ومتخ
 ِعْلَم األرض ررناه، َعِلَملم ما قمن ع، أعطاها إيانا نور اإلميان، الذي أنار اهلل به بصائرنا، وعناية من اهلل

مار تلك هم ع –ودات ال بل املوج –، وعلم أن العامل بأسره املخلوقة من بقية مخرية طينة آدم 
 د وال هي.ه الوجوان لاألرض، وما خلص منها إال احلق تعاىل، خالقها ومنشيها من حيث هويته، إذ ك

 : توجه االسم اإلهلي القوي على إجياد اخليال
ت ملوجوداايع ما أوجد اهلل أعظم من اخليال منزلة وال أَعّم حكمًا، يسري حكمه يف مج

، فبه ظهرت اخليال  منرة اإلهلية فيما أوجدته أعظم وجودًاواملعدومات، من حمال وغريه، فليس للقد
عائر شت، فهو أعظم عتقادا االالقدرة اإلهلية واالقتدار اإلهلي، وهو حضرة اجمللى اإلهلي يف القيامة ويف
د، ألن ع بني األضدايه اجلمهر فاهلل على اهلل، فمن أسرار االسم اإلهلي القوي، أن َخَلق عامل اخليال ليظ

 القوي وال نافما ظهر سلط والعقل ميتنع عندمها اجلمع بني الضدين، واخليال ال ميتنع عنده ذلك، احلس
ول احلق هو األ ق، فإنى احلقوته، إال يف خلق القوة املتخيلة وعامل اخليال، فإنه أقرب يف الداللة عل

إنه فدًا إنكاره، يسع أح ال امواآلخر، والظاهر والباطن، فما حاز الصورة على احلقيقة إال اخليال، وهذا 
 جيده يف نفسه، ويبصره يف منامه، فريى ما هو حمال الوجود موجودًا. 

واعلم أن يف حضرة اخليال يف الدنيا، يكون احلق حمل تكوين العبد، فال خيطر له خاطر يف أمر 
، فمشيئة العبد يف ما، إال واحلق يكّونه يف هذه احلضرة، كتكوينه أعيان املمكنات إذا شاء ما يشاء منها



82 

 

 

هذه احلضرة من مشيئة احلق، فإن العبد ما يشاء إال أن يشاء اهلل، فما شاء احلق إال أن يشاء العبد يف 
الدنيا، ويقع بعض ما يشاء العبد يف الدنيا يف احلس، وأما يف اخليال فكمشيئة احلق يف النفوذ، فاحلق مع 

ألن باطن ما هو يف اآلخرة يف عموم حكم املشيئة، العبد يف هذه احلضرة على كل ما يشاؤه العبد، ك
كل شيء إذا اشتهاه، فاحلق يف تصريف  ، فلذلك يتكون عن مشيئتهاإلنسان هو ظاهره يف اآلخرة

اإلنسان يف هذه احلضرة يف الدنيا، ويف شهوته يف اآلخرة، ال يف الدنيا حسًا، فاحلق تابع يف هذه احلضرة 
هو العبد يف مشيئته حتت مشيئة احلق، فما للحق شأن إال مراقبة العبد، ويف اآلخرة لشهوة العبد، كما 

ليوجد له مجيع ما يريد إجياده يف هذه احلضرة يف الدنيا، وكذلك يف اآلخرة، والعبد تبع للحق يف صور 
التجلي، فما يتجلى احلق له يف صورة إال انصبغ هبا، فهو يتحول يف الصور لتحول احلق، واحلق يتحول 

إلجياد لتحول مشيئة العبد، يف هذه احلضرة اخليالية يف الدنيا خاصة، ويف اآلخرة يف اجلنة عمومًا، يف ا
ألن اإلنسان يف اآلخرة يتنوع ظاهره، كما كان يتنوع باطنه يف الدنيا، يف الصور اليت يكون فيها 

نه يف اآلخرة ظاهر ويف ، غري أفذلك هو التضاهي اإلهلي اخليايلالتجلي اإلهلي، فينصبغ هبا انصباغًا، 
الدنيا باطن، فحكم اخليال مستصحب لإلنسان يف اآلخرة، وذلك هو املعرب عنه بالشأن الذي هو فيه 

، فلم يزل وال يزال، فإن من ح ْكم نشأِة اآلخرِة القوة اليت [29: ]الرمحن َّ اك يق ىق يف ىف ُّٱ: احلق من قوله
يتكون هنا يف الدار الدنيا يف خياهلم معىن، وقد ال ضعف يعقبها، فيتكون عن أهل السعادة حسًا، ما 

يكون يف متعلق خاص حسًا قدرة عليه، كمن يريد أن يقوم فيقوم، ويريد أن يكتب فيكتب، وأما ما ال 
قدرة له، وال قوة له عليه أن يكون منه يف احلس، فإنه يقوى على إجياده خيااًل يف نفسه، فإن الروح 

، ويكون ذلك يف الدنيا للويل خبرق العادةإذا كان له االقتدار على ذلك،  الواحد يدبر أجسامًا متعددة،
ويف اآلخرة نشأة اإلنسان تعطي ذلك، كما يدبر الروح الواحد سائر أعضاء البدن، من يد ورجل ومسع 
وبصر وغري ذلك، وكما تؤاخذ النفس بأفعال اجلوارح على ما يقع منها، كذلك األجساد الكثرية اليت 

روح واحد، أي شيء وقع منها يسأل عنه ذلك الروح الواحد، وإن كان ما يقع من هذا اجلسم يدبرها 
من الفعل مثل ما يقع من اجلسم اآلخر، فيكون ما يلزمه من املؤاخذة على فعل أحد اجلسمني يلزمه 
 على فعل اآلخر، وكل ما يكون يف اآلخرة حمسوسًا، وإن كان يف قضية العقل حمااًل، فما استحال

وجوده يف اخليال، كذلك ال يستحيل وقوعه حسًا، ألن اخليال على احلقيقة إمنا هو حضرة من 
حضرات احلس، وهلذا ي لِحق احملال حمسوسًا، فيكون يف اآلخرة أو حيث أراد اهلل حمسوسًا، وهلذا كان 

ما يكسوه من  يف اآلخرة ال يف األوىل، فإن اخليال يف الدرجة األخرية من احلس، فإنه عن احلس يأخذ
الصور للمحال وغريه، فلهذا حيث كان ال يكون إال يف اآلخرة، وأي قوة أعظم قوًة ممن يلحق احملال 
الوجود باملوجود احملسوس، حىت تراه األبصار، كوجود اجلسم يف مكانني، فكما تتخيله هنا كذلك يقع 

 يف اآلخرة حسًا سواء.

 : خلق اخليال
إن اهلل تعاىل خلق خلقًا، إن : مسرح عيون العارفني، قلنا –حلقيقة أرض ا –عامل اخليال املنفصل 

قلت فيه موجوٌد صدقت، وإن قلت فيه معدوٌم صدقت، وإن قلت فيه ال موجود وال معدوم صدقت، 
وهو اخليال، وهو حضرة وجودية صحيحة، وهو حضرة اخليال الصحيح الذي ال يدخله ريب، 

ت صور جسدية تلبسها املعاين واألرواح، فإنه قد بقي بعد خلق واملتخيالت فيه موصوفة بالوجود، ذا
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فضلة من مخرية طينته، قدر السمسمة يف اخلفاء، َفَمّد اهلل يف تلك الفضلة أرضًا واسعة  آدم 
الفضاء، إذا جعل العرش وما حواه، والكرسي والسموات واألرضني وما حتت الثرى، واجلنات كلها 

اجلميع فيها كحلقة ملقاة يف فالة من األرض، وفيها من العجائب  والنار، يف هذه األرض، كان
والغرائب ما ال يقدر قدره، ويبهر العقول أمره، ويف كل َنفٍس خلق اهلل فيها عوامل، يسبحون الليل 
والنهار ال يفترون، ويف هذه األرض ظهرت عظمة اهلل، وعظمت عند املشاهد هلا قدرته، وكثري من 

وهي هي موجودة يف هذه األرض،  –اليت قام الدليل الصحيح العقلي على إحالتها  –احملاالت العقلية 
ا عاَلمًا على صورنا، إذا ، وخلق اهلل من مجلة عواملهمسرح عيون العارفني العلماء باهلل وفيها جيولون

ن أبصرهم العارف يشاهد نفسه فيها، ويقع للعارفني فيها جتليات إهلية، ومن خاصية هذه األرض، أ
صاحب الكشف العارف إذا وقع له جتل فيها، مل يفنه هذا التجلي عن شهوده، وال اختطفه عن 
وجوده، ومجع له بني الرؤية والكالم، فإن التجليات الواردة على قلوب العارفني يف هذه الدار، يف هذه 

راد الكبري على اهلياكل، تأخذهم عنهم، وتفنيهم عن شهودهم، وكل ما أحاله العقل بدليله عندنا، كإي
، فإن اهلل على كل شيء قدير، وفيها يعلم أن العقول يف هذه األرض ممكن وقد وقعالصغري، فهو 

قاصرة، وأن اهلل قادر على مجع الضدين، ووجود اجلسم يف مكانني، وقياِم العرض بنفسه، وانتقاله، 
ن ظاهرها، توجد على ظاهرها وقيام املعىن باملعىن، وكل حديث وآية وردت عندنا، مما صرفها العقل ع

يف هذه األرض، وكل جسد يتشكل فيه الروحاين من ملك وجن، وكل صورة يرى اإلنسان فيها نفسه 
مجيع يف النوم، فمن أجساد هذه األرض، وهلا من هذه األرض موضع خمصوص، وهلم رقائق ممتدة إىل 

 العامل، وعلى كل رقيقة أمني.
، كساها يت بيدهر الألرواح، قد استعد لصورة من هذه الصوفإذا عاين ذلك األمني روحًا من ا

خ، وَعّيَن  الربزيفاىل إياها، كصورة دحية جلربيل، وسبب ذلك، أن هذه األرض اليت قد مدها احلق تع
حن عد املوت، فنلنوم وبند اعمنها موضعًا هلذه األجساد اليت تلبسها الروحانيات، وتنتقل إليها النفوس 

ها أجسادًا رواح فير األفإن املوت بني النشأتني الدنيا واآلخرة حالة برزخية، تعممن بعض عاملها، 
ال قوة من إن اخليفام، برزخية خيالية، مثل ما أعمرهتا يف النوم، وهي أجساد متولدة عن هذه األجس
م ه األجساح من هذرواقواها، فما برحت أرواحها منها أو مما كان منها، فإذا قبض اهلل سبحانه األ

، ي الصورهة، اليت والعنصرية، أودعها صورًا جسدية يف احلضرة الربزخي –حيث كانت  –الطبيعية 
أرواح كلهم و بياءومن الصور هنالك ما هي مقيدة عن التصرف، ومنها ما هي مطلقة، كأرواح األن

يال م يف حضرة اخلئلى للنايتج ، ومنها ما يكون هلا نظر إىل عامل الدنيا يف هذه الدار، ومنها ماالشهداء
 اليت هي فيه، وهو الذي تصدق رؤياه.

ومن رجال اهلل من ينفس الرمحن عنه مبشاهدة هذا العامل، يستصحبه ذلك دائمًا، كما 
يستصحب الرؤيا النائم، فيخاِطب وخياَطب، وال يزال يف صور دائمًا، يف لذة ويف نكاح إن جاءته 

احلال، لغيبته عن إحساسه يف الشاهد، فينكح ويلتذ، شهوة مجاع، وال تكليف عليه ما دام يف تلك 
رج ولده إىل عامل خيويولد له يف عامل اخليال أوالد، فمنهم من يبقى له ذلك يف عامله، ومنهم من 

وال حيصل ذلك إال الشهادة، وهو خيال على أصله مشهود للحس، وهذا من األسرار اإلهلية العجيبة، 
جوهري، ذكر عن نفسه أنه خرج بالعجني من بيته إىل الفرن، ، كما حصل لللألكابر من الرجال

وكانت عليه جنابة، فجاء إىل شط النيل ليغتسل، فرأى وهو يف املاء مثل ما يرى النائم، كأنه يف بغداد، 
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وقد تزوج وأقام مع املرأة ست سنني، وأولدها أوالدًا، مث رد إىل نفسه وهو يف املاء، ففرغ من غسله 
به، وجاء إىل الفرن وأخذ اخلبز، وجاء إىل بيته وأخرب أهله مبا أبصره يف واقعته، فلما وخرج ولبس ثيا

كان بعد أشهر، جاءت تلك املرأة اليت رأى أنه تزوجها يف الواقعة تسأل عن داره، فلما اجتمعت به 
مين،  منذ ست سنني، وهؤالء أوالده: مىت تزوج؟ فقالت: عرفها وعرف األوالد وما أنكرهم، وقيل هلا

 فخرج يف احلس ما وقع يف اخليال، وهذه من مسائل ذي النون املصري الستة اليت حتيلها العقول.
دري أنه ناظر خ، ال يلربزاوكل إنسان ذي خيال وختيل إذا ختيل أمرًا ما، فإن نظره ميتد إىل هذا 

 نَتهى إليه،ه طرف ي ما لذلك يف هذه األرض، ويف هذه احلضرة اليت يعمرها العامل الذي ال يتناهى، و
لصورة للرائي يف ، عمارة اوهو العامر الذي عمر األرض اليت خلقت من بقية مخرية طينة آدم 

 اجلسم الصقيل عمارة إفاضة، ومن هذه األرض طرف يدخل يف اجلنة يسمى السوق.

 : اخليال أحق املوجودات باسم اإلنسان الكامل
 إ  خيتتتتتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتتتتت   أ ستتتتتتتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتتتتتر 

   فتتتتتت  ال تتتتتت   فتتتتتت    رلتتتتتت   ضتتتتتتر  اا تتتتتت  
 فتتتتتتتتتتف    تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتي 

 غيتتتتتتتتتتتتترف م  قتتتتتتتتتتتتت      عتتتتتتتتتتتتتفمتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت ح م  
 ف  متتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  أ  تتتتتتتتتتت  إ ا متتتتتتتتتتت    م تتتتتتتتتتت 

 

 متتتتتتتت  ال قتتتتتتتت   ا  ستتتتتتتت     ل تتتتتتتت    المضتتتتتتتت  
  تتتتتتتتتراف يتتتتتتتتتر  ال تتتتتتتتت  فتتتتتتتتت    ضتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتت  
  إ    تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت   ل  تتتتتتتتتتت    ل تتتتتتتتتتت 
  م  تتتتتتتتتتتتتتتت ف ف تتتتتتتتتتتتتتتت  المم تتتتتتتتتتتتتتتت  ل م تتتتتتتتتتتتتتتت 
  أ تتتتتتت   إلتتتتتتت  أ  ا  تتتتتتت  متتتتتتت    تتتتتتت  ال  تتتتتتت 

 

ا عدا نفسه طالق مى اإل، كما أن احلق له اإلجياد علعلى اإلطالق ما عدا نفسه للخيال اإلجياد
النفعال ا حضرة يفيال تعاىل، فاخليال موجد هلل عز وجل يف حضرة الوجود اخليايل، واحلق موجد للخ

إلنسان ملعرب عنه بااحلقيقة لى ااملمثل، وإذا ثبت إحلاق اخليال يف قوة اإلجياد باحلق ما عدا نفسه، فهو ع
 بة املوجوداتاحلق نسووم، الكامل، فإنه ما َثّم على الصورة احلقية مثله، فإنه يوجد يف نفسه كل معل
 اإلهلي الذي الختصاصذا اإليه مثل هذه النسبة، فمع كون اخليال من املوجودات احلادثة، إال أن له ه

 اه، علمت أنهما قلن ققتفإذا حت أعطته حقيقته، فما َقِبَل شيء من احملدثات صورة احلق سوى اخليال،
 يف غاية الوصلة.

 جتلي احلق يف احلضرة اخليالية
اخليال من مجلة ما خلق اهلل، وهو رحم يصور اهلل فيه ما يشاء، فظهر لنا سبحانه فيه بأمسائه 
وصفاته صورًا، فإن املواطن حتكم بنفسها يف كل ما ظهر فيها، فمن مر على موطن انصبغ به، والدليل 

واضح يف ذلك رؤيتك اهلل تعاىل يف النوم، وهو موطن اخليال، فال ترى احلق فيه إال صورة جسدية، ال
كانت تلك الصورة ما كانت، فهذا حكم املوطن، قد حكم عليك يف احلق أنك ال تراه إال هكذا، كما 

 إال منزهًا أنك إذا دخلت موطن النظر العقلي، وخرجت عن خزانة اخليال وموطنه، ال تدرك احلق تعاىل
عن الصورة اليت أدركته فيها يف موطن اخليال، واحلكم على اهلل أبدًا حبسب الصورة اليت يتجلى فيها، 
فما يصح لتلك الصورة من الصفة اليت تقبلها، فإن احلق يوصف هبا ويصف هبا نفسه، وهذا يف العموم، 

يه ما تستلزمه تلك الصورة اليت رآه محل عل –أي صورة كانت  –إذا رأى احلق أحد يف املنام يف صورة 
فيها من الصفات، وهذا ما ال ينكره أحد يف النوم، ومن رجال اهلل من يدرك تلك الصورة يف حال 
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وهذه املرتبة جيتمع فيها األنبياء اليقظة، ولكن هي يف احلضرة اخليالية اليت يراه فيها النائم ال غري، 
ة يف جوهر العامل إال ظهرت جبميع أحكامها، سواء كانت ، فما ظهرت صورواألولياء رضي اهلل عنهم

يصف  aالصورة حمسوسة أو متخيلة، فإن أحكامها تتبعها، كما قال األعرايب ملا مسع رسول اهلل 
ال نعدم خريًا من رب يضحك، إذ من شأن من يضحك أن يتوقع منه : احلق جل جالله بالضحك، قال

أتبعها وجود اخلري منها، وهذا يف اجلناب اإلهلي، فكيف يف  وجود اخلري، فكما أتبع الصورة الضحك،
 جوهر العامل؟

الصور اليت  ليه يفهو جتواعلم أن للحق سبحانه يف القلوب جتليني، التجلي األول يف الكثائف، و
كذلك يف ولرائي، شك اتدركها األبصار واخليال، مثل رؤية احلق يف النوم، ويعرف أنه احلق، وال ي

لصور اليت احلق يف لي احقًا رأيت، وهو يف اخليال املتصل، فيظهر جت: ول له عابر الرؤياالكشف، ويق
الرؤيا إذا  إن صاحبفال، ينكر فيها، أو ي َرى يف النوم، في رى احلق يف صورة اخللق بسبب حضرة اخلي

ا، كذورة كذا وصرأيت ريب يف : فيقول –يف أي صورة يراه  –رأى ربه تعاىل كفاحًا يف منامه 
ر له التجلي يف الصو، فنفى عنه املماثلة يف قبو[11: ]الشورىَّ مهىه جه ين ُّٱ: ويصدق، مع قوله تعاىل

ا جلى لشيء منه، ال يتلصوراكلها، اليت ال هناية هلا لنفسه، فإن كل ما سواه تعاىل ممن له التجلي يف 
كن، : صفته من هذه يهافى لنفسه، وإمنا يتجلى فيها مبشيئة خالقه وتكوينه، فيقول للصورة اليت يتجل

ألناسي، ني من اروحنفتكون الصورة، فيظهر هبا من له هذا القبول من املخلوقني، كاألرواح واملت
ال يعرف آدم، ف بين كقضيب البان كان له مقام التحول يف الصور، كما للروحانيني التشكل يف صور

له، ويف نسبة  ، فجعل التركيب هلل ال[8: ]االنفطار َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ: أنه ملك، يقول اهلل تعاىل
يف  التخيل  حاليف أي صورة شاء ظهر، من غري جعل جاعل، والتجلي اآلخر يف: الصورة هلل يقال

ان أن تعبد اهلل اإلحس»: ما ينطق عن اهلوى، وقد صح عنه أنه قال جلربيل  aعبادتك، فإنه 
اإلحسان  يه، فإنلتشبالتخيل من أجل كاف ، فهذا تنزيل خيايل، فأدخل سبحانه نفسه يف ا«كأنك تراه

حلاكم ال اخليال، اإوليس  ،عيانعيان ويف منزلة كأنه عيان، وهو إنزال املعىن الروحاين إىل احملسوس يف ال
كأين أنظر »: ذي قالللصحايب ال aوالوجود يف املمكن واحملال، فجاء بكأن، ولذلك قال  بالوجوب

ال  من جتلي احلس مبا ، وهذا التجلي اآلخر، ألطف«رفت فالزمع: aإىل عرش ريب بارزًا، فقال له 
 يتقارب، وهلذا يسرع إليه التقلب من حال إىل حال.

ماكن يقرر ما اء يف أجقد  هلذا يتخيل من ال معرفة له مبا ينبغي جلالل اهلل ويتصوره، فإن الشرع
تصل، ه اخليال امل، فقِبَلياهملصلي إضبطه اخليال املتصل، من كينونة احلق يف قبلة املصلي، ويف مواجهة ا

 حلق فيه، وهوينونة اكهو  فإذا حتكم اخليال املتصل على احلق بتصوره، فما ظنك باخليال املطلق، الذي
ن الشاملة، فم املرتبةومعة العماء، واخليال املتصل من بعض وجوه اخليال املطلق، الذي هو احلضرة اجلا

ه، َضر ما يعتقداحملَت تخيليطلق املنفصل البد أن  حضرة اخليال امليال املتصل، ويفتلك القوة ضبطه اخل
ضرة حاف على ستشرفإنه ليس يف قوته أن جيرده عن اخليال وهو عند االحتضار، فلالحتضار حال ا

 اخليال الصحيح، ما هو اخليال الذي هو قوة يف اإلنسان يف مقدم دماغه.
صورة، وصوره خمتلفة يف كل جتٍل، ال تتكرر صورة،  وملا مل يكن له تعاىل ظهور إىل خلقه إال يف

فإنه سبحانه ال يتجلى يف صورة مرتني، وال يف صورة واحدة لشخصني، وملا كان األمر كذلك، مل 
ينضبط للعقل وال للعني ما هو األمر عليه، وال ميكن للعقل تقييده بصورة ما من تلك الصور، فإنه 
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خر بالصورة األخرى، وهو اهلل يف ذلك كله، ال يشك وال يرتاب ينتقض له ذلك التقييد يف التجلي اآل
إال إذا جتلى له يف غري معتَقِده، فإنه يتعوذ منه كما ورد يف صحيح األخبار، فيعلم أن َثّم يف نفس األمر 
عينًا تقبل الظهور يف هذه الصور املختلفة، ال يعرف هلا ماهية أصاًل وال كيفية، وإذا حكم بكيفية، 

الكيفية ظهورها فيما شاء من الصور، فتكون الصور مشاءة، وكل مشاء معدوم بال شك، فما : فيقول
ظهر لك إال حادث يف عني قدمي، فما رأيت إال حادثًا مثلك، ألنك ما رأيت إال صورة يقيدها نظرك 

ًا يف ببصر هو احلق، يف عني هو احلق، أعين يف العني اليت ظهرت يف تلك الصورة، فهو م ْدَرٌك عين
ك أن هبويته أدَر –إميانًا وكشفًا ال عقاًل  –اآلخرة والنوِم علمًا وشرعًا، وغري مدرك علمًا، وال نشك 

 املدِرك مجيع ما يدرك.

 : اخليال هو الواسع الضيق
ًا، قال عسهلذا كان وا ملا كان اخليال يصور من يستحيل عليه بالدليل العقلي الصورة والتصور،

جهه، أنت تواويف قبلتك  ، أي ختيله«واهلل يف قبلة املصلي»، «اهلل كأنك تراه اعبد»: aرسول اهلل 
ل خليال أن يقب وسع ايس يفللتراقبه وتستحي منه وتلزم األدب معه، وأما ما يف اخليال من الضيق، فإنه 

رك دم أن يولو را الصورة،ال بإأمرًا من األمور احلسية واملعنوية، والنسب واإلضافة، وجالل اهلل وذاته، 
ملعاين عن ا جيرد نه الشيئًا من غري صورة مل تعط حقيقته ذلك، فمن هنا هو ضيق يف غاية الضيق، فإ
سية جيلي لصور احليف ااملواد أصاًل، وهلذا كان احلس أقرب شيء إليه، فإنه من احلس أخذ الصور، و

ا على كل حيكم هب ليتيمة ااملعاين، فهذا من ضيقه، فاخليال أوسع املعلومات، ومع هذه السعة العظ
و عسل، أرة لنب  صويفشيء، عجز أن يقبل املعاين جمردة عن املواد كما هي يف ذاهتا، فريى العلم 

يد، ق صورة ين يفويرى اإلسالم يف صورة قبة وعمد، ويرى القرآن يف صورة مسن وعسل، ويرى الد
 ويرى احلق يف صورة إنسان، ويف صورة نور، فهو الواسع الضيق.

 : األجسام واألجساد
ًا يها صوررى فاعلم أن كل منظور إليه بالبصر من األجسام جسم، فاجلسمية حكم عام، ون

يس املوصوف بدل، ول يتملخمتلفة، منها ما يكون سريع الزوال، ومنها ما يبطئ يف النظر، واجلسم جسم 
لتخلص ظيم، واعشكال إفيه وهذا علم مبا ظهر إال اجلسم، وكذلك الصور الروحانية والتجلي اإلهلي، 

 قيامه باجلسمبني إال عله  ، واجلسماين ما هو اجلسم، وإمنا هو ما ال تظهرمنه بطريق الفكر عسري جدًا
 - أما اجلسدحاين، والروأو اجلوهر، وهو ما يقوم به من الصفات اليت حملها األجسام، وكذلك الروح و

م ح أو معىن ظهر يف صورة جسفهو كل رو - [34: ]صَّ حئ جئ يي ىي ني ميُّٱ: قال تعاىل
 نوري أو عنصري حىت يشهده السوا.

افها لطيفها وشّفسام هي هذه املعروفة يف العموم، والفرقان بني األجسام واألجساد، أن األج
وكثيفها، ما ي رى منها وما ال ي رى، واألجساد هي ما يظهر فيها األرواح يف اليقظة املمثلة يف صور 

نائم يف نومه من الصور املشبهة باألجسام فيما يعطيه احلس، وهي يف نفسها األجسام، وما يدركه ال
ليست باألجسام، وملا أراد اهلل بقاء األرواح على ما قبلته من التمييز، خلق هلا أجسادًا برزخية، متيزت 

اآلخرة فيها هذه األرواح عند انتقاهلا عن هذه األجسام الدنياوية، يف النوم وبعد املوت، وخلق هلا يف 
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أجساما طبيعية، كما جعل هلا يف الدنيا ذلك، غري أن املزاج خمتلف، فنقلها عن جسد الربزخ إىل أجسام 
نشأة اآلخرة، فتميزت أيضًا حبكم متيز صور أجسامها، مث ال تزال كذلك أبد اآلبدين، فال ترجع إىل 

 .[1: ]النساءَّىم مم خم حم جم ُّٱ: احلال األول من الوحدة العينية أبدًا، وهو قوله تعاىل
جسم، لكن  ّم إالما َثففما ظهرت قدرة احلي القيوم إال يف إنشاء اجلسوم، وما َثّم إال رسم، 

 راض توابع،عوالصفات واأل األجسام، خمتلفة النظام، فمنها األرواح اللطائف، ومنها األشباح الكثائف،
ر هلذه روح مدبورة د له من صوهلذا اجلسم اجلامع، فإنه مركب، واملركب مركب، فإن كل خملوق الب

سدية ورة جصصورة جسمية عنصرية تتضمن : الصورة، والصورة اليت جعلها اهلل تنقسم قسمني
ىل هذه هلل تعااكمل أخيالية، والقسم اآلخر صورة جسمية نورية، وهو صورة أجسام املالئكة، وملا 

سب ما حبالصور  من لى لكل صنفالصور النورية والعنصرية، بال أرواح تكون غيبًا هلذه الصور، جت
لصور، تدبري اها بهي عليه، فتكون عن الصور وعن هذا التجلي أرواح الصور، فخلق األرواح وأمر
لى عألرواح اذه هلوكان متيز األرواح حبسب قبول الصور من ذلك التجلي، وليست الصور بأينيات 

كلها،  ق الصورحيف  رية، وكاملظاهراحلقيقة، إال أن هذه الصور هلا كامُللك يف حق الصور العنص
ألجسام امها يف ن حكأواألرواح املدبرة حكمها يف األجسام النورية، تشكلها يف الصور خاصة، كما 

ل هي ب خيال هلا، نورية الم الاحليوانية التشكل يف القوة اخليالية، مع غري هذا من األحكام، فإن األجسا
صورة، كذلك  نسان عناإل ها املدبرة هلا، وكما ال خيلو خيالعني اخليال، والصور تقلباهتا عن أرواح

واح أقبل إن األرفور، ذات امَلَلك ال ختلو عن صورة، واخليال أوسع من األرواح يف التنوع يف الص
 صورة. ت لهللتشكل يف الصور من سائر العناصر، واخليال يقبل ما له صورة ويصور ما ليس

 كلوتتجلى يف ت ني اللطائف والصور،بيالية بتجل آخر وقد أحدث اهلل الصور اجلسدية اخل
 ر املعنوية يفلة للصوحام الصور اجلسدية الصور النورية والنارية ظاهرة للعني، وتتجلى الصور احلسية

، رونوهو قرن من  هذه الصور اجلسدية، يف النوم وبعد املوت وقبل البعث، وهو الربزخ الصوري،
ظهر فيها ية اليت صوريأعاله العماء وأسفله األرض، وهذه األجساد ال أعاله واسع وأسفله ضيق، فإن

اليت تعمر  ه الصوري هذاجلن واملالئكة وباطن اإلنسان، وهي الظاهرة يف النوم وصور سوق اجلنة، وه
 أرض احلقيقة، أرض السمسمة.

ظر ناني العيف  واعلم أن األرواح هلا اللطافة، فإذا جتسدت وظهرت بصورة األجسام كثفت
 لصور احلسية،نه من اريدويإليها، واملالئكة ملا كانوا من عامل السخافة واللطف، قبلوا التشكل فيما 

تلف خت تعاىل، مث جده اهللأو ِبل عندماها الروحاين، إمنا هي أول صورة َقفالصورة األصلية اليت ينسب إلي
 يففإذا حتولت  افها،ّفشري افها وغشّف عليه الصور حبسب ما يريد أن يدخل فيها، واألجسام هلا الكثافة،

الستتار اح يف األروالصور يف عني الرائي أو احتجبت مع احلضور، فقد تروحنت، أي صار هلا حكم ا
 يف فيسري بذاته فاإلنس يتلطف معناه حبيث يظهر يف ألطف من صورة اجلن،وتنوع الصور عليها، 

وهو  ،ه عليهنفس ين ويتخيل أن ذلك من حكمباطن اجلن سريان اجلن يف باطن اإلنس، فيجهله اجل
من  م خلقواكوهنحكم هذا اإلنسي املتروحن، وأما سبب كثافة األرواح وهي من عامل اللطف، فل

جسام ألا فظهروا بصور الطبيعة، وإن كانت أجسامهم نورية فمن نور الطبيعة، فلهذا قبلوا الكثافة،
ل ما يقبل الة، وكستحيل، فإن الكثائف من عامل االالكثيفة، وأما الكثيف يرجع لطيفا فسببه التحل

 االستحالة يقبل الصور املختلفة واملتضادة.
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ر ة للظاهلصوروإذا جتلى الروح يف صورة طبيعية مشى احلكم عليها، من حيث قبول تلك ا
ذا ظهرت فسها، إنيف  والباطن، فإن األعيان اليت من حقيقتها أن ال تكون على صورة طبيعية جسدية

 جلي اإلهلي يف، وكالتويًاسن ظهرت له يف صورة طبيعية جسدية يف عامل التمثيل، كامللك يتمثل بشرًا مل
وهي يف  إلنسان،ايف  الصور، فظهر جربيل يف صورة أعرايب بكالمه وحركته املعتادة من تلك الصورة

تبع تلك يضا، ويأيلة الصورة املمثلة كما هي يف اإلنسان، أو هي من الصورة كما هي الصورة املتخ
الكيفيات واحلركة والم الصورة مجيع أحكامها، من القوى القائمة هبا يف اإلنسان، كما قام هبا الك

ما ظهرت اهبا، فا لذه، فإذا ذهبت تلك الصورة ذهبت أحكامهإنسان خيايلالظاهرة، فهو يف احلقيقة 
ة، فإن و متخيلة أصورة حمسوسصورة يف جوهر العامل إال ظهرت جبميع أحكامها، سواء كانت تلك ال
 حملسوسة اليتاألجسام ا يف ال –أحكامها تتبعها، فإذا قبل الروح الصورة الطبيعية يف األجساد املتخيلة 

كن ما كل دراك، لدة اإلمشى احلكم عليها، فإن األجساد املتخيلة أيضا معتا –جرت العادة بإدراكها 
 صورة يفني نزل يل حة، وهلذا مل يعرف الصحابة جربمن يشهدها يفرق بينها وبني األجسام احلقيقي

، ومل يقم "هذا جربيل"ملا قال هلم  aاألعرايب، وما علمت أن ذلك جسد متخيل، حىت عرفهم النيب 
ا عالمة يف نت عندها كابنفسهم شك أنه عريب، وكذلك مرمي حني متثل هلا امللك بشرًا سويًا، ألنه م

ون ه يوم القيامة، فيتعوذ، وكذا يظهر احلق لعبادCم اخلليل ولوط األرواح إذا جتسدت، وكذا إبراهي
تجلى له،  حق امليفواء سمنه لعدم معرفتهم به، فكان احلكم يف اجلناب اإلهلي والروحاين من الصور، 

، ن جتلي اجلانمللك، مالي جتمن اجلهل به، فالبد ملن اعتىن اهلل به من عالمة يعرف هبا جتلي احلق، من 
 شأة الترابيةذه النشر هبالبشر إذا أعطوا قوة الظهور، كقضيب البان وأمثاله، فإذا كان الب من جتلي

رواح أقرب، يف األ تحولالعنصرية، له قوة التحول يف الصور يف عني الرائي وهو على صورته، فهذا ال
 وهذا من باب املعرفة يف علم اخليال.

ال شرعي، أوال  العرف والوضع العاديفمن ظهر يف صورة كان له حكمها، حبسب ما تقرر يف
ما  لمنا أنه جانعه، ولو صورتلترى الروح اجلين إذا لبس صورة احلية، واحُلْكم  فيها منا القتل، قتلناه 

الصورة،  يف تلك كمناقتلناه، كما انتقل حكم الصورة يف اجلان، فحكمت عليه أنه حية عاملناه، فح
قال رسول : ه قال، أنa، الذين وفدوا على رسول اهلل روينا حديثا عن شخص من جن وفد نصيبني

ه من تصور ليهم أنَحَكَم عهلؤالء الوفد من اجلن، ملا كان هلم الظهور يف أي صورة شاؤوا، ف aاهلل 
ذ فيه دية، ل به وال تؤخال يقت ربًايف غري صورته فُقِتْل، فال َعْقَل فيه وال َقَود، فإنه من قتل حية أو عق

 صورة َمْن هذا حكمه، انسحب عليه هذا احلكم.فمن ظهر يف 
، حبيث ال يقدر أن خيرج عن والعامل الروحاين إذا تشكل وظهر يف صورة حسية يقيده البصر

تلك الصورة، ما دام البصر ينظر إليه باخلاصية، ولكن من اإلنسان، فإذا قيده ومل يربح ناظرًا إليه، 
روحاين صورة جعلها عليه كالستر، مث خييل له مشي تلك وليس له موضع يتوارى فيه، أظهر له هذا ال

الصورة إىل جهة خمصوصة، فيتبعها بصره، فإذا أتبعها بصره خرج الروحاين عن تقييده، فغاب عنه، 
ومبغيبه تزول تلك الصورة عن نظر الناظر الذي أتبعها بصره فإهنا للروحاين كالنور مع السراج املنتشر 

اب جسم السراج ُفِقَد ذلك النور، فهكذا هذه الصورة، فمن يعرف هذا وحيب يف الزوايا نوره، فإذا غ
، وليست الصورة وهذا من األسرار اإلهلية اليت ال تعرف إال بتعريف اهللتقييده، ال يتبع الصورة بصره، 

غري عني الروحاين، بل هي عينه ولو كانت يف ألف مكان، أو يف كل مكان وخمتلفة األشكال، وإذا 
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احلياة الدنيا إىل  قتل صورة من تلك الصور وماتت يف ظاهر األمر، انتقل ذلك الروحاين مناتفق 
الربزخ، كما ننتقل حنن باملوت، وال يبقى له يف عامل الدنيا حديث مثلنا سواء، وتسمى تلك الصور 

 يت تظهر فيها الروحانيات أجسادًا.احملسوسة ال
وإمنا يقبل  حديتها،يل ألالصور، ألهنا ال تقبل التبدواعلم أن األرواح املدبرة ال تتبدل تبدل 

سامها يف تماع أجالج التبديل املركب من أجسام وأجساد، حسًا وبرزخًا، فتتجسد األرواح املفارقة
دة يف عاين املتجسصور امل  يفاحلياة الدنيا، املسمى موتًا، فتتجسد أرواح األنبياء واملالئكة والصاحلني

كان ما  اجلسد، ذلك جتلى املعىن وظهر يف صورة حسية، تبعه الروح يف صورة صور احملسوسات، فإذا
كان ذلك  د، حسًاو جسكان، ألن األرواح املدبرة تطلب األجسام طلبًا ذاتيًا، فحيث ما ظهر جسم أ

ورة ه، مدبرًا لصني أوجد حأو معىن جتسد، فإن الروح تلزمه أبدًا، واعلم أن الروح اإلنساين أوجده اهلل
أول صورة كان، ف حيث يعية حسية له، سواء كان يف الدنيا أو يف الربزخ أو يف الدار اآلخرة أوطب

ىل إلك الصورة ت نممث إنه حشر  لبستها، الصورة اليت أخذ عليه فيها امليثاق باإلقرار بربوبية احلق عليه،
ه إىل ساعة بطن أم يف ههذه الصورة اجلسمية الدنياوية، وحبس هبا يف رابع شهٍر من تكوين صورة جسد

حشر  سؤاله، وقت موته، فإذا مات حشر إىل صورة أخرى، من حني موته إىل وقت سؤاله، فإذا جاء
ياته هم عن حأبصارويؤخذ بأمساع الناس ومن تلك الصورة إىل جسده املوصوف باملوت، فيحيا به، 

ما سائر لني، وألثق من ابذلك الروح، إال من خصه اهلل تعاىل بالكشف على ذلك، من نيّب أو ويّل
لربزخ ميسك اخرى يف أورة ص، مث حيشر بعد السؤال إىل احليوان فإهنم يشاهدون حياته وما هو فيه عينًا

ث، فيبعث من خة البع نففيها بل تلك الصورة هي عني الربزخ، والنوم واملوت يف ذلك على السواء، إىل
مل يكن من  ال، فإنه سؤالدنيا، إن كان بقي علي تلك الصورة وحيشر إىل الصورة اليت كان فارقها يف

ن سؤاله، مذا فرغ مة إأهل ذلك الصنف، حشر إىل الصورة اليت يدخل هبا اجلنة، واملسؤول يوم القيا
تقروا وا اجلنة واسإذا دخلن، فح ِشَر يف الصورة اليت يدخل هبا اجلنة أو النار، وأهل النار كلهم مسؤولو

روا يف صورة ادوا حشعإذا ة وبادروا، حشروا يف صورة ال تصلح إال للرؤية، ففيها، مث دعوا إىل الرؤي
 انتقل ورة اليتالص تصلح للجنة، ويف كل صورة ينسى صورته اليت كان عليها، ويرجع حكمه إىل حكم

ا حشر استحسنهوآها إليها وحشر فيها، فإذا دخل سوق اجلنة ورأى ما فيه من الصور، فأية صورة ر
 إلهلي.لك االتساع ايعلم بذه، للزال يف اجلنة دائمًا حيشر من صورة إىل صورة إىل ما ال هناية فيها، فال ي

 : أثر اخليال يف العلم
العلم َدْرك  ذات املطلوب إن العلم تصور املعلوم على ما قاله صاحب النظر، وإمنا : حنن ال نقول

ظهرت بذواهتا للعلم، وأدركها العلم على  إذا –وأعين املعلومات  –، فالعلوم على ما هو عليه يف نفسه
ما هي عليه يف ذواهتا، فذلك العلم الصحيح واإلدراك التام، الذي ال شبهة فيه البتة، وسواء كان ذلك 
املعلوم وجودًا أو عدمًا، أو نفيًا أو إثباتًا، أو كثيفًا أو لطيفًا، أو ربًا أو مربوبًا، أو حرفا أو معىن، أو 

مركبا أو مفردا، أو ما أنتجه التركيب، أو نسبة أو صفة أو موصوفا، فمىت ما  جسما أو روحا، أو
خرج شيء مما ذكرناه عن أن يربز للعلم بذاته، وبرز له يف غري صورته، فربز العدم له يف صورة الوجود 
وبالعكس، والنفي يف صورة اإلثبات وبالعكس، واللطيف يف صورة الكثيف وبالعكس، والرب بصفة 

ب، واملربوب بصفة الرب، واملعاين يف صور األجسام، كالعلم يف صورة اللنب، والثبات يف الدين املربو
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يف صورة القيد، واإلميان يف صورة العروة، واإلسالم يف صورة العمد، واألعمال يف صور األشخاص من 
هلية تعديه من فيحتاج من ظهر له هذا، إىل قوة إاجلمال والقبح، فذلك هو الكدر الذي يلحق بالعلم، 

، فيتعب، وسبب ذلك حضرة اخليال والتمثل والقوة هذه الصورة إىل املعىن الذي ظهر يف هذه الصورة
املفكرة، وأصل ذلك هذا اجلسم الطبيعي، وهو املعرب عنه باحلوض، وقعر هذا احلوض هو خزانة اخليال، 

ل عن صورته، فيطرأ التلبيس على وكدر ماء هذا احلوض املستقر يف قعره، هو ما خيرجه اخليال والتخي
الناظر مبا ظهر له، فما يدري أي معىن لبس هذه الصورة، فيتحري، وال يتخلص له ذلك أبدا من نظره 

 .إال حبكم املوافقة، وهو على غري يقني حمقق فيما أصاب من ذلك إال بإخبار من اهلل
 ال تتتتتتتتت ف م تتتتتتتتت    زتتتتتتتتت  المتتتتتتتتت     ل تتتتتتتتت ر
 ف لمتتتتتتت   فتتتتتتت  ال تتتتتتتي  زتتتتتتت   متتتتتتت   تتتتتتت   تتتتتتت ر
    تتتتتتتتتتت  الر تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت   الم تتتتتتتتتتتر ي   تتتتتتتتتتت 
 إ  الخيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   إ ا     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
  الم تتتتتتتتتر متتتتتتتتت  زتتتتتتتتت ر      تتتتتتتتت   يخ زتتتتتتتتت  

 

   تتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتت   ختتتتتتتتتت     ل  تتتتتتتتتتر 
  الق تتتتتتتتتر ي  تتتتتتتتتر متتتتتتتتت  فيتتتتتتتتت  متتتتتتتتت  ال تتتتتتتتت ر
 ف   تتتتتتل متتتتتت  ال  تتتتتت  متتتتتت  يستتتتتتم   تتتتتت  الم تتتتتتر
  تتتتتتتتت لم ر فتتتتتتتتت   تتتتتتتتت ل  اا ستتتتتتتتت    الزتتتتتتتتت ر
 ل  تتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتتر م زتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتت  الضتتتتتتتتتتترر

 

ما و ومدِرك يعلم تخيل،مدِرٌك يعلم وله قوه ال: هما على ضربنيواملدِرك واملدَرك كل واحد من
يل له قوة التخ من ليس ورتهله قوة التخيل، واملدَرك بفتح الراء على ضربني، مدَرك له صورة، يعلمه بص

ا كانت قط، وملفم  وال يتصوره، ويعلمه ويتصوره من له قوة التخيل، ومدَرٌك ما له صورة ي ْعَل
وبعض  مراتب،  أربعقدمي وحادث، واملوجود أيًا كان يطلق عليه الوجود يف: قسمنياملوجودات على 

يال، ولكن هنا اخل لذهن، واملراد باذهين وعيين ولفظي وخطي: املعلومات له يف الوجود األربع مراتب
يسا لطي للفظي واخلورة، واالص يف كل معلوم ي َتخّيل خاصة، ويف كل عاِلم َيَتَخيل، ألنه يطابق العني يف

رة، لى الصورة عكذلك، فإن اللفظ واخلط موضوعان للداللة والتفهيم، فال يتنزل من حيث الصو
ل يف يان، وال يدخعطف البدل وولذلك إذا وقعت املشاركة اليت ت ْبِطُل الداللة، افتقرنا إىل النعت والب

و من لعامل إمنا هلتصور لن افإ الذهين مشاركة أصاًل، فما كل معلوم ي َتَصّور، وال كل عاِلم َيَتَصور،
 سكها اخليالات ال ميعلومكونه متخياًل، والصورة للمعلوم أن تكون على حالة ميسكها اخليال، وَثّم م

اخليال له  ختيل، إال أنوه خيال ن لأصال، فثبت أهنا ال صورة هلا، فيتصور العاِلم املعلوم إذا كان العاِلم مم
أن ينقل  يستطيع ث الات وحيكم عليها وجيسدها، وهو من الضعف حبيقوة وسلطان، فيعم مجيع املعلوم

 سه، فالبد أنتقل بنف يساحملسوس إىل املعىن، كما ينقل املعىن إىل الصورة احلسية، ومن ضعفه أنه ال
 اع.ال قوة اإلبديس للخيذا ليكون حكمه بني اثنني، بني متخيٍَّل اسم مفعوٍل ومتخيٍِّل اسم فاعٍل، وهل

الشم والطعم : ن إمنا يدرك املعلومات كلها بإحدى القوى احلسية، وهي على مخسواإلنسا
واللمس والسمع والبصر، إذا كان املعلوم حمسوسًا، وخيتلف إدراك املدركات من القرب والبعد، وأما 

ه القوة اخليالية فإهنا ال تضبط إال ما أعطاه احلس، إما على صورة ما أعطاها، وإما على صورة ما أعطا
الفكر من محله بعض احملسوسات على بعض، وأما القوة العقلية فال يصح أن يقبل العقل إال ما علمه 
بديهة، أو ما أعطاه الفكر، وكل مدرك بقوة من القوى الظاهرة والباطنة اليت يف اإلنسان فإنه ي َتَخّيل، 

ل، ومجيع العقائد كلها حتت هذا وإذا ختيله اإلنسان سكن إليه، فال يقع السكون إال ملتخيَّل من متخيِّ
فلهذا كانت عقائد، والعقائد حملها اخليال، وإن قام  «اعبد اهلل كأنك تراه»احلكم، ويف اخلرب الصحيح 

الدليل على أن الذي اعتقده، ليس بداخل وال خارج، وال يشبه شيئا من احملدثات، فإنه ال يسلم من 
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طي ذلك، واحلكم تابع لذات احلاكم، بقبول ما يعطيه اخليال أن يضبط أمرًا، ألن نشأة اإلنسان تع
احملكوم عليه، وليس احملكوم عليه هنا إال املتخيَّل، وهو املعتقد، فانظر ما أخفى وأقوى سريان اخليال يف 
اإلنسان، فما َسِلَم إنسان من خيال وال وهم، وكيف يسلم وال خروج للعقل عن هذه اإلنسانية ؟! فلو 

 احلكم، فهو يوجد ما وِجَدت. انعدمت انعدم هذا

 : إدراك اخليال بعني احل س وعني اخليال
ل كدرك به تصوير ورًا، يال ناعلم وفقك اهلل أنه لوال النور ما أدرك البصر شيئًا، فجعل اهلل اخلي

من مجيع  م النورباس شيء، أي أمر كان، فنوره ينفذ يف العدم احملض فيصوره وجودًا، فاخليال أحق
 نور خليال الا وهو نور عني يات،املوصوفة بالنورية، فنوره ال يشبه األنوار، وبه ت ْدَرك التجل املخلوقات

 ، فإن هذايايلنور اخلاك الواخليال ال يكون فاسدًا قط، فمن قال بفساده فإنه ال يعرف إدرعني احِلس، 
ال احلس،  كم أخطأاحلافالقائل خيطئ احلس يف بعض مدركاته، وإدراكه صحيح، واحلكم لغريه ال إليه، 

 إليه اخلطأ، ال ينسبفقل، كذلك اخليال أدرك بنوره ما أدرك، وما له حكم، وإمنا احلكم لغريه وهو الع
تخيل منه واملل، لباط، فاخليال كله حق ما فيه شيء من افما َثّم خيال فاسد قط، بل هو صحيح كله

 املصيب من مل طن، فإناملوابما يراه يف نزوله ، حبسب حق ومنه باطل، إال أن املَعبِّر عنه يصيب وخيطئ
عراض صورًا ريى األه، فيتعد باحلقائق مراتبها، وإىل حضرة اخليال يصري اإلنسان يف نومه وبعد موت

 لنائم يف حالاا يراه مقظته واملكاشف يرى يف يقائمة بنفسها، ختاطبه وخياطبها، أجسادًا ال يشك فيها، 
املوت  ، ويرىراضًاا يرى يف اآلخرة صور األعمال توزن مع كوهنا أع، وامليت بعد موته، كمنومه

 كبشًا أملح يذبح، واملوت نسبة مفارقة عن اجتماع.
فاملكاشف يدرك ما أدركه بنور اخليال، كما يدركه النائم ورفيقه جنبه مستيقظ ال يرى شيئًا، 

: ليال؟ لقال هل ترى ظلمة يف حال كشفك: كذلك صاحب الكشف، ولو سألت صاحب الكشف
إن الشمس ما غابت، فأدركت  املبصرات كما أدركها هنارًا، : أنارت البقعة حىت قلت: ال، بل يقول

، فصاحب الكشف إذا أظلم الليل وهذه مسألة ما رأيت أحدًا نبه عليها إال إن كان وما وصل إيل
عدم الكشف  وانغلق عليه باب بيته، ويكون معه يف تلك الظلمة شخص آخر، وقد تساويا يف

للمبصرات، فيكون أحدمها ممن يكشف له يف أوقات، فيتجلى له نور، جيتمع ذلك النور مع نور البصر، 
فيدرك ما يف ذلك البيت املظلم، مما أراد اهلل أن يكشف له منه، كله أو بعضه، يراه كما يراه بالنهار أو 

 يراه، فإن ذلك النور ما جتلى له حىت بالسراج، ورفيقه الذي هو معه، ال يرى إال الظلمة، غري ذلك ال
جيتمع بنور بصره، فالكون كله مظلم، فال ي رى إال بالنورين، فكل ما يدركه املكاشف من مقامات، ال 

متخيلة، فتراها  -فيما شاء أن ميثلها-يدركها إال بعني اخليال إذا شوهدت، فإن صورها إذا َمثَّلها اهلل 
سوسات بالعني، وكما ترى املعاين بعني البصرية، فإن اهلل إذا قلل أشخاصًا رأي العني، كما ترى احمل

الكثري وهو كثري يف نفس األمر، أو كثر القليل وهو قليل يف نفس األمر، فما تراه إال بعني اخليال ال 
 جح مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ: بعني احلس، وهو البصر نفسه يف احلالني، كما قال تعاىل

، وما كانوا مثليهم يف [13: ]آل عمرانَّلك اك يق ىق ُّٱ ، وقال[44: ]األنفال َّ جخ مح
احلس، فلو مل ترهم بعني اخليال، لكان ما رأيت من العدد كذبًا، ولكان الذي يريه غري صادق فيما أراه 
إياك، وإذا كان الذي أراك ذلك أراكه بعني اخليال، كانت الكثرة يف القليل حقًا، والقلة يف الكثرة 
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يال، وليس حبق يف احلس، كما أراك اللنب يف اخليال فشربته، ومل يكن ذلك اللنب حقًا، ألنه حق يف اخل
سوى عني العلم، فما رأيته لبنًا وهو علم إال بعني اخليال، ورأيت تلقينك ذلك العلم ممن تلقنته، يف 
صورة شربك اللنب كذلك يف عني اخليال، والعلم ليس بلنب، والتلقني ليس بشرب، وقد رأيته كذلك، 
فلو رأيته بعني احلس لكان كذبًا، ألنك رأيت األمر على خالف ما هو عليه يف نفسه، فما رأيته إال 
بعني اخليال يف حال يقظتك، وإن كنت ال تشعر أنت بذلك، فكذلك هو يف نفس األمر، ألن اهلل 

باليد، فَعِلَم صادق فيما يعلمه، وهو يف اخليال صدق كما رأيته، وكذلك تلقيك العلوم من اهلل بالضربة 
املضروب بتلك الضربة علم األولني واآلخرين، والعلم ال حيصل إال بالتعليم باخلطاب من املعلم، أو 
خَبْلٍق يف النفس ضرورة، وقد حصل يف حضرة اخليال بالضرب، فالبد أن يكون الضرب خميال، 

وهو اهلل، كما قال اهلل تعاىل ذلك  أو يقظة، لصدق الذي ي ريواملضروب يف عينه خمياًل، إن كان يف نوم 
، ومل تسع يف نفس األمر، وهكذا كل ما تراه على خالف ما هو [66: ]طهَّىي مي خي حي جي يه ُّٱ

دقًا، وهلذا ي َعبِّر كل ما وقع من ذلك، أي جيوز به راه إال بعني اخليال، حىت يكون صعليه يف نفسه، ما ت
 العابر إىل املعىن الذي أراد اهلل بتلك الصورة.

الناس من يدرك هذا املتخيل بعني احلس، ومن الناس من يدركه بعني اخليال، وأعين يف  ومن
ملرمي بشرًا سويا، هل أدركته بالبصر احلسي أو بعني اخليال؟ فتكون  حال اليقظة، مثل متثل جربيل 

 – حال يقظته ممن أدرك اخليال باخليال، وأما يف النوم فبعني اخليال قطعا، فإذا أراد اإلنسان أن يفرق يف
فلينظر إىل املتخيل وليقيده بنظره، فإن اختلفت عليه أكوان  –حيث كان يف الدنيا أو يوم القيامة 

املنظور إليه الختالفه يف التكوينات، وهو ال ينكر أن ذلك بعينه، وال يقيده النظر عن اختالف 
ك عني اخليال بال شك، ما هو عني التكوينات فيه، كالناظر إىل احلرباء يف اختالف األلوان عليها، فذل

، ممن يدعي كشف وقليل من يتفطن إىل هذااحلس، فأدركت اخليال بعني اخليال ال بعني احلس، 
األرواح النارية والنورية إذا متثلت لعينه صورًا مدركة، ال يدري مبا أدركها، هل بعني اخليال أو بعني 

وإذا  اإلدراك بعني اخليال وبعني احلس، فإهنا تعطي حباسة العني، - أعين اإلدراكني -احلس؟ وكالمها 
أدركت عني املتخيِّل ومل تغفل عنه، ورأته ال ختتلف عليه التكوينات، وال رأته يف مواضع خمتلفات معًا 
يف حال واحدة، والذات واحدة ال يشك فيها، وال انتقلت وال حتولت يف أكوان خمتلفة، فتعلم أهنا 

أدركها بعني احلس ال بعني اخليال، ومن هنا يعرف إدراك اإلنسان يف املنام  حمسوسة ال متخيلة، وأنه
ربه تعاىل، وهو منزه عن الصور واملثال، وضبط اإلدراك إياه وتقييده، ومن العلم أن اخليال ي دَرك بنفسه 

سوسة أو يدرك بالبصر، فيدرك اإلنسان بعني اخليال الصور اخليالية والصور احمل –نريد بعني اخليال  –
مثلت يل اجلنة يف »: aمعًا، فيدرك املتخيِّل الذي هو اإلنسان بعني حسه وقتًا ما هو متخيَّل، كقوله 

، فأدرك بعني حسه، وإمنا قلنا بعني حسه، ألنه تقدم حني رأى اجلنة ليأخذ قطفا «عرض هذا احلائط
نه لو أدرك ذلك إة، حبيث منها، وتأخر حني رأى النار وهو يف صالته، وحنن نعرف أن عنده من القو

بعني خياله ال بعني حسه، ما أثر يف جسمه تقدما وال تأخرا، فاخليال ي دَرك بنفسه أي بعني اخليال 
، أعين العلم بالفصل بني العينني، بني حاسة العني وعني احلس، فال تغفل وهو علم دقيقويدرك بالبصر، 

ال تقدر على ذلك إال بقوة إهلية، يعطيها اهلل من شاء  علم أنكوأعن مثل هذا العلم، وفرِّق بني األعني، 
، فتعرض لتحصيل هذه القوة من اهلل، فإنك خمرب مبا رأيت أنك رأيته حبسك، ومل يكن األمر من عباده

كذلك، فتحرز يف العبارة فيما تراه، كما يفعله املنصف، أال ترى الصحابة لو وفوا النظر حقه، وأعطوا 



93 

 

 

إن مل يكن روحانيا جتسد وإال فهو : إنه دحية الكليب، ولقالوا: ولوا يف جربيل املراتب حقها، مل يق
دحية الكليب، أدركناه بالعني احلسي، فلم حيرروا وال أعطوا األمر اإلهلي حقه، فهم الصادقون الذين ما 

ه ملا متثل هو جربيل، فحينئذ عرفوا ما رأوا ومباذا رأوا، كما قالوا في: aصدقوا، فقال هلم رسول اهلل 
أتدرون من »: aهلم يف صورة أعرايب جمهول عندهم، حني جاء يعلم الناس دينهم، فقال رسول اهلل 

فإن  «هذا جربيل»: لكونه ظهر يف صورة جمهولة عندهم، فقال هلم «اهلل ورسوله أعلم: السائل؟ فقالوا
م أرادوا احتمال املعىن، أو ، حيتمل أهن«اهلل ورسوله أعلم»: كان هذا احلديث بعد حديث دحية فقوهلم

الصورة الروحية، أو يكون إنسانا يف نفس األمر، وإن كان هذا احلديث أواًل، فما جهلوا أنه إنسان، 
 ولكن جهلوا امسه وملن ينتسب من قبائل العرب.

 الكون أعظم يفوما و؟ هما  فال يعرف الرائي أنه أدرك ما أدركه بعني اخليال، ما مل يعلم املدَرك
رورية، وإن لوم الض الع، فإن اإلنسان إن متكن يف هذا النظر شك يفشبهة من التباس اخليال باحلسمن 

رآها  ن األمور إذاان له ع، أبمل يتمكن فيه أنزل بعض األمور غري منزلتها، فإذا أعطاه اهلل قوة التفصيل
لم، علم هذا الع هل اهللألى ع كد مارآها هبا من نفسه، فآ بأي عني رآها، فيعلم ماهي إذا علم العني اليت

ا قال م حال نومه، يفنه رآه أراه وكثري من أهل اهلل من ال جيعل باله ملا ذكرناه، ولوال علمه بنومه فيما ي
 صدق يف aاه ال ترأإنه رأى حمسوسًا حبسه، : إنه خيال، فكم يرى يف حال اليقظة مثل هذا ويقول

ام، فيحكم ذا هو ندة إ، إال ويظهر ذلك له يف صورة جمسرؤياه، أنه ما جيري على نفسه حال يف جسده
صلى توضأ، ولم يفعلى حمسوسه مبا علمه من صورة متخيلة، فقيل له يف الوضوء عندما نام ونفخ 

ورته خليال، رأى صا عامل لب إىلإن عيين تنامان وال ينام قليب، يقول إنه ملا انق: بالوضوء الذي نام عليه
ده م أن جس، فعلطهارة، ما رأى أن تلك الصورة أحدثت ما يوجب الوضوءهناك، وهو قد نام على 

 احملسوس ما طرأ عليه ما ينقض وضوءه الذي نام عليه.

 : عالقة القوى اإلنسانية باخليال
فيظهر باألمساء  –ملا وصل اخللق إىل اإلنسان الكامل، الذي أقامه احلق برزخا بني احلق والعامل 

عقل وحس ومها : جعله على ثالث مراتب –هر حبقيقة اإلمكان فيكون خلقًا اإلهلية فيكون حقًا ويظ
 –طرفان، وخيال وهو الربزخ الوسط بني احلس واملعىن، وجعل اهلل تعاىل للروح اإلنساين يف اجلسم 

آالت طبيعية كالعني واألذن واألنف واحلنك، وجعل فيها قوة  –الذي جعله اهلل له م ْلكًا واستوى عليه 
وجهًا إىل احملسوسات عاَلم الشهادة، : مسعًا وبصرًا وغري ذلك، وخلق هلذه القوى احلسية وجهني مساها

ووجهًا إىل حضرة اخليال، وجعل حضرة اخليال حماًل واسعًا، أوسع من عامل الشهادة، وجعل يف القوى 
واحلفظ والوهم اإلنسانية قوة تسمى اخليال، إىل قوى كثرية روحانية معنوية، مثل املصورة والفكر 

والعقل، وأمر اإلنسان باحملافظة على هذه القوى، فإذا مل يتحفظ اإلنسان يف غذائه، ومل ينظر يف صالح 
مزاجه وروحه احليواين املدبر لطبيعة بدنه، اعتلت القوى وضعفت، وفسد اخليال والتصور من األخبرة 

عقل بفساد اآلالت اليت هبا يدرك الفاسدة اخلارجة من القلب، وضعف الفكر وقل احلفظ، وتعطل ال
األمور، فإن امَلِلَك إمنا هو بوزعته ورعاياه، وكذلك األمر أيضا إن صلح، فإذا طرأ على حمل قوة ما 
خلل، فإن حكمها يفسد ويتخبط، وال يعطي علمًا صحيحًا حملل اخليال إذا طرأت فيه علة، فاخليال ال 

لمًا، وكذلك العقل وكل قوة روحانية، ولذلك فإن من يبطل، وإمنا يبطل قبوله الصحة فيما يراه ع
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أجزاء الصديقية، العقل والفكر الصحيح، واخليال الصحيح، واإلميان بصدق املخرب وإن أحاله العقل 
وهو  –الذي ليس بسليم، فإن هبذه القوى تدرك النفس اإلنسانية الناطقة، يف اإلنسان الكامل واحليوان 

عطيها حقائق هذه القوى من املعلومات، واعلم أن القوى اخليالية والومهية مجيع ما ي –مطلق اإلنسان 
واحلافظة والذاكرة يف اإلنسان، مبا هو حيوان من حيث الروح احليواين، ولكنها يف اإلنسان أقوى منها 
يف احليوان، وخص اإلنسان بالقوة املصورة واملفكرة والعاقلة، فيتميز عن احليوان، وإليك تفصيل هذه 

 القوى يف اإلنسان.
 : احلس

 والطعم لشما: اإلنسان إمنا يدرك املعلومات كلها بإحدى القوى احلسية، وهي على مخس
بعد، قرب والن المواللمس والسمع والبصر، إذا كان املعلوم حمسوسًا، وخيتلف إدراك املدركات 

فع ال، فاحلس يرىل اخلير إلبصوبالوجه الذي للبصر إىل عامل الشهادة، تدرك مجيع احملسوسات، ويرفعها ا
 كه اإلنسان يفما يدر جميعفإىل اخليال ما يدركه، وبإرسال احلواس يف احملسوسات متتلئ خزانة اخليال، 

احلس، وإما  ورته يفصدرك إما ما أ: النوم، هو مما ضبطه اخليال يف اليقظة من احلواس، وهو على نوعني
اك احلواس من إدر شيء م باحلس، البد من ذلك، فإن نقصهما أدرك أجزاء صورته اليت أدركها يف النو

 أصل يفركه به ي يديف أصل خلقته، فلم يدرك يف اليقظة ذلك األمر، الذي فقد املعىن احلسي الذ
  ذلك، ولذلكيفال تبع اخليوخلقته، فال يدركه يف النوم أبدًا، فاألصل احلس، واإلدراك به يف اليقظة، 

، ليس على ملغاليطامن  ك للمناسبة بني احلس واخليال، وكل ما يعطيه احلسمسي اخليال باحلس املشتر
 .احلقيقة نسبة الغلط فيه إىل احلس، وإمنا الغلط للحاكم وهو أمر وراء احلس

 : القوة املصورة
ك الوهم ر، وكذلاألمالقوة املصورة يف اإلنسان حتت حكم العقل والوهم، يتصرف فيها العقل ب

ما شاءته،  اخليال رة يفباألمر، ومادة القوة املصورة من احملسوسات، فتركب الصوأيضًا يتصرف فيها 
ًا من رة أمورملصوامن صور مل يوجد هلا عني، لكن أجزاءها كلها موجودة حسًا، فقد تأخذ القوة 

ولكن ما  جموعه،ًا مبموجودات خمتلفة، كلها حمسوسة، وتركب منها شكاًل غريبًا، ما أبصرته قط حس
ت يها، وإن كانئيسة علهي رفزء إال وقد أبصرته، فالقوة املصورة هلا سلطان على القوة اخليالية، فيه ج

شقت به، وإن ب ما تعحبس هلا رئاسة أعين القوة اخليالية، فإن القوة املصورة تصور من خزانة اخليال
والعلم  مر ما،ألم بكانت القوة املصورة قد صورت ذلك عن أمر العقل بقوة الفكر، فذلك لطلب الع
حكم  لعقل منابه  مقيد بال شك، وإن كان ما صورته املصورة عن أمر الوهم، ال من حيث ما تصرف

الف العقل خبطالقه، ل إلالوهم، بل من الوهم نفسه، فإن تلك الصورة ال تبقى، فإن الوهم سريع الزوا
 فإنه مقيد حمبوس مبا استفاده.

 : القوى احلافظة
يف النفس الناطقة القوة احلافظة، جعلها اهلل على خزانة احلفظ، متنع أن من القوى الروحانية 

الواحد : خيرج منها ما اختزنته فيها، وتأخذ ما فارق احلال فتخزنه فيها، وهلذه القوى احلافظة سادنان
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 تلك الذكر، وقد وكلته حبفظ املعاين اجملردة عن املواد، والسادن اآلخر اخليال، وقد وكلته حبفظ املثل يف
إن احلواس ترفع : اخلزانة، وبقيت هي مشغولة بقبول ما يأيت إليها عند مفارقة احلال، وإن شئت قلت

 إىل اخليال مجيع احملسوسات، فيحفظها اخليال بالقوة احلافظة.

 : القوة الذاكرة

ه، أحضره اعتقاد ة يفاعلم أن الذاكر البد أن حيضر مذكوره يف نفسه، إن كان املذكور ذا صور
 ة الذاكرة منإن القوفرة، يف خياله، وإن كان من غري عامل الصور أو ال صورة له، أحضرته القوة الذاك

ن مقوة املصورة ركبه الما تواإلنسان تضبط املعاين، والقوة املتخيلة تضبط املثل اليت أعطتها احلواس، 
 األشكال الغريبة اليت استفادت جزئياهتا من احلس، البد من ذلك.

  :الفكر

ذه القوة ه، وجعل لفكرمن البالء الذي ابتلى اهلل تعاىل به اإلنسان، أن خلق فيه قوة تسمى ا
، ومل جيعل ا يعطيهنه مخادمة لقوة أخرى تسمى العقل، وجرب العقل مع سيادته على الفكر، أن يأخذ م

ساسة، القوى احل عطيها ت ملامعًاللفكر حماًل إال يف القوة اخليالية، وجعل سبحانه القوى اخليالية حماًل ج
ملفكرة، عطته القوة اأس، أو ه احلوجعل هلا قوة يقال هلا املصورة، فال حيصل يف القوة اخليالية إال ما أعطا

النظر  ة لصاحبحلرياوقيل للفكر ميز بني احلق والباطل الذي يف هذه القوة اخليالية، فكان سبب 
ما هلا  لقوة املفكرةاهة، إذ وشب ن دليل إال وعليه عنده دخلالعقلي، إمنا هو اتساع عامل اخليال، فإنه ما م

رة، لقوة املصوا هأو مما تصور تصرف إال يف احلضرة اخليالية، أو مبا فيها مما اكتسبته من القوى احلسية،
انت يف كا اليت ورهتصوبقوة الفكر يلحق اخليال الصور احملسوسة باملعقوالت، ألن اخليال قد لطف 

 كثيف.يف والتلتلطافة، فتروحنت بواسطة هذا الربزخ، فإن اخليال حمل العمل يف ااحلس من الكث

 : العقل

ال يصح أن يقبل العقل إال ما علمه بديهة أو ما أعطاه الفكر، وهو يشهد املعاين جمردة عن املواد 
فكر عن اليت كان اخليال يعطيه إياها، ونظر العقل ممتزج باحلس من طريق اخليال، ألنه يأخذ عن ال

إن اخليال فقري إىل احلواس، فال : اخليال عن احلس، إما مبا يعطيه أو مبا تعطيه القوة املصورة، فإن قلنا
يتخيل أصال إال ما تعطيه هذه القوى، مث إن القوة احلافظة إن مل متسك على اخليال ما حصل عنده من 

وإىل القوة احلافظة، مث إن القوة احلافظة  هذه القوى، ال يبقى يف اخليال منها شيء، فهو فقري إىل احلواس
قد تطرأ عليها موانع حتول بينها وبني اخليال، فيفوت اخليال أمور كثرية، من أجل ما طرأ على القوة 
احلافظة من الضعف لوجود املانع، فافتقر إىل القوة املذكرة، فتذكره ما غاب عنه، فهي معينة للقوة 

ملفكرة إذا جاءت إىل اخليال، افتقرت إىل القوة املصورة، لتركب هبا مما احلافظة على ذلك، مث إن القوة ا
ضبطه اخليال من األمور، صورة دليل على أمر ما، وبرهان  تستند فيه إىل احملسوسات أو الضروريات، 
وهي أمور مركوزة يف اجلبلة، فإذا تصور الفكر ذلك الدليل، حينئذ يأخذه العقل منه، فيحكم به على 

ل، وما من قوة إال وهلا موانع وأغاليط، فيحتاج إىل فصلها من الصحيح الثابت، فانظر يا أخي ما املدلو
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أفقر العقل، حيث ال يعرف شيئا إال بواسطة هذه القوى، وفيها من العلل ما فيها، فإنه بالنظر إىل ذاته، 
 ال علم عنده إال الضروريات اليت فطر عليها.

 س مبادة وال يفأنه لي طعًايعلم ق -ل، أن أثر فيه أن ال يقبل معىن ومن أثر سلطنة الوهم على العق
 ًا بالوهم بالقل مقيدر العإال بتصور، وذلك التصور ليس غري الصورة اليت حيكم هبا الوهم، فصا -مادة 

ّم معاين َثعلم أن به يشك فيما هو به عامل بالنظر، وأما علمه الضروري فليس للوهم عليه سلطان، و
 عطيه الوهم.يب رقيق حجا واد وال يف أعيان مواد، وإن مل يقبلها بالنظر إال يف مواد من خلفليست مب

 : الوهم
ذا اخلليفة ههلل يف ها اإن للوهم حكمًا يف اإلنسان كما للعقل حكمًا فيه، فمن القوى اليت خلق

وقوة  العقل، سمىوة تقوة تسمى الوهم، وق –بل يف اإلنسان الكامل واحليوان وهو مطلق اإلنسان  –
لوهم، لعقل واكم احتسمى الفكر، وميز احلضرات الثالث هلذا اخلليفة، وجعل فيه قوة مصورة حتت 

لوهم على اسلطان  نشأةيتصرف فيها العقل باألمر، كذلك الوهم يتصرف فيها باألمر، وقوى يف هذه ال
ألوهام يف ا، فأثر فادهمبا استالعقل، والوهم سريع الزوال إلطالقه، خبالف العقل فإنه مقيد حمبوس 

، ألوهامق حكم الى اخللعالب النفوس البشرية، أظهر وأقوى من أثر العقول، إال من شاء اهلل تعاىل، فالغ
 لسلطنة الوهم على العقل.

ذا أراده، ن إال إيء كفالوهم مثاًل يلحق احلق باحملسوسات، ويتوهم يف احلق أنه ال يقول للش
الوجود، رادًا بون مخر وجود بعضها عن بعض، وكل موجود منها ال بد أن يكويرى أن املوجودات يتأ

كل امر كثرية، لمهية أوالو وال يتكون إال بالقول اإلهلي على جهة األمر، فيتوهم اإلنسان أو ذو القوة
مر ينه يتقدم األعالوهم  بهذاشيء كائن أمرًا إهليًا، مل يقله احلق إال عند إرادته تكوين ذلك الشيء، ف

إن كان صوره، وتمن  اإلجياد أو الوجود، ألن اخلطاب اإلهلي على لسان الرسول اقتضى ذلك، فالبد
ع قيوإن كان ال  دية،الدليل العقلي ال يتصوره وال يقول به، ولكن الوهم حيضره ويصوره صورة وجو

 يف الوجود احلسي أبدًا، ولكن هلا وقوع يف الوهم.
على اهلل ما مل يرجحه اهلل، وما رجح اهلل إال الواقع،  ، يرجحوهم الذي هو على صورة العقلوال

فأوقع ما أوقع حكمة منه، وأمسك ما أمسك حكمة منه، وهو احلكيم العليم، والعقل ال يعطي صاحبه 
يف الواقع إال الوقوف، فإنه يدري ممن صدر، وقد اتفق يف الوجود أمر غريب، وذلك أن َثّم أمورًا 

ثبت عليها وال يتزلزل، وتتفلت من الوهم، وال يقدر يبقى على ضبطها، مثل أن يتحقق هبا العقل، وي
احلق ما أحب إال نفسه يف صورة العامل، وهي مسألة يثبتها العقل وال يقدر يزول عنها، وتتفلت من 
الوهم وال يقدر على ضبطها، وَثّم أمور أخر بالعكس، تتفلت من العقل وتثبت يف الوهم، وحيكم عليها 

ثر فيها، كمن يعطيه العقل بدليله أن رزقه البد أن يأتيه، سعى إليه أو مل يسع، فيتفلت هذا العلم ويؤ
ليه، فيقوم يتعمل يف عن العقل، وحيكم عليه الوهم بسلطانه، أنك إن مل تسع يف طلبه َتم ْت، فيغلب ع

يرى حية أو أسدًا، من جهة عقله زائل، وباطله من جهة ومهه ثابت ال يتزلزل، وكمن  حتصيله، فحقه
على صورة ال يتمكن فيما يعطيه العقل أن يصل ضرره إليه، فيغيب عن ذلك الدليل ويتوهم ضرره، 
فينفر منه ويتغري وجهه وباطنه حبكم الوهم وسلطانه، وهذا موجود، فللوهم سلطان يف مواطن، وللعقل 

ى صورة العقل، فقد يلتبس س علسلطان يف مواطن، فتحفظ من الوهم فإن الوهم موجود، يربز للنف
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وهو وزير مطاع، له يف اإلنسان تأثري عظيم، وهو املستويل على الناس، والباعث على األفكار  عليك
 الرديئة، وهو يورث الوسوسة فتحفظ منه.

ا كلفني، فوقفوناس وامل الوملا علم احلق ما ركب عليه العامل املكلف مما ذكرناه، أرسل الرسل إىل
قالوا ف، Dسل الر عاين واحملسوسات، فهو موقفخاصة، ليجمعوا بني الطرفني امل يف حضرة اخليال

ذا التقرير هبعد  - ملكلفمث نبه هذا املخاطب ا ،«اعبد اهلل كأنك تراه»: لبعض الناس من هذه احلضرة
فإن » :هواد، فقال لعن امل ردةعلى أمر آخر ألطف منه، ألنه علم أن َثّم رجااًل علموا أن مثَّ معاين جم -

م احلياء أي الز «يراك»يعين اهلل  «فإنه»أي تقف مع دليلك الذي أعلمك أنك ال تراه  ،«مل تكن تراه
بد هلذا ال، فإنه ألولما كلفك، فعدل يف اخلطاب إىل حكم َوْهٍم ألطف من احلكم امنه والوقوف عند

يث فإن العبد حب الوهم، يدهن يقاملكلف أن يعلم أنه يراه، إما بعقله أو بقول الشرع، وبكل وجه فالبد أ
هم أصاًل بال و عقل حكملسلم ييراه اهلل، فتنتج األهواء مع إطالقها، ما تنتجه العقول مع تقييدها، فال 

ة، ومع هذا حلق رتبامن  يف هذه النشأة، ألن النشأة هلا والدة على كل من ظهر فيها، وما َثّم أعلى
تها، ا تعطيه حقيقوسعها موعها، لكونه ال يكلف اهلل نفسًا إال وس ختيليين، أمرها بذلك: ختيلته، وقال هلا

 التنزيه فقيدته، ، فجمعت بني[11: ]الشورى َّ مهىه جه ينُّٱوجعل سعادهتا يف ذلك التخيل، مث قال هلا 
 ا.وبني التشبيه فقيدته، فإهنا مقيدة، فال تعلم إال التقييد الذي هو حقيقته

 : القوة املتخيلة
ملتخيلة االقوة  خلق االسم اإلهلي القوي، ما ظهر سلطانه وال قوته إال يف سبق أن ذكرنا أن

واجب الوجود ف يف اللتصراواخليال، فإن قوة اخليال ما عندها م َحال أصاًل، وال تعرفه، فلها إطالق 
م فيمن ذا احلكا هواحملال، وكل هذا عندها قابل بالذات إمكان التصور، وهذه القوة وإن كان هل

فيه، إال  ن خ لقتفيم فهي خملوقة، وهذا احلكم هلا وصف ذايت نفسي، ال يكون هلا وجود عني خلقها،
سان األعيان تب اإلنا يروهلا هذا احلكم، فإنه عني نفسها، وما حازها إال هذا النشء اإلنساين، وهب

 يال. اخليفالثبوتية يف حال عدمها كأهنا موجودة، وكذلك هي، ألن هلا وجودًا متخياًل 
ت، حملسوسااضرة ح: وقد علمنا أن احلق ميز احلضرات الثالث للنفس الناطقة ووالها عليها

حضرة اخليال و –واد عض املوإن مل يظهر بعضها إال يف ب –وحضرة املعاين اجملردة يف نفسها عن املواد 
فاخليال  ،احلواس بيهاالذي هو حضرة متوسطة بني طريف احلس واملعىن، وهو خزانة اجلبايات اليت جت
بعد ما  حلافظة،اقوة خزانة احملسوسات، فإن احلس يرفع إليه مجيع ما يدركه، فيحفظها اخليال بال

ال ىل احلواس، فإفقرية  علهاتصورها القوة املصورة، وجعل القوة اخليالية يف مقدم الدماغ اإلنساين، وج
د، د ما ليس جبسإذا جس إنهطبيعة، فتتخيل أصاًل إال ما تعطيه هذه القوى، وملا كان اخليال من عامل ال

يف ختيل  ه أثرًاإن لفكان ذلك من فعل الطبيعة، ولذلك كان للس ْكر أثر قوي يف القوة املتخيلة، 
 السكران وخياله.

مث اعلم أن اهلل تعاىل جعل للروح اإلنساين يف اجلسم الذي جعله اهلل له م لكًا واستوى عليه، 
خذ العلوم منها وصرفها على حد كذا وكذا، : سية واملعنوية، وقيل لهجعل فيه هذه القوى واآلالت احل

وجعلت له هذه اآلالت على مراتب، فالقوى املعنوية كلها قوى كاملة، إال قوة اخليال فإهنا خ ِلَقت 
ضعيفة، والقوة احلساسة، وجعلت هاتان القوتان تابعتني للجسم، فكلما منا اجلسم وكرب وزادت 
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حسه وخياله، إذ كانت مجيع القوى ال تأخذ األشياء إال من اخليال، وهي قوة  كميته، كلما تقوى
هيوالنية قابلة جلميع ما يعطيها احلس من الصور، وقابلة ملا تفتح فيها القوة املصورة من الصور، اليت 
 تركبها من أمور موجودة، قد أمسكها اخليال من القوة احلساسة، وليس يف القوى من يشبه اهليوىل يف

قبول الصور إال اخليال، فإذا تقوى اخليال، حينئذ وجد الفكر حيث يتصرف ويظهر سلطانه، والوهم 
كذلك، والعقل كذلك، والقوة احلافظة كذلك، فلم تكن لطيفة اإلنسان من حيث ذاهتا مدركة ملا 

ظهر الولد يف تعطيها هذه القوى إال بواسطتها، فلو اتفق أن تعطيها هذه القوى املعلومات من أول ما ي
عامل احلس، قبلها الروح اإلنساين قبواًل ذاتيًا، أال ترى أن اهلل قد خرق العادة يف بعض الناس يف ذلك، 

حني شهد بالرباءة، وصيب  وهو ما ذكر من صيب يوسف حني شهد له بالرباءة، وكالم عيسى 
إىل احللم، الذي هو حد  جريج حني شهد له بالرباءة، هذا سبب تأخري التكليف عن الروح اإلنساين

كمال هذه القوى يف علم اهلل، فلم يبق عند ذلك عذر للروح اإلنساين يف التخلف عن النظر والعمل مبا 
 كلفه ربه.

 هال أنإا حتكم فيه ومع كون اخليال من موايل النفس الناطقة، فإن له التحكم فيها، وما له
ال من ذا اخليها هيف نفسها، ولكن ال يترك يصورها يف أي صورة شاء، وإن كانت النفس على صورة

حملسوسات، ان درجة عرجه املتخيِّل، إال على حسب ما يريده من الصور يف ختيله، وليس للخيال قوة خت
مما له عني وجودات، املوألنه ما تولد وال ظهر عينه إال يف احلس، فكل تصرف يتصرفه يف املعدومات و

ما هلا  ور صورةو يصره يف صورة حمسوس، له عني يف الوجود، أيف الوجود أو ال عني له، فإنه يصو
ن أ ميكن ة، الباجملموع عني يف الوجود، ولكن أجزاء تلك الصورة كلها أجزاء وجودية حمسوس

 إن له التصرفشبهه، فيالق يصورها إال على هذا احلد، فقد مجع اخليال بني اإلطالق العام، الذي ال إط
ق يف صرف احلتهو  واجلائز، وما َثّم من له حكم هذا اإلطالق، وهذا العام يف الواجب واحملال

 ًا من األمورصور أمريأن  املعلومات بوساطة هذه القوة، كما أن له التقييد اخلاص املنحصر، فال يقدر
صورة جزاء الأمن  إال يف صورة حسية، كانت موجودة تلك الصورة احملسوسة أو مل تكن، لكن البد

ركها حني أد حِلساكون كلها كما ذكرنا، موجودة يف احملسوسات، أي قد أخذها من املتخيلة أن ت
 متفرقة، لكن اجملموع قد ال يكون يف الوجود.

 : تأثري اخليال يف احلس

 : االحتالم

فإن قلت هل يف قوة اخليال أن يعطي صورة حسية حقيقية، فال يكون للحس فضل على اخليال، 
نعم، فإن عامل : ؟ وكيف يكون املؤثَّر فيه مؤثرًا فيمن هو مؤثر فيه؟ قلناألن احلس يعطي الصور للخيال

الربزخ أشد قوة يف التأثري من عامل احلس، فإنه يؤثر يف عامل احلس ما يؤثره احلس، واحلس ال يقدر أن 
كان على يؤثر يف اخليال، أال ترى النائم يرى يف اخليال أنه ينكح، فينزل منه املاء يف عامل احلس، ولذلك 

صاحب مقام الورع أن جيتنب يف خياله ما جيتنب يف ظاهره، ألن اخليال تبع للحس، وهلذا إذا احتلم 
املريد برؤيا عاقبه شيخه، أال ترى أنه ما احتلم نيب قط، وال ينبغي له ذلك، فإن االحتالم برؤيا يف النوم 
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هو كذب، فإنه يظن أنه يف احلس الظاهر، أو يف التصور يف اليقظة، إمنا هو من بقية طبيعية يف خياله، و
 فلو اجتنبه يف احلس ألثر يف خياله.

فهوم أو مو كالم ه، أويرى النائم ما يفزعه فيتأثر لذلك جسم النائم، حبركة أو صوت يصدر من
و أ أو تاجرًا و منعمًاًا أعرق، لقوة سلطان اخليال، وأنت ترى نائمًا إىل جنبك، وهو يبصر نفسه، معذب

ه ال علم له ىل جانبإلذي ًا أو مسافرًا، ويطرأ عليه خوف يف منامه يف خياله، فيصيح ويزعق، واَمِلك
و ألنائمة حركة الظاهرة اورة بذلك وال مبا هو فيه، ورمبا إذا اشتد األمر تغري له املزاج، فأثر يف الص
 ورته. البدن يف ص، فيتغريينوازعاقًا أو كالمًا أو احتالمًا، كل ذلك من غلبة تلك القوة على الروح احلي

نسان خيل اإلد يتويظهر اخليال يف صورة احلس ما ليس يف نفسه مبحسوس، ويلحقه باحلس، فق
ة عن ال عليه خارجان اخليسلط أنه رأى املَلَك أو اجلين، وهو ما رأى إال أمثلة يف خياله، قامت له لقوة

انًا، وذلك ًا أو جى َمَلَكطئ يف احلكم أنه رأفهو يصدق فيما يراه، وخي –وهو ما نسميه الوهم  –ومهه 
ول فلو علم أق –يل التخواملرئي ليس مبلك وال جان، وهلذا حيتاج إىل عالمة للتمييز بني صحة الكشف 

 خياًل.ًا، ولكان متن متومه يكاملتخيل أن ما يراه إمنا هو فعل القوة املتخيلة، وال وجود له يف احلس، مل

 : الوحم

ن اخليال وإن كان من الطبيعة، فله سلطان عظيم على الطبيعة، مبا أيده اهلل به إ: ولذلك نقول
من القوة اإلهلية، وإذا أردت تأنيسا لذلك، فانظر يف علم الطبيعة إذا تومحت املرأة وهي حامل على 
شيء، خرج الولد يشبه ذلك الشيء، فإن الشهوة إرادة طبيعية مقيدة عن ختيل صوري، وإذا نظرت 

ة عند اجلماع، أو ختيل الرجل، صورة عند الوقاع وإنزال املاء، يكون الولد على خلق صورة ما املرأ
ختيل، ولذلك كانت احلكماء تأمر بتصوير صور الفضالء من أكابر احلكماء يف األماكن، حبيث تنظر 

تلك القوة اليت إىل تلك الصورة املرأة عند اجلماع والرجل، فتنطبع يف اخليال فتؤثر يف الطبيعة، فتخرج 
، كما وهو سر عجيب يف علم الطبيعةكانت عليها تلك الصورة، يف الولد الذي يكون من ذلك املاء، 

قالت احلكماء إذا أراد اإلنسان أن ينجب ولده، فليقم يف نفسه عند اجتماعه مع امرأته، صورة من شاء 
ا اليت نقلت إليه أو رآها عليها من أكابر العلماء، وإن أراد أن حيكم أمر ذلك، فليصورها يف صورهت

املصور، ويذكر المرأته حسن ما كانت عليه تلك الصورة، وإذا صورها املصور فليصورها على صورة 
حسن علمه وأخالقه، وإن كانت الصورة احملسوسة قبيحة املنظر، فال يصورها إال حسنة املنظر، بقدر 

تلك الصورة المرأته ولعينه عند اجلماع، حسن علمه وأخالقه، كأنه جيسد تلك املعاين، وحيضر 
ويستفرغان يف النظر إىل حسنها، فإن وقع للمرأة محل من ذلك اجلماع، أثر يف ذلك احلمل ما ختيال من 
تلك الصورة يف النفس، فيخرج املولود بتلك املنزلة والبد، حىت إن مل خيرج كذلك، فألمر طرأ يف نفس 

م، أخرجهما ذلك األمر عن مشاهدة تلك الصورة يف اخليال من الوالدين عند نزول النطفة يف الرح
حيث ال يشعران، وتعرب عنه العامة بتوحم املرأة، وقد يقع باالتفاق عند الوقاع يف نفس أحد الزوجني 
أو الزوجني، صورة كلب أو أسد أو حيوان ما، فيخرج الولد من ذلك الوقاع يف أخالقه، على صورة 

يل ذلك احليوان، وإن اختلفا فيظهر يف الولد صورة ما ختيله الوالد وصورة ما ما وقع للوالدين من خت
ختيلته األم، حىت يف احلسن الظاهر يف الصورة أو يف القبح، وهم مع معرفتهم هبذا السلطان ال يرفعون به 

، حني استفرغت قوة زكريا يف حسن Cرأسًا، وانظر ما أثر سلطان اخليال يف زكريا يف ابنه حيىي 
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عن مشاهدة مرمي جربيل يف صورة بشر، كيف مجع  ، وانظر يف تكوين عيسى Bحال مرمي 
 بني كونه روحًا حييي املوتى وبني كونه بشرًا، إذ كان الروح به حتيا األجسام الطبيعية.

 : ولد الرؤيا
، لب أبيهصاًء يف يا محىت إذا دلت الرؤيا على وجود ولد، فذلك الولد خملوق من عني تلك الرؤ

، تقدم له رؤياإن مل تويا، وإن كان املاء قد نزل يف الرحم، تصورت فيه تلك الرؤيا ولدًا، فهو ولد رؤ
كل ولد ، ويحفإنه سر عجيب وكشف صحفهو على أصل نشأته كما هو سائر األوالد، فاعلم ذلك 

ذا كه بالكإن جعلت  يكون عن رؤيا ترى له متييزًا على غريه، ويكون أقرب إىل األرواح من غريه،
يز على مكون له ا، يتبصره، وكل خملوق من حالة أو عرض أو نسبة من والية أو غريها يكون عن رؤي

 aا ذكرناه، فكان يبدو لك صحة م aمن ليس عن رؤيا، وانظر ذلك يف رؤيا آمنة أم رسول اهلل 
تميز عن ف aئي فيه ملرااعني رؤيا أمه، ظهرت يف ماء أبيه بتلك الصورة اليت رأته أمه، ولذلك كثرت 

 غريه.
 : إيراد الكبري على الصغري

ى صغره صغري علء الإيراد الكبري على الصغري، هو اتساع الصغري لدخول الكبري فيه، مع بقا
 حضرة يفدث هذا ، حيوالكبري على كربه، كاجلمل يلج يف َسّم اخلياط، يشاهد ذلك حسًا ال خيااًل

ن أئط، وقد ورد يف اخلرب اجلنة والنار يف عرض احلا aاهلل  اخليال، فإن ذلك من حقيقته، رأى رسول
ذان ون ما هابه أتدرخرج ويف يده كتابان مطويان، قابضًا بكل يد على كتاب، فسأل أصح aالنيب 

ئرهم، قبائلهم وعشابائهم واء آالكتابان؟ فأخربهم أن يف الكتاب الذي بيده اليمىن، أمساء أهل اجلنة وأمس
بائهم آار وأمساء نلأمساء أهل ا هلل إىل يوم القيامة، ويف اليد األخرى يف الكتاب اآلخر،من أول من خلقه ا

كبري الكبري أو ت  تصغرين غريوقبائلهم وعشائرهم إىل يوم القيامة، فهذا من إيراد الكبري على الصغري، م
ا، أن ذهي ْعَلم من و اء،الصغري، وإال فأي ديوان حيصر أمساء هؤالء، مع صغر حجم الكتاب وكثرة األمس

مل يف ي، كإدخال اجلل العقلحملاااألمر الذي حييله العقل، ال يستحيل نسبة إهلية، فتعلم أن اهلل قادر على 
يث ما حقل، من الع َسّم اخلياط، مع بقاء هذا على صغره وهذا على كربه، وهذا املقام وراء طور

 يستقل بإدراكه من كونه مفكرًا، ال من كونه قاباًل.
 : كن الشيطان من حضرة اخليالمت

إن اهلل تعاىل قد مكن الشيطان من حضرة اخليال، وجعل له سلطانًا فيها، فيخيل الشيطان 
لإلنسان أو النفس، إذ حضرة اخليال تنشئ كل صورة، فللشيطان يف كل كشف يطلعك احلق عليه أمر 

فإن مل يكن لك علم قوي مبا متيز به من عامل اخليال، ينصبه لك مشاهبًا حلالك الذي أنت به يف وقتك، 
بني احلق وبني ما خييله لك، وإال التبس عليك األمر، كما خيلت السحرة للعامة أن احلبال والعصي 
حيات، فال يفرق بني اخليال واحلقيقة، أو بني ما هو من عند اهلل وبني ما ليس من عند اهلل، ومن أجل 

ة من فتنة احمليا واملمات، فإن فتنة احمليا قد تكون هي فتنة بالتعوذ يف كل صال aذلك أمرنا رسول اهلل 
املسيح الدجال، ملا يظهره من دعواه األلوهية، وما خييله من األمور اخلارقة للعادة، من إحياء املوتى 
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وهي مسألة يف غاية وغري ذلك، مما ثبتت الروايات بنقله، وجعل ذلك آيات له على صدق دعواه، 
، فيبطل هبذه الفتنة كل دليل قرروه، وأي قدح فيما قرره أهل الكالم يف العلم بالنبواتاإلشكال، ألهنا ت

فتنة أعظم من فتنة تقدح يف الدليل الذي أوجب السعادة للعباد، وأما فتنة املمات فمنها ما يكون يف 
ائه حال النزع والسياق، من رؤية الشياطني الذين يتصورون للمحَتَضر، على صورة ما سلف من آب

م ْت نصرانيًا أو يهوديًا أو جموسيًا أو معط اًل، ليحولوا بينه وبني اإلسالم، : وأقربائه وإخوانه، فيقولون له
ولذلك شّرع التلقني عند املوت إذا احتضر، فإن اهلول شديد واملقام عظيم، وهو وقت الفتنة اليت قد 

ند كشف الغطاء عن بصره، فيعاين ما ال تكون هي فتنة احمليا من بعض الوجوه، مبا يكشفه احملتضر ع
يعاينه احلاضر، ويتمثل له من سلف من معارفه على الصور اليت يعرفهم فيها، وهم الشياطني تتمثل 
للمحتضر على صورهم بأحسن زي وأحسن صورة، يعرفونه أهنم ما وصلوا إىل ما هم فيه من احلسن، 

عنده يف ذلك الوقت من املؤمنني، أن يلقنوه شهادة  إال بكوهنم ماتوا مشركني باهلل، فينبغي للحاضرين
التوحيد، ويعرفوه بصورة هذه الفتنة لينتبه بذلك، فيموت مسلمًا موحدًا مؤمنًا، فإنه عندما يتلفظ 
بشهادة التوحيد ويتحرك هبا لسانه، أو يظهر نورها يف قلبه بتذكره إياها، فإن مالئكة الرمحة تتواله، 

 لشيطانية اليت حتضره.وتطرد عنه تلك الصور ا

 : احلروف والسيمياء

لت وال مياء أكالسيبكما أن للحروف وعلم السيمياء تأثريًا يف حضرة اخليال فإنك إذا أكلت 
حقيقة،  رى لذلكتال  جتد شبعًا، وإذا أراك صاحب العلم السيماوي تدخل احلمام مث ترجع إىل نفسك

حب علم رآه، فإن صا يئا مماد شراه النائم فإذا انتبه مل جيفكل ما تراه بطريق السيمياء إمنا هو مثل ما ي
س ر عن احللناظالسيمياء له سلطان وحتكم على خيالك خبواص األمساء واحلروف خيطف به بصر ا

ا ك إذا أكلت هبحلق فإنال اويصرفه إىل خياله، فريى مثل ما يرى النائم وهو يف يقظته، وأما حضرة اخلي
ن هذا غري، وم يتئًا من ذهب أو ثياب أو ما كان بقي معك على حاله الشبعت، وإن أمسكت فيه شي

 سقيين ويف روايةيلست كهيئتكم إين أبيت معي مطعم يطعمين وساٍق : aاملقام قال رسول اهلل 
ذا إملقام، فكان ه هذا المن  يطعمين ريب ويسقيين، َفلْم يكن يف تلك اجلماعة اليت خاطبها يف ذلك الوقت

ن يكون س صح أة احلصل على قوة معتادة، وملا كان األكل يف حضرة اخليال ال يف حضرأكل شبع ووا
 مواصال.

  –السحر 
 
 : السحرة الفرق بني عصا موسى وعصي

، اعلم أن من [66: ]طه َّىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من خنُّٱ: يقول اهلل تعاىل
ما يظهر لتلك القوة مما  خرق العوائد قسمًا يرجع إىل ما يدركه البصر، أو بعض القوى، على حسب

ارتبطت يف العادة بإدراكه، وهو يف نفسه على غري ما أدركته تلك القوة، وهذا القسم داخل حتت قدرة 
البشر، ومنه ما يرجع إىل خواص أمساء، إذا تلفظ بتلك األمساء، ظهرت تلك الصور يف عني الرائي أو يف 

شيء من صورة مرئية وال مسموعة، وهو  –حملسوس أعين يف ا –مسعه خيااًل، وما َثّم يف نفس األمر 
سلطان على خيال  وقع يف األعني واألمساع، ولألمساعفعل الساحر، وهو على علم أنه ما شيء مما 

احلاضرين، فتخطف أبصار الناظرين، فريى صورًا يف خياله كما يرى النائم يف نومه، وما َثّم يف اخلارج 
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يعين إىل موسى، فإن موطن اخليال يعطي يف أعني الناظرين  َّ جي يه ٱُّ: شيء مما يدركه، لذا قال تعاىل
حياة اجلمادات وحركتها، وهي يف نفسها ليست بتلك احلياة اليت تدركها األبصار، كحبال سحرة 

الذي سحروا به أعني الناس وعلمهم مبا فعلوه،  َّ خي حي ُّٱوعصيهم، خييل إىل موسى  موسى 
اختالط الضوء والظلمة، فالَسَحر له وجه إىل الظلمة، وليس ظالمًا  والِسحر مأخوذ من الَسَحر، وهو

خالصًا، وله وجه إىل الضوء وليس ضوءًا خالصًا، كذلك الِسحر له وجه إىل احلق، وهو ما ظهر إىل 
بصر الناظر أنه حق، وله وجه إىل الباطل، ألنه ليس األمر يف نفسه على ما أدركه البصر، فلهذا مسته 

وليست بساعية يف نفس األمر، أقاموا  َّىي ميُّ، ومسي العامل به ساحرًا ال العامل به العرب سحرًا
ذلك يف حضرة اخليال املنفصل، أمام اجلميع، فرأوا العصي واحلبال يف صور احليات، وكذلك أدركها 
موسى خميلة، وال يعرف أهنا خميلة، بل ظن أهنا مثل عصاه يف احلكم، فهي ساعية يف نظر موسى ونظر 
احلاضرين، إال السحرة فإهنم يروهنا حبااًل، والغريب لو ورد لرآها كما يراها السحرة، فكان فعل 
السحرة عن حكم أمساء كانت عندهم، هلا يف عيون الناظرين خاصية النظر إىل ما يريد الساحر إظهاره، 

ألقاها عن األمر حني  ، وهذا خبالف عصا موسى فله بتلك األمساء قلب النظر، ال قلب املنظور فيه
اإلهلي، فانقلب املنظور فيه فتبعه النظر، فتلك حبال نشأت بني اخليال وبني أعني الناظرين أهنا تسعى، 
وهي أجسام يف عينها، ال حكم هلا يف السعي، فظهرت يف عني موسى بصورة اجلسم الذي له سعي، 

ها موسى فيما خيل له حيات واألمر يف نفسه ليس كذلك، وامتأل الوادي من حباهلم وعصيهم، ورآ
، مل يكن نسبة اخلوف إىل موسى [67: ]طه َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ تسعى، فلهذا خاف موسى 

  ،يف هذا الوقت نسبة اخلوف األول، فإن اخلوف األول ملا ألقى موسى عصاه فكانت حية تسعى
تعاىل، وكان خوفه خاف منها على نفسه على جمرى العادة، فوىل مدبرًا ومل يعقب، حىت أخربه اهلل 

الثاين الذي ظهر منه للسحرة، عندما ألقت السحرة احلبال والعصي، فصارت حيات يف أبصار 
، لئال تظهر عليه السحرة باحلجة، فيلتبس اخلوف اآلخر على احلاضرين من األمةاحلاضرين، كان هذا 

عند اهلل وبني ما ليس من عند األمر على الناس، فال يفرقون بني اخليال واحلقيقة، أو ما بني ما هو من 
على بينة من ربه، قوي اجلأش مبا تقدم له يف اإللقاء األول  اهلل، فاختلف تعلق اخلوفني، فإنه 

، أي ترجع عصًا كما كانت يف عينك، فلما خاف [21: ]طه َّ نن من زن ممرن ام يلُّٱ
وقية الالئقة ملا ادعى فرعون الف [68: ]طه َّ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱ: على األمة قال اهلل له موسى 

، كذبه اهلل تعاىل بقوله تعاىل [24: ]النازعات َّ رئ ّٰ ُِّّٱ: بالربوبية، وهي الفوقية احلقيقية يف قوله
وملا ظهر للسحرة خوف موسى مما رآه، وما علموا متعلق هذا  َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ ملوسى 

 خياف مما اخلوف، أي شيء هو؟ علموا أنه ليس عند موسى من علم السحر شيء، فإن الساحر ال
يفعله، لعلمه أنه ال حقيقة له من خارج، وأنه ليس كما يظهر ألعني الناظرين، فأمر اهلل موسى أن يلقي 

 زث رث يت نتىت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ: عصاه، وأخرب أهنا تلقف ما صنعوا، فقال تعاىل
يف الوادي  ، فلما ألقى موسى عصاه فكانت حية، تلقفت تلك احلية مجيع ما كان[69: ]طهَّ نث مث

من احلبال والعصي، أي تلقف صور احليات منها املتخيلة يف عيون احلاضرين، فأبصرت السحرة والناس 
حبال السحرة وعصيهم اليت ألقوها حبااًل وعصيًا كما هي، وأخذ اهلل بأبصارهم عن ذلك، فهذا كان 

بيس يف عصا موسى، وكانت تلقفها، ال أهنا انعدمت احلبال والعصي، إذ لو انعدمت لدخل عليهم التل
وما صنعوا احلبال وال العصي، وإمنا  [69: ]طهَّىب نب مب ُّٱ: الشبهة تدخل عليهم، فإن اهلل يقول
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تلقف حباهلم : صنعوا يف أعني الناس صور احليات، وهي اليت تلقفت عصا موسى، وما قال تعاىل
د من أفعال املقاربة، أي أي فعلوا ما يقارب احلق فإن الكيد من كاد، وكا َّنت مت زت رت ُّٱوعصيهم 

، فكانت اآلية عند [69: ]طهَّ نث مث زث رث يت ُّٱفعلوا ما يقارب احلق يف الصورة الظاهرة للبصر 
السحرة خوف موسى، وأخذ صور احليات من احلبال والعصي، فكان ظهور حجته على حجتهم، أن 

لموا أهنا مكيدة طبيعية، بقيت حباهلم وعصيهم يف صور حبال وعصي، فلما رأى الناس احلبال حبااًل، ع
يعضدها قوة كيدية روحانية، وأما العامة فنسبوا ما جاء به موسى، إىل أنه من قبيل ما جاءت به 

هذا : السحرة، إال أنه أقوى منهم وأعلم بالسحر، بالتلقف الذي ظهر من حية عصا موسى، فقالوا
حليات من احلبال والعصي سحر عظيم، ومل تكن آية موسى عند السحرة، إال خوفه وأخذ صور ا

خاصة، فمثل هذا خارج عن قوة النفس، فتخيل السحرة أن موسى خاف من احليات، وكان موسى يف 
 ام يل ُّٱ: نفس األمر غري خائف من احليات، ملا تقدم له يف ذلك من اهلل يف الفعل األول، حني قال له

ن خوفه الثاين على الناس، لئال ، فنهاه عن اخلوف منها، وأعلمه أن ذلك آية له، فكا[21: ]طهَّمم
يلتبس عليهم الدليل والشبهة، والسحرة تظن أنه خاف من احليات، فلّبس اهلل عليهم خوفه كما لّبسوا 
على الناس، ألن السحرة لو علمت أن خوف موسى من الغلبة باحلجة، ملا سارعت إىل اإلميان، مث إنه 

ال أثر، ألهنا حبال وعصي يف نفس األمر، فلما كان حلية موسى التلقف، ومل يكن حلياهتم تلقف و
علمت السحرة قدر ما جاء به موسى من قوة احلجة، وأنه خارج عما جاؤوا به، وحتققت شفوف ما 
جاء به على ما جاؤوا به، ورأوا عصاه حية حقيقة، علموا عند ذلك أنه أمر غيب من اهلل، الذي 

ر خرب، ملا علمت من خوف موسى أنه لو كان ذلك يدعوهم إىل اإلميان به، وما عنده من علم السح
منه وكان ساحرًا، ما خاف، ألنه يعلم ما جيري، فآية موسى عند السحرة خوفه، وآيته عند الناس 
تلقف عصاه، وعلم السحرة أن أعظم اآليات يف هذا املوطن، تلقف هذه الصور من أعني الناظرين، 

ال عندهم واحدة، فعلموا صدق موسى فيما يدعوهم وإبقاء صورة حية عصا موسى يف أعينهم، واحل
إليه، وأن هذا الذي أتى به خارج عن الصور واحليل املعلومة عند السحرة، فهو أمر إهلي ليس ملوسى 

  مك لك اك يق ىق يف ىف يثُّٱفيه تعمل، فصدقوا برسالته على بصرية، وآمنت السحرة َّ 
ند اهلل، آمنوا مبا جاء به موسى عن آخرهم، ملا علمت السحرة أن الذي جاء به موسى من ع ،[70: ]طه

وخروا سجدًا عند هذه اآلية، قيل كانوا مثانني ألف ساحر، آمنوا واختاروا عذاب فرعون على عذاب 
اهلل، وآثروا اآلخرة على الدنيا، وعلموا من علمهم بذلك أن اهلل على كل شيء قدير، وقالت السحرة 

 اللبس من أذهان السامعني. قالت ذلك لرفع ،[70: ]طهَّ مك لك اك يق ُّٱ

 : اخليال املتصل واخليال املنفصل

نعلم من خالصة ما سبق، أن اخليال املنفصل هو حضرة الربزخ اجلامعة الشاملة، حضرة 
التضاهي اخليايل، وعامل احلقائق واالمتزاج، فيها يتجلى احلق يف الصور، أيًا كانت الصور، وفيها تظهر 

جلان يف التشكل يف الصور، مثل متثل جربيل ملرمي يف صورة البشر، ومتثل الروحانيات من املالئكة وا
يف صورة الضيوف، وفيه تتنزل املعاين، يف الصور والقوالب احلسية، وفيه  املالئكة إلبراهيم 

يتروحن البشر يف الصور، ويدخل فيما شاء من الصور، كقضيب البان وغريه، وكل ما يظهر يف حضرة 
، ال ميكن متييزها إال بقوة إهلية يعطيها احلق من شاء من عبادهفهو أجساد ال أجسام، اخليال املنفصل 
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وأما اخليال املتصل، فهو القوة املتخيلة املخلوقة يف اإلنسان، وهبا يدخل حضرة اخليال املنفصل يف اليقظة 
 واملنام.

وبعض احليوان،  إن للخيال حالني، حال اتصال، وهذا احلال له بوجود اإلنسان: ولذلك نقول
وحال انفصال، وهو ما يتعلق به اإلدراك الظاهر منحازًا يف نفس األمر، كجربيل يف صورة دحية ومن 

، أن املتصل والفرقان بني اخليال املتصل واخليال املنفصلظهر من عامل الستر من اجلنة من َمَلك  وغريه، 
قابلة دائما للمعاين واألرواح، فتجسدها  يذهب بذهاب املتخيِِّل )اسم فاعل(، واملنفصل حضرة ذاتية

خباصيتها ال يكون غري ذلك، ومن هذا اخليال املنفصل يكون اخليال املتصل، واخليال املتصل على 
منه ما يوجد عن ختيل، ومنه ما ال يوجد عن ختيل، كالنائم ما هو عن ختيل ما يراه من الصور : نوعني

اإلنسان يف نفسه، من مثل ما أحس به، أو ما صورته القوة يف نومه، والذي يوجد عن ختيل ما ميسكه 
املصورة، إنشاًء لصورة مل يدركها احلس من حيث جمموعها، لكن آحاد اجملموع البد أن يكون 
حمسوسًا، فقد يندرج املتخيَّل )اسم مفعول( الذي هو صورة امَلَلك يف صورة البشر، وهو من اخليال 

فعه يف اخليال املتصل، وهو حال بينهما صورة حسية، لوالها ما رفع مثاهلا املنفصل يف اخليال املتصل، فري
اخليال املتصل، وأنت قد عاينت يف حسك وعلى ما تعطيه نشأتك يف نفسك، املعاين والروحانيني 
يتخيلون ويتمثلون يف األجساد احملسوسة يف نظرك، حبيث إذا وقع أثر يف ذلك املتصور، تأثر املعىن 

يف نفسه، وال شك أنك أحق حبضرة اخليال من املعاين ومن الروحانيني، فإن فيك القوة  املتصور فيه
املتخيلة، وهي من بعض قواك اليت أوجدك احلق عليها، فأنت أحق مبلكها والتصرف فيها من املعىن، إذ 

خيال، ومع املعىن ال يتصف بأن له قوة خيال، وال الروحانيون من املأل األعلى بأن هلم يف نشأهتم قوة 
هذا فلهم التميز يف هذه احلضرة اخليالية بالتمثل والتخيل، فأنت أوىل بالتخيل والتمثل منهم، حيث فيك 
هذه احلضرة حقيقة، فالعامة ال تعرفها وال تدخلها إال إذا نامت، ورجعت القوى احلساسة إليها، 

امل الغيب يف حضرة اخليال أقرب واخلواص يرون ذلك يف اليقظة لقوة التحقق هبا، فتصور اإلنسان يف ع
وأوىل، وال سيما وهو يف نشأته له يف عامل الغيب دخول، بروحه الذي هو باطنه، وله يف عامل الشهادة 
دخول، جبسمه الذي هو ظاهره، والروحاين ليس كذلك، وليس له دخول يف عامل الشهادة إال بالتمثل 

ثلة نومًا ويقظة، فإْن متيََّز اإلنسان يف عامل الغيب فله يف عامل اخليال، فيشهده احلس يف اخليال صورة مم
ذلك، فإنه يتميز فيه حقيقة ال خيااًل، من حيث روحه الذي ال يدركه احلس، وهو من عامل الغيب، 
وإن أراد أن يتروحن جبسمه ويظهر به يف عامل الغيب، وجد املساعد وهو روحه املرتبط بتدبريه، فهو 

وهذا مقام يكتسب رة الغيب من الروحاين املتمثل يف صورة عامل الشهادة، أقرب إىل التمثل يف حض
ففي قوة اإلنسان ما ليس يف قوة عامل الغيب، فإن يف قوة اإلنسان من حيث روحه، التمثل يف غري  وينال

صورته يف عامل الشهادة، فيظهر اإلنسان يف أي صورة شاء من صور بين آدم أمثاله، ويف صور 
لنبات والشجر واحلجر، فإن هذه النشأة اإلنسانية تعطي القبول ألي صورة كانت، فإذا احليوانات وا

علم اإلنسان أنه على أصل وحقيقة تقبل الصور، فيتعمل يف حتصيل أمر يتوصل به إىل معرفة األمر، فإذا 
الغيب ُفِتَح له فيه، ظهر يف عامل الشهادة يف أي صورة من صور عامل الشهادة شاء، وظهر يف عامل 

، أن اإلنسان إذا تروحن الفرق بيننا وبني عامل الغيبوامللكوت يف أي صورة من صوره شاء، غري أن 
وظهر للروحانيني يف عامل الغيب، يعرفون أنه جسم تروحن، والناس يف عامل الشهادة إذا أبصروا روحًا 

دخل عليه الروح  حني جتسد، ال يعلمون أنه روح جتسد ابتداًء حىت يعرفوا بذلك، كما قال 
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ال يعرفه منا أحد، حىت : األمني، يف صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال الراوي
، فأسند ركبتيه إىل ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وذكر حديث سؤاله aجلس إىل رسول اهلل 

غ من سؤاله قام ينصرف، إياه عن اإلسالم واإلميان واإلحسان، والساعة وما هلا من الشروط، فلما فر
ردوا علّي الرجل، فالتمس فلم : أتدرون من الرجل؟ ويف رواية: ألصحابه aفلما غاب قال النيب 

 هذا جربيل جاء ليعلم الناس دينهم.: aجيدوه، فقال 
س تلك و من جنس، أغري أن بعض الناس يعرفون الروحاين إذا جتسد من خارج من غريه من النا

عنوية نية وامللروحا، ويفرقون أيضًا بني الصور اوما كل أحد يعرف ذلكيها، الصورة اليت يظهر ف
 ن خارج أو منجتسد م إذا املتجسدة، وبني الصور املمثلة من داخل، بعالمات يعرفوهنا، فيعرفون الروح

سان إذا ون اإلنيعرف ، واملالئكة كلهموالعامة ال تعرف ذلكداخل، من الصورة اجلسمية احلقيقية، 
ر هبذا، مل البشى عان وظهر فيهم بصورة أحدهم، أو بصورة غريبة مل يروا مثلها، فيزيدون علتروح

ام يف صورة ذا املقهنا ل، إذا كان وينقصهم أن يظهروا يف عاملهم على صور بعضهم كما نظهر يف عاملنا
 وقت ويفحية، دورة جنسنا، وقد روينا أن جربيل ظهر يف صورة احلس رجاًل معروفًا، كظهوره يف ص

يل ال الئكة، فجربه من املغري رجاًل غري معروف، ومل يبلغنا أنه ظهر يف عامل الغيب يف املالئكة يف صورة
شر، لتمثل من البه قوة المن  يظهر يف املالئكة ويف عامل الغيب يف صورة ميكائيل أو إسرافيل، وقد رأينا

ك يف َلك ذلللَم صورة عمرو، وليس يظهر يف البشر يف صورة بشر آخر غري صورته، فيظهر زيد يف
يف صورة  ملالئكةند اععامل الغيب، وكما ظهر جربيل يف صورة البشر، يظهر اإلنسان يف عامل الغيب 

 ملك من املالئكة، أي صورة ملك شاء.
 : أثر احلب يف اخليال

 أ   تتتتتتتتت   خزتتتتتتتتت    ميتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتت     رفتتتتتتتتت 
 ال تتتتتتتتتتم  متتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت رف ف لق تتتتتتتتتتل م  لتتتتتتتتتت 

  تتتتتتتتتتتتتتت إ ا أ  ي تتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتتتر  ال يتتتتتتتتتتتتتتت   
 لمتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتتتتت    أراف ستتتتتتتتتتتتتت  
 فمتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتيح     تتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتت ا  
 ف  لخيتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتي  ال تتتتتتتتتتتتتت   أ م  تتتتتتتتتتتتتت 
 إ ا   متتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت ا  تتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتت 

 

 متتتتتت   تتتتتت   فتتتتتت   تتتتتت  ف أ   تتتتتت   فتتتتتت   ضتتتتتترف 
  المستتتتتتت  متتتتتتت  ري تتتتتتت   ال تتتتتتت   متتتتتتت  أ تتتتتتترف
 فتتتتتتتت  ختتتتتتتت ف فيتتتتتتتت  ل الق تتتتتتتتل متتتتتتتت  خمتتتتتتتترف
 متتتتتتت   تتتتتتت    تتتتتتت ل م  م تتتتتتت  ف تتتتتتت  متتتتتتت  أ تتتتتتترف
 إ   خي تتتتتتتتتتتتتتتت    غيتتتتتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتترف
  متتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  االتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت رف
   تتتتتتتت    تتتتتتتت اف إ ا متتتتتتتت  غتتتتتتتت ل فتتتتتتتت  ستتتتتتتتمرف

 

وأكملها  نًا،سبحان واضع احلكم وناصب اآليات، ومظهر مجال الدالالت، ومن أمجلها عي
ل ى ما يكون قبيال، يراخل كونًا، عامل اخليال، وبه ضرب اهلل األمثال، أال ترى الرؤيا وبعينها يدرك

كل من وخليال، رة اقت عليه، وأي حضرة جتد فيها هذه اجلمعية إال حضكونه وما كان، وما هو الو
حمبوبه على  ، وطبقثااًلتعشق بأمر ما، فما تعشق به إال بعد أن حصله يف خياله، وجعل له يف ومهه م

اسه، فارق ء من حوو شيأمثاله، ولو مل يكن األمر كذلك، لكان إذا فارقه من تعلق بصره به أو مسعه 
نشأه يف ّوره وأصثال موحنن ال جند األمر كذلك، فدل على أن احملبوب عند احملب، على  التعلق به،

ره رض مصوه، حيخياله، فلزم مشاهدته، فتضاعف وجده وتزايد حبه، وصار ذلك املثال الذي صور
 هو الذيه، وعلى طلب من صّوره على صورته، فإن ذلك األصل هو روح هذا اخليال، وبه بقاؤ

 من صنعته. ياله هيخيف  شتد حب احملب إال يف صنعته وفعله، فإن الصورة اليت تعشق هباحيفظه، وما ا
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 ر حمبوبه فيه،لذي يظهود اومن أحوال احملبني، طائفة نظرت إىل املثال الذي يف خياهلا، من املوج
عينه يف  لطف منهأطف، لويعاين وجود حمبوبه، وهو االتصال به يف خياله، فيشاهده متصاًل به اتصال 

هلا )إليك  ج، فقالخار يف الوجود اخلارج، وهو الذي اشتغل به قيس اجملنون عن ليلى، حني جاءته من
 ألطف منها يف  خيالها يفعين( لئال حتجبه كثافة احملسوس منها، عن لطف هذه املشاهدة اخليالية، فإهن

لنا يف هذا ولفراق، اكو  يشعينها وأمجل، وهذا ألطف احملبة، وصاحب هذا النعت ال يزال م َنّعمًا ال
ك ، وسبب ذلليهمعلكثافة لبة افإن مثل هذا يف احملبني عزيز الوجود، لغالنعت اليد الطوىل بني احملبني، 

وال ينزل  إىل اخليال، ينزهلا ا أنعندنا، أنه من استفرغ يف حب املعاين اجملردة عن املواد، فغايته إذا كثفه
ذا، هو الذي هي حاله الذ يال، فما ظنك بلطافته يف املعاين؟! وهذاهبا أكثر، فمن كان أكثف حاله اخل

: هو قوله وخليال، ىل اإميكن أن حيب اهلل، فإن غايته يف حبه إذا مل جيرده عن التشبيه، أن ينزله 
احملسوسات  فيه من بوبنافإذا أحببنا وحنن هبذه الصفة موجودا، حنب ظهور حم «اعبد اهلل كأنك تراه»

ر  ميكنه اهلجال حضرة له يفثائف، نلطفه بأن نرفعه إىل اخليال، لنكسوه حسنًا فوق حسنه، وجنععامل الك
 : معها وال االنتقال عنها، فال يزال يف اتصال دائم، ولنا يف ذلك

 متتتتتتتتتتتت  لم  تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت مر متتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت اف
  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف    ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 ف  ي تتتتتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتت  

 

 غيتتتتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتتتت    ال  تتتتتتتتتتتتتت    ا غ تتتتتتتتتتتتتترال 
 فتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتترال فتتتتتتتتتتت  خيتتتتتتتتتتت ل  ف تتتتتتتتتتت  أ  

 ف متتتتتتتتتتت  ا أ تتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت 
 

تخيلة، ملية أو خيا وعالمة احلب اإلهلي حب مجيع الكائنات يف كل حضرة، معنوية أو حسية أو
ا هي عليه ر على مألموولكل حضرة عني من امسه النور، فإذا نزل العبد إىل عامل خياله، وقد عرف ا

لم ينكره، ف حسية صورة رأى احلق يف حضرة اخليال، مشاهدة، وقد كان قبل ذلك عرفها علمًا وإميانًا
عيين، كما لن خارج مويب وأنكره العابر واألجانب، وقد بلغ يب قوة اخليال، أن كان حيب جيسد يل حمب

لقد ويه وأفهم عنه، ، فال أقدر أنظر إليه، وخياطبين وأصغي إلaكان يتجسد جربيل لرسول اهلل 
ه  بلسان أمسعيلويقول  إيل ما قدمت يل املائدة يقف على حرفها وينظرتركين أيامًا ال أسيغ طعامًا، كل

ت من نت وعبلىت مستأكل وأنت تشاهدين؟! فأمتنع عن الطعام، وال أجد جوعًا، وأمتلئ، ح: بأذين
اء، ألين دم الغذعمع  نظري إليه، فقام يل مقام الغذاء، وكان أصحايب وأهل بييت يتعجبون من مسين

صب عيين، يربح ن ان الكالكثرية ال أذوق ذواقا، وال أجد جوعًا وال عطشًا، لكنه كنت أبقى األيام 
 يف قيامي وقعودي وحركيت وسكوين.

إال باهلل تعاىل، والكل حبمد  ومجيع القوى، ال تدرك شيئًا حسًا وخيااًل واعلم أن احلواس كلها
وكل ما يراه النائم قد  «والناس نيام»ة اهلل خيال يف نفس األمر، ألنه ال ثبات هلا دائمًا على حالة واحد

من هذا النوم، فما برحوا نائمني، فما برحوا  «فإذا ماتوا انتبهوا»عرف ما يرى، ويف أي حضرة يرى 
يف أنفسهم يف هذا التنوع، وما برح ما يدركونه يف أعينهم يف التنوع، فلم يزل األمر كذلك، وال يزال 

هكذا، فاخليال عني الكمال، لواله ما فضل اإلنسان على سائر  األمر يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة
األحوال، به جال وصال، وافتخر وطال، وبه قال ما قال، فله الشتات، واجلمع بني أضداد الصفات، 
حكم على احملال والواجب، مبا شاءه من املذاهب، خيرق فيهما العادة، ويلحقهما بعامل الشهادة، 

ويلحق األول يف احلكم باآلخر، ال يثبت على حال، وله الثبوت على تقلب  فيجسدمها يف عني الناظر،
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فمن ذلك سر  ،[29: ]الرمحنَّ اك يق ىق يف ىف ُّٱاألحوال، فله من آي القرآن ما جاء يف سورة الرمحن 
 تعشق القوم بالنوم.

 النوم
احلالتني قد  يف كلتاظة، وحالة تسمى النوم وحالة تسمى اليق: اعلم أيدك اهلل أن لإلنسان حالتني

النوم حسًا  تسمى يف، وجعل اهلل له إدراكًا يدرك به األشياء، تسمى تلك اإلدراكات يف اليقظة حسًا
رًا، وقد يا مقصوى رؤمشتركًا، فكل شيء تبصره يف اليقظة يسمى رؤية، وكل ما تبصره يف النوم يسم

وهو ألهل  ،لك نادروذ، يف النوميتقوى األمر على بعض الناس، فيدركون يف اليقظة ما كانوا يدركونه 
 هذا الطريق من نيب وويل.

 ال تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت م  أمتتتتتتتتتتتتر لتتتتتتتتتتتتي  ي م تتتتتتتتتتتت 
 إ  الخيتتتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتتت    
  لتتتتتتتتتتي  يتتتتتتتتتت ر  فتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتر الم تتتتتتتتتت     
  ختتتتتتتتتتت     لزتتتتتتتتتتت       لستتتتتتتتتتتي   ضتتتتتتتتتتتر  

 

 غيتتتتتتتتتتتتر الم تتتتتتتتتتتت   فم تتتتتتتتتتتتر فيتتتتتتتتتتتت   ا   تتتتتتتتتتتتر 
   تتتتتت  ال  تتتتتت  ي  متتتتتت  م  تتتتتت   متتتتتت  زتتتتتت ر
   تتتتتتتت   لتتتتتتتت  زتتتتتتتت ر  متتتتتتتت   ضتتتتتتتتر  الستتتتتتتت ر

 متتتتتت  فتتتتتت  ال يتتتتتتل متتتتتت  زتتتتتت رف تتتتتت  الم تتتتتتي   
 

لبصر بالوجه اان نظر إلنسفالنوم حالة تنقل العبد من مشاهدة عامل احلس إىل الربزخ، فإذا نام ا
 وجود احلقيقي، له العاملالذي له إىل عامل اخليال، وهو أكمل العامل فال أكمل منه، هو أصل مصدر ال

عل جيال صورة له  سه، ومابنف مًا بنفسه قائمًاوالتحكم يف األمور كلها، جيسد املعاين، ويرد ما ليس قائ
واخليال ال، لى احملعدرة قله صورة، ويرد امُلَحال ممكنًا، ويتصرف يف األمور كيف يشاء، فاخليال له 

ائمة، قشخاصًا أاها ، وال تشك فيما تراه من املعاين اليت جسدها لك، وأراك إيخلق من خلق اهلل
مة القسط، ين إلقا املوازيفصورًا قائمة توضع  –مع كوهنا أعراضًا  – فكذلك يأيت اهلل بأعمال بين آدم

ام ن، يقال بش أملحكيف صورة  –مع كونه نسبة فوق الَعَرض يف البعد عن التجسيد  –ويؤتى باملوت 
 –و لنب لم ما هن الع، أي كذب يف عرف العادة، فإ]مقلوب نام[فالن فرأى كذا، أي مقلوبه من مان 

ه ال رؤيتك إياحين، يف ملعااعسل، ولكن هكذا تراه، فإذا َكم ْلَت رأيته علمًا يف حضرة  والقرآن ما هو
ة ملشاهدة حضر ين، إاليوالبنًا يف حضرة الربزخ، وهو هو ال غريه، وما جعل اهلل النوم يف العامل احل

يالية لك الصور اخلتة ستحالارعة اخليال يف العموم، فيعلم أن َثّم عاملًا آخر يشبه العامل احلسي، ونبه بس
 كن ال تدركهانفاس، لاأل للنائمني من العقالء، على أن يف العامل احلسي والكون الثابت استحاالت مع

ة رفال تدرك صو فني،األبصار وال احلواس، إال يف الكالم خاصة ويف احلركات، وما عدا هذين الصن
صور ال يف هذه ال  بعضبالفكر الصحيح يفاالستحاالت والتغريات فيها إال بالبصرية، وهو الكشف، أو 

 كلها، فإن الفكر يقصر عن ذلك.
والنوم هو الغيبة عن احملسوسات الظاهرة املوجبة للراحة، ألجل التعب الذي كانت عليه هذه 

 [9: ]النبأٱَّ ُّ َّ ٍُّّٱ :النشأة يف حال اليقظة. من احلركة، وإن كان يف هواها، قال تعاىل
راحة تستريح به النفوس، وهو على قسمني، قسم انتقال وفيه بعض الراحة، وجعلنا النوم لكم : يقول

أو نيل غرض أو زيادة تعب، والقسم اآلخر قسم راحة خاصة، وهو النوم اخلالص الصحيح الذي ذكر 
اهلل أنه جعله راحة، ملا تعبت فيه هذه اآلالت واجلوارح واألعضاء البدنية يف حال اليقظة، وجعل زمانه 

ب، فأما قسم وإن وقع بالليل، ولكن احلكم للغالن وقع بالنهار، كما جعل النهار للمعاش الليل وإ
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االنتقال فهو النوم الذي يكون معه الرؤيا، فتنتقل هذه اآلالت من ظاهر احلس إىل باطنه، لريى ما تقرر 
ملصورة، اليت يف خزانة اخليال، الذي رفعت إليه احلواس ما أخذته من احملسوسات، وما صورته القوة ا

ما  –اليت َمّلَكها اهلل هذه املدينة اإلنسانية  –هي من بعض خدم هذه اخلزانة، لترى هذه النفس الناطقة 
استقر يف خزانتها، كما جرت العادة يف امللوك إذا دخلوا خزائنهم، يف أوقات خلواهتم ليطلعوا على ما 

القوى احلسية،  اجلوارح، واخلدام الذين همي فيها، وعلى قدر ما كمل هلذه النشأة، من اآلالت اليت ه
كاألكمه فإنه ال ينتقل إىل خزانة يكون االختزان، فَثّم خزانة كاملة لكمال احلياة، وَثّم خزانة ناقصة، 

، هذا كله خياله صور األلوان، واخِلرس ال ينتقل إىل خزانة خياله صور األصوات وال احلروف اللفظية
وأما إذا طرأت عليه هذه اآلفات فال، فإنه إذا انتقل بالنوم إىل باطن النشأة إذا عدمها يف أصل نشأته، 

ودخل اخلزانة، وجد صور األلوان اليت اختزهنا فيها قبل طرق اآلفة، وكذلك كل ما أعطته قوة من 
قوى احلس الذين هم جباة هذه اململكة، وهلل جتٍل يف هذه اخلزانة يف صور طبيعية بصفات طبيعية، مثل 

، وهو ما يراه النائم يف نومه من املعاين يف صور احملسوسات، «رأيت ريب يف صورة شاب»: aله قو
ألن اخليال هذه حقيقته، أن جيسد ما ليس من شأنه أن يكون جسدًا، وذلك ألن حضرته تعطي ذلك، 

جتمع بني  وما َثّم يف طبقات العامل من يعطي األمر على ما هو عليه سوى هذه احلضرة اخليالية، فإهنا
النقيضني، وفيها تظهر احلقائق على ما هي عليه، ألن احلق يف األمور أن تقول يف كل أمر تراه أو 

ٱَّٱيم ىم مم خم ُّٱ: إن ذلك الذي أدركته هو ال هو، كما قال –بأي قوة كان اإلدراك  –تدركه 
ك إنه هو، وما تشك يف فال تشك يف حال الرؤيا يف الصورة اليت تراها، أهنا عني ما قيل ل [17: ]األنفال

التعبري إذا استيقظت، أنه ليس هو، وال تشك يف النظر الصحيح أن األمر هو ال هو، فاحلق الظاهر 
بالصورة هو ال هو، فهو احملدود الذي ال ي َحّد، واملرئي الذي ال ي َرى، وما ظهر هذا األمر إال يف هذه 

ر احملسوسات، بأي نوع كان، وهو يف النوم أمت احلضرة اخليالية يف حال النوم، أو الغيبوبة عن ظاه
وجودًا وأعمه، ألنه للعارفني والعامة، وحال الغيبة والفناء واحملو وشبه ذلك ما عدا النوم، ال يكون 
للعامة يف اإلهليات، فما أوجد اهلل شيئًا من الكون على صورة األمر على ما هو عليه يف نفسه، إال هذه 

احلكم العام يف الطرفني، كما للممكن قبول النقيضني، فيكون له ذلك ذوقًا، احلضرة اخليالية، فلها 
على ما هو عليه، وجعل تعاىل  –الذي هو األصل  –فأوجد اهلل هذه احلضرة اخليالية ليظهر فيها األمر 

هذه احلضرة كاجلسر بني الشطني، للعبور عليه من هذا الشط إىل هذا الشط، فجعل النوم معربًا، وجعل 
، وجعل إدراك ذلك يف حالة [43: ]يوسفَّ مل خل حل جل ُّٱ: ملشي عليه عبورًا، قال تعاىلا

تسمى راحة وهي النوم، وإمنا مسينا هذه احلالة من النوم بانتقال، ألن املعاين تنتقل من جتريدها عن املواد 
واالنتقال إىل لباس املواد، كظهور احلق يف صور األجسام، والعلم يف صورة اللنب وما أشبه ذلك، 

الثاين، انتقال احلواس من الظاهر احملسوس إىل هذه احلضرة بالظاهر احملسوس، ولكن ما له يف هذه 
احلضرة ثبوته الذي له يف حضرة اليقظة، فإنه سريع التبدل يف هذه احلضرة، وهلذا تعرب الرؤيا وال يعرب ما 

هو النوم، الذي ال يرى فيه رؤيا، فهو أدركه احلس، وأما القسم اآلخر من التقسيم، فهو قسم الراحة و
 جملرد الراحة البدنية ال غري.

، فما أعجب األخبار النبوية، لقد أبانت عن احلقائق على ما هي عليه، «الناس نيام»: aقال 
وعظمت ما استهونه العقل القاصر، فإنه ما صدر إال من عظيم، وهو احلق، فإذا ارتقى اإلنسان يف درج 

ه نائم يف حال اليقظة املعهودة، وأن األمر الذي هو فيه رؤيا إميانًا وكشفًا، وهلذا ذكر اهلل املعرفة، علم أن
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: ]آل عمران َّ من زن رن مم ُّٱ: ، وقال[2: ]احلشرٱَّمسُّٱ: أمورًا واقعة يف ظاهر احلس وقال
: a، أي جوزوا واعربوا مما ظهر لكم من ذلك، إىل علم ما بطن به وما جاء له، لذلك قال [13
 .فالوجود كله نوم ويقظته نومإميانًا، : ، ولكن ال يشعرون، وهلذا قلنا«اس نيام فإذا ماتوا انتبهواالن»

 الدخول إىل عامل اخليال احلقيقي

 : الرياضة واجملاهدة

إمنا ونزاع،  موحالرياضة ومنها رضت الدابة، هو اإلذالل، وال يوصف به إال اجلموح، واجل
ر يأىب عليه، وامله واحلمل ركوبه مبا خ ِلَق له، فإنه خ ِلَق للتسخري واليراض املهر الصغري جلموحه وجهل

ن ال ما فيها مفوس، لوالن ذلك، فإنه ما يعلمه، فرياض حىت ينقاد يف أعنة احلكم اإلهلي، وكذلك رياضة
ع يمشخت على مج إلهلية،رة ااجلموح، ما راضها صاحبها، فإن النفوس اإلنسانية ملا خلقها اهلل على الصو
يقة ئق العامل حقيها حقاد إلالعامل ممن ليست له هذه احلقيقة، واحنجبت عن احلقائق اإلهلية، اليت تستن

اضة ، والريذلك حقيقة، فاكتسبت الرياضة ألجل هذا الشموخ، فذلت حتت سلطانه، وح ِمَدت على
اسة يرا حتب الفإهن تذليل الصعب من األمور، فمن ذلل صعبًا فقد راضه، وأزال عن النفس مجوحها،

 ا على غريها،ا شفوفرى هلوالتقدم على أشكاهلا، والرياضة متنع النفس من هذا اخلاطر وسلطانه، وال ت
هنا إن حيث اهلل م أمر الشتراكها معهم يف العبودية، وإحاطة القبضة بالكل، فبماذا ترأس؟! فتمتثل

ده، إيثارًا أمر سي متثالامسارعًا إىل خماطبة من عند اهلل بذلك، وتود أن يكون كل خماطب من العبيد 
غريها، ال  زية علىلك مجلنابه، ما خيطر هلا يف املسارعة أن تسبق غريها من النفوس، فيكون هلا بذ

 .قييدتغري  فإن الرياضة خروج عن األغراض النفسية مطلقًا منيقتضي مقام الرياضة ذلك، 
يب ن الرياضة هتذأ، كما ضعفًاويف املزاج َوهنًا  واجملاهدة محل النفس على املشاق البدنية، املؤثرة

يه بدنية، ف حركة ا المماألخالق النفسية، حبملها على احتمال األذى يف الِعْرض، واخلارج عن بدنه 
لعقل اكم ذوق حعطي فبالرياضة هتذبت أخالق اإلنسان وسهل انقياده، وباجملاهدة َقّل فضوله، وي

اهدة ضمن اجمل تتق، فتتضمن الرياضة اجملاهدات البدنية، والالرياضات النفسية وهتذيب األخال
و ق، فمن ج ِبَل عليها فهبعث ليتمم مكارم األخال aالرياضات، والرياضات أمت يف احلكم، فإن النيب 

 منور الذات مقدس، ومن مل جيبل عليها، فإن الرياضة تلحقه هبا وحتكم عليه.
 مت كتاب اخليال
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 لماكتاب اجلالل واجل

 يل ىل مل خل
 به احلول والقوة

والسناء  ي العزةه، ذاحلمد هلل العظيم جالله لظهور مجاله، القريب يف دنوه، الرقيب يف مسو
وعن  فاتوااللت كناتوالعظمة والكربياء الذي جلت ذاته أن تشبه الذوات وتعالت عن احلركات والس

ود وعن الصعوزول باحلركة درك اإلشارات والعبارات كما جلت عن التكييف واحلدود وعن الن
قود د للقاء املفاملعهو بشبشستواء املماس للمستوى عليه والقعود وعن اهلرولة لطلب املقصود وعن التاال

أو تلتذ أو  لامللف اختالإذا صح منه املقصود كما جلت أن تفصل أو جتمل أو يقوم هبا ملل أو تتغري ب
ه تتصف ب يها ماجيوز عل أو واالنقسامالتحيز تتأمل بالعمل أو توصف بغري األزل كما جلت عن 

ي عليه من لى ما هرك عاألجسام أو حتيط بكنه حقيقتها األفهام أو تكون كما تكيفها األوهام أو تد
م أو ليها واألعواع رلشهوور االيقظة أو املنام أو تتقيد باألماكن واأليام أو يكون استمرار وجودها مبر

 حالمهى أو األهلا النالط جاليمني أو الشمال أو اخللف أو األمام أو تضبيكون هلا الفوق أو التحت أو 
أسرارها بعارفني ق الكما جلت أن تدركها العقول بأفكارها أو أرباب املكاشفات بأذكارها أو حقائ

، فهي أستارهاها وصارها على ما يعطيه جالل مقدارها ألهنا جلت عن القصر خلف حجببوالوجوه بأ
و يرجع أألعيان ود ا أنوارها كما جلت أن تكون على صورة اإلنسان أو تفقد من وجال تدرك يف غري

ا هبوإن ثبت هلا ء اخلرسا وداءإليها حالة مل يكن عليها من خلقها األكوان أو تكون يف تقييد ظرفّية الّس
م هبا ا جلت أن تقومكو اآلن أقبل اإلميان أو تتحيز بكوهنا جتّل يف العيان أو ينطلق عليها املاضي أو املست

لبا وجد للعامل طاس أو ياألجنأو تتنوع كأو القياس لتباس أو تدرك باملثال احلواس أو يقوم هبا الشك واال
ا، ويسبق ا أحدؤفا كلإليناس أو يكون ثالث ثالثة للجالس كما جلت عن الصاحبة والولد أو يكون هل

 جلت عن لقدمون معها غريها يف اوجودها عدم أو توصف جبارحة اليد والذراع والقدم أو يك
كما   الصورحول يفاد وعن الغضب والتعجب املعتاد وعن التببتوبة الع املعهودينالضحك والفرح 

: ]الشورىٱَّحي جي يه مهىه جه ينُّٱيكون يف البشر فسبحانه من عزيز يف كربيائه وعظيم يف هبائه 
11]. 

ف وكل واحد ل التصون أهماملون باهلل الل واجلمال مما اعتىن هبما احملققون العاجل فإن أما بعد
 الل مربوطةاحلهليبة بطا واكثرهم جعلوا األنس باجلمال مربوأطق فيهما مبا يرجع إىل حاله وإن منهما ن

بة تعاىل واهلي فان هللل وصوليس األمر كما قالوه وهو أيضا كما قالوه بوجه ما وذلك أن اجلالل واجلما
مال اهدت اجلا شذرفني اجلالل هابت وانقبضت وإاحقائق الع واألنس وصفان لإلنسان فإذا شاهدت

م، وأريد  أنفسهوه يفأنست وانبسطت فجعلوا اجلالل للقهر واجلمال للرمحة وحكموا يف ذلك مبا وجد
 بارة.الع إن شاء اهلل أن ُأبني عن هاتني احلقيقتني على قدر ما يساعدين اهلل به يف
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 مال معىن يرجع، واجله تعاىلبوهو منعنا من املعرفة منه إليه  فأقول أوال إن اجلالل هلل معىن يرجع
ران وله فينا أم األحوالودات منه إلينا وهو الذي أعطانا هذه املعرفة اليت عندنا به والتنزالت واملشاه

هو ولم العارفون فيه يتكال واهليبة واألنس وذلك ألن هلذا اجلمال علوا ودنوا، فالعلو نسميه جالل اجلم
ل قد اقترن ل اجلماجال يتجلى هلم ويتخيلون أهنم يتكلمون يف اجلالل األول الذي ذكرناه وهذا الذي

لوال نسنا وآجلمال اا جالل ى لنمعه منا األنس واجلمال الذي هو الدنو قد اقترنت معه منا اهليبة فإذا جتل
نا لنكون يف مباألنس  منه ذلك هللكنا فإن اجلالل واهليبة ال يبقى لسلطاهنما شيء فيقابل ذلك اجلالل

ال مباسطة إن اجلمنا فهاملشاهدة على االعتدال حىت نعقل ما نرى وال نذهل، وإذا جتلى لنا اجلمال 
سوء دي إىل لبسط يؤاط مع اهليبة فإن البسبقابل بسطه معنا يف مجاله نلنا، واجلالل عزته عنا ف احلق

ملعىن اقعد ف هذا ان عرذا قال من احملققني مموهل األدب، وسوء األدب يف احلضرة سبب الطرد والبعد،
ا أن هيبتنا ألدب كمان سوء نبساط فإن جالله يف أنفسنا مينعنا يف احلضرة مالبساط وإياك واالهذا على 

ضهم الل يقبن اجلفكشف أصحابنا صحيٌح وحكمهم بأ يف مجاله وبسطه معنا مينعنا من سوء األدب،
 قائق.عطيه احلما تاجلالل ك هو الكشف صحيحا فال نبايل فهذاوإن اجلمال يبسطهم غلٌط وإذا كان 

لوق يف ليس ملخفطلق واعلم أن القرآن حيوي على جالل اجلمال وعلى اجلمال، فأما اجلالل امل
لو ا هو عليه فنفسه مب بحانهس فيها احلق يرميمعرفته مدخٌل وال شهوٌد، انفرد احلق به وهو احلضرة اليت 

 حطنا علما باهلل ومبا عنده وهذا حمال.كان لنا فيه مدخٌل أل
احلقيقتان ووصف نفسه باليدين وعرفنا بالقبضتني خرج  له واعلم يا أخي أن اهلل تعاىل ملا كانت

على هذا احلد الوجود فما يف الوجود شيء إال وفيه ما يقابله، وغرضنا من هذه املقابلة ما يرجع إىل 
ل اجلمال كما ذكرنا فليس يف احلديث املأثور عن املخربين اجلالل واجلمال خاصة وأعين باجلالل جال

وفيه ما يقابله من اجلمال وكذلك يف الكتب املنزلة ويف كل  إال عن اهلل تعاىل شيء يدل على اجلالل
 ٌُّّٱ: شيء كما أنه ما من آية يف القرآن تتضمن رمحة إال وهلا أخت تقابلها تتضمن نقمة كقوله تعاىل

، [49: ]احلجرَّمك لك خك حك جك مقُّٱ :وقوله، [3: ]غافرٱَّّٰ ُِّّٱيقابله  َُّّ َّ ٍّ
ٱَّىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نتُّٱ :وقوله، [50: ]احلجرَّجم هل مل خل حلُّيقابله 
، [42-41: ]الواقعة َّحسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مثُّٱاآليات يقابلها ، [28-27: ]الواقعة

 حج مثُّٱ :وقوله، [24: ]القيامةٱَّىه مه جهُّٱيقابلها ، [22: ]القيامة َّجن يم ىمُّ :اآليات وقوله
 َّ ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت متُّٱ :وقوله، [106: ]آل عمرانَّمح جحُّٱيقابله  َّمج

 مي خيُّٱ :وقوله، [9-8: ]الغاشية َّ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱاآليات يقابله ، [4-2: ]الغاشية
-40: ]عبس َّ ملىل خل مس هث مث هت مت ُّٱيقابله ، [39-38: ]عبس َّ هب مب هئ مئ هي

بتني اإلهلية يف ينوع على هذا احلد وهذا كله من أجل الّرقوإذا تتبعت القرآن وجدته كله يف هذا ال، [41
وقوله يف  ،[8: الشمس]َّيئ ىئ نئُّ :وقوله، [20: ]اإلسراءَّ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ :قوله

: ]الليلَّمل خلُّٱ :، ويقابله يف البخيل املكذب قوله[7: ]الليلٱَّجخ محُّ املعطى املصدق
أذكر من آياهتما قلياًل  أن وأنا أحب ، فاعلم، وهكذا أيضا آيات اجلالل واجلمال يف كتاب اهلل،[10

ق اإلشارات مبا تدركه األفهام املتفرغة لطلب هذه املعاين املقدسة عن الكدورات يوأتكلم عليها من طر
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جعلها إشارات أيؤيد بالعصمة واإلصابة يف القول والعمل آمني بعزته وبشرية والشهوات احليوانية واهلل ال
بآية اجلالل مث أردفها بآية مجاهلا مث أنتقل إىل آية جالل أخرى  بتديوأبدال من قولنا فصل أو باٌب. 

ها يعلى هذا احلّد إن شاء اهلل وقد يكون لآلية وجهان، وجٌه يف اجلالل ووجٌه يف اجلمال فأسوقها بعين
 يف اجلالل واجلمال لكوهنا تتضمن التقابل إن شاء اهلل تعاىل.

 : إشارات اجلالل
 جي يهُّٱ: هو قولهامها ووهذه آية تقابلها فيها وتقابلها أيضا مت َّمه جه ين ُّٱ: قال اهلل تعاىل

فاعلم يا  ،«تهدم على صورآإن اهلل خلق »: ، ويقابلها من األحاديث قوله [11: ]الشورىَّحي
ذه اآلية يٌة، فنفى هبمال لغواجل من غرق يف حبر املشاهدة أن املثلية يف اجلالل معقولٌة كما أن املثلية يف

ى شيئني ال يقضبني ال اثلةشتراك يف صفات النفس وهنا حبوٌر عظاٌم منها أن املماليت يف اال املماثلة
قضا من طريق أو تنا اثالبالكمال فيهما، والفضائل وغري ذلك فإن متاثال من طريق صفات النفس فقد مت
عمى أصم م أأبك اهٌلجصفات املعاين كرجلني قد اشتركا يف صفات النفس الواحد منهما عاجٌز قاصٌر 

 ،ثاًلم  ناطق مائٌتا حيوانٌ هنموهو أ ،واآلخر عامٌل قادٌر مريٌد متكلم بصرٌي مسيٌع وقد مجعهما حدٌّ واحد
ثلية الشتراك بامل يقع ا والفإذ كان ذلك فهي إشارٌة فافهم كما يقع االشتراك والتماثل يف صفات املعاين

لشيء اذلك  شيء آخر يف بعضها فليسوإن كانت حقيقة الشيء من صفات نفسه فتعدد ويشتركه 
ليس فلبهيمة اعلى وثل لذلك الشيء اآلخر من مجيع الوجوه، كاحليوان الذي يطلق على اإلنسان مب

إال يف  كون ذلكيوال  ثل للفرس ألن من شرط املثلية االشتراك يف مجيع الصفات النفسيةمباإلنسان 
 أشخاص النوع الواحد.

و أن يقع هجلزئية اثلة كن هذه املماثلة الكاملية الكلية واملماوهذه املثلية تسمى عقلية فلت
قبل ئق أن تقااحل االشتراك يف بعض صفات النفس وهو مثل من حيث ذلك مث يقع االنفصال وتأىب

الزمًة أو  ان كانتوراض املماثلة يف صفة املعاين فإهنا ليست حبقيقة لذات املوصوفة هبا فهي كاألع
ان هذان املعني ام هبماقذين ماثل هناك إمنا هو بني املعنيني ال بني الشيئني الليستحيل عدمها ألن امل

لوجه من غري هذا افعاملان ل الاملتماثالن كالعاملني فوقع التماثل بني العاملني عقاًل وحقيقًة فإن متاث
ز حمّله يية يف حتلتبعتحيز العرض بامت هبم، فتشخصها حبكم التبعية كوتشخصت املعاين بتشخص من قا

صفات النفس  تراك يفاش نهإىل أن الباري ليس بيننا وبي إشارةألنه حبيث حمله ألن العرض يتحيز فهذه 
فك مبا وصف ك أن وصغرني، وال بوجه كلي وال جزئي فلهذا انتفت املثلية من جهة احلقائق بيننا وبينه

 لك.ذافهم فمريدٌة وبصرية وة يعمسنفسه من كونه عاملا ومريدا وغري ذلك وكذلك البهيمة 
 : اجلمال

زيد مثل األسد،  كقوهلم ، مثلية لغوية[11: ]الشورىَّمه جه ين ُّٱ: اآلية بعينها قوله تعاىل
نزل احلق يف مقام البسط بصفة اجلمال لقلوب فوالكاف هنا مبعىن الصفة فيقول ليس مثل مثله شيء 

ه كما نفى فيها من كوهنا جالال أن العارفني به ونفى يف هذه اآلية أن يشبههم شيء من مجيع خملوقات
تشبهه فنبه هبذه اآلية على شرف اإلنسان على مجيع املبدعات واملخلوقات فحقيقته ال أيَن وأثبت له 
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صفات التمام والكمال فجعله فياضا ومّلكه مقاليد األمساء وهبذه املثلية اللغوية صحت له اخلالفة 
، [13: ]اجلاثية َّحي جي ٰه مه جه هن من خن حن ُّٱ: قال تعاىلوتعمرت به الداران وهبا سخر األرواح وهبا 

فهذه اآلية تدل على مباسطة إهلية إذا جتلت إىل قلب احملقق يكون حاله يف ذلك الوقت املعاين اليت تقدم 
نه إذا جتلى إىل قلب احملقق جالل هذه اآلية يكون حاله يف ذلك الوقت معىن مجاهلا، أ كمايف جالهلا 

وجد املثل ونفي ب بفرض املثل ونفي شبهه ومماثله ومجاهلا ما قررناه، فجالهلاوهكذا يف كل جتّل ك
 َّمه جه ينُّٱ: مماثله، فاجلالل يثبت تقديس احلق واجلمال يثبت رفعة العبد وكما قال يف جالله

، يف حقائقه املقابلة للحقائق اإلهلية مث ارتفع يف مقابله نزول احلق مقام املثلية بالسميع [11: ]الشورى
اإلشارة فإن بقاء العبد بأوصاف نفسه ببقاء اهلل وإن بقاءه بأوصاف كماله الثابتة يف  ههم هذلبصري فافا

الربوبية العارضة يف العبودية بإبقاء اهلل فاحملقق ببقاء اهلل مشغوٌف ألنه يف مشاهدة  ال تنقطع فإنه مع 
و مع اهلل من طريق الفعل يف الكون على فه ه احملقق بإبقاء اهلل مشغوف ألنه حمجوب بالتألريالتقابل، وغ

التماثل وهو احلال، يقول أهل اجلنة يف اجلنة للشيء يريدونه كن فيكون فريى احملقق تكوين ذلك الشيء 
عن معىن قوله ال عن قوله ويرى غري احملقق ذلك التكوين عن القول لوقوعه عنده وقد اشتركا يف نفي 

 القدرة عنهما فافهم.
  :إشارات اجلالل

 ؟رّبك أرأيت a ، فيها تقابلها، وقيل للنيب[103: نعام]األَّ خي حي جي ُّٱ: تعاىلاهلل قال 
ند عألبصار هكذا ام عليه ن حتكأفال يزال حجاب العزة منسداًل ال يرفع أبدًا جّل  .أراه ىأّن ًانور: فقال

  :علّي  ماماإلمشاهدهتا إياه ألهنا يف مقام احلرية والعجز فرؤيتها ال رؤيتها كما قال 
 ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ر  ا  را  إ را   

 

  تتتتتتتتتتترا إا  هللا  ال  تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتر   
 

 : إشارة
 لك الشيء.ذ يدرك نه الال تدرك األبصار اهلواء لكوهنا ساحبًة فيه، فمن كان يف قبضه شيٌء فإ

 : إشارة
لقيدها دركها أنه لو ها أليريد البصر أن يدرك لون املاء والّشفافة الغالية يف الصفاء فال يدرك

 ملبصر.االبصر  فهو نفسه ويدركهاوذلك ألهنا أشبهته يف الصفاء واإلدراك ال يدرك نفسه ألنه يف 
 : إشارة

نه لو لصقيل ألسم اإذا نظر البصر إىل الشيء الصقيل فريى فيه الصورة فإدراكه للصورة للج
ذا سئل ما تقيد فإيال  جهد أن يدرك ما يقابل الصورة اليت يف الصقيل من الصقيل مل يقدر، والصقيل

و جاهل ال ذلك فه قال ى فال يقدر أن يقول رأيت الصقيل ألنه ال يتقيد وال حيكم عليه بشيء وإنرأ
رت عد لصدق فقاهو رآها و معرفة له مبا شاهده ولكن يقول رأيت فيخرب عن الصورة أو الصور اليت

ه يد، وقبول هذغري تقيبياء درك هذه األشهذه األشياء عن إدراك البصر مع كوهنا خملوقة فافهم، ولكنه أ
 ذكرناه. تحقق مافيتك األشياء إىل الصور ذايت ال ينفك عن الصورة البتة عند رؤية الرائي وهي رؤ
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خليال حيده واره وواعلم أن اهلل تعاىل أن حييط به بصٌر أو عقٌل ولكن الوهم السخيف يقد
عد التنزيل وه مث بتومهوعما ختيلوه  هين قد نزهوالضعيف ميثله ويصوره. هذا يف حق بعض العقالء الذ

 اك يق ىق يف ىفُّٱ: يتسلط عليهم سلطان الوهم واخليال فيحكم عليه بالتقدير وهو قوله
عطاهم العقل بالربهان الصحيح من أ، وهو رجوعهم إىل ما [201: ]األعرافَّ يك ىك مك لك

 التنزيه عن ذلك.
 : اجلمال

، فنزل [23-22: ]القيامة َّ ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّٱ: وأما مجال هذا اجلالل فقوله تعاىل
وم ترون ربكم ي» :ه سبحانه يف مجاله مباسطًة معنا إىل أن ندركه بأبصارنا، وينظر إىل هذا قول

ضارون يف ٌب ال تسحا القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس بالظهرية ليس دوهنا
بإىل  ، والنظر[15: ]املطففنيَّمك لك اك يق ىق يف ُّٱ: موقال تعاىل يف حق أصحاب اجلحي. «رؤيته

 كونغري أداة يرمحة وبن لليف كالم العرب ال يكون إال بالبصر وبفي يكون بالعقل وبالفكر وبالالم يكو
 للتقابل واملكافحة والتأخري.

: األعراف] َّ مخ جخُّٱ: واإلبصار من صفات الوجوه وليس العقل منها فال بّد من رؤيته، وقوله
لم فيه وقد ال يسعنا التك حكٌم يرجع إىل حال ما علمه من سؤال موسى  ملوسى  ،[143
ال وصوصٌة خم ةٌ بنياجلبل ودك اجلبل وصعق موسى، واإلدراك ال يصعق وليس من شرطه  على أحاله
بح سة فلما أفاق الكثيف بنيةبالمن شرطه، وإمنا من شرطه موجوٌد يقوم به ألنه معىن، والصعق قام  البنية

لبنية مث اة من اشتراط ة التوبعرفوال فائدة للتسبيح عند القيام من ذلك املوطن إال ملشاهدة ما مث أعطته امل
هلذا وي عامل كان، ية يف أالرؤبتلك الصعقة ألن اإلميان ال يتصور إال  يف أقر بأنه أول املؤمنني مبا رآه

 .يث، احلد«ارزًاإىل عرش ريب بكأين أنظر »: ، قال«ما حقيقة إميانك»: حلارثة قال النيب 
يها باملعرفة، وما عدا ف aفأثبت الرؤية يف عامل ما، وهبا صحت له حقيقة اإلميان وأقر له النيب 

موسى ه الريب، فلخوهلذا ال يد هذا فهو اإلميان اجملازي فال فائدة لإلميان بالغيب إال حلوقه باملشاهدة،
كه و أول من أدرقام فه املرتبة هلا حاٌل ومقاٌم فإن كان يفأول من أدرك بالبصر على وجه ما، وهذه امل

ذا يوجد لقصة وهمال اعلى احلال بك موقوفةوإن كان يف احلال فيمكن أن رآه غريه، وتكون األولية 
 فعل هلكت كماإن مل توصار كثريا فإذا باسطك احلق يف املشاهدة هلذه اآلية فتقنع بأنه ال يدركه اإلب

 حانه.رشد سب املتبسط بل تكون اهليبة عليك قائمة فهي حافظتك فاعلم، واهللأخربتك، وإياك أن 
 : إشارات اجلالل
، إشارة إىل اإلحاطة اإلهلية جبميع األمساء [28: ]اجلنَّ هث مث هت مت ُّٱ: قال اهلل تعاىل

ي كان والكائنة يف املستقبل فهي ال ختتص إال بالوجود الكائن والذوالكائنة يف احلال الكائنة املاضية 
، من الواجبات واجلائزات [12: ]الطالقَّهش مش هس مس ُّٱ: قوله ويكون فهو تعلٌق أخٌص من تعلق

واملستحيالت وإن كان بعض العلماء ال يسمي شيئا إال املوجود فال نبايل فإن اهلل قد أحاط بكل شيء 
وجودات فليس العلم احمليط يف هذه اآلية بامل االصطالحعلمًا وقد علم احملال ولو خصص صاحب هذا 
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طة هنا على باهبا من له دليل على ذلك إال كونه اصطلح على أنه ال يسمي شيئا إال املوجود فاإلحا
 .العموم

لم علق العتعن  حاطة إمنا هو عبارةاإلواإلحصاء يقتضي التناهي يف الشيء الذي أحصي، و
 ن كما قلنا يفاطة ولكاإلح مبعىنعلى العموم  ههناباملعلومات الغري املتناهية هنا، وقد يكون اإلحصاء 

 من مقدوراته لك أكثره كذ، فإن مقدورات اهلل ال تتناهى ومعلوماتىناهتالكائنات املستقبلة وهي ال ت
وصف بالعدد ال ال ياحملوغري ذلك، واإلحصاء بالعدد ال يتعلق به ألنه ال جيوز عليه فيحصي نفسه، و

قد أحصى كل  ان احلقذا كعىن لعلمه من مجيع الوجوه، فإفيتعلق به اإلحصاء ولكن حييط به العلم أي م
اآلية تاهت  من هذه سرارشيء عددا فأنت من األشياء املعدودة، فحفظه ورقبته عليك، فإذا شاهدته األ
 ذاا ومنها، فإكون فيهيما  يف جالل احلق وحارت يف أنفاسها وحلظاهتا وحملاهتا ونفحاهتا وخطراهتا وكل

نس ندما تريد األالل، فعاجل ة بسطها احلق باآلية اليت أذكرها بعد هذا يف مجال هذاحتققت هبذه املشاهد
 بذلك يتجلى هلا يف هذا اجلالل يف تلك اآلية فيحريه ويتلفه فافهم.

 : اجلمال
ال حم، فجاء بأو اليت للشك وهذا [147: ]الصافاتَّ حس جس مخ جخ مح جح ُّٱ: قال اهلل تعاىل

ٌب قام للعبد ضرط هبا فمنو يف مجاله يف هذه اآلية مباسطة معنا والشك على اهلل تعاىل، فلما نزل احلق
ا هرب إىل ان حمققإن كمن املناسبة، فإن كان العبد جاهال محل ربه على نفسه ووصفه بالشك فضّل، و

لبشرية حلق الشك بالرؤية اأ، فوقف على سر ذلك و[28: ]اجلنَّهث مث هت مت ُّٱ: قوله تعاىل
حصاء العدد إن أراد ، وإعود الشك على املخلوقيتعارف بني العرب بالكثرة فاملعتادة على اخلطاب امل

ت عدد، وإن كانال  عنالثرة وأراد أن ينزه نفسه من غري الوجه الذي نزه بارئه فليأخذها على إرادة الك
الكثرة بم ادة باإلعالقت اإلرتعل حمقق ولكن مل يرد القائل هنا اإلعالم بتعيني العدد وإمنا ال ختلو عن عدد

هد قق، فإذا شاحملى عدد وف عفهذه الصيغة إذا كانت املتعارفة بني املرسولني إليهم ال يريدون هبا الوق
ا يتناهى ن إىل مما يكوإحصاء ما علمه من وقت وجوده إىل وقته وله العبد إرادة الكثرة هنا انكشف 

هذا مني فصاعدا وق مبعلوتعلكون العلم يولكن حبقيقة خيالفنا فيها بعض العلماء من املتكلمني وذلك أن ي
 .املسألةلفنا يف هذه فإنه ال خيا E فّيالسالِل عمروحمال عند بعضهم ومن جوز ذلك كاإلمام أيب 

ميكن أن  ، فقد"دم واحإن القلب ال حيمل يف الزمان إال عل": وأما قول االسفرائين أيب إسحاق
ىل إأيضا تلويٌح  ففيهنه إتقاوا يتصور منه إحكام الفعل يشري إىل ما ذهبنا إليه، وكذلك يف حده العلم مب

ل لق ببعض أقوالب التعا اطهذا وحنن إمنا نتكلم مع أرباب احلقائق واألسرار من أهل اهلل تعاىل، وإمن
 لك اكُّٱفاعلم ذلك،  علماء الرسوم تأنيسا للقلوب الشاردة عن هذه الطريقة من جهة هذه احلقائق،

 .َّ مل يك ىك مك

 : اللإشارات اجل
ٌب ينسحب على هو خطا ، تقابلها فيها أيضا،[163: ]البقرة َّخل حل جلُّٱ: تعاىلقال اهلل 

 كل مألوه  متعبد.
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 : إشارة
عبده،  بوده ماملع وذلك أن سر األلوهية لوال ما وجدها كل عابد يف معبوده أي عند عبادته

 إمنا عبد من إله وهوبيس لة ملن ل اخلطاب لقالوا وإمنا ضل املضل لنسبة األلوهيصوهكذا لو مكنوا من ف
فهذا  بارك وتعاىل،ربنا ت عبودذلك املعبود سر األلوهية اليت هي هلل تعاىل ملا انسحب أثرها على ذلك امل

ا أخذوا ، فأثبت عني ما نفى يف حكم احلقيقة وإمن[163: ]البقرةَّخم حم جم هل خلمل حل جل ُّٱ: روح قوله
فإنه سر  فهم ذلك، فاوه ونصبوه ورفعوا إليه حوائجهمهؤالء بالنسبة اليت أضافوها ملا حنتوه ومس

 عجيب.
 : إشارة

 جود،نفى الشريك الذي ال وجود له، فما نفى شيئا، فإن الشريك موضوع غري مو
ت الوحدانية ، وإثباانيةواملوضوعات إضافات، واإلضافات ال حقيقة هلا، فإذا نفى الشرك إثبات الوحد

 فافهم.أمٌر يرجع إىل العدم  الشرك يأمر يرجع إىل الوجود، ونف
 : إشارة

محاين، فإن واء الرالستستواء اإلهلي على العرش اإلنساين وهو خبالف االوحدانية وهو اال يجتل
لب عبدي وسعين قائي وما وسعين أرضي وال مس": االستواء اإلهلي يف نقطة الدائرة وهو قوله تعاىل

يف  ، فالعرش[5: طه]َّىف يث ىث نثُّٱ: قوله تعاىل . واالستواء الرمحاين حميط للدائرة وهو"املؤمن
الستواء ازلة احلق يف هلي مبناإل االستواء الرمحاين مبنزلة احلق يف االستواء اإلنساين والقلب يف االستواء

، أو يف غريها حدانيتهام والرمحاين فإذا جتلت الوحدانية مل يعاين املشاهد سوى نفسه سواء كان يف مق
 األعداد لواحد يفال اإانيته فهو مبنزلة ضرب الواحد يف الواحد فال خيرج لك فإن كان يف مقام وحد

هو مبنزلة من يضرب ففإذا كان غري وحدانية  1خيرج لك  1يف  1اضرب : على املثال والتقريب هكذا
 1لك أن تضرب مثال ذ ا بلغع األعداد بالغا موكذلك يف مج فإنه ال خيرج له إال اثنان واحدا يف اثنني

فهم فا 155 اخلارج لك ما ضربت فيه الواحد وهو 155 تضرب واحدا يف أو 15اخلارج  15 يف
 ذلك.

 : اجلمال
: ]االسراء َّمم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ُّٱ: وأما مجال هذا اجلالل فقوله تعاىل

ة ، نزل احلق يف مجاله مباسطة معنا برمحانيته وهبذا االسم استوى على العرش وهي املعرفة العام[110
: ]البقرةَّخل حل جلُّ: وإليها ينتهي العارفون وفيها ينبسط احملققون ويقبضهم جالهلا وهو قوله

. وملا كان اهلل جامعا لكل شيء وكان الرمحن جامعا حلقائق العامل وما يكون فيه وهلذا قيل رمحن [163
و فإن دعاءهم إمنا ه َّمم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ُّٱ: الدنيا واآلخرة، هلذا قيل هلم

، يتضمن مجيع َّمكُّٱ، وهذا االسم َّمكُّٱوهي عند امسه على قدر معارفهم تعلقهم به ملنافعهم 
هلل وإذا ناديت اهلل فإمنا تنادي ااألمساء احلسىن إال اهلل فإن له األمساء احلسىن والرمحن وما يتضمنه االسم 

 الدعاء فيقول الغريق يا منه الرمحن خاصة وتنادي من الرمحن االسم الذي تطلبه احلقيقة الداعية إىل
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إليك فإنه  به غياث واجلائع يا رزاق واملذنب يا غفار يا غفور، وكذلك يف مجيع األمساء فافهم ما أشرنا
 باب عظيم نافع.

 : إشارات اجلالل
لك واجلربوت وإثبات امل ، وهذه اآلية متعلقة بالقهر[23: ]األنبياءَّ خف حف جف مغ ُّٱ: قال اهلل تعاىل

 عتراٌض.يه افاألوصاف يف قلب العبد استحال عليه طلب العلة وكل ما يكون  فإذا ثبتت هذه
 : إشارة

ال منه فإذا قع السؤفيو من علم ما يف نفسه فإنه ال يسأل نفسه إال بتقدير سائل ال يعلم يقيمه
: ولهذه اآلية قهعىن يف امل كان هذا فال يسأل عما يفعل فإنه ليس إال اهلل وصفاته وأفعاله، وجياب هذا

ن إال ال جييبوما ظهر عنهم فو، فإن احلقيقة واحدٌة، فإنه السائل عن فعله هبم [23: ]األنبياءَّحق مفُّٱ
 بفعله فيهم، فافهم فإين أريد اإلجياز ألهل اإلشارات.

 : اجلمال
اسطة فنطقنا ، نزل يف مجاله مب[77: ]النساءَّ حئ جئ يي ىي ُّٱ: مجال هذه اآلية قوله تعاىل

هذا  أن حيضر عند ي للعبدينبغفاآلية إداللنا مبغيبنا عن معرفة اجلالل يف ذلك الوقت  بالسؤال، مجال هذه
ىن يف عف ويتمن يتكل علىر بعد بنائها إمنا يعس البنيةالسؤال مع قوله ال يسأل عما يفعل. إشارة هذه 

ليس إنه ذا هذا فعل يه إفإقامتها ومن ال كلفة عليه يف ذلك، بل اخللق وعدمه يف حقه سواء فال يقال 
 حبكيم.

 : إشارة
كون تن الذي ملوطامن أن احلكمة وضع األشياء يف مواضعها ومنها رد الصور على ما يقتضيه 

 قال  بل كما آلخرةاالدنيا فال ينبغي أن تكون نشأة الدنيا نشأة  كموطنفيه وليس موطن اآلخرة 
درة متغرية لدنيا كإن اأهل اجلحيم فمن الصفاء والرقة واحلسن واالعتدال يف أهل النعيم ونقيضه يف 

خر آذا قالوا يف ققوا ها حتفنشأهتا مريضٌة سقيمة مظلمة وال بد من النقلة فال بد من تغري النشأة، ومل
 النشأة. تغري، فإنه ال بد من [77: ]النساءَّحب جب هئ مئ خئ ُّٱ: اآلية

 : إشارة
طلب وملظلمة، اورّد الشبه  ، طلب املعرفة باهلل من طريق الفكر[77: ]النساءَّ حئ جئ يي ىي ُّٱ

ا األدب ول فأساؤدالاملشاهدة باجملاهدة واملكابدة، وهذا كله من بسط احلق هلم فحكم عليهم باإل
 خبالف احملققني.

 : إشارات اجلالل
، دائرة ال إله إال اهلل تعم كل موحد وال خيلد [48: ]النساءَّ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ: قال اهلل تعاىل

سلطاهنا إال فيمن ليس له خري غريها وال يشفع يف أصحاهبا إال أرحم الرامحني خاصة  يف النار، وال يظهر
وما سوى اهلل فإن شفاعته إمنا تكون فيمن عنده مثقال ذرة من خري من غري التوحيد، وغرضنا أن نفرد 
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ال يكون يف كتابا إن شاء اهلل يف ال إله اهلل وأهلها خاصة فجالل ال إله إال اهلل صعٌب فإنه يقتضي أن 
البشر اعتماد على غري هذا املعىن وهذا صعب فبسطهم هذا اجلالل األعظم يف سريان سر األلوهية 
بالفعل العام يف املوجودات املعبودات من األداين إىل األعايل فإذا وقفوا على هذا السريان سر األلوهية 

 ، فافهم هذا.بالفعل انبسطوا يف األسباب وعرفوا منه ما خلقوا له وما خلق هلم
 : اجلمال

 اله، والشرك من الذنوب وهو ال يغفر، نزل احلق يف مج[53: ]الزمرَّمت خت حت جت هب ُّٱ
 ني مي زي ُّٱ: هقول اللهم جت فانبسطوا يف الشرك فقبضمباسطة لنا فأشهدنا سريان األلوهية يف املعبودا

 ان منهمكما  ستر اهللسهم فأظهروا نقيض ما هم عليه، و، ملا ستروه يف نف[48: ]النساءَّ حئ جئ يي ىي
ترهم عن س، فقسم سمنيقمن املخالفة عليهم جزاء لسترهم إياه يف قلوهبم وقسمهم يف ذلك الستر على 

ة هم فيها إماتن مييتأار بالم أن تراهم إذا دخلوا النغريهم وقسم سترهم عن نفوسهم كما سترهم عن اآل
ني اآلالم عن تراه أالم لب الذي هو حمل اآلفذلك الذي ستروه يف قلوهبم من توحيده هو الذي ستر الق

 وهذه إشارة بديعة يبسط القلوب مجاهلا ويورث اإلدالل حناهنا ولطفها.
 : إشارة

 .ادملا مل يستروه مل يسترهم يف موطن من املواطن فأفضحهم على رؤوس األشه
 : إشارة

م ار ليس له مقا، والغفيعامجاهلل هنا معناه الغفار وإمنا جاء باالسم اجلامع لكونه قال يف اآلية 
 .]اهلل[فقال اجلمع 

 : إشارات اجلالل
ل معروف األمر . املعرفة تتعلق بأمرين من ك[91: نعام]األَّ جم يل ىل مل خل ُّٱ: قال اهلل تعاىل

رك الكشف من مدا قيقةالواحد احلق واآلخر احلقيقة، فاحلق من مدارك العقول من جهة الدليل، واحل
ألول فكان ااملدرك بأتى ف، "أنا مؤمن حقًا": رك ثالث البتة، فلهذا قال حارثةواملشاهدة، وليس مث مد

عنده كان ، يرى إن «انكفما حقيقة إمي»: aاملدرك الثاين، ولكن سكت فقال له النيب ب مؤيدًا عنده
 تصح، فال «عرفت فالزم»: aواالطالع والكشف، فقال له النيب  باالستشرافاملدرك الثاين، فأجابه 

 .احلق واحلقيقة: رفة للشيء على الكمال إال هباتني احلقيقتنياملع
ت القدر ه، وليسقدر فإذا أخرب اهلل تعاىل بأنا عاجزون عن إدراك حق قدره فكيف لنا حبقيقة

رفة عجز عن معنحرى أن فأ عنه نا إال املعرفة مبا يقتضيه مقام األلوهية من التعظيم وحنن قد عجزناهه
 كبريا. ذاته جلت وتعالت علوا

التعظيم  ندهم منعرر تق ما ون قدره معرجالل وقطعوا أهنم ال يقدفلما عاين احملققون هذا اإل
قوف على ذلك مو ألن وقدر ما هم بالتقصري فعرفوا أنه ليس يف وسع احملدثات أن تقدر قدر القدمي

 .اجلاللة، وال مناسبة يف مفاوز احلرية هلذا يضرٍب من املناسبة احلقيق
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  :اجلمال
، فأنست نفوس [56: ]الذارياتَّىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ: مجال هذا اجلالل قوله تعاىل

املقام  قوا ببسط هذالما حتقه، فاحملققني وحتققوا أنه ما أحاهلم إال على ما هم متمكنني من حتصيله بتوفيق
 .[67: ]الزمرَّ مظ حط مض خض حض ُّٱ: قبضهم جالل
 : إشارة

لك ه من أجا خلقمنك يف هذه اآلية فانظر إىل مإذا أردت أن تعرف حد املعرفة اليت طلب 
لك ذيعرفك  ك أنوأجعلك سلطانا عليه وانظر ما جتد يف نفسك أن تطلب من ذلك املخلوق من أجل

قك ومما دم توفيك لعنك ال تطيق ذلإطلب احلق منك أن تعرفه به من غري زيادة وال نقصان و بعينه
تك ما فال هت ن أجليمخلقت األشياء من أجلك وخلقتك يا ابن آدم : أوحى اهلل تعاىل به يف توراته

 خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك.
 : إشارة

مر الذي ذلك األلاعل خلق من أجلك فال تذمه فإن الذم منك إمنا يطلب الف اإذا اعتاص عليك م
 ذهه ، ومنألدبامل ترضه وما مث إال اهلل وليس بأهل للذم فقد شهدت على نفسك باجلهل وسوء 

وا اسطة وما قدراملب ذهقت هواملباسطة تفرع وهلذا استعمل اهليبة منا عند اجلمال فإن مل يكن عندنا يف 
 اهلل جبالهلا وإال هلكنا.

 : تنبيه
 ا يناسبمنظر إذا اعتاص عليك من خلق من أجلك فانظر ما طلبت منه وارجع إىل نفسك وا

يك ذلك اص علذلك واعتصت وأبيت فاعتذلك الطلب منك مما يطلبك به ربك فإنه جتده قد طلب 
ن ثلك أو مل يكء كان مسوا األمر املناسب فإن اهلل تعاىل إذا أوقر يف نفسك طلبا ما ممن خلق من أجلك

كانت  يعك وإنلك يطيف ذلك فإن ذ أطعتهفإن اهلل تعاىل قد طلب ذلك منك وأنت مل تشعر فإن كنت 
 حضُّٱ: ىلهلل تعاال اقوع اإلنساين من أجل اإلنسان األخرى فذلك كذلك واعلم أن اهلل خلق هذا الن

 ، فافهم هذه اإلشارة ترشد إن شاء اهلل تعاىل.[32: ]الزخرفَّمغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 : إشارات اجلالل

. ما من آية يف كتاب اهلل تعاىل وال كلمة يف [16: ]التغابنَّ مئ خئ حئ جئ ُّٱ: قال اهلل تعاىل
اٌل وكماٌل، فكماهلا معرفة ذاهتا وعلة وجودها وغاية مقامها، جالٌل ومج: الوجود إال وهلا ثالثة أوجه

وجالهلا ومجاهلا معرفة توجهها على من تتوجه عليه باهليبة واألنس والقبض والبسط واخلوف والرجاء 
لكل صنف شرٌب معلوٌم منها، وإمنا عدلنا يف هذا اجلزء إىل ذكر جالل آية ومجال أخرى ليعرف 

مقاٌم رابٌع ويظهر سرُّ ذلك يف اإلهلية يف معرفة  لكلمة اسبة بني املتباينني فليسالطالب املريد صور املن
احلق نفسه ويديه وقبضته فاعلم ذلك فأفزع احملققون جالل هذا القول إذ أحاهلم على استطاعتهم فرمى 

م جالل كلفني أن يفي باستطاعته يف تقواه فأهلكههبم يف حبر البعد وظهر يف عزته فما قدر أحد من امل
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هذا السهل املمتنع فلما اشتد عليهم هذا اجلالل حىت كاد أن يهلكهم بسطهم احلق وآنسهم فأشهدهم 
 .[102: ل عمرانآ]َّ يي ىي مي خي ُّٱ

 : اجلمال
سطة حني أمرهم ، فنزل إليهم يف مجاله مبا[102: عمرانل آ]َّ يي ىي مي خي ُّٱ: قال اهلل تعاىل

أسرارهم يف فوسهم ونلوا هم من غوائل البسط فاستعمفسأن بالوفاء باحلق فأنسوا واطمأنوا فخافوا على
وهو  هلل باهللااتقوا  ،إشارةفظت عليهم هذه اآلية أدب احلضرة ، فح[16: التغابن]َّ مئ خئ حئ جئ ُّٱ

: ، وقال[49: الدخان]َّيف ىف يث ىث نث ُّٱ: ، قال اهلل تعاىل"وأعوذ بك منك": قوله 
 ا.يراض هساخطا باهلل من كون ه من كون، إشارة اتقوا اهلل[35: غافر]َّىث نث مث زث رث يت ىتُّٱ

 كونية
ٌ
 : إشارة عامية

م، ويكفي هذا ح العلوفاتيم، فمن عرف حقائق األمساء فقد أعطي اتقوا اهلل املعاقب باهلل املعايف
مأخذ  إنهفمأخذه  عرفةالقدر فإن الغرض من ذكرى تفصيل هذه اآليات تعليم املدخل إىل هذا الفن وم

 ا وإياك من الدعوى.عزيٌز، واهلل يعصمن
 : تنبيه

عرفنا فيها ا هبا ياطبنعلم يا أخي أن القرآن العزيز خاطبنا احلق به على طريقني منه آيات خا
واحد، ومنه طريق الو الىل أين كانت غايتنا وهإىل أين كان مبدؤنا وإبأحوال غرينا وما كان منهم و

: ثل قوله تعاىلم ةفعلي اطبةخم اآيات لنخاطبه هبخاطبنا ب: آيات خاطبنا هبا لنخاطبه هبا وهي على قسمني
، وغري ذلك، وخماطبة [196: البقرة]َّخت حت جت هبُّٱ، [110: البقرة]َّهت مت خت حت ُّٱ

 خض حض جضُّٱ، [109: املؤمنون]َّرب يئ ىئ نئ ُّٱ، [6: الفاحتة]ٱَّ ىي مي خي ُّٱ: لفظية مثل قوله
 ي لك أنغري هذا، وينب، وأشباه  ذلك كثرٌي وليس القرآن حيوي على غ[286: البقرة] َّجع مظ حط مض

 ، وقف هنا وبني[14: البقرة] َّحس جس مخ جخ مح ُّٱ: تفرقة يف كالم اهلل تعاىل إذ قرأته مثل قولهلتتنبه ل
 خض حضُّٱ: لق، وقف مث [14: البقرة]ٱَّجض مص خص حص مسُّ: ، وقف مث قل[14: البقرة] َّ خس ُّٱ: قوله
ا احلد أته على هذ، فإنك إذا قر[15: البقرة]َّجغ معُّ، وقف مث قل [14: البقرة]ٱَّمظ حط مض

اعلم فألشياء سب اعرفت أسراره وميزت مواقع اخلطاب وحكايات األحوال واألقوال واألعمال وتنا
ب احلمد اهلل رأهله و ا منذلك وقد تبني املقصود فلنقبض العنان. واهلل ينفعنا وإياكم بالعلم وجيعلن

 .العاملني
 اجلالل واجلمال مت كتاب
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 هللكتاب اجلاللة وهو كلمة ا

 يل ىل مل خل
 به احلول والقوة

القلوب وال   تضمرهل والاحلمد هلل محدا ال تعلمه األسرار وال تعرفه األرواح وال تدركه العقو
يس بدية بالتقدحامد األللم تستشرف عليه النفوس وال تنطق به األفواه، اجلامع للمحامد األزلية واملمد

لقيومية  لذي عنتمد ايد املؤتى جوامع الكلم حمللحامدين عن النظراء واألشباه، والصالة على الس
الصالة عليه حتركت بنة والوجوه وسجدت له اجلباه صالة دائمة قائمة ما نطقت مبجده األلس َمشِرِفِه

 الشفاه وسلم تسليما عليه وعلى الذين اصطفى من كل حليم أواه .
فأقول  إلشاراتار وااألسرفإين ذاكر يف هذا الكتاب بعض ما حتوي عليه اجلاللة من : أما بعد

ند عيه يعرج وهو رج وإلنه خيإن اهلل لألمساء مبنزلة الذات ملا حتمله من الصفات فكل اسم فيه يندرج وم
 إذ ومراتب مّجة ة اطن كثريمو احملققني للتعلق ال للتخلق وحقيقته أنه دليل الذات ال غري مث أنه يظهر يف

 ون اجلاللة يفكام فتكاألحوا تطلبه تلك املراتب من املعاين ال فائدة لتصور الذات يف تلك املواطن مل
 الذي ك املعىنهة ذلجمن  االسمعطيه ذلك يذلك املوطن تعطي مبا حتتوي عليه من معاين األمساء ما 

لى مجيع عمنيتها مبهي من حيث أن اجلاللة قامت مقامه يف ذلك املوطن االسمخيتص به وفيه شرف ذلك 
لغفار ائبٌة مناب اههنا ن اللةقال يا اهلل اغفر يل، فاجل اباإلحاطية فيها كاملذنب إذاألمساء وخصوصيتها 

ن ملها ما فيها يب كا غ إهنمثلة مقدسة عن التقييد. الغفار وتبقى اجلال االسمفال جييبه منها إال معىن 
يظهر هناك  هلون اإري فغعامل الشهادة شيء إال استرواح ما يف وقت حتريكها بالضم يف قولك اهلل ال 

 .غري والرقم فغيب مطلق ال طوما عدا هذا فغيٌب جمرد أعين يف اللفظ وأما يف اخل
رٌة يف نها ظاهبعة م، وأر[ا ل ل ا ه]واعلموا أهنا حتوي من احلروف على ستة أحرف وهي : قال

 ا مشدّة وهاءهبملنطوق هي االرقم وهي األلف األولية والم بدء الغيب وهي املدغمة والم بدء الشهادة و
 هلو وحرفٌ اات وها ف الذوأربعة منها ظاهر يف اللفظ وهي ألف القدرة والم بدء الشهادة وأل اهلوية.
 واو اهلوية يف واللفظ  و يفمنها ال ظاهر يف اللفظ وال يف الرقم لكنه مدلوٌل عليه وهو واو اهل واحٌد

و لعامل ب والواللغي و معقول واهلاءوالالم للعامل األوسط وهو الربزخ وه الرقم واحنصرت حروفه،
 يفتمكن ظهورها يية وال شفه الشهادة وملا كان اهلل هو الغيب املطلق وكان فيه واو عامل الشهادة ألهنا

ا صح شرف ومن هن لغيبااهلل، هلذا مل تظهر يف الرقم وال يف اللفظ فكانت غيبا يف الغيب وهذا هو 
ار اآلخرة يف الد غدا  العقل والعقل هو الظاهر فإذا كاناحلس على العقل فإن احلس اليوم غيٌب يف

ت لألبصار الغايا كانتكانت الدولة يف احلظرية اإلهلية وكثيب الرؤية للحس فنظرت إليه األبصار و
 هو أن اآلخرةوألسرار امن  والبدايات للعقول ولوال الغايات ما التفت أحد إىل البدايات فانظر ما هنا

 َّ ٍّ ُّٱ: ، وقال[67: نفالاأل] َّمع جع مظ حط مض خضُّٱ: ل اهلل تعاىلأشرف من الدنيا قا
 .[17: األعلى]ٱَُّّ

ب أشرف من الذهاوة أحسن وميمث أن اآلخرة هلا البقاء والدنيا هلا الزوال والفناء، والبقاء والدمي
 والفناء.
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لم للعقل العيقني، ولم الععلم وغايتها عنٌي، وعني اليقني أشرف من  باهلل ابتداءمث إن املعرفة 
 الشهادة صار عاملفنظر يوالعني للبصر، فاحلس أشرف من العقل، فإن العقل إليه يسعى ومن أجل العني 

 الشهادة صار عاملفهلا غيب الغيب، وهلذا ظهر يف الدنيا من أجل الدائرة فإنه ينعطف آخرها على أو
يف قرب.  ذن إالاأل  تسمعأوال وهو مقيد عما جيب له من اإلطالق فال يبصر البصر إال يف جهة وال

نه يأخذ لعقل فإامل اعوصار عامل الغيب وسطا وهو . فخالفه إذا مشى حقيقة وانطلق من هذا التقييد
 .العقل وخيدم له يسعىوغيب عن احلس براهينه ملا يريد العلم به وصار عامل الشهادة املطلق غيبا يف ال

ل غري ظ أللوهيةايف  يس كل ظل ميتد والعرشوظلُّ اهلل العرش، غري أنه ل ،لكل شيء ظلٌّ: فصل
ر فيها، والنو ان ظلهاار كممتد لكنه غيٌب، أال ترى األجسام ذوات الظل احملسوس إذا أحاطت هبا األنو

مسائي  رضي والأعين ما وس»: ظله فيه والظلمة ضياؤها فيها، وملا استوى اهلل على قلب عبده فقال
ر ظل ش الظاهالعرالرمحن  على العرش املعروف الظاهر، ف ، حني استوى االسم«ووسعين قلب عبدي

: ن كان قد قالإوالرمحن وهلل الرمحن والعرش اإلنساين ظل اهلل وبني العرشني يف املرتبة ما بني االسم ا
، فال خيفى من كل وجه على كل عاقل [110: اإلسراء]َّمم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يفُّٱ

: الفرقان]ٱَّيف ىف يثُّ: وما الرمحن حني قيل هلم: ال املكلفونتفاوت املراتب بني االمسني وهلذا ق
ا كان لرمحانية، وملا يف اار غيبدوا اهلل. وملا كان العرش سريرا صبوما اهلل، قيل له اع: ، ومل يقولوا[60
ن وغيبه إله ته إنساشهادفستواء اإلهلي على القلب من باب وسعين صارت األلوهية غيبا يف اإلنسان اال

 مب زب ُّٱ: ونقال فرعفإلله األلوهية الغيبية يف هذا الشخص اإلنساين ادعى األلوهية باالسم اولسريان 
ريق ط ، ومل يتحر من أجل أن قاهلا عن املشيئة ال عن احلال ال من[38: القصص]َّرت يب ىب نب

ا كوهنبية لتفطن وصرّح بالربوفقاهلا بلفظة غريي  وإمنا ، وال قال إله[14: ]طهَّ ىم مم ُّٱ: األمر أن يقول
عن احلال من طريق األمر  ، خبالف من قاهلا[24: النازعات]ٱَّ رئ ّٰ ِّ ُّٱ: ال تقوى قوة األلوهية فقال

أنا اهلل : وين وقال مرةا فاعبدال أنإإنين أنا اهلل ال إله : مبساعدة املشيئة فكان مجعا مثل أيب يزيد حني قال
 لى سائرلوهية عاأل عة السريان، فعزةسهمها فيه لكمال س يفلم يكن لأللوهية فيه موضع فراغ ترم

 معها البتة. السمة فال مقاومة باألمسائية ظاهرة وغال املراتب
إلثبات فال ا بعد اد نفيالعامل العلوي فارتفع هبا الترمجان ومن عا يف اهلل كلمة نفي شدت: فصل

ال عني له يف احلكم ف، [163: األنعام] َّحس جس مخ ُّٱ: عني له ولو ظهر يف اللفظ كما نفى الشريك بقوله
اآلخر خيرج  دمها يفب أحواللفظ به موجوٌد وما بقي بعد نفي ال إال األلفان وهو األول واآلخر فاضر

 وجودنا وحدوثبه فإنه ه فيلاهلاء بينهما وينتفيان وهو اهلو فإن األول له تعاىل اسم إضايف ال حقيقة 
: ة يف عنياحلقيق جانب حكم اآلخرية وحنن منعيننا كان له حكم األولية وبتقدير فناء أعياننا كان 

 ، فكأنا مل نكن فال أولية إذن[1: اإلنسان]َّحض جض مص خصُّٱ، [9: مرمي]َّمب خب حب جب هئ مئ خئُّٱ
 وال آخرية إذ ال حنن فبقي هو خاصة وهو املطلوب.

الم هذا االسم األوىل الم املعرفة، فإن األلف والالم للتعريف كما جاء، واأللف األوىل : فصل
ل ازوبشيء معه فبقيت الالم الثانية واهلاء وكالمنا على صورة الرقم فهي الم امللك فإن  اهلل وال لكان

م امللك واهلاء كناية عن غيب الذات املطلقة فإن اهلاء أول الالم األوىل تبقى صورة له فهي الاأللف و
هبذه اإلشارات حيوي  االسمنسان ولكن أقصي الغيب فصار هذا اإلاحلروف وهلا املبدأ وهي غيٌب يف 

شيء معه من حيث األلف وحيوي على مقام املعرفة من حيث الالم األوىل وحيوي  على كان اهلل وال
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على مقام امللك وفيه ظهور كل ما سواه من حيث الالم الثانية وحيوي على ذكر العامل له من حيث 
 هو فباأللف يذكر نفسه وباهلاء يذكره اهلاء ألهنا دليل الغيب وهو غيٌب عنهم فال يطلقون عليه تعاىل إال

خلقه وبالوجه الذي يلي األلف من الم املعرفة يعرف نفسه أزال وبالوجه اآلخر منها الذي هي الم 
أبدا باملعرفة احملدثة ومن حيث الالم نفسها اليت هي الم املعرفة تعرفه املعرفة فقد كمل  هامللك يعرفه خلق

وأما  انظرنا أمت هذا االسم وما أكمله.لقدمي صفته حقيقة، وموصوفه، فيف هذا االسم الوجود احملدث وا
باهلاء الروح  نطق اللفظ بعد الم امللك املتصلة باهلاء يف اخلط والواو الغيبية يف اهلاء إذايف األلف الظاهرة 

النطقية فإن نطق هبا اجلسم عادت الواو ياء فإن نطقت هبا النفس املثلية عادت ألفًا فحكم هذه األلف 
والواو املتحولة من صورة إىل صورة حبسب الناطق حكم آخر وذلك أن اهلاء ملا كانت تنظر إىل األلف 
األوىل ومقام األلف هناك أن ال يتصل به شيء ظهرت األلف بعد الالم فاتصلت هبا الالم يف النطق 

 سكون موت فإن نطق شيء معها مادام الكون ال يذكرها فهي ساكنة سكون حياة ال فبقيت اهلاء وال
 هبا الكون أو ذكرها فال بد أن يكون الذاكرة كما قدمنا فيظهر بعدها من احلروف كما ذكرنا.

 اد الكائناتيات إلجياهلو مث حتقق ما ذكرناه يف اهلو واهلاء واهلي يف كتاب اهلو من التحام: فصل
ح واهلي اهلا يف الفتو  الضمهلو يفاهلاء جتد ا ضمب واهللإذا نطقت بقولك باهلِل بكسر اهلاء واهلل بفتح اهلاء 

 السكون هلذا الباب كما ذكرناه وهو الثبوت.يف يف اخلفض وبقي 
 تذا ظهرإى فيها ر وسرة على سائر األمساء سرت فيه األمساء إذا ظهياملهيمن له ملا كانت: فصل

ألثر وما ام ويه للحكفها ينسريان املاء يف املاء وكان التعيني عن واحد من هذه األمساء فيها أو تعي
ص فكأن جد القصة تومساء، واأللوهياألتوجهت عليه، فالقصص تبدي األمساء واأللوهية يف العلم و

 األمر دوري.
ة هو احلرية ياملهيمنويف العامل الذي خيصه الزائد له على مقام اجلمعية  االسمحكم هذا : فصل

شاهدة وحضرته الفعل وهو املشهد الذي ال يشهده منه السارية يف كل شيء عندما يريد املعرفة به وامل
سواه، وكل من تكلم فيه فقد جهل ما يتكلم فيه ويتخيل أنه قد أصاب وهو خمطئ، وهبذا املشهد 
الكوين واحلضرة الفعلية صحت األلوهية ال غري حىت أن العقالء وأصحاب القياس من أصحابنا مثل أيب 

قدم على املعرفة بنا عند األكابر وهو غلط نعم يعرفونه من حيث حامد وغريه ختيل أن املعرفة به تت
وغري ذلك، وهذا كله له وإىل ما ال أول  أول التقسيم العقلي أن املوجودات تنقسم قسمني إىل ماله

صحيح ولكن ال يفرقون أبدا كونه إهلا ابتداء قبل معرفتهم هبم وكونه ذاتا معلوما صحيح غري كونه 
ا هو يف األلوهية ال يف أنه مث ذات قدمية يستحيل عليها العدم فالقائلون هبذا القول ال إهلا، وكالمنا إمن

ثبت هلم املعرفة باأللوهية وامسه اهلل إال بعد معرفتهم به وهلذا صرح الشرع بالربوبية على حد ما ذكرناه ت
انت الربوبية فقال من عرف نفسه عرف ربه ومل يقل من عرف الرب عرف نفسه، فإنه ال يصح فإذا ك

اليت هي الباب األقرب إلينا مل تتمكن معرفتنا هبا إال بنا فأين أنت واأللوهية، وقد كىن الشرع عن هذا 
املقام اإلهلي أن حضرته احلرية يف قوله حني قيل له أين كان ربنا قبل أن خيلق السماء واألرض فقال 

a "كلمة نفي، فالقصر للحرية وجعلها "ما فوقه هواء وما حتته هواء"، بالقصر واملد، "يف عما ،
لالسم اهلل، فلهذا حارت البصائر واأللباب يف إدراكه من أي وجه طلبته، ألنه ال يتقيد باألين، واملد 
للسحاب وهو اجلو احلامل للماء الذي هو احلياة ومنه كل شيء فهو يف ذاته ال يقال فيه أين ودل عليه 

احلريات فكيف املتحريون كاخلط بني الظل  حارتالربازخ  مبوجود برزخي بني السماء واألرض ويف
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فعادت الكلمة الربزخية  شيئنيوالشمس واملتوهم بني النقطتني وبني اخلطني وبني السطحني وبني كل 
إىل احلرية بعينها فما مّث إال احلرية فما حصل أحٌد منه إال ما عنده، مل حيصل غريبا وال ينبغي أن حيصل، 

 وحارت احلرية. هو فهو هو وإن قلت ليس هو هو فليس هوفإن قلت هو هو 
ر احلادث  القادادثة يفخلق القدرة احلبعيد وملا أراد اهلل تعاىل حتيري بعض املخلوق من باب 

ال القادر يكن فق ا ملوأحال التأثري وخلق التوجه من القادر احلادث على الفعل وهو الكسب فظهر م
علي وال ث ليس فلثالحلادث اآلخر هو كسيب فقال القادر احلادث ااحلادث فهو فعلي فقال القادر ا

ر بني ون مقدون يكأكسيب وقال القادر القدمي هو فعلي وقال احلق ومل يستحل عند السليم العقل 
 يعلم ال فاهلل تعاىل هلل.اقادرين وإمنا الذي يستحيل مؤثر بني مؤثرين فتفهم هذا الفصل ترشد إن شاء 

درك يقل وال ال يعوهل وال ينجهل وال يشهد وال يكشف وال يرى بطريق اإلحاطة ينعلم وال جي وال
ؤمن واملالك وامل كالّرب ستحقوإمنا يتعلق هذه اإلدراكات كلها بأمساء األلوهية وبأحكام األمساء اليت ت

 حج مث هتُّٱ: ال موسىفق الدار هؤية يف الدار اآلخرة للربوبية ويف هذروهلذا أثبت الكتاب والسنة ال
 جيُّٱ: قالف، فلم جيعل األلوهية مدخال بل قد نفى [143: األعراف]َّ جع مظ حط مض ُّٱ: وقال َّمج
: ىلا، فأتى باهلو وأثبت أنه ال يدرك وهو الصحيح وقال تع[103: األنعام]ٱَّيي ىي مي خي حي

 لك اك يق ىق يفُّ: ، وهبا علق احلجاب فقال[23-22: القيامة]ٱَّىنين من خن حن جن يم ىمُّٱ
رون تكما »، ويف حديث «ترون ربكم كما ترون القمر»: ، وقال [15: املطففني] َّمك
على  تجلىيإن الرب : ، ذكره مسلم يف صحيحه جاء يف احلديث الصحيح يف كتاب مسلم«الشمس

نا إذا جاءنا ربربنا ف أتناطائفة يف احلشر فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ باهلل منك هذا مكاننا حىت ي
أنت  ، فيقولون[24 :النازعات]َّّٰ ِّ ُّٱ:  يف صورته اليت يعرفون فيقولعرفناه فيأتيهم اهلل تبارك وتعاىل

: الفجر]َّجم هل مل ُّٱ: لربنا فما ظهر هلم إال الرب وما عرفوا إال الرب وال خاطبهم إال الرب، وقا
اء من اهلل األمس قائقهالب حب، ولو جاء اهلل فإمنا معناه الرب كما قدمناه فإن األحوال والقرائن تط[22

 ة هبا، واهلل هو اجلامع احمليط.اخلاص
 م أنه ال إلهال فاعلمر فقما أحسن ما نبه اهلل تعاىل حني أمر نبيه وأدرجنا معه يف ذلك األ: فصل

ت ثَبت هو عني امل املثِبو عنيإال اهلل، فهذه الكلمة تدل على أن النفي هو عني اإلثبات هو عني النايف ه
هية بت إال األلوت واملثلثاباية وما أثبت إال األلوهية وما كان إال األلوه ىهو عني املنفي فإنه ما نف

ن اثابت لكا ليس بمثبت مأثبت و واملثبت، فإنه لو مل تثبت هي يف عينها مل يصح أن يثبتها سواها، ول
ٌة كام، هي واحدستة أح هذهف كذبا فهي املثبتة نفسها حقيقة وكالمنا يف مقام احلقائق من مقام احلقائق

 جي ُّٱالشرع  ف إشارةألط يقة، وهكذا الوجود كله هو واحٌد يف احلقيقة ال شيء معه، وهلذا مايف احلق
، فالشهيد هو اهلو والقلب والسمع فقال كان اهلل وال شيء [37: ]قٱَّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

و ه و فما مث إالهو اهل كانوآلن هو اهلو امعه ومتمها العلماء باهلل فقالوا وهو اآلن على ما هو عليه ف
هر مث اب مث ظغ ظهوٌرواحلال احلال والعني العني فما مث إال غيب ظهر أن  ثبتوحنن موجودون وقد أ

دا وهو احد أبهكذا ما شئت فلو تتبعت الكتاب والسنة ما وجدت سوى ومث ظهر مث غاب، غاب، 
 اهلو فلم يزل اهلو غائبا أبدا.

دة لشخص مرتني وال يف صورة واحدة وقد أمجع احملققون أن اهلل ال يتجلى قط يف صورة واح
ال يرى من ليس كمثله شيٌء إال من ليس كمثله شيء : لشخصني وهذا هو توسع اهلو، وقال أبو طالب
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ليس كمثله شيٌء فإن كان كما زعم زاعٌم ليس كهو شيء فالشيء هو : فالرائي عني املرئي، وقد قال
تبال، فإن كان صفة كان ملاما، قال أبو  وإن كانت الكاف صفة أو زائدة كيف ما كانت فال اهلو،

 وإن مل تكن صفة كان ليس هو اهلو وكان الشيء هو اهلو واهلو هو فال هو إال هو.: طالب
ر وظلمة لو كشفها إن هلل سبعني ألف حجاب من نو": aومما يؤيد ما ذكرناه يف اهلل قوله 

علمه أه، فما كرناو اهلو كما ذ، فهذا هو اهلل وه"ألحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه
a كالم ظهر، وأيد اليكن أن مي ال باملقامات وما أكشفه لألشياء وليس املراد العدد وإمنا املراد أن اهلل

ما يف الغيب وبقه ن العقل متعلبالبصر، وهذا من أشرف البصر أنه وصف هلل، والعقل ليس كذلك أل
 لبصر ومل يكن العقل.حق البارئ غيب، فالكل له شهادة، فلهذا كان ا

ب األفكار ر وأربالنظامن هذا الباب على ما قدمناه أن حضرة احلرية ما دخل من احلرية على او
العقالء يف  الف بنيال خفحكامها أيف الصفات، أعين يف إثبات أعياهنا هلل أو نفيها وأما  واالستبصار

دد والكثرة ثبت العقد أفذات املوصوفة ذلك، وصورة احلرية يف ذلك أن من أثبت أعياهنا زائدة على ال
وإن قلنا  كون هذايكيف ، ف]غين بالذات كامل بالذات[يف اهلل وهو واحٌد من مجيع الوجوه  واالفتقار

كون الذات هو أن تو ددال يلزم مثال من هذا إثبات العدد على وجه ما فثم ما هو علينا أشد من الع
إما و إما الكثرة ملقامنيين اأعياهنا وفر من مثل هذ ى، ومن نفكاملة بغريها وكل كامل بغريه ناقص بذاته

اهلل إن  ى معرفةه علآخر وهو أن احلكم ال يقدر من جهة الدليل الذي قد نصبتمو أمر النقص تلقاه
اته ا حمال، فإثبال، وهذل أزكونه قادرا لنفسه وقع الفع تهذه األحكام للذات جمردة فإنه إذا أثبت تثبت

 حمال.قادرا لنفسه 
لعقول اف مأخذ د عرمث إن القلب ال جيد ذلك اجلالء بقياس الشاهد على الغائب وال سيما وق

حسن، وكل  مور غرياأل من أين هو ومن أين يركب براهينها وأدلتها فالقصور منوط واإلقدام على هذه
على املقام  ياتافت لطرقما ال ميكن حصوله إال باملشاهدة والرؤية أو التعريف فحصوله من غري هذه ا

 وجرأة.
 لتعرض اللبيل سفاألوىل بأصحاب العقول الوقوف واإلقرار بالوجود وإحكام الصفات، وال 

تسلط هذا  ، فانظرشيء لنفيها وال إلثباهتا، فإن العقل أعجز من أن يقف على مثل هذا، بل على أقل
شد أنظر ما لعقول اااب ، فأصحالعجيب والكلمة العجيبة على مجيع العوامل باحلرية والعمى فيه االسم

هر إليهم ات قد ظشاهدحريهتم، ما اجتمعوا على شيء ال املثبتني وال غريهم من النفاة وأصحاب امل
كن هر مل يزل، لهو الظاوا وووقع اإلنكار والعياذ منه حني مل يوافق صورة معرفتهم به، فمعرفتهم به رأ

فرأيت  لى جانبعتها م تأهتا على التقابل بل جئوجهك فل هاإذا كان مطلوبك يف املرآة أن ترى في
حيح صلت هذا ك فقصورة غريك فيها فلم تعرفها وقلت ما هذا أردت، فقابلتك املرآة فرأيت صورت

 يب منك ال من املرآة.عفال
وملا قيدت الطلب بصورة معقولة فاتك خرٌي كثري فقد صار أهل املشاهدة يف حرية أشد من حرية 

ملشاهدة، وكذلك أصحاب الرؤية أول رؤية تقع هلم، فإن الرؤية خالف أصحاب العقول مع ا
ظر ناملشاهدة، وهلذا جاء اخلرب بالرؤية غدا ال باملشاهدة، وقد ذكرنا هذا الفصل يف كتاب العني فلي

خالف ذلك،  ارأوه مرة أخرى رأو فإذا هناك، فيمسكون أصحاب الرؤية على ما وقع هلم فيها
ا، فما مث إال حرية يف حرية، فلو كان اهلو نكما حار أهل املشاهدة ه روااوكذلك يف كل رؤية، فح
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ال بد من فمن اهلو  بدظاهرا ملا صّح هذا اخلالف، ولو كان اهلو ظاهرا ما كان اهلو ولكان األنا وال
 : من قصيدة فيه اخلالف، ولنا

  إ ا أر    م  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ف
   تتتتتتتتتتت م  متتتتتتتتتتت   ي تتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتت  ف

 

 ال رمتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتم  متتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت     تتتتتتتتتت  
 ف  تتتتتتتتتتتتتتت رف   تتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت  إخمتتتتتتتتتتتتتتت  

 

يت أنا عند  لو بقوإال فصار ظهور اهلو الذي هو اهلل إذا مل أكن أنا حىت ال يكون هو اهلو هو
، فإن اهلو إال يف اهلو في اهلوينت ظهور اهلو لكان األنت واهلو ال بد منه فيبقى ال بد منه وال بقاء يل، وما

ٱَّ خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱ: من هذا الباب باب احلرية اإلهليةليس من نفسه يف اهلو وال يف غريه، و

أفعله يب  تمكن أنيألنه ال  فعله إال بكأ، وافعل يا عبدي ما لست بفاعل بل أنا فاعله وال [17: نفالاأل]
رت حرت وحافليه فأنت ال بد منك وأنا بدك الالزم فال بد مين، فصارت األمور موقوفة علي وع

 : مث إال حرية يف حرية، وكم قلت احلرية وحار كل شيء وما
 التتتتتتتتتتتتتتتتتتترل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 إ    تتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا   متتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

   تتتتتتتتتتتتت ميتتتتتتتتتتتتت  ليتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت ر  متتتتتتتتتتتتت  ال 
 أ    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  رل فمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 : وكم قلت
  يتتتتتتتتتتتتتتتتتر  متتتتتتتتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتتتتتتتر  زتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر 
 أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتتتتتتتتت ر    ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
  التتتتتتتتتتتتتتتتتتت   أستتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ف  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  إ    تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت    
 فأ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 ليتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت ر   تتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتتتتت ر 
   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رارف لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   أف

 لتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  فتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أف  لتتتتتتتتتتتتتتتتتت    لخيتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر
   تتتتتتتتتتتتتت  إ   تتتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتتتتت ر
    تتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتي  ل تتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتترار

 

 : وكم قلت
     تتتتتتتتت  متتتتتتتتت     يتتتتتتتتت  متتتتتتتتت   تتتتتتتتت  ختتتتتتتتت ل 
 فيتتتتتتتتت  ليتتتتتتتتت   تتتتتتتتت ر  متتتتتتتتت  ي تتتتتتتتت   م  متتتتتتتتت 

 

 لتتتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتتت    ف تتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتأراف 
  متتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت  إ  هللا لتتتتتتتتتتتتتتتتي  ستتتتتتتتتتتتتتتت اف

 

، [29: ]ق َّ خف حف جف مغ ٱُّ: فعل، ومن باب احلرية اإلهلية قولهاومع قويل هذا كله قيل يل 
ة، وإنه ال اب احلريمن ب مرد له بقوته، واحملقق يأخذه وإنفاذه والفالعاقل يأخذه على إمضاء احلكم 

أن  نككذلك مل يتم يتمكن إال هذا وإال فكما وصلت اخلمسون إىل مخسة ومل يتمكن أن ينقص منها،
غرض الذي جنز ال لة وقداللة من اجلالما يف اجلفهذا بعض تبقى اخلمسني أصال، ملا سبق هبا القول، 

 واحلمد اهلل. أعطاه الوقت،
 مت كتاب اجلاللة
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 كتاب أيام الشأن

 يل ىل مل خل
ردها ىل أن يإقللها ن األيام وإن كثرت فإن األحكام الفعلية الذي هو الشأن يأاعلم : حقيقة

ات تتكرر الساع ام وكماألياار يف أسبوعًا ال غري، وتتكرر هذه األيام يف الشهور كما تكرر الليل والنه
ل جيري يف  مل يزاهللفعصار، يف الليل والنهار، وكذلك الشهور يف السنني، والسنون يف الدهور واأل

إال بالكشف   تتجلىالائق العقل خالفها فلقصوره، فإن احلق زاألشياء على ما تعطيها احلقائق وإن جوّ 
به،   حتصل الثقةالد رمبا ، وقظار فما تعطي إال النزر اليسريالرباين، وأما هبذه األدلة اليت بأيدي الن

 اهلل حىت لجاء إىلم والفيها التسلي حسبهفللعقول حد تقف عنده ال تتعداه، وهذه األمور وراء طوره 
ي ، فاألمر دورالصدور على يلقيها فيه ضرورة أو يكشفها له عينًا، فاحلق سبحانه أبدًا يعطف باإلعجاز

 حف جف مغ جغ معُّٱ: ةلروحانيات واجلسمانيات وحيدث بينهما األشكال العجيبة الغريبال يزال يف ا
كالم و ،على ليل، وليل على هنار، وفلك يدور، وخلق يدور رُّ ك، فنهار ي[39: يس]َّمف خف

دور، سيارة ت، وربيع يدوريدور وأمساء تدور ونعيم يدور وصيف يدور وشتاء يدور وخريف يدور و
 : [62: الواقعة] َّىك مك لك اكُّٱ: كما بدأكم تعودون

  أ  تتتتتتتتتتتتر إلتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتر    تتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتتت
  ا  تتتتتتتتتتتتل لتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتت  مر تتتتتتتتتتتتل  ا تتتتتتتتتتتتر
 يستتتتتتتتتتتتت ا فتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتت   
  م  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
 ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتراف  تتتتتتتتتتتتتتتتتت ل ر  ستتتتتتتتتتتتتتتتتت  را
  ير تتتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتت 
 ي تتتتتتتتتتتتتتتتتت ر الزتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتتتتتتتتتت  لي تتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمي     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر   أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم    
  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ    الخ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   أ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   

   تتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت   ال يتتتتتتتتتتتتتتتتل    م 
  ري تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   أ    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 متتتتتتتتتتتتتت  ألتتتتتتتتتتتتتت  الختتتتتتتتتتتتتت  إلتتتتتتتتتتتتتت  ي  تتتتتتتتتتتتتت 
       يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ا  ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
  زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    يم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   فمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   

 

 كيم.ز احلفأعداد تدور وحركات تكر، فسبحان مدبرها ومديرها ال إله إال هو العزي
، مع [38: ق]َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ: قال اهلل تعاىل: بيان

ال تؤثر يف القدر، وإمنا أثرها يف قدرته على خلقه إياها دفعة واحدة من غري تدريج، لكن القدرة 
املقدور، يشاهد القدر فإن شهد هبا القدر بالتأثري أثرت وإال أمسكت عن إذن القدر ال عن أنفسها، 

 حف جف مغ ُّٱ: ة عما حكم به القدررقدالستة أيام فال سبيل إىل عدول فمن حكم القدر كوهنا يف 
ورات فلك الكواكب الثابتة الذي السموات ، واليوم عندنا عبارة عن دورة واحدة من د[29: ق]َّخف

واألرض يف جوفه وحتت حيطته، وهو من النطح إىل النطح، ومن البطني إىل البطني، ومن الثريا إىل 
وأخفى من ذلك، إىل أقصى ما ودقيقتها الثريا آخر املنازل، ومن درجة املنزلة ودقيقتها إىل درجتها 

ه هذه النكتة الدرجات، فنقول إنه ما من يوم من هذه األيام ميكن الوقوف عنده، لكن أبني ما تكون في
املعروفة يف العامة وهو من طلوع الشمس إىل طلوع الشمس أو من غروهبا إىل غروهبا أو من استوائها 
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إىل استوائها أو ما بني ذلك إىل ما بني ذلك على حسب صاحب اليوم فما من يوم قلنا من هذه األيام 
ث مائة وستني يومًا، هذا موجود يف كل يوم، وهلذا ما من يوم إال ويصلح أن يتكون إال وفيه هناية ثال

فيه كل ما يتكون يف أيام السنة من أوهلا إىل آخرها ألن فيه هناية كل يوم من أيام السنة ففيه حكم ذلك 
وستون درجة، اليوم والبد، لكنه خيفى من أجل أنه ما فيه منه إال هناية خاصة، فاليوم طوله ثالث مائة 

ألنه يظهر فيه الفلك كله وتعمه احلركة وهذا هو اليوم اجلسماين، وفيه يوم روحاين فيه تأخذ العقول 
معارفها والبصائر مشاهدهتا واألرواح أسرارها كما تأخذ األجسام يف هذا اليوم اجلسماين أغذيتها 

العامل املنبعثة  يفأحكامها الظاهرة وزيادهتا ومنوها وصحتها وسقمها وحياهتا وموهتا، فاأليام من جهة 
األحد واالثنني والثالثاء واألربعاء واخلميس واجلمعة والسبت، : من القوة الفعالة للنفس الكلية سبعة

وهلذه األيام أيام روحانية يعرفها العارفون، هلا أحكام يف الروح والعقول تنبعث من القوة العالمة للحق 
وهو الكلمة اإلهلية، وعلى هذه األيام السبعة يكون الكالم يف هذا الذي قامت به السموات واألرض 

الكتاب فإهنا اليت تدور ويدور احلكم بدوراهنا، وملا كانت هذه األيام سبعة من جهة احلكم الظاهر فيها 
ما تشهد، ألن املشهود إمنا هو يوم واحد هنار  ىأن نثبتها كيف هي أهنا ما هي عل الإمل يتمكن لنا 

 وكوهنا سبعة تدور ليس مبشهود، وهلذا جعلناه على ترتيب احلكم وهو أثبت يف العلم.وليل، 
، فهذا هو املشهود من [5: الزمر]َّمظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ: قال اهلل تعاىل: فنقول

 جح مج حجُّٱ: احدةالو األيام احملسوسة، مث أبان احلق من طريق احلكم على حقيقتني بعدها فقال يف
ور يف راج الناندأن الليل أصل والنهار كان غيبًا فيه مث سلخ ك أنبأذا قد ، فه[37: يس]َّ مخ جخ مح

 لعامة فيتعنياود عند ملشهاالظلمة، وليس معىن السلخ معىن التكوير فقد عدل يف هذه املرتبة عن اليوم 
لحق ن، وىل أصلهرع إكل فعلينا أن نبني ليل كل هنار من غريه حني ينسب كل ثوب إىل البسه، فريد 

 ابن بأبيه، فإنه ملعون من انتسب إىل غري أبيه. كل
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ: قوى يف احلكمأوقال تعاىل يف اإلبانة عن احلقيقة األخرى وهو 

: وأكد هذا املعىن بقولهفجعله نكاحًا معنويًا ملا كانت األشياء تتولد فيهما معًا ، [27: عمرانل آ]َّمئ
، فأراد [189: األعراف]َّ زت رت يب ىب نب ُّٱ: ، من قوله[54: األعراف] َّ ىل مل يك ُّٱ

النكاح فكىن، وهلذا كان كل واحد موِلج موَلج فيه، فكل واحد منهما لصاحبه أهل وبعل، فكل ما 
تولد يف النهار فأمه النهار وأبوه الليل، وكل ما تولد يف الليل فأمه الليل وأبوه النهار، فليس إذن حكم 

يف وقت أن يرجع النهار من كونه موِلجا وموَلجا فيه، والليل اإليالج حكم السلخ، فإن السلخ إمنا هو 
كذلك، إال أنه ذكر السلخ الواحد ومل يذكر السلخ اآلخر من أجل الظاهر والباطن والغيب والشهادة 
والروح واجلسم واحلرف واملعىن وشبه ذلك. فاإليالج روح كله والتكوير جسم هذا الروح اإليالجي، 

هار يف اإليالج كما كورها يف التكوير. هذا يف عامل اجلسم وهذا يف عامل األرواح، وهلذا كور الليل والن
فتكوير النهار إليالج الليل، وتكوير الليل إليالج النهار، وجاء السلخ واحدا للظاهر ألربابه ومل يذكر 

يالج ألنه لو مل السلخ اآلخر ألنه معلوم فيه، ولوال ذلك التكوير ما كرره ما احتاج الناظر إىل تكرار اإل
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يكن تكرر كل واحد منهما لتكرار كل واحد من اآلخرين لكان يف الوجود روح بال جسم أو جسم 
 بال روح، وهذا ال يوجد أصال، فال بد من تكرارمها.

 جض مص خصُّٱفة د الكاقال اهلل تعاىل يف اليوم املشهود يف العامة املعروف عن: فأقول: إفصاح
ات يان حساب العجم تقدمي النهار على الليل وزماهنم مشسي فآفك ،[5: ]الزمر َّمظ حط مض خض حض

: األعراف]َّري ٰى ين ىن ُّٱ: بين إسرائيل ظاهرة وكانت فيهم العجائب وقال يف بلعام بن باعور
ال  ةياخلاصفعل ب، فدل على أهنا كانت عليه يف الظاهر كالثوب فإنه أعطى احلروف فكان ي[175

 -م اجلمعة اقي أيابكذا لة اليت يكون يف صبيحتها يوم األحد، وبالصدق، فليلة السبت عندهم هي اللي
هم مصروفة ن ظواهروة موكان حساب عامة العرب بتقدمي الليل على النهار وزماهنم قمري فآياهتم ممح

 ٰى ُّٱ: ابلة قولهم يف مقلوهبإىل بواطنهم واختصوا من بني سائر األمم بالتجليات وقيل فيهم ُكِتَب يف ق
ذا ما عثر ه بنا. هلاخلضر قوة غريبة للحوق وملا كان يف -ى ما عندنا حادون فالصدق لنا فنحن عل َّ ري

يحتها ن يف صبيكو صاحبه على السر الذي منه حكم مبا حكم، فليلة السبت عندنا هي الليلة اليت
 ر الذيذا النظلخ يف هم السإىل العلم من العجم فإهنم يعضده أقربالسبت وعامتنا أعين الدولة العربية 

اب الشمس، يضا أصحعل أفعولوا عليه، غري أهنم مل يعرفوا احلكم فنسبوا الليلة إىل غري يومها كما 
لماء ج يعلمها العاإليال أياموذلك ألهنم ال يعرفون سوى أيام التكوير، وأيام السلخ يعرفها العارفون، و

 احلكماء وارثوا األنبياء صلوات اهلل عليهم أمجعني.

 .[37: يس]َّ مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ: هلل تعاىلقال ا: تتميم

م وملك ح وجسنه ملا كانت األيام شيئًا كان هلا ظاهر وباطن وغيب وشهادة وروأاعلم 
يوم هنار  ام فلكلة أيوملكوت ولطيف وكثيف، فكان لليوم هنار وليل يف مقابله ظاهر وباطن وهي سبع

يوم موجل  فإن كل يقةباحلق ولكن  احلكموليل من جنسه وإن النهار هو ظل ذلك الليل وعلى صورته يف
 جئ يي ىي ني مي ُّٱ: ىلل تعايف اليوم الواحد فقد قا الستة موجلةيف أيام األسبوع كما قلنا أن األيام 

وإمنا  اهلل، ذكره إن شاءن، فيدخل هذا يف هذا وهذا يف هذا على ما س[27: عمرانل آ]ٱَّمئ خئ حئ
نسلخ منه التسوية عد ابوكذلك اجلسم هو األصل فإنه  جعلنا النهار ظاًل لليل ألن الليل هو األصل.

 ها فظهر فكانارع إليية سالنفخة اإلهلب النهار عند النفخ فكان مدرجا فيه من أجل احلجاب، فلما أحس
األوراق  ضيق هذه، وتمسلوخا منه، وقد تكلمنا يف كتاب اجلاللة على شرف البصر احلسي على العقلي

سم كما يولد اجل وح تولدالر وقد ذكرنا هذا يف كتاب النشأة وبّيّنا فيه أن عن تبيني معىن تولد الروح،
بني ، مل ي[37: يس]َّ مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ: فلينظر هناك، وملا قال اهلل تعاىل عجيبًا ورتبناه ترتيبًا

اهلل  مهفصلها من أهلملة ليها جمليلة ومل يقل ليلة كذا سلخ منه هنار كذا، لكن أرسل ةأي هنار سلخ من أيَّ
نا يف ، فكالملفصلم كرمي، وهذا هو فصل اخلطاب، واحلكمة فصل اعالعلم بذلك من عباده، إنه من

 لفصل.ايف  السلخ من باب فصل اخلطاب، وكالمنا يف اإليالج من باب احلكمة اليت هي فصل
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حد ن ليلة أإ: نهارى الفأقول على مفهوم من اللسان العريب باحلساب القمري من تقدمي الليل عل
يلة لعاء وسلخ من ر األربهنا سلخ اهلل منه هنار األربعاء فالشأن الذي هو فيه يف ليلة األحد هو فيه يف
 الشأن، وسلخ لشأن هو، وااالثنني هنار اخلميس، والشأن كالشأن، وسلخ من ليلة الثالثاء هنار اجلمعة

شأن الشأن، حد، والاأل يس هنارهذا شأن هذا، وسلخ من ليلة اخلممن ليلة األربعاء هنار السبت وشأن 
 الذي، والشأن لثالثاءار اوسلخ من ليلة اجلمعة هنار االثنني، والشأن الشأن، وسلخ من ليلة السبت هن

وخ هنارها املسلول ليلة ني كيفعله يف ليلة السبت يفعله يف هنار الثالثاء وفرغ األسبوع فجعل سبحانه ب
نها ملليايل ت فاوهي نشأتك يا أخي ذات اجلهات الس منها ثالث ليال وثالث هنارات فكانت ستة

ق  ونورًا تشرن هنارًانسا واألمام، فال يكون اإلنيت والشمال واخللف، والنهار منها للفوق واليمحللت
تنزه عن ت حىت يجلهامشسه وتشرق به أرضه حىت ينسلخ من ليلة شهوته، وال يقبل على من ال يقبل ا

حكم وق وظهر أشر حينئذوهار من ليله بثالث ليال وثالثة هنارات، جهات هيكله كما بعد هذا الن
اهد النسبة إمنا يشف، ووشاهد وشوهد، فمن أراد أن يتحقق فلينظر فيما ذكرناه ونبهنا عليه نظر منص

يل وألول من الل ساعة بينهما يف الشأن، واهلل قد ربط الفعل هكذا، واحلكم ألول االشتراكمن جهة 
ا، وكذلك هو زوجهوا، فنسب الليلة لوكيل الساعة األوىل منها الذي وكله اهلل هب ساعة من النهار،

 النهار فلهذا نسبناه هذه النسبة.

 مت كتاب أيام الشأن حبول اهلل وقوته
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 كتاب امليم والواو والنون

 يل ىل مل خل
 به احلول والقوة

لصدور، ى اإلعجاز علاحلمد هلل فاتح الغيوب وشارح الصدور، وعاطف األعجاز بفنون ا
صائص عروف، خبامل وواهب العقول أنواع املعارف عند الورود وحمليه هبا عند الصدور، خمصص أهل

عند  احلكم، ا مناألمساء وخواص احلروف، جاعل احلروف أمة من األمم، مودعها ما تغطيه ذواهت
ن ما تفيد ملة من مج، فهذه حروف مفردة وهي (غ)و (ش)و (ق) ـتركيبها وانفرادها مع اهلمم، ك

روحانية، عارج الامل الكلم، وضعها على ضروب شىت من الوضع حبكم ما تعطيه حقيقة الطبع مراتب يف
 م.ز العليلعزيومراتب يف املخارج الظلمانية، ومراتب يف املدارج الرقمية، وذلك بتقدير ا

ورها على صد جازها، املعطوفة أع"امليم والواو والنون"ومن أسناها وجودا وأعظمها شهودا 
، "واو"قولك  لف يف، ليكون ما ال بد أن يكون وهي األ"كن"لوسائط حروف العلل املؤيدة بسلطان 

 بلها يف قولكقموم ما املضن كان غري خمزون، والواو وإاجلود املنزل بالقدر املعلوم، و الالزمة حضرة
، وهي دليل "ممي"ولك  قر ما قبلها يف، وهي دليل العلل الروحانية لقوم ينظرون، والياء املكسو"نون"

 العلل اجلسمانية لقوم يتفكرون.
 نون.له الآله وسلم تسليما كثريا ما فصل القلم وأمجووصلى اهلل على سيدنا حممد 

مليم املشاهد ايف  أما بعد فهذا منزل شريف يعطيك من املعارف اإلهلية الوجودية ما يناسب
 ن أسرار اهللمروف سر احل  أول وال آخر، فاعلموا وفقكم اهلل أنوالواو والنون الذي آخرها أوهلا فال

هل القلوب أه بملخصوص ون اتعاىل والعلم هبا من أشرف العلوم املخزونة عند اهلل، وهو من العلم املكن
عات لنا فيه موضو، وياء[ألول]علم االطاهرة من األنبياء واألولياء، وهو الذي يقول فيه احلكيم الترمذي 

 باب يف الفتح املكي وسيط. منها
عجم من روف املمنه ح]املبادي والغايات مبا تتض ومنها باب بسيط يف الفتح الفاسي، ومسيناه

ئل سور يف أوا اليت ومنها كتاب بسيط أيضا تكلمنا فيه على احلروف اجملهولة ،[واآليات العجائب
ورة ملا عشرين سوعة تكرار يف تس القرآن وهي بضع وسبعون حرفا بالتكرار وأربعة عشر حرفا من غري

 فسرنا القرآن على هذه الطريقة اإلهلية.
مساء تقدم علم باألى الومنها كتٌب وجيزة مثل هذا وغريه، ولتعلموا أن العلم باحلروف مقدم عل

 بت عنه.ليت تركات ااملفرد على املركب وال يعرف ما ينتجه املركب إال بعد معرفة نتيجة املفرد
مشاهد  د شاهٌدلواحهذه املسألة خالف يف الظاهر وليس خبالف أصال، إال أن ا وألصحابنا يف

 مل يشهدها اآلخر وشاركه يف مشاهده فهذا أعم وهذا أخص.
ط احلضرة ذلك رب يف منا جعلهإفلو وقف املخالف القائل بالنفي عندما شاهده ومل يتعد أنصف و

رف واحد  يأت حبني ومل، فجاء باحلرف"كن"لمة اإلهلية يف اإلجياد بعامل التركيب من احلروف وهي ك
 وهذا هو واهلل أعلم الذي أوقعهم يف ذلك.
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يب خاصية ال ي التركأعط وليعلموا أن الواحد املفرد له يف ذاته خاصية وأن املفردات إذا تركبت
معىن ب وهو التركي اصيةختوجد يف كل مفرد بعينه وهي أيضا خاصية ملفرد وما شعر هبا أصحابنا فإهنا 

 مفرد.
ركبة من مملنطقي ند اعوكذلك مجيع النتائج ال تكون إال عن الفردية، أال ترى إىل املقدمتني 

ين الفردية هلذ ذي أعطىد الثالثة يتكرر الواحد يف املقدمتني فتظهر أربعة وهي ثالثة ولوال هذا الواح
 االثنني ما صح نتاج أصال.

 لفردية.هي ا تقم بينهما حركة اجلماع ووكذلك الذكر واألنثى ال ينتجان أصال ما مل
ن اهلل عا ظهرت ألهن أول األفراد ثالثة، فباألحدية ظهرت األشياء: وهلذا يقول أصحاب العدد

كلها  لنتاجاتصل اأوهي  تبثالثة اعتباراتعاىل الواحد من مجيع الوجوه، وعند ظهور املوحد صدر 
ه تأمل هذان فلثالثة الوجوه ظهرت األعيهذه ابوهو كون الذات وكون القادر وكون التوجه ف

 اإلشارات تنفعك إن شاء اهلل تعاىل ولنرجع إىل ما كنا بسبيله.
احلروف وفظية للحروف ثالث مراتب من وجه ما وهي احلروف الفكرية واحلروف الل: فنقول

 الرقمية.
ع الوضو - ب ت ث أ - يف الوضع على رتبتني وضع املفرد وهي حروف واحلروف الرقمية
ية قي مثانبف - الم ألف -، فالوضع املفرد منه احلرف املركب وهي"أيب جاد"املزدوج وهي حروف 

 وعشرون حرفا على عدد املنازل، وعندنا األلف ليست من احلروف.
قد ة حرف وهلمزوعند جابر بن حيان أن األلف نصف حرف واهلمزة النصف اآلخر، فاأللف وا

 .عبينا هذا كثريا يف غري هذا املوض
هو  له مبا إال وهذه احلروف هلا وجوه كثرية تكاد ال حتصى ولكل وجه خصوص أمر ال يكون

 ذلك الوجه.
ألقالم يه من اا علمث إن احلروف وإن كانت مفردة يف اخلط باالصطالح العريب وبعض ما وقفن

 تلك كانولذ فهي مركبة بعضها من بعض كالياء يف بعض خاصيتها من كوهنا ياء خاصية الذال
م قوة في الالاء فبنقطتني لكل نقطة وكذلك الالم مركبة من ألف ونون والنون مركبة من زاي ور

 قوة الزاي والراء كذلكالنون األلف والنون زيادة على خاصيته ويف 
خارج فتبدو ع يف امليتقطوهكذا أيضا يف املخارج فإن اهلواء انبعاثه من الصدر إىل خارج الفم ف

 لصدر الاحرف فات يف حاسة السمع فاألول حرف الصدر واآلخر حرف الشفة احلروف متميزة الذو
الواو  بله ففيمقا يعطي سوى نفسه خاصة وهو أصل وما عداه إىل حرف الشفة الذي الواو آخرها يف

هلواء على اشي ذلك  ميخواص احلروف كلها وقواه ألنه ال يظهر عنه عند انقطاع اهلواء يف خمرجه حىت
لى هذا روف عكلها فحصل فيه من قوة كل حرف، مث تأخذ ما سكتنا عنه من احلمجيع املخارج 

 النحو.
ه تنوع هذصه بوكل حرف من احلروف الرقمية يصح أن يكون أوال وآخرا ووسطا وتتنوع خوا

 املراتب.
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ه مه ورتبته فإنيق مبقاي يلوأما إن كان نبه عليها فصورها التلميذ عن غري معرفة منه فهذا هو الذ
مثل  ا فأحرىهبذ من أن جيري عليه لسان ذنب، فإين وإن كنت من بعض حسناته فإين ال أقول أجل

 حسا وعلما. ذلك السيد اجملتيب
شبه وكذلك أيضا وإن كانت للحروف خواص فبعضها أكثر خاصية من بعض، فليست ت

اء والذال والر لدالل اي مثاحلروف الرقمية العربية اليت هلا االتصال البعدي وليس هلا االتصال القبل
لفلك كرأس املشاكل رف اوالزاي والواو واأللف وغريها من احلروف ممن هلا االتصاالت، وال يشبه احل

ف ومرتبة ن احلرونف مامليم والواو واحلرف املشبه ملا ظهر به من الفلك كالنون اخلاصية؟ فلكل ص
لياء صورة كاهة الجرة يشبهه من أمور ختتص هبا واحلرف يشبه احلرف من وجوه كثرية، وتاوفضائل 

 والسني  والغنيالعنيكوالباء إذا عريا عن دليلهما وهو النقط وتارة يشبهه من جهة أعداد بسائطه 
ضا يف عضها بعبه بوالشني وكاأللف والزاي والالم وكالنون والصاد والضاد وما بقي من حروف يش

وب عمل فين اليفب كل واحد عن صاحبه هذه احلقيقة مثل هؤالء فإذا أخذوا من هذه احلروف ينو
ون احلرف ن قد يكه ألالسني مناب الشني والعني مناب الغني وكذلك كل واحد منهم وإمنا نبهنا علي
ينجح العمل بدله ف جعلهيعطي يف العمل معىن وتفسريا فتنظر إىل شبيهه يف البسائط ممن يعطي ضده فت

واو وهو حرف ال لشكلاوأفالكهما كذلك فيكون يف  ددكاهلاء مثال والواو فإن بسائطهما واحدة بالع
رف حار أو حلذي هو له ابارد والربد يعطي البطء يف األشياء وأنت حتب السرعة فيها فتأخذ اهلاء بد

 الطاء أو امليم أو الفاء أو الذال.
لواو مليم واة كاومن مراتب أسرار احلروف أيضا أن يكون آخر احلرف كأوله يف بعض األلسن

لى أسراره ع كالمنافقوم النون يف اللسان العريب وهو لساننا وهو من مراتب املخارج ال من مراتب وال
صاحبه  ةمي إىل هتيؤد كطريقة ابن مسرة اجليلي وغريه ال على خواصه فإن الكالم على خواص األشياء

 : ىل تكذيبه يف أكثر األوقاتإو
ورمبا  الزندقةحر ووجود فيلحق بأهل السأما هتمته يف دينه فهو أن يكون من أهل الكشف وال

ىل أن اس ينسبونه إها والنعلي يكفر، فهو يتكلم على األسرار اليت أودعها اهلل يف موجوداته وجعلها أمناء
هم ا ما جيب علينظر حقنن الميقول بنسبة األفعال إليها فيكفرونه بذلك فيأمثون عند اهلل حيث مل يوفوا 

 تكفريهم. وال فحصوا عن ذلك فهذا وجه
يب وأوقاته ر التركبصو وأما وجه تكذيبهم فإن اجملرمني هلذه األشياء ينبغي أن يكونوا عارفني

يف  نه أخطأول إهم دقيقة من ذلك بطل العمل املقصود للعامل فيقصوأقالمه وغري ذلك فمىت نق
ه أثرا وجدت ل ل ومازكي نفسه ويقول إن فالنا كذب فإين جربت ما قايالتركيب أو مل حيسن وإمنا 

ث يدركها طها حبيم بسفالسكوت عن العلوم العملية بأهل طريقتنا أوىل من كل وجه بل هو حرام عليه
نا اء ألصحابميإ  كتبناها يفاخلاص والعام فيستعينون هبا املفسدون على فسادهم وغايته إن وضعنا حنن من

كذيبه إياي تايل من  أبليس منهم وال شرنا إليه سواهم فال يصل إليها منأحيث وثقنا أنه ال يعرف ما 
 إذ سلم يل ديين واحلمد هلل.

فأما الواو فهو حرٌف شريف له وجوه كثرية ومآخذ عزيزة، وهو أول عدد تام فإن له من العدد 
ستة فأجزاؤه مثله وهي النصف وهو ثالثة والثلث وهو اثنان والسدس وهو واحد فإذا مجعت السدس 
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مثل الكل، فيعطي الواو عند أصحاب احلروف ما تعطيه الستة من العدد النصف كان  الثلث إىل إىل
مذهبهم، وهو مولد، أعين حرف الواو حرفني شريفني  على عند العدديني كالفيثاغوريني ومن جرى

وهو الباء واجليم والباء هلا رتبة العقل األويل ألنه املوجود الثاين، أي يف الرتبة الثالثة من الوجود، 
 اقي وجود احلروف الرقمية املزدوجة واملفردة.وكذلك الب

 ا أيضا من قوةاو، فلهالو واجليم أول املقامات الفردانية فإذا ضربت الباء يف اجليم كان اخلارج
وهلا حفظ  الثالثةونني أبويها ومزاجها بذلك القدر فكما يفعل الواو فعل الستة كذلك هلا قوة االث

لوجه من امن هذا  ىقوأ واهلوية حفظ الغيب فال يظهر أبدًا، فهونفسها خاصة ولذلك وجد يف اهلوية، 
هلو و عني ااواهلاء والو اصة،مجيع احلروف إال اهلاء فإن اهلاء حتفظ نفسها وغريها، والواو حيفظ نفسه خ

لها الكون، ن ذات ظن كألاهلوية، والغري اليت حتفظه اهلاء هو كاف الكون وهو ظل كن  هلا اليت يقال
تعاىل  ن واحلقالكو الذات اإلهلي ملا ضرب يف ذات كن امتد له ظل وهو عني الكون، فبنيألن نور 

ات س الصلواخلمحجاب كن، وارتبطت الكاف بالنون ألن النون هي اخلمسون اليت عشرها اهلاء ك
، ي[لد للقوبدل ا]هي مخس  وهي مخسون ما ياحلافظة درجات اخلمسني صالة كما جاء يف البخاري 

 عني اخلمسني من هذا الوجه.فاخلمسة 
فاحنفظ  ي اهلاءهانت والكاف إمنا حتفظه اهلاء وقد زالت عنه يف كن فاعتمد على النون حيث ك

وجود إىل ر من الج األماحنفظ الكون من العدم فإن كن ال ختر [كن]وجوده هبا وعن هذه احملافظة يف 
ذه هفبوجوه غري  انعدمت إذا ه وإمنا األشياءالعدم فإنه نقيض ذاته فهو يوجد وال يعدم أصال حلقيقة ذات

 نعرفها وقد ذكرناها يف أماكنها.
طعت فإن قاء أو ت اهلمث إن الواو لتحققها باهلاء وجدت على صورهتا يف نوع أشكال اهلاء وصل

هي رأس الواو، ف - ه - وكذا - ه - فهي واو مقلوبة أو كذا - ه -كانت مقطوعة فشكلها هكذا 
 يصح بيعيا الاء طا زالت عن الواو، وكيف تزول والنسبة حتوي على اخلمسة احتووكيفما كانت فم

 .غريه
يها تراها فف -ـه-و موجودة يف الشكلني، فشكل هكذا وإن وصلت فاهلاء شكالن والوا

 وشكل هكذا فتراها فيها مقلوبة ويف األول مستقيمة.
ك د أشار إىل ذلدنا، وقعن الواو دليلهوهذا كله دليل على قوة نسبة الروحاين إىل اجلناب العايل و

الروحانيات  نزل هبااو تاإلمام أبو القاسم بن قسي يف كتاب خلع النعلني له فمن وقف على أسرار الو
 .دم على صورتهآ خلق ن اهللإوهي الدليل أيضا لنا على وجود الصورة فينا يف قوله  شريفًا العلى تنزاًل

لف فظهر عني الكون على صورة املكون وحال بينهما وبينهما حجاب األحدية الذي هو األ
حدية العظمى فتميزت الذوات، فإذا نظرت الكون من حيث الصورة قلت حجاب العزة اإلمحي واأل

عدما فإن الصورة هي اهلو فإذا نظرته من حيث ذاته قلت وجودا، وال تعرف ذلك ما مل تعرف الفاصل 
فالواو األوىل واو  -واو-س هذا وصورة نطق الواو هكذا ا ليبني الواوين وهو األلف فيعرفك أن هذ

نت عنها، والواو األخرى واو الكون وظهرت غاهلوية واهلاء مدرجة فيها اندراج اخلمسة يف الستة فأ
ن شئت واو اهلوية، مث هي أيضا يف الواسطة اليت بني اهلوية والكون وهي كن إالواو يف الكون واملكون 
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ر فإهنا لو ظهرت عند األمر ملا ظهر الكون إذ ال طاقة له على مشاهدة اهلو غيبا غابت من أجل األم
 يناقض الشهادة فهو الغيب املطلق.فإن اهلو وكانت تزول حقيقة اهلو 

النون  ، وسكنتاكنةوملا كانت هذه الواو ال تقبل احلركات أبدا ما دامت حرف علة مل تزل س
جل ظهور با من أت غيكنني إذ ال يصح اجتماعهما فبقيمر فغابت الواو الجتماع الساحبكم صيغة األ

 الكون يف مقام السكون وال واسطة بينهما لغيب النون عنها فغابت.
من  ن عارٌضكمن  وامليم يف املكون زائدة ليست بأصلية والعارض ال ثبات له، وغيب الواو
لثالثة ًة يف ااحدوورة أجل السكون فإذا زال السكون بالكثرة رجعت الواو فقال كونوا فظهرت الص

يم إن شئت، وامل نوََّكو م أ نَ ّوُك ،نَ وَّن َكوْ َك ،بزوال العارض فكان عني املكون عني كن عني الكون
هلية األسرار اإل من حيث عاىلزائدة كما كانت يف املكون فتحقق هذه اإلشارات إىل دقائق املعرفة باهلل ت

 باب.ذا الالسريان، وهلا وجوه مجٌة من هاملدلول عليها بكل وجه، فانظر ما أعجب هذا 
صف الدائرة نقم سوى الر فأما النون فإن الواو الذي له حجاب بينهما، أعين فإنه ما ظهر منه يف

 فه غيبحس ونص لكرة، ومثل ما ظهر من النشأة فإن نشأة العامل كرة، نصف امثل ما ظهر من الفلك
 يفكوننا  راكهعن احلس، وعلتنا يف عدم إد وكذلك الفلك نصف الكرة ظاهرة أبدا ونصفه غائب

دراك إبنا عن ه حجاألرض، فاألرض هي احلجاب عليه فما ندركه، وكذلك نشأ يف عامل الطبع وظلمت
 إال آثاره.عامل األرواح الذي هو النصف اآلخر من كرة النشأة فال نشاهد 

: ملقدر عليها هكذافالنون الظاهرة يف كن عنها ظهرت احملسوسات والنصف اآلخر املغيب ا
 عنه ظهرت الروحانيات.

وحانية الذات الواو رة، وفالواحد اجلسماين ظهر عن الفهوانية والروحاين ظاهر عن معىن الفهواني
لروحانية االنون  تصلتفتأخذ املواهب من النصف وتلقيه إىل النصف اآلخر اجلسماين، ولروحانيتها ا

ي ليغ، وهلذا هلقاء تبية إنية فأخذها منها أخذ اتصال وتعشق، وإلقاؤها على النون اجلسماندون اجلسما
ب جمملة من املواه يعطيئيلي وا، وهذا هو املقام اجلرب]ن[بث عندنا، وصورة االتصال هكذا لقليلة ال

كاللوح،  خرى لهن األغري تفصيل فيفصلها الواو وهو القلم عامل التسطري عند اإللقاء، وهذه النو
مجال ال صورة إ هدهافاألمور مفصلة عندها بالقوة من حيث العلم ومن حيث ما هي نون، فهي ملن شا

 يفألقالم فسطر و قلم ان وهيعرف الناظر فيها ما وراءها وما حيمله حىت ينبعث الترمجان الذي هو اللسا
إلقاء  ىلإفإن ارتقوا  ا سطر،لوح مسع املخاطب ما أمجله نونه فيعرف السامع بعض ما عنده وهو قدر م

ا لروحانية منهث وجه ان حيماهلمم، فاهلمم هناك تكون األقالم والواوات الروحانية فتلقى على األمساع 
هلا و، [194-193: ]الشعراءَّ ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ: فتعقل التفصيل يف اجململ وال واسطة ظاهرة

 معقولة. هي حمسوسة واخلمسون من حيث ما هي ما اخلمسون من حيث
لنون شكل، فاوال والواو هلا الستة من حيث مث جهات وهي ذات النون اجلسمية ذات املقدار

ري ملائة درك ناهلية، وإحجاب  ية نعيمية إن كان سعيدا ملائةنإهلية ملائة درجة جنااسم  مائة ملائة اسمِ 
إن عين إبرازه فا ال يساز مبرن كان شقيا ويكفي هذا القدر يف النون فإن البسط فيها يؤدي إىل إإعقايب 

 النون سٌر عظيم هو باب اجلود والرمحة.
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ما، فإنه حرف وصلة هلب الوأما امليم فإنه آلدم وحممد عليهما الصالة والسالم والياء بينهما سب
دبر مية كل يته وروحانيف آدم بالياء عمال روحانيا، من هذا العمل كانت روحان علة، فعمل حممد 

، «ء والطنيني املابآدم و كنت نبيًا»لنفس الكلية إىل آخر موجود وهو الروح اإلنساين يف الكون من ا
ن يف ية كل إنسابواسطة الياء عمال جسمانيا من هذا العمل كانت جسمان Cوعمل آدم يف حممد 

د أبونا وجوحممد أبو آدم فآدم أبو حممد وأبونا وأبو عيسى يف اجلسمية، و aالعامل وجسمانية حممد 
ن باوروح القدس  ثيل،سى يف الروحانيات، فإن أبا عيسى روح القدس من مقام اجلسدية وعامل التمعي

سدية جوجه على تمن حيث هو روح، فهو جد لعيسى على هذا النظام العجيب، وإن كان  aحملمد 
 و أبوهانية فهلروحاعيسى ملا استوى يف الرحم األقدس مثل استواء كل نطفة فأعطاه بذلك التوجه 

 مثلنا.
لى نشأته ع ننبه حىت وملا كان االلتحام عن الصورة القدسية باحملل األشرف هلذا مسيناه جدًا

حانية من ظ وللروحيها اجلسدية أهنا مل تكن آلدم من مجيع اجلهات مثلنا، وإن آلدم من حيث مرمي ف
ملوتى ويربئ ان حييي اه كحيث جسديتها املمثلة فيها حظ وملا كان مشتركا وكانت الروحانية غالبة علي

 تاج إىل دافعع ال حيالطبن معصوما باأكثر فيه من العنصر اجلسماين، وكاألكمه، ألن العنصر الروحاين 
 من خارج كما احتاج غريه.

دم ألنه م بسم آلن ميمث دل الوجود يف امليم يف بسم اهلل الرمحن الرحيم على ما ذكرناه، فإ
، فإن [1: ]النساءَّىم مم خم حمُّٱ: فيه كان استمداد عامل األجسامصاحب األمساء فبهذا املد املوجود 

 .حواء خلقت من آدم فلو خلقت من غريه مل يصدق من نفس واحدة من حيث اجلسمية
ة ، رمح[128: ]التوبةٱَّجح مج حجُّ: ألنه صاحب الرمحة aوميم الرحيم حملمد 

ه كان د املوجود في، رمحة اإلجياد فبهذا امل[107: ]األنبياءَّ يك ىك مك لك اك ُّٱ: اإلميان
يم الرمحن الرح سم اهللبقيل فاستمداد عامل األرواح فظهر مقامه يف عامل األجسام آخرا ومقام آدم أوال، 

وحانيته من أرض رفتبدو  باجلسمانية اآلخر بالروحانية، فأول من تشقق األرض عنه غدا حممد 
 جسمانية فيخلع عليه ويقرب.

اء متصلة هذه اليوون، ا املقام كثرية تركناها أيضا مثل النوهلذا امليم أسرار ال من حيث هذ
هذا الوجه، فلهذا  ، فاتصل األمر بيننا وبينه من[110: ]الكهفَّ جه هن من خن ُّٱ: بامليمني ألهنا علة

 اتصلت الياء بامليمني وخبالف الروح.
، [128: ]التوبةَّهب مب خب حب جب ُّٱ، [2: ]اجلمعةَّ يه ىه مه جه ين ُّٱ: وهلذا قال

 يعطي االتصال فلهذا اتصلت الياء هكذا له، وهذا ك[6: ]األحزابَّ جخمخ مح جح مج حجُّٱ
ا مللف بالواوين تصل األمل ي، و]نون[، واتصلت الواو بالنون األوىل دون الثانية ملا ذكرناه هكذا ]ميم[

 ، فتحقق هذا احلكم وانتهى الغرض.]واو[ ذكرناه هكذا

 مت كتاب امليم والواو والنون
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 كتاب الياء

 يل ىل مل خل
 ربِّ يسِّر خريا

الداعي من  لى حممدة عاحلمد هلل محد الضمائر، املخصوص بالسرائر، املؤثر يف الظواهر، والصال
 مقام البصائر وعلى آله األوائل واألواخر.

ين أبصروا ائق الذاحلقأما بعد فهذا كتاب الياء وهو كتاب اهلو كتبنا به إىل أهل اإلشارات و
ي قل هلاإللنسب ا وهلذا قيل يف موا وفقكم اهلل أن اهلو كناية عن األحدية،لاع احلق يف العوائق والعالئق،

ها، ومدرك بأفكار عقولهو اهلل أحٌد، فهي الذات املطلقة اليت ال تدركها الوجوه بأبصارها وال ال
ين واإل ي األناجتل ن التجليات مثلاإلدراكات ذات التحول والصور، فما من مقام يكون فيه جتل م

يقع التنزيه وقامات ه امللك إال واهلو مبطوٌن يف ذلك التجلي فيقع اإلخبار عما ظهر من هذانت وواأل
ف اإلين و، وإمنا تعرعرف اهلال ت تفارق اهلو أبدا، وغري الفهوانية على الذات املطلقة باهلو فالفهوانية ال

و هنا ، فاحنجب اهلاء عليكصي ثن أحلك، فالعلماء باهلل ما زالوا مربوطني باهلو فقالوا الاوواألنت واألنا 
 بالك، أنت كما أثنيت على نفسك واحنجب اهلو هنا باألنت والك.

ك أنه ال نه أدَرأ، وهو "العجز عن درك اإلدراك إدراك":  علي بن أيب طالباإلمام وقال 
 .اهلودرك ما سوى اهلو بدرك اهلو ملا كان اهلو وإمنا ي درك ولو ُأدرك فما ُأي 

 ."إذا حنن أثنينا عليك بصاحل": خروقال اآل
 -ذي نثينوفوق ال وجعله عني الثناء، مث قال فشاهد األنت -لك مث قال فأنت الذي نثينإفشاهد 

ن مه فبقي اهلو ثين نفسنمن  فظهر اهلو بقوله وفوق يعين وفوق األنا واألنت وأخواهتما، مث أثبت بالياء
 األنا يفو فهو وى اهلوما س إال هو فال هو مشار إليه،كل وجه غري معلوم وال مدرك وال مشهود وال 

 إله إال هو، اكات الإلدرواألنت وأخواهتما، فسبحان من شرف الفهوانية باهلو، ومحلها من بني سائر ا
ما بعد  اهلو، صار كلد إال بلوجوولسريان اهلو يف املوجودات إذ ال وجود هلا إال باهلو وال بقاء هلا بعد ا

 لهو ال اهلو،اليت ل ملراتبعين يعطف عليه لبيان اأالبدل من اهلو، ويف حكم عطف البيان، اهلو يف حكم 
، فبدأ باهلو [22: ]احلشر َّ ميني زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ: واهلو باٍق على إمجاله وعزته فقال يف غري ما موضع

 وختم باهلو وأظهر باهلو مرتبة األلوهية.
: ، وقال[57: ]احلديد َّ حك جك مق ُّٱ: ، وقال[163: ]البقرةَّ جن مم خم حم جم هل ُّٱ: وقال

 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ميني زي ري ٰى ُّٱ
، فصارت األمساء [24-22: ]احلشرَّ حض جض مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح

املذكورة بعد اهلو تبني عن اهلو ما يريد من األحداث يف العامل خاصًة، فاألمساء كلها ترمجانات عن اهلو 
يف أحديته وهويته، فلهذا جعلنا ما بعد اهلو عطف بيان للمرتبة أو  يمحالعزة اإلواهلو مكتنف حبجاب 

بدال مستخلفًا يف املرتبة أيضا، وال يصح اهلو ألحد إال للذات املطلقة املوصوفة باألحدية، وهلذا خصت 
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ى باألحدية خصوصية ذات، فإن كل ما سوى اهلل تعاىل موجوٌد مدرك هلل ولبعضه، أعين لبعض ما سو
 اهلل فهو يف األنت ال يف اهلو.

ن إلم من يل أو اعها الالرن ممث إنه ليس يف الكنايات من يقرب من اهلو إال الياء وال سيما إذا اقت
ة بقى على مرتبيإلن أن اراد أمن إين فللياء سلطاٌن عظيٌم ال يقرب أحٌد إليه إال حكم عليه، وهلذا إذا 

يف قوله  نإلاية ويسلم ن الوقاى نوجمنا بينه وبني الياء فيقع األثر عل وال يتأثر يأخذ نون الوقاية فيجعلها
 نية نون الوقاية ال هي نون احلقيقة.اإنين، فالنون الث

ا من قوة ال، وهذألفعاوكذلك األفعال يف ضربين ويكرمين فأكرمين لوال نون الوقاية ألثرت يف 
ا أقرب ٌر ولكن األنس له أثا لياهلو منها فإن األن سلطاهنا وهو متوسطة بني األنا واهلو، واألنا أبعد من

و مع اتبهما من اهلييز مرمتيف  إىل اهلو من األنت والك، فاألنت يف غاية البعد من اهلو وبقي النحن واإلن
 األنا.

ن فإن النحن نا واإلن األإىل اهلو م أقربفأما األنا واإلن فهما أبعد من النحن مع اهلو والنحن 
رتبة ا ال يتقيد مبات فكلمظاهرو تفصله املراتب فهو أعين يف املضمرات مثل االسم اهلل يف الجممل مثل اهل

 يه.فخمصوصة كذلك هذا اآلخر الذي هو النحن واألنا أقوى من اإلن لتأثري الياء 
ن ة حىت بقي اإلالوقاي نون وهلذا ملا أراد شرف املقام ملوسى باالصطفائية فظهر األنا واإلن أدخل

: ن قائلنه فقال جل مأثرٌي مته تا مثل األنا لتعلق املقام ملوسى فيعظم احلق عنده ملا مل حيصل يف إنيسامل
 ن، فسلمت باألنا األول واألنا اآلخر أعين بغايتها م[14-13: ]طهَّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ

فلم يتأثر  سابالنتالب اكذلك من طلب االنتساب إليه به وقي منه به أعين ط األثر حني وقيت بالنون.
حبل  اب عنهننحن له القرب واهلو له البعد، فإن النحن ال، ف[16: ]قَّ ىن من خن حن جن يمُّٱ: واحتمى

م و الثبوت وعدبناء وها الالوريد، واحلبل الوصل واهلو خبالف ذلك فهذا مراتب الكنايات قد بانت، وهل
 ايات.ذه الكنصف هالثابت والتغري فلهذا استحقتها األلوهية أكثر من األمساء، والرب الذي هو 

ا محت فسها كمناء وأما الظواهر يدخلها التغيري باختالف املطالب واملراتب فلم حتم األمس
وصية عجيبة هلو خبصااختص قال اهلل وعبدت اهلل وبسم اهلل فوقع التغيري كما ترى و: الكنايات فقالوا

تبة إذا ذه املرهعن  ه ذلك فال يزولوهي ثبوته على باب واحد ال يتبدل، فتقول عبدته وأكرمه وشب
األنت مع عزة كاألنا وفعة والالر تعلقت به األكوان لبقائها، فإذا مل تتعلق به فطلبها هو كان اهلو يف مقام
 قرب إىل اهلوأفهي  ،كو ،، وناشرف هويته اليت األنا واألنت وأخواهتما ليس عليه، وأما كناية نا وين

و، وتفصيل من اهل لقرباال وجودهن يف األنا واألنت واإلن ما صح هلم من األنا واألنت واإلن بل لو
ن كان مأشرفهم ها، ووأما مراتب اخللق يف هذه الكنايات فمختلفة باختالف: هذا الباب يطول، قال

الذات لتحول ور واهجريه اهلو فإن بعض الناس، ممن مل يعرف شرف اهلو وال الفرق بني ذات الصو
عىن احلاصل وإن امل ل أصالوما عرف أن االحتاد حما االحتادأشرف الكنايات من أجل املطلقة جعل األنا 
لت  أنت فإذا قق منك اللناطايد االحتاد به وهو الذي يقول أنا، فليس باحتاد إذن فإنه رعندك من الذي ت

 أنا فأنت ال هو فإنك ال ختلو أن تقول أنا بأنانيتك أو بأنانيته.
ت ال هو، وإن قلت بأنانيته فما قلت فهو القائل أنا بأنانيته فال احتاد البتة فإن قلتها بأنانيتك فأن

ال من طريق املعىن وال من طريق الصورة، فالقائل من العلماء أنا ال خيلو إما أن يعرف اهلو أو ال يعرف، 
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استغفار  فإن عرف اهلو فقوله أنا على الصحو غري جائز وإن مل يعرف تعني عليه الطلب واستغفر من أنا
املذنبني، واهلو أسلم بكل وجه ويف كل مقام للعامل واحملجوب وأما األنت فأصعب من األنا وأكثف 

وهلذا ينكر األنت إذا مل يكن على صورة علم . حجابا وذلك ألن األنت إمنا يتجلى على صورة العلم
األنت ينفي عنه اهلو، ومن من جتلى إليه، فهو مقام خطٌر، فإن األنا منه باٍق لواله ما ثبت األنت، و

انتفى عنه اهلو خيف عليه، فإنه حيتاج صاحب األنت أن يكون من التنزيه حبيث أن ال ميسك صورة 
ويكون قد ارتفع عن درجة اخليال مث عاين مراتب الغيب الكوين كلها، وإن اهلو ليس كمثله شيٌء 

بيه جتليهم إمنا هو يف األنت، ولكن ليس وحينئذ  يسلم له جتلي األنت فإن احلشوية واجملسمة وأهل التش
 هو ذلك األنت املطلوب للمحققني، وهذا موضع املكر واالستدراج. نسأل اهلل اإلخالص.

من الياء يف  نه يقربا فإنوأما كناية الواو من فعلوا فهي للنحن كاهلو للذات سواٌء وأما كناية 
ات، ب له من الثبعما وج التهفأثرت يف الفعل وأز هالتأثري إذ كان األثر له يف مثل قوله أكرمناكم وشبه

ه منا إذا أكرموله أكرقيف  وأما إذا مل يكن له تأثري وكان غريه مؤثرا فيه مل يقو قوته وصار مثل أنت
الذات  ئر لشرفلضمااغريه، لكن يقوى يف الغيب من جهة الشبه باهلو وقد ثبت شرف اهلو على مجيع 

وٌه يف علو ووج اليفت إال وهلا وجوه ياوما من شيء من هذه الكنا املطلقة، فكذلك ما يقرب منه،
 ع الشبه باهلو.وقعلي شرفها إذا النزول وُأ

ألحدية، و اسم ار وهوا أن اهلو تطلب الياء أكثر من سائر الكنايات، فإن اهلو أحد عشملواع
ول عن نفسه هلذا يق، وءحد ويبقى وهو عشرة، واهلو ال يكون عشرة فال بد من اليافاألحدية تطلب األ

ٌد حمقق ا واإلن موجوانية لنفهو إين وال يقول هو فيصري اإلن ليحقق الياء، فالياء فهوانية لألحدية، واهلو
ى إليه ر علم املتجلعلى قد ألناامؤيد مطلوب لغريه وهو الياء، مث قد يكون اهلو فهوانيا لألحدية إذا جتلى 

ع لألمساء، ، فالشهادة هنا هلل وهو اجلام[18: ل عمرانآ]ٱَّيي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ: كما قال تعاىل
نية إ وأما الياء فهحانه، وه سبلكذلك الياء ذات األحدية املطلقة، ففي مثل هذا املقام يكون اهلو فهوانيا 

 حقيقة.
 تتميم وتكملة

هي  أو ها يث اهلوحن هو ماهلي، فأما اهلو فقد بان بأنه من حيث هو اهلو هو، وأما واهلا واهلو 
هلا أمرا اهلي أهال وافعال و اهلو ال عند إجياد الصورة املثلية فيكونإفال، فأما إذا كان اهلو هي فال يكون 

د من ، فال بةثالث ركبة منمهنا جامعا بني اهلو واهلي كالسبب الرابط بني املقدمتني اليت تساق لإلنتاج فإ
 اهلي ال يواهلي مبا ه وٌد.ال يكون عنه وج هلوا سبب رابط ، فقد كان اهلو وال شيء معه، واهلو مبا هو

ظهر باإلجياد لت من إين لياءايكون عنها وجوٌد، واهلا مبا هي اهلا ال يكون عنها وجوٌد. وسبق العلم يف 
ن هذه ع، وهلذا كىن احملدث وجودحقائق األمساء، فحرك اهلا اهلو واهلي فالتقى اهلو مع اهلي باهلا فكان ال

، ذلك الشيء، [40: ]النحل َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصُّٱ:  ومها كن فقالاملالقاة باحلرفني
و أردناه هو اهلوو اهلي يء هفالسببية اليت ظهرت يف العني ليست هي السببية املتوجه عليها القول، فالش

وكذا  و اهلي،ن هنون من كالوأن نقول هو اهلا وهو كن السبب الرابط فالكاف من كن هو اهلو، و
 ملنطقيني بأناألسنة  على قدر بني الكاف والنون هو اهلا وهو القول املستفاضبط املاوالر كانت دائرة

 : اي وقلنا نظماهلا واهلوو ا يف أبيات على اهلنمرتبة اهلا، وقد نبه اأمر اهلل بني الكاف والنون، فهذ
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 أ  تتتتتتتتتر إ ا متتتتتتتتت    تتتتتتتتت   تتتتتتتتت  أ    تتتتتتتتت   تتتتتتتتت 
    تتتتتتتتتتتت   التتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتت  ي لتتتتتتتتتتتت  م  

     ا ال تتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتت   إ تتتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتتتر
 م ق لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    م ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    إ  ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 فتتتتتتتتف ا     تتتتتتتت  الستتتتتتتتر فتتتتتتتت  غستتتتتتتت  التتتتتتتت   
   لتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتت  م   ستتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت      

 

  م تتتتتتتتتتتتتتتت  الخريتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتتتتت   
  أل تتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتت

  تتتتتتتتتتت     ال  تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  ال
     تتتتتتت  تتتتتتت  تتتتتتت ا ال متتتتتتت     تتتتتتت    تتتتتتت   ق

 لي   تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت ل ي  متتتتتتتتتتتت   قتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتت 
 متتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتي  م تتتتتتتتتتت أ  تتتتتتتتتتت      الم   تتتتتتتتتتت 

 

ن حتقق مم، وكان لياءكتاب األلف والقاف، وهو كتاب ا الفصل يف نا الكالم يف هذاوقد استوفي
ل لطريق، وأكثر أهلتمكنه فيه، وكذلك األكابر من سادات هذا ا aيف هذا املقام سيدنا حممد 

كيف يكون فرتبٌط، مجود الطريق عمي عليهم هذا املقام وختيلوا أنه من مراتب النفس وهيهات وسر الو
ن وقف ه إال مأنكر عنه وإمنا العوائد حتجب، وكذلك مشاركة األنقص يف الصورة، وكذلك ماحجابا 

لذات امشاهدة كلذة مع الصورة والشهوة البهيمية، ولو وقف مع حكمة اإلجياد وسرعة زوال تلك ال
ر  ينظالعامل النفسه و  يفومنزهلا من األنوار كالربق عرف قدر ما هام فيه وما طلب وعامل الصور كامٌل

حلقائق عليه ا هي امبشياء الوجود فحسب، وإمنا ينظر يف األ بغرضه وال مبا استقر يف عرِفيف األشياء 
وينظر فيها  والوضع لغرضوهو عزيٌز جدا ولقد متنيت أن حيصل بيدي من يترك النظر يف األشياء حبكم ا

اقب يه فال فهم ثف أضعه حمال وال أجدمبا قلنا وما وجدناه حىت اآلن، وأنا ال أزال متعوبا مبا يرد علّي 
 وال تسليم كامٌل وهذه نفثة مصدور.

ركته ريٌف وحشاٍم الذات املطلقة احلقيقة اختصت باهلو وهو حرٌف س هوا أن هذملقال مث اع
آلخر كانت ذي هو او الساميٌة شريفة أسرت به األحدية على مراتب احلروف كلها حىت انتهت إىل الوا

 يف ن قوة، فما مروفروف، فقد أعطت األول واآلخر واندرج فيها مجيع مراتب احلاهلا األول يف احل
ح اهلو، والفت من لواواحت ، وهبا انفتحرف إال واهلا قد أخذهتا يف هذا السرى وأعطتها منحة إىل الواو

 الفتح.، فقرن الرمحة ب[2: ]فاطر َّخس حس جس مخ جخ مح ُّٱ: ود وباب الرمحة، وهلذا جاءعني اجل
: ]املؤمنون َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ: قول فكيف تعمل يف قولهفلعلك ت

هم ة الفتح أعطتح، فرمحالفت ، قلنا ليس األمر كما تومهته، فإنه قد قرن اإلبالس الذي هو البعد عند[77
شديد قوله إمنا الوفتح البعد بذلك القدر، فهم يف عذاب هو رمحة ملقارنة عذاب آخر، وهذه عناية ال

ي من ، فاقترن باهلا واهلو واهلي، ثالثة أحرف ه[13: ]الفرقانَّ ين ىن من خن حن جن ُّٱ :تعاىل
ت اهلا ، واختصأثريأشرف احلروف وهو الواو واأللف والياء وهي حروف العلة والتشبيه وحروف الت

 ي للنتاج وهوو واهل اهلباأللف من أجل األحدية الذي تطلب األلف، وهلذا كان اهلا السبب الرابط بني
 لفرد كما ذكرناه يف كتاب األلف وهو كتاب األحدية، فلينظر هناك.ا

ألثر فيعا من حيث ارن اهلي ا كاوملا كان الواو رفيعا عليا هلذا جعلناه البعل، وكان اهلو بعاًل، ومل
يل و مبنزلة جربصار اهللة وسفليا من أجل الكسر أعطيناه الياء وجعلناه األهل فصار اهلا مبنزلة الرسا

 ارك السيد، م املبلتحارسول إليه، فظهرت األحكام والشرائع واملقامات واألسرار من هذا االامل
ن أنت بني مخليشوم انون ووكذلك األلف من أنا بني اهلمزة والنون والياء من إين بني اهلمزة والنون 

 اء.سولى العمر التاء واهلمزة فإهنا ملحقة هبم إذا أنت مشيت هبا على أسلوب اهلو وجدت األ
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 أبدا، والواو  تتحركات الوشبه النون بالواو والياء أقوى من شبهها باأللف، فإن األلف هلا الثب
النه لرفع ال حيتملكسر واإن اوالياء إذا مل يكونا يف مقام العلة تغريا عن الثبات، ولكن بالفتح خاصة ف

 البتة فأشبهها النون من هذا الوجه ومن وجه آخر.
خطت  ياء إذان القطر الواو والياء ضعفا النون، فالنون على النصف م وذلك أن النون نصف

امل الروائح عهي من انية و، والواو يزيد على النون بثالثة أرباع، مث تشبهها يف الفهو]ي[الياء كذا 
ال شبه كانت دليلقوة الواء، واألنفاس فأشبهت الواو يف العلو والرفعة، فلهذا حلقت باأللف والواو والي

 علني، فالنونالن وتفوتفع يفعلون وتفعلون ويفعالن: ى إعراب األفعال مثل هؤالء يف األمساء يف مثلعل
ع ملضافة واجلماألمساء اوات هنا مبنزلة الياء يف أبيك، والواو يف هذا أبوك واأللف يف قصدت أباك، وأخ

 عوامل، فلهذادخول اللات ركاملذكر السامل وتثنية األمساء مث إهنا حتذف لدخول العوامل كما حتذف احل
حقق نظرك يف فاهلي،  ء يفالشبه دخلت يف أنت وقامت األنت مقام الواو يف اهلو واأللف يف اهلا واليا

الكشف،  نهم علىم ةريغهذا الكتاب فإنه يلوح لك من ورائه أسرار رفيعة كثرية سترها أهل طريقتنا 
 حنا هبذا القدر منها إال عن غلبة.وما لّو

 
 
 ن
 
 ب
ٌ
 من مناجاة اهلوذ

وه مبا ننك حني نا معيا هو ملا غيبتنا عناصرنا منا يف غيب فطعمنا من حيث غيبنا فيما غاب 
يد فأيدت ا التأيطلبنفغاب عنا منك اهلو فنادانا قف على ما غاب منك عنك تعاين ما غاب عنك منا، 

ه يف الفلك ل ساحل الر حبيف  وطلبنا املعرفة بالدخول إىل ذلك فعرفت فنهضنا فأمددَت وطلبنا اإلمداد
طلب فيما ال العنا نقينا احملمدي اليثريب فتعجبت حيتان البحر ودوابه منا حيث رفعنا شراعنا واستوف

ل عقابنا للساحا على أكصنرجعوا، فناآخر له وأمد فيما ال أمد له فنودينا يا أهل يثرب ال مقام لكم ف
ل وال  أبد وال أود له وال أمالان إدبارنا كإقبالنا نطلب ما الذي كان منه إقالعنا فإذا به عاد حبرا، فك

العمى  غريي كنت يف اين فيه يرة فإذا باهلو ينادي يا عبادي طلبتم مين مقاما اللآخر، فجزنا وطلبنا اإلقا
ي عمى الذو الهوال شيء معي، وأنا كما كنت ال شيء معي بوجودك، وهذا البحر الذي أنت فيه 

يس ل عماك يفأنت فعماك وصلت إىل عماي، وعماك ال تقطعه أبدا وال تصل إيل  أنت فيه فإن قطعت
و ما هلافقلت يا هو  معك شيٌء، وهذا العمى هو اهلو الذي لك، فإن الصورة اقتضت لك ما أنت فيه،

ك لك الفلذلمة ظأصنع يف اهلو، قال غرق نفسك فيه، فرميت نفسي من الفلك عريانا منسلخا من 
اداين اهلو طلب، فنم ال، فأنا فيه ال أبرح، فما أنا يف الوجود غريي، واسترحت من هفغرقت فاسترحت

 : يا من فيه كل شيء، ما يصنع الشيء بالشيء وهو شيٌء، تنزل شريف
  لإل ستتتتتتتتتتتتتتت   إ ستتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت    ل  تتتتتتتتتتتتتتت ح 

  ل  يتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتت     متتتتتتتتتتت 
 فتتتتتتتت   ر إلي تتتتتتتت    تتتتتتتتي  ال متتتتتتتت    تتتتتتتت    تتتتتتتت 

 

  تتتتتتتتتتتتتتتر     تتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتت    ل قتتتتتتتتتتتتتتتر   
   ا  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  الم   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 فتتتتتتتتت  المتتتتتتتتترف ف ل متتتتتتتتت  ف لمر تتتتتتتتت   فر تتتتتتتتت  
 

 ومن مناجاة األنا
يا متناقض : يا أنا مل ال جتيبين؟ فقال يل: ناديت يا أنا فلم أمسع إجابة، فخفت من الطرد فقلت

احلكم لو دعوتين أجبتك وإمنا دعوت أنايتك فأجب نفسك عنك، فقلت يا أنا إمنا قلت أنا من حيث 
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صدقت فأجب نفسك عين، وال تطلب : قال ا أنا، كما أن الواحد يف الواحد هو الواحد،إن أنا يف أن
أبدا يف أنا فال تدعين به، فإن الدعاء به هوس، إذ  أظهر لكفقل ألنايتك جتبك وأنا ما  مين اإلجابة،

ك كن الدعاء يؤذن بالفرقان والكثرة واألنا يؤذن جبمع اجلمع واألحدية، فكيف تدعو بأنا، مل أقل ل
حاله، فما  حتت سلطانحكميا وال تكن كصاحب حاٍل، فإن احلكيم حاكم وصاحب احلال حمكوم 

 .[114: ]طهَّيه ىه مه جه ين ُّٱ: لك ال تفهم

 
 
 ومن مناجاة اإلن

 مين بأين  أطلبيننك مليا إين قد حتققت بك مين فال صرب يل عين ملا أصبت مين يف إين، كأنك م
إلن  يب، فقال ايل بك الواإلن  ال إن يل األنا بك وإين يب ليس إين، فإنفإنه  لئاّل تغار فتزول عين إيل،

، ويل إن قيقةحصدقت يف بعض وأخطأت يف بعض، سلين أعلمك، فقلت يا إين علمين، قال لك إن، 
إذا نيتني أبدا فهور اإلظيف  حقيقة، غري أن ال يثبت عند إين كما ال تعلم إين عند ظهور إنك، فال جنتمع

ين يظهر ع ك مانك فأنا معك حبكم اإلمداد، وإذا كنت فيك بأين وأذهبت إنك ظهر عنكنت يف إ
ك عينا فيك، ق إلنيتال تبن املظهر عن إنك وهو عين إين، فقد علمتك فإذا أردت إين فأفيتخيل الناظر 

 فمقامي مع الكيان حمال.

 ومن مناجاة األنت

نيتك إاءت بيها، فجها فها واألخرى بتضاعفيا أنت كانت األنانية واألنية حمققة، الواحدة بألف
ن ميقة ال احلق فضعفت وظهر سلطان بأنيتك يا أنت هل يصح من جهة وإنيتك يتكانإفأذهبت قوة 

نا عنك، ل فيك أتقو ليس باطنهاأجهة الوضع أن تقول يل أنت؟ فقال يا عجبا ألست إذا قلت يل أنت 
أنت أليست  قلت لك ا إذاهلا أنت من جهة احلقيقة كمنايتك الباطنة يف ظهور أنييت ال بد أن أقول إف
ما أنت علت، وأف يف نينتك ونانينتك مين تقول يل أنت وما بقي الشأن إالإناييت باطنة يف ظهور إ

إلن أما األنا فاليها، فاف إفالوجود يقضي به فبانيتك صحيحة كنانييت ال بد منها، وإمنا الشأن فيما يض
 ا أطربك؟م: يلا هذين فاستخرجه فإين ال أعلمه لك، فطربت، فقال هلا فصحيح هي وأما ما عد

يل  ألست تعرف أن: لت يف قولك استخرجه، قالق - وهو أعلم - كيف: قد أعلمتين قال: فقلت
رك كان مك نا وإنيا أ: فإياك أن يكون ذلك من مكري، فزال طريب، فقلت: بلى، قال: مكرًا؟ قلت

: القلواهب، اكنت  إن: صدقت وهذا هو الشأن فاحبث جتد، قلت: الحقا فاجملاز ال يدخل احلضرة، ق
: العطيين قا أو يليا أنت ما هذا ما قلت لك علمين وإمنا قلت لك هب : أمل أقل ال أعلمك، قلت

يا أنت من كنت أنت فهوانيته من حبجته، أنت : ، قلت[54: ]الكهفَّ ىن من خن حن جنُّٱ
ندرج النحن يمه كما  يقاومناجاة لكن يندرج يف األنت وإن ملوأما الك فليس له : علمتين احلقائق. قال

هذه  الكتاب هذا وواو اجلمع يف األنا واهلو، وإن كانت لكل واحد منها مراتب، لكن الغرض من
 رت، وقد جنز الغرض، واحلمد اهلل.الزبدة املختصرة اليت ظه

 كتاب الياءمت 
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 كتاب األزل

 يل ىل مل خل
 اهلل مفّتح األبواب

أصال،  س بصفة   ليحكمه حكم القدم وهو نفي األولية، فهو نعت سليب ل عند احملققنيإن األز
اء من تومهه الضعف وهم كمان تتأفاألمر فيه هّيٌن قريٌب ويتبني ما نذكره يف إجياد العامل عن عدم، فإياك 

تأخر عنه، يوز أن ه وجيأن العامل كان جيوز أن يوجد قبل الوقت، ويعين تقدير الوقت الذي أوجده في
وال تقدير  ال زمانعد وفاختصاصه بذلك الوقت دون ما جيوز عليه يفتقر إىل خمصص فال بقوهلم قبل وب

ن ن هذا خلفا محال يكوجه ووزمان ألن التقدير يف ال شيء فيه ما فيه، وما مث شيء إال اهلل، َفِمن كل 
 الكالم.

ال هو إنه ليس د فإالوجود من أح والذي ينبغي أن يقال إن الباري موجود بنفسه غري مستفاد
يث أنه حريه من د بغسبحانه، والعامل موجود به مستفاد الوجود منه ألنه ممكن بذاته واجب الوجو

ن العدم  إالملعدوم ني اعمستفيد، والباري واجب الوجود لذاته غري مستفيد، وبأن العامل عدم والعدم 
الوجود نفس عدوم وس املعلى املوجود، بل العدم نف أمر زائد على املعدوم وال إن الوجود أمٌر زائد

جود بل هو ني املويس عاملوجود وإن كان يعقل الوجود وال يعقل ماهية املوجود فيتخيل أن الوجود ل
يء فال نشك ر إنه شجلوهاحال من أحوال املاهية، وال ت عرف من مجيع وجوهها ومتتاز كما إذا قلت يف 

نه شيء شاعرة إنا أكحىت نقول إن  طما نعقل ماهية بقولنا شيء فق لكنأن كونه شيء من ماهيته، و
د كما يتوهم ق امتدااخللقائم بنفسه متحيز قابل للعرض، فهكذا الوجود والعدم فليس بني وجود احلق و
 سليمة من هذاعقول الا الوال إنه بقي كذا أو كذا مث أوجد، فإن هذه كلها تومهات خيالية فاسدة ترده

مي، أو ممكن دث بقداط حمال بينية عند احلق وال عند اخللق إن يف اإلجياد، إمنا هو ارتبالتخبيط، ف
 بواجب، أو واجب وجود بغري واجب الوجود بذاته ليس إال.

ئمتكم ل بعض أد قاورمبا تعترض علينا يف هذا األزل من حيث أن من حمققي الصوفية فنقول ق
ماء عارفني والعلدين والملريذكر يف كتابه مراتب العباد وا ممن تشهدون له بالسبق يف طريق احلقائق حني

 م وال وقت غريال احلكبب إوقال يف شأن اهلل أنه سبحانه ليس بينه وبني عباده نسب إال العناية وال س
غ على حسب ن البليمكون ياألزل فقد أثبت األزل قلنا حتقق أيها املعترض قول هذا احملقق أن اخلطاب 

زل أثبت األولوقت ايريد فنفى يف العامل حىت يفهم السامع من لغته واصطالحه ما ما تووطي عليه 
 عقل من معناهيزل مبا األ زل عبارة عن نفي األولية والنفي عدم حمض فما مث شيء والمث مث فينتفيواأل

نه توهم ميرف أنه لو عومثل القدم فاملعرفة مبا يعرف الناس احملققون من معىن األزل هلذا جاء به 
كان حمصول  ق فلماواحل أو زمان مقدر يعطي بينيه بعيدة بني اخللق ءاحملققون أنه امتداد يف ال شي

 األزل النفي وهو عدم لذلك مل يباِل به.
طائفة  تمث نرجع ونقول بعد هذا التقرير هل كان يف األزل مع اهلل أحد أم ال، فقال: فصل

مثانية، الذات والسبع الصفات، : طائفة القدماء توىل، وقالأربعة، الباري والعقل والنفس واهلي: القدماء
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ما مث قدمي إال واحد وهو احلق تعاىل، وهو واحد من مجيع الوجوه ولذاته حكم يسمى به : وقالت طائفة
 ئك صفة.قادرا، وهكذا كل ما جعلوه هؤال

ة وال موجود هي الووقالت طائفة بقول هذا وزادت معىن، وذلك املعىن يسمى حقيقة احلقائق، 
لعاملية بذاهتا كا دجتعقل وال تو معدومة وال حمدثة وال قدمية، ولكنها يف القدمي قدمية، ويف احملدث حمدثة،

أنا  ال واحٌد إالإألولية ات عنه حد معىن أنه ما انتفاو الإوالقائلية ما أشبه ذلك. فإذن فما مث يف األزل 
شياء ة لنا وأن األ موجود عنيا أنا معلومون هلل تعاىل والفإنه لنا يف األزل حكم بوجه ما، فإنا قد علمن

لرقم، فلنا ود يف ا، ووجوجود يف العلم، ووجود العني، ووجود يف الكالم: هلا أربع مراتب يف الوجود
نا يف علمه، بة وجودمرت هبذا احلكم يف األزل مرتبتان يف الوجود، واملرتبة الواحدة مقطوع هبا وهي

 ،هنا نظرٌ وتكلما، مأو  هبا على ما قدمنا، وهو وجودنا يف األزل من كونه قائال واألخرى غري مقطوع
 .كتابوقد ذكرنا منه طرفا فيما تقدم من هذا ال
ن هذه ناك، فإهنظر حمققا يف كتاب اجلداول والدوائر لنا فلي وقد ذكرنا هذا الفصل مستوىف

غري، فنحن  زيل الواأل ب إمنا هو األزلالعجالة تضيق عن بسط هذه املسألة، واملقصود من هذا الكتا
ة نيغ هزل ما فييف األ لعلمأزليون هبذا االعتبار ال أن أعياننا موجودة أزال. وإذ قد تقرر من لسان ا

 د، وذلك عنيت للحقة الفلنرجع إىل لسان األسرار فيه من باب التوسع، فأقول إن أفالك األزل سباعي
الثة، ات ثوهي ثالثة أحرف لكل حرف حضرة، واحلضر حلك تركيب هذه احلروف إىل بسائطها،

نعت بوجود سم والق االغري أن الالم عندنا مركبة من حرفني، فيكون على هذا أربعة مثل اهلل وتطاب
ن، ه من ألف ونومه، فإنل رقاأللفني والالم واألكثر مع اجلاللة، وإمنا قلنا يف الالم أنه مركب من أج

الكون إال  ن دائرةمظهر يوملا مل  عليها دائرة كاملة، وهي دائرة الكون، فدائرة الالم مع عطف الالم
 ت اإلهلية يفقم للذاالر القطر، هلذا يظهر الزاي بصورة النون ومل يظهر بصورة امليم واأللف من حيث

هر الزاي يف هلذا أظوقه. كان اهلل وال شيء معه، والزاي بينها وبني الالم حجاب العزة بينه وبني خل
م ال يبدو وف الالهو جلشكل على صورة النون، إال أنه يقصر عنه، والسبب املوجب لذلك أن النون وا

ولو كمل  ه حجاب،ألن وال تناظر منه للزاي إال قدر شكل الزاي، فلهذا مل يكمل الزاي كمال النون
لزاي أن ل ان شكمبد  مثل النون مل يكن له ما حيجب فتبطل حقيقة احلجاب، واحلجاب ال بد منه فال

ظ ما بقي ال احلفه لويكون على ما ظهر، وملا وقع احلجاب رمبا بطل الكون، وال بد من احلافظ فإن
، فقال هو [255: ]البقرةَّ مكجل لك خك ُّٱ: الكون، وقد نبه اهلل تعاىل أنه حافظ خلقه بنفسه فقال

لنون الذي ى رأس اعل محفظهما، فهو عني احلفظ، فهو عني احلافظ، فكانت األلف اليت هي قائمة الال
هر ظان ظله كملا هو جوف الالم ظل األلف األوىل من خلف حجاب العزة، فالكون حمفوظ بالظل، و

 إنا يف ظل فالن.: على صورته فكأنه هو والظل كناية عن الرمحة، نقول
 املتحابون جباليل اليوم أظلهم بظلي يوم القيامة، وأما األلف األوىل إذا كانت يف: وقال تعاىل

اللفظ، فهي ألف العظمة وتكون عند ذلك مهزة، ويكون حجاب العزة صادرا منها، فإن الزاي يف 
ن قائمة الالم ليس بظل، وذلك ألن األلف ال يكون ظال ابسائط اهلمزة، فإذا كان ألف العظمة ك

ة وإن للهمزة ألهنا على غري صورهتا، ومن شرط الظل الصورة، وهلذا أقول يف ظل العرش إنه ظل الرمح
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: الرمحة اسم من أمساء العرش فتكون قائمة الالم إذا هبذا النظر حافظة من األمر كما قال تعاىل
 .[61: ]األنعام َّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ: ، أي من أجل أن أمرهم اهلل وقال[11: ]الرعدَّ مئهئ خئ حئ جئُّٱ

اليت  زلن املناع، وإعلوي وسفلي ومتوسط بينهما وما مث عامل راب: مث إن العامل ثالث مراتب
دبران، لوالثريا، وا طني،تنزل فيها األرواح املسخرة السيارة مثانية وعشرون منزلة وهي النطح، والب

ر، اك، والغفمسلوالعواء، وا هة، واخلرتان، والصرفة،بوإيسان، واحلية، والذراع، والنثرة، والطرف، واجل
عود وسعد سعد السلع وبح وسعد بوالقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذا والزبانا، واإلكليل،

هي غري فى برجا تسم املؤخر، والرشاء، وكل منزلتني وثلث منها عاملقدم، والفر عاألخبية، والفر
، واملشتري، زحل: هيعة والربوج، واألرواح السيارة اليت قد جعل اهلل بيدها زمام تدبري العوامل سب

 واملريخ، والشمس، والزهرة، والكاتب، والقمر.
اع العامل فكان مج واملحيل هذه الكواكب يف هذه املنازل ربط اهلل االنفعاالت يف هذه العوبتر

ت األزل من نعولعدد، واريق مثانية وثالثني واألزل مثانية وثالثني، فظهر العامل على صورة األزل من ط
كل وظهرت اللكل ببط ااهلل فهو على صورته، واهلل خلق آدم على صورته والعامل على صورة آدم فارت

اب ه فإنه من لبا ذكرناحقق موهو العامل واإلنسان واألزل واهلل، فت: األربعة اليت هي من أشرف املنازل
 املعرفة اإلهلية.

طمسه بأزليته ق أن يد احلمث إنه يف األزل نكتة عجيبة وهو أن العامل ملا ظهر بدعوى الظهور أرا
لعامل ايف حق  قي زلبظهور األلف من أزل خاصة وب العامل ينفال يبقى للمحدث أثر فتجلى أزل، فف

خاصة من  ن األزلوبة مفقيل له زل بظهور ألف الذات، واأللف هي املطل العامل؟كأن سائال سأل أين 
 أجل األحدية.
زلية وان األذا إخاعلم أن سر األزل وروحه والذي به وجود األزل إمنا هو أنا، وهك: تنبيه

يء، فإن صحت منها ش كان ية والظاهرية والباطنية وهذه كلها لوال أنا ماكالقدميية واألولية واآلخر
ست هناك، ، فلين[ عي]والنا هناك أزال بال أزلية، وإن مل تصح هذه النعوت أهذه النعوت له أزال ف

 ، ال له علىضوعة هللي مووهذا الفرقان بني أسرار النعوت وأسرار الصفات واألمساء، فاألمساء إمنا ه
 ية.ص من غري معىن يكون يف الشخص منها، جمردة عن هذا كله إال عن العيناألشخا

صل ، ألن أالسمفإن عقل من االسم معىن يف املسمى يدل عليه االسم فليس هو املقصود با
ل على معىن السم يدذا اهالوضع يف األمساء إمنا هو لتمييز عني املسمى من مسمى آخر خاصة واتفق أن 

 هذا االسم غري مقصود للواضع. يف املسمى يستحق به
وقد تكون أمساء أجناس كاإلنسان وامللك واحليوان والفرس، واملراد هبذا اجلنس، وكزيد وجعفر 
وهذه الشجرة، فهذا من أمساء أعيان الشخصيات، واألوصاف إمنا هي ملعان تكون يف املوصوف تسمى 

وامسه مثال علي أو زيد  يس باسم.صفات كالعامل اسم من قامت به صفة العلم وهو وصف للعامل ل
فهذا هو امسه الذي يدل على عينه خاصة، فإن مسي بعامل ابتداء كما مسي بزيد وعلي فليس هو مبقصود 
للواضع إن مساه عاملا لقيام صفة العامل أو لتومهه أهنا تكون فيه أو ألنه حيوان ناطق فيعلم علما ما فإنا 

 مبعىن أهنا تقبل صفة العلم وال هي فيها، فمىت ما تومهها واضع جنوز أن نسمي عاملا احلجر والشجرة ال
وهكذا يف كل اسم يعطى االشتقاق ويدل على معىن  صف،ااالسم فليس مبسمٍّ على احلقيقة، وإمنا هو و
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واملسمى واصفا، واملراد الصفة والعني من حيث تلك الصفة ال  يقوم باملسمى فهو وصف يف احلقيقة،
ذا هو الفرق بني االسم والصفة، وهكذا ينبغي أن تكون أمساء الباري اخلاصة أن من حيث ذاهتا، فه

تدل على جمرد الذات كاهلل واهُلو إذا مل يتفق، ويصح أن يكون غري مشتق من شيء، وكذا هو عند 
كم ما من أحكام الذات، حباحملققني وهلذا جعلوه االسم األعظم ألنه ال يتقيد مبعىن ما يف الذات وال 

منا داللته على عني الذات خبالف امسه القادر فإنه يدل على معىن يف الذات يسمى القدرة أو حكم وإ
من أحكام الذات يف مذهب النفاة، وهكذا احلي واملريد والسميع والبصري والكرمي والرحيم، وهلذا قال 

ب، وكذلك ، إلزالة اللبس عند السامع وإذا ذكر له وهو غائ[180: ]األعرافَّزئ رئ ّٰ ُّٱ: اهلل
الكائنات، هلذا السبب ملا وقع االشتراك يف األمساء زال املقصود من االسم فزادوا النعوت والكنايات 
مثل هذا وغري ذلك. والباري سبحانه ال يشترك يف شيء مع خلقه وال كان َثّم آهلة، وال يصح، فكانت 

 شك أن هذا االسم أعلى من أمساء حسىن من حيث أهنا ألحكام عنده أو ملعان فيها تسمى صفات، وال
ذلك االسم الذي يطلب العني عندنا خاصة، مث ال خيلو تومهك يف أمسائه احلسىن هل تريد بكالمه أو 
كالمنا فإن أردت األمساء اليت مسى هبا نفسه بكالمه فتلك ال يقابلها شيء وال تتصف بشيء وال يسمي 

واردة يف الكتب املنزلة اليت أطلقها على نفسه يف نفسه هبا بشيء زائد على الذات وإن أردت األمساء ال
شك أن أمساءه له أزال من كونه نعامل العبارات واأللفاظ بوجودنا فال بد من نعت احلسىن هلا، وال 

 متكلما خاصة ألهنا من أحكام الكالم، وباب األمساء يطول الكالم فيه، وقد أفردنا له كتابا.
م بذات عىن قائلى معمساء واألوصاف أهنا ألفاظ ال تدل وأما النعوت والفرق بينها وبني األ

ألفاظ تدل  النعوت إمنااملنعوت وال هي بأمساء فإهنا تكون للمنعوت هبا وهو مسمى باسم يعرف به، و
اجب ال بد وية عنه ألولعلى الذات من حيث اإلضافة، وهكذا نسميها أمساء اإلضافة كاألول فإن نفي ا

د ن الباري وجووثنا فإة حدألولية فال بد من وجود أعياننا وكالقدم عند مقابلمن ذلك، فإذا نعتناه با
 هو اهُلو على احلقيقة. مطلق ال أول له وال آخر،

شيء معه  هلل والاان كمتداد يف وكذلك األزل إمنا نعت به من أجل الزمان يف حقنا وتومهنا اال
مت يف أالباطن وه، ن عنطق من ظهر له وبقد أعياننا ليس غري ذلك، وكذلك الظاهر والباطن يف حفب

سمى عندنا تألمساء ذه اهالنعت من الظاهر فإنه ظاهر لنفسه وال يكون باطنا لنفسه فإنه حمال، فمثل 
 اء األوصاف.من أمس شبههوعند احملققني نعوتا ال أمساء وال أوصافا، فاألزيل نعت ال صفة كالقدمي و

إىل املاهية  مر يرجعألنعت ايعين أنه ال بد أن يعقل من هذا وقد يتوهم العاقل أنه ال بد من معىن 
إن الصفة ال لصفة، فامن  إن مل تكن تعطيه املاهية فال جيوز هذا النعت، وهلذا هو عندنا النعت أكمل

 األمساء. ررنا منقما  من االسم على فعتعطي ماهية املوصوف، والنعت يبني عن املاهية وهو أيضا أر
ى من املاهية أن تعط غري النعوت والصفات، فاألمساء أوال ألهنا للعني من ،مساءوقد مشل لفظ األ

نه يدل على ف آخر ألالوصوشيئا وال من معانيها القائمة، والنعت يتلوه ألنه يدل على املاهية بوجه، 
َنٌع وَمْقْنَيٌة ا فيه ُغمزل معىن يف الذات عند مثبيت الصفات ويدل على حكم عند النفاة، فقد مشى يف األ

 لكل ذي قلب سليم.
 مت كتاب األزل حبول اهلل وقوته
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 كتاب اإلسرا إىل مقام األسرى

 يل ىل مل خل
 وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسّلم
ني ونصبهما دليل املعتم بدرهاحلمد هلل الذي سلخ هناره من ليله املظلم وأطلع فيهما مشسه النرية و

ل كمال الل مجاجاية ا بلسان القدم يرىب على إدراك هناية أقصى غعلى املوضح واملبهم محدا أولي
 ق رتق مسائهاوقت فت ة منصريف القلم يف ألواح صدور الكلم املرقومة مبداد نون اجلود والكرم املنزه

املوقف ألقصى واسجد ليال من املسجد احلرام إىل املجبميع اإلدراكات عن العدم الذي أسرى بعبده 
 تصرم.يفإنه  ما مضى من محده وتقدم شكرا بالالم ال بالياءله على مقتضى األقدم والشكر 
ال  فردا هدأوج على أول مبدع كان وال موجود ظهر هناك وال جنم فسمى مثال وقد ةوالصال

 يتقسم.
 ذات فمارا يف مرآة ال، وهو العامل الفرد العلم وأقامه ناظ[11: ]الشورىَّ مهىه جه ين ُّٱ: يف قوله
م فإذا واستسل لكتهانفصم فلما بدت له صورة املثل آمن هبا وسلم وملكه مقاليد مماتصل هبا وال 

 السر الذي يفستلم ور املاخلطاب أنت املوجود األكرم واحلرم األعظم والركن وامللتزم واملقام واحلج
ها له في ادفلينظر ما ب ،خيه[]املؤمن مرآة أزمزم، هو ملا شرب له فافهم، واملشار إليه بواسطة التركيب 

 وليتكتم، وعلى آله وصحبه الطاهرين وسلم.
سرار اإلهلية ية واألوحانأما بعد فإين قصدت معاشر الصوفية أهل املعارج العقلية واملقامات الر
قام األسرى ء إىل مسراواملراتب العلية القدسية يف هذا الكتاب املنمق األبواب املترجم بكتاب اإل

بتجريد  الكتاب نكشفي الكوين إىل املوقف األزيل وبينت فيه كيف اختصار ترتيب الرحلة من العامل
 جاب.احل األبواب ألويل البصائر واأللباب، وإظهار األمر العجاب، باإلسرار إىل رفع

ه معارج ال وهذباحل وأمساء بعض املقامات إىل مقام من ال يقال وال ميكن ظهوره بالعلم وال
 رسلني.أرواح الوارثني، وسنن النبيني وامل

ة ذوق وك معرفوسل معراج أرواح ال معراج أشباح وإسراء أسرار ال أسوار رؤية جنان ألعيان
ته بني م وأودعمنظوووحتقيق ال سلوك مسافة وطريق إىل مسوات معىن ال مغىن ووصفت األمر مبنثور 

بسر  ولوحت قيق،مرموز ومفهوم مسجع األلفاظ ليسهل على احلفاظ، وبينت الطريق، وأوضحت التح
 تدي.ه أهالصديق ورتبت املناجاة بإحصاء بعض اللغات وهذا حني أبتدي وعليه أتوكل وب

 باب سفر القلب
اهدة دا واجملم جواخرجت من بالد األندلس أريد بيت املقدس وقد اختذت اإلسال: قال السالك

يف  أتربز نأجاء رمهادا والتوكل زادا وسرت على سواء الطريق أحبث عن أهل الوجود والتحقيق، 
 صدر ذلك الفريق.
إيل  مئيوصفات ين الفلقيت باجلدول املعني وينبوع أرين فىت روحاين الذات ربا: قال السالك

 .بااللتفات
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من : قال لراكب،من أين وضح ا: وجود ليس له انصرام، قلت: ما وراءك يا عصام، قال: فقلت
: ت لهلوج، قللب الوالذي دعاك إىل ط: ما الذي دعاك إىل اخلروج، قال: عند رأس احلاجب، قلت له

رسلت أ، لكين  أريدالحيث : فأين تريد، قال: وأنا داع إىل الوجود، قلت له: أنا طالب مفقود، قال
ح هذه أروا: له ني، قلتلنعلإىل املشرقني إىل مطلع القمرين، إىل موضع القدمني، أمرًا من لقيت خبلع ا

 عسى حقيقة القرآن والسبع املثاين.املعاين، وأنا ما أبصرت إال األواين، ف
ي، قا مقاممن ر أنت غمامة على مشسك فاعرف حقيقة نفسك، فإنه ال يفهم كالمي، إال: قال

 : حريينشدين ونأ، مث لكن يعرج بك إىل مسائي: وال يرقى سوائي، فكيف تريد أن تعرف حقيقة أمسائي
 أ تتتتتتتتتتتتتتتت  القتتتتتتتتتتتتتتتتر    الستتتتتتتتتتتتتتتت   الم تتتتتتتتتتتتتتتت   
 فتتتتتتتتتتتتتتتتما     تتتتتتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتتتتتتت م  مقتتتتتتتتتتتتتتتتي 

   تتتتتتتتتتتر   رفتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتم فتتتتتتتتتتت   
 التتتتتتتتت ا    زتتتتتتتتتر  ا   غتتتتتتتتت  فتتتتتتتتت    تتتتتتتتتر

  أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترار  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا   م  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 فمتتتتتتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتتتتتتت ر  ف يزتتتتتتتتتتتتتتتت   
   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   الم  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  إ    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 فقتتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتت    

 

  ر ح التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ح    رح اا ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ف    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   أ

     لم تتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتتت  ح 
     تتتتتتتتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتت   ل  يتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأر اح الم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   

   يق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    إ  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 لتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتم  ال قيقتتتتتتتتتتتتتتتت    ل تتتتتتتتتتتتتتتت ا  

 ال متتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ر  ي يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

: تملت، قلين أأفأخربين أيها الصديق أين تريد أرشدك على الطريق ومن أين أقبلت واىل 
يا طالبا  :قال يلفمحر خرجت فارا من ذلول أريد مدينة الرسول يف طلب املقام األزهر والكربيت األ

 : مثلي، أما مسعت قويل
  يتتتتتتتتتتتت    ل تتتتتتتتتتتت  ل ريتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتر  قزتتتتتتتتتتتت ف

 

 ار تتتتتتتتتتتتت   را  فميتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتر أ م تتتتتتتتتتتتت  
 

اقوت لل باليد مكبينك وبني مطلوبك أيها السر اللطيف، ثالثة حجٍب من لطيف وكثيف الواح
مد عليه أهل لذي اعتااين األمحر وهو األول عند أهل التحقيق، واآلخر مكلل بالياقوت األصفر وهو الث

ألمحر طريق فا اليفياقوت األكهب وهو الذي اعتمد عليه أهل الربزخ التفريق، والثالث مكلل بال
 للذات، واألكهب للصفات واألصفر لألفعال، وهو حجاب االنفصال.

الرفيق  هو: القالصحيح النظر الطيب اخلرب، : من كان رفيقك يف السفر، قلت: مث قال يل
لوصول ا تغيتصول، لكين ابلست أعلم هذه األ: ، قلتاألجلىاألعلى، فهل أوقفك يف املوقف 

وتكددك  قا،فخررت صع فجعلت مهيت أمامي والطور إمامي فسمعت ال يراين إال من مسع كالمي
 ا.نست عينآنا، جسمي فرقا وبقيت طرحيا بالوادي، وذهبت النعالن وبقي زادي، فلما مل أر كو

 باب عني اليقني
عليك خبدمة : قلت إىل األمري، قالت: الفنادتين تلك العني، أيها الفىت إىل أين ق: قال السالك

وأين حمل الكاتب : الكاتب والوزير مها يدخالنك على مرادك، وترى حقيقة اعتقادك، قلت هلا
عني  نزولك عن السرير وجتريدك عن األينية، ونزعك رداء األمنية، وخلعك اإللية : والوزير، قالت

إنك ال ترى الواحد إال بالواحد، وهناك يتحد ووقوفك يف الفرق والبينونية، ودخولك يف الطينية ف
الغائب والشاهد، غيبته حجابك عنه، والوزير ميدك به منه هو خليفته يف أرضه ومسائه، عامل بأسرار 

وحسد وبقي اخلليفة  صفاته وأمسائه أسجد له املالئكة أمجعني ونزهه عن سجود اللعني فعدم من أىب
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قائق الشريفة فإن وصلت إليه ونزلت عليه أكرم مثواك وحفظك األحد وهو امللك واخلليفة وجمتمع احل
 وتوالك وأدخلك على موالك.

 باب صفة الروح الكلي
ط وال ييس ببسل: التقه يل ألعرفه إذا رأيته، وأخر له ساجدا إذا أتيته، تيأنع: قال السالك

م حامل األجسا يف لمركب وال يقصد طريقا وال يتنكب منزه عن التحيز واالنقسام، مربأ عن احللو
ليس  ة إليه،فكمواد مستخل ديه،األمانة األلية وجمتمع الصفات العلية، مواده إىل األجسام املوضوعة بني ي

ن صدَر م دٌثحمبداخل الذات، وال خبارج بالصفات هو وصٌف معروف والصفة ال تفارق املوصوف 
رة، ترى آٌة منوو مرهكمثله شيء،  ومعىن جليل خفي ليس له يفء وال قدمٍي غيّن، وهبه  كل سر خفي،

ليها، إصلت حقيقتك فيها مصورة، فإذا رأيت صورتك قد جتلت لك فاعلمها فتلك بغيتك قد و
 فالزمها.

الت، اليعم  متطيفلم أزل أصحب الرفاق، وأجوب اآلفاق، وأعمل الركاب، وأقطع اليباب، وأ
فة ة الشريلصورار يف طلب علة اوتسري ببساطي الذاريات، وأركب البحار وأخرق احلجب واألست

فخربين من  ون مني،سي داملدعوة باخلليفة فما جتلت يل صوريت م ذ فارقت العني حني رأيتك فرأيت نف
 أنت من حيث أنت.

 حضرة الكرسي
 يل ىل مل خل

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسّلم تسليمًا
املوقف وكرسي ىت وصلت حضرة الوطرت يف جو الفهم ح ميل جناح العز فأنشأ: قال السالك

ذا هقيل يل فيعة القدسي فسألت عن مسجد الوصي فقيل يل باملنزه األقصى فرأيت شيخا ضخم الدس
 قطب الشريعة.

ال وجل فق سليموقد أحاطت به أخالط الزمر إحاطة اهلالة بالقمر فسلمت تسليم خجل ال ت
د أن ال قول أريأممت أن ل يل أين تريد فهمرحبا بالقاصد مقتنص اجلواهر والفرائد مث قي: Eالشيخ 

رسول دينة المريد أأريد فلما مل يكن مقامي مل يسعه كالمي فجذبين إليه ودرته بني يديه فقلت 
  .صاحب اجلمل والفصول قال وما تريد مبدنية أثرها قد درس ونورها قد طمس

 ه سمع قولمل تأقال لست للترابية أشري ولكن لبدرها املنري وعنصر مائها النمري ف: قلت
م ند أشبح النسلبواب علق لباهبا وأنا أيها الطالب بواهبا فمن أراد املدينة فليقصد الباب ويتم يوعل

نا هل يا سيد ت لهيهدي إليك طرائف احلكم عند األشباح بالغبار تعدى لك األرواح باألسرار قل
 : أي والعليم الفتاح: يعرف لذلك الباب مفتاح، قال

 يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  مقمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  رأيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال 
 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأل  هللا يم  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 فقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

نه فزد يف يقة مكات حقرفعقلت ناولينه، قال من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعينه قلت له قد 
 نعته وبيانه.
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إذا فلربكات ايع مجقال له أربعة أسنان أتقنها احلكيم الرمحن فيها أربع حركات جتري على 
صل فتحه ح ب ومنذكرته لك وأحكمته فزت باملفتاح وملكته ومن ملك املفتاح فتح البافعلت ما 

لت لوهاب قاضرة حمبسوطني يف  واالرتيابعلى كنز السرداب فرأى الشيخ وتلميذه آمنني من الشك 
عليك  ه وأسبغحسانإقد فهمت ما أردت وعثرت على السر الذي إليه أشرت ولكن زدين زادك اهلل من 

 تنانه.رداء ام

ك سن اهلل أفعاللسالك حيها ادع اهلل أن ميدين بإهلامه ويؤيدين بعلمه القدمي وكالمه امسع أأ: قال
اته اه ناطق وصلوفيعربه   ماوال جعلها أفعى لك وسدد أقوالك فإهنا عند املناجاة أقوى لك محد اهلل أوىل

ما وهدانا هلذا   الذيهللمد لرازق فاحلعلى رسوله فاتح اختراق هذه الطرائق إىل مناجاة العليم احلكيم ا
 كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل لقد جاءت رسل ربنا باحلق فامسع وال تنطق.

 أ تتتتتتتتتتتتتف الر تتتتتتتتتتتتت ل إلتتتتتتتتتتتتت  رل الستتتتتتتتتتتتتم ا 
 مر ق تتتتتتتتت    ا  تتتتتتتتت    تتتتتتتتت     ا   القتتتتتتتتت  

 م زتتتتتتتتتم    استتتتتتتتتم    غتتتتتتتتتل  تتتتتتتتت  ال تتتتتتتتت  
  لتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتل فتتتتتتتتتتتتر     تتتتتتتتتتتتري  لتتتتتتتتتتتت 
  تتتتتتتتت  زتتتتتتتتت   زتتتتتتتتت   ف تتتتتتتتتر  اف قتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتت ا

  تتتتتتتتتتتتتت لميرا  ستتتتتتتتتتتتتتي    فقتتتتتتتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتتتتت  هللا
 

  ا  تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  الق تتتتتتتتتتل أ تتتتتتتتتت ار ال رامتتتتتتتتتت   
   لم   تتتتتتتتتتتتتت    اخ تتتتتتتتتتتتتت     ليتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت   

   تتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتت  اا زتتتتتتتتتت     لتتتتتتتتتت ا 
      تتتتتتتتتتتتتتر    تتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتت   
   تتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتت ل  متتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت  الخميتتتتتتتتتتتت  
 ل تتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتتتتت  ف     قيتتتتتتتتتتتتتتت  

 

فشاء إإياك ووإلهلية ارار ملدنية واألسألق أيها الطالب بالك أصلح اهلل بالك حافظ على العلوم ا
هر والباطن ني الظاع بسر الربوبية أخل القلوب وجاهد النفوس وفرق بني العلم اإلهلي واحملسوس امج

اهر لم يف ظعبه  ليس لك ماظاهر يف كل األحوال وال تقف يتضح لك سر الراحل والقاطن قف مع ال
 األقوال.

دسية وعلى رار القألسدنية واباآلباء واألمهات صل على ذي العلوم امل ْقاحَلالكلمات َو تلَق
ال إلذي ال ميسه كنون اب امللك السر املصون يف الكتا الكليم وابن نون وانظر ملن كان احلوت عنده يبد 

لنسيان ايف وقع ن وكاملطهرون ال تنظر احلوت بعني الغذاء والقوت وتأمل السرين يف جممع البحري
ائر على س ًاكسلملك وألي فائدة اختذ البحر هنالك ومل كان ذلك ومل كان حوتا ومل يكن غري ذ

لقدمني وخذ موضع ا س يفاملسالك أمط لو وليت ولوال تكن العبد واملوىل ترد براء اآلمنني وقف للنا
 من العلم حرف العني.

ال سآوي لى من قرج عة اجعل يف السفينة من كل زوجني اثنني وال تعيناخرق السفينة تلج املد
تق واألخرى يف الف متهاني مها سفينتان هلما يف الوجود معنيان الواحدة سالإىل جبل يعصمين من احل

 الزوجني فقد فينة منالس جناهتا يف الرتق ليس يف امللك إال واحد فإياك أن خترق سفينة الشاهد اجعل
واضي كافر مب أحي الغالم يدنك رب ألمة والغالم اقتله فإنه ،[51: النحل] َّ جضحض مص خص حص ُّٱ: قال

فتح أم الكتاب ا أيته يفركذا ة والبواتر أقم اجلدار وحذار من هدمه حذار اهدم اجلدار فإنه جماب هاألسن
 ة.أيسر حملبجود من السد املهرب واثبت للتيار وال هترب إياك أن تتناول فتحه واقنع من الو
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 مناجاة قاب قوسني
 يل ىل مل خل

 وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه أمجعني
أنزلين قاب  لى فلمااألع ل إيل امللك بالسالم األسىن، فرقيت فيه إىل املستوىنزتف: قال السالك

 ه.يبمث تكفن يف جناحيه، ونكص على عققوسني، قال ال تطلب أثرا بعد عني 
ما كسلمت ففلما لقيت قيل يل سلم يرد عليك، وسل ما شئت يوهب إليك، : قال السالك

 : يقول داخال يّف وال خارجا عين، وهوجيب وجثيت على الركب، فسمعت كالما مين، ال 
 هلل  ر  زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
    تتتتتتتتتتتتتتت ا  متتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتت  ر   يتتتتتتتتتتتتتتت   
  ر تتتتتتتتتتتت ا ال  تتتتتتتتتتتت  ال   تتتتتتتتتتتتم  المزتتتتتتتتتتتت م 
 ر  تتتتتتتت ا  تتتتتتتتراف ال تتتتتتتتل فتتتتتتتت   تتتتتتتتر  الم تتتتتتتت 

 ر الزتتتتتتتتتتتم  فأ تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتتت   
  ر تتتتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتتتتم    ستتتتتتتتتتتتت م   ف م  تتتتتتتتتتتتت 
  تتتتتتتتتتتتتتتتي    ستتتتتتتتتتتتتتتت    ر تتتتتتتتتتتتتتتت  لمتتتتتتتتتتتتتتتت  رأ 
تتتتتتتتتتتتتتتتم  لع ع   تتتتتتتتتتتتتتتتي    تتتتتتتتتتتتتتتت ر  م  تتتتتتتتتتتتتتتت    س 

  ح لمتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتت ا ر تتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتتم   التتتتتتتتتتتر
 الم   تتتتتتتتتت   ف تتتتتتتتتت ا ل تتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت    يستتتتتتتتتت

  متتتتتتتتتتتتتتت  ال متتتتتتتتتتتتتتت    ي ستتتتتتتتتتتتتتت  ف    تتتتتتتتتتتتتتت ا
    تتتتتتتتتتتت ا الخ فتتتتتتتتتتتت  إ  رأ ا  تتتتتتتتتتتت ر    تتتتتتتتتتتت 
 متتتتتتتتتتت ل ا الخ فتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت م   تتتتتتتتتتت ل ا م تتتتتتتتتتت 
 ستتتتتتتتتتتتتتتت   الم   تتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتترا  لتتتتتتتتتتتتتتتت ي  
  م تتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتت     ف خ  تتتتتتتتتتتتتتت ا
  مع تتتتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتتتتم     ال  يتتتتتتتتتتتتتت   ار قتتتتتتتتتتتتتت ا
 ل تتتتتتتتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتتتتتتتت   مستتتتتتتتتتتتتتتتير   ف  تتتتتتتتتتتتتتتت   
 ا زتتتتتتتتتت  ا إليتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت ي  ا متتتتتتتتتت  أضتتتتتتتتتتمر 
 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت        ق ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم مف

 

تتتتتتتتتتتتتتلع الم تتتتتتتتتتتتتت     ضتتتتتتتتتتتتتتر  التتتتتتتتتتتتتتر م     ع ع
   خ قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا ر القتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  
 متتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتر  اا تتتتتتتتتترال متتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت    
  ستتتتتتتتتتتتتر ا لقتتتتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتتتت ر  ال ر تتتتتتتتتتتتت  

 ال تتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتت   المر تتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتت   
    ل تتتتتتتتتتتتتتتتت   ي تتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتأ  ا  تتتتتتتتتتتتتتتتت  ف

 أ     تتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت  الرضتتتتتتتتتتتتتتتت ا 
 لمتتتتتتتتتتتتت  رأ  تتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتت  ال يتتتتتتتتتتتتترا 
  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتم   را يتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتت  أر تتتتتتتتتتتتتتتتتت  

      متتتتتتتتتتتتتتتت   ر  تتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتت 
 لمقتتتتتتتتتتتتتتتت   إ ريتتتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتت  
 أر تتتتتتتتتتتتتتتتت  م   لتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتتتتتتت ا 
 م ستتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتتي  التتتتتتتتتتتتتتترا   الم تتتتتتتتتتتتتتت  
     ا  قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   رل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 فتتتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتر  ال لمتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتر   الضتتتتتتتتتتيم  
  تتتتتتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتتتتر  ا يمتتتتتتتتتتتتت    ا  ستتتتتتتتتتتتت  
   تتتتتتتتتتتتتتتتت       ي تتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتت ا 
 متتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتتتل ستتتتتتتتتتتتر الستتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتت     
   تتتتتتتتتتتتتتت  ال يتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتت   ال قزتتتتتتتتتتتتتتت  

 

ريقك إلينا طقيت يف اذا لخربين يا زهرة احملبني، ويا مجال الوارثني ممث قال يل أ: قال السالك
منها فينة بالنجوم يتها مزء فرأعرج يب إىل أول مسا ،ملا فارقت املاء: ومباذا وفدت به علينا؟ قال السالك

 راهتم اثنتارين وحضوعش اهتداء ومنها رجوم ورأيت مقامات اخللفاء ومصابيح الظلماء فوجدهتا مثانية
بعة اخللفاء ظت السحلمث  عشرة للتتميم األربعني فقيل يل هذه منازل السالكني وينابيع حكم املخلصني

فرقدين فإذا دي والاجل حون فنظرت يفشيف األفالك يسبحون فحملتها على السبعة املودعة يف الفلك امل
 .هم األئمة يف العاملني

سودة العدم أوعلى يساره ة القدم روسأوعلى ميينه  فاستفتحت مساء األجسام فرأيت آدم 
ة النقص والكمال فرأيت مجيع األنبياء أمواتا حني ينوهو يتردد بني بكاء اجلالل وضحك اجلمال ملعا

رأيتهم أشتاتا وطلبت احلقيقة فقيل يل حىت تفىن عن الطريقة فإنه ال يبدو كمال الصورة ألهل املعراج 
نتهي حقائق نفوسهم وتكشف هلم عن مواد مشوسهم وذلك والنهى حىت يبلغوا سدرة املنتهى هنالك ت
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أول مقامات الثالمثائة والفناء على كل فئة وأما حقيقة الذات فال تشاهدها سواه وغاية كل واصل أن 
 يشاهد معناه فال غاية فيما فيه الغاية وال هناية ملوارد البداية.

يح فأظهر دة املسشاهخ يف الصور مبفعرج يب إىل مساء النفوس وانتقلت عن العامل احملسوس فنف
 مساء مجال يوسف يف رأيتففتقا يف مساء وأرض كانتا رتقا فنطقت باحلمد والثنا فأعطيت احلسن والغنا 

دريس وتقدس إلرابعة ايف  القلوب فأحلقين مبوارد الغيوب فشكرته شكرا سنيا فرفعين مكانا عليا فرأيت
ن اإلمام عخلالفة بت اهى وهذا مقام الكمال والبهاء وطلالسر عن التخيل والتلبيس فقلت هذا املنت

لحية كليم بفقيل أتعرف ما جرى من استخلف يف مقام اإلحسان؟ فأخذ  فرفعت إىل هارون 
 الرمحن.

لرفق نبهين مث افرحب يب وأقعدين، وعلى موضع  فعرج يب إىل مساء الكالم فرأيت موسى 
كرم ولدينا ت عبد ماح أنتلق األلواح ما جررت برؤوس األشبقال يل أنا الكليم املكلم القدمي لو مل 

 السابعة اءىل السمإارق فمعظم قلت له أريد اخللة قال هي ملن سد عن األنام اخللة قلت أنا ذلك قال 
ت املعمور ىل البيره إظه ًاأيها السالك فهي مساؤها وعليه قام عمادها وبناؤها فرأيت صاحبها مسند

ن هلك ميهلك ومن حي عن بينة  اكل يوم سبعون ألف ملك ليحيرور يدخله فأدركين اجلذل والس
لباطنان لسنة وااوصل ووأقيم يل يف السدرة هنران ظاهران وهنران باطنان فالظاهران قراءة الكتاب 

 التوحيد واملنة.
 َّ ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ: الرسول الكرمي يهى وقلت هذا هو اإلنتها، فتال علمث بلغت سدرة املنت

شاهد حضور الحملمود، ووال بد لك من التداين والترقي والتديل والتلقي باملقام ا، [164: صافات]ال
سنية مث وصية الا الواملشهود مث اختطفت من تلك السدرة العلية وأنزلت بكرسي الشفعية فحفظت هب

ة فسمعت يها نظرت إلأنشأ يل جناح اللطائف وامتطيت ظهور الرفارف فمررت بثالمثائة حضرة ما نظر
 النصيف.بقنع تصريف القلم باليمني يف ألواح صدور الوارثني فلما دنوت من الصريف قيل يل 

ال حتد : يعبديل   قالمثثوب العبودية غطين  فعندما مسع مين هذه اللفظة لطين ويف: قال السالك
 ال مسائي.ضي وأر سعيني املكلم واملكلم ومين الكالم فال حيمل كالمي سواي كما ال حد الكالم فإين

 آيات مناجاة اإلمام
 ركن املعامل واحملامد

 قلت سألت واهلل حديد عنان اجلنان ماضي سنان اللسان.
وجود ح يف ال يصالقال الترمجان ما تقول يف فاحتة الكتاب قلت قسمها الباري نصفني، حىت 

 لعنرب األشهبصفر وار واألالياقوت األمح: ما فيها من اإلشارات والرموز والدرر قلت: إهلني اثنني قال
ني جلميع العامل املبني ماموالعود الرطب أال انظر أيها الترمجان أم الكتاب ليس هلا انتساب بل هي اإل

 السماء يففرعها  ثابتفمنهم من علم اإلمام فاتبعه ورفعه ومنهم من جهله فحطه ووضعه هي األصل ال
ظر إىل الفاحتة بالنوملباين ىل اإملاء وهي املثاين بالنظر تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا مع استغنائها عن ا

 الطرق الواضحة أم القرآن ملن ختلق بالفرقان.
فما زال يسألين عن جواهر القرآن ودرره سورًة سورًة حىت أتى على آخره قال : قال السالك

رة ظاباب احمل فلما أكمل الترمجان سؤاله عن جواهر القرآن ودرر الفرقان طوى بساط املناظرة وسد
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وجتلى يل املطلوب وقال جئت على املرغوب أنت اإلكسري واهلمهم النحرير ركبت جوادا ال يكبو 
 ني يديك فاتل ما أوحي إليك.بت حبسام ماض الضربة ال ينبو وهذا اللوح بوضر

 مناجاة التشريف والتنزيه والتعريف والتنبيه
الزيتون الذي التني ومل واحملفوظ املصون يف ا على التقومي األكمل األحسن واحلق األمجل األتقن

 : نبهت عليه بالقبس يف حضرة القدس حيث قلت
   تتتتتتتتتتل ال ستتتتتتتتتتي  متتتتتتتتتت  ا مستتتتتتتتتت    ال  تتتتتتتتتت 
    تتتتتتتتتتت   ريقتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتأف  ال تتتتتتتتتتتي   ح ل تتتتتتتتتتت 
  ألتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتر ا ل  تتتتتتتتتتتتتي  هللا  يتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت ا

 

   تتتتتتتر  ر ف ال  تتتتتتت  متتتتتتت   ضتتتتتتتر  القتتتتتتت   
 يتتتتتتتتتتت   أ   يتتتتتتتتتتت   المتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتت  

 لقتتتتتتت  لتتتتتتت  الخ تتتتتتت ل متتتتتتت  اا تتتتتتت  ر فتتتتتتت  ا
 

دي أنت قال عب يه أنكان ما قيل يل يف ذلك التشريف والتنزيه والتعريف والتنب: قال السالك
وث واملبع حقي محدي وحامل أمانيت وعهدي أنت طويل وعرضي وخليفيت يف أرضي والقائم بقسطاس

 إىل مجيع خلقي.
وفاطر  أمسائي فصلموعاملك األدىن بالعدوة الدنيا والعدوة القصوى أنت مرآيت وجملي صفايت 

ي أنت عرشئي ومسائي أنت موضع نظري من خلقي وجمتمع مجعي وفرقي أنت ردائي أنت أرضي ومسا
 وكربيائي

لقي خبك إىل وتيت أنت الدرة البيضاء والزبرجدة اخلضراء بك ترديت وعليك استويت وإليك أ
 جتليت.

ال  كيففدك يدي سلطانك سلطاين فكيف ال تكون عظيما وي ،فسبحانك ما أعظم سلطانك
 يكون عطاؤك جسيما ال مثل لك يوازيك وال عديل لك جياريك.

 روح احليوة وباعث األموات. اةأنت سر املاء وسر جنوم السماء وحي
طالبني، مراد ال، وأنت جنة العارفني وغاية السالكني ورحيان املقربني وسالم أصحاب اليمني

ني وقرة مرياث الوارثوعاملني ة الملشتاقني وأمن اخلائفني ووحشوأنس املعتزلني املنفردين املنقطعني وراحة ا
 حلامدين.ومحد ا شقنيعني احملبني وحتفة الواصلني، وعصمة الالئذين ونزهة الناظرين وريا املستن

صاف أنت درر األصداف وحبر األوصاف وصاحب االتصاف وحمل اإلنصاف وموقف الو
 ومشرف األشراف وسر األنعام واألعراف 

يف  جيتك بهد نا لسر وصل إليك وخر ساجدا بني يديك له عندي ما خبأته وراء حدي وقطوىب
 على كل علوكلاملطلع عند ارتقائك عن احملل األرفع عبدي أنت سري وموضع أمري وهذا موقف 

 املوجودات وتشريفك.
ار نونوار وأاأل أنت روضة األزهار وأزهار الروضات ومغرب األسرار وأسرار املغرب ومشرق

 املشرق.
احملامد وملعامل دت الوالك ما ظهرت املقامات واملشاهد وال وجد املشهود وال الشاهد وال مح

 وال ميز بني ملك وملكوت وال تدرع ال هوت بناسوت.
بك ظهرت املوجودات وترتبت وبك تزخرفت أرضها وتزينت عبدي لوالك ما كان سلوك وال 

اف وال كشف وال إشراف وال مكان وال متكني وال حال سفر وال عني وال أثر وال وصول وال انصر
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وال ذوق وال شرب وال قشر وال لب وال عبد وال رب وال خطاب وال نفس وال هيبة وال  وال تلوين
 أنس وال نفس وال قبس وال فرس وال جرس.

ال جود جتلي و وال ج وال انزعاج وال حتلياوال جناح وال رفرف وال رياح وال موقف وال معر
ال غان وال وال لني ني و وجود وال محد وال حممود وال تداين وال ترقي وال تديل وال تلقي وال هوال

ختام وال  تٌم والال خرين وال كيف وال أين وال مجع وال بني وال فتق وال رتق وال مجع وال فرق و
ستمتاع ا ذة واللبرق وال حق وال خلق وال إصاخة وال استماع وال وال  مضووحي وال كالم وال 

ال صدور و ورود ر والوال سلخ وال اخنالع وال صدق وال يقني وال خفي وال مبني وال مشكاة وال نو
أشرقت  مام والفع غوال ظهر لصفايت عني وال حتقق وصل وال بني وال كان عرش وال مهد فرش وال ر

مت وال وال عل دتح واألنوار على األسوار وال جرت حبار اخللق على األطوار لوالك ما عبدت وال
قدمت  وال جبت وال شكرت وال كفرت وال بطنت وال ظهرتعيت وال َأبت وال د جدعوت وال أ

 رت. أشوال أخرت وال هنيت وال أمرت وال أسررت وال أعلنت وال أخربت وال أوضحت وال
 أنت قطب الفلك ومعلم امللك رهني احملبس وسلطان املقام األقدس.

ألعيان اقلب أنت إكسري القلوب وحياض رياض الغيوب بك تن أنت كيميائي وأنت سيميائي
ك ومعارف ينيكعأيها اإلنسان أنت الذي أردت وأنت الذي اعتقدت ربك منك إليك ومعبودك بني 

 مردودة عليك ما عرفت سواك وال ناجيت إال إياك.
 مناجاة التقديس

ال األبصار ولبصائر اين  تدركسرار واليط يب األفكار وال ينتهي إىل األوأنا الواحد الذي ال حت
 فقدت دمته والنت عكوأنا اللطيف اخلبري احلكيم القدير أنا كما كنت عدمت أو وجدت ما طرأ حال 

يف  لتشبيه،اعن  شيئا مث وجدته علمي ببسيطك وقدريت ظاهرة يف ختططك تنزهت عن التنزيه وكيف
لباب قول واألالع ول وال دلت عليهالعجز معرفيت على الكمال وهي حضرة اجلالل ليس يل مثل معق

املثل  عىن أنت ومحائرة يف كربيائي واألسرار مطيفون بعرش ردائي أنت وأنا حرف ومعىن بل معىن
ين فورد بقي الرب يف الف لفرداخلفي املنقول اللغوي وأنا الواحد والواحد يف الواحد بالواحد فإذا ضرب ا

من  اثف إال تكج وال تضاعف يلوح لذي عينني والصحاب املعارالعبد وهذا السر اخلارج لك وأل
 حيث البني.

 مناجاة أسرار مبادئ السور
لالفظ وأنت ا تكلمعبدي بلغ إيل عين وقويل احلق وخاطب بلسان أهل اجلمع والفرق فأنا امل

هل الصور ألهولة ر اجملوأنت املبلغ وأنا احلافظ قل هلم عين وأنا املخاطب إيل مين إن مبادئ السو
: صورةمجلتها تسعة وعشرون صورة وذلك كمال ال [54: ]املائدةَّ جسحس مخ جخ مح جح مج ُّٱ: عقولةامل
هنيه  به من ، أكملت فيها العامل بأسره وفرقت بيين وبينهم مبا لوحت[39: ]يسَّ مغ جغ معُّٱ

 ُّ َُّّٱ: ، منها مفرد ومثىن ومنها مجع ملعىن[14: ]طهَّ من خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱ: وأمره
 نها ما زيد فيه فاستغىن.، م[7: ]إبراهيمَّ ِّّٰ

، متماثلة الصور [41: ]الرعدَّ جكحك مق حق مف خف حف جف مغ ُّٱ: ومنها ما نقص منه فتغين
، غايتها مخسة حروف [118: ]هودٱَّخممم حم جم يل ىل مل خلُّٱتلفة ؤوخمتلفة كما منها مفترقة وم
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 هئ مئ خئ ُّٱ: وبقي اثنان الواصف واملوصوف من مقام آدم وحوا يف جنة اإلقامة ومأوى اإلمامة
 خن حنُّٱ: ، مبلغهما مثانية وسبعون فمن كوشف حبقائقها مأل األعلى والدون[19: ]األعرافَّجب
، لكل باب منهم جزء مقسوم فما أفردت منها فلبقاء الرسم أزال [32: ]احلاقةٱَّمه جه هن من
، فاإلفراد [52: ]هودٱَّجل مك لك خكُّٱ: ثبت فلوجوده حاال وما مجعت فلألبد استمراراوما 

 .لربزخ احملمدي واجلمع للبحر األبديللبحر األزيل ول
ني على  وثالثاثننيعبدي احنصر لك وجود هذه احلروف باحلرم إىل ثالمثائة آالف ومخسمائة و

يه الكلمة في تنزل الذ غاية البحث واحلزم وأول التفصيل من نوح إىل شروق يوح مث إىل آخر التركيب
 رام الطبيعةإىل اخن حىت ه يبدو لك متام الشريعةوالروح فبعد عدد تضربه وجتمعه وحتط منه طرحا وتضع

ن سورة النجم إىل م aآخر الكتاب العزيز األكرم فمبعث حممد  إىلوهي اليت بقيت من نون والقلم 
 ال رموا فيهانصيب و احتةكافة العرب والعجم ومن سورة البقرة إىل بعث الرسل لديها وليس هلم يف الف

املاء  آدم بني و: لى الرسل الكرام فهي قوله مىت كنت نبيا قاعل بسهم مصيب فاختص هبا حممد 
ينهما يف رد ما بوتف والطني فكان مفتاح النبيني وقد ملك من سورة النجم إىل آخر القرآن العظيم

مع الكلم تيت جواع أوأصالب املقامات إىل عنصره الكرمي فصح له الوجود أمجع واختص باحملل األمن
يه األقدس قرآن يلن الوالطرح فذلك أوان النزول والفتح وهو نظري املقدس م فما بقي لك بعد الوضع

 تقديسه بالنازل فيه وقد أشرت لك إىل معانيه وما يعقلها إال العاملون.
ا هي وإمن أيها اإلنسانعبدي هذا باب يدق وصفه ومينع كشفه األعداد حجب على عينك 

ديها لدعه ما  توته املشيئة بوقوفه عليها حىتأسطار نور خضر خلف حجاب الترمجان تلوح ملن سق
عد هذه بعلت ما جبدي باملوافقة واملساعدة عساك تلتذ هبذه املشاهدة ع فاستعمل اجملاهدة وحتلَّ

ال يقنع من  سري ومناإلكاحلروف يف موضع التفسري وحمال للتعبري ومبحثا للناقد البصري صاحب السر و
م عجبا ينقس ضربني لذي عينني ضرب ال ينقسم وضرب آخرالوجود بالنزر اليسري وجعلها على 

 للظاهر ينقسم وللباطن ال ينقسم فالظاهر مشس يف محل والباطن يف أسد حلم.
   قتتتتتتتتتتتتتتتت   ا  تتتتتتتتتتتتتتتتر م  تتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتت ر 
  إ   تتتتتتتتتتتتتتتتت   خمتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتت   ا   تتتتتتتتتتتتتتتتت ا
  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف   ل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم       متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا
   اخ تتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتت م   تتتتتتتتتتتتتتتتت   

 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتت      م تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتت  
    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   هللا  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  القستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

  ر ي تتتتتتتتتتتتتتتتتت ح  ي  تتتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتتت 
   متتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتم  ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

ان بالربه نقسميلكن انقسامه على ثالث وهي حقائق املوائد الثالث فأما الضرب الذي ال 
لذي لثالث اف وافسورة آل عمران والضرب الذي ينقسم املوصوف ما عدامها من سور أسرار احلرو

لى اثنيت ه مث تتفرع عة وانتبلغفلالراقد من سنة به فاستيقظ أيها ا ٌبوخماَط ٌبب وخماَطينقسم إليها املخاِط
ي ال لضرب الذارة عشرة عينا وهو كمال العامل الروحاين واجلسماين لكل عامل إهلي والثالث عش

غيب وهي ر من الا ظهينقسم وفيه علمت األمساء وجوامع الكلم فمنها ما هو لرفع الشك والريب فيم
 السجدة. َّ خل ُّٱالبقرة و

رفع احلرج عمن يأيت ودرج وهي األعراف وطه والشعراء ومنها للتعريف بالعناية ومنها ما هي ل
ومنها للمتفرق واجملتمع واحلجر الذي ال ينصدع  Cأزال أولياء وأنبياء ورسال وهي يونس ومرمي 
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بيني يف املعقوالت واإلخبار باملفترقات توهي هود وفصلت والشورى والدخان واملؤمن ومنها لتأكيد ال
 وسف والزخرف والقصص والروم.وهي ي

ية يف النبوة اهلداق تحقيلومنها العتبار التركيب ألهل النظر والتهذيب وهي قاف واجلاثية ومنها 
 ن العيان وهيائب عنلاعمل والوالية وهي إبراهيم والنمل ولقمان ومنها لتحقيق النزول يف اإلميان بال

يل ها لطلب الدل. ومن..ون وحمل التنزيه وهي يونس ون التوجيه، والعصمة بالقسم يف ..الرعد ومنها لتا.
نكبوت جر والعاحل يف مقابلة خصم الصل وهي األحقاف ومنها لتأكيد تبيني التهديد بالوعيد وهي

 حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ: لك منها من الصفات يما بق فسلم األلف من هذه احلروف للذات وعّد
 .[33: ]الرعد َّخضمض

 اررستفرقات األمر وهي متحيض مناجاة إشارات أنفاس النو
 آله وصحبه وسلمووصلى اهلل على سيدنا حممد 

 .العناواخليبة واملىن وجود البغية و: مث قال يل ما تقول من هو أنا يف أنا قلت: قال السالك
خمدرات نور وفما تقول يف هو ذلك قلت كالمها صفتا املالك غيبة وحضور وظالم و: قال

 وخدور.
 توالدل يف الما تقوف: نتيجة التحام الروحانية قال: التحام األجسام قلت فما تقول يف: قال

 .قلت نتيجة التواصل والتفاصل والتناسل
ال : نها قلتمأشرف  فهل اإلعادة: تلك اإلهلية قال: فما تقول يف النشأة الربزخية قلت: قال

 اآلخرة.لدنيا واني بنصوب يصح اإلعادة فيها وال يتحدث بذلك عنها إمنا ذلك يف برزخ احلافرة امل
قل على هل تع: ية قالال يكون ذلك يف احلكمة العدل: فهل تصح العودية على البداية قلت: قال

 .كيف ال أعقل وأنا أول الشهود يف املهر: أوان إخراج الذر من الظهر قلت له
: قلت اقنيميث فأرى: له يف أول وجود التداين قال: فهل تعرف قبل ذلك ميثاقا ثاين قلت: قال

 ال يكون غري هذين.
 اإلشارات اآلدمية

د يف ت املالئكة بالفساأيها الغالم من أين قال: وقال يل مث خاطبين بلغة آدم : قال السالك
 ء. السمارحوا يفألهنم ما ب: قلت ؟فلم جهلت األمساء: قال ،من نفس وجودها: قلت ؟حال شهودها

جابه حل: قلت ؟استكربوفلم أىب من أىب : قال ،عينيلصحة الت: قلت ؟فلم وقعوا له ساجدين: قال
 ،ي ظهرالف الذد اخللوجو: قلت ؟مل يكن النجم وكانت الشجر مَل: قال ،بالطينية عن النور األزهر

فلم اقتحم  :قال ،بلى ولكن فضل بعضها على بعض يف الشاهد: قلت ؟أمل نسقها من ماء واحد: قال
 كمة.لظهور هذه احل: قلت ؟النهي مع العصمة

طفقا خيصفان  فلَم: قال ،ة ممكنات غاياهتماينمعا: قلت ؟فما سر ظهور غاية سوءاهتما: قال
 ؟فما نظريمها يف الوجود: قال ،ليكون هلما عن مالحظة األغيار جنة: قلت ؟عليهما من ورق اجلنة

مل : قال ،من كلهألهنا بعض : قلت ؟فلم أفرد آدم باملعصية دون أهله: قال ،القلم واللوح املشهود: قلت
مل أضيف الزلل إىل الشيطان ومل يكن له على ذلك : قال ،ليثبت عبوديتهما: قالت ؟حجر النعيم عليهما

مل جعل بعضهما لبعض عدوا يف : قال ،جلعلك إياه يف الشاهد صفة نقص ودليل خسران: قلت ؟سلطان
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مل تبت : قال ،لك بالعزيز القهارليستغنيا بتأييدك فيصح منهما االفتقار وينفرد جال: قلت ؟هذه الدار
مل قبل قربان االبن الواحد دون : قال ،ألنه تلقاها من حضرة الربوبية: قلت ؟عليه بتلقيه الكلمات العلية

 ،أن خيتص أحدمها بالرضا واآلخر باخلسران بنيه ومها قبضتان فال بّد يألنك جعلتهما أصَل: قلت ؟أخيه
ألنك ألبسته ثوبا من الليل مظلما فأعطاه العلم فعال وحاال : قلت ؟مل كان الغراب له معلما: قال

 اال.بفكساه من ظالم القرب سر
يع دم من مجآس ابن مل أتى إبلي: قال ،ملا مل يتقدم عليه: قلت ؟فلم أضاف خلقه ليديه: قال

: قلت ؟يهله فيغون أسفمفهال أتى : قال ،لئال حيترق بنور األمر من مواله: قلت ؟جهاته ال من أعاله
م جزء من ن يف آدأل: تقل ؟مل متكن إبليس من آدم يف دار االتصال: قال ،ألنه يدعوه فال فائدة فيه

 ون.إشارة سر برزخي بني األعلى والّد: قلت ؟واحلمأ املسنون: قال ،الصلصال
متزاجه ال: لتق ؟وهو حقيقة "مل أكن ألسجد لبشر خلقته من صلصال"فألي معىن قال : قال

ضحى يمأ وال ال يظومل مجع له بني ال جيوع وال يعرى : قال ،صر فاختلت عنده طريقهاببقية العن
رنه مع قلذلك فاحلرارة سبب الظمأ : قلت ؟والترتيب على خالف ذلك فما احلكمة أيها السالك

 الضحى واجلوع تعرية باطن احليوان فلذلك قرنه بتعرية ظاهر األبدان
له أحسن  ن أين صحم: الق ،سابقة قدمه سبقت إليه: قلت ؟ليهتاب عقبل أن ي   َيت ِبفلم اْج: قال

فلم : قال ، الطنيارة إىلإش: قلت ؟فلم رد إىل أسفل سافلني: قال ،القدمي ةألنه على صور: قلت ؟تقومي
: قال ،باحة باألشلقائماإشارة إىل صفة األرواح الواهبة علة الصلصال : قلت ؟استثىن برفعه بالصالح

 بك تكملت.: له قلت ،بتأجعم ما به ِن
 اإلشارات املوسوية

  فنت قوم موسى منما يقول العبد املستسلم مل: وقال مث خاطبين بلغة موسى : قال السالك
أن احلياة  نبيه علىت: لتق ؟مل ظهر لقبضة األثر يف العجل خوار: قال ،هضيافة السيد لعبد: قلت ؟بعده

عدد بالليل  جاء المل: الق ،ليعلم أنه حتت رق األوقات: قلت ؟مل ضرب له ميقات: قال ،يف اتباع اآلثار
ار فصح ت األسرمغيبا الحتجابك عن األبصار فجعلته يسلك أربعني مقاما من: قلت ؟بالنهار جيئومل 

يف ختلقهم باألربعني  من مقام األرواح aله االتصال عند األسحار وانتظم هبا يف مشل أمة حممد 
أمر  يف Cد ع حممولذلك كان منه م ،فشرف بذلك كليم رب العاملني ،وهو ميقات الوارثني ،صباح

ن حممد أ حدسه يفالك وذلك ملا وقع هن ،الصالة ما شهر ألنه يف أمته فطلب الرفق بإخوته كما ذكر
a  أال تراه  "ال يكمل عبد اإلميان حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه"سيقولa د قال يف موسىق :

  .منا فأوضح لنا املعىن وتبني لنا حقيقة أنه "،يتبعينلو كان حيا ما وسعه إال "
ك صا فلذل العسر ذلك يف: قلت ؟مل ضرب بعصاه احلجر فانفجر والبحر املغلق فانفلق: قال

: قلت ؟لنعالنالعت خفلم : قال ،انفجر احلجر ماء وسر القيومية فيها فلذلك أظهرت يف البحر يبسا
اث حممد من مري يل حظهليتقرر يف نفسه ن: قلت ؟خص بالكالم فلم: قال ،إشارة لزوال شفعية اإلنسان

 ة وهو الرؤي م سألفل: قال ،ولذلك كان يف ألواحه تفصيل كل شيء علم يف مقابلة جوامع الكلم
: قلت ؟رينن الشاكيكون م لم أمرناه أنف: قال ،حىت ال يبقى له من املرياث أثر: قلت ؟يعجز عن النظر

 به يف عليني. يحني أسر aني حىت يراك بعني حممد لتزيده يف القرب والتمك
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لقيناه أفلم : لقا ،وتوهل ظهرت احلكمة إال بوجود الناس: قلت ؟فلم ألقيناه يف التابوت: قال
وي ح عند ذه ما صولوال: قلت ؟وكيف يصح اليم مع العلم: قال ،إشارة إىل العلم: قلت ؟يف اليم

ن فيه إذ لكالم ماشاهدة رمحة مبخاطبيه لئال يذهبوا عند م: قلت ؟فلم طلب العون بأخيه: قال ،الفهم
 سائط.ومن كلمك برفع الوسائط كيف حيمل خطابه كثائف ال

 جح مج حج ُّٱو ،[40: ]الشورى َّ مبهب خب حب جب ُّٱ: قلت ؟فلم قلب العصا ثعبان: قال
 ىن من خن ُّٱ: لقوله: قلت ؟ومل خاف وهو معنا يف حال التمكني: ، قال[60: ]الرمحن َّ جخ مح

د أنه عن بيه لإلنسانتن: قلت ؟مل أخرج يده من جيبه بيضاء من غري سوء: ، قال[62: ]الشعراءٱَّين
شرى ب: قلت ؟[21: ]طه َّنن من زنُّٱ: فلم قال: قال ،رَيخروجه من غيبه من العلل ب 

 :قال ،املفتاحيصنع ب باب ماإذا فتح ال: قلت ؟فلم ألقى األلواح: قال ،تصحيح اللقاوملوسى مبقام الفنا 
 يف لشرف إالاهل و: قال ،قلت ألهنا سرحت من مروج احلضرة الربزخية ؟لم كانت البقرة جربوتيةف

 ؟بعضهابامليت  لم حيف: قال ،مجع الطرفني يف حق اإلنسان أشد وأعلى وأوىل: قلت ؟امللكوت األعلى
 ب علىحجا: قلت ؟فلم كانت احلياة بالضرب: قال ،إشارة أن شطر اجلنة من جهة عرضها: قلت

إمنا  :قلت ؟ةالرمحوكيف استشاط غيظا على أخيه ويف نسخته اهلدى : قال ،القلب عن معاينة القرب
 أعطيتها إياه بعدما سكت عنه الغضب لطلب النعمة.

 اإلشارات العيسوية
دم آى كمثل ن عيسم كاِل: مث خاطبين بلغة روحه وأمدين بفيضان نوحه وقال يل: قال السالك

Cه من أركان نأل: تقل ؟ديكن له وال ْمَل َمِل: األول يف أكثر األقسام قال إن اآلخر نظري: قلت ؟
بداءة  تلك: لتقنبيني إنه اآلخر وبعده حممد خامت ال: قلت ؟كيف: الدليل على املفتري اجلاحد قال

يث ح العبد إال منو السيد بنية نشأة السيادة على العاملني إذ كان نبيا وآدم بني املاء والطني فال مناسب
 العناية والوجود.

 هوة فلمشن غري ما رقمه قلم يف لوح فقذف يف الرحم م: قلت ؟م أيد عيسى بالروحِل: قال
 يكن له عن طرح األكوان سلوة.

 :قلت ؟د املهفلم تكلم يف: من حضرة قدوس سبوح قال: قلت ؟فمن أين صدر هذا الروح: قال
 نخلة.ذع الجهز مرمي : قلت ؟ العلةوهل تقدم قبله شاهد يف: شاهد ثان على أهل اجلحد قال
 اإلشارات اإلبراهيمية

وكب جود الكما و إيه ،عليك حبسن اجلواب وقيله: مث خاطبين بلغة خليله وقال: قال السالك
 إطاعة على الروح والعقل والنفس : قلت ؟والقمر والشمس

 .بيةتراملا حلظ هلم القهر على النشأة ال: قلت ؟هلم الربوبية مل أثبتَّ: قال
ى بعضهم أملا ر: قلت ؟[79: ]االنعامَّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ: قال ،فلم: قال

قد  ة علوية حكمإشارة إىل: قلت ،وقال إين سقيم ،تراه مل نظر يف النجوم: قال ،يفضل على بعض
 .صدرت من امسه احلكيم

ل هذا قال ثويف م .العيانليجمع بني العلم و: قلت ؟م طلب رؤية األحياء مع ثبوت اإلميانِل: قال
 : احلسن وقد أحسن
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 أ  ف ستتتتتتتق   خمتتتتتتترا   تتتتتتت  لتتتتتتت   تتتتتتت  الخمتتتتتتتر
   تتتتتا   ستتتتت  متتتتت    تتتتت       تتتتت  متتتتت  ال  تتتتت 

 

     ستتتتتتتتتتتتق   ستتتتتتتتتتتترا إ ا أم تتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتر 
 فتتتتتت  خيتتتتتتر فتتتتتت  ال تتتتتت ا  متتتتتت      تتتتتت  ستتتتتت ر

 

ختذ ابنه افلم : لقا ،ريغإشارة إىل العناصر ال : قلت له ؟فلم دللناه على أربعة من الطري: قال
ك أنه ملا الك وذلد واملقرى الوار: قلت ؟ما قصد بذلك: قال ،ليصح كرمه حقيقة وبرهانا :قلت ؟قربانا

نازعون مه فيها ليكن  مل: قلت ؟فهال أضافه بنفسه دونه: قال ،نزل إىل قلبه تعينت عليه ضيافة ربه
 ملام.إحىت ال يكون للحس بساحته : قلت ؟فلم كان الوحي يف املنام: قال ،ينازعونه

 الءاالبتن إيقل  أمل: قلت ؟ابتليناه بالكلمات وقد تلقاها للتوب صاحب السموات فلم: قال
 ،املرسلني ديسعناية مبحمد  :قلت ؟مل أمر إبراهيم وإمسعيل بتطهري البيت للطائفني: قال ،أفضل املقامات

ة فلم دعا ملك: الق ،يف ظهره aملا مل يكن حممد : قلت ؟فلم مل يكن إال إسحاق دون غريه: قال
 إذا بورك يف األم بورك يف البنات.: قلت ؟بالربكات

ليصح  هر النقصأظ: قلت ؟مل دعا إمساعيل بالقبول ،حني رفع إبراهيم القواعد من البيت: قال
 .أن يضع من قدره عند قدر أبيه هكمال اخلليل إذ الواجب على كل بني

 اإلشارات اليوسفية
: وةلت النسقا صيبما يقول الفطن امل: فقال ،مث خاطبين بلغة يوسف بن يعقوب: قال السالك

 ؟ثمن خبسمل بيع ب: مث قال ،الختصاصه عموما بأحسن تقومي: قلت ؟[31: ]يوسفَّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱ
ضرهتا ذاته ح ة علىليعلم أن اإلنسان من حيث هو صاحب نقص فإن غال مثنه وعال فلصفة زائد: قلت

 .اباقرع بذلك التصال األحبة ب: قلت ؟مل جعل الصواع حجابا: قال ،املأل األعلى
 اإلشارات احملمدية

لريث مما كان يف  يا من طلب الطريق إليه: وقال يل aمث خاطبين بلغة حممد : قال السالك
 تنبيه على: لتق ؟ألفقلي بامل كان التج: قال ،حمل كشف املقربني: قلت ؟ما تقول يف األفق املبني ،يديه

: قلت ؟ة الفاحتةويف قسم: قال ،أسرار االستواء: ، قلت[3: جم]النَّ من خن حن جن ُّٱ: قال ،علو اخللق
وامللك : قال ،ن أناليتبني من أنت وم: قلت ؟فلم اختصت الرمحة بالثنا: قال ،ضحةاالعبودية الو

رة عن ييز القدلتم: قلت ؟فلم وقع الشك يف العبادة والعون: قال ،ليصحح التوحيد: قلت ؟بالتحميد
 ين.ثاليصح عليها اسم امل: قلت ،ص العبد بنصفها الثاينمل اخت: قال ،عجز الكون
القرآن بصاصه الخت: قلت ؟يف الفرقان فكيف صحت له السيادة حممدًا موسى قد ساوى: قال

د ربوبية آلخر عبمة وااآلخر عبد نع: قلت ؟قد شاركه بالعبودية نوح وزكريا الوجيه: قال ،والعبادة
 وحممد عبد تنزيه.

 الكتاب يفرح هبا هلذا صتلك السيادة الظاهرة و: قلت ؟ يف السيادة الفاخرةقد شاركه حيىي: قال
عموم وهذا  هذا سيدف ،نمث صرح على لسانه يف الشاهدي ،املبني وأخفى فيه سيادة حممد سيد العابدين

مد هلل تح واحلت فافح وإن أعطيت املفتاح فإن شئمث قيل قف هنا وال ترب: قال السالك ،سيد رسوم
 منح وصلى اهلل على حممد األغر األصبح. على ما

 مت كتاب اإلسرا إىل مقام األسرى
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 رسالة إىل اإلمام الرازي

 يل ىل مل خل
 : من كالم الشيخ

ا السفليات جفنهوقاين والف اعلم أن العامل مبجموعه حدقة عني اهلل اليت ال تنام والعلويات جفنها
ية والنفس الكل لتحتاينافنه جفن الفوقاين والسفليات التحتاين والتفرقة امللكية يف العلويات أهداب اجل

لعني افليات أجفان ات والسعلويسوادها والروح الكلي بياضها واهلل تعاىل نور هذه العني وإمنا قلنا إن ال
 ألهنما حيافظون على ظهور النور.

لويات عكذلك الال وفلو قطع جفن عني اإلنسان لتفرق نور عينه وانتشر حبيث ال يرى شيئا أص
ا ماهلل تعاىل  ين بعنيونع والسفليات لو ارتفعت النبسط نور اهلل سبحانه حبيث ال يدرك منه شيئا أصال

 يتعني سبحانه وتعاىل فيه وهو العامل مبجموعه.
 متت
 
 

 كتاب الشاهد

 يل ىل مل خل
 وصلى اهلل على النيب وآله وسلم

 باب شاهد االشرتاك يف التقدير
اهدة األفعال مش: قالو ،ادخللق واحلق يف مجيع األشياء إال يف االحتاالشتراك بني ا: قال الشاهد

 تشاهد ذات: الوق ،حلقري اغال تعلم بدليل أبدا وال تعاين وهو املشهد الرابع الذي ال يشهده من احلق 
ال حياط فعله و شاهدومشسا وتشاهد صفاته ويشهد صدور الكون منه بكن وال ي احلق كما أخرب قمرًا

كور الليل طار ويفاإل وتقصر األوطار ويتصرف يف ،ال باألدوار يف األكوار تظهر األطواروق ،بذاته
 ئت وكيفجن أين ماعرف قبل أن متوت : وقال ،للخلق التقدير وليس هلم إمضاؤه: والنهار. وقال

على  ىل احلّقإوع جلك من الّر فإنه ال بّد ،جئت وما قيل لك وما قلت وما أخذ عليك وما أعطيت
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ: ريق الذي عليه خرجت من عنده انظر يف قولهالط
 .[54: ]الرومَّمت

 باب شاهد السجدتني
أنت كل من حيث حقك وحقيقتك وأنت جزء من حيث أحدمها فانظر يف أية مرتبة تتميز فله 
عليك سجدتان لكونك على حقيقتني فاسجد له من حيث كليتك سجود العامل كله فتجدك قد 
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وإذا أردت أن تعرف ذلك  ،وإن مل جتد ذلك فما سجدت ،فيت حقائق سجودهم يف سجدتكاستو
فأصغ يف سجودك إىل ندائه فإنه يناديك يف السجدة الكلية بلغة كل ساجد وتعرف أنت ذلك إذا مسعته 

فال يناديك يف هذه السجدة إال  ،منه واسجد له أيضا سجدة الثانية اليت ال تعم هو سجود االختصاص
ا ختتص به خاصيتك اليت ال مشاركة فيها وال تقبل السجود اخلاص إال يف الصالة وهو سجود القلب مب

هاتني السجدتني خلع الثياب : قال ،وسجود كل قلب على حد علمه وعلمه على حد ما يتجلى له
وحتجري األسباب وذبح النفس ورمي الكون وإال فكيف يصح سجود االختصاص بوجود الكثرة فاعلم 

 ك والسالم.ذل
 باب الشاهد يف األمر اخلفي واجللي

م ع الدوامجودك هلل رمحتان رمحة سر ورمحة عالنية فرمحة السر مستصحبة لو: هداقال الش
اث إىل قك اإلن تسبال: وقال ،كن مخاسيا واعدل فإنك ناج: وقال ،ورمحة العالنية يف وقت دون وقت

نك ع راض إن اهللفجع إىل عدمك فإنه وصف قدمك ار: وقال ،احلق فينلن ذكوريتك وتنال أنوثيتهن
: وقال ،ةك العادلخترق  اخرق العادة يف أخالقك: وقال ،من أطاع احلق ومات فإنه مل ميت: فيه، وقال

زم الصدق ال: قالو ،ربكن مع روحانيتك تكن إىل العلوم أق: وقال ،النسب الصحيح بالدين ال بالطني
ترب يف اع: قالو ،يتهبفيك شيء وباإلخالص تصح عبوديتك وربو واإلخالص فبالصدق تعتصم وال يؤثر

ني وسح يف سبع سن جلوسح يف ا ،األرواح اليت سلفت وعزلت بعد مملكتها إىل أين صارت فإىل مث تصري
أنت ملن وليس هو ب فوتا فال جتإذا ناداك احلق فسمعت ص: وقال ،األرض سنة تنل مجيع األسرار كلها

 بت.جأ
 باب املنة

ا تعرف إمن: الوق ،عنك منه حجاب رؤيتك للحق: وقال ،حجاب الغرية ال يرفع: الشاهدقال 
لك لوق هناه خمأنك رأيته من خلف حجاب إذا رجعت إىل قصرك ضابطا ملا رأيته واحلق ال يضبط

ته من رؤي صل لكحيف رؤيتك إياه مشهود وشاهد وهو املشهود والشاهد ما : وقال ،تعرف من رأيت
على قدر  القلوب ؤيةر: وقال ،ال هو َكلب معك وعنه تعرب ألهل منزلك فالشاهد مرئيُّوهو الذي ينق

دنيا الرية يف صبترى احلق بال :وقال ،صفائها ورؤية األبصار على قدر قلوهبا والبصر أمت وهلذا كان الغاية
 يف األخرى واآلخرة أعلى فالبصر أعلى. وبالبصر

 باب شاهد الغيب
بينه  علت جنةجليت افال يرى إال بعد نفوذه السبع الطباق  ،عني وجهكعني قلبك يف املثال ك

بقة تداخل يته طتوعنكبوفمشيميته طبقة كونه وصلبيته طبقة وصفه وشبكيته طبقة تعلقه  ،وبني اآلفات
 فإذا نفذ ،عرفيته مبا وصل وعينيته طبقة ختليصه ويف قرنيته طبقة رمانه وملتحمته طبقة ،اخلواطر عليه

الضياء  نزل نورمهو و ،طباق وتصفح هذه األوراق حينئذ ينفذ إىل أول منزل من منازل الغيبهذه ال
خلف  ال يزالعلم فعني قلبك وإن أعطي ال: وقال ،والظالل اليت يقع بوجودمها اإلدراك والنعيم

ما ها أو حلق عليرها اأعلى معارفك اليت يف عني قلبك هي اليت فط: وقال ،احلجاب حىت يؤيده البصر
 ني.لصديقايف احلس سر احلق يف اخللق وهو مطلع : وقال ،أعطاها احلس بارتفاع املوانع
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 باب البطن
زدوجان مأخوان  لباطنالظاهر وا: وقال ،من جاء إىل احلق بشيء جاء احلق به إليه: قال الشاهد

 ال ينفصالن فمن عرف الواحد عرف اآلخر.
يظهر احلق ا إمن: قالو ،فىنفإنه من ظهر للحق بنفسه يإمنا بطن احلق ملن ظهر له لئال يفىن : وقال

 ظهر به فإنه ال يقوى على ظهوره غريه.ملن 
 من عرفه إالتق ال احل حدّ : وقال ،مطلع احلق يف حده كبأسه يف حد يده وكهو يف خلقه: وقال

د نن وقف عم: لوقا ،رسولك فمن وقف عنده من الرسول اطلع احلق عليه ومن اطلع عليه ال يشقى
كله فمن لع من شه مطلال مطلع له من احلق لكن  وإن دله على احلق فذلك حّد ،حد فمطلعه غري احلق

كان ذلك  سواء قه احلقرب من تقرب إىل احلق مبا ليس للحق: وقال ،رعى حدا ما رعى مطلع ذلك احلّد
 على حد احلق أو مل يكن.

 باب الوكالة
حل  لة فيهاالدخ الوجود أن يدخل إليها ويف ال بد ملن أراد أن يعرف مراتب: قال الشاهد

قد يظهر العني ويتركب ففرجع تركيبه فإن كل مرتبة تطلب مناسبتها منه إىل أن ينتهي إىل رتبة احلق مث ي
 أحاط احلقائق علما.

جلعل وأنت ا احلق خلق الكون للكون وحفظه للحق ليشتغل به ويترك الكون موكال عليه: وقال
إن فربوبية انب الجال تعجب بإقامة عبوديتك يف : وقال ،نفسك فليس له مدة وقتك: وقال ،للوكيل

 يث أمره فمنفهو حب ،ه هووصفت ،وقوله صفته ،أمره قوله: وقال ،اجلمادات أعبد منك ألن عبادهتا ذاتية
 مسع أمره فقد رآه.

 .سبح احلق إذا أمرك فقد كنت وال أمر وما حدث عنده ما مل يكن: وقال
بد حله األزل وسااحلق حبر قعره األ: وقال ،سار يف اخللق مع كونه متفاضال الوحي: وقال

إين فيسريك  ملوجفاركب سفينة ذاتك وال ترفع شراعا فإن الغرض طلب الساحل وال ساحل فاترك ا
ال  بد ألنهزبال  موج هذا البحر موج: وقال ،أخاف عليك من الشراع أن يوكلك احلق إىل تدبريك

 .بعضيعتمد بعضه على 
اسك ريح أنفإن الوليس العجب من هذا البحر وإمنا العجب من الريح اليت متوجه أال : وقال

حق  خلمر يفاوحي فكل سفينة ال يكون رحيها منها فهي فقرية فعليك بوحي املاء يف حق نفسك وب
ه أحنى فإن صحتك وبوحي العسل يف حق روحك وبوحي اللنب يف حق من يبلغه كالمك وال يراك

 أ وأجنى استويف الوارد.وأرج
 مت كتاب الشاهد
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 كتاب الرتاجم

 يل ىل مل خل
 وصلى اهلل على النيب وآله وسلم

 باب ترمجة
 لحجاب.كل ما وقع عندك فهو منه وقد حجبك عنه فيه بنفسك فله انظر ال ل: لطيفة
 انظر أدوات تركيبك املاسكة له هو املاسك ليست هي.: لطيفة
 ده.ها تشهق منك موضع سريان احلياة فحافظ عليها ففيالرقائق منه يف العرو: لطيفة
ينية فهو أكن له ت ا ملفإذ ،ينيةتوصيال لفهمك ما له أ .أنا معك أين كنت: انظر يف قوله: لطيفة

ه عك وحفظمفظه وسره حفظه فح ،وإذا كانت األينية فأنت معك ال هو وأنت سره فسره معك ،معك
نت يف كئط إذا لوسااه فهو معك فانظر ما بينك وبينه من وصفته ال هي غري ،مثرة صفته فصفته معك

 وانظر ما أقربك منه إذا مل تكن أينية. ،األين
ضرة حنك يف إذا ظهر لك بعد فنائك أبقاك بظهوره لرؤيته وخلع عليك اخللع أل: إشارة

ظهرت  منف ،كرميه الفكنت بال كون لوجود خلعته عليك فخلعته كرامة وكرامة الكرمي تشب ،مشاهدته
غيور على  احملقق مناوإ ،عليه الكرامة سكت عنها ونطق بالكرمي فتوهم األجنيب االحتاد وليس كذلك

د عذره يعذر فقف فلألنه به مشغوف وعليه ملهوف وبه متلو ،نفسه أن ينطق بغري ربه وما كان منه
 شهده ما ذهب بعقله يف الذاهبني.أفإنه 

 باب ترمجة الكربياء
كنت  ين وإنملتكربان تكرب على اهلل فهو تواضعك وال تتواضع حتت كربياء تكرب على م: لطيفة

 تعلم أنه من اهلل وإن الكرب صفته ولكن للمحال حكم من أحكامه.
 أصلها نفس إىلتاح الإذا رأيت متكربا فتواضع له فإن حقيقته عبد فتذكره بتواضعك فتر: لطيفة

ن سياسة مته بك اشتهى خدمتك فأمسعه حقيققرب امن حيث ال تشعر فيحبك فإذا أحبك قربك وإذ
ياسته تنتقل رفلمه مثل يف مسامرة ومنازعة حديث جيدها من نفسه فيقبل فتكون مع حكاية أو ضرِب

 اء.تأدب يف العطلعارف ين األإليك وأنت متحقق باهلل فتردها إىل اهلل فإن اهلل ال يأخذ إال ممن يعرفه 
يف  ومتكن ك متلقاخلدمة وال القيام حبق كذا كل ذل ليس التواضع تنكيس الرأس وال: إشارة

 ربك رفتعإذا والرياسة وإمنا التواضع استصحابك ملعرفتك باهلل وإذا عرفت نفسك عرفت ربك 
تبار س لك اخا ليوما له عندك فأعطيته ما له وطلبت منه ما لك فإن أعطاك م عرفت مالك عنده،

 رفتك.مع فردها عليه أو أخرج هبا يف موضعها تقَو
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 باب ترمجة الفتح
علمك يه وال نت عندأنت الكون واهلل املكون فتح الوجود بك وأنت املفتاح الوجود فأ: لطيفة

 إال اهلل.
 افتقرت.ففتح اهلل بك باب نفسك فلما ظهرت استكربت فجوعك باب أتدري أول : إشارة
وإمنا  إلنساناسعادة ن الآدم حيث نظر احلق إليها وتوالها بيديه فليس العجب م ما أعز: لطيفة

 العجب من شقاوته.
كانت  ان كماا نفختفخة واحدة لكان الشقاء يعم اجلميع أو السعادة وإمننلو كانت ال: إشارة

 قبضتان.
قع يبه فتاح وهو املالكون كون احلق ال كون اإلنسان واإلنسان املفتاح لذلك الكون ف: لطيفة

 يسعد. نسان فمنهم من يشقى هبا ومنهم منخترج األمساء إىل اإلوعند الفتح  ،الفتح
 هو. مفتاح املفاتيح مفتاحان بأسنان وبغري أسنان فيا ليت شعري اإلنسان أي: إشارة
 ألبد.اح باب اإلنسان مفتاح كون الوجود وكون العبادات به ظهر األزل وهو يفت: إشارة
اترك نفسك   يزيدل أليببد قيارم املفتاح أيها اإلنسان واهرب إىل اهلل يسعدك سعادة األ: لطيفة

 وتعال.
 باب ترمجة اإلجابة

: ]فاطر َّمض خض حض جض ُّٱ: ما مث إال عبد ورب فإليه تصعد وإليك ينزل كما قال: إشارة
 ، وينزل ربنا إىل السماء الدنيا.[10

فسك إال ن  تنظرملهو منك كحبل الوريد فال تنظر إىل سواه فإنك إن نظرت إىل سواه : لطيفة
 ب عنه فلن تراه.ونفسك احلجا
ان ليه لكإو وصل لمن كان إىل اهلل طريقه ال يعرف الكون فإن الكون ال يوصل ألنه : إشارة

 حدا وليس حبد لشيء.
حلق اتعرف  ن احلقمعرفة احلق وهبة ولك التلقي فبينك وبني الوهب مناسبة الكون فم: لطيفة

طرق فما مث ق من الاحل احلق فال تطلب ال من اخللق وباحلق تعرف اخللق ال بك فالزم احلق للحق جتد
 طريق إليه الرتفاع االرتباط بني احلدوث والقدم.

فهو  متصور نظر علمك باحلق من احلق جتده غري متصور لك فذلك هو العلم وكلا: إشارة
 كون.

لصورة ايقبل  علم احلق ليس صورة فاحلق يف علمك ال يتصور فإنه ليس بصورة وال: لطيفة
و شيئا وليس ه ان يعلمإلنسه ليس غريه وعلمه به عني علمه به والعلم ليس املعلوم فإن الكن يعلم وعلم

املعلوم فقد  عني علمن الأذلك الشيء والعلم أيضا قد يكون املعلوم فإن بالعلم يعلم العلم فال تنكر 
 أريتك.
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 باب ترمجة العدل
هلا البقاء  الرمحةقاء وملراد البلو سلط على اخللق من امسه القاهر أدىن شيء لتالشوا وا: لطيفة

 فالرمحة تبقيهم ولو كانوا يف العذاب.
 باب ترمجة التعظيم

ظروا لرأوا نة ولو لربوبيااحملامد تطلب اإلنسان والربوبية تطلب احملامد والعامل يطلبون : لطيفة
لل إىل ذسعيد تفال الرمحن يطلبهم والرحيم يسعدهم فلما أعرضوا وعدوا باجلزاء للمحسن واملسيء

زه الشيطان ه فاستفسالكمظلمت عليه أقطار أالرمحن وسأل التأييد وافتقر والشقي ضل يف تيه شهواته و
يها ألن دار فالرسوخ وهتا ثبووالحق باخلسران املبني وانفردت اخلالصة من عباد اهلل هلدايته فيسألون 

كل طريق له  فريقني علناطريقني وجالتكليف دار تعذر املقام فيها على الصفوة ألن اهلل تعاىل جعلها 
 فريق فذا نعيم وذا حريق.

 ق.اذكر اهلل قبل أن تذكر نفسك إيثار فمن آثر احلق نفسه آثره احل: إشارة
 مسه قبل أن تسم نفسك تكتب يف ديوان من هتمم باحلق هتمم به.: إشارة

 باب ترمجة الغرية
 صديقان ال جيتمعان صادق وصديق جيتمع.: إشارة
صل ووما  ،ك شبهةفإن وصل إليه بنفسه فتل ،أنت ثالثة والواصل إىل احلق منك واحد: إشارة

 به وصل وهو عنده صحيح. إليه وإن وصل
 كل سعيدا.أيت النها لرلوال صفات احلق اليت أخذها اخللق وحتلوا هبا قبل أن تعني مواط: إشارة
ث هو حمدعندك و ل من احلقبشاهده القائم بقلبه وهو ما حصتنّعم كل من تنعم إمنا : لطيفة

 الكبري. و العلية وهمثلك وال جيوز التنعم باحلق عند املشاهدة ألن املشاهدة فناء ليس فيها لذ
 باب ترمجة الوجود

 .ك أدباشأن القدم واحلدوث ضدان فإن سعدت فاشكر اهلل وإن شقيت فلم نفس: لطيفة
فأنت  لتخليصسبك واال أهنا دار الما دامت الدنيا موجودة فالتعب موجود يف السعد إ: إشارة

 تدور يف ستة أيام ويوم السابع هو يوم دخولك دار األبد.
 باب ترمجة اجلمع

 ، أليست هذه أمساءه تعاىل[35: ]غافرَّ ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ: قال اهلل تعاىل: لطيفة
ية هو م الرؤدعة أليس عدم الرؤي أليس احلجاب حمل احلجابأليس النار هبا يف النار املتصفون أليس 

لصادق ة أال ترى اة الفقريذليلاخلسران املبني فما لإلنسان ال يهرب إىل ربه ليجود عليه مبشاهدة نفسه ال
 لتق ،يس يلمبا ل: فقال ،يا رب مبا أتقرب إليكقلت : زيدي، وقال أبو "وأعوذ بك منك": يقول :

 .واالفتقارالذلة : قال ،وما ليس لك
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 باب ترمجة التقديس
 هرقل ،د حصلتاحلجب املانعة من إدراك احلق عظيمة وأعظمها العلم فإنك تقول ق :إشارة

ا ما نفعهم حق a اهلل اليهود علموا أن حممد رسول ،كان عنده العلم بالنبوة ال اإلميان فما نفعه
 ا امتثل حرمملكن  المتثاالِ إبليس علم ما يستحق أمر اهلل تعاىل من  ،وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم

را على نور يكن نو ميانالعلم يطرد اجلهل ال جيلب السعادة فأصحبه اإل ،فال تغتر بالعلمف ،التوفيق
صور هذا علوم يتل موما ك ،أتعرف ملا هو العلم أعظم حجاب؟ ألنه يطلب يرى املعلوم على حد علمه

حلديث اد جاء قو ،اهمن مل يدع العلم باحلق وعجز وافتقر آمن باحلق يف كل مقام ير ،الطلب عليه
 الصحيح بذلك فانظر ما أشرنا إليه يف هذه اللمع األفقية.

 باب ترمجة االستواء
 ق وحملظر احلعيسى روح اهلل وكلمته، والرسل خلفاء اهلل يف األرض فهم موضع ن: لطيفة

 املعرفة وأصحاب الوالية، فاعرف قدرك.
 يء.به كل شالقائم  ،يء، فإنه القائم على كل ش[4: ]احلديدَّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ: إشارة
ال إىل حال ومن ح م باسماألولياء إذا طلبوا احلق باحلق فإمنا هو انتقال من اسم إىل اس: لطيفة

لطف الذي يتقونه إىل اسم الذي ي االسم، حشروا من [85: ]مرميَّ من زن رن مم ام يل ُّٱ: حبال
ه ه من هو جليسشر إلييف حيبا كيا عج: هبم ويرمحهم وال تنظر إىل قول أيب يزيد ملا مسع هذه اآلية قال

 املتقي جلس الظاهر واآلمن جليس الرمحن.
 باب ترمجة الباطن

 حلق.االباطن الذي ال جيهل فقل هو وإن سئلت من الظاهر الذي ال يعرف : إشارة
 ويبقى فالعامل بني فناء وبقاء.به للحق ظهوران يف العامل يفىن : لطيفة
 كاله.مل وأشحد فله البقاء والفناء يف صور العاالعامل كله من حيث الذات وا: لطيفة
ني اليقني لقلب عاره من ال تصح املعرفة باهلل ألحد حىت يتعرف إليه ويعرفه بظهوره فيبص: لطيفة

 ".قلب عبدي ما وسعين أرضي وال مسائي ووسعين": خمربا عن اهلل بنور اليقني وقد قال 
 باب ترمجة الرمحة

 ك.دو نفسأنت ع  أخلسته نظرته من اهلل فال يقل الغري عدويمن نظر إىل غري اهلل: إشارة
 ما أمر احلق إال واحدة كلمح بالبصر فاحذر نظرة املقت.: لطيفة
ن مالشمس  نظر حظك من طلوعاما دامت الشمس مل تطلع من مغرهبا قبلت توبتك : إشارة

 التكليف من عامل وبةن التمغرهبا جتده رجوع سرك إىل احلق من مغرب ذاتك فلهذا ال يقبل توبتك أل
 زبُّٱ، [85: ]غافرَّخفمف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ: وقد رحلت عنه إن اهلل يقبل توبة عبده ما مل يغرغر

 .[91: ]يونسَّ ىب نب مب
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 باب ترمجة األنائية
 يه.تند إليك فاسالشيء منك بالفناء هو والشيء منك بالبقاء أنت فانظر من يعز عل: إشارة
و فسك وهنتا مع ناء وهو أنت ووقطة بأنت وأنت وقتا مع األانت مربوأنا حيث ما ك: إشارة

 هو.
ك مساء وك واألحقيقتك أمام املخاطب وكما أنت بك وباملخاطب وكم أنت بعامل (ك): إشارة

نها عإن غبت فضرة نفسك املطلوبة يف املشاهدة وكن مجاعة حقائقك الدنيا والقصوى كل ذلك باحل
 قام ها ومها وهم وهن وهو.

 ين أنتأند ذلك واالنفصال فانظر بأي ضمري ختاطب فتعرف ع االتصالالضمائر تعطي : إشارة
 من املخاطب يف حمل قرب أو بعد.

 باب ترمجة الوهب
 من طلب احلق وجده ومن طلب منه أعطاه ومل جيده.: لطيفة
السر  دة وهوالبيوت وإن كثرت فهي بيتان بيت للمعرفة وهو النفس وبيت للمشاه: لطيفة

 فهو خراب. نت يعرى عن هذيوكل بي
هل فع اجلشف ارتاملشرك أثبت احلق وزاد الشريك فهو صاحب علم وجهل فإذا وقع الك: إشارة

د حقيقته يس بوجود ولال يرتفع فإنه وجود حق واجلهل يرتفع ألنه صورة وجو فإن العلم وبقي العلم
 عدم.

 احلجابوجاب ة سلطانه احلمن يعرى عنه وسبب قو أخفى شيء يف الوجود الشرك قلَّ: لطيفة
سيال ال  نفس فهور الال بد منه فالشرك موجود لكن من الشرك ما هو معفو عنه وهو ما الح على ظاه

 يثبت وال ينقطع ومنه ما هو مأخوذ به وهو ما ارتبط بالعقد.
 باب ترمجة الكمال

اين له ليعدخرف وينبغي لإلنسان أن ينظر يف روحه كيف توجه إىل مدينة جسمه املزخ: إشارة
لنظر فأمعن  هذا اعت يفما أودع احلق فيه من احلكم والترتيب األحسن ألنه يف أحسن تقومي، فإذا شر

على علم  إنك تقفق ففيه وال تترك زاوية من اإلنسان حىت تدخلها وتعرف ما خزنت فإهنا خزائن احل
 َّ يي ىي ميني زيُّٱ، [53: ]فصلتٱَّ لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ ُّٱ: عظيم
 أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه. ،، من عرف نفسه عرف ربه[21: ريات]الذا

 باب ترمجة الكثيب
 ما مث إال حق وخلق كل ما أقبلت على شيء أعرضت عن أمر آخر.: إشارة

 باب ترمجة الشريعة واحلقيقة
ختيل من ال يعرف أن الشريعة ختالف باحلقيقة وهيهات ملا ختيلوه بل احلقيقة عني : لطيفة

 إن الشريعة جسم وروح فجسمها علم األحكام وروحها احلقيقة فما مث إال شرع.الشريعة ف
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 مل العل حتصييفال تأخذ من علم األحكام إال ما تعني عليك واشتغل بنفسك وارغب : إشارة
ومه طلب معللم يف هنا تتركه والعلم باهلل معك حتمله العلالذي يكون معك حيث كنت علم التك

 حيث كان.
 .[17 :]عبسٱَّىك مك لك اكُّٱ: يف الكون مسخر لإلنسان ومع ذلك كفر كل ما: إشارة
ا مإليك  ن يوصلأليس الناطق من كلمك بصوته وحرفه وإمنا الناطق من كان يف قوته : إشارة

 ي قلناه نطقهقه والذ نطالعلى هذا إن الوجود بذا االعتبار ناطق هذا فهمك  وال تقل عنده من املعاين
 ال فهمك فاعلم.
 ة خبيبة ابن صائدباب ترمج

تباعد ماذا يجسمك كرسي منصوب القدمني ولطيفتك عرش حميط بك لوجود الرمحة فل: إشارة
 .ل تشريفكما اإلنسان من عامل اجلسوم وال بد منها دنيي وآخرة فإهنا صورة كمال وجود ال

 باب ترمجة التقليب
حق ال ريك للأن التحظلك على صورتك وأنت على الصورة فأنت ظل قام الدليل على : لطيفة

ه ن هو ظليا مفلك ال للظل غري أنك تعترض فلم تعرف قدرك وظلك ال يعترض  كلك كذلك التحري
 أعلم بقدره منه مىت تفلح.

ما  لى عددرء فعالشخص وإن كان واحدا فال تقل له ظل واحد وال صورة واحدة يف امل: لطيفة
اته ن حيث ذماحد رأى تظهر له صور فهو ويقابله من األنوار يظهر للشخص ظالالت وعلى عدد امل

 ريه.غالصور  ليستومتكثر من حيث جتليه يف الصور أو ظالالته يف األنوار فهي املتعددة ال هو 
ستحيل يهر ال احلق هو واحد يف ذاته يقبل الصور واحلد للصور ال للجوهر واجلو: إشارة

 اعلم.حيل يف نفسها أي تذهب فتوالصورة ال تستحيل أخرى لكن تس
 باب ترمجة املشاورة

 احلق واحد يف الوجود اإلنسان واحد يف الكون.: إشارة
 الكون مفطور على الزوجني فإن األصل قبضتان ومن هناك ظهر.: إشارة
ق فال ر احلحبرت يف يا أيها اإلنسان إذا سافرت يف حبر الكون فارفع شراعك وإذا ساف: لطيفة

 .[14: ]القمرَّىف يثُّ: ا شراع مرفوع قال فيهاترفع شراعا سفينة نوح ملا مل يكن هل
 امللك محد باب ترمجة

ما مث مقام مجع رمحتني تاليتني لرمحتني إال هذا املقام ومقام العظمة اجلامعة فرمحة : لطيفة
اإلمجال هلا التقدم ورمحة التفصيل تالية وقد جاء التنبيه يف القرآن على هذا املقام فبسمل يف الفاحتة مث 

، بسم وكذا جاء قريب من هذا وبسمل يف محد السجدة، مث ذكر الرمحن الرحيم، ن الرحيمذكر الرمح
، النزول إىل قلوب عباده املؤمنني اليت وسعته فهو [2-1: ]الرمحنٱَّرب يئ ىئ نئ ُّٱ اهلل الرمحن الرحيم
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فاقطعها نزول منه إليه فافهم فانظر أيها السالك إىل األعالم اليت رفعها احلق لك على مدرجتك إليه 
 حىت تصل إليه. ًاَمَلعَ  ًاَمَلَع

ال طقه، فك عن نأيها السالك ما منك جزء إال وهو عامل ناطق فال حيجبنك أخذ مسع: إشارة
: ]النور َّخئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ: تقل يوما أنا وحدي ما أنت وحدك ولكنك يف كثرة منك

 .[21: ]فصلتَّ جمحم يل ىل مل خل ُّٱ، [24
 باب ترمجة املغفرة

أدرك فجلاهل خيسر انكشف الغطاء تبينت األمور على ما هي عليه فرييح العامل وإذا ا: إشارة
 لعلم.االك نفسك بالعلم قبل املوت فإن الظلمة أمامك ما فيها نور إال علمك وأشرف أعم

فال  السماهرهم يب فيقرأيها السالك ال تقل ريب اهلل فيتمكن منك أعداؤك ولكن قل اهلل : إشارة
 .جيدون إليك سبيال

نسان  واإلالعامل ال يغتر اإلنسان بكونه روح العامل فيقول أنا أشرف منه هو أخوك: لطيفة
 توأمان فاعرف أباك وأمك.
 باب ترمجة اإلخالص

وليك  الدين لمال ولدلالدين يف املرياث الدين للعلم والطني الطني وولد فرق بني ولد : لطيفة
 ت على أبيك فأنت أبوه.وولد الطني عدوك أبوك من أنفق عليك فإن أنفق

ليل وحتدث بد بالنه فتععأنت الدار اليت يسكنها السر فنهاره ظهور السر فيه وليله غيبة : لطيفة
 بالنهار.

تكن  حلاالتاأحسن  صورة اإلنسان بعد املوت تتنوع بتنوع أحواله يف الدنيا فكن على: إشارة
 على أحسن الصور.

 ىن.ر فقد جله ومن مل جين ومل يعلم أنه غفامن جىن وعلم أن احلق غفار غفر : إشارة
 باب ترمجة انبعاث نور الصدق

 يفعجاز الصدق صفة للشرف عليه دلت املعجزات كلها ولقد سألت عن صورة اإل: إشارة
لعجب ار تك صدق واملعارض صاحب تزوير فالزم الصدق أيها السال القرآن فقيل يل كونه حق

 العجاب يف الدارين.
فت لحلاهلل  ىل علىاحلق على قدم الصدق أسبوعا بل أقل من ذلك لوال أن أتأ مع أخُل: إشارة

أي وملغارب ق واإن الطري تظلك والوحوش تصلي خلفك وتأنس بك وخيرج منك نور يضيء له املشار
 ."منه ذراعاتقربت من تقرب إيل شربا ": شيء هذا يف جنب ما يقول اهلل

 ل يهتزهلينظر ر فلينظر إىل مشسه فإذا دلكت فإذا صدق الصادق وانبعث منه النو: إشارة
ه معه وما فات ينظر ماه ولختطيطه أم ال فإن مل يهتز فلينظر املانع فيجد سكون الريح فلينظر ما أسكن

 بالسكون فيكن مع أعالمها.
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لكن قل إن   أمر،عليك بإبراز القسم أيها السالك، وال تقسم على أحد ما استطعت يف: إشارة
 تكن املشيئة هي احلاكمة وأنت مستريح.شاء اهلل فل

لسعيد خرة وامن خرج عن أصله فهو غريب وعذاب الغربة شديد الشقي غريب يف اآل: إشارة
 غريب يف الدنيا فطوىب للغرباء.

 باب ترمجة اجلمع والوجود
 .اإلنسان قلب الوجود وقلبه واملؤمن جنانه وروحه: إشارة
 ا لشيءإن هذ ونقصه يؤذن بالقرب واحلجاب ةشاهدزيادة القمر تؤذن بالبعد وامل: إشارة

 عجيب.
رمتك سقطت ح ىل اخللق ولك باطن إىل احلق فمىت ظهر احلق على ظاهركإلك ظاهر : إشارة

 عند اخللق وفيها سعادتك ألهنم فرغوك إليه.
 باب ترمجة مالك امللك

 لشمل.بددة امإذا امتأل القلب من املعارف فلتحذر النفس فإهنا خمربة الديار : لطيفة
: يلالن، قف: قيل أخل قلبك من كل شيء إال من ذكر اهلل فإنه قرع الباب من بالباب: لطيفة

 افتح، حصل املقصود.
عد برأسه  من سجد هلل سجدة حق مل يرفع رأسا أبدا بعد السجود، وكل من رفع: لطيفة

األبد فلزم  إىل: القلقلب ايسجد  ىسهل بن عبد اهلل للعباد أنَّ: السجود فإمنا سجد للحجاب ال هلل قال
 خدمته.

 باب ترمجة االشرتاك بني النفس والروح
األبد  هى وهو يتناالوهو اآلن قبله ما ال يتناهى وهو األزل وبعده ما  ،العامل وسٌط: إشارة

 فاعطف األبد على األزل يتحد األمر ويتبني القدمي من احملدث.
 بل هو ون أنثىوتزكيتها وال خيتص بذلك ذكر دالقرب من احلق حبسب تقديس الذات : إشارة

 فضل اهلل يؤتيه من يشاء وقد كمل من النساء مرمي وآسية.
 باب ترمجة القسمة

الكون ف aبيه ن، كذا قال تعاىل على لسان "قسمت الصالة بيين وبني عبدي قسمني": لطيفة
لذي االقسم  عرفتك وال األكرب خملوق على قسمني قسم للحق وقسم لك والقسم الذي للحق ال يعرف

د والقسم جعوا بعم يرخلق لك وال ينبغي له أن يعرف فإنه حني خلقهم أشهدهم فهاموا ومل حيتجب فل
عليه  ب فشرقتحلجاالذي خلق لك استخرج منه هيكل األنوار ونقش فيه العلوم واحلقائق مث رفع ا

التمجيد مث بله فنطق ظ ح مث نظر إىلحميد مث نظر إىل نفسه فنطق بالتسبيتمشس الوجود فأشرق ونطق بال
ت يلبتخلخل افعصار ذلك توالت عليه األعرفت فالزم مث بعد : نظر إىل علمه فنطق بالتكبري فنودي

 .[70: ]النحلَّمسحص خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ: واشتعل النور بالتلفيق فاحنجب عن علمه مث



171 

 

 

 باب ترمجة السبب
 .عليك ق نِفُأ ْقنِفَأ: تعاىليقول اهلل : الوجود يف اجلود قال : إشارة
 العبد كل العبد من تقرب إىل احلق باحلق أو بكالم احلق وهو حق.: إشارة
وى سلنقطة الكلمات هي املوجودات وكل جوهر فرد من البحار كله فال تكتب با: إشارة

 نفسها فأين كلمات األقالم وغريها.
 ، فاألجسام من جسم[29 :]احلجرَّ خف حف جف مغ ُّٱ ،[1: ]النساءَّ ىم مم خم حم ُّٱ: إشارة

 لقدير وإهلكملعليم ااهو  واحد واألرواح من روح واحدة تنبيه على أن العامل وجد من واحد ال إله إال
 إله واحد.

 باب ترمجة األقصى
ة دون مع آي من وقفاآليات كثرية ألن املوجودات كلها آيات على احلق لقوم يعقلون ف: إشارة

 تعطيه اآلية.غريها فما عرف من احلق سوى ما 
 هلالك.افة الوية خمعإذا عم الفساد الرب والبحر فارحل عن األرض واجعل مهتك مساوية : إشارة
لك ذدم من خذل فسيعاملؤمن منصور بال شك غري خمذول فمن خذل فلينظر من أين : إشارة

 ، قول صدق.[47: ]الرومَّ مب خب حب جب هئ ُّٱ: مياناألين اإل
 باب ترمجة أرض العبادة

خرى يف األ األرض أرضان أرض عبادة وأرض نعمة فمن خرج من إحدى األرضني وقع: لطيفة
 وهو ملن وقع فيها.

 باب ترمجة األدب
ذا لشام ها من ااجعل قلبك مثل مكة جييب إليه مثرات كل شيء رزقا من لدن ربك هذ: لطيفة

حلقيقة احلق يف ا هامن مصر هذا من اليمن هذا من جند هذا من كذا نعم كذا وجد ظاهر الصورة عطل
اجلهات  ، نسبوها إىل[57: ]القصص َّحج مث هت متُّٱ: ، ال من هذه اجلهاتَّخت حت جتُّٱ: فقال

 .وما ذكروا احلق
ون فال أقبله ل هذا ك تقفإذا جعلت قلبك مثل مكة جتيب إليه الثمرات حقائق األمساء األكوان فال

 العلم لكمال يفورة ار يف الوقت صإليك إال حلقيقة فيك تطلبه وإن مل تشعوما بعثه الكل من لدنه 
 والعمل.

 باب ترمجة السعر
مل تفر  نه وإنتخرب عإليه منك تعرف مواقع القضاء فإن فررت إليه منه ردك به ل رَِّف: إشارة

نه ظالم إالظل ف ، هذا حمو"واجعلين نورا": وبقيت واقفا حمى عنك ظلك وبقيت نورا كلك قال 
 اجلسم.
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 باب ترمجة املنة
 ة اهللمحملكي راال يرى من ليس كمثله شيء إال من ليس كمثله شيء قاله أبو طالب  :إشارة

 عليه.
فالبصر أمت  لوهبا،رؤية القلوب على قدر صفائها ونورها ورؤية األبصار على مقدار ق: إشارة

ر تراه  الدنيا وبالبصيف، بالبصرية ترى احلق [14: ]العلقَّ يم ىم مم خم حم ُّٱ: وهلذا كان الغاية رؤية البصر
 يف اآلخرة وأنت تصري إىل األعلى فرؤية البصر أعلى.

 باب ترمجة العبادة
 يا رب لت لهوإن ق ، فإن ذكرَت احلق ذكرَك،للحق ذكر ودعاء وللخلق ذكر ودعاء: لطيفة

 يئ ىئ نئ ُّٱ :قوله عاء الد ،قال لك يا عبد وإن قلت له أعطين قال لك أعطين فاختر الذكر أو الدعاء
 .[152: ]البقرةَّ حط مض ُّٱ: ، والذكر قوله[40: ]البقرةَّرب

جليس  ناأ"ه هو عندالدعاء عبادة والذكر سيادة فمن دعاه إليه وصل إليه ومن ذكره ف: إشارة
 ."من ذكرين

 الدعاء نداء والنداء عني البعد.: إشارة
  له.الاجلنة لنفسك عليك حق ولعقلك عليك حق فاذكر احلق لعقلك وادعه لنفسك ب: إشارة
 رمجة الغيبباب ت
وتية العنكبولشبكية املشيمة والصلبة وا: عني الوجه ال يدرك إال بعد نفوذ سبع طباق: إشارة

فكذلك عني  فوظ هباها حمفهذه طبقات العني وهو من ورائ: والعنبية والقرنية وامللتحمة قال احلكماء
تية تداخل العنكبووقه علالقلب تنفذ بسبع طباق مثل البصر فاملشيمة كونه والصلبة وصفه والشبكية ت

لطباق وتصفح افذ هذه نإذا اخلواطر عليه والعنبية ختليصه والقرنية زمانه وامللتحمة وصلته مبن عرف ف
 هذه األوراق حينئذ ينفذ إىل أول منزل من منازل الغيب وهو منزل الضياء.

  لبصر.العلم فال يزال خلف احلجاب حىت يؤيده ا َيعِطُأعني القلب وإن : إشارة
 باب ترمجة الوفاء

 َّزتمت رت يب ىب ُّٱ: ، وقال[47: ]الرومَّ مب خب حب جب هئ ُّٱ: قال تعاىل: لطيفة
 ، فللعبد على احلق حق وللحق على العبد حق.[12: ]االنعام

 باب ترمجة التسخري
 اإلنسان حمجوب عن احلق يف األحوال مشهود له يف املقامات.: إشارة
 يف ىف يث ىث نث ُّٱ: ةنظرت احلق فيه قالت املالئك املقام حيجبك إن نظرته يف احلق أو: لطيفة

 ، وكذلك كل مودود.[164: ]الصافاتَّىق
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 باب ترمجة القدرة
ند بصرك عومساع إذا تنقلت باخلريات أشهدك أنه كأن يدك عند البطش ومسعك عند اإل: إشارة

 كشفك ذلك. يف النظر فهو السميع البصري الباطش فالعناية بك
س املطلوب م فليع الكالفيها وهو القائل أدخلوا اجلنة فاشتركا يف مس هو القائل اخسئوا: لطيفة
 مساع الكالم.
 من جترد عن غرضه أمن سطوة مرضه.: إشارة

 باب ترمجة الذكر
 من غار على احلق من نفسه فما عرف نفسه فما عرف ربه.: إشارة

 باب ترمجة احملبة
هو ئقها فظهر حقاتعلى األمساء حىت ما دعي اخللق من باب احلب ولكن من باب اجلود : لطيفة

 حب لألمساء وجود للعني.
 باب ترمجة النوراني

 الرؤية حجاب وكانت الدار حجابا فإهنا ظلمة والظلمة حجاب.: إشارة
ي ، أرىي وراين ظل والرؤية ضياء فالناس بني ظل وضياء فإهنم بني حق وخلق إنه ن: إشارة

 فكيف يرى اإلبصار. حجاب دون اإلبصار
 ترمجة اهلادي باب

ل العقو  حتاراحلرية قبل الوصول واحلرية يف الوصول واحلرية يف الرجوع كيف ال: إشارة
 واألسرار فيمن ال تقيده البصائر واألبصار.

 باب ترمجة معرفة الرداء
 ا خلقكت فهكذة نائب احلق يف خلقه فلذلك تظهر صفاته ليس العجب مما قليفاخلل: إشارة

كيف  لعجبال تعرف ذلك ليس العجب منك كيف ال تعرف ذلك وإمنا ا وإمنا العجب منك كيف
 أقول لك كيف ال تعرف ذلك واحلق ما عرفك وأنت ال تعرف حىت يعرفك.

 ية ملا تنوعت التجليات.هوللوال األ: لطيفة
 مت كتاب التراجم
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 كتاب املنزل القطب ومقاله وحاله

 يل ىل مل خل
 وصلى اهلل على النيب وآله وسلم تسليما

ى وصلى اهلل عل العظيم لعليااحلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني وال حول وال قوة إال باهلل 
 .كثريا  الطاهرين وسلم تسليمانيآله الطيبوسيدنا حممد 

زل السر ضرة منن احلوا وفقكم اهلل أن اهلل جل ثناؤه وتقدست أمساؤه جعل منزل القطب مملاع
 االسموله  واألنس جلالليسار القطب منزل ا عن جعل منزل اإلمام الذيوهجريه من األمساء إال له مث 

ف لعامل وهو سيهر يف اد الطاوالنبات وعنده سر البعدية وبيده املقاليد وهو السيالعامل الرب فله صالح 
والسلطان  ه امللكة ولاإلمام القطب مث جعل منزل اإلمام الذي عن ميني القطب منزل اجلمال واهليب

 م يف احلضرةيف هيأهتن وكم ال بالفعل وبيده مقاليد عامل األرواح اجملردين عن الصور املسخريباملقا
ة لظهر حكما على املادا، فأثبت "إين أراكم من وراء ظهري": aاإلهلية إن القطب وجه بال قفا قال 

جه مركب وهني وج سار ذااليِر وراء إثباتا لفقدهم وجعل إمام الونفى حقيقته بوجود النظر منه وجعل 
احد واقفا ا وجه وني ذوهو ما يقابل به العامل ووجه بسيط وهو ما يقابل به القطب وجعل إمام اليم

تاب القليب من ك  الفلكيفمني غيبه عن الشعور بقفاه فلو سئل لقال إنه وجه بال قفا وقد بينا منزل اإلما
يق من هذا مبا يل امنيل القطب واإلممواقع النجوم وحنن نتكلم إن شاء اهلل يف هذا الباب على منز

 الكتاب.
 منزل القطب ومقامه وحاله

القطب مركز الدائرة وحميطها ومرآة احلق عليه مدار العامل له رقائق ممتدة إىل مجيع قلوب 
اخلالئق باخلري والشر على حد واحد ال يترجح واحد على صاحبه وهو عنده ال خري وال شر ولكن 

العقل عند بالعرض ووشرا يف احملل القابل هلا حبكم الوضع عند أهل السنة و وجود ويظهر كوهنا خريا
هلي مث اإل ، وضعا صحيحا من سّر[8: ]الشمس َّيئ ىئ نئُّ: بعض العقالء قال تعاىل

هلية ومنها قوله تعاىل واهلل باسم الذاتية اإلاحلضرة ظهرت اجلنة والنار ومجيع النسبة يف الوجود نظري 
ويبسط وبيده املنع والعطاء وعلى التحقيق الذي ال خفاء به عند احملققني أن ما مث الذات اجلامع يقبض 

منع البتة بل عطاء سرمد ال ينقطع وفيض دائم وإمنا املنع يف الوجوب اإلهلي الذي أطلق عليه ألمرين 
ها فعدم هم أن يقبلوا العطايا كلها يف الزمن الواحد لكن يقبلوا بعضقالواحد أن املعطون ليس من حقائ

 القبول للبعض مسيناه منعا إهليا إذ قضية العقل عند من يعتد هبم عقوهلم يعطي إن لو شاء ألعطي املمنوع  
له يف الزمن الذي منعه إياه وهذا صحيح ولكن لو حرف مشوم ما اقترن قط إال مبا ال يكون  املمنوَع
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ٱَّنبىب مب زب رب يئُّ، [17: ء]األنبياٱَّىث نث مث زث رثُّٱ، [4: ]الزمرٱَّمب خب حب جب هئ مئُّٱ: قال تعاىل
 .[13: ]السجدةٱَّخي حي جي يه ىه مهُّٱ، [112: ]االنعام

هيات بعض ما درك وأما األمر الذي ألجله مسي مانعا وليس مبانع وذلك أن العقول تقصر عن
ظية لرمسية واللفااحلدود بياء املوجودات فإن احلدود الذاتية عسرية املنال وأكثر العقول إمنا تعرف األش

 فاختلف بصرينجوده على األشياء فيضا مطلقا كفيض الشمس نورها على األرض للمفأفاض احلق 
جسام قبول األيس كلالقبول الختالف احملال ال أن النور خمتلف ولكن قبول األجسام الصقيلة له 

 الدرنة.
ملمنوع روم اا احملوأما من هو يف كن فليس له إال ضد النور وهو عطاء أيضا فيصف املنع هذ

لك من وغري ذ الضدو الذي حجب نفسه إما حبقيقته وإما بعرض مثل الفعل والكن والران وللحق وه
يت ممنوعة جبها مسري حغالعوارض اليت ميكن زواهلا ولكنه مدركه حلجبها إدراكا صحيحا ولسوقها إىل 

كم يف احلمر وتصرذ األهو اخلليفة ومقامه تنفيفمما تشوقت إليه فمنزل القطب حضرة اإلجياد الصرف 
ه جلود واحلق لاخزائن  بيدهووحاله احلالة العامية ال يتقيد حباله ختصيص فإنه الستر العام يف الوجود 

 متجل على الدوام.
 مناجاة هذا املنزل احملمدية

ا يف القلب ما يغر ن شرتلك متيمة الوهلان لطارق اإلنس واجلان فقل أعوذ باإلله امللك الرب م
حيكم  كم اهللحلكم ور ومسة القلوب يف طلب الغيوب بالسر املوهوب ذحاك يف الصدور حمدثات األم

ن ربك هو إإشراق  د يفبينكم يا أيها الناس أنتم ثالثة أطباق هالل الطبقتني يف حماق ومشس الواح
نه إور بسر نظمه  املسطخر يفاخلالق العليم يصلح العامل بعلمه ويؤيت امللك حبكمه وينفرد الوسط وإن تأ

علم ما يفاهلل  بصارم سر الغيب والشهادة علم يف رأسه نار يضيء للبصائر السليمة واألحكيم علي
ت هيد ختميء ششعلى كل يسرون وما يعلنون من جاء مث حبس مل يزل يف لبس من خلق جديد واهلل 

فيت  أال شمجعنيأاللهم حبق إبراهيم وإمسعيل وإسحاق وحممد واحلسن واحلسني صلى اهلل عليهم 
به  جتريه األمساء وحاملها من كل داء وعصمته من شر كل شر يهجس يف النفس وصاحب هذ

 الرياح.
 منزل اإلمام األكمل

االحتاد  ليه فإنإلسر الذي على يسار القطب بينه وبني منزل االحتاد أن ميوت القطب فينتقل ا
كانه اإلمام معة إىل ألربللقطب فإن اإلمام قد ميوت يف إمامته ويلي مكانه اإلمام وينتقل واحد من ا

 لرب.بد ااآلخر وهكذا يتفق يف اإلمام اآلخر وهلذا اإلمام املسمى برب العامل وهو ع
  ر  تتتتتتتتتتت   ر يتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتت  فمتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت    ا

 

       تتتتتتتتتتتتتت ا  تتتتتتتتتتتتتت را فتتتتتتتتتتتتتتي    ستتتتتتتتتتتتتت لم  
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عبد امللك  م اآلخرإلماافعبد اإلله هو القطب وليس عند اهلل أحد البتة وهذا اإلمام عبد الرب 
لعدد اهلي وله يف إلدبري االت العبيد على حسب مقاماهتم فلهذا اإلمام معرفة سر األسرار وله وأمساء بقية
ه حجار وهي عندواص األخعلم ال يعرفها غريه وخيتص هذا اإلمام بعلم الصنعة املعشوقة وي ةأسرار اإلهلي

ر واملكائد أم ارباتحمليف ا من معرفة أمساء االنفعاالت ما يكون منها حقيقيا ولهورمبا حيصل له مكتمة 
اء لى السوعلوق عجيب وهو على النصف من عمره مع العامل وعلى النصف مع القطب أو احلق املخ

مة على ظهر باهلقد توإىل أن ينتقل إىل القطبية أو ميوت وقد تظهر صولته يف عامل الكون بالسيف 
ة ابية وله مخسكل التريالى هذه اهلحسب ما سبق له يف األزل وهذا اإلمام عنه تظهر أسرار املعامالت ع

رموزات وفك ى سر ال علر ويفصل ويولد ويزوج ويعربأسرار سر الثبات به يعلم حقائق األمور وبه يدّب
دار له إقامة اجلوفينة سلرق اخالطلسمات وأصول األشياء الظاهرة والباطنية واحلقيقية وغري احلقيقية وله 

 إن قتله يوما ما فعن أمر القطب.وليس له قتل الغالم من حاله وكشفه ف
املعدوم  ى ويكسبلغرقوأما السر الثاين من اخلمسة فهو سر التمليك به يرحم الضعفاء وينجي ا

يصفح رائم ون اجلعويقوي الضعيف وحيمل الكل ويعني على نوائب احلق وجيود على من أساء ويعفو 
ليه ا اشتاقوا إملقاصدين ى اليطوي الطريق عل ويقيل العثرات وجيمع بني املتعاشقني والوالدة وولدها وهو

 جود.وما أعطته احلقيقة الرمحانية على عمومها من هذا السر ينبعث ظهوره يف الو
إين أنا اهلل ولد آدم يد وسوأما السر الثالث فهو سر السيادة وبه يفتخر ويبدي حقيقته ويقول أنا 

 ا السر.رفعته فمن هذكانته ومظهر أعطته احلقيقة اليت ت ال إله إال أنا وسبحاين وما يف اجلبة إال اهلل وما
ليت فيها كاره اى املوأما السر الرابع فهو سر الصالح وعن هذا السر الذي له حيمل اخللق عل

ني وإن بني املتعاشقالدته ود ووجناهتم وجتبنهم عن امللذوذات اليت فيها هالكهم وهبذا السر حيول بني الول
قلبية ن األشياء الإقيقته يه حبيسعى يف تفريق الشمل بني املخلوقات فإن هذا السر يعطحتابا واجتمعا هلل و

لذلك وأريدت له  لذي وهو ااهلل مل خيلق بعضها لبعض وال يغريها إال اهلل فهو يردها إىل مقام التفريد إىل
إال  ، أي ليعرفون ومل يقل وما خلقت اجلن واإلنس[56: ]الذارياتَّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ: قال

ن ملكلف ملق اخبعض وإمنا  ليأنس بعضهم ببعض وال يتعشق بعضهم ببعض وال يتعرف بعضهم أسرار
من  وما من حالة ىل اهللها إأجله فال ينظر إىل غريه فبهذا السر يقطع اإلمام القلوب عن غري اهلل ويرد

 إلمام فهو يفالب هذا ق هناس جيدوهنا يف نفوسهم وال يعرفون من أين تنبعث ومعداهذه األحوال إال والن
م السر يف نه فيقيمهلل حكمه على حسب السر الذي يقوم يف حق الشخص املنظور إليه مما سبق يف علم ا

 عث.ينب قلب اإلمام على ذلك وما أعطته احلقيقة اليت فيها صالح اخللق عن هذا السر
لزرع وحتدث الشهوات سر اخلامس فهو سر التعدية وبه ينزل املطر ويدر الضرع ويطيب الوأما ا

وتنضج الفواكه وتعذب املياه وبه تكون القوة تسري يف أهل اجملاهدات واحملاضرات حىت يواصلون 
 العديدة من غري التفات وال ضرر وله متد احلقيقة اإلبراهيمية نياأليام الكثرية من غري مشقة والسن
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مدار بقاء العامل على هذه الثمانية وسر بقاء  واإلسرافيلية واجلربيلية واآلدمية والرضوانية واملالكية فإن
يل فمهما عرى عنه زمنا فردا عدمت االعامل غذاؤه وهلذا اجلوهر غذاؤه جتديدا أغراضه على الدوام والت

عنه وهبذا السر غذاء األغذية وقد ذكرناه يف مواقع النجوم يف بعض النسخ ألنا استدركناه يف الكتاب 
 وما أعطته احلقيقة اليت هبا بقاء العامل ظاهرا وباطنا جسما وروحا ونفسا وقد خرجت منه نسخ يف العامل

 فعن هذا السر ينبعث فهذه مخسة أسرار خيتص هبا هذا اإلمام وامسه عبد الرب.

 منزل اإلمام الروحاني

 نفسه منبتغل وا أن هذا اإلمام صاحب حال ال صاحب مقام مشملالذي على ميني القطب اع
نية له علم الروحا م يفعبد امللك وإضافته إىل اخللق إضافة غري حمضة متمكن القد جهة مالكه وامسه

ول لقوة مام األن اإلماألعلى به تعشق وله نشوف أكثر  السماء وليس عنده من علم األرض خرب للمأل
مول وغري حممول على ضربني حم Fهنم إاملناسبة وليس عنده سر إال منهم ولذلك هو غري خملص ف

ه فسه وربرى نيقائم بنفسه غري حممول وهذا حممول غري قائم واقف خلف حجب السبحات  فاألول
اته وأوق سهكم نففإنه يرى ربه على ح نفسه خبالف من نزل عن مرتبته ربه ال على حكم على حكم

 مشغولة مبا هو فيه فهو للقطب مرآة واآلخر للقطب حمل ومرآة.
له سران والعلو  ناسبيفحظ هذا الثاين اإللقاء مبا  علىوإن كان األول حظه اللوح والقلم األ

ري أن غاد املكرمني ق بالعبالتحفسر العبودية وهو يسبح الليل والنهار ال يفتر بسر العبودية وسر السيادة ف
م إىل ناثا فإضافتهلرمحن إاباد نطقوا بأهنم جعلوا املالئكة الذين هم ع ءاملقام فيه أمر سفلي فإن األعدا

ت عليهم له لغلبا إلضافة حمضة خالصة وهلذا انسحب عليهم اسم األنوثية فلو كانوا عبادالرمحن إ
 لقى إىليوال  نزل فيهه وتحانيني تلقى إليالذكورية وعبد امللك من عباد الرمحن ولذلك هو منكحه للرو

 دا.ح أحأحد وال ينزل يف أحد فاألسرار واملعارف والعامل العلوي ينكحه وهو ال ينك

 اب املنزل القطب ومقاله وحالهمت كت
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 كتاب الكتب

 يل ىل مل خل
 وصلى اهلل على حممد وآله وسلم

ية ه اهلل بعبود، كرَّمماعةسالم على الشيخ الويل املبارك الالزم للطاعة القائم بالسنة واجل: كتاب
حمجوب  فسه،االختصاص، ومنحه مفاتيح الصدق واإلخالص، كتايب للموىل كتاب عبد مفتون بن

يف املاء،  ء، وأسنلسمااحبسه، مستمرة غفالته، كثرية هفواته، مطبقة ركعاته، قلبه شهواته، أنف يف 
ه ري سواده، دالظر يف غال ندعواه دعوى العارفني، وأفعاله أفعال الشياطني، عبد ما ارتفع من مهاده، و

ن مالحظة سافله عية أالشيطان بغروره، وخدعه بأباطليل زوره، ونصب له حبالة أمانيه، وأعماه برؤ
قاص، ر االنتن كده كيف اخلالص، مأعاليه، عنٌي جامدٌة، وأرٌض هامدة، وقلب قاس وعبد عاص، آ

العناية،  يه بعنير إلود بذنبه، مطرود عن باب ربه، أنظوة االجتباء واالختصاص، العبد مبعصف ىلإ
ن م واليد باطشة العرب، غري النظر، يفوأرمسه يف ديوان الوالية، وأنشر عليه رداء اهلداية، البصر حديد 

لسان ناطق نه، وال حسغري ارتباط، والقدم ساعية يف حمال االختالط، واألذن واعية لسيء الكالم ال
 ه أبوابدون بزور القول وفتنه، والقلب بالوساوس معمور، وحبجاب الدعاوى مستور، قد سدت

 ال ينتبه، بللذلك و تيقظر ال أنيس به، وال يسالتحقيق، وسلك برعيته على غري طريق، فهو تائه يف قف
 خيبط يف عشوة ظلماء، حيث ال ظل وال ماء.

 زن رن ُّٱ :آيةبفبينا هو يسحب أذيال عجبه، ويتردد يف ظلم حجبه، إذ صرخ به الشيطان، 
، البهيج ر، فافتنت هبذا اخلطاب، وسكر به وطاب، وختيل أنه على املنظ[42: ]احلجر َّ ين ىن نن من

 رف هار،جشفا  به رياح اهلوج، فكان عند هواه يسري على غري هداه، حىت أشرف علىوقد لعبت 
ه ق عند ذلك أنة، فتحقرباءوعاين إقبال الليل وإدبار النهار، نادى بالدليل فرجع ورآه، وقال منه بال
 حك ُّٱ: د قالهلصادق قبأ االلعني إبليس، صاحب اخليال والتلبيس، فرجع إىل مواله باإلقالة، فإذا الن

اآليات وقامت له الشواهد والدالالت، فناداه بلمته  [22: ]األعراف َّ هل مل خل حل جل مك خكلك
: ، قلتالرجوع حانهامللك، يا من أبق عن سيده وهلك، كم يل أنادي غري مسيع، هال نويت إليه سب

مي واسَع ماإيم، كن ز احلكيا أيها امللك الكرمي، ورسول العزي: خدعك املريد، فقلت: وإياه أريد، قال
دا، وج د يب هام العسشات بالنور أمامي، وارفْع يل منار اهلدى، وجنبين سبيل الّردا، أكنفين من طائ

ضار ووطهرين من أ مان،السري، واسترين عن الغري، حىت يتصل حبلي حببل الرمحن، وينتظم الشمل باأل
 ستسالم، فإينيض واالتفوريق الاملآمث، ونزهين من ارتكاب اجلرائم، وحلين بالصفات الكرام، واهدين ط

، نبذت زجره، حيث مل أهنج مناهجه، وال عرجت معارجه، وعصيت أمره، وأستحيي من حممد 
نت شهيد، لسمع وأالِق وخالفت من وااله، وحالفت من عاداه، فسلك غري بعيد، بامسه اجمليد، وقال أ

 ناس نيام، ياليل والام الأهل قي: قال من هؤالء الكرام،: فسمعت ترجيع األحلان، بتالوة القرآن، فقلت
 نائم هكذا فليكن االحترام.

هذا خلوف أفواه الصائمني ملناجاة احلبيب، بإبطال هكذا : مث استنشقت رائحة الط ْيب، فقال
فليكن االحتشام واالهتمام، ومل يزل يسريين على مقامات املعامالت، وخيترق يب مسوات املناجاة، حىت 
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نوار، وقال هذا حمل املستغفرين باألسحار، فتذكرت حال موالنا الزكي يف ذلك املقام أوقفين حبضرة األ
حبالة من : الكرمي، يف دعائه لكل ويل ومحيم، فخاطبين له امللك مبن تعلق اخلاطر، أيها الغادر، فقلت

أنيسها مستين مهته، وعظمت لدي قيمته، فهمت هلا غراما، وذبت وجدا وسقاما، فهذا املقام هجريها و
اقرع الباب، وانظر هل رسم يف أم الكتاب، فقرعت باب االستغفار، فتجلى من : ومسريها، فقال يل

يا أيها الغريب العذيب، لقد أطلت مغيبك، حىت : وراء األستار، فصافحين مصافحة حبيب، وقال يل
لرمحن، شوقت إىل محيمك وقريبك، ذايت بذاتك منوطة، ومهيت بنجاتك مربوطة، ادخل يف حزب ا

دخول متيم هيمان، فرأيته ضجيعا هلمة ما رضيت بالدون، وما برحت عن التعلق بنجاة املغبون، وقد 
 اختذت الشريعة جلبابًا، واخللق اإلهلية أسبابًا، ودارت أكؤس راح االشتياق، ال األشواق.

م، وأغنصح ألكي  سالم على الصاحل احلبيب النازح القريب، أما بعد، فإين سافرت: كتاب آخر
 رقيت يفن، وأتعلم ما مل أكن أعلم، فهجرت األهل والوطن، ورحلت من ساعيت عن أرض البدو

مللك، حضرة ا اصدًاقإىل سعد السعود، وامتطيت اجلواب  صعود، وانتقل بدر حقيقيت من سعد الذابح
اق ، فسرت يف احملالتاسع قاموفنيت باملنة عن العادة خمافة اهلالك، وقطعت اليباب الشاسع، حىت بلغت امل

 ،بوخرقت احلجا ثالث، ال فوز عند الرجوع بثالث، وخلعت النعلني، عندما جزت موضع القدمني،
فنزهت  ربوتيا،ته جوفتحت األبواب، فأشرقت على جبل الطور، وبدا يل فيه الكتاب املسطور، فرأي
لتقى احد، واالوبد نفسي عنه فتلونه ملكوتيا، فعندما تلوته ووقفت على سره فهمت، رأيت الواح

ن يف ذلك تهى، وإ منالغائب بالشاهد، فسر برجوعي إليه منه، فكلمين به عنه، فقال ليس وراء اهلل
مىت : قاللبتة، فاقتها عندما طل: ة، قلتمىت أحطت بالّست: ى، مث قال يللذكرى ألويل األلباب والنه

 بعدما رمجت العاهرة، والسالم.: مركز الدائرة، قلت ىوقفت عل
 أعياهنا، يفألشياء اأوجد و، فإن احلق تعاىل ملا أظهر الدنيا بأكواهنا، أما بعد يا أخي: كتاب آخر

 َّرن مم ام يل ىلملُّٱأن : كلمك بوساطة الشرع، وقال لك ألق السمع، فخاطبك من هذه الوجهة
، السمات رم لذة، فمن وقف مع الكون، حرم مشاهدة العني، ومن وقف مع اهِلبات، ح[88: ]القصص

 عرومن قرب مقا من وقف مع املعرفة، حرم وجود املوصوف يف الصفة، وأكثر الناس يف احلجاب،و
صل، ا ال حييل مباب، فمن فتح له وصل أمله، ومن سد دونه اهتم ظنونه، فاسَع يا أخي يف حتص

 وتفصيل ما ال يفصل، والسالم.
لعرض يعد، وال وتخطيط حيملا رأيت أكرمكم اهلل أن البسيط حيد والوسيط ميد، وال: كتاب آخر

لق، ظاهره خق، ويتميز، وحمله يتحيز، وأن حقيقة اإلنسان أشرف، ونفسه أرق وألطف، وباطنه ح
ق لوال ربط احلفهلالك، ين اواجملد املتظاهر حيث ال باطن وال ظاهر، أردت أن أثبت يف ذلك ليبقى إذا ف

 السالم.ولديك،  ض ماز عنها فإهنا بعباحلقيقة، ما صح وجود اخلليقة، فتأمل ما يصل إليك، وجتاو
نِ ٱ ّلَلِ ٱبِۡسِم   لَرِحيمِ ٱ لَرۡحم َٰ

بامسه العزيز الكرمي مث اتبعتم رضي اهلل عنكم ذلكم بالصالة على املوروثة أسراره  وتربكًا نًاتيّم
ر صتيمنا ملقام النعمة اليت ظهرت منه آثاره مث قلتم رضي اهلل عنكم وسالم على املرسلني إشارة حب

املقامات أمجعني مث قلتم واحلمد هلل رب العاملني شكرا هلذه النعمة اليت حاباكم هبا يف حمل كشف 
املقربني مث خاطبكم رضي اهلل عنكم رهني ودكم عقيب شكركم ومحدكم فقلتم أقبل وال ختف إنك 

 ىه مه جه ُّٱ: قوله يف من اآلمنني فكانت له البشرى هنا ويوم الدين وكنت أترقبها من كتاب اهلل
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على وكيف األ أنت ، مث قلتم ال ختف إنك[64: ]يونسَّ ٰرٰى ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه
ت بصفيت موسى وهارون ال قعكما أمسع وأرى فقطعت أين قد ختلخياف عبد هبمتكم عال مث قلتم إنين م

أنا ": على السواء مث قلتم وليكم فلحظت من هذه الكلمة ما حلظت الصحابة من قول النيب 
 لتم سالم عليكم ومن كان سالمك عليه ال يرده احلق بعد فنائه إليه.، مث ق"نبيكم

رح أقلتم ف يومه مثقبه  للخدمي أن يسر به خمدومه وللمقام به أن يلهج مث قلتم مسرور بكم وأىن
قة مث جهي مغلون وداألبواب  تكنمبا فتح اهلل عليكم فعلمت أن مهتكم كانت يب متعلقة ولذلك مل 

 ع حممد نبهتمرسلتم مألذي صول املكتوب تنبيها أنه أتى على وفق املطلوب مث قلتم اقلتم ومعلم لكم بو
وكيف ال  لة جيدةم حاعلى استصحاب املقام اليثريب األوحد مث قلتم رضي اهلل عنكم ومبوت ابن عمك

بالقول  يثبتكم  أنهبمتكم عن مالحظة األغيار مقيدة مث قلتم ونسأل اهلل هنفاسأيكون ذلك وكانت 
ركم ف ال تقوى وفطن يشيد مشاهدكم وكيإيل وأنا مائت مث قلتم و لثابت موافقة لدعاء عيسى ا

 منها تشيدت.
حلقيقة انور مث قلتم وإشراق مطالعكم وكيف ال تشرق وبكم تأيدت مث قلتم وأن ينور ب

 ذاإواحقكم م ولمشارقكم ومغاربكم أجيبت الدعوة بكشفكم مث قلتم وأن يقطع قواطعكم وسوابقك
 إن شاء اهلل كم وصلتنهارأعانين اهلل عليها نضرهبا بقائم سيفكم مث قلتم وأن يوصل أنواركم وليكم ب

عدم ال لف يزيغ فكي البصر وما طغى غبسلوكي محيد آثاركم واهتدائي برفيع مناركم مث قلتم ما زا
ىن باملقام األس وأنتم الحقنيرى مث قلتم كتابا ورد الوصل يشملنا تفضال منكم وتأنيسا وإال فأي رداء ي

 وخدميكم باجلانب األدىن.
]سالم ي يف يتم امسأخف مث قلتم والسالم معاد عليكم ختمتم اختصاصا مبا به بدأمت وإن كنتم قد

ائه  إذ باقي أمساسم اهللباته ، فاحلمد هلل على ذلك رب العاملني مث قلتم ورمحة اهلل وبركعلى املرسلني[
 ظهور القدمي.حملدث بفناء ا العظيم إشارة إىلالعلي حول وال قوة إال باهلل حبوهلا صفاته مث قلتم وال 

صريتكم بعني مث قلتم وكتبت يوم األحد نبهت بذلك أن سركم يف ذلك يف قوة التوحيد و
على   ربيع نبهتمقلتم يف ل مثإلدراك الواردات حديد مث قلتم يف العشر األول مبا كتبتموه يف العشر األو

ات أنه من مقام  علمنالثاينالغيوب إما يف أرض اجلسوم وإما يف أرض القلوب فلما قلتم ربيع ابتدائيات ا
اياته وذلك اته وهنمقدمواملالحظات إذ الشهور كما يف كرمي علمكم جتري على بدايات الطريق وغاياته 

 ء.ادتن االعيه مبتداء فيه حيرم على املريد ما كان فأن يف احملرم وهو أول السنة مقام اال
ت فيه ربيع ول ينبع األاألنواء مث يف ربي لنزول مث يف صفر ختلى أرضه من نبات السيئات لتزول

د د األسرار عناين مجوالث املعامالت ويف الثاين ربيع املالحظات ويف مجادى األوىل مجود األحوال ويف
دات رق العاان خاإلقبال ويف رجب ترحيب الواردات ويف شعبان تشعيبها يف الربزخيات ويف رمض

 البدايات مث ده ألهلقعو لثبوت اآليات ويف شوال إشالة احلجب للواصل ألهل العادات مث يف ذي القعدة
ئبات ت والغااهدايف ذي احلجة حجة هبم يف الصفات إىل الذات وهنالك تبلغ الغايات وتتحد الش

 ب العاملني.رمد هلل احلوهليات وجتتمع اهلمم واإلرادات ومن هنالك ابتداء نشأة أخرى يف احلضرات اإل
أن سر  ه وأخربن عندمخاطبنا درة الكيان وزهرة العيان حبمده وقد رجع إلينا امللك : كتاب آخر

 : كمالمسمة هناك وأن دوهنا األحتت لفظة نون فعلمنا أن الس حبوٌّكبد النون َم
 فمتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت ر    سمستتتتتتتتتتتتتتتتم  خ تتتتتتتتتتتتتتتت   ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أم  ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   سمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم
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 لمتتتتتتتتتتتتتتتتت  رأ  ستتتتتتتتتتتتتتتتتر  يستتتتتتتتتتتتتتتتتر  ل تتتتتتتتتتتتتتتتت 
 ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ر 

 

تتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتم   ع   لتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتي   س 
  متتتتتتتتتتتلقتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتت  لستتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتتم  

 

نا ق فأخنن الوثيالركفأخذنا يف اختراق احلجب باحتراق الذنب وما زلنا على ذلك حىت لعميق و
ل ومهب ب للرئاهي ملعنندب آثارها الطامسة وأطالهلا الدارسة ووقمنا على ديار احلبائب الركائب 

ه لدا بثل ما مبرنا سديار درستها اجلنائب وبكتها السحائب فراجعنا الصدا ونادى  للصبا والشمال
 : عن امللكوتيات مرحتلني وكنا خناطب احلقيقة مرجتلني فانتهضنا

 أ تتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتت  فمتتتتتتتتتتتتت   ا التتتتتتتتتتتتت   
   تتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت 
  أ تتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتت    أ تتتتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتتتتر    تتتتتتتتتتتتت 
    تتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتت    ضتتتتتتتتتتتتتتر

 م تتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت ل    م تتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتت   م متتتتتتتتتتت 
 أ  تتتتتتتتتتر إلتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتر  التتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت ا
 فمتتتتتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتتتتتر  أ  تتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتت 
 أ تتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتت  الخ تتتتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتتتتتتت 
 أ تتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتت     ي تتتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتت 
  تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتتتت ار الم تتتتتتتتتتتتتت 
 أ تتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتت  لستتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت   
 هللا رل  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف

 

 ي ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ ي  
   تتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت   ي ي تتتتتتتتتتتتتتتتتت 
  غ  تتتتتتتتتتتتتتتل   تتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتتتتتتر  

 فتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتأ   ختتتتتتتتتتتتتتت ا ر ال  قيتتتتتتتتتتتتتتت 
 متتتتتتتتت   تتتتتتتتتي   تتتتتتتتت   ال تتتتتتتتت   متتتتتتتتت    م تتتتتتتتت 
  متتتتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتتتتت  فيتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت   
  إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ري  
  إ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ي  
 أيتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتت   ير تتتتتتتتتتتتت 
   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  إ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأيي  
  ال تتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتر   فتتتتتتتتتتت    ضتتتتتتتتتتت  

 

بودية يف زت العوترب يف سلطاهنا األلوهيةفلما امتزجت احلقائق واحتد املعشوق والعاشق برزت 
ت فهذا مرؤوسا وهناكصار العني لديها أثرا واملشاهدة خربا وظهر الفصل للمحسوسات مع غيطاهنا ف

دون  ب احلجبوضر هو سر األعيان املعرب عنه باإلنسان صرح به الواحد احلي يف ليس كمثله شيء
ان فرقمها لى اللسرت عامللك واستوى على عرشه امللك عرشه حقيقته واستواؤه مثليته لؤلؤة القدم ج

، [31: ]الرمحنٱَّرن مم ام يل ُّٱ: لوح زمردة العيان وعرب عنها يف صريف القلم الرمحن فقال يف
محلت  ة املثلى ملاالطريق احبهللنشأة النقية سر لو بدا ما ضل أحد وال اهتدى هو املمد للعامل األعلى وص

وت على كل شيء ثقلت فرجحت، وسلبت الكونيات كل شيء فخفت فاحنجبت فسخرت امللك
ها عقل وأنتم أيلطان الس سية فحركها بالرقيقة املثالية فعنت وجوهها لقيومية النقل وزل لعز احلقلنلل

ذات قرار   بربوةألمنيااحلزب املفلح والفرع الكرمي املنجح اعرفوا قدر من استنزل روحانية الروح 
موا فاعل كمرواحمعني هو الكاتب يف ألواحكم واملسوي ألشباحكم وصاحب النفخ يف صوركم من أو

 قتها احلرية.مقلة حدورية قدر ما نظر به منكم وما يوجد بسببه عنكم فلقد أوجده احلق درة صدفتها الغ
 : كتاب آخر

  أ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  الق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ي  
   يتتتتتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتتتتتتت    أ  تتتتتتتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتتتتتتتت 
   يتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتت  أ  تتتتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتتتت 

 ر  الم تتتتتتتتتتتتتتتت  ف    تتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتتتتت   
 أ تتتتتتتتتتتت ح أستتتتتتتتتتتت   أ  تتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتت  

   ستتتتتتتتتتتتتتت     التتتتتتتتتتتتتتت م   ف تتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتت  
 أستتتتتتتتتتتتتتتتتي   ال  تتتتتتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتتتتتتت   خ تتتتتتتتتتتتتتتتت 

   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   أ  ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
 ستتتتتتتتتتتتتتتتتمي    تتتتتتتتتتتتتتتتت  خيتتتتتتتتتتتتتتتتتر اا  يتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 القي متتتتتتتتتتتتتتتتت   ال قتتتتتتتتتتتتتتتتت   إلتتتتتتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 ر      ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل  ر  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  أ   تتتتتتتتتتتتتتتت   أ  تتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتت 
 أ  يتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتتتتتتتت      ل  تتتتتتتتتتتتتتتت  
  تتتتتتتتتتت  اا تتتتتتتتتتتي   فتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتترف ال يتتتتتتتتتتت  
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 ستتتتتتتتتتتتتق   تتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتتتتت 
 أ ي تتتتتتتتتتتتتتتت   استتتتتتتتتتتتتتتتم   ال تتتتتتتتتتتتتتتتت     ر  
 أ ي تتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتتت  لقيتتتتتتتتتتتتتتتتت  فخ ري تتتتتتتتتتتتتتتتت 
 أ  متتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت 
    تتتتتتتتتتتتتتتتتت     لتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتتتتتتت   ميتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
     تتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتت  ف يمتتتتتتتتتتتتتتت  مستتتتتتتتتتتتتتت  يرا
     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر    إي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   مي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
    متتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتم     ل تتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتر ر

 

 إلتتتتتتتتتتتتتتتت  م رمتتتتتتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتتتتتت ل الستتتتتتتتتتتتتتتتم  
 خ  ريتتتتتتتتتتتتتتتتل م تتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت ال أ

  تتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتت  ااستتتتتتتتتتترار فتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  ال
 ي تتتتتتتتتتتت   ل تتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتي    تتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتت ا 
 ف قتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتت  ر تتتتتتتتتتتت   
  م  متتتتتتتتتتتتتتتتت   ق تتتتتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتت   

  تتتتتتتتتتتتت ر فتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتتت  المخ
 ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ار ا   متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا 

 

ط على قلبها ها وربى صربإىل حمل الوالدة األخت املكرمة أم السعد بلغ اهلل هبا حيث امسها وقو
 لبنت الشهيدةاه وفاة ق عنعظم أجرها ويدعو هلا وقد اتصل به األمر الذي ال بد منه وال حميص ملخلوأو

ار الرحيان يف دالروح ووران ضاء مسية فاطمة الزهراء املرجو هلا الغفاألخت الطيبة السعيدة الدرة البي
سن الظن  ذلك حيفاىل الكرامة والرضوان ولعله نعيم استعجلها وأهلت له كما أهل هلا حقق اهلل تع

ا مذكرا فأول مومنبها  صرباوالرجاء وأجاب فيها خالص النداء إنه مسيع الدعاء فخاطبها ابنها معزيا وم
بالصالة  قاء وثىنوالبة أمحد من له العزبه اخلطاب وقدمه يف صدر الكتاب وفتح به باب العز استفتح 

 قتداء.على خري األنبياء مث أخذ يف املوعظة احلسنة على منهاج اال
شيء إال  هى كلتنمناء فقال أمحد اهلل أقدم وبه أختم وأمتم الذي جعل املوت غاية كل حي والف

، قهر به سطوة كل [68: ]الزمرَّمنىن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ُّٱ: ما استثناه يف قوله تعاىل
صيبة ال لكاحل مح واجبار عنيد وأهلك به سلطان كل شيطان مريد عم بالؤه الصاحل والطاحل واملفل
لكرامات جزات واعاملوتنقضي أوطاهبا وال يساغ صاهبا والصالة على حممد صاحب املعراج واملقامات 

د ر ضجيع اللحومود صااحمل ستواء على املقامقام األرفع املشهود وشهد له باالرتقاء لذلك املوبعد اال
د بلدار ملا ال ن هذه اوج محتت اجلنادل والصعيد فما لنا ال نفكر وماذا نرجو وننتظر فبدار بدار اخلر

 ك باألسباب املفيدة من اهلالك ما ال حميص عنه.اك درامنه ودر
واهنا واقتران انقضاء أة الوحيدة الغريبة إصالح شأهنا قبل حلول أهلم اهلل األخت احلبيب: أما بعد

ر باألصلح لنفسه فمهد لرمسه واستدرك يف يومه ما فاته يف أمسه قبل خسوف ظزماهنا وجعلها ممن ن
بدره وكسوف مشسه فإن املوت قاطع اآلمال واألعمال ومشتت األهل واملال وخمرب الديار السامية 

غية مل يدع صاحب تاج وإكليل إال أودعه بطن دارس حميل أين بنو األصفر ومهلك اجلبابرة بالطا
أبادهم طواق والتيجان وقيصر وآل ساسان ونبيط أخت كلدان أصحاب األوخاقان وفارس قحطان 

ريب الزمان وأخىن عليهم اجلديدان هل حتس منهم من أحد أو تسمع هلم ركزا إنه لو مل يكن يف املوت 
س فيه رحنالل هذه األجرام ومفارقة الليل والنهار وإن طال اإلعمار إىل حمل يندأال جتزع اآلالم وا

ار فكيف ومن ورائه مساءلة وحساب ومناقشة وعتاب فإما إىل العتباألخبار واآلثار ألطلنا التفكر وا
 مي خي حي جي يه ىه ُّٱعذاب يف يوم يشيب فيه الوليد وخيضع فيه كل جبار عنيد نعيم وإما إىل 
، فهل من مساعد على النوح والبكاء على أن [2: ]احلجَُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

أفوز مع السعداء هيهات هيهات اشتغلنا بالترهات عما حل باألموات اعتكفنا على أصنام لذاتنا 
وأرسلنا عنان شهواتنا وفرطنا يف جنب اهلل كأننا يف أمن مما توعدنا به اهلل فكأنا واهلل قد اختلسنا 
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دار غربته وفارقنا األحباب فاستقبلنا يوم احلساب وانتقلنا من العمران إىل اخلراب بسطوته وأزعجنا إىل 
 وصرمت حبالنا وتقطعت بنا أسبابنا وتشتت بعد اجلمع عيالنا وتقسمت باملرياث أموالنا.

أَما حان لنا أن ننظر إىل سهام املنية، كيف أصابت قراطيس الربية، وال بد لقرطاسنا من سهمها، 
نفسنا من يومها، لقد رأيناها قد نصبت حبالتها، وأدارت علينا أهالتها، وعركتنا بثفاهلا، وال بد أل

ورمتنا بنباهلا، وأين الفرار، وكيف القرار، حجبتنا الدنيا حبسن احلال، عن تذكر الترحال، إىل دار 
جع ونسمع ونقلع، العاقبة واملآل، مع علمنا أهنا يف اضمحالل، وأن نعيمها إىل زوال، أما آن لنا أن نر

لقد تيّقنا القدوم، على احلي القيوم، قل َّاحلياء، وَعُظَم االعتداء جعلنا يف آذاننا عن مساع َوقرًا، فحملنا 
على ظهورنا من األوزار و قرًا، تاهلل لقد ظهرت للعيون، ما يعبأ العلى بالدون، غرسنا األماين بدار 

 بنا جنين ما غرسنا، وحنصد ما زرعنا.الغرور، وزرعنا البذور يف غري معمور، وكأن 
 سي زتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  هللا متتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت     ر تتتتتتتتتتت 

 

 ف تتتتتتتتتتتتتتتت    ل  تتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت   هلل ي تتتتتتتتتتتتتتتتر  
 

وم س دى بل هو ي ال نتركوًا، كفى بأنفسنا اليوم حسيبًا، وبربنا علينا رقيبًا، واهلل ما خلقنا عبث
لك ذلك عما ، وليشغرةائصمشهود، يتميز فيه الشقي من السعيد، فانظري وفَّقك اهلل إىل ما أنت عليه 

رد العسري، لك املوذرود وأصابك، من احلادث الذي نابك، وهل هو إال أمر يعم الفقري، وال بد لنا من 
ر من بقي يف الدا وهو خري البشر ومات نساؤه وصحابته ووزراؤه حىت ما aوقد مات رسول اهلل 

 أحد.
 دـبـى ل  ـلـى عـنـذي أخـا الـهـيـلـى عـنـأخ

فسلمي األمر للقضاء، وقويل ما قال  [27: ]الرمحن َّ رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ
مع "تد: ، فقالaديه على ابنه إبراهيم وهو يكيد بنفسه بني ي aسيد األنبياء، وقد دمعت عينه 

 يفال حرج عليك نون"، فزوحملالعني وحيزن القلب وال نقول إال ما يرضي ربنا، واهلل يا إبراهيم إنا بك 
تقعقع كأهنا يف شنة  وقد رفع له صيب ونفسه aوع، وتفجع القلب املصدوع، فإن النيب إرسال الدم

باده وإمنا قلوب ع  يفففاضت عيناه فقال له سعد، ما هذا يا رسول اهلل، قال "هذه رمحة جعلها اهلل
 يرحم اهلل من عباده الرمحاء"، فالبكاء مباح، من غري نياحة وال صياح.

ر بيد اهلل الكرمي، وما النصر إال من عند اهلل العزيز احلكيم، وهو القائل مفاتيح األمو: آخركتاب 
، فطهروا قلوبكم من دنس اإلعراض، [62: ]النمل َّ جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ: سبحانه

وقّيدوا جوارحكم عن ارتكاب اجلرائم واآلثام، وج ودوا مما رزقكم اهلل على فقرائكم، وكونوا عباد اهلل 
بل اهلل مجيعًا، واتقوا اهلل وأصلحوا ذات بينكم، وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له إخوانًا، واعتصموا حب

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وتوبوا إىل اهلل مجيعًا أيها املؤمنون فإذا أحكمتم هذه األمور 
النداء،  وصحت العزمات يف التوجه إىل من إليه املصري فأطلقوا ألسنتكم بالدعاء، واجتهدوا يف إخالص

 حك جك حقمق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض ُّٱ: فإنه القريب اجمليب، قال تعاىل
فقرن إجابته لكم بإجابتكم له، وقد تقدم دعاؤه لكم يف قوله  [186: ]البقرة َّجل مك لك خك

فإن استجبتم  [31: ]األحقاف َّرث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ: تعاىل
وإمنا هي أعمالكم . [118: النحل] َّمك لك خك حك جك مق حقُّٱاستجاب لكم وإن تصاممتم 

ترد عليكم، ومن ال جييب داعي اهلل فليس مبعجز يف األرض، وليس له من دونه أولياء أولئك يف ضالل 
مبني، فقد غفر لكم وأجابكم إن أنتم أجبتم داعيه وكالمه حق، ووعده صدق، وإن كان ما حل بكم 



184 

 

 

وتبتم إىل اهلل منها، ومل تصروا على ما عن ذنوب تقدمت، وجرائم سلفت وفرطت، مث أقلعتم عنها 
فعلتم وندمتم على قبيح ما صنعتم، فإن الرجاء وحسن الظن باهلل تعاىل يقطع إن شاء اهلل عز وجل على 
اهلل وكرمه بكشف ما نالكم من السوء، ودفع ما دهاكم، وإن أمرًا من اهلل تعاىل عن غري عقوبة إال 

والتفويض فال رادَّ ألمره، وال م عّقب حلكمه، وتعلمون عند ذلكم جزيل مثوبة، فالُقوا ذلكم بالتسليم 
: أنكم ممن اعتىن به اهلل وابتاله، فالبالء يف الدنيا نعمة معجلة من اهلل تعاىل على عباده املؤمنني، قال تعاىل

فالبالء على قدر املراتب عند اهلل تعاىل، وجاء يف  [31: ]حممد َّ جي يه ىه مه جه ينُّٱ
 "ما ابتلى اهلل أحدًا من األنبياء مبثل ما ابت ليت به".: قال a األثر أن النيب

ابتلوا  قد Dء نبيافسئل عن هذا بعض العلماء فقيل له إن أيوب وزكريا وما أشبههما من األ
 أنه a ي ذكر رسول اهللما ابت لي بشيء من ذلك، فما هذا البالء الذ aبأعظم البالء ورسول اهلل 
قد أنزله اهلل و a)وأي بالء أعظم من بالء رسول اهلل : ول بأن قالسؤناله؟ فأجاب عن ذلك امل

بالء أعظم  ىن، فأيو أدأملخاطبة هذا العامل األدىن بعد مشافهة الوحي من غري واسطة يف قاب قوسني 
نكم ودرأ عنكم األسواء ع، وأنتم فرَّج اهلل aمن فراق احلبيب، فما ابتلي أحد مبثل ما ابتلي به 

الداهية كم، وذي عمَّجتدونه وجعل ما حل بكم غفرًا لذنوبكم ولكم يف هذا االحنصار الووقاكم ما 
م فيه أعظم ا، فلكيطاهنالدهياء اليت وطئت أرضكم، صدم اهلل بقوته سلطاهنا، ورمى برجوم اإلحراق ش

 معترب، فانظروه بعني البصرية ال بعني البصر.
، هل هو إال واحلذر عدادالقدر، وال يغين االست واعلموا رمحكم اهلل أنه ال منجا من القدر إال

ومعرفًا  زاجرا، عظًاتأنيس النفوس، وحصن الستدامة بقاء البناء احملسوس، فاختذوا حصركم هذا وا
لواحد ء وهو ال شيذاكرًا، بأن العبد حمصور يف قبضة االقتدار، مملوك يف يد من بيده ملكوت ك

 يعة.القهار، يتصرف باحلقيقة، حتت قيد الشر
يرة، ح السرإصال فلما كان األمر معنويا، والسر ملكوتيًا مع عمى البصرية، عن النظر يف

يطان يف نفخ الشوهو، وارتكبت احملرمات، وتورط اجلاهلون يف الشبهات، فسحبوا أذيال اجملون والل
نه أن اراد سبحم، أأنوفهم ومست بالكربياء، والزهو، وغفلوا عن احنصار معناهم، حتت قهر مواله

رهم تقريبًا، فحصاهلل و ن شاءإوختليصًا لنفوسهم  ينبههم مبا دهاهم يف معقلهم ومعناهم، تأديبا وهتذيبا،
فرشهم،  ا عليهمعطلوومن قال فيهم أشد كفرا ونفاقًا، وأقلهم رمحة وإشفاقا، حىت نّغصوا عيشهم، 

ضطرارًا، افتقارًا وا  إليهاهلل ا رمحكموظل اإلنسان ال يعرف قبياًل من دبري وكأنه دهاه يوم النشور فاجلأو
 م وأطيعوا اهللات بينكوا ذوادعوه سرارًا وجهارًا، عساه جيعل لكم فرجًا وخمرجًا، واتقوا اهلل وأصلح

 مم حمخم جم هل مل خل حل جل مك لكُّٱ: ورسوله وال تيأسوا من روح اهلل وال تقنطوا من رمحة اهلل وقولوا
يقول لكم نعم كما قال ملن  [286: ]البقرة َّ مي خي حي جي ٰه مه جه منهن خن حن جن

 سلف، فهو أرحم بعباده وأرأف، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
 : آخركتاب 

   يتتتتتتت  م تتتتتتت   تتتتتتتر  التتتتتتتر ف فتتتتتتت  الستتتتتتت ر
 م  تتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتت 

 

   تتتتتتتتتت  ا متتتتتتتتتت   اا تتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتي  الخضتتتتتتتتتتر 
 متتتتتتتتتتتتت  ا لتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت  غ تتتتتتتتتتتتتر    غيتتتتتتتتتتتتتر

 

لم احلقيقة، ورئيس بدالء اخلليقة، الذي وصلت عامل العلماء، ورافع لواء الصفات واألمساء، ع
حياته الفانية بباقيته، ومجع له بني سره وعالنيته، جعل احلوت عليه دليال، فاختذ يف البحر سبيال، فلما 
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اختذ سربًا، شكا الكليم نصبا، فقال لفتاه آتنا غداءنا، فقال اختذ يف البحر سربا وراءنا، فارتد على 
أبصرا مقام ارتفاع الوسائط شخصا، فاتبعه الكليم، على الرشد والتعليم، فخرقت آثارمها قصصًا، فلما 

سفينة تابوت ميه، وقتل غالم قبطي مهه، وأقام جدار حىت صدر الرعاء وأبونا شيخ كبري، وقنع بالظل 
وإين ملا أنزلت إيل من خري فقري، مث أعطيت ما أردت وأردنا وأراد ربك ما احتوى عليه من األدب 

هلي قلبك سر فعال يف الوجود، ومهة تعالت عن السجود، وقالت أيها العابد واملعبود، إذ كانت اإل
متكلمة بغريها، وفانية على صفيت نفعها وضرها، فتنازعنا احلديث مع امللك لياليا، وامتطينا للسباق فيما 

 أذكره سواريا، وأظهرت بني الصديقية والنبوة مقاما ال تبلغه أكثر األفهام.
ع يف ن الوقوًا مقد علمت ما قال أرباب احملققني من أنه ال يتخطى رقاب الصديقني، حذرو

ا روه، ويا عجبملا ذك يهاتاملقام الذي ال ينال، وال تبلغه سهام النضال، وأنا أختطاه وأعلو مطاه وه
واعظا ما  تكت حبقيقبين للعارفني كيف ستروه، بل لو علموه رمَّزوه وأبدوه مكتما وألغزوه، ألست قد
تباع اتوم، بل يف قام احملامل شاهد طريقتك حضرة بني العاملني، ورتبة بني املقامني، مع كونكم عندنا دون

با الم، فإنَّ أات األعلسادأسرار الرسوم، فرغبنا يف جوابكم عن هذا املقام، وهل وقف عليه غرينا من ا
حبقه  ه حمجوبطريقتواألئمة على سنته حامد قد صرح حبجابه يف غري ما موضع من كتابه، وغريه من 

 عن حقيقته، واهلل يؤيدين جبوابك، ويشرفين بكتابك.
  ي تتتتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتر لتتتتتتتتتتتتي  ي  متتتتتتتتتتتت 
 إ    تتتتتتتتت    لستتتتتتتتتم    تتتتتتتتت  م تتتتتتتتترف  أ تتتتتتتتت 
  تتتتتتتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتتتتتتتمي   التتتتتتتتتتتتتتتت   ف يخ ر تتتتتتتتتتتتتتتت 
  تتتتتتتتتتت  الرستتتتتتتتتتت   إلتتتتتتتتتتتي   متتتتتتتتتتت  ختتتتتتتتتتت يم  

 

 إ  التتتتتتت    تتتتتتت    تتتتتتت  ل  تتتتتتت     تتتتتتت  ف تتتتتتت   
  تتتتتتت ل    إ    تتتتتتت  زتتتتتتتت ف متتتتتتت  يقتتتتتتت   فتتتتتتتت  

 ل تتتتتتتتتت   إخ تتتتتتتتتت را    يتتتتتتتتتتر لستتتتتتتتتت   زتتتتتتتتتت ر  ا
   تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت     إ  أمستتتتتتتتتتتت  لقتتتتتتتتتتتت م   ا 

 

ما يضرنا جهل  [99: ]املائدة َّ من زن رن مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك ُّٱ: آخركتاب 
، فهم بينهم وبينه ا فيما هباجلاهل لنا إذا كان اهلل يعرفنا، هلل خصائص صفاهم فشرعوا شرائع دانوا اهلل

ن الكونني، تتروا ع، اساينوا احلقائق فتحكموا يف اخلالئقعلى بينة من رهبم ويتلوهم شاهد منهم، ع
م لى صالهتق عوخبأهم احلق حتت حجاب الغرية والصون، هلم بني اخللق بعوائدهم، وهم مع احل

كارها يف سرحت أفوته، دائمون يناجونه بعبارات روحانية، ولطائف مساوية، استقرت أقدامها يف ملكو
م يف هس، وما قيا ، وهلم التصويب والتحريف، جتري أمورهم علىجربوته، فلهم التعريف والتصريف

ألحكام، قادير ارج مشك مما يوردونه وال التباس، بأيديهم أزّمة احلالل واحلرام، ومن عندهم خت
من أراد فاكهون، فمتع فيأخذون من الكون ما يريدون ال ما يشتهون، فهم فيما نصب هلم احلق من الت

 لظاهر، فإن يفللسان اان اخرط يف سلكهم، فليسلم هلم أحواهلم، وال يزهنا مبيزأن يغترف من حبرهم وين
جناس، أفصل من ع تنخفايا الغيب يف احلاضر، ما يقضي على الغابر، رسل تترى مع األنفاس، وأنوا

ت ايقيم العباد معبدا، ذاتهفقد سعد من كان له حمال، وصري ذاته له حراما وحّلًا، فصري قلبه مسجدا، و
 نه به إن كانعا يبقى ، وميه الروحانيات العلى، باملنظر األجلى، وقد أوضحنا للولد ما يقتضيه حالهف

، وحنن على ما قال اهلل من [29: ]الكهف َّمب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّٱموفقا حماله، 
: يناب علجي وغري ذلك ما الشاهدين، وبرسله عامة ومبحمد خاصة مصدقني. وقد أمرنا بأمر اهلل وهنينا،

سلم تسلم، والزم  [14-13: ]اإلسراء َّ خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ َّمي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ
 الصدق تغنم، وقد نصحتك، والسالم.
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وب ليات ضرن التجمن فالن إىل فالن سالم عليك ورمحة اهلل وبركاته أما بعد. فإ: آخركتاب 
 وي عطى فيه، التجلي عطييق شىت جيمعها الفناء والبقاء، فمن طلب جتلي الفناء مل يدر ما طلب ألن احل

 ا أخي.ي -فإذا أفناه التجلي مل يدِر ما ي عطى فيه
مادك، اعت انظر فيما حصل لك عند االنصراف من التجلي فذلك حظك وبه نعيمك، وعليه

راقاهتا نبياء على ب ليه األإابق تسابق العارفون إىل اهلل على جنب اهلمم وتسابق العلماء على أفراسها، وتس
اح، والرباق له الريحتم إليه احملمديون على رفارفها، وغاية كل سابق حبسب مركوبه، فالرفرف وتسابق

لوسائل، يا اات فهي عدادحيمله اجلناح، والنجيب حيمله السوط، والفرس حيمله املهماز، فعليك باالست
بت عجراه، يد أأخي عجب ممن يطلب التجلي ممن ال حجاب عليه، عجبت ملن غمض عينيه، وقال أر

ليس هلا  عالالت على إياك أسأل: وملن أعطاه ظهره وقال إياك أقصد، عجبت ملن مّد يده لغريه وقال
 طائل، والسالم عليك ورمحة اهلل.

لسبحات اعلم أن أما بعد فا –من فالن إىل فالن سالم عليك ورمحة اهلل وبركاته : آخركتاب 
ا إال وجود ا وبينهدركهمعنه، لكن ما بني هالك  أنوار الوجه، وهي اليت تدرك ال الوجه، فإهنا حجاب

أن  ا أخي. واعلملشاهد ييل اإدراكها، فلهذا ال تدرك ألن املراد من املشاهدة إمنا هو بقاء العني لتحص
مة وظل وله ظل له ضياء كيف أراه وهو نور –يا أخي  –األنوار أنوار هبا يتراءون العوامل. ال تقل 

لنور وكان ال من اله إرك يف الضياء فتراه، ونعلم أنه ما أوجد الكون كفيوقفك يف الظل ويسبح ببص
 تكون يف اوالرؤية إمن جلنة،االظلمة يف النار والنور يف ظلمة دونه، فهو النور وأنت الظلمة، واعلم أن 

 السالم.افهم، وفلمة الكثيب لوجود الضياء والظل، واجلنة حجاب ألهنا نور، والنار حجاب ألهنا ظ
ه قابل اعلم أنفأما بعد.  –من فالن إىل فالن سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته : آخر كتاب

يا  ة، فاعلمهلوية باهلوينية واباإل اجلمع باجلمع، إال أنه مجعه بني اهلوية واإلنية، والعوائد ارتباط اإلنية
مدي أن يقف بده احملعمن  أخي، أنه إمنا مجع لك ليعلمك أنه مل يفردك ملقام فتقف عنده، فإنه ال حيب

ريب من ية التق، غايف مقام فيضيق الواسع فيكون جاهال، وهو يعظك أن تكون من اجلاهلني يا أخي
ي عليك أن حيو لقربالشيء أن يكون من الشيء حتت العرض حبيث جوهره وإن كانا ذاتني ودونه يف ا

 هفاختر من هذ لب عبدي،وقد حتوي عليه، فاألول الرمحن على العرش استوى، والثاين ووسعين ق
مقامان  أخي )يل و يب( يا –ية لعبدالثالثة ما تريد يا أخي، العبدية أرفع من املعية واملعية طريق وغايتها ا

من نكاح  أيت ألذما رفرفيعان ويف أرفع منها وعزته وجالله لقد أنكحين احلروف والكواكب باملغرب 
جعل ليه، واإخلت املك، واعتمد على )يف( إذا د)يف( فاعتمد يا أخي على )عند( إذ خرجت إىل ع

 السالم.وتك، بينهما )يل و يب( سلمة فاجعل )يل( خيدم )يف( )ويب( )خيدم( )عند( وقد نصح
فإن مث عباد  –أما بعد  –من فالن إىل فالن سالم عليك ورمحة اهلل وبركاته : آخركتاب 

، ومث عباد ال يظهرون ال يف الدنيا وال يف حجبهم عن احلق فال يظهرون إال بظهوره يف الدار اآلخرة
اآلخرة، وله عباد عرفهم أسرار اخلالئق فهم يعرفون وال ي عرفون وله عباد عرفهم به وال يعرفون غريه 

يا أخي، ال تغتر  خمتصون، فمن عرض نفسه عنده ألي مقام شاء، باستعداده أوصله اهلل إليه ومنحه إياه
ن يرتضيه ومن ال يرتضيه خبالف اآلخرة، فإنه ما وّلاها إال من يرتضيه يا ويل، بوالية الدنيا فإنه يوّليها م

امسع من ناصح مشفق كرامات أولياء اهلل وخرق عوائدهم يف بواطنهم ال يف ظواهرهم، فإن الكرامات 
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م الظاهرة متحيص وبالء، فمن وقف معها كان هلا ومن هرب عنها فتح له يف قلبه عينا به ينظر إليه، فينع
 نعيم األبد، ويعطيه لسانًا يف باطنه يكلمه به فذلك وليه الذي آثره وإليه ينظر وإياه يطلب، والسالم.

ن أخي، أ م يااعلأما بعد، ف –من فالن إىل فالن سالم عليك ورمحة اهلل وبركاته : آخركتاب 
 يعلم، الق مبا دن يصواملؤمن يعلم، واحملسن يؤدب، فاملسلم ينقاد، واملؤم املسلم خياطب ويناجى

إهنا ال لى اهلياكل فعألرواح لت اواحملسن يشهد احلق فيه إذا رأوا ذكر اهلل، مث لتعلم يا أخي، أنه إذا تنز
 تقع املؤانسةفكار وع األتنزل يف هياكل أنوارها، وإمنا تندرج يف هيكل ممتزج ممثل من الربزخ لترتف

ال، لى كل حلك عد نبهتك يا أخي أجب سائباجلنس، فمن قعد منكم بني يدي صاحبه فليتابعه، فق
 وإن علمت أنه يعلم ما سأل عنه فكن أديبا حنريرًا جهبذًا، والسالم.

ر موسوي نه تناظعد. فإمن فالن إىل فالن سالم اهلل عليك ورمحة اهلل وبركاته، أما ب: آخركتاب 
 رب الالقمع حممدي فقال احلجاب لطف احلجاب أشرف من قوة اهلمة، لطف احلجاب يعطي 

امسع يا  ملوسوي،امدي الضعف، فإن القوة والضعف ليس حبقيقة للعبد، إذ ال أثر لقدرته، فحاج احمل
[، 210: البقرة[ َّ جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ: أخي مسبب املناظرة ما هي، قال تعاىل

من  الغمام لطف فكان كاجلبل ملوسى، واجلبل أكثف واملقام احملمدي أشرف، فحجابه ألطف، أين
ا سجدًا مهة هر فخروم فظلطف اجلبل، هبت رياح مهم العارفني، عندما تنفسوا شوقًا إليه فمزقت الغما

طف لأم يف  هلمةاموسى دكة اجلبل، فكان أقوى، فإن الغمام ألطف من اجلبل فهل الشرف يف قوة 
ا كان ، فهذوةبالق ما يؤذن بالبعد يؤذنكاحلجاب، كما يؤذن بالقرب يؤذن بالضعف كثافة احلجاب 

ون الذكر ك يستمععلي سبب املناظرة واحملاضرة، فاشتغل يا أخي بتالوة كتابك تنزل السكينة غمامة
 ون منزاًل منابه فيكك كتفتكون جليسًا للمأل األعلى، هو أحسن من البطالة، أو كن أستاذًا يتلو علي

 ربك باحلق غضًا جديدًا ال تقليد فيه، والسالم.
 حلق إذاعلم أن اأما بعد يا أخي فإين أوصيك فا إىل فالن، سالم عليك.من فالن : آخركتاب 

أما حجاب  طاب،أوقفك يف املقدار وخاطبك من خلف األستار بينك وبينه حجابان املقدار واخل
لم تعقل عندك ف فناكأاخلطاب فإن الرؤية والكالم ال جيتمعان ألنه إذا خاطبك أفهمك وإذا أشهدك 

وسني ال قاط قاب  البساملقدار فإنه يعطي احملاذاة وهي ال تصح هناك، فأنت يفوأما حجاب  أنت أنت.
 ىقُّٱلقريب د وايف العني، أقرب قاب قوسني قطري الكرة، ومن حيث هو مقدار تساوي فيه البعي

، وكان قاب قوسني أو ]87: األنبياء] َّرن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
يف  وجودمقام خاص يؤذن بالقرب والبعد، فهو امل، مقام عام و]16: ق[َّ ين ىن من خن حن جن يم ُّٱأدىن 

مك بك، قدر عل على النور والظلم، فليس شيء أقرب إليه من شيء، فأين التفضيل، نعم الفضل عندك
فها فلماذا ال أعر قال ما كل أحد يعرف نفسه دليل ما أقول من نفسه، فلماذا جيهلها عند البسط، من

 حلث على احلقيقة توفق، والسالم.يعرفها عند القبض، فالزم الطريقة وا
من فالن إىل فالن، سالم عليك، أما بعد يا أخي فإن العيون ثالثة عني الوجه وقيده : كتاب آخر

باجلهة، وعني العقل وقيده بالفكر، وعني القلب وقيده بالكشف، فكل عني مقيدة وهو ال يتقيد، فبأي 
جماله يف الشهادة، وعني العقل جماله يف الطلب، وهو عني تراه، عني القلب جماله يف الغيب، وعني الوجه 

خالق الغيب والشهادة والطلب وما مث عني رابعة، فأين العني اليت تدركه يا أخي، مشهودك فيك، وهو 
، ]17: السجدة[َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱصورتك، لكنك ال تراها إال فيه وإن مل تره مل ترها 
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وال تعرف، فاحبث على هذا املشهد الذي نبهتك عليه، فلقد  فيك أخفي مطلوبك وأنت حامله أبدًا
 دللتك على أمر عظيم، والسالم عليك ورمحة اهلل بركاته.

يء إال شظم عنده أما بعد، فإنه من شاهده مل يع –من فالن إىل فالن سالم عليك : آخركتاب 
 لم يروايء فشكل ه عظم عندهم كل شيء ألهنم شاهدوه يف واخلاصة من عباده، فإهنم إذا شاهد

دهم فيه لذي أشهاسم ه، فال حجاب دوهنم وال يأتوه حىت يناديهم من غري االواألشياء غري ما شاهد
ا دًا يف الدنيشيء أب  كلفيجيبوه فريوه يف غري الصورة اليت كانت عندهم مث ينصرفون هبا فيشهدوها يف

يه  يشتاقون إلنوره، مثبعون شهدوه مث يرجبالعلم واملشاهدة ويف اآلخرة بالعني والرؤية، وغري اخلاصة ي
دون، هم فيشهيجيبففيطلبون مشاهدته فيشهد فيجيبهم فيشهدهم مث يردهم إليه فيشتاقون فيطلبون 

ه هده يقوى قلبه من شاي أنهكذا دائمًا، فانظر لنفسك يف أي الطائفتني تتميز ومبن تلحق، واعلم يا أخ
ن فعله، فإن مخيافه  نه ماكل ما يرى فيطلب ملن يأوي فيدفع موال يهوله ما يرى، ومن شاهد فعله هاله 

سه كله لنفوفسه نخاف فعله من أجل أنه منه كان ركنه الذي يأوي إليه، وإن خاف فعله من أجل 
 وخذله فال ينصر، فاعرف قدرك، والسالم.

بين ختاطكم أخي ف أما بعد ياسالم عليك ورمحة اهلل وبركاته.  من فالن إىل فالن،: آخركتاب 
ه لو رنك قول يغالبلو ولوال وإن ومهما وهي حجب من أكثف احلجب ال يقع معها معرفة وال عني، 

اسكن حتت وفاثبت  افذةشئنا، لو شاء فإن املشيئة منه ال تتبدل وال تتردد، فقد شاء ما شاء وهي ن
ل من ذلك هلك بأقيه إنفجماري األقدار، وال يهولنك اشتداد الرياح وضعف السفينة وتالطم األمواج، 

يف  ى سريرهك علوينجي من أعظم من ذلك كم من غريق جنا وصار املاء عليه كالطاق، وكم من هل
ى قلبه نزلت علفرقة بيت أنسه وسروره مع حمبوبه، وكم حمفوظ يف اجلوانب من النوائب جاءته الطا

ء، ومع ن القضاه مفلعل فأخذ بغصة أو مغتاال فسلم، فقد مضى ما قضى فاجتهد يف الدعاء والتضرع
ليه يرجع ربه، وإقئل هذا فالزم التسليم يلزمك السرور بالسابقة، ومن سلم لقضائه فإن ذلك من دال

 األمر كله وأفوض أمري إىل اهلل وحسيب اهلل عليه توكلت.
ًا با مطلقهبني، وهوأما بعد فإن للحق يف العامل  –من فالن إىل فالن، سالم عليك : آخركتاب 

 مخ جخ مح جح مج ُّٱواملطلق  ]40: البقرة[َّ رب يئ ىئ نئ ُّٱ مشروطا، قال يف املشروط ووهبًا
ية الدرا طائفة منحهمومث قسم الطوائف، فطائفة منحهم اهلداية وحرمهم الدراية،  ]54: املائدة[َّجسحس

، وطائفة مل الشفاعةلك بذوحرمهم اهلداية، وطائفة منحهما مجيعا، وطائفة حرمهما معا، وطائفة منحها 
ى كما يقول ما أعط على قبل فيهم الشفاعة، ولو كان ذلك يرجع إلينا مل يكن إهلا وال كان مشكورًات

ُلم نفسك ع هذا فملكن ومن أضله اهلل، فالكل راجع إليه وإىل مشيئته، فهو خمصوص وإن كان مطلقًا، 
 مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مفُّٱفإنه ال يستوي عنده األديب والذي ال أدب له 

ب، ة البوااب، ورشوفاهلل اهلل يا أخي. مالزمة األبواب مهة الكالب، وطرح الثو ]8: ر]الزم َّهل
 حتمد عاقبة املآب، والسالم.

 مت كتاب الكتب
 



189 

 

 

 كتاب املسائل

 يل ىل مل خل
 وصلى اهلل على حممد وآله وسلم

ند عبه  واجبا إن كانوأية مناسبة بني احلق سبحانه الواجب الوجود بذاته وبني املمكن : مسألة
كونه وما لسابق باعلم من يقول بذلك من القائلني باقتضاء ذلك للذات أو القائلني باقتضاء ذلك لل

والربهان  املدلوليل ورية إمنا تقوم وتصح بالرباهني الوجودية وهي إن وال بد بني الدلفكحدها ال
 ه ما وصل ذلكلك الوجذوال واملربهن عليه من وجه به يكون التعلق له تعلق بالدليل وتعلق باملدلول ول

حيث أن  لكن من لذاتاإىل مدلول دليله أبدا فال يصح أن جيتمع احلق واخللق يف وجه أبدا من حيث 
شف بصري ك إىل ك ذليفهذه الذات منعوتة باإلهلية فهذا علم آخر تستقل العقول بإدراكه ال حتتاج 

ق إال احل هودهشالدليل على  فكل معقول عندنا يكون موجودا ميكن أن يتقدم العلم به من حيث
مناقضة  ا احلكم هذسبحانه فإن... يتقدم على العلم به من حيث الذات ال من حيث اإلهلية فإن يف

ر ال لبحر حباهذا للذات يف حكم تعلق العلم فاإلهلية تعقل وال تكشف والذات تكشف وال تعقل و
 ىل اخلوض فيهإ سبيل ت فالللبصائر بالذا ساحل له ومن وقع فيه ال ميكن أن يسبح فيه فإنه حبر اهلالك

 البحر. هذا وكم من متخيل ممن يدعي العقل الرصني من العلماء القدماء يظن أنه يسبح يف
جوده ألنه  حبر وبح يفمجاعة على هذا املذهب من األشاعرة مبدينة فاس وهو يس منهم وقد عاينا

سه ففي نفسه ه يف نفو عليهثبت إال ما أألنه ما متردد بفكره بني السلب واإلثبات فاإلثبات راجع إليه 
ثبات فما نفي اإل لعدميتكلم ويف عينه يدل ويربهن واحلق وراء ذلك كله والسلب راجع إىل العدم وا
بطلون أىن خسر املنا وحصل هلذا الفكر املتردد من السلب واإلضافات من العلم باهلل شيء هيهات فز

ة الواجب ىل معرفصل إيقتضيه وال رائحة له منه وكيف للممكن أن للمقيد مبعرفة املطلق وذاته ال ت
امل اته وبني العواجب لذق الثور فلو مجع بني احلدبالذات وما من وجه للممكن إال وجيوز عليه العدم وال

مع بني جه اجلاوإثبات فالعامل من ذلك الوجه من الدثور وهذا حمال احلق ما جاز على وجه جلاز على 
 مل حمال.احلق والعا

ي يف التجل ام يقعنت حكما ويف صور هذه األحكا أقول إن لإلهلية أحكاما وإن كينلك: مسألة
ختيار االخلطاب بن اختيار فإالدار اآلخرة حيثما كانت فأقول باحلكم اإلرادي لكين ال أقول باال

حيح من صمدخل  هان لكللتوصيل مبا تقرر يف العرف لثبوت اإلميان كأحاديث التشبيه وأمثاهلا وإن 
 وجه كما ذكرنا لكن ال يقتضي ذلك ما حنن بصدده.

 : مسألة
  يتتتتتتت   ا تتتتتتتل ال قتتتتتتت  أ ميتتتتتتت  ال زتتتتتتت  ر  تتتتتتت 
 إ  أ زتتتتتتتتتتتتم   ر تتتتتتتتتتتت  أف  ر تتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتت 
 فيضتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتت ي  
   متتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت   ا  تتتتتتتتتتت    ختتتتتتتتتتت  
   أختتتتتتتتتتتتتتتتتتت     زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  إ   زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتير   

 متتتتتتتتت ار  ال  تتتتتتتتت  ف ر تتتتتتتتتت     تتتتتتتتت  ال قتتتتتتتتتتل 
 فقيتتتتتتتتتتتتتتتتتر   ستتتتتتتتتتتتتتتتت م  ال  تتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتت ا ل 
   يتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت  ضتتتتتتتتتتتر ل ال تتتتتتتتتتت   الريتتتتتتتتتتتل

   لالتتتتتتتتت  تتتتتتتتت ا ر ال  تتتتتتتتت  فتتتتتتتتت   تتتتتتتتت  متتتتتتتتت 
 مستتتتتتتت     التتتتتتتت ا  فتتتتتتتت   يتتتتتتتت  متتتتتتتت  ال  تتتتتتتتل
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  ال تتتتتتتتت  م  متتتتتتتتت   فمتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتت  فتتتتتتتتت    تتتتتتتتت 
    ي ضتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتل تتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتت    ل م 

 

  ل     الستتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتت   ال  
  تتتتتتتتتتتتتت ال  ال تتتتتتتتتتتتتت     رفتتتتتتتتتتتتتت    ال  تتتتتتتتتتتتتتل

 

ا فحسب ث وجودهمن حيال الذات  األلوهيةإمنا هي معه، واملقول عليه كان اهلل وال شيء 
ة هي ام كثريأحك وهي ةاأللوهيفتحقق وكل حكم يثبت يف باب العلم اإلهلي للذات إمنا هو حبكم 

ن حيث متتعدد  إمنانسب وإضافات وسلوب ترجع إىل عني واحدة مل تتعدد من حيث اإلنية واهلوية و
وهنا  با ال حقيقة،ينا ونس عالحكما  احلقائق اإلمكانية والفهوانية فالكثرة يف العامل حكما وعينا، وهناك

اعتمدوا على ولتشبيه بل ازلت أقدام طائفة من اإلسالميني حيث حكموا مبن ال يقبل التشبيه على من يق
يليق  لشرط وهذا اللعلة واق واما حتققوه من األمور اجلامعة والرابطة كالدليل واملدلول واحلقيقة واحملق

ائفة أخرى لتزمت طل واجه وترده من وجه فالتزمت طائفة وجه القبولوهية من وبالذات لكن تقبله األ
 وجه الرد ووقع اخلالف بينهما.

 ني وسببفريقوهية حتكم باإلصابة لللوكل واحد من الفريقني ببطالن مذهب صاحبه واأل
ر وهي أطوا العقول طوارأحوا منها إىل املقامات اخلارجة عن رباختالفهم حبسهم يف دائرة الفكر مل ي

لفكر حقه  يوف اإن ملوالوالية والنبوة حسب العقول التسليم ملا يأيت به هذان الصنفان إن أنصفت 
دلة ناقضتها األفاسدة ملت الوصحبها التقصري والعمى ردت األخبار النبوية والكشوفات وأحلقتها باخلياال

ال  ألموراإن هذه ليل فبديف كونه اعتقد دليال ما ليس  املخطئاليت قامت عند اخلصم فيما يزعم وهو 
 وليس بضروري طه كثريغل نتعارض األدلة العقلية البتة لكن ليس كل ما يتخذه العقل دليال هو دليل أل

ل ذلك أكملهم عقال ومل حيالعقالء و من مجلة العقالء بل من أجّل aفيستوي فيه العقالء وهذا النيب 
ر له سلطان وال ظه لكشفوىل مبن مل يذق مدارك اتى به دليله بل دله العقل على إمكانه فالتسليم أأ

ة ا لكن الرياساستفادوورين فيها فلو أنصفوا من نفوسهم وسلموا هلذين الصنفني أحواهلم لسعدوا يف الدا
 مانعتهم من ذلك وآخر ما خيرج من القلوب الصديقني حب الرياسة.

إضافاهتا ونسبها وامها وهية وأحكاملتوجه على إجياد كل ما سوى اهلل تعاىل إمنا هو األل: مسألة
 هر بال مقهورذ ال قاا، إاملعرب عنها باألمساء والصفات، وهي اليت استدعت اآلثار ووجود كل ما سواه
صح، بل ألنه يفية ال إلضاوقادر بال مقدور، وراحم بال مرحوم، وخالق بال خملوق، إىل مجيع األمساء ا

لوهية م األهر بالصالحية كذلك قاهر، فهو حكمنه صالحيته من حيث اإلمكان مقهور، فالقا
جود األجسام وصور يف ي تتبالصالحية ال بالفعل، وإن مل يتصور التنبيه بني احلق واملوجود األول، فه
ذا ا بني أهل هلتداوهل كرهاذوما حتمله من املعاين بينها وبينها، لوجوه قد ذكرها الناس ال حنتاج إىل 

  يعلم البتةالملقدور در باجلميع املوجودات كوهنا قادرة، وتعلق حكم القاالشأن والوصف اخلاص والعام 
لق هلا، فمن هلا، فال تع ال أثر اهتاال كشفا وال بالدليل، إذ القدرة احلادثة عند مثبتها ممن سلم نظره يف إثب

حملققني ا ياز عندالمتاأين له معرفة التعلق، وكذلك الكشف وما عدا هذا الوصف اخلاص الذي به وقع 
 مّنا بني احلق واخللق فمدرك بالدليل والكشف.

فأول موجود ظهر مقيد فقري موجود يسمى العقل األول ويسمى الروح الكلي ويسمى : مسألة
القلم ويسمى العدل ويسمى العرش ويسمى احلق املخلوق به ويسمى احلقيقة احملمدية ويسمى روح 

وله أمساء كثرية باعتبار ما فيه من الوجوه وهو على األرواح ويسمى اإلمام املبني ويسمى كل شيء 
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نصف الصورة املعلومة عندنا مسعا وكشفا يف وجه وعلى الصورة يف وجه آخر على حسب ما يقع جتليه 
مل على صورة العامل فهو على الصورة والروحانيات أقوى امل كله على الصورة واإلنسان من العاألن الع

الستعدادهم األكمل وهلذا يرغب البشر يف حتصيل القوة الروحانية  على الكمال من عامل األجسام
 بالطبع.

 الدار يف، وأما لدارفمنهم من وصل فَكم ل، ومنهم من مل يصل ملوانع عرضية وأصلية يف هذا ا
 لون فيها.ليت يدخرة ااآلخرة فالكل يصل إليها ويقع االمتياز بينهم بأمور ُأَخْر ترجع إىل الصو

ني وجها، ائة وستالمثا املوجود األول ظهر له من الوجوه إىل احلضرة اإلهلية ثفلما أوجد هذ
ة وأربعني بوله ستقكان فأفاض احلق تعاىل عليه من علمه على قدر ما أوجده من االستعداد للقبول، ف

حكام أعقل ألف ألف نوع، وستمائة ألف نوع، وستة آالف ومخسني ألف نوع، فظهرت هلذا ال
مصروفة إىل  ن وجوهه، فإ، ونشر منها يف كل عامل مبا يستحق نشر إفاضة ال نشر اختيارتعددها ال غري

رادة ن غري إمس مموجده، والعامل يستمدون من ذاته حبسب قواهم كقبول عامل األكوان لنور الش
ال ترون لفيض، أفس االشمس يف ذلك، وهذا الفرق بني الفيض الذايت والفيض اإلرادي، ذلك راجع لن

الوجود،  كالم يفني العفيض العامل، كالمه على األمساع إرادي ألن له اإلمساك عنه، فإذا ظهر إىل 
 ففيضه على األمساع ذايت ال إرادي، فتحقق هذا فهو هنا كذلك.

ذايت، ض الفاجلمع بني الفيضني هكذا يكون، فالحظت طائفة فيض املفاض فقالت بالفي
ول قة تصوب إلهلياإلرادي، فكل واحد ختطى صاحبه، واوالحظت طائفة فيض املفيض فقالت بالفيض 

ا األعلى ة وقلمهلوهيكل طائفة، وملا ظهر هذا احلق املخلوق به السموات واألرض الذي هو لوح األ
اض الذي ال يف الفيلتشراباليمني أقدس اجلاري بالكائنات رأس عامل األمر الرباين، املخصوص بإضافة 

 يقبلها، ادة واليس مبراض، قابل التحوالت، لكنه ال تقبل األعراض ليقبل حقيقة االختيارات واألع
رف، فكان فة والشللطاصدرت عنه أنوار شريفة لطيفة أودعها بضرب من اإلقبال أرواحا تناسبها يف ا
حام اإلهلي ن االلترب ماملأل األعلى عامل األمر التسخري، ولكن بعد إحياد النفس وتوجهها عليه بض

 اين.واإلقبال الرب
 يدخلها لغىن الصورة اوملا قبل هذا العدل ما ال يتناهى من العلوم قبوال ذاتيا ظهر ب: مسألة
لكة ظمى وممنة عضي ذلك وحبكم الغرية فاشتغل بالنفس اشتغال تعشق ملكي وسلطتللذات اليت تق

ود وما لكل موجا اي وهكذرادكربى وهلذا العقل فيض ذايت وفيض إرادي كما له قبول ذايت وقبول إ
نفسه لويظهر  خذ عنهيقابل سببه ويأبه من موجود من املوجودات كلها عن سبب إال وله وجهان وجه 

 .ليه من ذلك الوجه ووجه آخر يقابل به باريه عز وجلإعزة يف افتقاره 
عليه احلكام اإلهلية من طريق سببه وعلى يديه وتارة يدعو من الوجه اخلاص به فإذا  ترد فتارة

فتقار ين ذهب فيحكم عليه الذل واالألوجه اخلاص به مل يبق للسبب عليه سلطان وال يعرف دعاه من ا
من الوجه اخلاص فقدها العقل من  اإىل اهلل تعاىل فيكون له التجلي ففيض النفس اهلل سبحانه ودعاه

ه فوجد ي فرجع العقل فقريا إىل موجدرادال القول اإلإي رادي وال يقبل الفيض اإلرادحيث الفيض اإل
الباب قد غلق دونه من حيث االسم اخلاص به فوجد االسم القدوس قد حكمه احلق عليه فدخل حتت 

املراد وملا سلطانه حىت أظهر أثره فيه فلما أخاله عند ذلك دخل وخدم بساط احلضرة وافتقر وهذا كان 
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ىن إذا صرف وجهه لكل موجود مما سوى احلق تعاىل وجه إليه سبحانه صح أن يتصف بالفقر والغكان 
إليه والغىن إذا صرف وجهه إىل الكون وهو متحقق بوجهه احلق منه ومىت غفل عن التحقق بذلك 

 .حمضًا الوجه وشهود ذلك العني مل يكن للغىن إليه طريق وكان فقريًا
ه ذهرت هلوجه ظاوهبذا الوجه الذي ذكرناه ال يكون أثرا إال لأللوهية ألن بذلك : مسألة

 حا، قضاء صحي[23: ]االسراءَّمن زن رن مم ام يلُّٱ: كوانألكوان كلها يف األاآلثار عن ا
ا خفى مألايق والستر ، فلوال هذا السريان الدقيق واحلجاب العجيب الرق[163: ]البقرة َّخلمل حل جلُّٱ

ناسي إذ واأل األحجارواتات ركان واحليوانات والنبيف املالئكة والكواكب واألفالك واأل األلوهيةعبدت 
لك الوجه ان يف ذكلكن ضافة من وجه ال غري وودية من املوجودات فأخطأوا يف اإلهي املعب لوهيةاأل

 .حلكماشقاوة األبد فاحملقق حتقق ذلك الوجه ورفع اخلطأ من جهة العقل ال من جهة 
هرت عندهم هبم فظ آلثارارب من غريهم فربط أك هلي كان متكنه من هؤالء املعبوديناإلفإن النظر 

ظت طلقا وحلم ملوهية هلاء ويهدي من يشاء ورمبا ارتفعت طائفة عن مدرج نسبة األليضل من يش
 اهلل ولكن هيبء نعوذ وزراوالوجه اخلفي فقالت ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل زلفى فاختذوهم حجبة 

ا ارج عنه كون خة يفلوهيأشبه من األوىل ولو رأت هذه الطائفة هذا الوجه من أنفسها ما عبدت األ
مكن هلا ا مل تتالفهبل كانت تعبد نفسها ولكن أيضا لتحققها هبا ووقوفها مع عجزها وقصورها وإت

لوهية ن األأقلناه  ل مالوهية يف كون بعينه وحمصوذلك ولو الح هلا ما ذكرناه ما اختصت بعبودة األ
، قضاؤه َّ من زن رن مم ام يل ُّٱ، َّ خلمل حل جلُّٱ: هي املعبودة على اإلطالق ال األكوان وهلذا قال

ال ومن مل كون أص عبدهغري مردود فمن وقف على هذه الوجوه اإلهلية من األكوان فما يصح عنده أن ي
 اسم الشرك. لق عليهويط يعرفها وال يشاهدها تعبده وجه احلق يف الكون ال الكون وهبذا القدر يعاقب

ال خبرق إلعابد ايسمع  اعلم أنه ما من معبود إال ويتربأ من الذي يعبده هنا من حيث ال: مسألة
تربؤهم منهم أن و، [166: البقرة] َّ زي ري ٰى ين ُّٱ: العوائد ويف الدار اآلخرة على الكشف قال تعاىل

هلم صدقتم  ا فيقالضافويقولوا ما عبدوا غريك منا فلم نكن مبعبودين هلم خوفا من العقوبة لكنهم أ
 خت حت جت ُّٱ: مىئق فأخذناهم بالعلكنهم عبدونا فيكم على غري بصرية صحيحة وإن اقتضت احلقا

، فهم مصروفون يف الدنيا واآلخرة عن هذا القدر من [72: ]االسراءَّجخ مح جح مج حج مث هت مت
خذه أية هلم فكان لوهاأل نسبةبترائهم على املخلوقني فالعلم مث إن أخذ احلق هلم من باب مظامل العباد ال

رجع يالعفو فيما  بنا إىلد ندقبع هواه فإن اهلل عدال إقامة حلق الغري وعقوبة للجاهل حيث مل يستبصر وات
 .ن ال نعفو فيما يرجع إىل حقه وهو أوىل هبذه الصفةأإلينا من احلقوق و

د ومنهم نهم سعيون مفلذلك كان الشرك من مظامل العباد ال من حقه الذي يرجع إليه واملعبود
 حف جف مغ ُّٱ : قولهلوالعهم النار وه معبودا على صورته يدخل موذشقي فالسعيد ناج واملثال الذي اخت

إهنم آلخرة فد يف ا، لكان يف قصته ما يقال يف زوال اآلثار اإلهلية عمن عب[23: ]األنبياء َّ حق مف خف
 ما عبدوا إال الفاعل املؤثر وهنا حبور طوامس.

تنوع تلف مليه خمإ ىجلي من كونه متكلما واحد واملتجلَّوحدانية الكالم حقيقة والت: مسألة
لك من أقسام وغري ذ باراتخىل األوامر والنواهي واإلإاملكان وقد يتقيد باآللة فينقسم بالوقت ومقيد 

 الكالم اللفظي املوقوف على الصيغ والعبارات.
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علم يصح أن مما ي  يعلماألمساء للذات أحكام يرجع إليه من احملدثات ما علم منها وما ال: مسألة
هذا االسم وجامدا   أوتمييز للسامع يف العبارة يسمى مرجتالفثم اسم يدل على عني الذات إليقاع ال

أم ال؟ فيه  ى الذاتدل علومث اسم ينقل منه معىن زائد على عني الذات وهل ي ،عليه أطلقلوال حنن ما 
ت م ذاأ سماالذا هيها ىل العقل وإن دل على عني الذات فهل هو عني الذات املقول علإتوقف بالنظر 

اعرة هم األشئدة وىل ذات زاإالذات وهم القدماء وذهبت طائفة  ىل أنه عنيإ زائدة فذهبت طائفة
 كقولنا عامل قادر ومريد حي ومسيع وبصري وغري ذلك.

 ل وجودي ليكمأخلق اهلل اخللق ليكمل مراتب الوجود وليكمل املعرفة يف الوجود : مسألة
هورة ال ار املشخبألورد يف بعض اكنزا ال يعرف كما  تقاسيم املعرفة فخلق اخللق ليعرفوه إذ كان

عرفة أن اتب املن مرليكمل هو سبحانه يف ذاته تعاىل اهلل عن ذلك فكان يعرف نفسه بنفسه فبقي م
مي وحمدث فلو ىل قدإ نقسمم بالعلم به وكذلك الوجود ييعرفه الكون فتكمل املعرفة فأوجد اخللق وأمره
 مل خيلق الكون ما كملت مراتب الوجود فافهم.

منهما  ل واحدكن عني إذا كان االحتاد يصري الذاتني ذاتا واحدة فهو حمال ألنه إن كا: ألةمس
فإن  ألول حدلليس فموجودا يف حال االحتاد فهما ذاتان وإن عدمت العني الواحدة وبقيت األخرى 

ه ويكون الوج من هذا حتادكان االحتاد مبنزلة ظهور الواحد يف مراتب العدد فيظهر العدد فقد يصح اال
قها وأهنا هلل خالن اأ لالدليل خمالفا للحس فيكون وجها كالكناية عن حركة يد الكاتب حسا وبالدلي

 د ال من طريقوالشهو لكسباأثر القدرة القدمية ال احملدثة فالوقوف على هذا القدر من املعرفة بطريق 
 يسمى احتادا.الفكر 

رادته ال إوتوجه  متهنفعال عنه هب مقام االوقد يكون االحتاد عندنا عبارة عن حصول العبد يف
بد ع صورة يفحق  بصفة هي للحق تعاىل حقيقة تسمى احتادا لظهور همبباشرة وال معاجلة فبظهور

وصفنا اخللق فوصاف ووقد يطلق االحتاد يف طريقتنا لتداخل احلق يف األ ق.حولظهور عبد يف صورة 
فسه ن، ووصف ي لهإلرادة ومجيع األمساء كلها وهبأوصاف الكمال من احلياة والعلم والقدرة وا

التبشبش لتعجب ون وابأوصاف ما هو لنا من الصورة والعني واليد والرجل والذراع والضحك والنسيا
ظهورنا به لحتادًا لك اوأمثال ذلك مما هو لنا، فلما ظهر تداخل هذه األوصاف بيننا وبينه مسينا ذ

 : وظهوره بنا فيصح قول القائل عن هذا
      أ    أ      م   أ    م أ 

ادرا مسيعا كونه قعاىل وللعقل نور ولإلميان نور فنور العقل يصل إىل معرفة وجود اهلل ت: مسألة
 عرف ذات احلقيإلميان انور عاملا مريدا إىل غري ذلك مما جيب لأللوهية وما جيوز عليها وما يستحيل وب

 ولياء كما أنواأل اءنبياألنزيه فيأخذها مشاهدة وهذه درجة وما وصف نفسه به مما يقتضي التشبيه والت
قتضيه نظره يسب ما ده حبللعقل حد ولإلميان حد فحد العقل يوصله إىل التدبري يف أسبابه ومصاحل وجو

 يف النعيم ب واألمللعذاااللذة يف  من العادة وحد اإلميان خرق العادات عنده لتخرق العادات له فيجد
تمني إىل عض املنمور بالعقل جتري أمور العقالء من اخللق وعلى حد اإلميان جتري أوشبهه وعلى حد 

 .ر اإلهلية واخلواطر املستقيمة الربانيةموااهلل تعاىل أصحاب األحوال واأل
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جبميع ونفسها بعلقها توجه الذات على مجيع املمكنات يسمى إهلا ملعىن يسمى ألوهية وت: مسألة
كنات من ا باملمعلقهتحملقق عليه وجودا كان احملقق أو عدما يسمى علما حقائق احملققات على ما ا

ون ون املكبل كقحيث ما هي املمكنات عليه يسمى اختيارا تعلقها باملمكن من حيث سبق العلم 
الكون  بإجياد قهاتعل رادةيسمى مشيئة تعلقها بتخصيص حد اجلائزين للممكن على التعيني يسمى إ

علقها ت اى قدريسم ألحكام قبل وقوعها يسمى قضاء تعلقها بوقت وقوع احلكميسمى قدرة تعلقها با
 بد من وسائط الع البإمساع املكون لكونه يسمى أمرا وهو على نوعني بواسطة وبال واسطة فبارتفا

ر ال يقف لألم قيقة إذاحل االمتثال فيكون الكون وال يلزم الكون بالواسطة وال بد وال هو أمر يف عني
ورة األمر صورته صويئا شيء تعلقها بإمساع املكون لصرفه عن كونه أو كون صادر منه يسمى هت اإلهلي

 ما أنفس يفنات أو لكائاأو غريها من  عليه هي يف التقسيم من الوساطة وتركها تعلقها بتحصيل ما هي
فإن  استفهاممى ان تعلقت باملكون على طريق أي شيء عندك يسإيف النفس املكون يسمى إخبارا ف

 الماك ا يسمىىل هذإمر ومن باب تعلق األ ليه تعلق األمر يسمى دعاءإتعلقت به على جهة النزول 
ها بكيفية ما تعلقى فهتعلقها بالكالم من غري اشتراط علم بذلك يسمى مسعا فإن تعلق علم بذلك يسم

لق من هذه يصح تع ي الالنور وما حيمله من املرئيات يسمى بصرا ورؤية تعلقها بإدراك كل مدرك الذ
اء تعلقات واألمسائق املحبق التعلقات كلها إال به ويسمى حياة والعني يف ذلك كله واحدة بعدد التعلقات

 للمسميات فتفهم.
وال  مكيفة ات غريعلم اليقني معرفة اهلل بك إذ أنت عني الدليل عليه وهو إثبات ذ: مسألة

لذات بعينها ادة هذه مشاه وحجة ال ريب فيه عني اليقنيمعلومة ملاهية حمكوم عليها باأللوهية سلطانا 
حق ومب م والرسوماألحكا نفي ال بعينك فناء كليا ال يعقل معها نسبة ألوهية إثباتا أو نفيا لكن مشاهدة

س إال علم واحلق ليبني ال لفرقلوهية هلذه الذات بعد املشاهدة ال قبلها وهو ااآلثار حق اليقني نسبة األ
نها فيه به عغيبته  ي معققون وبعد هذا حقيقة اليقني ظهور االنفعاالت عن البعد الكلوهنا سكت احمل

 فما":  قال ةسني بعةلراعني حق واغيبا كليا وفناء حمققا وهذه غاية املراتب فالثالثة كتابية علم و
يقني معرفة حق ال عواه يفديف  ، فهذه احلقيقة هبا خيترب العبد احملقق نفسه"لكل حق حقيقة ،حقيقة إميانك

 فتأمل.
، [103 :نعام]األ َّخي حي جيُّٱ: مشاهدة احلق ال تعطي اإلحاطة بذاته ولذلك قال: مسألة

 التجلي يف aهلل اسول رلوهية للذات مل تكن فائدة لقول ولو كانت املشاهدة تعطي معرفة مناسبة األ
قولون نعوذ باهلل منك ومل ، في[92: ]األنبياء َّ ىه مه ُّٱ: اإلهلي يف الدار اآلخرة وقوله تعاىل للناس

على  مدار املعرفةالذات فلم بلوهية ال يلزم منه العيعرفوا أنه احلق مع مشاهدهتم إياه فإذن العلم باأل
ه وبعد هذا كل ه الذاتهلذ لوهيةلوهية وعلم الذات وعلم نسبة هذه األعلم األ: احلقيقة على علوم ثالثة
 .[4: ]األحزابَّمل يك ىك مك لك اكُّٱفال إحاطة وال إدراك 

 
 مت كتاب املسائل

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وسلم



195 

 

 

 كتاب التجليات

 يل ىل مل خل
 الطلسم ا مسيسألت سيدي وموالي جعفر ملاذ: قال تلميذ جعفر الصادق صلوات اهلل عليه

 كتاب كماله يفبناه طلسما قال صلوات اهلل عليه ملقلوبه يعين أنه مسلط على ما وكل به وقد وصف
ي ا لألول الذهبللكون  تعلق ن شاء اهلل وهو من حضرة الوحدانية املطلقة اليت الإهلياكل فلينظر هناك ا

الفتوحات  روف منب احلال يقبل الثاين وحضرة التوحيد اليت تقبل الكون لتعلقه هبا مذكورة يف كتا
 املكية الذي هذا كتاب منه فلينظر هناك إن شاء اهلل.

 السرجتلي اإلشارة من طريق 
مول حملو حامل يث هاعلم أن الرقيم املشار إليه ليس يشار إليه من حيث هو موجود لكن من ح
لشكل ان طريق مقام واإلشارة للمحمول ال عليه وهو من بعض السنة الفهوانية فصورته يف هذا امل

ع منه تعطي رف فزاوية للنباصورة املثلث إذا نزل إىل عامل الربازخ عامل التمثل كنزول العلم يف صورة 
من  لنظر وهو بابلكشف وارك التباس عن مدااملناسبة بني اهلل وبني خلقه والزاوية الثانية تعطي رفع اال

العه االعتقاد وأضالقول وعل وأبواب العظمة والزاوية الثالثة توضح طريق السعادة إىل حمل النجاة يف الف
من فوبني العبد  ني اهللبرفة ناسبة ما تقع به املعمتساوية يف حضرة التمثيل فالضلع الواحد يعطي من امل

 تنا جزء به الإن معرففعرف نشاهد هذا املشهد عرف علم اهلل بنا أي كيفية تعلقه بنا ومعرفتنا به ماذا 
 يصح أن يكون متعلقها كال.

ن قرة مهنالك  وما والضلع اآلخر ضلع النور يريك ما يف هذا الرقيم تبصر ما رقم يف درجتك
ألدوار ري به اما جتيف درجتك والضلع الثالث يعطيك األمور اليت تتقي هبا حوادث األقدار وعني 

قيم وأنت ط املستصرانك الأواألكوار فتحفظ ذلك فإذا استوفيت هذا املشهد علمت أنك أنت الرقيم و
احملق وسحق السالك وفيك وإليك تسلك فأنت غاية مطلبك وفناؤك وذهابك يف مذهبك فبعد ال

 دراك.إراك تحقق باحلق والتمييز يف مقعد الصدق ال تعاين سواك والعجز عن درك اإلدوال
 جتلي معرفة املراتب

نته كن ألنك  كوتشبيه فكان بال ال اتصال مشاهدة القلوب اتصاهلا باحملبوب اتصال تنزيه
 جه ين ُّٱ: انكك وإن شتراومشاهدة العيان النظر من غري تقيد جبارحة وال بنية فالبصر والرؤية صفة ا

، والقلب صفة خاصة لك فتشهده بالبصر من حيث يشهدك فيكون [11: ]الشورىَّ حي جي يه مهىه
رقك حيبصر بصره ال بصرك وتشهده بالقلب من حيث ال يشهدك فمشهد القلب يبقيك ومشهد ال

 ويفنيك.
 جتلي املقابلة

يتجلى إذا صفت مرآتك وكسرت زجاجة ومهك وخيالك وما بقي لك سوى احلق يف كل ما 
لك فال تقابل مرآتك إال حضرة ذاتك فإنك تربح ولكن إن تلبس عليك األمر فاقلب وجه مرآتك حنو 
حضرة الكون واعتربها يف األشخاص فإن النفوس تتجلى فيها مبا فيها من صور اخلواطر فتكلم على 
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ت عند ثباضمائر اخللق وال تبال حىت يسلم لك مجيع من تكلمت على ضمريه وال جتد منازعا و
ثبت وإن وجدت عندك خلال عند املوافقة افقد يرد احلق على وجهك ابتالء فإن كنت صادقا ف االختبار

 فما كسرت زجاجتك وال تتعد قدرك وتعمل يف التخليص.
 جتلي الصدق

قا حكوهنم  ق منمن كان سلوكه باحلق ووصوله إىل احلق ورجوعه من احلق باحلق فنظره احل
اطل وكان به لسان علي فانيات احلق فلم خيط له حكم فلم جير على لسانه والباحلق واستمداده من عر

 حقا يف صورة خلق بنطق حق وعبارة خلق.
 جتلي التهيؤ

عت تان وسطحلضرذا هتيأت القلوب وصفت بأذكارها وانقطعت العالئق بأستارها وتقابلت اإ
ار عبودية القلب ، والتقت بأنو[35: ]النورَّ جبحب هئ مئ خئ ُّٱ: أنوار احلضرة اإلهلية من قوله تعاىل

 انيا فإن كانن كان فة إيبوهو ساجد سجدة األبد الذي ال رفع بعده اندرج نور العبودية يف نور الربو
فظا دية شهادة ولر العبون نوية يف نور العبودية فكان له عينا ومعىن وروحا وكابباقيا اندرج نور الربو

لغيوب من اأطوار  ل يفية فانتقبباطنه الذي هو نور الربووجسما لذلك النور فسرى نور العبودية يف 
ه من با يرجع مصى حيغيب إىل غيب حىت انتهى إىل غيب الغيوب فذلك منتهى القلوب واالنتقال وال 

 ليق بذلك اجلانب العايل.تلطائف التحف اليت 
 جتلي اهلمم

ذلك من  الواحد شهدياحد مجع اهلمم على اهلم الواحد حىت يفىن يف الواحد بالواحد فيبقى الو
 يفيسبحون وعني أأحوال الرجال عبيد االختصاص فيشرح هلم الصدور عما أخفى هلم فيها من قرة 

ري جيفيعرفون ما  بالعلم انواأفالك األقدار مشوسا إن كانوا باحلق وبدورا إن كانوا بالعني وجنوما إن ك
نطمس من را أو ين بدن مشسا وخيسف من كانفطار فيكور من كابه الليل والنهار إىل يوم الشق واال

ن ض على ذاته مور فيفينليه كان جنما فال يبقى نور إال نور احلق وهو نور للوحدانية الذي ال يبقى لتج
 ذاته نور يف نور.

 جتلي تارة تارة
عك بك ذا مجإذا مجعك احلق به ففرقك عنك فكنت فعاال وصاحب أثر ظاهر يف الوجود وإ

ر كم يف األغياة والتحالفالعبودية فهذا مقام الوالية وحضور البساط وذلك مقام اخل فرقك عنه يف مقام
ك هوره منك بظفاختر أي اجلمعني شئت فجمعك بك أعلى ألنه مشهودك عينا ومجعك به غيبته عن

 مل خل ُّٱ :نسانيةاإل تصال الذي يليق باجلناب األقدس وجناب اللطيفةوهذه غيبة غاية الوصلة واال
 ، دونك فاعترب.[10: ]الفتحَّ حم جم يل ىل

 جتلي التوحيد
التوحيد علم مث حال مث علم فالعلم األول توحيد الدليل وهو توحيد العامة وأعين بالعامة علماء 

 حن جن يم ىم مم خمُّٱ: الرسوم وتوحيد احلال أن يكون احلق نعتك فيكون هو ال أنت يف أنت
شاهدة فترى األشياء من حيث الوحدانية فال ترى ، والعلم الثاين بعد احلال توحيد امل[17: نفال]األ َّخن
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ينضاف بعضها إىل بعض يسمى والعامل كله وجدان إال الواحد وبتجليه يف املقامات يكون الوجدان 
 مركبا يكون هلا وجه يف هذه اإلضافة يسمى إشكاال وليس لغري هذا العامل هذا املشهد.

 جتلي الكمال
وبسيطها  مركبها أنت الكون أنت نقطة الدائرة وحميطها مسع يا حبييب أنت العني املقصود منا

كتين أدركت إذا أدرا فأنت األمر املنزل بني السماء واألرض ما خلقت لك اإلدراكات إال لتدركين هب
 بييب كمحاين نفسك ال تطمع أن تدركين بإدراكك نفسك بعيين تراين ونفسك ال بعني نفسك تر

ال تطعم لطعوم فيف اوتبصر كم أندرج لك يف الروائح فال تشم  أناديك فال تسمع كم أتراءى لك فال
ما لك  رين؟تبصال  ا لكيل ذوقا ما لك ال تلمسين يف امللموسات؟ ما لك ال تدركين يف املشمومات؟ م

 سنأحأنا  ىل مشتهنا أشهى لك من كألذ لك من كل ملذوذ أما لك؟ أنا  ما لك ما لك تسمعين؟ال 
ي ضمين يف سوا  هتمالعشقين هم يف ال أنا املليح حبين حبين ال حتب غريي نا اجلميألك من كل حسن 

 إن تقربت ا تنصفينمييب قبلين ما جتد وصوال مثلي كل يريدك له وأنا أريدك لك وأنت تنفر مين يا حب
عك ذلك فعل ميإليك أضعاف ما تقربت به إيل، أنا أقرب إليك من نفسك ونفسك من إيل تقربت 

دك كما ي يب عنعند قني حبييب عليك منك ال أحب أن أراك عند الغري وال عندك كنغريي من املخلو
 .نت عندي وأنت ال تشعر حبييب الوصال الوصالأ

 نت ومن هوأجتلي من 
  لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

    أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف
     أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
  لتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتر 
  متتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   غير تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 فمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
  يتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت 
     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 أ زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 جتلي نكث املبايعة
 الثالثة واحد  هؤالءقة يفاملبايعون ثالثة الرسل والشيوخ الورثة والسالطني واملبايع على احلقي

معها ثالثة شروط جيؤالء الهلى اع وعوهو اهلل تعاىل وهؤالء الثالثة شهود هلل تعاىل على بيعة هؤالء األتب
شياخ ا الرسل واألبه فأم مرواأ فيماالقائم بأمر اهلل وعلى األتباع الذين بايعوهم شروط جتمعها املبايعة 

 فال يأمرون مبعصية أصال فإن الرسل معصومون من هذا والشيوخ حمفوظون.
 يف يطاع الذا هوال ومع وأما السالطني فمن حلق منهم بالشيوخ كان حمفوظا وإال كان خمذ
هلل ا ال يكلمه الدا فيهم خامعصية والبيعة الزمة حىت يلقوا اهلل ومن نكث من هؤالء األتباع فحسبه جهن

طامي بو يزيد البسأقد قال يا فوال ينظر إليه وال يزكيه وهلم عذاب أليم هذا حظه يف اآلخرة وأما يف الدن
فقطعت يده  ني وسرقملخنثبعد ذلك مع ا َيِئعني اهلل فر  دعوا من سقط من": يف حق تلميذه ملا خالفه

قى  التنور فألنفسك يف ألق ، أين هو ممن وىف ببيعته مثل تلميذ داود الطائي الذي قال له"هذا ملا نكث
 نفسه فيه فعاد عليه بردا وسالما هذا نتيجة الوفاء.

 مت كتاب التجليات
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 كتاب اإلسفار عن نتائج األسفار

 يل ىل مل خل
 ى اهلل على سيدنا حممد آله وسلموصل

 سفر اخللق واألمر وهو سفر اإلبداع
 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس ُّٱ: يقول اهلل تبارك تعاىل

: ]فصلتٱَّ حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
، وجاء [30: ]األنبياءٱَّ مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ: ، بالفتق والرتق[11-12

ض وتقدير لق األرمان خذن غالبا بأن الثاين بعد األول مبهلة وهو زؤبعد خلق األرض ت ،[مث]بكلمة 
بطوهنا لهادهتا ويوم ورها وشلظه يف عينها وذاهتا ويوم يومان لشأهنا أقواهتا يف أربعة أيام من أيام الشأن

 وغيبتها ويومان ملا أودع فيها من األقوات الغيبية والشهادية يف يومني.
هن سبع لما قضاطرها فالذي هو املقصود والتوجه إىل فتق السموات وفاألقدس ستواء مث كان اال

 املولدات من اج إليهحتت فيها مجيع ما عمسوات يف يومني من أيام الشأن أوحى يف كل مساء أمرها فأود
ن موهذا  األطواردوار وباأل األمور يف تركيبها وحتليلها وتبديلها وتغيريها وانتقاهلا من حال إىل حال

انيات العلية ، من الروح[12: ]فصلت َّ يمجن ىم مم خم حم ُّٱ: األمر اإلهلي املودع يف السموات يف قوله
كة ويف لك احلرتيف  كية ليظهر التكوين يف األركان حبسب األمر الذي يكونلفربز بالتحريكات الف

ملا وراءها  ون ستراتك ذلك الفلك فلما فتقها من رتقها ودارت وكانت شفافة يف ذاهتا وجرمها حىت ال
 حن ُّٱ: واهلل يقول الدنيا سماءأدركنا باألبصار ما يف الفلك الثامن من مصابيح النجوم فيتخيل أهنا يف ال

 ، وال يلزم من زينة الشيء أن يكون فيه.[12: ]فصلتَّىن من خن
ن لسمع ماسترقون يلذين ا، فهي الرجوم اليت حتدث يف كرة األثري إلحراق َّ ينجهُّٱ: وأما قوله

ىت يصل اجلو ح لبصرالشيطانني فجعل اهلل لذلك شهابا رصدا وهي الكواكب ذوات األذناب وخيترق ا
 كل يفي وجعل د أعقإىل السماء الدنيا فال يرى من فطور فينفذ فيه فينقلب خاسئا وهو حسري أي 

ث األفالك ، فتحد[33: ]األنبياء َّ مع جع مظ حط ُّٱ: مساء من هذه السبعة كوكبا ساحبا وهو قوله تعاىل
من وزينا اثلفلك الايف  حبركات الكواكب ال السموات فتشهد احلركات من السبعة السيارة أن املصابيح

 خن حن ُّٱ: القة هلذا لرؤياالسماء الدنيا ألن البصر ال يدركها إال فيها فوقع اخلطاب حبسب ما تعطيه 
د فإن بوال  املزين هباومل يقل خلقناها فيها وليس من شرط الزينة أن تكون يف ذات  َّ ىن من

ن التسوية وكا ية وصحتنسانالرجل واخليل من زينة السلطان وما هم قائمان بذاته وملا كملت البنية اإل
و اإلنسان هى الذي ملسمالتوجه اإلهلي بالنفخ العلوي يف حركة الفلك الرابع من السبعة وقبل هذا ا

 ام اخلالفة.ورة ومقالص صح له املقامان مقام لكمال تسويته السر اإلهلي الذي مل يقبله غريه وهبذا
فلما كملت األرض البدنية وقدر فيها أقواهتا وحصل فيها قواها اخلاصة هبا من كوهنا حيوانًا 
نباتًا كالقوة اجلاذبة واهلاضمة واملاسكة والدافعة والنامية املغذية وفتقت طبقاهتا السبعة من جلد وحلم 

وى السر اإلهلي الساري فيه منفخ النفخ الروحي إىل العامل وشحم وعرق وعصب وعضل وعظم است
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العلوي من البدن وهو خبارات تصعد كالدخان ففتق فيها سبع مسوات، السماء الدنيا وهي اخلنس 
وزينها بالنجوم واملصابيح مثل العينني ومساء اخليال ومساء الفكر ومساء العقل ومساء الذكر ومساء احلفظ 

 ومساء الوهم.
فية يف رض للكينتع يف كل مساء أمرها وهو ما أودع يف احلس من إدراك احملسوسات وال وأوحى

خليال من  ويف العاملذلك للخالف الواقع فيها وإن كنا نعلم ذلك فإن علمنا ال يرفع اخلالف من ا
ن أهل نسها فإجمن  متخيالت املستحيالت ويف العقل من املعقوالت وهكذا يف كل مساء ما يشاكلها

حبا يف وكبا ساكبعة مساء خملوقون منها فهم حبسب مزاج أماكنهم وخلق يف كل مساء من هذه الس كل
م والكالم ة والعلرادمقابلة الكواكب السيارة تسمى صفات وهي احلياة والسمع والبصر والقدرة واإل

ت حملسوساوى اكل جيري إىل أجل مسمى فال تدرك قوة إال ما خلقت له خاصة فالبصر ال يرى س
ذلك احلركات يشهد ب كله املبصرات واحلس فينقلب خاسئا فإنه ال جيد قطرا ينفذ فيه والعقل يثبت هذا

نتج نزيه مواله وتدل على وياه الفلكية اليت يف اإلنسان وذلك بتقدير العزيز العليم فهذا سفر أسفر عن حم
 ظهر ما ينطويه أنه يعنارجال مظهور العامل العلوي فإن السفر إمنا مسي سفرا ألنه يسفر عن أخالق ال

رقعها الذي بأزالت  إذا ذمومة واحملمودة يقال سفرت املرأة عن وجههاعليه كل إنسان من األخالق امل
 جغ مع ُّٱ: رباطب الع خيقال اهلل تعاىل ،يستر وجهها فبان للبصر ما هي عليه الصور من احلسن والقبح

 : اهتا قال الشاعر، معناه أظهر إىل األبصار مبصر[34: ]املدثرَّ مغ
     تتتتتتتتتت  إ ا متتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت  لي تتتتتتتتتت    ر  تتتتتتتتتت 

 

 فقتتتتتتتتتتت  را  تتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتت ا  ستتتتتتتتتتتم ر   
 

وكان  ن وجههاعفرت فإن العرب جرت عادهتم أن املرأة إذا أرادت أن تعلم أن وراءها شرا أس
هم فعندما ة بشعورملرأقومها به وعرفت ا فشعر هذا القائل قد أعمل احليلة يف الوصول إىل حمبوبته

 : ت به سفرت عن وجهها فعلم أن وراءها الشر فخاف عليها وانصرف وهو ينشدبصر
  فقتتتتتتتتتت  را  تتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتت ا  ستتتتتتتتتتم ر  

 

  متتتتتتتتت  م تتتتتتتتت   تتتتتتتتت ا الستتتتتتتتتمر ي تتتتتتتتت   ر  تتتتتتتتت  
 

 .[4: ]األحزابٱَّمل يك ىك مك لك اك ُّٱ: نت اإلشارة عن البسطغوأشباهه وقد أ
 : سفر القرآن العزيز

 ىم مم خم حم ُّٱ: ، السورة بكماهلا وهو قوله[1: القدر]َّ يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ: قال اهلل عز وجل
لقرآن العزيز يف ليلة ، يعين ا[1: ]القدرَّ مئ زئ ُّٱ: ، هذا إنزال إنذار قوله تعاىل[3: ]الدخانَّ يمجن

 aمد حملى قلب عنها مالقدر، قال أهل التفسري نقاًل نزل مجلة واحدة إىل السماء الدنيا مث نزل 
حلقيقة يف لباقية على ااالقدر  ليلةمتلوًا باأللسنة سرًا وعالنية، و جنومًا، وهذا سفر ال يزال أبدًا ما دام

س خلق ، وكذلك النف[4: ]الدخان َّ يه ىه مه جه ينُّٱ: حق العبد هي إذا صفت وزكت، وهلذا قال
ليت ماء الدنيا ابار السالعتفيها كل أمر حكيم فأهلمها فجورها على املعنيني وتقواها كذلك، وقلبه يف ا

زل نوإمنا قلنا  ظ السمعنه حآن جمموعًا فعاد فرقانًا حبسب املخاطبني، فليس حظ البصر منزل إليها القر
 ، وإمنا أعين معنويوحاينرإىل قلبك دفعة واحدة، فلسنا نعين أنك حفظته ووعيته، فإن كالمنا إمنا هو 

 ه. ظ نصأنه عندك وال تعلم، فإنه ليس من شرط السماء ملا نزل إليها القرآن أن حتف
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ه رة موحدىل حضالكلي على احلقيقة هو القرآن العزيز نزل من حضرة نفسه إ اإلنسان: فصل
نًا عل هناك فرقاجليه مث إدىن املباركة لكوهنا غيبًا والسماء الدنيا حجاب العزة األمحى األ ةوهي الليل

به يزال على قل ذلك فاللسان ينزل جنومًا حبسب احلقائق اإلهلية فإهنا تعطي أحكامها خمتلفة فيعرف اإلن
لغيب، يب عن اويغ من ربه جنومًا حىت جيتمع هناك ويترك احلجاب وراءه فيزول عن األين والكون

لقه خ aكان ون نسافالقرآن املنزل حق كما مساه اهلل حقًا، ولكل حق حقيقة، وحقيقة القرآن اإل
 ته.، فحقق هذا السفر حتمد عاقب[4: القلم] َّ ىن نن من زنُّٱ: ، وقال تعاىلالقرآن

 سفر الرؤية... اهلل تعاىل واالعتبار من
 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: وقول اهلل تعاىل

 .[1: ]االسراءَّ جهمه
 ستتتتتتتتتتت     متتتتتتتتتتت  أستتتتتتتتتتتر  إليتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتت ف
   ضتتتتتتتتتتتتتت رف فتتتتتتتتتتتتتتت  غي تتتتتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتتتتت رف
   تتتتتتتتتتتتر  التتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتترف
  ي يتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  ف
 ستتتتتتتتتتتتتتتت      متتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتي   م تتتتتتتتتتتتتتتتيم 

 

 ليتتتتتتتتتتتتر  التتتتتتتتتتتتت   أخمتتتتتتتتتتتت ف متتتتتتتتتتتتت   ي  تتتتتتتتتتتتت  
   زتتتتتتتتتتت  ف  الم تتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت  إ    تتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت

 فتتتتتتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتتتتتتت  إ   تتتتتتتتتتتتتتتت  ف      تتتتتتتتتتتتتتتت 
    تتتتتتتتتتتتتتتت  ف  المقتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتت   ي  تتتتتتتتتتتتتتتت 
 فتتتتتتتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتتتتم     زتتتتتتتتتتتتتتتتم   

 

ن لوهم ومحب اقرن سبحانه التسبيح هبذا السفر الذي هو اإلسراء ينفي بذلك عن قلب صا
 :قال لهذان، فواملكا احلدحتكم عليه خياله من أهل الشبه والتجسيم ما يتخيله يف حق احلق من اجلهة و

ة جل هبة إهلية وعناييعلم أن األمر من عنده عز و a، فجعله مسافرًا به [1: ]االسراءَّجه ين ىنُّٱ
ذه بة ألنه اختقام احملمباصه سبقت له مما مل خيطر بسره وال اختلج يف ضمريه وجعله لياًل متكينًا الختص

شكال حىت ال رًا لرفع اإلال هنا الً ن إال ليخلياًل حبيبًا وأكده بقوله لياًل مع أن اإلسراء ال يكون يف اللسا
رًا، فإن كون هنايمبا ريتخيل أنه أسري بروحه ويزيل بذلك من خاطر من يعتقد من الناس أن اإلسراء 

لليل هم، واوغري القرآن وإن كان نزل بلسان العرب فإنه خاطب به الناس أمجعني أصحاب اللسان
إلهلية ت باألنوار اة اآليارؤي ة باحلبيب متحققًة بالليل ولتكونأحب زمانًا للمحبني جلمعهما فيه، واخللو

ال نوره خاصًة إبرئيات ن املمخارجة عن العادة عند العرب مبا مل تكن تعرفها، فإن البصر ال يدرك شيئًا 
مع نور  لب حكمهغإذا فالظلمة والنور الذي به يكشف األشياء إذا كان حيث ال تغلب قوة نور البصر 

البصر فلظلمة، وى اسم الظلمة ال يرى سواه، إذ كان البصر ال يدرك يف الظلمة الشديدة البصر حك
عروج مع لو كان الند الساائدة عما يظهر له النور من األشياء املدركة، وال ف و النور النور املعتدلبيرى 

 به هنارًا يف رؤية اآليات، فإنه معلوم له، فلهذا كان لياًل.
إن قوله أسرى يغين ف a، ليحقق أن اإلسراء كان جبسده الشريف َّ جم ٱُّ :وأتى أيضًا بقوله

 عن ذكر الليل قلياًل يف موضع احلال من عبده كما قال.
  يتتتتتتتت  را  تتتتتتتتي  إلتتتتتتتت  المخ تتتتتتتت ر متتتتتتتت  مضتتتتتتتتر

 

  ر تتتتتتتتت   ستتتتتتتتت م     ر تتتتتتتتتت    تتتتتتتتت  أر ا تتتتتتتتتت  
 

أجل  ، ألمرين يف نظر احملققني من أهل اهلل، األمر الواحد منَّ يل ُّٱ :وأدخل الباء يف قوله
املناسبة بني العبودية اليت هي الذلة وبني حرف اخلفض والكسر فإن كل ذليل منكسر، وأضافه إىل اهلو، 
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ومل يكن منها اسم ظاهر للحق إال من األمساء النواقص اليت ال تتم إال بصلة وعائد فأسرى بعبده صلته، 
يف غيب، فكأنه هو اهلو كما يب بال شك، وهو هنا مضمر فهو غيب غوالعائد إليه املضمر، واملضمر 

 يقول غيب الغيب، فأنبأ بشرف اإلسراء.
وحرف  عبد،وكذلك ذكر املسجدين احلرام واألقصى، وهذا يناسب ما ذكرناه من باب ال

احلجر واملنع  يقتضيل، والسجود عبودية، واحلرام اخلفض هي الباء واملسجد مفعل موضع سجود الرج
ه نفاختار سبحا ربوبية،ت الالبعد، والعبودية يف غاية البعد من صفا فهو يطلب العبودية واألقصى يقتضي

ما يشاكلها بودية والع لنبيه الشرف الكامل هبذين األمرين بأعلى ما يكون من صفات اخللق وليس إال
 الكلية اليت لعبوديةذه امن حروف اخلفض واملساجد واحلرام واألقصى، وكذلك مما شرفه به يف مقابلة ه

قتضي رة ههنا ال تاملذكو وديةعرفة التامة بأنه ما جعل له من أمسائه ما يقيده به ألن هذه العبتعطي امل
لعبد إذا تنزيه، فإن افعة وال الرإهلي من أمساء التأثري ولكن يطلب من األلوهة ما يشاكلها يف بِاسمتقييدًا 

زيهها وإذا فهو تن يةاإلهل رفع من مجيع الوجود وأكرم نزهت عبوديته عن الصفات السيادية الربانية
 َّ يف ىف يث ىث نثُّٱ: وصفت بأوصاف الربوبية شبهت، ويف التشبيه هالكها، قال تعاىل

 .[49: ]الدخان
، فكذلك األلوهة إذا كين عنها يف [35: ]غافرَّ ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ: وقال كذلك

املخاطب بتلك  حق العبد باألمساء اليت تطلب وجود اخللق فليس ذلك بعلو وال رفعة يف حق العبد
األمساء فإن فيها ضربًا مشاهبًا مبا تقتضيه العبودية من االفتقار إىل األثر، فكما يف العبودية يف هذا اإلسراء 

يت باهلو وهبو هذا الوفاء املنسوب إىل العبد فأحقها من مجيع الوجوه كذلك ويف األلوهة حق ما يقتضي 
يته إىل ما ذكرناه أسري به إىل غيب الغيب الذي من عبود aاهلو الذي هو غيب الغيب، فلما نزل 

تقتضي الغرية فال يبقى للعبد أثر فإن العبد  ةذكرناه، فمن هناك شاهد حيثية احلق أحدًا فردًا، فإن احملب
قادر وما عليه حتجري، فما ظهر هنالك أصاًل اسم سوى هذا اهلو، وملا كان الوحي كان مسامرًة لكونه 

ما اآليات وأحلديث املسامرة ألهنا خلوة يف خلوة وموضع إدالل وتقريب مصطفى، لياًل، وأعلى جمالس ا
: ]فصلت َّ حق مف خف حف جف مغ ُّٱ: اليت رآها فمنها يف اآلفاق ومنها يف نفسه، قال عز وجل

، وقاب قوسني من آيات اآلفاق حقق به مقام العبد [21: ]الذارياتَّ يي ىي ميني زي ُّٱ: ، وقال[53
، مقام املسامرة وهو [10: ]النجم َّرت يب ىب نب مب ُّٱ: بة واالختصاص باهلومن سيده وأدىن مقام احمل

، والفؤاد قلب القلب وللقلب رؤية وللفؤاد [11: ]النجمَّرث يت ىت نت مت ُّٱ: هو اهلو غيب الغيب وأيده
 جل مك لك خك ُّٱ: رؤية، فرؤية القلب يدركها العمى إذا صدرت عن احلق بإيثار غريه بعد تقريبه إياه

، والفؤاد ال يعمى ألنه ال يعرف الكون وما له تعلق إال بسيده وال يتعلق من [46: ]احلجَّ خل حل
، فإنه قد  َّ رث يت ىت نت مت ُّٱ: سيده إال بغيب الغيب وهو هو اهلو ملناسبة املقامات واملراتب، وهلذا قال

واس، البصر كثريًا وإن كان هذا عني اجلهل من قائله فإنه ال يغلط إال احلاكم ال ما يدركه احل ظيغل
فالذي يقول يغلط البصر لكونه يرى األمر على خالف ما هو عليه فيكذبه صاحبه فنفى عنه هذه الصفة 
ألن الكذب إمنا يقع يف عامل التشبيه والكثرة، وهنا ليس مث تشبيه أصاًل، فإن العبد هنا عبد من مجيع 

، واآليات اليت رآها يف نفسه الوجوه منزه مطلق التنزيه يف العبودية، وكذلك غيب الغيب الذي هو اهلو
مشاكلته له اهلو بعبودة العبودة يف غيب الغيب لعني قلب القلب الذي هو الفؤاد، وما كان أحد يراها، 
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مما رأى يف النجوم والسماوات واملعارج العلى والرفرف األدىن وصريف  وآيات اآلفاق ما ذكره 
وهذا كله حول هذا املقام املخصص للعبد الذي أقيم األقالم واملستوى وما غشى اهلل به سدرة املنتهى، 

، ومل يذكر بركة املقام ألنه [1: سراء]اإلَّ من خن حنُّٱ: فيه يف غيب الغيب وقد نبه على هذا بقوله
فوق الذكر لعدم التشبيه وهو مقام يتخطف الناس منه لعزته، واملسجد احلرام للمسجد األقصى كاجلنة 

، [67: ]العنكبوتَّيترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱ، ه[ت اجلنة باملكارّف]ح مع النار 
، فبطن لظهر وظهر لبطن، [1: سراء]اإل َّ من خن حن جن يم ىم ُّٱ، هوات[ار بالّشت الّنفَّ]وح 

وينتج هذا السفر مشاهدة ما ذكرناه من غيب الغيب، والكالم يف هذا املقام يطول فنقبض العنان 
 واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل.  القدر من اإلشارة اليت أوردناها فيه، ذاويكفي ه

 سفر االبتالء وهو سفر اهلبوط
 من علو إىل سفل ومن قرب إىل بعد فيما يظهر

 وكأنه مناقض للسفر الذي تقدمه وفيه ما فيه وإن مل يقو قوته
د ، وق[38: ة]البقرٱَّيلجم ىل مل خل ُّٱ: قال اهلل عز وجل خياطب آدم وحوا ومن نزل معهما

روحه، و aمد قيقة حمب األول يف الروحانيات وهو أبو آدم وأبو العامل وهو حسفر األعلى ا نتكلم
كل واحد منهما أب فوأبو بين آدم كلهم خاصة،  aهو أبو حممد وسفر األب اجلسمي على فلنتكلم 

يه مرًا أشار إلأن حيدث اد أوابن لصاحبه من هذا الوجه، فاعلم وفقنا اهلل وإياك أن اهلل تعاىل إذا أر
ثريًا ما عور، وكالش ات ملن فهمها يتقدم على وجود الشيء تسمى مقدمات الكون يشعر هبا أهلبعالم

 ضع فإنه خيافلك املوق بذيطرأ هذا يف الوجود يف عامل الشهادة وال سيما إذا ظهر يف موضع ما ال يلي
ن فااًل، كالنفس امده من ظهور ما يناسب ما ظهر، وهذه الطرية عند العرب والفال، فما كان مما حت

لكلمة احلسنة وكره الفال، وهو ا aوما كان ممن يكرهونه كان عندهم طرية، وهلذا أحب الشارع 
 َّ ممجن خم حم جمُّٱ: الطرية أي كره أن يتطري بشيء، والفال عند العرب خري والطرية شر

 . ، وال فاعل إال اهلل[35: ]األنبياء
عادة وال جتربة هلذا  جربة ومل يتقدم آلدم وملا كان األمر هكذا جاريًا عرفناه حبكم العادة الت

كتحجري اهلل عليه األكل من الشجرة وموطن اجلنة ال يقتضي التحجري فإنه  الفن فلم يتفطن آدم 
يأكل منها فيها ما يشاء ويتبوأ منها حيث يشاء، فلما وقع التحجري يف موطن ال يقتضي ذلك عرفنا أنه 

ه يستنزل من عامل السعة والراحة إىل عامل الضيق والتكليف، ولو ال بد أن تظهر حقيقة ذلك األثر وأن
 ىل مل ُّٱ: عرفها آدم ما هتنأ زمان مقامه يف اجلنة، ومن مجلة ما نسب آدم إىل نفسه من الظلم يف قوله

، حيث مل يتفطن إلشارتك بالتحجري واملنع يف موطن التشريح واإلباحة، وهلذا [23: ]األعراف َّ يل
 ةر إجياب وكان حاماًل للمخالف من ولده يف ظهره والطائع فأوقع املخالفة عن حركهني ومل يؤمر أم

عصى ربه بعد ذلك أبدًا وأفرد باملعصية دون أهله يف  املخالف فلما رماه من صلبه ما بلغنا أن آدم 
 جزء منه، فكأهنا ما مث ا، والنهي وقع عليهما والفعل وقع عنهما ألهن[121: ]طهَّ خت حت جت ُّٱ: قوله

إال هو وألنه أقرب إىل الذكرى من حواء فنسي، واملرأة أنسى من الرجل، وهلذا قامت املرأتان يف 
 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ: الشهادة مقام الرجل الواحد ألن اهلل تعاىل يقول

 ،، وذلك ألن املرأة شق من الرجل، فامرأتان شقان[282: ]البقرةَّننىن من زن رن مم
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ان رجل واحد، فهي ناقصة اخللق معوجة يف النشء ألهنا ضلع فأهدرت من وشقان نشأة كاملة فامرأت
إمنا كان ملا أخربه اهلل  لنقيض ما ذكرناه يف حواء، ونسيان آدم  اللفظ ومل تذكر وذكر آدم 

أن أحدًا يقسم باهلل كاذبًا فلما أقسم باهلل أنه ناصح هلما  تعاىل به من عداوة إبليس وما ختيل آدم 
وجود النص مع ال يسوغ  داهن االجتأه هلما تناوال من الشجرة املنهي عنها، ويف هذا تنبيه بفيما ذكر

الشيطان ما كان عدوًا يف املسألة، ويف عداوة إبليس حلواء بشرى هلا بالسعادة ألهنا لو كانت من حزب 
العصاة وحنن إمنا  باملكتسب لبغضنا متعلق بصورة الكسب ال بالفاعل املكتسب، ولو تعلق الذ مهلا، والذ

نكره منهم املعصية، وال تزال املعصية مكروهًة أعين معصية اهلل، وكذلك أيضًا ال تقع الكراهة منا على 
السبب املعصى به فإنه قد ينسخ حترميه ويرجع حالاًل فتزول الكراهة، فلو تعلق الذم به لعينه مل يزل 

يكاد ال يثبت، وكذلك احلمد، فافهم. وتفطنت مذموما، فتعلق الذنب إمنا هو ألمر دقيق خفي إضايف 
املعتزلة السر يف هذه املسألة فانتبهت له األشاعرة وهو سر دقيق حسن، فحقق النظر فيه جتد الذي 

 عثرت عليه املعتزلة.
ر من  الظاهفر يفمث نرجع ونقول فلما وقع ما وقع من آدم وحوا أهبطا إىل األرض، فهذا س

لشقاء اا إىل ل هبوؤيالراحة اليت وعنده، فوجد إبليس يف سفره امللك  عنده، وكذلك سفر إبليس من
ره هذا أنه علة سف ن منل به إىل السعادة، وكاوالدائم، ووجد آدم املشقة والتعب والتكليف الذي يؤ

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ: لسافر من شهوة نفسه إىل معرفة عبوديته، فإن اجلنة جملرد الشهوات، هلذا قا
ش ومل الري كان يف اجلنة صاحب لباس واحد وهو هكمل له هنا لباسه فإن، وأ[31: ]فصلتَّ ُّ

ما يتقى  وى يطلبالتقويعرف طعمًا للباس التقوى، ألن اجلنة ليست مبحل للتقوى ألهنا نعيم كلها، 
 منه، فإذن فال يكون يف اجلنة.

ات من صف قوىه، إذ التلباس التقوى ووقع النهي مل يكن له علم مبا يتقي وملا مل يكن عنده 
ر ، مث هني وأمالتقوى لباسهذه الدار وما عدا اجلنة، فلما نزل من اجلنة أنزل عليه لباس سر النشأة و

ام نشأته متدار من ه الوكلف فلم يتصور منه بعد ذلك خمالفة محاية هذا اللباس، فصار نزوله إىل هذ
 ال، وليس بعدكم ردا خرةر متام واآلسه، والدنيا داومرتبته مث رحلته إىل اجلنة من كمال مرتبته ونف

ين املعارف الكسبية من يف سفره هذا يقت الكمال مطلب، فما بعد الدار من دار أصاًل، فأقام آدم 
ء املعارف واقتنا لعبدلجهة التكليف اليت مل يكن حيصل له دون التكليف، وهذا أن الدنيا دار متام 

 بري والتفصيلرف التدمعا ة اجلنة كشف كلها، واحد يقتينالفكرية اليت ال تعطيها إال الدنيا فإن نشأ
ة من أجل كثاف الدنيا  يفابتداء، وهذا ال يكون إال رتيبن واألوىل واألحرى ومعرفة التواحلسن واألحس

ها مل ع ولوالاملوان هذه النشأة والبخارات املانعة من الكشف فيحتاج إىل قوة ال يكون له إال بوجود
سان يدفع به اإلنن إال لإلنساليس للعقل فائدة يف ا": مه، وهلذا قال سهل بن عبد اهللتعطه، فهذا من متا

 ."سلطان شهوته خاصًة، وإذا غلبت الشهوة بقي العقل ال حكم له
ومما يؤيد ما ذكره سهل ما أطلعنا اهلل عليه عند كشف األسرار فأرانا يف أسرارنا بإهلامه األنزه 

، وكذلك اجلمادات والنباتات واحليوان خلق يف املعارف والشهوة، وهلذا أن املالئكة يف املعارف خلقت
هو مع معرفته وشفقته من الساعة ال يرجع عن شهوته وشفقته من أجل ما يصري إليه مع ما نراه من 
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املخالفة منا. رأى بعضهم رجاًل يضرب رأس محار له فنهاه عن ذلك فقال له احلمار دعه فإنه على 
 رأسه يضرب. 

 اه آدم ا اقتن، وممإلنسان خلق يف املعارف الضرورية والشهوة والعقل، فبعقله يرد شهوتهوا
ة لغافر املغفرافه وهو يعر يف معصيته وسفره من أمساء ربه ومن آثارها ومشاهدهتا اليت مل تكن قبل ذلك
معصية من  ألفائة مضيه وإن كان الغفور فمن أجل أن معصيته شديدة بالنسبة إىل مقامه يقتضي ما تقت

وجه وغافرًا هذا ال م منغريه مثاًل، وهو سبحانه يف حق هذا الغري غفور، فقد يكون غفورًا يف حق آد
 سي ما ذكرناهنوإمنا  صاًلأمن كوهنا خمالفًة واحدة، ورمبا وقعت بتأويل منه، ولو نسي النهي ما عوقب 

نه أشد لذًة خلوف فإاقيب عاألمن الوارد اء والتوبة واالستغفار والعفو واخلوف وبوكذلك اقتناء االجت
شأة ن ذلك نمعرف فمن االستصحاب، وكذلك نتج له هذا السفر معرفة التركيب واإلنشاء والتحليل 

 هلم مصروف يفار، وأن لناظابنيته بتعاقب األدوار شيئًا بعد شيء خبالف تكوين اجلنة فإنه دفعه يف حق 
من  ، فلهذا يعرفبحث عنهوال لدنيا مصروف إىل الزيادة من العلماجلنة جملرد اللذة والنعيم، واهلم يف ا

التطويل،  أخاف منوة، هنا ما ال يعرفه من هناك فينتج له سفره من مثل هذا كثريًا، واألسفار كثري
ه يف هذا ه ونذكركرناوهذا السفر لآلدمي حيوي على كثري حيتاج أن يفرد له ديوان، كذلك كل سفر ذ

 كتنا عنه مبا تكلمنا عليه ما يناسب ترشد إن شاء اهلل.الكتاب فأحلق ما س
 سفر النجاة
 وهو سفر نوح 

لك رأى أن ذأن القرآن الذي قدره اهلل وأجراه حكمه قد قرب وقته و ملا عرف نوح 
، وملا كان ري ثابتغقلب يكون يف برج السرطان وهو مائي وهو الربج الذي خلق اهلل الدنيا به وهو من

هو ومثل طالعها  اآلخرة لدارلصفة فكان طالع الدنيا به شاء احلق بفنائها وانقالهبا إىل االربج هبذه ا
يف القرآن وال  a السفينة ومل يكن آيته ينشئ األسد برج ثابت، وهذه حكمة عليم، فأخذ نوح 

و قال نور، وليته التعل آيف الطوفان، فإنه رمبا أدرك علم ذلك بعض أصحابه من العلماء فشورك فيه فج
 .مة وال آية، وهلذا سخر به قومهبالقرآن لكان علمًا ال عال

ورمبا سخر به أصحاب علم التعاليم من أهل عصره حىت كان من أمره ما كان وخلف ابنه 
لكونه عماًل غري صاحل فكان من املغرقني، وسافر نوح بأصحابه وجعل يف السفينة من كل زوجني اثنني 

ألقت احلامالت و، بعدما فار التنور [41: ]هود َّ مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ
محلها فجمع له يف اإلهالك بني املائني ماء األرض وماء السماء، ومل تزل جتري هبم السفينة يف موج 

 َّ هتمث مت خت حت جت هب ُّٱ، واالبن ينادي [42: ]هود َّ خئ حئ جئ ُّٱينادي  كاجلبال ونوح 
، وهم أهل السفينة فإن [43: ]هودَّ مسحص خس حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ: يقول ، ونوح [43: ]هود

، سبقت وأجيبت فغرق من آوى إىل اجلبل وكل من مل [26: ]نوح َّ مق حق مف خف حف جف مغ ُّٱدعاءه 
يكن يف السفينة مث جاء النداء من الغيب من اهلواء، فإنه مل يذكر املنادي نفسه فيه، وجاء بالقول دون 

نتقص املاء واستوت سفينة النجاة على اجلودي النداء للقرب فبلعت األرض ماءها وأقلعت السماء وا
، وهم الذين [44: ]هودَّ حل جل مك ُّٱ: اإلهلي وقال هذا القول من هذا املقاماجلود إشارة إىل 
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 سخروا، فاعلم أن اهلل عز وجل أهنى السر اللطيف الذي أقامه احلق يف هذه املنزلة منزلة نبيه نوح 
نت عند وحيه بعينه، يعين حمفوظًة حبيث أراها، يقول اهلل قد سوى سفينتك وصنعها بيديه ووحيه، وكا

 ."فمن أنت حىت ينزل احلق لك هذا النزول وال سيما من مقام اإلنابة": تعاىل
 شئتندمت  ك مالوا يسخرون بامث إن نفسك األمارة بالسوء وشيطانك ودنياك وهواك مل يز

ن أم قد حتققوا ملاء وهارج خيال يقول هلم منه  هذه السفينة نشأة النجاة، والتنور حمل النار إىل جانبك
 رقوا بني حملفقل فما الع املقابل من مجيع الوجوه ال يستحيل ملقابله أصاًل فسخروا وقالوا إنك ناقص

ورة صاملاء أيضًا جلوهر وايف  النار واملاء، وذلك جلهلهم جبوهر العامل وصوره، فلو علموا أن النار صورة
 .يف اجلوهر ملا سخروا
 خروا منه وأنتقال وس وا مان املاء جوهر وأن النار جوهر مث تقابال تقاباًل فأحالأوإمنا ختيلوا 

ا فقل هو األنوهلل مشتغل بإنشاء سفينتك أي سفينة جناتك واستعدادك ألمر اهلل تعاىل عن أمر ا
يف سفينتك  فاركبة زيادوللساخرين إهنم إن هلكوا يف شيء فهم ملا هلكوا فيه ال خيرجون منه أبدًا، 

. لرمحن الرحيم هذه ارى يفتبالباء اليت هي اسم اهلل وأقم ألف التوحيد بني الباء وسني باسم فإنك ال 
إلهلي فإن ااجلود  ساحلفنحن نتخلف عن سفينتك فإن جرياهنا بالباء وهي احلافظة، وبالباء مرساها ب

ني للتوالد جني اثنل زويف سفينتك من ك باجلود ظهر الوجود فظهر باجلودي ما كان يف السفينة، وألق
صيل فال بد من حت لها،كوالتناسل فإن تضرب العامل العلوي يف العامل السفلي تتكون أنت واملولدات 

ذا حسا ومعىن هل ة عنهماحلياايف كون  العلم وملا كان املاء مياثل الزوجني يف هذا السفر فإنه سفر هالك.
لذي إال العلم ا ما ردواور ومن التنور ألهنم ما كفروا إال مباء التن أهلكوا باملاء لردهم العلم وكان

وا مباء جبطلق فاحنور املأنه مترجم عن معناه الذي هو الن واعلمشافههم به على لسان تنور جسمه وما 
ام ورا تد تنورا أي نسم فعاد اجلوما علموا أنه النور دخلت عليه تاء التمام النشأة بوجو عن التنور التنور

 امللك فهو نور النار مظهره.
ستحالة فصحبهم فيما جهل وذلك لو أهنم نظروا إىل التنور لرأوه ينبع املاء منه وأما إحالة اال

وليس بينهما تقابل من مجيع الوجوه فإن الربودة جامعة فقد جهلوا سر اهلل يف الطبيعة وسر اهلل يف 
اب إال مباء التنور خاصة ألهنم ما ردوا سواه اختصاص التنور فهلكوا وما هلك كل من شافهه باخلط

وماء السماء فهو ماء الدوالب الدائر فإنه مقطر يف إنبيق  ،وسائر العامل إمنا أهلك مباء التنور وماء السماء
هرير وإنه عاد إىل مأمنه انتشار وإهالك اهلل عز وجل بالنار لكن هنا واسطة الرسالة فأدرج النار يف مالز

يكشف عن الساق فأخرج النار الرطوبات والبخارات وأخذ علوا وقد عاد النار خبارا وأخذ املاء ملا مل 
يف اجلو أخذ الدوالب إذا خرج من املاء فما زال يصعد حىت بلغ دائرة الزمهرير فتقاطر مطرا بتقدير 

آلخرة فنتج هذا اإلنشاء ال تزال أبدا يف الدنيا وال يف ا ةليست إال دوائر التقدير يف كرفالعزيز العليم 
السفر وقف احلكمة اإلهلية مع القدرة النافذة يف التناسل على الزوجني ونتج له أن اإلهلية إذا مل تكن 

ملا  علوية فليست بصحيحة النسب عليه ونتج له أن اجلود علة تكون النجاة أال ترى أن موسى 
وا وتبني أن كل كون يف العامل ال بد قومه باهلالك دعا عليهم بالبخل فلما خبلو هلكعلى أراد أن يدعو 

 مل خل ُّٱ: أن يتوجه عليه القول فتارة يغيب الغيب إذا جاء القول على بناء ما مل يسم فاعله مثل
، وتارة باألنا كقوله إذا قلنا وتارة [44: ]هودَّ جغ مع جع مظ ُّٱ، وقيل بعدا [23: ]الفجر َّىليل
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ك فكل قول حبسب االسم الذي يضاف إليه فمن باأللوهية مثل قال اهلل وتارة بالربوبية مثل قال رب
سافر سفر نوح فإنه سيعرف من العلوم الربزخية والكونية شيئا ويف هذا السفر يتعلم الصنعة وهلذا 

 رها اجلود فإهنا من أجل اجلود وجدت ويكفي هذا القدر من سفر نوح فإن سره يطول.خَّأ
 لتفاتسفر اإلقبال وعدم اال

 واجتماعه به يف اليقني يم اخلليل وهو سفر لوط إىل إبراه
 عتبار.يف اال لنا اخلرب املروي يف ذلك معلوم حمفوظ عند العلماء وروحه فينا هو املطلوب

إلهلية ااحلضرة بصوق اعلم أن اسم لوط أعين هذه اللفظة اسم شريف جليل القدر ألنه يعطي الل
 ي إىلن الركن اإلهلمال أستطيع االنتقال ، يريد القبيلة ألين [80: ]هودَّ لك خك حك جك مق ُّٱ: وهلذا قال

 قد كان يأوي إىل ركنليرحم اهلل أخي لوطا ": بذلك فقال aالركن الكوين وقد شهد له رسول اهلل 
ضف إىل غريه يوطا مل ي ل، فنعم الشاهد واملشهود له فالستناده إليه ولصوقه به يف علم اهلل مس"شديد

بار ال يف ي االعتل فففظ السرى ال يطلق إال على سري الليوجعل له السرى ألنه سفر يف الغيب إذ ل
ك بترينا األمر ناها فاعتربفالتفسري قيل له أسر بأهلك أي جبميع ذاتك فشاهد احلقائق كلها إال امرأتك 

ي وضع معروف مسمني وهو اليق بالسوء اليت ال حظ هلا يف املعارج العلى املعنوية وسار إىلنفسه األمارة 
حنن أوىل بالشك من ": aألنه موطنه وهلذا قال  وفيه كان ينتظره إبراهيم اخلليل  هبذا االسم

له ألنه طلوع الشمس  ويف الصبح جاء اليقني ، فحصل ذلك املقام للنيب لوط "إبراهيم يف اليقني
 ا بعدما كانت غيبا فأعطت اليقني بال شك وال ريب.ينوكشف األشياء ع

 ذايت يفلم فيه أتك ن سفر لوط وكذلك كل سفر أتكلم فيه إمنافهذا أمنوذج من ذلك أي حظنا م
نعرب عليها  موضوعة جسورال أقصد التفسري تفسري القصة الواقعة يف حقهم وإمنا هذه األسفار قناطر و

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ: نالربا ختصة بنا فإن فيها منفعتنا إذ كان اهلل نصبها معإىل ذواتنا وأحوالنا امل
، َّ نب مب زب رب ُّٱ: ، فما أبلغ قوله تعاىل[120: ]هودَّيب ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ

يك وما فمبا كرك يذيك ، ملا فيك وما عندك مبا نسيته فيكون هذا الذي قصصته علَّ يب ُّٱ: وقوله
 .نبهتك عليه فتعلم أنك على كل شيء ويف كل شيء ومن كل شيء

 سفر املكر واالبتالء
 Cيف ذكر يعقوب ويوسف 

: ]االسراء َّ يل ىل مل خل ُّٱ:  عبدا سافر به يف عبوديته يقول عز وجلاعلم أنه إذا أكرم اهلل
يته ألن سن عبودحن من أحسن وال أزي عبد حبسن سنحت، فما مساه إال بأشرف أمسائه عنده ألنه ما [1

 : ية ال ختلع زينتها إال على املتحققني مبقام العبوديةبالربو
  يتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتت    ي ستتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتت  
 إ  لتتتتتتتتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتتتتتتتت را   تتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتت    

     ل تتتتتتتتتتت ف التتتتتتتتتتت ق     تتتتتتتتتتت  رضتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتت
   إ متتتتتتتتتتتتتتتتتت  م   تتتتتتتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 فتتتتتتتتتتتتت امر متتتتتتتتتتتتت   ي تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتي  التتتتتتتتتتتتت  

 

 رفقتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتتتتتت   ي قتتتتتتتتتتتتتتتتت ل 
   تتتتتتتتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر أيتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل يقزتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

  إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي   م  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
 ي  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  مرغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
 أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأل  ال زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   م  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
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ن أنه ال ا املوطن هذواعلم أن الذين حتققوا مقام العبودة تعرض لصاحبه للبالء مث إن من شأ
رق ومع ذلك احلسن ابتلي بذل ال ل فيه عز ألحد وال راحة وملا وهب اهلل عز احلسن يوسف يكم

ري وذلك رة ال غ عشالعايل الذي ال يقاومه شيء بيع بثمن خبس دراهم معدودة من ثالثة دراهم إىل
 مبالغة يف الذلة تقاوم مبالغته عزة احلسن.

 يكن إلهلي ملامر ا بكل وجه فظهر أن األمث سلب الرمحة من قلوب اإلخوة واحلسن مرحوم أبد
فبقي  العرضي حلسنابيد اخللق منه شيء سوى التصريف حتت القهر فزال هبذا الذل العظيم عن ذلك 

ملها ولكن ا يف عاذكرهليف سفره طيب النفس عزيزا بالعزة اإلهلية ال غري والقصة معروفة فال معىن 
املؤمنة أن  راد من النفسأىل ملا تعا إلنساين يف نفسه فاعلم أن اهللالفائدة يف ذكرها يف عاملنا أعين العامل ا

العقل بني وبينها  وحال األمارة واللوامة بثمن خبس من عرض العاجلة إخوهتاتسافر إليه اشتراها من 
نفس ذا الإمنا كان هل ينالرباد مداله دمعة فإن اإلهلام اإلهلي واإل الذي هو أبوها فبقي العقل حزينا ال تفتر

بكي حىت كف  يزل يها ملوكان العقل يتنزه يف احلضرة اإلهلية بوجود هذه النفس فلما حيل بينه وبين
ار بصرات صت املوإن مل يكن مكفوفا صاحبه فإن الظلمة إذا تكاثفت وحجببصره وذلك أن البصر 

عطي الضوء ر تالنارا وصاحب البصر أعمى وإن كان البصر موجودا يبصر به الظلمة وملا كان احلزن نا
أن  بالبياض فإن البياض لون جسماين كما اء، فج[84: ]يوسفَّخض حض جض مص ُّٱ: لذلك قيل

 الضوء نور روحاين.
 َّمج حجُّٱكلي نفس الوقع البيع وحصل يف امللك قيل للمرأة اليت هي عبارة عن الملا مث إنه 

 ٰذ يي ُّٱ :فقالت عنها رجا، فمن كرامتها به أن وهبت نفسها له، ورأته النفوس اجلزئية خا[21: ]يوسف
لك دي، ملا رأته من تقديسه نفسه عن الشهوات الطبيعية، وهذا مما [31: ]يوسفَّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

وهلم قالكلي  لنفسعلى عصمته من أن يهم بسوء، فإن امللك ليس من السوء يف شيء، وهلذا صوبت ا
 من ا ما أودع اهلل، فعندما هم هبا ليأخذ منه[32: ]يوسفَّ ىت نت مت زت رت يب ُّٱهلا فاستعصم 

هر له يف مره فأظأغري  صرف عبده يف شيء منيتاحلقائق فيها من غري أمر إهلي له بذلك غار احلق أن 
جن هيكله، سنفس يف ه السره برهان عبوديته فتذكر عبوديته فامتنع من التصريف بغري أمر سيده فحبست

يد احلفظ له الس أثبتفلطالبة ال هو فلم يزل يناجي يف سره سيده بالعبودة حىت أقرت النفس أهنا ا
 َّ مبنب زب رب يئ ُّٱواألمانة، ولو هم بسوء مل يكن أمينا، ولو فعل مل يكن حفيظا، وهلذا قال 

مللك ا وّلاهفبسوء  ، واهلم بالسوء من السوء وهو مصروف عنه أعين السوء فلم يكن يهم[24: ]يوسف
 فيها قبل ذلك.والسيادة بدال من العبودية الكونية الظاهرة اليت كان 

ابنه ألنه  علم أنهيو ال األب ومسع بالرخاء الذي يف مدينة ابنه وه مث أجدب حمل العقل الذي هو
ى ائحته وهو علرذي فيه ه الأعمى فبعث إليه بالرحم املتصلة لينيله شيئا مما أمن عليه فبعث إليه بثوب

عز يناقض  تداء يفيه ابيف الرحلة إلفأخذ اه على وجهه أبصر قميصه قصورته فلما استنشق الرائحة وأل
بني وجوده فقد ت تنعم بهته وييهبه من اهلل ما تقوم به ذا يالذسفر ابنه فلما دخل عليه سجد ألنه معلمه 

 أن النفس هنا مبنزلة يوسف بوجوده.
، [101: ]يوسف َّ خص حص مس خس حس ُّٱ: أحدها ما ذكرناه من وقوع البيع والشراء ومنها قوله

 .[8: ]الشمس َّيئ ىئ نئ ُّٱ :قيل طيع والعاصي واملوافق واملخالف ويف النفسوامللك فيه امل
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 يل ىل مل يك ُّٱ: ، وقال[101: ]يوسفَّ خضمض حض جض مص ُّٱ: ومنها أيضا قوله
وعامل  العقل ني عاملب، والرؤيا إمنا تكون من عامل اخليال وهو العامل الوسط وهو [100: ]يوسفَّام

ن حسها تأخذ م تارةفتارة تأخذ من عقلها و امل احلس، وكذلك النفس بني عامل العقل وبني عاحلس
 انت الذكوريةكس، فلو احل هكذا وهلذا دفعت املرأة لغلبة األنوثة وإن كان تأنيثها غري حقيقي مع ذلك
نثى ف األنثى لألذكر خبالى للمل تدفع للنفس من أجل املودة والرمحة اليت يسكن هبا الذكر لألنثى واألنث

د حن إليهم أح ناث مان باإلاملودة ال تثبت بينهما ولوال الشبه الذي ظهر يف الغلماوالذكر للذكر فإن 
حلت رم وطر شاربه ه الغالقل وجبلألنثى إما باحلقيقة أو بالشبه وهلذا إذا  فاحلنان إمنا وقع على احلقيقة

 : املودة والرمحة اليت كانت توجب السكون إليه وهلذا قيل
    تتتتتتتتتتتتتتتت ل ا ال تتتتتتتتتتتتتتتت ار   تتتتتتتتتتتتتتتت ح ال تتتتتتتتتتتتتتتت  

 

 إ ا متتتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتت ر  تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتترف 
 

ن ب عمله يف محو ،ةيلقائله وهو الكاتب األديب أبو عمرو بن مهيب بإشبي ،هنيهذا البيت أنشد
له يا أبا  ره فقلتعذا إبراهيم بن أيب بكر اهلدجني وكان أمجل أهل زمانه رآه عندنا زائرا وقد خط

 : لك وهيعمرو أما ترى إىل هذا احلسن الوجه فعمل األبيات يف ذ
   تتتتتتتتتتتتتتتت ل ا ال تتتتتتتتتتتتتتتت ار   تتتتتتتتتتتتتتتت ح ال تتتتتتتتتتتتتتتت  
   لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  فخيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  
  إ ا  متتتتتتتتتتتتتتتت  ال ستتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتت 

 

  تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتترف  تتتتتتتتتتت ر إ ا متتتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتت    
  ي متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر  أ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رف
 فخ  متتتتتتتتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتت رف

 

ي يف سفرك أن عة احذرملنيوقد ورد أن يف وجوه الغلمان حملات من احلور العني فيا أيتها النفس ا
مته لك حرينيك سلوقوف عند حدوده واحلفظ حلرمه فإنك إذا فعلت ذلتغفلي عما جيب لسيدك من ا

 حبرمته ويهبك نعمته بنعمته.
 س فر السعي على العائلة

 لقتتتتتتت  فتتتتتتت     لستتتتتتت   ال ميتتتتتتت    تتتتتتت  أ  تتتتتتت 
 ف تتتتتتتتتتتت    ا متتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت ا  مقر تتتتتتتتتتتت   
    ستتتتتتتتتتتت     مستتتتتتتتتتتت  إ ا متتتتتتتتتتتت    ر  تتتتتتتتتتتت 
    تتتتتتتت  متتتتتتتت  المخ تتتتتتتت ر فتتتتتتتت   تتتتتتتت   ر تتتتتتتت 

 

  ر تتتتتتتت  ف  تتتتتتتت  لتتتتتتتت  ال   يتتتتتتتت  فتتتتتتتت   تتتتتتتت    
      تتتتتتتتت  متتتتتتتتت  أ تتتتتتتتت  الستتتتتتتتتي     المضتتتتتتتتت 
  تتتتتتت  ال تتتتتتت    تتتتتتت ا  ا  فتتتتتتت  أ تتتتتتت   الستتتتتتت  
 إ ا    تتتتتتتتت  اا زتتتتتتتتت ر  تتتتتتتتتأ   متتتتتتتتت  الرستتتتتتتتت 

 

فانظر ما أعجب قوة  [10: ]طه َّ جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ: قال اهلل تعاىل
ور إذا ن وكل نار فهو بد، النبوة ألنه وجد اهلدى، وهذا يدلك على أنه ما قطع فيما أبصر أنه نار وال

الصحيح   اخلربرد يفاشتعل، واألنوار حمرقة بال شك يف األجسام القابلة لالحتراق واالشتعال، و
 ات تبلغلسبحا)ألحرقْت سبحات وجه ما أدركه بصره من خلقه( والسبحات األنوار، وأخرب أن 

 أشعتها مبلغ ناظر العني يف اإلدراك.
من كونه كذا عنه كذا ومن كونه كذا أي  واعلم أن األمر الواحد قد تكون له وجوه خمتلفة

حكم آخر يكون عن ذلك أمر آخر، فاألمر من كونه يرى ما هو من كونه يعلم ومن كونه ما هو من 
كونه يسمع وإن كان األمر الذي يدرك به أمر واحد يف عينه وختتلف تعلقاته فنقول فيه بالنظر إىل األمر 

لم إىل غري ذلك، وبعض النظار جيعل لكل حكم إدراكا خاصا الواحد أنه يسمع مبا به يبصر مبا به يتك
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غري اإلدراك اآلخر فتعدد، وإْن كنا ال نقول بذلك ولكن سقناه ليعلم السامع أنا قد علمنا أن مث من 
يقول هبذه املقالة، وإْن كنا ال نرتضيها وإمنا اختلف التعلقات الختالف املتعلَّق ال الختالف املتعل ق اسم 

 : فاعل
 فتتتتتتتتتتتتتت ل ي   ا تتتتتتتتتتتتتت    ال  تتتتتتتتتتتتتت  مخ  تتتتتتتتتتتتتت 
 هللا أ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر  مق زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف
  تتتتتتتتتتتتت  ا لتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتت   قتتتتتتتتتتتتت  ي زتتتتتتتتتتتتت  
 ل تتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتتت ر في تتتتتتتتتتتتت  م ققتتتتتتتتتتتتت 
    تتتتتتتت  لزتتتتتتتت ر  متتتتتتتت  ي تتتتتتتت   لتتتتتتتت  زتتتتتتتت ر

 

  القتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتت ا  تتتتتتتتتتتت   ل تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتر 
 فتتتتتتتتت  خ قتتتتتتتتت   تتتتتتتتت  لتتتتتتتتت  ا يتتتتتتتتت    ال  تتتتتتتتتر
   تتتتتتتتت   تتتتتتتتت را  فمتتتتتتتتت  ي  تتتتتتتتت   تتتتتتتتت    تتتتتتتتتر
  تتتتتتت   الخ تتتتتتت ل   تتتتتتت  فتتتتتتت  ضتتتتتتتم    زتتتتتتت ر
 رفمتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتر  زتتتتتتتتتتتت را  إ  ل تتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتت 

 

 هل بشرفاأل واعلم أن كل خري يف السعي على الغري، والسعي على األهل من ذلك، وشرف
عظم أجر من ، فما أاصتهمن يضاف إليه ورد يف احلديث يف أهل القرآن أن أهل القرآن هم أهل اهلل وخ

اهلل  دي ما ذكرحململنبوي ايت اسعى يف حق اهلل إال من أجل األهلية فافهم. إذا كانت عناية اهلل بأهل الب
 .[33: ]األحزاب َّلك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زثُّٱ: يف كتابه لنا يف قوله تعاىل

لنبوة يريد اهل بيت أ مع القدر، فإذا كان اهلل تعاىل: قال الفراء ملا سئل عن الرجس ما هو؟ قال
جعلنا ذي هلل ال حلمدذهاب الرجس وحصول التطهري فما ظنك بأهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، فا

كان من وقق به ل وحتمنهم، وأقل األهلية يف ذلك محل حروفه حمفوظة يف الصدور، فإن ختلق مبا مح
 صفاته فبخ على بخ.

 
 مت كتاب اإلسفار عن نتائج األسفار
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 كتاب الوصايا

 يل ىل مل خل
 Eي لطائي اامتمن وصايا سيدنا وقدوتنا إىل اهلل تعاىل الشيخ حميي الدين بن عريب احل

 .وأرضاه
ف احلق أن تعر ه عنهالذي أوصيك به أيها األخ اإلهلي أيدك اهلل بروح منه حىت خترب ب: قال

ان الوجودي ه الربهقتضاسبحانه وتعاىل من حيث ما أخربك به عن نفسه أنه عليه مع اعتمادك على ما ا
 اإلميان وبني ي أعطاكالذ العلممما ينبغي أن يكون احلق عليه سبحانه من التنزيه والتقديس فتجمع بني 

فرادها على ان ريقةطالعلم الذي اقتضاه الدليل العقلي وال تطلب اجلمع بني الطريقني بل خذ كل 
ما تقتضيه  ن معرفةاك ماإلميان لقلبك مبا أعطاك من معرفة اهلل مبنزلة البصر حلسك مبا أعط علواج

وسع من أن اهلل أ فإن ميان فتحرم عني اليقنيحقيقته واحذر أن تصرف نظرك الفكري فيما أعطاكه اإل
فكره  ا أعطاهيث محيقيده عقل عن إميان أو إميان عن عقل وإن كان نور اإلميان يشهد العقل من 

إلميان ور انبصحة ما أعطاه من السلوب وال يشهد نور العقل من حيث فكره بصحة ما أعطاه 
 : ميانكشف واإله اليشهد بصحة ما أعطا الفكر عن والكشف لكن نور العقل به يكون القبول اخلارج
  ل  تتتتتتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتتتتتتت ر  ل ل تتتتتتتتتتتتتتت ل ميتتتتتتتتتتتتتتت ا 
   ال  تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت ر  ل تتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتي    ر تتتتتتتتتت 

 

  ال تتتتتتتتتتتتتتر  ل  قتتتتتتتتتتتتتت   أييتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتت     
 إ   قتتتتتتتتتت   ل تتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتت    ر  تتتتتتتتتت   

 

جود يف عامل أول مو ي هوواعلم يا أخي أن العقول بأسرها امللكية والبشرية بل العقل األول الذ
ذات املنزهة هذه ال ف منطري قد علمت قصورها وجهلها حبقيقة ذات باريها وأهنا ما تعرالتدوين والتس

 شتركت العقولرتبة فاامل إال قدر ما يطلب العامل ومنها من املناسبة وتلك صفات اإلله فما عرفت سوى
وى علم مبا سوال وى اهللا سالبليغة والقاصرة يف هذا اجلهل والقصور وما عدا هذه املعرفة فهو العلم مب

ذه فسية اليت هلصفة النإن الال حاجة لنا به أعين احلاجة املهمة اليت حبصوهلا يكون كمال النفس فاهلل 
ال فالعلم ثبات حمث اإلة من احملال أن تكون سوى واحدة وهي عني الذات وتعينها من حيهالذات املنز

 مة هلا.وقهلا حمال فإهنا ذات ال تقبل التركيب فتعالت عن الفصول امل
هلي فإن وهب اإلث المنه من حي يكونفإذا كان األمر على ما ذكرناه فلم يبق إال التهيؤ ملا 

ذا لمه بنفسه فإوجدها علم مالقوى ال تعطي إال ما فيها ومجيع ما فيها تابع هلا يف اخللق فمحال أن تع
 ء واخلواص مناألنبياوكة ئهيأت احملل للتجلي اإلهلي فهو أكمل ما حيصل من العلم وهو علم عقول املال

 خي حيُّٱ: ال اهللقباهلل  لعلماعباد اهلل من اجملردين واهلياكل النورانية فال تتعب خاطرك يف التفكر يف 
يع ملا صل إليه تضي، فالشغل مبا ال يو"ال تتفكروا يف ذات اهلل": ، وقال [30: ل عمرانآ]َّميىي

 .يستحقه الوقت
إال قدر ما هو العامل عليه إىل يوم القيامة يف العامل لم اإلهلي واعلم يا أخي أنه ما انتقش من الع

: ، وسفال وهو قوله تعاىل حني ذكر األرض[12: ]فصلتَّ يمجن ىم مم خم حم ُّٱ: وا وهو قوله تعاىللع
قابل هبا العامل ليحصل فيها ت، فإذا صفت النفس وصقلت مرآهتا فال [10: ]فصلتَّجح مج حجُّٱ
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فإنه ال فائدة فيه ولكن قابل هبا احلضرة الذاتية من حيث ما تعلم نفسها  وينتقش فيها ما يف العامل بأسره
مقابلة افتقار وتعرية ليهبها احلق من معرفته ما ال ميكن حصوله إال هبذه الطريقة وهذا القدر من العلم ما 

 يوم هو مما ينتقش يف العامل اخلارج عنك فإن قيل لك فقد انتقش يف اللوح احملفوظ مجيع ما يكون إىل
 القيامة وقد علمه القلم الذي هو العقل األول وهذا احلاصل لك هو مما يف العامل فكيف األمر؟

ا ما النقل وأما ويأخذه نقالتقلنا ما انتقش يف اللوح احملفوظ وال سطر القلم فيه إال العلوم اليت 
من  نسان إمنا هويف اإل ولهصهنا فما انتقش يف العامل أصال وح هال ينقال مما يعطيه التجلي الذي أردنا

اعلم فدونه  وا هالوجه اخلاص اإلهلي الذي لكل موجود وهو خارج عن علم العقل األول وغريه مم
 ذلك.

ر من الفكلم وعب املوصل إىل نيل ما ذكرناه تفرغ اخلاطر والقلب من كل بواعلم أن الس
الباطن من  وجتريد لصفااهلل على ااملطلوب القتناء العلوم وحمو ما كتب ونسيان ما علم واجللوس مع 

إن فعلت معني ف شيء التعلق بغري ذات احلق جل جالله على ما هو عليه من اإلطالق ال جتالسه على
يل ن غري ختمهلل اوعينت وفتح عليك مل حيصل سوى ما عينت وليكن هجريك يف جلوسك بباطنك اهلل 

ذا اذكره مثل ه حلال بلذا اواسطة هذا اجللوس وهظر الفتح اإلهلي بتبل بتعقل احلروف ال خبيلها وال تن
هل تك بل جبعقيد إياه من حيث هو ال من حيث علمك به أو كالذي يستحقه جالله من إيثارالذكر 

ح قدسي فال لسان رواك بعام مث إنه إن فتح لك بابا من أبواب العلم به مما مل يتقدمك فيه ذوق وأت
لتكن حالك ردة فح اجملن اختلفت األذواق بلسان األرواإيه فتقف عنده واشتغل مبا كنت عل ترده وال

ومل تشم  األعلى ملألامعها حالك مع الروح األول إىل أن يقدح لك يف باطنك ما هو خارج عن أذواق 
ذه ي من هم إهلأيضا ذلك الذوق الغريب فإن دل على اس نظريف ذلك رائحة واسطة روح أقدس فا

ذواق أك مع ذوق حالا الليكن حالك مع هذن اسم تنزيه أو غري تنزيه فاألمساء اليت بأيدينا سواء كا
لتكن حالك فريقا فترية األرواح وال فرق فإن وجدت ذوقا حيريك وال تقدر على دفعه وجتد مع تلك احل

ونا ال رية سكع احلممع تلك احلرية حالك مع األرواح واألمساء سواء فإن وجدت ذوقا حيريك وجتد 
د على ال تعتمفسكون فذلك املطلوب فعليه فليعتمد فإن وجدت قدرة على دفع ذلك التقدر على دفعه 

رتني فما ن ذلك مد كاذلك السكون فإن تقيد لك الذوق يف نفسك مرتني بينهما متييز حىت تعلم أن ق
س علمت امل احلىل عهو املطلوب فال تعتمد عليه فإذا ختلصت من كل ما ذكرناه فإن رددت إليك وا

د منها ما سونطقت الرسل وتنزلت الكتب والصحف وعلمت ما بقي من األبواب مفتوحا  من أين
رفت عروف وعامل مت ما تقول وما يقال لك ورزقت الفهم عن كل شيء وأنكرتلوملاذا سد منها وع

ن اهلجري بق لك ممل يواملنكور وأنكرت املنكور وعرفت املعروف وكنت أعلم اخللق بأنك أجهل اخللق 
ين وما ك يف الدار، فيه حتيا وفيه متوت فقد دللتك على ما فيه سعادت[114: ]طهَّ ىه مه جهُّٱإال 

 يقول احلق وهو يهدي السبيل. اهلليؤول إليه نفوس العارفني يف النشأتني و
 

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وسلم
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 كتاب حلية األبدال

 يل ىل مل خل
 رب أنعمت فزد
 فصل يف الصمت

احدة ومجلة ىل تعا ت باللسان عن احلديث بغري اهلل تعاىل مع غري اهللالصمت على قسمني صم
لبه ق يصمت نه وملكوان البتة فمن صمت لساخاطر خيطر له يف النفس يف كون األوصمت بالقلب عن 

و سانه فهلصمت يسره وجتلى له ربه ومن صمت قلبه ومل  له لبه ظهرقخف وزره ومن صمت لسانه و
للسان اه فصمت رة لمل يصمت بلسانه وال بقلبه كان مملكة للشيطان ومسخ ناطق بلسان احلكمة ومن

ال صمت ت وحهل املشاهداأرباب السلوك وصمت القلب من صفات املقربني أمن منازل العامة و
 السالكني السالمة من اآلفات وحال صمت املقربني خماطبات التأنيس.

على  لصمتا نإال مع ربه فإحديث كلها مل يبق له  األحوالفمن التزم الصمت يف مجيع 
با مؤيدا يف يا مقرجنه كان احلديث مع رب إىل األغيارذا انتقل من احلديث مع إاإلنسان حمال يف نفسه ف

 خن حن جن ُّٱ: موالسال لصالةنه ينطق عن اهلل قال تعال يف حق نبيه عليه اذا نطق نطق بالصواب ألإنطقه 
كل حال  خطأ بلصمت عن اخلطاء والكالم مع غري اهلل، فالنطق بالصواب نتيجة ا[3: ]النجم َّ من

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ: من كل الوجوه قال تعاىل شر ولغري اهلل
: ]البينة َّ مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ: ، ولكمال شروطها قال تعاىل[114: النساء]َّ جهمه ين

 .، وحلال الصمت مقام الوحي عن ضروبه والصمت يورث معرفة اهلل تعاىل[5
 فصل يف العزلة

 الصمت ىلإلك داه ذفأالناس مل جيد من حيادثه  عن العزلة سبب لصمت اللسان فمن اعتزل
ققني وهي زلة احملوع رعن خمالطة األغيا جسامباللسان والعزلة على قسمني عزلة املريدين وهي باأل

فيها  اهد احلقشهو ي لشيء سوى العلم باهلل تعاىل الذ اًلافليست قلوهبم جم األكوانبالقلوب عن 
هو الغري و إىلي دتعامل ء شراحلاصل من املشاهدة وللمعتزلني نيات ثالثة نية اتقاء شر الناس ونية اتقا

وىل أك ظن بنفسسوء الوسوء الظن بالناس ويف الثاين سوء الظن بنفسه  األولن يف إف األولرفع من أ
نفسه  عنعتزل س من افأعلى النا األعلى صحبة املوىل من جانب املأل إيثارعرف ونية أنك بنفسك أل
حد ما أيعرف  ربه مل آثر يثارا لصحبة ربه فمن آثر العزلة على املخالطة فقد آثر ربه على غريه ومنإ

على القلب  حشة تطرأومن  إال بدا يف القلبأال تقع العزلة فأنه  واألسراريعطيه اهلل تعاىل من املواهب 
ن إالصمت ف عن شرط ة تغينكانت العزلفالعزلة  إىلوقه سليه وهو الذي يإنس املعتزل أمن املعتزل عنه و

 الصمت الزم هلا فهذا صمت اللسان.
ما صمت القلب فال تعطيه العزلة فقد يتحدث الواحد يف نفسه بغري اهلل تعاىل مع غري اهلل تعاىل أو

 أسرارزلة وقف على يف الطريق قائما بنفسه فمن الزم الع األركانفلهذا جعلنا الصمت ركنا من 
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اليت هي الصفة وحال العزلة التنزيه  األحدية أسرار واألسراروهذا ينتج له من املعارف  اإلهليةالوحدانية 
ن اخللوة عزلة يف العزلة إحوال العزلة اخللوة فأرفع أحمققا وأو سالكا كان املعتزل البشرية  األوصافعن 

يكون صاحب يقني مع اهلل تعاىل حىت ال  أنغي للمعتزل قوى من نتيجة العزلة العامة فينبأفنتيجتها 
حرم اليقني فليستعد لعزلته قوته زمان عزلته حىت  نإخاطر متعلق خارجا عن بيت عزلته فيكون له 

يتقوى يقينه مبا يتجلى له يف عزلته ال بد من ذلك هذه شرط حمكم من شروط العزلة والعزلة تورث 
 .لدنياامعرفة 

 فصل يف اجلوع
لذي هو الرابع اوهو يتضمن الركن  اإلهليركان هذا الطريق أوع هو الركن الثالث من اجل

 ضطراروع اار وهو جوع السالكني وجالسهر كالعزلة تتضمن الصمت واجلوع جوعان جوع اختي
ان يف ن كإف نساألقام ن كان يف مإله أكيقلل قد ن احملقق ال جيوع نفسه ولكن إوهو جوع احملققني ف

م حبال لى قلوهبقيقة عنوار احلأللمحققني دليل على صحة سطوات  األكلكله فكثرة أبة كثر مقام اهلي
كل األ م وكثرةهودهسة من مشؤاندليل على صحة احملادثة حبال امل األكلالعظمة يف مشهودهم وقلة 
 هنا عليهمسلطاببهيمية ية الن اهلل وطردهم عن بابه واستيالء النفس الشهوانمللسالكني دليل على بعدهم 

اجلوع سومهم ودبري جتعلى قلوهبم فيشغلهم ذلك عن  اإلهليهلم دليل على نفحات اجلود  األكلوقلة 
ما مل  لمحققنيل سرارواألللسالكني  األحوالنيل عظيم  إىلبكل حال ووجه سبب داع للسالك واحملقق 

ن أالك بيل للساج فال سملزىل اهلوس وذهاب العقل وفساد اإدى أفرط أذا إ تضجر يف اجلائع فإنهيفرط 
سالك اذا على ال يتعني لكن ،ما وحده فال سبيلإمر شيخ وأعن  إال األحوالجيوع اجلوع املطلوب لنيل 

م ادباإل غبَّن يأر والنهاوالليل  نيبكلة واحدة أكان وحده التقليل من الطعام واستدامة الصيام ولزوم 
ليه إ رهأمسلم  ذا وجدهإجيد شيخا فبه حىت ن ينتفع أ رادأن إدم يف اجلمعة سوى مرتني أتالدسم فال ي

 املسكنةخلشوع وا ةصاله منه وللجوع حال ومقام فحالعرف مبأالشيخ  إذ أمرهوحاله وشيخه يدبر 
ما أكني ووع للسالاجل حالوالذلة واالفتقار وعدم الفضول وسكون اجلوارح وعدم اخلواطر الردية هذا 

 اإلهليةة عزالبلبشرية اف اوصاألاء واملؤانسة وذهاب الكون والتنزه عن حاله يف احملققني فالرقة والصف
اها يف كتاب ال ذكرنحوأو سرار وجتلياتأوالسلطان الرباين ومقامه املقام الصمداين وهو مقام عال له 

 ة سبع وتسعنيابية سناجل مواقع النجوم يف عضو القلب، ولكن يف بعض النسخ فإين استدركته فيه مبدينة
دة اجلوع فائ اهذل، فسمائة، وكان قد خرجت منه نسخ كثرية يف البالد مل يثبت فيها هذا املنزومخ

 ة ال غريبالصح زاج وتنعيم البدناملن جوع العامة جوع صالح إهلمة ال جوع العامة فاصاحب ل
 .منه وإياكمواجلوع يورث معرفة الشيطان عصمنا اهلل 

 فصل يف السهر
ذا مل يكن فيها طعام ذهب النوم والسهر سهران سهر العني إعدة السهر نتيجة اجلوع فإن امل

رغبة يف بقاء اهلمة فسهر القلب انتباهه من نومات الغفالت طلبا للمشاهدات وسهر العني سهر القلب و
ن كان القلب غري نائم مع نوم العني إذا نامت بطل عمل القلب فإلب املسامرة فإن العني يف القلب لط

ن يلحظ غري ذلك فال ففائدة السهر استمرار عمل القلب أما أسهره املتقدم ال غري و فغايته مشاهدة
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ن أوارتقاء املنازل العلية املخزونة عند اهلل تعاىل وحال السهر تعمري الوقت خاصة للسالك واحملقق غري 
صحابنا منع أا بعض ما مقامه فمقام القيومية ورمبأاحملقق يف حالة زيادة التخلق الرباين ال يعرفه السالك و

مينع من  فوجدته نيدجبا عبداهلل بن أ إذًا التخلق هبا لقيتمن حد بالقيومية وبعضهم منع أن يتحقق أ
اسم  اإلهليةن اإلنسان الكامل ال يبقى له يف احلضرة أعطتنا احلقائق أحنن فال نقول بذلك فقد  وأماذلك 

مبا هو اإلنسان عليه يف  هملسألة فلعدم معرفا يف مثل هذه اصحابنأهو حامل له ومن توقف من و إال
ركان املعرفة أحقيقته ونشأته فلو عرف نفسه ما عسر عليه مثل هذا والسهر يورث معرفة النفس متت 

ذا اعتزل اإلنسان إاهلل والنفس والدنيا والشيطان ف املعارف معرفة األربعةاملعرفة، تدور على حتصيل  ذإ
موافقة عرض عن الغذاء اجلسماين وسهر عند أياه وإره بذكر ربه عن اخللق وعن نفسه وصمت عن ذك

سا وغيبه بدلت بشريته ملكا وعبوديته سيادة وعقله ح األربعةنوم النائمني واجتمعت فيه هذه اخلصال 
ذلك  أهل رواحأليها إتمع جيترحل عن موضع ترك بدله فيه حقيقة روحانية  ذإشهادة وباطنه ظاهرا 
ذلك املوطن شديد هلذا الشخص جتسدت  يناسأن ظهر شوق من إه هذا الويل فاملوطن الذي رحل عن

نه مطلوبه وهو غائب عنه حىت أها بدله فكلمها وكلمته وهو يتخيل تتلك احلقيقة الروحانية اليت تركهلم 
 و تعلق مهة بذلك املوطن وقدأكان من صاحبها شوق  إنيقضي حاجته وقد تتجسد هذه الروحانية 

ال يعرف ذلك  البدل نه ترك بدله وغريأن البدل يرحل ويعلم أغري البدل والفرق بينهما  يكون هذا من
  :اليت ذكرناها ويف ذلك قلت األركانمل حيكم هذه األربعة  ألنهن تركه إو

 اا تتتتتتتتتتتتتتتتت ا م تتتتتتتتتتتتتتتتت     أرا يتتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتتت  
    تتتتتتتتتتت أ    م تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  ف ستتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت  

   ازتتتتتتتتتتتم   ق  تتتتتتتتتتت   ا  تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت
 فتتتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتتت ر     تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  مقتتتتتتتتتتت م  

 ر   تتتتتتتتتتتتتتتتت أال  يتتتتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتتتتتم    يتتتتتتتتتتتتتتتتت 
   تتتتتتتتتتتتت ا   ا تتتتتتتتتتتتت امتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتي  زتتتتتتتتتتتتتم   

 

 ل  متتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتتتر  زتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتت   
 اا تتتتتتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت ا م     تتتتتتتتتتتتتت   إ 

 يتتتتتتتتتتت  ي  متتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتتر ال  يتتتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتت ال 
  زتتتتتتتتتتتتت      فتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتت    ال ر تتتتتتتتتتتتت  

 اا تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا    فيتتتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتتتت  
  ال تتتتتتتتتتتتت    الستتتتتتتتتتتتت ر ال  يتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتت ل 

 

لويل املنان اهو نه إ ساناإلحم منازل ياكإواهلل يوفقنا وإياكم الستعمال هذه األركان وينزلنا و
 واحلمد هلل وحده وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.

 
 مت كتاب حلية األبدال
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 كتاب نقش الفصوص

 يل ىل مل خل
 اللهم بارك َعَلّي ومتمه

 حكمة إهلية يف كلمة آدمية -1-فص
ى وجعل سدا مسّو جاهلل العامل اعلم أّن األمساء احلسىن تطلب بذواهتا وجود العامل. فأوجد

ّن الروح إف، [31: ]البقرة َّّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱوجود العامل اإلنساين  آدمب وأعين  روحه آدم
، العامل يفوهلذا يقال  لقوى.انسان الكامل مبنزلة لإلهو مدّبر البدن مبا فيه من القوى، وكذلك األمساء 

ّصه خّية، ولذلك رة اإلهلحلضمن ا اإلنسان خمتصرًا كانكبري، ولكن بوجود اإلنسان فيه. وّنه اإلنسان الإ
 ."محنعلى صورة الر": ، ويف رواية"ّن اهلل خلق آدم على صورته"إبالصورة، فقال، 

رب الدنيا خت . وهلذاساينوجعله اهلل العني املقصودة من العامل، كالنفس الناطقة من الشخص اإلن
هر بالصورة د والظاإلجياو األّول بالقصد واآلخر باىل اآلخرة من أجله فهإنتقل العمارة تبزواله، و

 .بناءه خلفاءليفة وأخك جعله رّب بالنسبة للعامل. ولذلوللَّه ااملنزلة. فهو عبد  والباطن بالسورة، أي
قام من العامل م حكم أحدوما أ ّلا اإلنسان ملا فيه من القّوةإلعامل الربوبّية اوهلذا ما اّدعى أحد من 

 أعّز من دات. فالملوجوااليت هي أنزل  ّلا اإلنسان. فعبد احلجارة واجلمادات،إ فسهاالعبودية يف ن
عزته  ان فانظر إىلباإلنس قصوداإلنسان بربوبّيته، وال أذّل منه بعبودّيته فإن فهمت فقد أبنت لك عن امل

سخة من ن لم أنها تعباألمساء احلسىن وطلبها إياه عزته ومن ظهوره هبا تعرف ذلته فافهم ومن هن
 الصورتني احلق والعامل.

 شيثيةحكمة نفثية يف كلمة  -2-فص
هي على اب ولوهانعم خاصة من امسه ياعلم أن عطيات احلق على أقسام منها أنه يعطي ل

حلجاب ة فتكون مع األمسائيأما اأمسائية فالذاتية ال تكون إال بتجل لألمساء و وهبٌة ٌة،ذاتي هبٌة: قسمني
 [50: ]طه َّ مت هب مب هئُّٱ: ذه األعطية إال مبا هو عليه من االستعداد وهو قولهوال يقبل القابل ه

بالقول  ؤالل، والسالقوباحلال البد منه أو عن سؤال ب فمن ذلك االستعداد قد يكون العطاء عن سؤال
ألنه أمري  املعرفةكمة وسؤال بالطبع وسؤال امتثال لألمر اإلهلي وسؤال مبا تقتضيه احل: على قسمني

سك قا ولنفيك ح)إن ألهلك عل: لك جيب عليه أن يسعى يف إيصال كل ذي حق إىل حقه مثل قولهما
 ولعينك ولزورك( احلديث

  -3- فص
 
 وحية يف كلمة نوحيةحكمة سب

صف ب له هذا الوجيق ملن إلطالزه عما ال يقبل التنزيه فاالتنزيه من املنزه حتديد للمنزه إذ قد مّي
 ه بإطالقه.تقييد فما مث إال مقيد أعال
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فه فال ع يف وصشرائواعلم أن احلق الذي طلب من العباد أن يعرفوه هو ما جاءت به ألسنة ال
: اهللبعرفتني ماحب يتعداه عقل قبل ورود الشرائع فالعلم به تنزيهه عن مسات احلدوث فالعارف ص

ىل اهلل فإن إاءت به جما  رائع ومعرفة تلقاها من الشرائع ولكن شرطها أن يرد علمشمعرفة قبل ورود ال
 .وقد تقدم يف شيث الذايت كشف له عن العلم بذلك فذلك من باب العطاء اإلهلي

  -4-فص 
 
 وسية يف كلمة إدريسيةحكمة قد

عما والسما ، وال[5: ]طه َّيف ىف يث ىث نثُّٱ: علّو مكان، مثل قوله تعاىل: العلّو علّوان
ن، والعلم م وعمل. فالعمل للمكاالناس بني عل [88: ]القصص َّرن مم ام يل ىلُّٱ: مكانة وعلّو

فهذا  [35: ]حممد َّ مي زي ُّٱٱ[139: ]آل عمران َّ هب مب ُّٱوأّما علّو املفاضلة، فقوله،  .للمكانة
[، 11: لشورى]ا َّمه جه ُّٱ ىل جتّليه يف مظاهره، فهو يف جتّل ما أعلى منه يف جتّل آخر، مثلإراجع 

 .(جعت، فلم تطعمين)ومثل  [46: ]طه َّجض مص خص حص مس ُّٱ مثل
 حكمة مهيمنية يف كلمة إبراهيمية -5-فص 

له. فعّم يده ورجولسانه ثبات عني العبد. وحينئذ يصّح أن يكون احلّق مسعه وبصره وإبّد من  ال
ن فرائض، فهو أحّب ال أّماوقواه وجوارحه هبوّيته على املعىن الذي يليق به. وهذه نتيجة حّب النوافل 

ل عداد احملاست قدر بالنوافل علىفقدرك  تسمع به وتبصر به. فلنوايبصر بك. والويسمع احلّق بك 
 درك بالفرائض كّل مدرك. فافهم.تو

 حكمة حقية يف كلمة إسحاقية -6-فص 
لها على الكّل حكم ف .شيءوغري  شيءالشاملة لكّل  اعلم أن حضرة اخليال هي احلضرة اجلامعة

ر عنه املعّب ارج، وهوّورته الصورة من خص طابق ملايقسم : صدق وتنقسم قسمني التصوير. وهي كّلها
 والعامل يصدق يف: تعّلمعامل وم: والناس هنا على قسمني .بالكشف وقسم غري مطابق، وفيه يقع التعبري

 له.  حلدق الرؤيا حىت يعلمه احلق ما أراد بتلك الصورة اليتالرؤيا، واملتعلم يصِّ
 حكمة علية يف كلمة إمساعيلية -7-فص 

ما  امسأ، أو كثرية يف موجده سبحانه ستدعى نسبًاي - الذي مل يكن، مّث كان - وجود العامل
حدى الذات منسوب إ فالعامل موجود عن .شئت. فقل، ال بّد من ذلك. وباجملموع يكون وجود العامل

ا مف يكن ممكنا، ملن إامل  العأحدّية الكثرة من حيث األمساء، ألّن حقائق العامل تطلب ذلك منه مّث إليها
بول، قناه وعن ذكر ليه ماإمنسوب  يٍّ هلإعن اقتدار : أمرين نعّلا إقابل للوجود. فما وجد العامل  هو

ن حيث ىل العامل مإ . فنسب(ُكوُنَفَي)قال ، (ُكْن) تكوين. وهلذا قال تعاىل عند قولهال ّن احملال ال يقبلإف
 .قبوله

 حكمة روحية يف كلمة يعقوبية -8-فص 
ىل الطالب فيما طلب، فهو إفانقاد  ،ًاهلل اْلِإْسالم . ومعناه االنقياد. ومن طلب منه أمرالدِّيَن ِعْنَد ا

به الرسل ودين معترب، وهو  دين مأمور به، وهو ما جاءت: والدين ديناني سرنّنه إفافهم، ف مسلم.
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 يهلواألمر اإل .لحأف رعايته ابتغاء رضوان اهلل سبحانه، فقد فيه تعظيم احلّق فمن رعاه حّق االبتداع الذي
، وهو الذي ال يتصّور خمالفته. وبالواسطة واسطة ّلا صيغتهإ من األمر اإلهلي فيه أمر بواسطة، فما: أمران

 خاّصة، ال املوجود. لكان ّلا، وإاملأمور بال واسطة ، وأمر بالخيالف. وليس قد

 يوسفية يف كلمة حكمة نورية -9-فص 
 ه ما أراد اهللب ف كشَ ي ي  األنوار وأعظمها نفوذا النور الذبه. وأمتّ  ف  َشْكوي  ف كِشالنور َي
اد منها يف ة خمتلفة يراين كثريه معلة املرئية يف النوم وهو التعبري ألن الصورة الواحدة تظهر يبالصور املتجل

ج ؤذن فيححد يحق صاحب الصورة معىن واحدا فمن كشفه بذلك النور فهو صاحب النور فإن الوا
ن فيدعو خر يؤذواآل يسرق وصورة األذان واحدة وآخر يؤذن فيدعو إىل اهلل على بصريةوآخر يؤذن ف

 إىل ضاللة.

 حكمة أحدية يف كلمة هودية -10-فص 
طريق املوصل هلل بالنا اغايات الطرق كلها إىل اهلل واهلل غايتها فكلها صراط مستقيم لكن تبعد

آل إىل فامل [156: ]األعراف َّمي خي حي جي ُّٱ إىل سعادتنا خاصة وهو ما شرعه لنا فلألول
ة ومنهم من ني املنع نم السعادة حيث كان العبد وهو الوصول إىل املالئم ومن الناس من نال الرمحة

 ذاّمة هلل من امليه وقاين فوأما املتقي فله حاال ،ناهلا من حيث الوجوب ونال سبب حصوهلا من عني املنة
 .وحال يكون اهلل له وقاية فيه وهو معلوم

 حكمة فتوحية يف كلمة صاحلية -11-فص 
امل هلل إجياد العااد جعل إلفرملا أعطت احلقائق أن النتيجة ال تكون إال عن الفردية والثالثة أول ا

 َّجغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصُّٱ: عن نفسه وإرادته وقوله والعني واحدة والنسب خمتلفة فقال
ي ثالثة ربعة فهكانت أ يف املعقوالت فإهنا وإن وال حيجبنك تركيب املقدمات يف املنظر [40: ]النحل

بال  العامل نتيجةوإلنتاج ايف  لكون املفرد الواحد من األربعة يتكرر يف املقدمتني فافهم فالتثليث معترب
 شك.

 بيةيشع يف كلمة حكمة قلبية -12-فص 
ته ال ورمحسعه وعبد اعلم أن القلب وإن كان موجودا من رمحة اهلل ألن اهلل أخرب أن قلب ال

ورد يف  حلق كماان اكتسعه فإهنا ال يتعلق حكمها إال باحلوادث وهذه مسألة عجيبة إن عقلت وإذا 
ة للماء األوعي شكالالصحيح يتحول يف الصور مع أنه يف نفسه ال يتغري من حيث هو فالقلوب له كأ

 [29: ]الرمحن َّاك يق ىق يف ىفُّٱ يشكل بشكلها مع كونه ال يتغري عن حقيقته فافهم أال ترى أن احلق
ومل  [37: ]ق َّمي خي حي جي يه ىه مه جهُّٱ: كذلك القلب يتقلب يف اخلواطر ولذلك قال

 يقل عقل ألن العقل يتقيد خبالف القلب فافهم.
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 لوطية كلمة حكمة ملكية يف -13-فص 
: ]الروم َّمث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئُّٱ: قال اهلل تعاىل

 ،اجة املزده قوزاج يف العموم واخلصوص والقوة اليت بعفالضعف األول بال خالف ضعف امل [54
ضعف  اخلصوص ه يفاحلال، والضعف الثاين ضعف املزاج، وينضاف إلي ةوينضاف إليه يف اخلصوص قو

ند نفسه ع نفسه يفصري املعرفة، أي املعرفة باهلل بضعفه حىت يلصقه بالتراب فال يقدر على شيء في
يلة ويقول يريد القب [80: ]هود َّمك لك خك حك جك مقُّٱ: ال لوطكالصغري عند أمه الرضيع ولذلك ق

ديد ركن الشعرفة فاليريد ضعف امل ،"يرحم اهلل لوطا لقد كان يأوي إىل ركن شديد": aرسول اهلل 
 هو احلق مدبره ومربيه.

 يةرحكمة قدرية يف كلمة عزي -14- فص
علم  نفسه وهو العليه يف هو امل ماهلل احلجة البالغة على خلقه ألهنم املعلومون واملعلوم يعطي الع

يل وكل ل نيب ويب وكنثر للعلم يف املعلوم فما حكم على املعلوم إال به واعلم أن كل رسول أوال 
 رسول ويل.

 حكمة نبوية يف كلمة عيسوية -15-فص 
صرفه تكون يمن خصائص الروح أنه ما مير على شيء إال حيي ذلك الشيء ولكن إذا حيي 

جسام يف األ هليتعداده ال حبسب الروح فإن الروح قدسي أال ترى أن النفخ اإلحبسب مزاجه واس
مري ملا رى الساال تاملسواة مع نزاهة وعلو حضرته كيف يكون تصرفه بقدر استعداد املنفوخ فيه أ

 عرف تأثري األرواح كيف قبض فخار العجل فذلك استعداد املزاج.
 حكمة رمحانية يف كلمة سليمانية -16- فص

صف آما ظهر مي وا كانت له من حيث ال يشعر قالت بالقوة يف كتاب سليمان إنه كتاب كرمل
ن هو حسنة كان مل م إذبالقوة على اإلتيان بالعرش دون سليمان إال ليعلم احلق أن شرف سليمان عظي

زمان   كليفاخللق  تجديدبنه هو عثور على علمها أك: من حسناته له هذا االقتدار وملا قالت يف عرشها
يس عني ملرىب لاعرش ة وما كان جلة كما أن الفأتت بكاف التشبيه وأراها صرح القوارير كأنه جّل

د من بعد بغي ألح يناليف العامل كله وامللك الذي  العرش من حيث الصورة واجلوهر واحد وهذا سارٍ 
يف رياح  ا أرواحألهنية األرواح النارتسخري  ى طريق التصرف فيه تسخري الرياحلالظهور باجملموعة ع

 عليها. بغري حساب لست حماسبًا
 حكمة وجودية يف كلمة داودية -17- فص

 وهب لداود فضال معرفة به ال يقتضيها عمله. فلو اقتضاها عمله، لكانت جزاء. ووهب له
 َّمث زث رث يت ىت ُّٱ: وبقي قوله [30: ]ص َّىب نب مب ُّٱ: ، فقالسليمان  فضاًل
نة املبالغة يبب [13: ]سبأ َّخك حك جك مق حق ُّٱ: أو مبعىن اهلبة؟ وقال لعطاء جزاءهل هذا ا [10: ]سبأ

. وشكر a قول النيب "أفال أكون عبدا شكورا": ليعّم شكر التكليف وشكر الترّبع. فشكر الترّبع
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. وبني الشكرين ما بني "َواْشُكر وا ِنْعَمة اهلل" و "للَِّها َواْشُكر وا"التكليف ما وقع به األمر، مثل 
 يومن أعط .مامة، وغريه ليس كذلكوداود منصوص على خالفته واإل .ن اهللعين ملن غفل الشكور

باملوافقة،  ذنتوالتحّكم والتصّرف يف العامل. ترجيع اجلبال معه بالتسبيح والطري  ياخلالفة، فقد أعط
 فموافقة اإلنسان له أوىل.

 حكمة نفسية يف كلمة يونسية -18-فص 
لرضا اله حال يه حااهلل أضافهم إليه وذلك لغضبه فكيف لو كان فعادت بركته على قومه ألن 

يعين الصادقني يف أحواهلم ومن  [88: ]األنبياء َّ خب حب جب مئهئ خئ حئ ُّٱ فظن باهلل خريا
دخل نفسه امههم أا سلطفه أنبت عليه شجرة من يقطني إذ خرج كالفرخ فلو نزل عليه الذباب أذاه مل

 فيهم فعمت الرمحة مجيعهم .
 حكمة غيبية يف كلمة أيوبية -19-فص 

أهله  نه أعطاه اهللم هذا موعل قتدار اإلهلي لصربهملا مل يناقض الصرب الشكوى إىل اهلل وال قاوم اال
ياة و سر احلهلذي اومثلهم معهم وركض برجله عن أمر ربه فأزال بتلك الركضة آالمه ونبع املاء 

يما نذره فق به فه ورعله رمحة له وذكرى لنا ولالسارية يف كل حي طبيعي فمن ماء خلق وبه برى فج
ترهم عما يعرض هلا من لس aلنا ليتميز يف املوفني بالنذر، وجعلت الكفارة يف أمة حممد  تعليمًا

ان وإن فراعى اإلمي لف عليها حمم العقوبة يف احلنث، والكفارة عبادة واألمر هبا أمر باحلنث إذ رأى خريًا
اعة حكم طصية أو  معيفإياه وكونه  نتيجة ذكره اهلل فيطلب العضو الذاكركان يف معصيته فإنه ذاكر 

 آخر ال يلزم الذاكر منه شيء.
 حكمة جاللية يف كلمة حييوية -20-فص 

 .ليهإامسه لريجع  يفداء به القتأنزله منزلته يف األمساء، فلم جيعل له من قبل مسّيا. فبعد ذلك وقع ا
ا التخّيل. ورا هبذعله حصقلبه من مرمي، وكانت منقطعة من الرجال فجفيه مّهة أبيه ملا أشرب  وأّثرت

ضل أف ملاءا هالنزإخّيل يف نفسه عند تأهله، فلي واحلكماء عثرت على مثل هذا فإذا جامع أحد
 .ن مل يأخذ كّلهإحبّظ وافر،  ّن الولد يأخذ من ذلكإاملوجودات، ف

 حكمة مالكية يف كلمة زكرياوية -21-فص 
 رجت فأنتج من مل بسّره، ناداهفاحلاضرين.  مساعأرّبه عن  كرّيا برمحة الربوبّية، ستر نداءز مّلا فاز

عل اهلل . وج"اللواقح" وبني هاق بين، وفر"الرِّيَح اْلَعِقيَم"ّن العقم مانع، ولذلك قال، إف: نتاجهإالعادة ب
 .دعائه وارث ما عنده، فأشبه وارث مجاعة من آل إبراهيم حيىي بربكة

 حكمة إيناسية يف كلمة إلياسية -22-ص ف
لق الناس التقدير، فخ [17: ]النحل َّخي حي جي يه ىه ُّٱ: ، ويقول اهلل"َأْحَسن  اْلخاِلِقنَي": يقول

 اإلجياد. وهذا اخللق اآلخر
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 حكمة إحسانية يف كلمة لقمانية -23-فص 
ب لوصايا باجلناا . ولهدعبامّلا علم لقمان أّن الشرك ظلم عظيم للشريك مع اهلل، فهو من مظامل ال

 .جوامع اخلريو - حكم هبا نفسهف - ، وصايا املرسلني، وشهد اهلل له بأّنه آتاه احلكمةيهلاإل
 حكمة إمامية يف كلمة هارونية -24-فص 

من ورث وفيما  بعد انفصاله إىل ربه فلينظر الوارث aهارون ملوسى مبنزلة نواب حممد 
 هو. هأنكرف كان  تصيه مقام رب املال فمن كان على أخالقه يفاستنيب فتعينه صحة مرياثه ليقوم ف
  -25-فص 

 
 لوية يف كلمة موسويةحكمة ع

قتولني ملحياة ا بقاءسرت إليه حياة كل من قتله فرعون من أجله ففراره ملا خاف إمنا كان إل
 غري حاجته يف اهلل كلمةوفكأنه يف حق الغري فأعطاه اهلل الرسالة والكالم واإلمامة اليت هي احلكم 

هذا ضل عن  مثل ْمِلَع ْنَم َمْلِع َمِلالستفراغ مهه فيها فعلمنا أن اجلمعية مؤثرة وهو الفعل باهلمة وملا َع
 من زن رن مم امُّٱ: القرآن يف املثل املضروب فقال مقام طريق هداه حني اهتدى غريه به فأقامه

 لذي فيه.. وهم اخلارجون عن طريق اهلدى ا[26: ]البقرة َّمي زي ري ٰى ين ننىن
 حكمة صمدية يف كلمة خالدية -26-فص 

: ابنته يف aل ا قاقومه فأضاعوه وهلذ ، وأضاعجعل آيته بعد انتقاله إىل ربه فأضاع آالءه
لعرب ا يطرأ على اشونه ملينب وما أضاعه إال بنوه حيث مل يتركوا الناس ،"بابنة نيب أضاعه قومه رحبًا"م

 من العار املعتاد.
 دية يف كلمة حممديةحكمة فر -27-فص 

تلفة ئق املخحلقاامعجزته القرآن واجلمعية إعجاز على أمر واحد ملا هو اإلنسان عليه من 
هلل كونه كالم ا هلل فمنااية كالقرآن باآليات املختلفة مبا هو كالم اهلل مطلقا ومبا هو كالم اهلل وحك

أي ما  [22 :]التكوير َّخت حت جت ُّٱ: مطلقا هو معجز وهو اجلمعية وعلى هذا يكون مجعية اهلمة
يء من اهلل خبل بش أنه ستر عنه شيء وال بضنني فما خبل بشيء مما هو لكم وال بضنني أي ما يتهم يف

ته ألنه أي ما خاف يف حري [2: ]النجم َّ يم ىم مم خم حم جم ُّٱ: هو لكم اخلوف مع الضالل قال
 حلرية.اات يان يف إثبمن علم أن الغاية يف احلق هي احلرية فقد اهتدى فهو صاحب هدى وب

 
 وسلم وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله
 مت كتاب نقش الفصوص
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 الوصيةكتاب 

 يل ىل مل خل
ملك فإن ئا من ع حتقر شيال، "لي ال إله إال اهللبأفضل ما قلت أنا والنبيون من ق": aقال النيب 

لفك به مع كية حىت عناواء نه ما كلف باألمر إال وله بذلك اعتنإاهلل ما احتقره حني خلقه وأوجبه ف
: ول إال حقا وقالميزح وال يق نك حمل لوجود ما كلفك به كان إكونك يف املرتبة أعظم عنده ف

بطول  أحق ال شيء: ، وقال بعض احلكماء"هل يكب الناس على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم"
 ،فضوليكثر الب وألبواالسجن من اللسان وقد خلقه اهلل خلف الشفتني واألسنان ومع هذا يفتح ا

نة إال ما له استعا املريض ترى ادة املرضى ملا فيه من االعتبار ألن اهلل عند عبده إذا مرض أاليوعليك بع
 أي  يزال مع اهللالاملريض يه وباهلل وال ذكر إال اهلل فال يزال احلق بلسانه منطوقا ويف قلبه التجاء إل

هم قيويس م عبادهيطع واسقه فإنه أنزلك منزل احلق الذي مريض كان حلضور اهلل عنده وأطعم السائل
ورا به وكان وجه مسرال طلقاوقد أمرك باإلنفاق مما هو مستخلف فيه فال ترد سائال ولو بكلمة طيبة و

ىل زادي إ سهال حتملوأهال واهلل ": إذا سأله السائل سارع إليه بالعطاء ويقول Cاحلسن واحلسني 
هلل ام اليت أوجب ع حقوقهمتن باد فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وظلم العباد أن، وإياك وظلم الع"خرةاآل

 .يةهلدااعليك أداءها وال تنهر السائل مطلقا فإن اجلائع يطلب الطعام والضال يطلب 
ه فإن له نكر عليتال العلم حقه و ل بعلمه فاعمل أنت بعلمه حىت تويفوإذا رأيت عاملا مل يعم

، إن [31: اف]األعرَّجم يلُّٱ: وعليك بالتجمل فإنه عبادة مستقلة لقوله تعاىل درجة علمه عند اهلل
يل جيب مجإن اهلل ": ، فقال "أحب أن يكون نعلي حسنا وثويب حسنا": رجال قال له 

 عطاك فإنه ماأوفيما  ذ منك، وعليك مبراقبة اهلل فيما أخ"إن اهلل أوىل أن تتجمل له": ، وقال"اجلمال
من شيء  مابوبه وحمب صرب فيحبك فإنه جيب الصابرين وإذا أحبك عاملك معاملة احملأخذ منك إال لت

 : يزول عنك إال وله عوض سوى اهلل

  ل تتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت   إ ا ف ر  تتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت ف
 

  لتتتتتتتتتتتتي  هلل إ  ف ر تتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت ف 
 

وكذلك إذا أعطاك فإن من مجلة ما أعطاك الصرب على ما أخذه منك فأعطاك الشكر وهو حيب 
، وعليك "إذا رأيت النعمة مين فذلك حق الشكر: رب ما حق الشكر؟ قال يا": سىالشاكرين وقال مو

بأداء األوجب من حق اهلل وهو أن ال تشرك به شيئا من الشرك اخلفي الذي هو االعتماد على األسباب 
 يي ىيُّٱ: ية يف املؤمن وهو املراد بقولهنيلقلب فإن ذلك من أعظم رزية دااملوضوعة والركون إليها ب

حق اهلل على العباد؟ أن يعبدوه  اأتدرون م": ، وقال [106: ]يوسفٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
أتدرون ما ": ، فدخل فيه الشرك اخلفي واجللي الذي هو قطع اإلسالم مث قال"وال يشركوا به شيئا
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، وذلك بأن ال تتوجه إال إىل اهلل عذهبم باالعتماد على "حقهم على اهلل إذا فعلوا ذلك؟ أن ال يعذهبم
بفقدها فهم معذبون وبعد فقدها يعذهبم بتوهم فقدها  اباب ألهنا معرضة للفقر يف حال وجودهاألس

 بفقدها أملا. ادائما وإذا مل يشركوا استراحوا ومل ينالو

ا يوم القيامة حسرة إهن": وإياك أن تريد علوا يف األرض فإن من أراده أراد الوالية وقال 
 ع وخضوعوخشو من اهلل إال أن تكون صاحب ذلة ومسكنة لزم اخلمول وال تطلبت ال، و"وندامة

لم عكن ممن بك وروكل من أوصاك مبا يف استعماله سعادتك فهو رسول من اهلل إليك فاشكره عند 
ؤمنني ودد املك بتوعمل وال تكن ممن علم وال يعمل به فتكون كالسراج يضيء للناس وحيترق وعلي

 اعى له سائر اجلسد باحلمى.فإهنم كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تد

 سيلواجل من رحيه بكإن اجلليس الصاحل كصاحب املسك إن مل يصبك منه أصا": قال 
ك وال  فيمنود اهلل، وعليك بإقامة حد"ن مل يصبك من شرره أصابك من دخانهإكصاحب الكري  السوء

امللك فإن  ذلك ملةري فخفإنك مسؤول عنه وأقل الواليات نفسك فأقم حدود اهلل فيها وإذا خطر ببالك 
لب علم عليك ط تعنيفهناك عنه مانع فذلك ملة الشيطان وال تعرف اخلري والشر إال بتعريف الشرع 

أال أنبئكم ما ": الق  الشريعة إلقامة حدود اهلل تعاىل وعليك بإسباغ الوضوء خاصة يف الربد فإنه
 ل يف كل مجعةاالغتساك ب، وعلي"لى املكارهميحو اهلل به اخلطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء ع

اهلل أمره  حيث أن ه مناهلل ب ىمطهر للبدن مرض للرب أي العبد فعل فعال يرض األسبوعفإن الغسل يف 
 إقامة الدين ماع علىجتالابذلك فامتثل هو بأمره وعليك بالصالة املكتوبة باجلماعة وإن املراد بذلك 

 ع الفجر.أن يطل إىل  تقوم إىل الصالة مث تنام مث تقوم إليهاد أن تنام من أول الليل مثهجوالت

ا خلالف مامن  وقد ذهب ابن راهويه إىل أن من مل يذكر التسبيحات مل تصح صالته فاخرج
: ]التوبة َّ مم خم حم جم يل ُّٱ: استطعت وعليك باجلهاد األكرب وهو جهاد هواك قال اهلل تعاىل

ك لاد خلص ا اجلهمة اهلل عليها وإذا جاهدت نفسك هبذكفر من نفسك فإهنا تكفر نعأ، وال [123
م اهلل من ا آتاهرحني مبالذين عند رهبم يرزقون ف األحياءاألكرب الذي إن قتلت فيه كنت من اجلهاد 

هلواه  اإلصالة متبعبق فإنه احل فضله وال يزال العبد يف اجلهاد األكرب ألنه جمبول على خالف ما دعاه إليه
ظ حق اجلار هوى احفما ي اإلرادة يف حق احلق فيفعل احلق ما يريده اإلنسان أن يفعلالذي هو مبنزلة 

مر : لقه قيله حني خحتقرواجلوار وقدم األقرب دارا فاألقرب وال حتقر أحدا من اخللق فإن اهلل ما ا
 : شاعرقال ال ل اخلري قوإال لساين خبنزير فقال له مر بالسعادة قيل له يف ذلك فقال ال أعود عيسى 

  إ متتتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت ي    تتتتتتتتتتتتتتتتت   
   إ ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
   إ ا متتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتي     تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا

 

 ف تتتتتتتتتتتتتتتتت    خيتتتتتتتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتتتتتتت ي  يستتتتتتتتتتتتتتتتتم  
 ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت    أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف 
 أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   هللا إمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ي متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
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املؤمن إىل  أزرة": وإياك واخليالء فارفع ثوبك فوق كعبك أو إىل نصف ساقك لقوله 
هنا بالبذاذة فإ ، وعليك"حقا أبقى وأتقى وانقىتقصريك الثوب ": لعلي  a، وقال "نصف ساقه

لقيامة اهل يوم أصفة من اإلميان وهي عدم الترفه يف الدنيا وقد ورد اخشوشنوا وهي صفات احلاج و
ف وال شك ء والصليالفإهنم شعث غرب حفاة عراة فإن ذلك أنفى للكرب والبعد من العجب والزهو واخل

ن اإلميان وعليك م علها مياط هذا األذى إال بالبذاذة فلذلك جأهنا أذى يف طريق سعادة املؤمن وال 
الدين ": له يحة لقوالنصبباحلياء فإن اهلل حيي واحلياء من اهلل ترك كل ما ال يرضى اهلل به وعليك 

ج إىل علم هو حيتاوهتم ، والناصح يف دين اهلل هو الذي يؤلف بني عباده وبني ما فيه سعاد"النصيحة
 لورع يفاك بكر صحيح وروية حسنة واعتدال مزاج فال يصلح هلا كل واحد وعليكبري وعقل وف

العجلة إال ووإياك  بهاتكل واملشرب والورع عبارة عن اجتناب احلرام والشأاملنطق كما تتورع يف امل
ل عمل دركت وكذا أإفيما أمر به وهو الصالة يف أول الوقت وإكرام الضيف وجتهيز امليت والبكر 

صل رمحه و فمن  اهللعليك بصلة الرحم فإهنا شجنة من الرمحن وهبا وقع النسب بيننا وبنيو لآلخرة
، "عوذ بك منك"أ :ه إليه مثل قول من اهلل كما أنت فقري اهلل كن فقري هاهلل من قطعه قطع هوصل

س يف نه لية كما أحملضاية بل العبودية بومعىن فقرك من اهلل أن ال تشم منك رائحة من روائح الربو
لبطنة إياك واضا وجناب احلق شيء من العبودية ويستحيل ذلك عليه فهو رب حمض فكن أنت عبدا حم

ن مامل كل من وعوال تأكل لتس لتأكلفإهنا تذهب بالفطنة فكل لتعيش وعش لتطيع ربك وال تعش 
لرسل ابوبية وعامل ار بالرإلقراتصحبه أو يصحبك مبا تعطيه رتبته فعامل اهلل بالوفاء ملا عاهدته عليه من 

ح لح واختم بامللح فإن امللبدأ طعامك باملايا علي ": aواملالئكة بالطهارة وعلى هذا قال  باالقتداء
خلت فقل ي إذا دا عليشفاء من سبعني داء منها اجلنون واجلذام والربص ووجع األضراس ووجع البطن 

اس كر عبدي والن يف ذاهلل ورسوله يقول هبدبسم اهلل وباهلل أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممد ع
 ".غافلون

 

 مت كتاب الوصية
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 شجرة الكون

 يل ىل مل خل
وقدسه عن  احلمد هلِل األحدي الذات، الفردي الصفات، الذي تقدس وجهه عن اجلهات،

الت، االتصا ه عناحملدثات، وقدمه عن اجلهات، ويده عن احلركات، وعينه عن اللحظات، واستواؤ
ادته روال ختتلف إ وفات،الذي ال تعدد لصفاته بعدد املوص. ه عن اهلفوات، وإرادته عن الشهواتوقدرت

 .وداتملوجابكلمة "كن" مجيع الكائنات، وأوجد هبا مجيع  نَ وََّكباختالف املرادات، َو
ملصون، قال رِّها ان سا مستخرج مإلَّ ،ا مستخرج من كنهها املكنون، وال مكنونفال موجود إلَّ

 .[40: ]النحل َّجغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ:  تعاىلاهلل
، وأصل له شجرةون كيت الكفإين نظرت إىل الكون وتكوينه، وإىل املكنون وتدوينه، فرأ: وبعد

ر ذبانعقد من ذلك الف -خلقناكم  حنن -: بلقاح حبة ،نيةو"كن" قد لقحت كاف الك من حبة هانور
ة، اإلراد ا غصنان خمتلفان أصلهما واحٌد، وهووظهر من هذ ،[49: ]القمرَّمئ هي مي خي حيُّمثرة 

 َّىب نب مب زبُّٱكاف الكمالية  ،ا القدرة، فظهر عن جوهر الكاف معنيان خمتلفانموفرعه
ٱ.[253: البقرة] َّ يبرت ىب نب مب زب رب ُّٱوكاف الكفرية  ،[3: ]املائدة

اد رى حكم مم علالعد "كن" فلما أبرزهم من "نون النكرة ونون املعرفة"وظهر جوهر النون 
خرجة من ن املستلكوشجرة ا رش عليهم من نوره، فأما من أصابه ذلك النور فحدق إىل متثال ،القدم

وهنا لله يف شرح  واتضح ،[110: ان]آل ِعمر َّ ين ىن من ُّٱ حبة "كن"، فالح له يف سر كافها متثال
 .[22: ]الزمرٱَّيمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ

  هجائهيفلط فغ ، املقصود من حرف "كن"فطولب بكشف املعىن ،وأما من أخطأه ذلك النور
 .كافرينن المبنون نكرة، فكان  ،فظن أهنا كاف كفرية ،وخاب يف رجائه، فنظر إىل مثال كن

رائر سما علم من هجاء حروفها، وما شهد من : وكان حظ كل خملوق من كلمة "كن"
ر لك النوفمن أصابه ذ ،رهمث رش عليهم من نو ،إن اهلل خلق خلقه يف ظلمة": aخفائها، دليله قوله 
 ." وغوى ضّل: ه ذلك النورأاهتدى، ومن أخط

وواحد  ،اراحد من نو: نيف دائرة الكو فوجد كل موجود دائرًا ،فلما نظر آدم إىل دائرة الوجود
 .من طني

ها يؤول، ر، فإلياستطاو، فكيفما دار واستدار وحيثما طار "كن" ائرمث رأى هذه الدائرة على سر
  ل، وال يزول عنها وال حيول.وعليها جيو

و فه .كرةالن ونون ،كاف الكفرية ،وواحد شهد .ونون املعرفة ،فواحد شهد كاف الكمالية
  .ملكوِّنراده اوليس للمكوَّن أن جياوز ما أ ".كن"راجع إىل نقطة دائرة  ،على حكم ما شهد

شئ من ك ناذلعلمت أن أصل  ،ونوع مثارها ،فإذا نظرت إىل اختالف أغصان شجرة الكون
 .بائن عنها "،كن"حبة 
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، "كن"ثال نظر إىل م، [13: ]البقرة َّّٰ ِّ ُّ َُّّٱ فلما أدخل آدم يف مكتب التعليم،
ال  فيًاتخم نت كنزًاك"ية كاف الكنز: "كن"م من كاف كوِّن من املكوَّن، فشهد املعلونظر إىل مراد امل

 .اآلية [14: ]طه َّخن حن جن يم ىم مم خمُّٱ نون األنانية: فنظر من سر النون "ُأعرف فأحببت أن ُأعرف
 اك يق ىقُّٱ استنبط له من كاف الكنزية كاف التكرمي: فلما صح اهلجاء، وحقق الرجاء

نون : ألنانيةمن نون ا واستخرج له "ويدًا وبصرًا كنت له مسعًا": ، وكاف الكنتية[70: ]اإلسراء َّلك
: ]إبراهيمٱَُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱ ،واتصلت هبا نون النعمة ،[122: ]األنعام َّ نن من زن ُّٱالنورية 

34]. 
، وقد "كن"روف فح حيتص: فإنه مكث يف مكتب التعليم أربعني ألف عام ،وأما إبليس لعنه اهلل

هلا كاف اثليشهد من مت "،كن"م إىل نفسه، وأحاله على حوله وقوته، فكان ينظر إىل متثال لوكله املع
 [12: ]األعَراف َّ ىن من خن ُّٱنون ناريته : اويشهد من نوهن ،[34: ]البقرة َّ مب خب ُّٱ كربتكفره، ف

 .[94: ]الشعراء َّ اك يق ُّٱفاتصلت كاف كفريته بنون ناريته 
 َّيب ىب نبُّٱغصن بفلما نظر آدم إىل اختالف هذه الشجرة، وتنوع أزهارها ومثارها، فتثبت 

 .[35: ]البقرة َّمس خسُّكل من مثار التوحيد، واستظل بظل التفريد : فنودي [14: ]طه
-  مزالقيففزلقا ، فأكال منها، [20: ]األعرافَّمث هتُّأن يوصله بغصن : ليسفأراد إب

، [37: ]البقرة َّهلُّٱفتدلت عليه مثار  ،[23: ]األعرافَّيل ىل ملُّٱواستمسك بغصن  -عصىو
كل على مقدار  فشهد [172: ]األعراف َّ ّٰرئ ِّ ُّٱشهاد، على رؤوس األشهاد فلما نودي يوم األ

االختالف وقع من  لكن ،[172: ]األعراف َّمئُّاإلجياب، فقالوا  ومسع، مث اتفق الكل يف ،ما شهد
ن أشهده مجالية وم [11: ]الّشورى َّمهىه جه ين ُّٱحيث اإلشهاد، فمن أشهده مجالية ذاته شهد أنه 

فت اختل ،ومن أشهده عرائس خملوقاته [23: ]احلشرَّهت مت خت حت جت هب ُّٱشهد أنه  ،صفاته
 رًاعلوه حجم ج، وقو، وقوم جعلوه معدومًادودًاالختالف املشهود، فقوم جعلوه حم ،شهاداهتم
، "كن"سر كلمة  وهو مستبطن يف [51: ]الّتوَبة َّ مث زث رث ُّٱ، والكل يف ذلك على حكم جلمودًا

 دائر على نقطة دائرهتا، ثابت على أصل حبتها.
ن أجعل أببت مثرهتا، ومعىن صورهتا، أح زرشجرة الكون، وب زرفلما كانت هذه احلبة ب

تت بنفمثلت شجرة  ،نوااًلوال ماألقوال واألفعال واألح فيه ، وملا ينتجوللموجود متثااًل مثااًل وننللمك
، الشهادةغيب وكالنقص والزيادة وال ،، وكل ما حيدث يف الكون من احلوادث"كن"عن أصل حبة 

توق والذوق، لقول، وا الأزاهري من يظهروزكاة األحوال، وما  ،والكفر واإلميان، وما تثمر من األعمال
، ومناجاة لصديقنياالت قربات املقربني، ومقامات املتقني، ومناز ولطائف املعارف، وما تورق به من

 ه.طلعتأالعارفني، ومشاهدات احملبني، كل ذلك من مثرها الذي أمثرته، وطلعها الذي 
 : ثالثُة أغصان: "كن"فأول ما أنبتت هذه الشجرة اليت هي حبة 

 .الوأخذ غصن منها ذات الشم .ليمني، فهم أصحاب اليمنيأخذ غصن منها ذات ا
 .قربونامل على سبيل االستقامة، فكان منه السابقون ،ونبت غصن منها معتدل القامة
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فما  ،ىنة واملعلصورعامل ا: جاء من فرعها األعلى وجاء من فرعها األدىن ،فلما ثبت واستعلى
ولباب  لباطنة،اوهبا عامل امللك، وما كان من قلكان من قشورها الظاهرة، وستورها البارزة، فهو 

 .معانيها اخلافية، فهو عامل امللكوت
به ومسوها، وهتا الذي حصل به منوها وحيا ،وما كان من املاء اجلاري يف شريانات عروقها

  ."كن"الذي هو سر كلمة  ،فهو عامل اجلربوت ،طلعت أزهارها، وأينعت مثارها
 ،العلو: وهن ،فحدودها اجلهات .هلا حدود، ورسم هلا رسوم مث أحاط بالشجرة حائط، وحد

هو ف لوما كان أسف فما كان أعلى فهو حدها األعلى، .وأمام ،ووراء ،والشمال ،واليمني ،والسفل
 حدها األسفل.

، فجعل السبع األعالمار ووما فيها من األفالك واألجرام واألمالك واألحكام واآلث ،وأما رسومها
 .ما يستظل به من األوراق الطباق مبنزلة

داءين نزلة رهار مبوجعل الليل والن .شراق مبنزلة األزهار يف اآلفاقإلوجعل الكواكب يف ا
ذوات  جلى علىليت به يليحتجب عن األبصار، واآلخر أبيض يرتد ،به يأحدمها أسود يرتد: خمتلفني

صالحها،  ما فيه ستمدا، فمنه يوخزانة سالحه ،وجعل العرش مبنزلة بيت مال هذه الشجرة االستبصار.
ن، إليه يتوجهو ،[75: ]الزمرٱَّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ وفيه سواس هذه الشجرة وخدمها

 فإليه يشريون. ،وعليه يعوِّلون، وحوله حيومون، وبه يطوفون، وحيثما كانوا
ىل جهة إالتضرع ألة والشجرة حادثة، أو نزل بشيء منها نازلة، رفعوا أيدي املس فمىت حدث يف
يها، وال شار إليه ي ال جهة إل: ، ألن موجد هذه الشجرةأ، ويستعفون عن اخلطءعرشه، يطلبون الشفا

 .يقصدوهنا وال كيفية له يعرفوهناله  أينية
 .طلبهم :لوافلو مل يكن العرش جهة يتوجهون إليه للقيام خبدمته، وألداء طاعته، لض

 ال حلاجة له ،الوجود أوجدو .لذاته ال حماًل ،لقدرته إمنا أوجد العرش إظهارًا وتعاىل فهو سبحانه
، مسائه الرحيمأة، ومن ملغفرالغفور، ومن صفاته ا: به، وإمنا هو إظهار ألمسائه وصفاته، فإن من أمسائه

وعت رة، وتنذه الشجهالكرم، فاختلف أغصان : ومن أمسائه الكرمي، ومن صفاته: الرمحة: ومن صفاته
ن، مونعمته للمؤ اصي،ب، ورمحته للمحسن، وفضله للطائع، وعدله للعمثارها ليظهر سر مغفرته للمذن

  ونقمته على الكافر.
هو كون، و وال وجمانبته ومواصلته، ألنه كان ،فهو مقدس يف وجوده عن مالمسة ما أوجده

من  ال ،دوثاحل اآلن كما كان ال يتصل بكون، وال ينفصل عن كون، ألن الوصل والفصل من صفات
االرحتال نتقال ون االمألن االتصال واالنفصال يلزم منه االنتقال واالرحتال، ويلزم صفات القدم، 
: سبحانهكمال، فت الال من صفا ،له من صفات النقصذا ككهر واالستبدال، ّيوالتغ ،التحول والزوال

 .كبريًا ًاسبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون واجلاحدون علّو
ه كم بنقضما حووما يسطر فيه من أحكامه،  ،ب امُللكمبنزلة كتا ،مث جعل اللوح والقلم

 امه.انتقووإبرامه، وإجياده وإعدامه، وما خيرج من بره وإنعامه، وما يكون من ثوابه 
وينفذ  ،متهقوم خبدْن يمث جعل سدرة املنتهى مبنزلة غصن من أغصان هذه الشجرة، يقوم حتتها َم

 .جرة وما يدانيهاأحكامه، ويرفع إليه ما حيمل من مثرة هذه الش
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 هذه الشجرة من يفوما حيدث  ،الذي هو اللوح احملفوظ ،لكمث يتلقى هناك من نسخة كتاب امل
قسوم، ، وحظ مفهومفال يتجاوز تلك الشجرة، إذ لكل واحد منهم حد م ،ونقص وزيادة ،حمو وإثبات

ن دين م ،جرةوال يرفع شيء من مثرة هذه الش ،[164: ]الّصافاتَّ ىق يف ىف يث ىث نثُّورسم مرسوم 
 ىف يث ىثُّٱ كتاب يه يفأو سين، أو صغري أو كبري، أو جليل أو حقري، أو قليل أو كثري، إال ختم عل

ثمرة رمها لدخمث يأمرهم امللك أن يدفعوا إىل إحدى خزانتيه اللتني ا ،[49: ]الكهف َّاك يق ىق يف
 .اجلنة والنار: هذه الشجرة، ومها

كان  وما .[18: ]املطّفِفني َّيي ىي ني مي زي ريُّففي خزانة اجلنة  ،فما كان من مثر طيب
ة فدار أصحاب فأما اجلن .[7: ]املطّفِفني َّ ىن من خن حن جن يمٱُّٱمن مثر خبيث ففي خزانة النار 

 يئ ُّٱ الاب الشمر أصحوأما النار فدا .اليمني من جانب الطور األمين من الشجرة املباركة الطيبة
  .[60: ]اإلسراءَّمب زب رب

حاطة إة حائط لشجرارهتا، واآلخرة مستقر مثرهتا، وأحاط على هذه مث جعل الدنيا مستودع زه
 َّنث مث زثُّٱ ، وأدار عليها دائرة اإلرادة[126: ]النساء َّ هب مب خب حب جب هئ ُّٱالقدرة 

 .[1: ]املائدةَّ زي ري ٰى ٱٱُّ و ،[40: ]آل عمران
 هل ملُّٱ اوالهخراها بأالتقى طرفاها، وحلق ُأ: وثبت فرعها ،فلما ثبت أصل هذه الشجرة

دت هي وإن تعد، ف"يكون"كان آخره  "كن"إىل مبتداها، ألن من كان أوله  [44: ]النازعات َّحم جم
 هي كلمةو حدًاوسيكون آخرها وا "كن"فروعها، وتنوعت زروعها، فأصلها واحد، فهي حبة كلمة 

 ."نوك"ي
، وبرد زقوممعلقة بأغصان شجرة ال ،فلو أحدقت ببصر بصريتك لرأيت أغصان شجرة طوىب

، [43: ]الواقعة َّمص خص حص مسُّٱـ ميازج حر السموم، وظل مساء الوصل متصل ب ،القربنسيم 
 .وقد تناول كل حظه املقسوم

 م.م حمرووواحد من بينه .وواحد يشرب بكأسه احملتوم .فواحد يشرب بكأسه املختوم
لطائف  ذهتاهبت عليهم نسمات القدرة، وغ ،من حضرة العدم ،فلما برزت أطفال الوجود

دم، يف الق ق لهبعجائب الصنع، فأنبت كل غصن منها ما سب ،وأمطرهتا سحائب اإلرادة احلكمة،
 .وركب يف عنصره من الصحة والسقم

 .وروالن الظلمة: ، ومها"كن"مستخرجني من جزأين من كلمة  ،والكون كله من عنصرين
 .كله من الظلمة كوالشر .فاخلري كله من النور

 .[6: ]الّتحرمي َّ جغ مع جع مظ حط ُّنور، فكان منهم اخلري فمأل املالئكة موجود من عنصر ال
 ومأل الشياطني من عنصر الظلمة، فكان منهم الشر.

ر، والنفع ري والشاخل فإهنم جعلت طينتهم من الظلمة والنور، وركب عنصره من ،وأما آدم وبنوه
 .، فأي جوهر غلب عليه نسب إليهلنكرةوا لمعرفةلوالضر، وجعلت ذاته قابلًة 

ل على قد فضعلى جسمانيته، ف عال جوهر نوره على جوهر الظلمة، وظهرت روحانيتهفإن 
 .على الفلك عاللك، وامل
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ل على د فضوإن غلب جوهر ظلمته على جوهر نوره، وظهرت جسمانيته على روحانيته، فق
 الشيطان.

 لطيب،من ا حىت مييز اخلبيث مسح على ظهره "،كن"فلما قبض اهلل آدم من قبضة تراب 
ن ه من كاظهر استخرج من ظهره من كان من أصحاب اليمني، فأخذوا ذات اليمني، واستخرج منف

 .من أصحاب الشمال، فأخذوا ذات الشمال
 مل؟ فقد أخطأ يف السؤال.: ومن قال .وما زاغ أحد عن املراد وما مال

 ىتا حوَمَخَضَه فاعتصر صفوة عنصرها، "كن"فأول من عمل حوايل هذه الشجرة إىل أصل حبة 
هر ظهدايته حىت  من نور ليهاحىت زال َوَخم َها، مث ألقى ع ،بدت ز ْبَدت َها، مث صفاها مبصفاة الصفوة

 زين بنور مث، aمد حم ناحىت عمت بركتها، مث خلق منها نور نبّي ،جوهرها، مث غمسها يف حبر الرمحة
آخرهم يف وملسطور ايف  و أوهلملكل نور، فه أصاًل: املأل األعلى حىت أضاء وعال، مث جعل ذلك النور

نس، ألع يف ديوان او مستود، فهج ه ْم باحلبورظهور وقائدهم يف النشور، وم َبّشر ه ْم بالسرور، ومَتّوال
 .مستقر يف رياض األنس

هو جوده، فمل ووحضرة األنس، ستر معىن روحانيته بستر جسمانيته، وغطى عامل شهوده بعا
 ارًاليها ال افتقع تدارًاوان اقوذلك أن اهلل تعاىل كون األك، ألجله الكونمستْخَرٌج يف الكون، مستنَبٌط 

ء يشومل يقل يف  ،وجدأإليها، وكمال حكمته يف التكوين، إلظهار شرف املاء والطني، فإنه أوجد ما 
وكان وجود اآلدمي، فكانت حكمته يف وجود  [30: ]البقرة َّىم مم خم حم جمُّ: من ذلك

ال  ًاخمفّي نت كنزًاك"، ألنه حكمة األجساد الستخراج كاف الكنزية aاآلدمي إلظهار شرف النيب 
لب ق: عارفامل معرفة موجدهم سبحانه، وكان املخصوص بأمت ،فكان املقصود يف الوجود "عرفُأ

 .ة وعيانًامشاهد a، ومعرفته وإميانًا معارف الكل كانت تصديقًا ن، ألaسيدنا حممد 
 مئ زئُّ "كن"ة ليهم اعترفوا، فاستخرجه من لباب حبتعرفوا، وبفضله ع aوبنور معرفته 

 ،[29: ]الفتح َّمب زب ربُّبقرابته  ،[29: ]الفتحَّيئُّبصحابته  ،[29: ]الفتح َّىئ نئ
  بصحة ذوقه وقوة توقه وشوقه.

، ول ومهىالقب أورق عوده ومنا، واهنل عليه سحاب: ومسا ،فلما ظهر هذا الغصن احملمدي
ه األوثان، ت مبولدنتكسه الثقالن، وتعطرت بقدومه األكوان، واوتباشر بظهوره احلدثان، وبشر بوجود

ها من ك ما فيحتروة األكوان، شجر ونسخت مببعثه األديان، ونزل بتصديقه القرآن، واهتزت طربًا
 .لضاللهوى امن أخذ ذات الشمال، ومال ي: وان والعيدان، وكان من أغصان هذه الشجرةكاأل

 [107: ]األنبياءٱَّيك ىك مك لك اكُّ فلما أرسلت رياح اإلرسال برسالة
ن م ، أون مزكومًا، وأما من كافمال إليها متعطفًا [101: ]األنبياء َّخض حض جض مصُّٱ من استنشقها

، دته عابسًاوجه سعا، وفأصبح بعد نضارته يابسًا ،، فإنه عصفت به عواصف القدرةخلع القبول حمرومًا
 .آيسًا وراح من رجاء فالحه قانطًا
ن لقاح شجرة اجلود، ودرة صدفة الوجود، وكان من روح روحانيته روح وكان سر هذا الغص

فهو  [46-45: ]األحزابَّمي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جنُّ
: وقال هلما ،مصباح ظلمة الكون، وروح جسد الوجود، ألن اهلل تعاىل ملا خاطب السموات واألرض
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ومن السماء ما  ،فأجابه موضع الكعبة من األرض [11: ]ُفّصَلتٱَّحف جف مغ جغ مع جع مظُّ
  .حياذيه، فكانت تربة بقعة الكعبة، وكان حمل اإلميان من األرض
 .فلما أمر اهلل بالقبضة اليت قبضت من األرض خللق آدم 

لوقة من موضع خم aفقبضت من سائر األرض، من طيبها وخبيثها، فكانت طينة نبينا حممد 
 .اليت هي حمل اإلميان باهلل تعاىل ،الكعبة

طاقوا ا أولوال ذلك مل ، فكانت تلك الطينة مبنزلة اخلمرية،لك الطينة بطينة آدم مث عجنت ت
 ."لطنيوآدم بني املاء وا ًاكنت نبّي": aاإلجابة يوم اإلشهاد، وهو معىن قوله 

 .اليت هي ذّرة وجوده ات الوجود وبركتهرفكانت ذ
 [172: اف]األعَرٱَّمئ زئ ّٰرئ ُِّّ: قال ،فلما أشهدهم على أنفسهم يف حضرة شهوده

 .قائلة ،يةبالتلب نتهمفسرت يف أجزاء ذراهتم تلك اخلمرية النبوية، فانطلقت بإذن اهلل تعاىل ألس
 مستصحبًا ،يهف اقيًامري ببقي معه ذلك التخ: فمن كانت طينته قابلة للتخمري مبا سبق يف التقدير

ك لفأشرق نور ذ وى،الدع لتلك حىت ظهر إىل احلس، وظهر يف تلك الصورة، فربز ذلك املعىن حمققًا
اجلوارح  استنارته، فاملعىن الروحاين على ما حياذيه من اجلسد اجلسماين، فأشرق اجلسد بعد ظلمت

 لرشدها فعملت بالطاعة.
اعترف عند  قدار ماة مغري قابلة للتخمري، وإمنا أثرت تلك اخلمري ،وأما من كانت طينته خبيثة

مرية تلك اخل فسدتل االستقرار، مث طال عليها األمد، فاإلشهاد، وأفصحت يف ذلك إلقرار يف حا
، فهو ظها أهاًلحلف فاسترجع منه ما استودع إذ مل يكن ،بفساد تلك الطينة، فكأنه كان مستودعًا

ل مولود ك": aه لكافرين مستقر يف قلوب املؤمنني وهو معىن قولايف قلوب  -أعين اإلميان-مستودع 
 َّمئ زئ ّٰرئ ُِّّ: لقو يف ، الناس عليها، وهو تساويهم يف اإلمياناليت فطر اهلل "يولد على الفطرة

اء ذراهتم، يف أجز النبوية واستووا يف التلبية، ونطقوا باإلجابة، لسريان تلك اخلمرية [172: ]األعَراف
جلحود ل إىل استحيونفذ تقديره، فمن تبقى على ذلك اإلقرار، ال ي تعاىل وقد سبق يف علم اهلل

وق، تشابه شار، وممن منو وزيادة، وأزهار وإمثار أفك ،ما حيدث يف شجرة الكونوكل ، واإلنكار
ما تورق وحوال، ه األبوحمكم ذوق، وصفاء أسرار، ونسيم استغفار، وما ينمو به من األعمال، وتزكو 

به من  ما ينبتواح، به من رياضات النفوس، ومناجاة القلوب، ومنازالت األسرار، ومشاهدات األرو
ما ينشأ ويناس، ق اإلاحلكم، ولطائف املعارف، وما يصعد من طيب األنفاس، وما يعقد من ور أزاهري

زالت ص، ومناخلواعلى أصلها من مراتب أهل االختصاص، ومقامات ا رتياح، وما يبينالمن رياح ا
 .الصديقني، ومناجاة املقربني، ومشاهدات احملبني

 ى بلبابمغذَّ ثره،ه، مستمد من مناء هنر كوكل ذلك من لقاح الغصن احملمدي، متوقد من نور
 ىك مك لك اكُّته، ومتت على اخلالئق رمحته ابره، مربَّى يف مهد هدايته، فلذلك عمت برك

حدَّد و ،سوم، ورسم الرفلما مهَّد ألجله الدار، وسخر من أجله الليل والنهار [107: ]األنبَياءَّيك
قيقه، جال حببل حت تمسكمليثاق على تصديقه، والوأخذ ا ونوه بذكره، ونبه على سره وقدره، األقطار،

 .لسروبرسالته ال عروس شريعته على أتباعه وشيعته، مث ختم بنبوته األنبياء، وبكتابه الكتب،
  حمى شريعته سلم، ومن استمسك حببل ملته ع ِصم.ن احتمى ِبفَم
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ار عليه صارت النليل سلم من املالم، وملا انتقل إىل صلب إبراهيم اخل: توسل به آدم  ملا
 جئُّليمني احاب وملا أودعته صدفة إمساعيل ُفِدَي بذبح عظيم، فثمرة غصن أص وسالمًا بردًا
 [33: ]األنَفال َّجف مغ جغ مع جع مظ ُّومثرة غصن أصحاب الشمال  [54: ]املائدة َّحئ

 .[29: ]الَفتح َّجن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خلُّومثرة غصن السابقني املقربني 
 مت، وكلمته قد متت.فربكته على اآلفاق قد ع

وىل من مليم األ اورة على ص بتدويرهخلق آدم على صورة امسه، ألن امسه حممد، فرأس آدم دائرة 
لى انفتاحهما ع جاله يف، ورامسه، وإرسال يده مع جنبه على صورة احلاء، وبطنه على صورة امليم الثانية

 .صورة الدال
  .aفكمل خلق آدم على صورة اسم حممد 

 .كوتمل املللك وعاعامل امل: عاملان: ألن العامل "كوَّن األكوان على هيئة رمسه": وقولنا
ككثيف  السفلي عاملفكثيف ال .فعامل امللك كعامل جسمانيته، وعامل امللكوت كعامل روحانيته

ألرض اعلت يف جليت افما يف األرض من اجلبال  .جسمانيته، ولطيف العامل العلوي كلطيف روحانيته
  ه.دفهي مبنزلة جبال عظامه اليت جعلت أوتاد جس أوتادًا

سده من جما يف  زلةفهي مبن ،جارية وغري جارية، عذبة وغري عذبة ،وما فيها من حبار مسجورة
 .يف تيار العروق، وساكٍن يف جداول األعضاء دم جاٍر

 .ملشاربل واوهو ماء الريق يطيب بعجينه املآك ،واختالف أذواقها، فمنها ما هو عذب
ذن ماء األ ، وهومّر: ومنها ما هو .ماحل، وهو ماء العني حبفظه شحمة العني: منها ما هوو

 فيقتله ذلك املاء. ،لصيانة األذن من حيوان ودبيب يصل إليها
بت حيل النيستو ،مث يف أرض جسده ما ينبت كاألرض اجلرز، واألرض السبخة اليت ال تنبت

 .فيها
 أرض يف، كذلك هبا لنفع الناس ،تتفرع منها أهنار وسواق ،مث ملا كان يف األرض حبار عظيمة

  سد.إىل سائر اجل ،كالوتني الذي يبث الدم، وتستمد العروق منه ،جسده عروق غالظ
ألرض، ه أهل ابضيء يست ،كالسراج جعل اهلل فيه مشسًا: مث العامل العلوي، وهو عامل السماء

 .يستضيء هبا اجلسد ،كذلك جعلت الروح يف اجلسد
  إذا غابت عنها الشمس. ،ألظلم اجلسد كظلمة األرض ،لو غابت باملوتف

وهو  ،صغري ابتداؤهفنقص، ييستنري يف فلك السماء، تارة يزيد وتارة : مث جعل العقل مبنزلة القمر
وغ هو مبنزلة بلفالنقص، ببدو هالل كابتداء عقل الصغري يف صغره، مث يزيد كزيادة القمر ليلة متامه مث ي

  إىل متام األربعني، مث يعود يف النقص يف تركيبه وقوته.األجل 
واس هي مبنزلة احلو -جلوار الكنس ا - ، وهي اخلمسمث جعل يف السماء كواكب مخسًا

  والسمع والبصر. ،واللمس ،والشم ،الذوق: اخلمس، وهي
وحمل فالعرش أوجده وجعل وجهة قلوب عباده إليه،  .وكرسيًا مث جعل يف عامل السماء عرشًا

االستواء نعته وصفته، و -تعاىل امسه-لصفاته، ألن الرمحن  لذاته، وال جمانسًا رفع األيدي إليه، ال حمالً 
ونعته وصفته متصلة بذاته، والعرش خلق من خلقه، ال متصل به وال مالمس له، وال حممول عليه، وال 
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 مق حق مفُّع ما يف دائرة وعاء أسراره، وكنانة أنواره ومستود: وأما الكرسي فهو .مفتقر إليه
مبنزلة الساحة  ،ألن فيه حتصيل العلوم الصادرةوفجعل الصدر مبنزلة الكرسي،  [255: ]الَبَقَرةَّجك

 .على باب القلب، والنفس يشرع منه بابان إليهما
 صدر إىلنه يفما صدر عن القلب من خري، أو عن النفس من شر، فهو حمصل يف الصدر، وع

 .[10: ]الَعادَياتَّٰر ٰذ يي ىيُّ: تعاىلاجلوارح، وهو معىن قوله 
 ون، ألنمسك وجعل القلب مبنزلة العرش، ألن عرشه يف السماء معروف، وعرشه يف األرض

 وهذا عرش يف ركه،عرش القلوب أفضل من عرش السماء، ألن ذلك العرش ال يسعه وال حيمله وال يد
وسعين أرضي و  والوسعين مسوايتما "كل حني ينظر إليه، ويتجلى عليه، وينزل من مساء كرمه إليه 

 ."قلب عبدي املؤمن
نة الشر، هذه خزاو ،للنعيم والعذاب، هذه خزانة اخلري وملا جعل يف عامل اآلخرة جنة ونارًا

والتجلي  ملشاهدةل احمجعله جنة عبده املؤمن، ألنه  ،كذلك جعل اخلري الذي هو مكان سويداء القلب
ربع ول الوسواس، لشر، وحمانبع مار، وجعل النفس مبنزلة النار، ألهنا ومنبع األنو ،واملنازالت ،واملناجاة

  الشيطان وحمل الظلمة.
 ،م الدينىل يونسخة كتاب الكون والتكوين، وما كان وما يكون إ: مث جعل اللوح والقلم

 .ادةوزي وجعل املالئكة تستنسخ ما يؤمرون بنسخه، من حمو وإثبات، وموت وحياة، ونقص
هان يف ألواح ته األذرقم مبنزلة القلم، والصدر مبنزلة اللوح، فما نطق به اللسان فكذلك اللسان

 الصدور، وما أرخته إرادة القلب إىل الصدر عرب عنه اللسان كالترمجان.
 .يستنسخ ما حصل فيها ،مث جعل احلواس رسل القلب

  مجانه.رو تفالسمع رسول، وهو جاسوسه، والبصر رسول، وهو حارسه، واللسان رسول، وه
يكل ذلك اهلوية، مث جعل يف اإلنسان ما هو داللة على الربوبية، وتصديق الرسالة احملمد

، ة، وال مكيفةري مرئيح غ، وكانت الرووهو الروح، وكان مدبره واحدًا ،ملا افتقر إىل مدبر ،اإلنساين
 ، ال حيس والاهتا هلادإروا بشعورها به، وال متحيزة يف شيء من اجلسد، وال يتحرك شيء من اجلسد إلَّ

يكون  نويلزم منه أ رك،ا هبا، وكان ذلك كله داللة على أن العوامل ال بد هلم من مدبر وحمميس إلَّ
مرئي، وال  ثل، والمتم نه غري مكيف، والأعلى حدوثه، و مبا حيدث يف ملكه، قادرًا عاملًا ،واحدًا

 َّحي جي يه مهىه جه ينُّبل متحيز وال متبعِّض، وال حمسوس وال ملموس، وال مقبوس، 
 .[11: ]الّشورى

له ورسو .ل اهللحممد رسو: ظاهر وباطن، فرسوله الظاهر: وملا كان رسوله إىل خلقه اثنني
ر هذا يان ملدكذلك كفوال يعرفونه،  ،فجربيل يأتيه بالوحي بني قومه وال حيسونه .جربيل: الباطن

يوحي  ،ربيلنزلة جة، مباإلراد والباطن ه باطن وظاهر، فالرسول اهليكل اإلنساين، وهو الروح رسوالن
  .aإىل اللسان، واللسان يعرب عن اإلرادة وهو مبنزلة سيدنا حممد 

اء به لى ما جة عدالل مث ملا جعل فيك داللة على صحة نبوته وصدق رسالته، جعل فيك أيضًا
 : من حتقيق شريعته، واتباع سنته، فكان أصل األيدي مخسة أشياء، كل منها مخس
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شهادة أن ال إله : سبين اإلسالم على مخ": aما بين عليه فقال رسول اهلل : فاألصل األول 
 .حلرام" بيت اهلل ااحلج إىل، ومضان، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم روأن حممدًا رسول اهلل إال اهلل

 وكانت الصالة املفترضة مخسا.: ايناألصل الث
  النصاب مخس.الزكاة املفروضة يف: الثالثاألصل  
 يهجي ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱ: الرابعاألصل  
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي
 .[29: ]الفتح َّ يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب

 .D ، وعلي وفاطمة واحلسن واحلسنيaحممد : أهل البيت مخسة: األصل اخلامس
ضائك ل يف أعه، جعقرابت ومودة وحمبة صحابته، شريعته،ة أركان إقام: فما كان أركان الدين

: وهي مس منك،س اخلمخسة، فاخلمسة اليت بين اإلسالم عليها مبنزلة احلوا: منها داللة على ذلك
ل معرفة كء، ووالذوق، ألنك جتد هبذه احلواس مذاق كل شي ،والشم ،واللمس ،والبصر ،السمع
 .شيء

ن، ة الرمحمعرفركان اخلمسة ذوق كل شيء، وإدراك العرفان، ووكذلك جتد بإقامة تلك األ
 وعلم اإليقان.
 . يف الصالة"علت قرة عيين"ج : aتدعوك إىل إقامة أركان الصالة، قال : ة البصرفحاّس

 .[103: ]الّتوَبة َّمن زن رن ممُّٱ: تدعوك ألداء الزكاة، قال اهلل تعاىل: وحاسة اللمس
 .الطعام، إلقامة ركن الصيامتدعوك إىل ترك ذوق : وحاسة الذوق
ٱ.[27: ]احَلّج َّىث نث مث زث ُّتدعوك إىل استماع األذان : وحاسة السمع

 ."اليمن ن قبلمس الرمحن َفإين ألجد َن"تدعوك إىل انتشاق أنفاس التوحيد : وحاسة الشم
 فهذه احلواس تدعوك إىل إقامة األركان اخلمس.

 يته.بهم أهل  - والذين معه ،aحممد - وجعل أصابعك اخلمس يف ميينك مبنزلة
وتسلم على  ،تقبلهكانت املالئكة تس ،يف جبينه: aملا خلق نور سيدنا حممد : وإن آدم 

إىل  له  وَِّحَف aد يا رب أحب أن أنظر إىل نور ولدي حمم: مل يره، فقال ، وآدم aنور حممد 
: فقال بحته، فرفعها يف مسألألليه يتيف يده اليمىن، فنظر إ ،عضو من أعضائي ألراه، فحوََّله  إىل سبابته

 .رسول اهلل، فلذلك مسيت املسبحة ا اهلل، وأن حممدًاأشهد أن ال إله إلَّ
هب لذين أذالبيت امذكرة باخلمسة أشباح، وهم أهل : مث جعل أصابعك اخلمس يف اليد اليمىن

 .[33: ]األحَزاب َّىف يث ىث نث مث زثُّ: اهلل عنهم الرجس بقوله
 ."حلسنية واحلسن وانزلت هذه اآلية فينا أهل البيت أنا وعلي وفاطمُأ": aقال رسول اهلل 

،  عليكا اهللمذكرة باخلمس صلوات اليت افترضه ،مث جعل أصابع قدميك اخلمس مشرية لك
ت ، فلذلك جعلالقدمني ن منألهنا خدمة اهلل تعاىل يف األرض، واخلدمة إمنا تكو ،فتقوم هبا على قدميك
لزكاة، نصاب ا تذكرك مبا جيب مناليسرى بالصلوات اخلمس، وأصابع قدمك قدمك اليمىن مذكرة 

 .دراهم ةوهي مخس
  كاة.والز أصابع القدمني إشارة إىل الصالة كانتفالزكاة مقرونة بالصالة، فلذلك 
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، وما و النومه، وهما يدل على املوت والبعث، وما يدل على نعيم القرب وعذاب: مث جعل فيك
  بصر له، والله، وال مسع فيتعذب به فيصري بالنوم كامليت، فاقد احلس فال ،نام سيءيراه النائم من م

 .إدراك له
 .صرهفيسمع ويبصر بسمع وبصر عن مسعه وب ،وإدراكًا وبصرًا مث جعل له مسعًا

عيم من الن قربه مبنزلة ما يراه امليت يف وويأكل ويشرب، فه ،شاءيويرى نفسه تذهب حيث 
 .لربزخ بني املوت والبعثيف مدة ا ،والعذاب

 .ال عن مرادك وال عن اختيارك: مث يوقظك اهلل من نومك
 ؟فأنت تطيق أن ال تبعث ،فلو أردت أن ال تنتبه من ذلك

 درووالفالسفة،  وهذا تكذيب من أنكر البعث بعد املوت وجهله، وهم الزنادقة، والدهرية،
 لة.على من أنكر عذاب القرب ونعيمه ومسألته، وهم املعتز

 جي يه مهىه جه ين ىن من خن ُّٱ: مث اعلم أن اهلل تعاىل خلق خلقه على ثالث أصناف، فقال تعاىل
 َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱكالطري واآلدمي  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱن كاحليات والديدا َّ مي خي حي

 .كالدواب ،[45: ]النور
 .فمنهم صنف كالساجد، وصنف كالراكع، وصنف كالقائم

 .ركوعًا ال يطيقون: فالقائم كاألشجار واجلدران
 .وال قيامًا ال يطيقون سجودًا: كالدواب والراكع

 .ال يطيقون رفعًا: والساجد كاحلشرات
 .[44: ]اإلسَراء َّين ىن نن من زن رنُّوكلهم خملوقون لطاعته وتقديسه وتنزيهه 

 ًاده قائمن تعبإن شئت أ: وبسط لك يف خلقه: فجمع سبحانه لك سائر عبادات خلقه وطاعتهم
 .لت، ليجمع لك فضيلة مجيع خلقهفع وساجدًا وراكعًا

 .فكذلك فرض عليك الصالة، وجعلها تشتمل على سائر عبادة خلقه
 د.ع والسّجم والرّكفكذلك فضيلة القّو

 .وأنت خاصة العبيد ملراد املعبود .وأنت املقصود من كل الوجود
هيئة  الكون على ، وخلقaعلى صورة اسم حممد  خلق اهلل آدم  فهذا معىن قولنا متقدمًا

قوقها ملا ائمون حبها، قواعلم أن املأل األعلى مسخرون يف نفع شجرة الكون، مستعملون ملصاحل، رمسه
 .والنور األمحدي ،فيها من خاصية هذا الغصن احملمدي

فق جبني أدية يف حملمفأول ما انسلخ هنار الوجود من ظلمة ليل العدم، شعشعت أنوار الشموس ا
 .أبدًا حممد ك العرشمل: وقالوا دًات املالئكة سج، فخّرآدم 

ن شاهدة أامل هذه شكر: بالشهود فشهدوا، وقيل هلم فلما أمروا بالسجود فسجدوا، وخصوا
 .تقوموا على قدم اجملاهدة يف خدمة شجرة هو أصلها، ودولة هو عقدها وحلها

 .يسعون بالصحف املطهرة: فليكن منكم السفرة
 .هذه الشجرة يطوفون حول محى: وليكن منكم الربرة
 .حيملون لكل عامل عمله: وليكن منكم احلملة
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 .يقومون على أعتاب من قد تاب: وليكن منكم الكتاب
 َّيئ ىئ نئ مئ ُّٱوليكن منكم من يغسل وجوههم من غبار األوزار، مباء االستغفار 

 .[5: ]الشورى
 .حيفظون عليهم أعماهلم، وحيصون ما عليهم وما هلم: وليكن منكم احلفظة

 ليتفرغوا لطاعة رازقهم.: منكم من يسعى يف أرزاقهموليكن 
ون ماء ينزل: موقو .يسجرون البحار: وقوم .يسريون السحاب: وقوم. يرسلون الرياح: فقوم

 نمعقبات حيفظو :وقوم .يسبحون النهار: وقوم .يغشون الليل: وقوم .حيفظون األقطار: وقوم .األمطار
 ن.النريا سعروني: وقوم .يزخرفون اجلنان: وقوم .فاتيرفعون اآل: وقوم .اجلوارح من املوبقات

بليس، وهو حملضر إلك اذفلما متهدت الدار، ودار كأس إرادته فاستدار، فأول ما است ْحِضر إىل 
ضر، وشاهد لك احمل ذفلما حضر إىل .يرفل يف ثياب التسبيح والتقديس، لكنها حمشوة بأدغال التدليس

هذا  ستصغر حقوا، وأصر على العصيان وأضمر ،ت املعرفة فأنكرمجال ذلك املنظر، ووقف على عرفا
وفاتته  ،سأفتجاوز الك اسجد يف صفاء كاساتك، فأىب واستكرب،: فلما قيل له .املاء والطني واستحقر

اس، لوس أكيفهي  صحبة األكياس، وبقي يف ظلمة الغم والوسواس، وفتش أكياس علمه وعمله، فإذا
 ليه ضربه،تعاظم ع، وا تزايد كربهللشيعة والشريعة، كلم قطيعة، قاطعًايف مفازة ال فبقي منقطعًا

 ألكتنب هلم منشور: والقدر يقول ،[119: ]النساء َّ حت جت هب ُّٱيستغيث بلسان 
 .[42: ]احلجر َّين ىن نن من زن رنُّاألمان 

ب الذنو وذو د عليهايعتم ليكون قائد الكفار إىل النار، عكازة ،نظرفَسأَل املالك اإلنظار فأُ  
 ىب نبُّ: وإن عمل قال [155: ]آل ِعمَران َّخب حب جبُّ: واألوزار، فإذا زل أحدهم قال

 .[15: ]الَقَصص َّرتزت يب
ع بينهما عنه، مج ا هنيمفعل بترك ما أمر به، وذاك بفلما اقتحم آدم وإبليس عقبة املعصية، هذا 

 رادة.إلا وأراد خالف ما أمر، فما وهبه األمر سلبته ،القدر إذ قدر، ألنه تعاىل أمر
 .قامهرصتها مععل يف وطنب الشقي فيها خيامه، وج .حكم إلبليس أن ال يتعداها: فلما تعدياها

ء الندامة ادى بني ندمامة، فناملالب، وتذكر لياليه وأيامه، فعاد على نفسه هوأما آدم فإنه حن إىل دار املقام
: ة]الَبَقَرَّمم خم حم جم هلُّفتلقى بشري قربته بتفريج كربته  [23: ]األعَرافَّيل ىل ملُّ

37]. 
أخرج منها بعده، فورده وأما الشقي إبليس فانطلقت إليه خيول اللعنة، مطلقة األعنة، تبشره بط

رارة مسيدي جرعت : ال، وق، وكاد أن يتمزق حرقًافتقلقل آدم قلقًا [38: ة]البقر َّ مل خل ُّ مأمورًا
 .رارة القنوط يف اهلبوطحالصدود يف الصعود، فأعذين من 

 [7 :]الّشورى َّ ىي ني مي زي ري ٰى ُّال بأس عليك حىت تصل إىل مفرق فريقني : فقيل له
حبا طصالكنهما ملا  ألصحاب الشمال، آدم ذات اليمني، وأخذ إبليس ذات الشمال، فكان أصالً  فأخذ

ا كان يف ملك على ثر ذواجتمعا فكان للصحبة أثر، فكان حمله من آدم وسريه معه مما يلي مشاله، فأ
 .هتم لهاذافح األيسر، فربحوا يف ظل ظلمة خمالفته، فكفروا بقرهبم منه وحمأصله من الص

 .نهبعدهم عل ،سوبقي من كان يف الصفح األمين يف نور معرفة آدم، فسلموا من ظلمة إبلي
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 .ربظلمة ضالله، وهم أهل الصفح األيس واوأثر عليهم جوار من كفر، واستظل
مين من لصفح األهل ااهتم ومعارفهم، فما يرتكبه أوأثر ذلك يف صفاهتم، وسلمت هلم أنوار ذو

 املعاصي واألوزار، هو من أثر ذلك اجلوار، وأشعة ذلك العذار.
لقبضة اليت بقبض ا عاىلتوسبب آخر، وهو أنه ملا أمر اهلل  ،واعلم أنه كان لذلك األثر أصل آخر

  تعاىلتخلفه اهللقد اس ،، فهبط ملك املوت لذلك، وكان إبليس يومئذ يف األرضخلق منها آدم 
من سائر  القبضة ملوتايعبد اهلل، فقبض ملك  ،طوياًل فيها مع مجلة من املالئكة، وقد مكث زمانًا

لق خة، جاء لطينااألرض، وكان إبليس يطؤها بقدمه، فلما عجنت طينة آدم وصورت صورته من تلك 
دمه، بليس بقإأه الذي مل يط النفس من التراب الذي وطئه إبليس بقدمه، وخلق القلب من التراب

 تومن هنا جعل فاكتسبت النفس ما فيها من اخلبث واألوصاف املذمومة من مالمسة وطء إبليس،
دم، آرب على التك لوطئه هلا، ومن هنا جعل إبليس: النفس مأوى الشهوات، وعيشه وسلطانه عليها

إىل  ذ، ومالينئى الفخار ححيث وجدها من تراب قدمه، ونظر إىل جوهر عنصره، وهو النار، فادع
 .االستكبار
اليت  [21: ]النُّور َّمم خم حم جم يل ىل ملُّ: سبحانه وتعاىل اهلل ذا معىن قولكوه

 خلقت من حتت خطواته.
ن ذات ، وغصغصن ذات اليمني: ثالثة أنبتت أغصانًا ،اعلم أنه ملا نشأت شجرة الكون

 .، وهو غصن السابقنيقوميًا الشمال، وغصن نبت مستقيمًا
صيب ، لكل غصن نسارية فيها متعلقة هبا، قائمة بالثالثة أغصان، aانت روحانية حممد فك

 .[107: ء]األنبَيا َّيك ىك مك لك اكُّ: على مقدار قابليته لتلك الروحانية، قال اهلل تعاىل
قال اهلل  شريعته،نته وروحانية اهلداية، واملتابعة له والعمل بس: فكان حظ غصن أصحاب اليمني

 .اآلية [157: اف]األعر َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ: تعاىل
 زت رت يب ىب نب ُّٱروحانية القرىب منه والزلفى لديه والصحبة له : وكان حظ السابقني

 .اآلية [69: ساء]الن َّ ىت نت مت
 مظُّملعجلة اوبة وكان حظ أصحاب الشمال من روحانية محايتهم يف الدنيا، وأمنهم من العق

 اآلية. [33: ]األنفال َّجفحف مغ جغ مع جع
 .وميًاق نبت غصن وجوده مستقيمًا ،إىل الوجود aوان ظهور جسمانيته فلما آن أ

فكانت  [112: ]ه ود َّ يث ىث نث ُّناداه متويل سياسته : فلما ثبت أصله، ونبت فرعه
 .االستقامة، ومقامه دار املقامة: aصفته 

  فأقام. له املنزباستقر  نقل من مقام إىل مقام، حىت: وملا أقام .رحل عن الكونني: فلما استقام
 .[2-1: ]املدَّث ر َّ خب حب جب هئ مئ ُّ: مقام الوجود يف الدنيا، وهو قوله تعاىل: فاملقام األول
 َّمث زث رث يت ىت نت ُّ: املقام احملمود يف اآلخرة، وهو قوله تعاىل: واملقام الثاين

 .[79: ]اإلسَراء
: اِطر]َف َّمن زن رن مم ام يلُّ: مقام اخللود يف اجلنة، وهو قوله تعاىل: واملقام الثالث 

35]. 
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 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱاملقام املشهود، مقام قاب قوسني لرؤية املعبود : واملقام الرابع
ل ملقصود من كاوالشهود إذ كان هو  ،فهو املخصوص بالدنو والعلو، اآلية [9-8: ]الّنجم َّرب

منا تثمر إملثمرة جرة اكان هو مثرهتا، وكان هو جوهرهتا، فالش: الوجود، ألن الوجود ملا كان شجرة
 ،ورقتوأ ،رعتت وفوُغذيت وربيت حىت نبت ،باحلبة اليت ينبت هبا أصلها، فإذا غرست تلك احلبة

 ة، فاحلبة يفه الشجرا هذوأمثرت، فإذا نظرت تلك الشجرة رأيتها يف تلك احلبة اليت نبت منه ،واهتزت
 .نطفة حىت أظهرت صورة الشجرة: البداية

يف املعىن ) يف aفكذلك بطونه ، فأظهرت صورة تلك احلبةهبا ظهرت، : والشجرة يف النهاية
وآدم  ًاكنت نبّي": a واشتهاره، وهو معىن قوله (يف الالحق)واختفاؤه وظهوره يف الصورة  (السابق

ا برح بلسان القدم ، فمaفكان هو مظهر معىن هذه الشجرة، وهو مظهر صورته  "بني املاء والطني
 .، ويف طي العدم منشورًامذكورًا

ضها بع ه أثوابًاأبلكه، وعمانة فطواه يف خز ال تاجر عمد إىل ِفَراِشِه وَبّزها مثوما مثال ذلك إلَّ
 .فوق بعض، فأول ثوب دجمه وطواه، هو آخر ثوب أظهره وأبداه

  .وخروجًا ، وآخرهم ظهورًالكل وجودًاا كان أوَل aكذلك سيدنا حممد 
ه، ومحاه أس حمبته بكوسقا: نبوي، فغذا بلباب برهفلما توىل مقصار القدر سياسة هذا الغصن ال

اح ذاء أروغحات يف قلة محاه، ورباه حىت اهتزت ر باه، وتفرعت نفحات شذاه، فكانت تلك النف
تسقي غياث مسوني، ر بصائر املؤمنني، ورحيانة حضرة احملبني، وعرصة جممع العاصوالعارفني، ون

 .املذنبني
اهلل  د أنبتهق ًاأو عاصف معصية، فأمال غصن ،وم خطيئةفإن هب من تلقاء أصحاب الشمال مس

عه، لكن زر ضارةن ضرةخفمال به إىل عمل من أعمال أهل الشمال تالعب بفرعه، وأثر ذلك يف ، نباتًا
حماه ف ،يئاتهساحب صأصله يف أرض اإلميان ثابت، فما يضره ما حدث يف فرعه النابت، إذا تداركه 

ى، فهنالك ىت ارتوار حريق االستقامة بعد الطوى، وسقاه مباء االستغفمن ذلك اهلوى، وأماله إىل ط
ق فيما و الصادوه ،يقبل منه ما نوى، ويورق غصن إميانه بعد ما زوى، ويقوم خطيب االعتذار عنه

 .[2-1: ]النجم َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱـنقل وروى، ويقسم ب
ا هو مانية من جسدة األرواح، وممث اعلم أن الغصن احملمدي قد حصل من روحانية ما هو ما

 .مادة األشباح
 َّحتُّٱ: ىلتعا إىل قوله َّ جبحب هئ مئ خئ ُّٱ: جوده يف سر قوله تعاىل ،فأما مادة روحانيته

د، فشبه الكون ، فقد جعله مصباح مشكاة الوجوaيعين مصباح نور نبينا حممد  [35: ]النُّور
لى عشرق نور باطنه لبه باملصباح، فأبالزجاجة، والنور الذي هو ق aباملشكاة، وسيدنا حممدا 

 فصار نورًا صفائها،ل رًا، والزجاجة نوظاهره، كإشراق املصباح يف الزجاجة، فصار نور املصباح نارًا
وهو  ،تهل بشريعالعموكان حظ كل خملوق من ذلك حبسب قربه منه واتباعه له، والدخول يف شيعته، و

باملاء  a مدًافشبه اهلل تعاىل حبيبه حم [11: ]الّزخر ف َّ حم جم يل ىل مل ُّٱ: معىن قوله تعاىل
ل قلب، ووجوده كحياة  aالنازل من السماء بقدر، ألن املاء حياة كل شيء، وكذلك كان نوره 

 رمحة لكل شيء.
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الكبري : لقلوب أودية، منهاية فجعل اودباأل aمث بيَّن انتفاع الناس بنوره، وما ناهلم من بركته 
 .واحلقري ،والصغري، واجلليل

 يف ىف يث ىثُّٱه فاحتمل كل قلب على قدر وسعه ومقدار مادته من املاء، وتطرق السيل إلي
 ،ه الظاهرهو مرباوء الصايف، احملتمل على وجه املا ،مث شبه جسمانيته بالزبد الرايب [60: ]الَبَقَرة َّىق

 مقُّٱالشى يتوذهب يفذلك كله  ،األكل والشرب والنكاح، ومشاركة الناس يف أفعاهلم وأحواهلم: من
 َّ جل مك لكُّٱ وشفاعته ،ومعرفته ،وعلمه ،وحكمته ،ورسالته ،من نبوته [17: ]الّرعد َّخك حك جك

ٱ.[17: ]الّرعد

خللق، امل اكأنه خلق من لطيف وكثيف، ليكون  ،حكمة خلقه كذلكواعلم أنه إمنا كانت 
ة البشر، ملالقا شريتهجسماين وروحاين، فجعل جسمانيته وب: كامل الوصف، خلقه اهلل تعاىل من ضدين

، فيكون هم عهم هبمون مفيمدهم مبادة بشريته، فيك ،ومقايسات الصور، فجعل له قوة يالقي هبا البشر
لكية يئة روحانية مهجيانسهم ويشاكلهم، ألنه لو برز إليهم يف  [110: ]الكهف َّ جه هن من خن ُّٱ هلم

 مب خب حب جبُّ: قولهىل باهلل تعاملا أطاقوا مقابلته، وما استطاعوا مقاومته، فلذلك منَّ  ،نورانية
 .[128: ]الّتوَبة َّهب

كة، تام ربلليكون تام ا ين،لومث جعل له قوة وروحانية يقابل هبا عامل الروحانيني، وملكوت الع 
 .الرمحة

  يشهدون جسمانيته.: الروحانيون
ين ربا خارج عن هذين الوصفني، وهو أنه جعل فيه وصف ،مث جعل له وصف ثالث خاص

ر ه أسرار أنوايتلقى بوية، ثبت به عند جتلي صفات الربوبية، ويطيق به مشاهدة احلضرة اإلهلوسر إهلي ي
رج به إىل ية، ويعمحاننشق به عطر النفحات الرستالفردانية، ويسمع به خطاب اإلشارات القدسية، وي

سعين يل وقت ال ي" :aوقوله " لست كأحد منكم": aقوله  سر املقامات العذبة البهية، وهو معىن
 ".فيه غري ريب سبحانه

س ما اه، عرووله سوكأس مل يتنا: وال نيبٌّ مرسل ،به َمَلٌك مقرب: ليس خيتص: فهذا املقام
 .كرناهاذليت ا عليه وهو هذا املقام املخصوص به، وهو أحد املقامات األربعة اجليت إلَّ

  ن النصيب.سم له ما قم فإهنا كرامات لسائر اخللق، ليتناول كلٌّ منهم ،خروأما الثالثة األ 
ه وجود طمأنينت تناوهلما، فيفمخصوص بعامل الصورة، وهو عامل امللك يف الدني: فأما املقام احملمود

 زب ربُّٱ: أقيم على منرب ،[107: ]األنبَياءٱَّيك ىك مك لك اكُّوبركة نبوته ورسالته 
 اآلية. ،[67: ]امَلائدة َّزت رت يب ىب نب مب

 .همبة نصيباحمل خطيبهم، ومن الزلزلة طبيبهم، ومنفهو يف الدعوة جميبهم، ويف النصيحة 
ٱ فهذا خمصوص بأهل الدنيا.

اهلم من بركة لى، فين األعاملقام احملمود يف القيامة، وذلك نصيب املأل: فهو وأما املقام الثاين
له يف اخلطاب،  يؤذناآلية،  ،[38: ]النبأَّ رب يئ ىئ نئ ُّٱمقامه، ومشاهدة مجاله، ومساع كالمه 

 "ميتميت ُأُأ": ديته، يناألم ، فيفتح خطبته بالشفاعة، واخلالئق وقوفًاواملالئكة صفوفًا ،يبًافيقوم خط
 ."رمحيت رمحيت": فيجيبه
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 تمتع مبشاهدتهيبهم، تنه نصفالشهود وذلك يف دار اخللود، لينال أهل اجلنة م: وأما املقام الثالث
ه احلجب ع بقدومترفو، زداد اجلنة نورًااحلور، وتتشرف حبلوله القصور، ويقدم لقدومه السرور، وت

  وتزول الشرور.
 نئُّٱوعال، وهو مقام  ّلج، وهو مقام رؤية املعبود aهو املقام الذي خ صَّ به : املقام الرابع

 .[9: ]النجمَّرب يئ ىئ
ومل تكن  "كن"مة كل ه، ومعىنة صدفة الوجود وسّرّروذلك أنه ملا كان مثرَة شجرة الكون، ود 

 ا.استجالء زهرهتورهتا، اء مثذاهتا، وإمنا كانت مرادة لثمرهتا، فهي حممية حمروسة الجتنالشجرة مرادة ل
ا على هبالطواف به، وعرض هذه الثمرة بني يدي مثمرها، وزفها إىل حضرة قر: فلما كان املراد
 ."البخر لك مطيا يتيم أيب طالب، قم فإن لك طالب، قد اّد": ندمان حضرته، قيل له

ربيل جيا : ، فقال لهنائمًا راشهوافاه على ف عليه قادمًا دَ َرام امللك، فلما َوّدخ  خّصفأرسل إليه أ
 مَدرسول الِق لكين ،نبة أييا حممد ارتفع األين من البني، فإين ال أعرف يف هذه النو: إىل أين؟ فقال

 .[64: ]مرمي َّحي جي ٰه مه جه ُّٱ رسلت إليك من مجلة اخلدمُأ
 راد مين؟يا جربيل، فما الذي م : قال
أنت خمتار جله، واد ألرراد ألجلك، وأنت م راد اإلرادة، مقصود املشيئة، فالكل م أنت م : قال

ارف، س املعنت مشأة هذه الصدفة، أنت مثرة هذه الشجرة، ّرالكون، أنت صفوة كأس احلب، أنت د 
روق كأس  صلك، مالو اأنت بدر اللطائف، ما مهدت الدار إال لرفعة حملك، ما هيئ هذا اجلمال إلَّ

مك عليهم، ون بقدوباشرفإن املوائد لكرامتك ممدودة، واملأل األعلى يت ،ا لشربك، فقماحملبة إلَُّ
نيتك، يب جسمان نصوالكروبيون يتهللون بورودك إليهم، وقد ناهلم شرف روحانيتك، فال بد هلم م

ا رفت هبمشما ماء، ككما شرفت عامل امللك، وشرف بوطء قدميك قمة الس ،فشّرف عامل امللكوت
 أدمي البطحاء.

 َّ ىن من خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱ: فماذا يفعل يب؟ قال ؟الكرمي يدعوين ،يا جربيل: قال
 .[2: ]الفتح

 ".ن أكل وحدهالناس مَ  فإن شرّ  ،فما لعيايل وأطفايل ،هذا يل": قال
 .[5: ]الّضحى َّ ىن نن من زن ُّٱ: قال
 .ب له الرباق ريب، فقّراآلن طاب قليب، ها أنا ذاهب إىل: يا جربيل: قال

 مايل هبذا؟: فقال
 .مركب العشاق: قال
ا  عليه إلَّال يدلينوا به، ليلي، أنا ال أصل إليه إلَّ: وزادي توقي، ودليلي "وقيسأنا مركب ": قل

 .هو
ته اليت ار أمانأسرو ،ورواسي معرفته ،وكيف يطيق حيوان ضعيف أن حيمل من حيمل أثقال حمبته

د سدرة ر عنو أنت احلائ ،ق أن تدل يبيوكيف تط، سموات واألرض واجلبالعجزت عن محلها ال
 .املنتهى

 !؟ليس هلا منتهى وقد انتهى إىل حضرة
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 .، ويل وقت ال يسعين فيه غري ريبأين أنت مين: يا جربيل
فات، ه املساقطع بيإذا كان حمبويب ليس كمثله شيء، فأنا لست كأحدكم، املركوب : يا جربيل

نزه عن هات، من اجلدل به إىل اجلهات، وإمنا ذلك حمل احلدثات، وأنا حبييب مقدس عوالدليل يست
عاين، ا ُأعرف م: عايناحلدثات، ال يوصل إليه باحلركات، وال يستدل عليه باإلشارات، فمن عرف امل

 إن قريب منه مثل قاب قوسني أو أدىن. ،هلم
ولتك، دادم خألكون  إليك ء يبيا حممد إمنا جي": فقال ،فوقعت هيئة الوقت على جربيل

 ".وصاحب حاشيتك، وجيء باملركب إليك إلظهار كرامتك
رامتهم ظهور ك دوا، وأرا، أو استدعوا قريبًاألن امللوك من عاداهتم إذا استزاروا حبيبًا

لوك، ادة املسم علنقل أقدامهم، فجئناك على ر ،أرسلوا أخص خدامهم، وأعز دواهبم ،واحترامهم
 .وآداب السلوك

 أ.وقع يف اخَلط ،ومن اعتقد أنه سبحانه وتعاىل يوصل إليه باخُلطا
 ومن ظن أنه حمجوٌب بالغطاء، فقد حرم العطاء.

تزينت وحاهبا، رفت رإن املأل األعلى يف انتظارك، واجلنان قد فتحت أبواهبا، وزخ: يا حممد
ولتك، وأنا دالدولة وتك ة ليلبورودك، والليل بقدومك، وسرورًا أتراهبا، وروق شراهبا، كل ذلك فرحًا

سيليت، فأنا وانقطعت ، ومنذ خلقت منتظر هذه الليلة، وقد جعلتك الوسيلة يف حاجة، قلَّت فيها حيليت
 .فيها حائر العقل، ذاهل الفكر، داهش السر، مشغول البال، زائد البلبال

ه أول، ا وجدت لفم ،لحرييت أوقفتين يف ميادين أزله وأبده، فجلت يف امليدان األو: يا حممد
 ين ميكائيل يف، فتلقافيقإىل ذلك الر وملت إىل امليدان اآلخر، فإذا هو يف اآلخر أول، فطلبت رفيقًا

، مان املعدودةه باألزل إليإىل أين؟ الطريق مسدودة، واألبواب دونه مردودة، ال يوص: الطريق، فقال يل
 .وال يوجد يف األماكن احملدودة

 ا املقام؟فما وقوفك يف هذ: قلت
أجاجها  أعرف كمفطار، يل البحار، وإنزال األمطار، وإرساهلا يف سائر األقئكايشغلين مب: قال

 .دًا، وال للفردية عد، وال أعرف لألحدية أمدًا، وكم تقذف أمواجها زبدًامددًا
ظ، احملفو ه اللوحأدخل يف مكتب التعليم، يصافح بصفحة وجهذلك : قال ،فأين إسرافيل: قلت

 َّّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ يف مثال ،نسخ منه ما هو مربوم ومنقوض، مث يقرأ على صبيان التعليمويست
لبه عن صور، وقن النظر مقال يرفع رأسه حياًء من معلمه، فطرفه ع ،مث هو يف زمن تعلمه [96: ]األنعام

 الفكر حمصور، فهو كذلك إىل يوم ينفخ يف الصور.
 .منه ما علمه ونستمليه نسأل العرش ونستهديه، ونستنسخ مَُّلفَه: قلت

ك، فهذا ه َجناَندث بحتحترك به لسانك، وال  ، وقال الفلما مسع العرش ما حنن فيه اهتز طربًا
أعرف  بني حىت السر ال يكشفه حجاب، وستر ال يفتح دونه باب، وسؤال ليس له جواب، ومن أنا يف

 له أين؟
 ني.أثر وال ع وما أنا إال خملوق من حرفني، وباألمس كنت ال

 .ولودًاموال  ًاالدو، وال ، كيف يعرف رؤية من مل يزل موجودًامفقودًا من كان باألمس عدمًا
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ملا  ،هؤولوال استيال وهو سبقين باالستواء، وقهرين باالستيالء، فلوال استواؤه ملا استويت،
 هتديت.ا

، وال ستوىد الق تهاستوى إىل السماء وهي دخان، واستوى على العرش لقيام الربهان، فوعّز
ا زوى، م أعرف ، والعلم يل مبا استوى، وأنا والثرى بالقرب منه على حد سوى، فال أحيط مبا حوى

 ولكل عبد ما نوى. ،ولكين عبد له
لقين، خه، لقد درتق ىته، وقوعّز لىقسم بع إليك شكوى غصيت، ُأ مث إين أخربك بقصيت، وأبّث

 .رينحّيته قين، ويف بيداء أبدّيته غّرويف حبار أحدّي
وتارة حيتجب  .نسينوتارة يدنيين من مواقف قربه فيؤ .تارة يطلع من مطالع أبديته فينعشين

 .يسكرينف ،ت حبهبكاسا وتارة يواصلين .وتارة يناجيين مبناجاة لطفه فيطربين .حبجاب عزته فيوحشين
 .-ن تراينل- تهحديّ أقال لسان  ،ريْكوكلما استعذبت من عربدة س 

 جف مغ ُّٱما ه كي عظمت، وصعقت عن جتّلقت من حمبته قلقًا، ومتّزه فرقًات من هيبتْبفُذ
 .[143: ]األعرافَّحف

قد حجبناه،  ٌنْس، وح اهّنهذا مجال قد ص   ،أيها العاشق: دي به قيل يلجْ ة َوَرْكفلما أفقت من َس
 [1: إلسَراء]اَّيل ىل مل خل ُّٱ يناه، فإذا مسعتا حبيب قد اصطفيناه، ويتيم قد ربّ فال ينظره إلَّ

ينظر إىل  ن ملَم هدةمبشا ،فقف على طريق عروجه إلينا، وقدومه علينا، لعلك ترى من يرانا، وتفوز
 وانا.ِس

 .إليك، فكيف ال أكون خادم يديك إذا كان العرش مشوقًا: يا حممد
 .وهو الرباق إىل بيت املقدس: قدم إليه مركبه األول

 .اوهو املعراج إىل مساء الدني: مث املركب الثاين
 .ةالسابع لسماءوهكذا إىل ا .وهو أجنحة املالئكة من مساء إىل مساء: مث املركب الثالث
 .إىل سدرة املنتهى وهو جناح جربيل : مث املركب الرابع
عن  لف املضيفيا جربيل، حنن الليلة أضيافك، فكيف يتخ: عندها، فقال فتخلف جربيل 

 ".هنا يترك اخلليل خليله؟اأه ،"ضيفه
 ىث نث ُّٱ الحترقت ،منلةأنت ضيف الكرمي، ومدعو القدمي، لو تقدمت  اآلن بقدر أ ،حممد يا: قال

إذا  ،نعم: قال ألك حاجة؟ ،إذا كان كذلك ،يا جربيل: قال .[164: ]الصافات َّ يق ىق يف ىف يث
 .كند ربها أنت وها أنا، فاذكرين ع: حيث ال منتهى، وقيل لك ،انتهى بك إىل احلبيب

 ة فخرق سبعني ألف حجاب من نور.زج مث زج به جربيل 
فركبه حىت  افقني،الرفرف من نور أخضر، قد سد ما بني اخل: وهو: مث تلقاه املركب اخلامس

من  بإىل مىت تشر مد،يا حم: انتهى به إىل العرش، فتمسك العرش بأذياله، وناداه بلسان حاله، وقال
 .يازل إىل مساء الدنوين ،تارة يتشوق إليك حبيبك ،من معتكره صفاء وقتك آمنًا

 َّ يل ىل مل خل ُّٱ وتارة يطوف بك على ندمان حضرته، وحيملك على رفرف رأفته
 .[1: سراء]اإل

 .[11: ّنْجم]ال َّ رث يت ىت نت مت ُّٱه توتارة يشهدك مجال أحدي
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ى سرائر وتارة يطلعك عل .[17: ّنْجم]ال َّ ني مي زي ري ٰىٱُّوتارة يشهدك مجال صمدانيته 
 َّرب يئ ىئ نئ مئُّٱيك من حضرة قربه لوتارة يد .[10: ّنْجمال] َّ رت يب ىب نب مب ُّٱملكوتيته 

 .[9: ّنْجم]ال
آتيه، جعلين  أي جهة ري منهذا أوان الظمآن إليه، واللهفان عليه، واملتحري فيه، ال أد: يا حممد

 .منه أعظمهم وأشدهم خوفًا ،أعظم خلقه، فكنت
 "ا اهلل إله إلَّال": ى قائميتفكنت أرعد من هيبة جالله، فكتب عل ،خلقين يوم خلقين: يا حممد

 .وارتعاشًا ت هليبة امسه ارتعادًافازد
يب، لقل نًاك أماسكن لذلك قلقي وهدأ روعي، فكان امس "،حممد رسول اهلل": فلما كتب علي

 .وطمأنينة لسري، ورقية لقلقي
 .، فكيف إذا وقع مجيل نظرك إيّلفهذه بركة وضع امسك علّي

ن ذلك أن ي مصيِبة، ونلعاملني، وال بد يل من نصيب يف هذه الليلأنت املرسل رمحة ل: يا حممد
 ،ضلواخطأ يف قوم فأ، فإنه رورأهل الغ تشهد يل بالرباءة من النار، مما نسبه إيل أهل الزور، وتقوله علّي

 .ين أسع من ال حد له، وأمحل من ال هيئة له، وأحيط مبن ال كيفية لهإوظنوا 
فإذا كان  ،لّيع مواًلحمأو  إيّل لصفاته، فكيف يكون مفتقرًا دّ وال َع لذاته، ن ال حدّ َم: يا حممد

عين؟ وال  و ينفصلأيب  الرمحن امسه، واالستواء صفته ونعته، وصفته ونعته متصالن بذاته فكيف يتصل
 .أنا منه وال هو مين

، وال اًلق له محملطي، وال با، وال بالبعد عنه فصاًلته لست بالقرب منه وصاًلوعّز: يا حممد
 .، وال بالواجد له مثالً باجلامع له مشاًل

  .عداًلمنه و اًلْضين لكان َفَقَح، ولو َمة وفضاًلمنَّ: ن رمحتهبل أوجدين َم
 مواًلأنا حممول قدرته، ومعمول حكمته، فكيف يصح أن يكون احلامل حم: يا حممد

 .[36: سراء]اإل َّ جم هل مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف حف جف ُّٱ
، كدر علي صفويتتفأنا مشغول عنك، فال  ،أيها العرش، إليك عين ": aان حاله فأجابه لس

 ".وال تشوش علي خلويت، فما يف الوقت سعة لعتابك، وال حمل خلطابك
 .[17: ّنْجم]ال َّزي ري ٰىُّٱ ، وال قرأ من مسطور ما أوحى إليه حرفًاطرفًا aفما أعاره 

 .فوقه، ومل يروهو التأييد، فنودي من : مث قدم املركب السادس
 ".ها أنت وربك-: حافظك قدامك"

حلى أ قطرة ى شفيت، ال أعرف ما أقول، وال أدري ما أفعل، إذ وقعت علفبقيت متحريًا: قال
يع مجعلم من أذلك بمن املسك، فصرت  من العسل، وأبرد من الثلج، وألني من الزبد، وأطيب رحيًا

السالم : جبتفأ "،بات هللباركات هلل، الصلوات الطيالتحيات امل": األنبياء والرسل، فجرى على لساين
لسالم علينا ا": قلتفه، بصصت عليك أيها النيب ورمحة اهلل وبركاته، فأشركت إخواين األنبياء فيما خ 

 .أراد هبم األنبياء عليهم الصالة والسالم ".وعلى عباد اهلل الصاحلني
 َّرئ ّٰ ِّ ُّٱ :عز وجلقوله  و معىنيا حممد، فدنوت، مث وقفت، وه دنُ ا ،مث نوديت: قال

 .وجّل دنا حممد يف السؤال، فتدىل، فتقدم للرب عّز: وقيل [8: ّنْجم]ال



242 

 

 

 .دنا بالشفاعة، وتقرب إىل الرب باإلجابة: قيل
 ،دنا حممد من ربه: همعنا [8: ّنْجم]ال َّ رئ ّٰ ِّ ُّٱدنا باخلدمة، وتقرب للرب بالرمحة : وقيل

 .لطافة فتدىل عليه رأفة ورمحةفتدىل عليه الوحي من ربه، دنا 
ين، ضمحل األوا ،ال يوصف بقطع مفازة وال مسافة، قد ذهب األين من البني، وتالشى الكيف

 َّرب يئُّٱ: ولها قالحتمل أن يكون للرب مكان، وإمن ،فكان قاب قوسني فلو اقتصر على قاب قوسني
 كوان.أوان وال أوال  ،لنفي املكان، وكان معه حيث ال مكان وال زمان [9: ّنْجم]ال

 "م؟فأين أضع القد ،يا رب إذا انتفى األين ": فقال .يا حممد تقدم: فنودي
الليل  ان، وعناألكووضع القدم على القدم حىت يعلم الكل أين منزه عن الزمان واملكان : قال

 وعن النهار، وعن احلدود واألقطار، وعن احلد واملقدار.
 ".ما هذا النور؟": ، فقالعًاساط انظر، فنظر فرأى نورًا: يا حممد

ت ، وما حتدميكق ة، بل هو جنات الفردوس، ملا ارتقيت صارت يف مقابلليس هذا نورًا: قيل
 .فداء لقدميك: قدميك

 .مبدأ قدمك منقطع أوهام اخلالئق: يا حممد
 .ما دمت يف سري األين، جربيل دليلك، والرباق مركبك: يا حممد

ا قاب بق إلَّ، ومل يلبنيوان، وانتفى األين، وارتفع البني من افإذا ذهب املكان، وغبت عن األك
 قوسني، فأنا اآلن دليلك.

 .الغيب عامل عك طيب اخلطاب، يفمِ ْسأفتح لك الباب، وأرفع لك احلجاب، وُأ: يا حممد
 .يانًاوع ةَدشاَهم  ،دين اآلن يف عامل الشهود، فوحِّوإميانًا ،دتين حتقيقًاوّح

 ".من عقوبتكأعوذ بعفوك ": فقال
 .متك، ليس هذا حقيقة مدعي وحديتهذا لعصاة ُأ: فقيل
 ".حصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسكال ُأ": فقال
: ّنْجم]ال َّمن خن حن جن ُّٱ لسانك عن العبارة، فألكسونه لسان الصدق، لَّيا حممد إذا كَ : فقال

مث  [17: ّنْجم]ال َّني مي زي ري ٰى ُّٱفألجعلن عليك خلعة اهلداية  ،فإذا ضل عيانك عن اإلشارة [3
حكمة علي، و كعروج تسمع به كالمي، مث أعرفك بلسان احلال معىن تنظر به مجايل، ألعرينك نورًا

 .نظرك إيل
والشاهد مطالب  [45: حزاب]األ َّجه ين ىن من خن ُّٱيا حممد : فكأنه يقول مشريًا

يائي، وأريك ته ألولعدداهد ما أحبقيقة ما شهد به، وال جيوز له الشهادة على غائب، فأريك جنيت لتش
يف كمايل  ين منزهلم أناري لتشاهد ما أعددته ألعدائي، مث أشهدك جاليل، وأكشف لك عن مجايل، لتع

والفرد،  زوجل، وعن االعدووعن احلد والقد، وعن احلصر  ،عن املثيل والشبيه والبديل والنظري واملشري
 ة.جاملمازو ،اينةاملبواملالمسة، و ،لة، واجملالسةواملشاك ،وعن املواصلة واملفاصلة، واملماثلة

 .، فاختلفوا علّيإين خلقت خلقي ودعوهتم إيّل: يا حممد
 .اليهود: ير ابين، وأن يدي مغلولة، وهمَزجعلوا الع : فقوم
 .النصارى: ، وهمزعموا أن املسيح ابين، وأن يل زوجة وولدًا: وقوم
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 .الوثنية: وهم ،جعلوا يل شركاء: وقوم
 .اجملسمة: جعلوين صورة، وهم: وموق

 .املشبهة: ، وهمجعلوين حمدودًا: وقوم
 .املعطلة: ، وهمجعلوين معدومًا: وقوم
 .املعتزلة: زعموا أين ال أرى يف اآلخرة، وهم: وقوم

 معًا يئًاش د يّفل جتهوها أنا قد فتحت لك بايب، ورفعت لك حجايب، فانظر يا حبييب يا حممد، 
 .نسبوين إليه (امم)

 شيء، يف، ال ًاصمد فردًا ،بالنور الذي قواه به، وأيده به من غري إدراك وال إحاطة aفرآه 
، وال جسمًا ،ال صورةو، ًاهوال شب إىل شيء، وال هيكاًل بشيء، وال مفتقرًا وال على شيء، وال قائمًا

 .[11: َشورى]الَّحي جي يه مهىه جه ين ُّٱ ، وال مركبًاوال مكيفًا ،وال حميزًا
 ال يذاع، سرٍُّ خللق منذا ايا حبييب يا حممد، ال بد هل: ، فقال، وشاهده كفاحًاه شفاهًامما كّلأف

 : من سر يف سر ًافكان سّر [10: ]الّنْجم َّ رت يب ىب نب مب ُّٱشاع وزمن ال ي 
عدن ارك، ومأنو وسلم وبارك على أشرف خملوقاتك، سيدنا وموالنا حممد، حبر مهوصّل الّل

طريق وتك، حضرتك، وعروس مملكتك، وطراز ملكك، وخزائن رمح أسرارك، ولسان حجتك، وإمام
ر س من نوقتبشريعتك، وسراج جنتك، وعني حقيقتك، املتلذذ مبشاهدتك، عني أعيان خلقك، امل

ة دائمة ليب، صالا طهبهبا عقديت، وتفرج هبا كربيت، وتقضي هبا أريب، وتبلغين  ضيائك، صالة حتّل
 ملني. وحسبناالعا ّبا را ياتك، صالة ترضيك وترضيه، وترضى هبا عّنبدوامك، باقية ببقائك، قائمة بذ

صحبه آله ووا حممد دنى سّيعل ى اهللا باهلل العلي العظيم، وصّلاهلل ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إلَّ
 العاملني. م، واحلمد هلل رّبوسّل

 حبمد اهلل ت شجرة الكونمت
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 يةاإلنسان إصالح اململكة كتاب التدبريات اإلهلية يف

 يل ىل مل خل
 ب يسر وال تعسر، يا كرمي يا اهللر

 : يلطائمد بن علي العريب احلامتي اقال العبد الفقري إىل رمحة اهلل تعاىل حم
، هرةداعه جول إبعينه يف أوّ  علمه إىل وجوِد من وجوِد اإلنسان احلمد هلل الذي استخرج
 مه ودرره، مثواهر علجيه ف دما حقَّقت نظره، فسالت ماًء أكنَّمنه عن فنظرها بعني اجلالل فذابت حياء

ّوره، وشقَّ انًا فصإنس أرسل منه ميزابًا إىل مشربة غصن االمتزاج فأقام به صغره، ومسى ذلك الغصن
شاهد أشهده بوره، قدَّفمسعه وبصره، وأحكم ترتيب وجود كل شيء يف العامل األكرب فيه ودبَّره 

وحجبه  ره،نه وأظه كوره، ورتق مساء عقله بعدما فتقه وفطره، وأبطن كونه يفاإلحسان كل شيء فقرَّ
رة االقتداء ه يف حضللَّى اعتربه، مث جتوعن سره مبا هو أخفى وستره، حكمة بالغة ملن دقق النظر فيه 

، عرهغري أن يش خضر مناأل يف البحر ه غمسًةهره، فأجفل هاربًا من نريان اهليبة فضمه وقهره، وغمَسفَب
ء ه، ورداه رداا ع مرحقق هبعن حضرة الدميومية ف فإذا سرُّ القدرة اإلهلية قد مازجت بشره، مث كشف له

ود بايعته بالسجف َرره،ضح ُغاحلياة األبدية دون كون  ضمَّه وال أمد  حصره، وأعلى مناره للمالئكة وأو
وزيرًا  ه العقللدع صره، مث أبإذ أمده باألمساء ونوره، وجعله يف أرض األجسام خليفًة فأيده ون

مث  ،رةطر السحخلواهبا ا فاستوزره، ووهبه سر اخلطاب يف نار الشجرة، وأعطاه عصا إعجازه فأهلك
ارات إهلية جناد إشا بأره، وقسم موارده عليه قسمة منتشرة، وأردفهخوفه لدى قسطاس االنقسام وحذَّ

ومنها  إلشاراتعيون الومدبرٌة، فمنها قابلة رته فمقبلٌة حضغري منحصرة، وأورد اخلواطر على باب 
أباح هبا أفقره، ولكوت وار املره، وأغناه مبطالعة أسرفقومنها أ النمط األوسط مستنفرة، وعّمر مدينته يف

ره، وأشهده به وكف آمن ف يف األكوان مبا به عنها زّجره، وسوى يف قبضتيه األخذ بني منله التصرُّ
 دّنسه مبا بهيانه أن سبح نصب ملكه جسرًا للعبور فطوىب ملن َعربه مث شاءره، وعلى تلك القبضة وقرَّ

وأيَّده  ابر التذكرة،على من عيًاره، فجعله برزخًا جامعًا للكفرة والربرة، وأقامه يف عامل التركيب داطهَّ
مساوات ىل إواملكم عيف  أال تنظرون: بالعلوم اإلهلية وغمره، وهناه عن إفشاء ما بظهوره أمره، فقال

قه وعمَّره، دما أوسن عنرة، وأرضني حبارها م سجَّرة، وفلك مشحون أجراه يف حبر الكوأفالكها مسخَّ
 ميُّ: اليمىن  الرجليفيط فهو ميشي بني رجلي رجاٍء وخوف  كتب عليهما الصانع القدمي بقلم العلم احمل

؛ [8: زلزلة]ال َّهب مب خب حب جب هئ مئُّ: ، ويف الرجل اليسرى[7: ]الزلزلة َّخئ حئ جئ يي ىي ني
ليبحث عن ّسره، وه وعفليبادر بالطاعة ملن هداه النجدين وبصَّره، وليشكره على رزق قسمه فيسَّر

ي وقت الذلوأماته يف ا ربه،الكنز الذي حجبه باجلدار اجلسماين وَستره، مث ليتدبَّر كيف أحياه حني أق
ييت حمٍو لدين بآوال على النجيأنشره، وأظلمه جبالبيب حنادس غيوب النور الذي به أقمره، ودل به 

لكرة، مث قابلهما يف اة عند تقمرومبصرة، مث صوَّر آية احملو يف بعض األحايني م نورة، وذلك يف الليايل امل
 : أظهر ذلك السّر فيمن ضرب بعصا االختبار حجر األسرار ففجَّره، شعر
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  ف    تتتتتتتت    تتتتتتتترفتتتتتتتت   ر إلتتتتتتتت   تتتتتتتت ر  فتتتتتتتت
 

  ا  تتتتتتتر إلتتتتتتت  ضتتتتتتت رل متتتتتتت  خ تتتتتتت  أستتتتتتت  ر 
 

القيام  غفله عنما أفاملقدسة املطهرة،  اإلنسان سبحان من أودع هذه األسرار يف وجود حضرةف
له  ّصغاروحقَّره، وال ، والويل ملن زهد يف اعتبار وجوده[17: ]عبس َّيك ىك مك لك اكُّبشكرها 

 موايئًا فانتظوآخر س حلًاله وما أصغره، فَليَته كما كفر شكره فيكون من الذين خلطوا عمال صاذفما أ
ن تابعه صحبه وموآله ويف سلك عسى املّدخرة يف الدار العاقبة املؤخرة، والصالة على سيدنا حممد 

مللك رّبه ارة ما سّبح  املشّهعصمِةوآزره، امللتحفني يف أبراد املعارف الربانية احملبَّرة، املطهرة بعلم ال
 اخلضرة. اجللوةوذكره، وزهد أهل العناية يف 

 متهيد

رية، سبحانه بالوت لينفرد فعيةهلل لطاعته أن اهلل سبحانه قد شاء أن يربز العامل يف الشاعلم وفقك ا
ق نفوسكم، لى حقائع، فيصبح اسم الواحد الفرد، ويتمّيز السيد من العبد. وملا وقفَت، أوقفكم اهلل

 يت ىت نت متُّ: وأطلعكم على ما أودعه فيكم من لطيف حكمته وغريب صنعته، على قوله تعاىل
 َّنن من زن رن مم ام يل ملىل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث

ر يف هذه االعتباالعقل و وإدراِك حقائق املوجودات وهو الذي خيتصُّ باسم فأخذت يف الفكر [3: ]الرعد
ذ تهائها، ويؤختهي كان ينمثمن مجلة الثمرات ينمو كنمائها، ويتغذى كغذائها  اإلنسان اآلية، فرأيت أن

 ا. مث رأيناهت كموهتميو ا، مث يهرم كهرمها، مثاهن يأخذ يف النقص كنقصالفوائد كاألخذ منها مث همن
، فقد يؤخذ ل حاهلا مثٌر منها فيزرع فيحدث فيه النبات كذلك حىت يصري إىلذيولد كتوليدها فيؤخذ ب

لتوالد ايف  سانإلنا منه كما أخذ منها، وقد يترك فينقطع النسل من تلك الثمرة املعينة، وكذلك
ها ذه اآلية عليإطالق هها وتعلى ذلك املنهج. فقلنا هذه شجرة فأين أختها اليت تصح هبا شفعّيوالتناسل 

ه تقصينا أسراريوان، واحل وتفضيله على سائر اإلنسان فكرًا واعتبارًا؟ فتتّبعنا وجود هذه احلكمة يف
 حبرف،له حرفا ل نقابزلم نفوحكمه ولطائفه، ورأيناها بأعياهنا يف العامل احمليط األكرب قدمًا بقدم، 

 ىالثمرة األخريط، و احملومعىًن معىن حىت وجدناه كأنه هو، فعلمنا أن الثمرة الواحدة العامل األكرب
 ى آيات بيناتقفنا عل، فوالذي هو العامل األصغر فطلبنا على ذلك تنبيهًا من الكتاب العزيز اإلنسان

: ]فصلت َّحق مف خف حف جف مغُّٱ، [21: ]الذاريات َّييجئ ىي ميني زيُّ نريات، منها
، [115: ]املؤمنون َّجت هب مب خبُّ ،[27: ص]َّخم حم جم يل ىل مل خلُّ، [53

لم فقال نكن نع ا ما ملوأْن علََّمن َمَهْل. فحمدنا اهلل سبحانه على ما َأ[12: ]الطالق َّخي حي جيُّ
 .[113: ]النساء َّممجن خم حم جم هل خلمل حل جل مك لكُّ: تعاىل

  من م لكنسايناإل عاملذا الهاألكرب جتده يف ق يف العامل فانظر، نوَّر اهلل بصريتك، إىل ما تفرَّ
 لك.ذر وحنو ظفاكالشعر واأل اإلنسان وملكوت ، حىت إذا ظهر يف العامل مثل النماء وجدته يف

 يففاملاحل : نساناإل يف كله ًا، فذلك موجودوكما أن يف العامل ماًء ماحلًا وعذبًا، وزعاقًا ومرَّ
 أذنيه، والعذب يف فمه.عينيه، والزعاق يف منخريه، واملر يف 

ذلك بعينه ومنها خلق جسمه. وقد نبَّه  اإلنسان وكما أن يف العامل ترابًا وماًء وهواًء ونارًا، ففي
، مث [67: ]غافر َّجم يل ىل مل خلُّ: عليها احلكيم سبحانه يف الكتاب العزيز وهو قوله تعاىل
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: ]احلجر َّجع مظ حط مضُّ: امسه وهو امتزاج املاء والتراب. مث قال جل [2: ]األنعام َّجي يهُّٱ: قال
: ]الرمحن َّختمت حت جت هب مبُّ: وهو املتغري الريح، وهو اجلزء اهلوائي الذي فيه. مث قال [28
 .[54: ]الروم َّلكمك اك يق يفىق ىف يثُّ: منه سبحانه ، وهو اجلزء الناري، وهذه حكمٌة[14

 جاذبة: وىربع ِقأ نساناإل يوكما أن يف العامل رياحًا أربعًا مشااًل وجنوبًا وِصبًا ودبورًا، فف
 وماسكة وهاضمة ودافعة.

غلبة والغضب قهر والب الاالفتراس وطل اإلنسان وكما أن يف العامل سباعًا وشياطني وهبائم، ففي
 ىه مه جه ينُّ: واحلقد واحلسد والفجور واألكل والشرب والنكاح والتمتع كما قال عّز وجل

 .[12: ]حممد َّخيمي حي جي يه
  امة.طهارة وطاعة واستق اإلنسان سفرة، ففي وكما أن يف العامل مالئكة بررة

وعامل  امل احلسع: ظاهر وباطن اإلنسان وكما أن يف العامل من يظهر لألبصار ومن خيفى، ففي
 القلب، فظاهره ملٌك وباطنه ملكوت.

 علو وسفل. اإلنسان وكما أن يف العامل مساًء وأرضًا ففي
عىن، ومل مال نقص رف وهلية صحيحة ما اختل حوامِش هبذا االعتبار على العامل جتد النسخة اإل

 جتد له يف مقابلة األزل إال األبد وهو غري متناهي الطرف اآلخر شرعًا.
 اهلل عز وجل.ببقاء باٍق  يف علم قدمٍي ٌقْبوَس

لعرب يف كالمها من يف هذا النظر واالعتبار جمرى ا Fت املتصوفة عادًة َرَجَو قال العبد
آن جاٍر ثرٌي إذ القرلقبيل كذا اهر صفة جتمع بينهما، ويف القرآن من َسْيأدىن شبه وَأاالستعارات واجملاز ب

: عاىلمثله قوله تو". لسان عريب مبني ،"وإمنا أنزل القرآن بلساين: aعلى لغة العرب، كما قال 
، [18: ]إبراهيم َّجغ مع جع مظُّ، [39: ]النور َّيئ ىئُّ ،[4: ]مرمي َّ خي حي جيُّٱ

 ىن نن من زن رنُّ، [77: ]الكهف َّزب رب يئ ىئُّ، [264: ]البقرة َّخك حك جك مقُّ
 .[143: ]األعراف َّجغ مع جع مظ حطُّ فلما ،[82: ]يوسف َّزيمي ري ٰى ين

لنقّرب ص لك ولنلّخففلم تزل الصوفية رضي اهلل عنها يف نظرها واعتبارها على هذا املنهج، 
ودات جن املونك مخرج ع على ما تقدم، وذلك أن تنظر إىل ما اإلنسان عليك كيف تنظر العامل يف

إذا و. ر هبا()شه فإذا وقعت عينك على موجود ما فاطلب الصفة اليت غلبت على ذلك املوجود حىت
  عليه.البٌةعرفت تلك الصفة اليت أنبأت عنه ودلت عليه فإما صفة نفسية له وإما صفٌة غ

لك شاهدة تعند م ننسااإل ال حمالة، فتطلق على اإلنسان مث تنظر تلك الصفة بعينها فتجدها يف
 ن، فنقول يفاحليوا ه منالصفة اسم الذي هو صفته، مثل البالدة اليت هي غالبٌة على احلمار دون غري

 .فتراسذا رأيناه شديدًا طالب االإمحارًا إذا رأيناه بليدًا، أو أسدًا  اإلنسان
شمس تجعل القمر فإىل الشمس وال لنظر أيضا يف األسرار الشريفة مثل أن تنظَراومثل هذا 

لكتاب، ذا اهح والقمر النفس، وذلك أن النفس ذات كماٍل ونقٍص حسب ما يرد يف داخل الرو
 فكماهلا بالعقل والعلم، ونقصها باجلهل والشهوات.

يكون سببه يف الكسوف األرض، وهو األسفل من العامل، كذلك قد وكما أن نقص القمر 
كما أشرقت األرض بنور الشمس نقص النفس إمنا هو من ارتكاب الشهوات وحملها أسفل سافلني. و
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كذلك أشرقت األجسام بنور الروح، فكشفت األشياء على ما هي عليه، إىل أمثال هذا مما يطول 
 ذكره.

طالق على اإل  واألصغروملا أردنا أن نأخذ يف مقابلة النسختني العامل األكرب: Eقال املؤلف 
خرة لنجاة يف اآلل إىل ايوص ضنا من العلوم مايف مجيع األسرار العامة واخلاصة، رأينا أن ذلك يطول وغر

كتابنا وهو أّنا  ي بنينا عليهراد الذامل إذ الدنيا فانيٌة داثرٌة، فعدلنا إىل أمر يكون فيه النجاة، ويتمشَّى معه
ا وعد وختليصه مل به ا توعدته ممبني وعد  ووعيد، فسعينا يف جنا ًارفوجدناه مكلَّفًا مسخَّ اإلنسان نظرنا

طاب حلكمة من اخلان ظهرت ا أيإليه، فاضطرنا احلال يف إقامة القسطاس عليه من العامل األكرب، فقلن اهلل
 .مقّر اخلالفةمامة وة اإلوالوعد والوعيد من العامل الكبري، فرأينا ذلك يف حضرة األمر والنهي وحضر
املخلوقة  ملكوناتاكثر أفوجدنا اخلليفة شاهدًا فيه ظهرت احلكمة وآثار األمساء، وعلى يديه تنفعل 

 إلنسانا ، فوجدنا يفإلماميةرة امن هذه احلض اإلنسان للباري تعاىل. فتقصَّينا األثر وأمعنا النظر يف حّظ
مثال أسرًا، إىل أقتاًل ووداء خليفة ووزيرًا وقاضيًا وكاتبًا وقابض ِخراج وجبايات وأعوانًا ومقابلة أع

ا انتشرت راياهتولسالم، ة واحمل اإلرث، ويف األنبياء عليهم الصالهذا مما يليق حبضرة اخلالفة اليت هي 
م فال تظهر د وعليهحمم والحت أعالمها وأذعن الكل لسلطاهنا مث خفيت بعد األنبياء صلوات اهلل على

ة الزمان، هو خليفوعنٍي فالقطب معلوٌم غري م: أبدًا إىل يوم القيامة عمومًا. لكن قد تظهر خصوصًا
م ويعّذب من من يرح اهلل والتجلي، ومنه تصدر اآلثار على ظاهر العامل وباطنه، وبه يرحموحمل النظر 

تمع فهو إن مل جتوي. يعّذب وله صفات إن اجتمعت يف خليفة عصر فهو القطب وعليه مدار األمر اإلهل
  نورده يفاهلل إن شاء حننموجود. و اإلنسان غريه، ومنه تكون املادة مُلْلك ذلك الزمان، وهذا كله يف

ألقوم به الطريق ا ، ويسلكقصد هذا اجملموع أحسَن إيراد ، خمتصرًا كافيًا مقنعًا، واهلل ينفع العبد مبا
 واهلل أعلم. األسّد

 املقدمة
ب عناية  ال لصاحإنح التصوف، صافاك اهلل، أمره عجيٌب، وشأنه غريٌب، وسرُّه لطيٌف، وليس مي

لى ععلوم التصوف ل وطئًةتدمة يهن إقراٌر وإنكاٌر. وس قنا هذه املقوقدم صدق، له أموٌر وأسراٌر غّطى عل
لعلوم يف هذا هذه ان مقنا ساإلطالق. فإن اإلنكار عليه شديد وشيطان املخالفة له مريد. على أنَّا ما 

الشريفة،  إلشاراتاتلك لالكتاب إال النزر اليسري يف آخره وإشارات تتخلله. فسقنا يف هذه املقدمة 
ء ناهج االرتقاتاب " ملع كنا على ج ّل أسرار هذه الطريقة الشريفة، فليطافاد أن يقف من تواليومن أر

 كل يفة آالف مقام ب وثالثة باإىل افتضاض أبكار البقاء املخدرات خبيمات اّللقاء"، وبنيناه على ثالمثائ
يف هذا  املقدمة هذه قك اهلل يف سياقباب عشر مقامات، كلها أسراٌر بعضها فوق بعض. فرجونا وفَّ

ار على كالم ن اإلنكمصمة الكتاب اليت هي كالعالوة عليه، أن يقف عليها السالك ابتداًء، فيكون له ع
ف لسّر الذي وقه قفل الفتح أهل الطريقة وما يقف عليه يف داخل هذا الكتاب فيقع منه التسليم؛ فرمبا ي

 آمني بعزته. غه علمهيبل سن إسالمه وسلم ما ملعنده وسلَّمه. فلهذا ما أوردناها، جعلنا اهلل ممن ح
عض بىت قال ق، حفاعلم شرح اهلل سبحانه صدرك أن مبىن هذا الطريق على التسليم والتصدي

 يق".ه زنددرجة احلقيقة حىت يشهد فيه ألف صديق أن اإلنسان "ال يبلغ: السادة القادة
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لعزيز وجهه ا اهلل أيب طالب كرمحفيد علي بن  ،مث يؤيد قول هذا السيد بقول الشريف الرضي
 : ورضي عنه، شعر

 إ تتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتت ع ع متتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت ا رف
 فقتتتتتتتتتت   قتتتتتتتتتت    فتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت ا أ تتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتت   
ل   تتتتتتتتت  ر   تتتتتتتتت   لتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتت ح  تتتتتتتتت   يتتتتتتتتت  رع
   ستتتتتتتتتتتتت     ر تتتتتتتتتتتتت    مستتتتتتتتتتتتت م    متتتتتتتتتتتتت 

 

  تتتتتتتتت    يتتتتتتتتتر  ال تتتتتتتتت       تتتتتتتتت   فيم   تتتتتتتتت  
 إلتتتتتتتتتت  ال ستتتتتتتتتتي    زتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتت  ال ستتتتتتتتتت  
 لقيتتتتتتتتت  لتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتت  ممتتتتتتتتت  ي  تتتتتتتتت  ال   تتتتتتتتتت 

 متتتتتتتتتتتت  يأ   تتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتر   أ تتتتتتتتتتتت ا 
 

لتلبيس وكيف ايُّل والتخ م مسلمني قد وقفوا معنكار هذا املعلق النفيس رجااًل مساهإفاشترط يف 
 ،[32: ]يونس َّخم حم جم هل ملُّال ينكر هذا الطريق وهل يبقى أثر للباطل عند ظهور احلق، 

 : وقال الشاعر. [81: ]اإلسراء َّنن من زن رن ممُّ

 ألتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتر  أ   هللا أ  تتتتتتتتتتتتتتت   زتتتتتتتتتتتتتتت ر   
 ف تتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتم    الم تتتتتتتتتتتتتت     ا تتتتتتتتتتتتتتتلف

 

  تتتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتت  ي   تتتتتتتتتتتت لع  
 إ ا    تتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتت ع متتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتلع 

 

يغان ل"حسنات األبرار سيئات املقربني"، "إنه ، [91: ]األنعامٱَّمت زت رت يب ىب نب زبمب ربُّ
صر، ل حتت ذل احلس الداخاحل على قليب فأستغفر اهلل يف اليوم مائة مرة ". فانظر هذين الشيئني يف عامل

 فكيف بعامل امللكوت.
"إن  :Eجلنيد ول اقفكل من تكلم يف غري هذا املقام فإنه صاحب أضغاث أحالم. أمل تَر إىل 

: نطق عن ربهيبني من نفسه وله أثر". وشّتان بني من ينطق عن درسه و بالقدمي مل يبَققورن احملدث إذا 
 اتك جتدذلبه يف ىل املعارج، واطفإياك وطلب الدليل من خارج فتفتقر إ [3: النجم]  َّىن من خن حن جنُّ

 احلق يف ذاتك.
طق عن اهلل تعاىل ال ين aنه أواستقر يف نفوس العقالء  aأرأيت ملا ثبتت نبوة رسول اهلل 

سألوا ، ومل يكليفعن هوى نفسه كيف دخلوا يف رق االنقياد والتسليم، وتصرفت عليهم وظائف الت
ا عن ذلك يف قوله يسألون عن أشياء حىت هنو Fوال ما العلة؟ ولقد كان الصحابة  ؟ما الدليل

هينا أن ن  ": فقال الصحابة، [101: املائدة]َّمج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خبُّ: تعاىل
 ."aنسأل رسول اهلل 

الربهان، لدليل وه باطاِلب: فإن تعرض لك أيها األخ املسترشد من ينّفرك عن الطريق فيقول لك
  يف مقابلة  ًابوقل له جماو من األسرار اإلهلية، فأعِرض عنه،يعين أهل هذه الطريقة، فيما يتكلمون به 

اهية هذه ين عن موخرب ماع وأشباههما؟ما الدليل على حالوِة العسل؟ ما الدليل على لذة اجِل: ذلك
ليه دليل، ع يقوم د والحاألشياء، فال بد أن يقول لك هذا علٌم ال حيصل إال بالذوق، فال يدخل حتت 

 ذلك. وهذا مثل: فقل له
، ففشا حد غريكأليها طلع عابنيتها بيدك وما  لو كان لك دار: ااًل آخر وقل لهمث اضرب له مث

ها وأحاط ىت عاينها حذكرها واتصل بأمساع الناس خربها، مث اصطفيت أحدًا من خواصك، فأدخلته إيا
ا رأى فيها. مف هلم صيقعد مبا أطلعته منها عليه، وهو مبرأى الناس عند إدخالك إياه، مث خرج إليهم و
 يصح.  هذا ال صفة؟هل يصح أن ي قال له ما الدليل يف ذلك املقام على ما تذكر أنه على هذه ال
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ا يتنا أنا رأينليل. غادليه ولو طالبه أحٌد بذلك مّحقه  الناس وسّخفوه وقالوا هذا شيء ال يقوم ع
قه يف دالة صّدالع به وثبتت عنهرجاًل أدخله صاحب  الدار وخرج فوصف ما رأى؛ فَمن َحس َن ظنه 

 أن تقف أردَت ه. فإذاقالتقوله، ومن مل ي حِسن ظنه فال يلزمه ذلك، وال حيسن من أحد أن ينكر عليه م
 ري ذلك.غليس وعاه هذا الداخل فارغب إىل صاحبها يدخلك إياها فتشاهد ما شاهد ّدعلى ما ا

هلل سبحانه اد اتقى قاًل وى. إذا رأينا رجفكذلك يا أخي هذا العلم السَّين الذي هو نتيجة التق
نا وهَبه عه عقول تسووقف عند حدوده، واتصف بالزهد والورع وأشباه ذلك مث نطق بعد هذا بعلٍم ال

يه، االعتراض عل وترك ،هبلظن اهلل سبحانه إياه، فالواجب علينا التسليم والتصديق فيما ادعاه، وحتسني ا
: ]البقرة َّخضمض حض جض مصُّ عباده مبا شاء من علومه، كما قالىل خيص من يشاء من افإن اهلل تع

عين مقنع أ Cومسألة موسى واخلضر  ،[65: ]الكهف َّىث نث مث زثُّ: وقال، من عباده ،[269
 .[23: ]األنبياء َّحق مف خف حف جف مغُّ: يف االختصاص

هر أربع ن الظُّأما العلة على  aالنيب  اأهنم سألو Fهل صدر قط أو مسع عن الصحابة 
ا مل يكن ذلك إمنوذا نا هبيف بعض؟ ما مسع َرِهيف بعض وج  رَِّسواملغرب ثالث ركعات، ومَل ُأركعات، 

العلم ممن لدليل واطلب تألنه قد ثبتت عصمته وبان صدقه، وعلم أنه ال ينطق عن نفسه. فمهما رأيناك 
أن صفَة  اَنْمِل، َعورثه والزم التقوى اليت تدل على صحة علمه كداللة املعجزة على صدق الرسول

 جه ينُّ واهلم،ليهم أقعنكر ك وال تبَّدت قطٌّ إليك. فسلم إليهم أحواهلم، وال ت  يالصدق ما استقرت لد
هلل فَّقك اليهم؛ ومن عنده تصل من ذلك وال تنكر ع عسى اهلل أن يفتح لك بابًا [114: ]طه َّىه مه

ا صقلت وجلي رآة إذامل ذلك أن النطق بالغيب مع إميان باملثال الظاهر احملسوس؛ الذي نصب اهلل لك؛
 اء أحٌد خلفهجًا فإن قبيح أليس يرى املرء  فيها نفسه حسنًا أم عنها الصدأ وجتلت صورة الناظر فيها،

ورة كذا ء على صو شيأجتّلت صورته يف املرآة؛ فعندما نظر إليها قال للحاضرين معه خلفي إنساٌن 
 ه حمسوٌس. اجب فإنوذا لرؤية املعهودة، والتصديق هبوكذا، حىت يستويف ما رأى، وهو مل يره بعينه ا

ر، ومييط األغيا صدأ إىل مرآة قلبه فيجلوها من اإلنسان كذلك املعقول نظري احملسوس، فيعمد
، فإذا اهداتواجمل عنها كل حجاٍب حيجبها عن جتلي صور املعقوالت واملغّيبات بأنواع الرياضات

 يت ىت نت متُّأى رن املغيبات، فنطق عما شاهد ووصف ما صفت واجنلت جتلى فيها كل ما قابلها م
 كاشفةلى ضروب املوهذا مقاٌل على التقريب، ولوال خوف التطويل لتكلَّمنا ع ،[11: ]النجم َّرث

 وأصنافها لكن يكفي هذا القدر.
 يا ليت لوب". مثالق نا فليقف على "جالءفيف على أنواعها على الكمال من تآلفمن أراد أن يق

 ال له هو مثلحىت يق لسنةالدليل على هذا العلم املشاهد هل أحاط علمًا مبعاين الكتاب وا شعري طالب
ن واجب حكامه مد أعن قل الذي حصل له عقل التكليف ووقفكذا؟ هل أحاله دليل العقل؟ فغاية العا

من حيث  هم البًا عندواج بيل اجلائز، وإمنا صاروجائز ومستحيل أن جيعل ما نطق به هذا الصويف من َق
 نفسه إال من حيث العلم القدمي بأنه سيكون.

فإذا أتى هذا الصويف باجلائز أو مبوافقات العقول، إذ النبوة والوالية فوق طور العقل، فالعقل إما 
أن جيوز أو يقف ألنه ما أتى بشيء يهدُّ به ركنًا من أركان التوحيد، وال ركنًا من أركان الشريعة. فما 

 معرض اإلنكار إال قلة التصديق؛ فالصفة راجعة إليه، والصويف منزَّه عما نسب إليه؛ ج رم املستمع له يف
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على ما كان عليه، وي حشر على ما مات  اإلنسان فداِرك يا أخي، داِرك قبل حلول اهلالك، وميوت
بيب عليه؛ وحذار حذار من فوات هذه األسرار وعدِم االستضاءة هبذه األنوار. فافترش أيها الطالب احل

عليك حلة اجملاهدة،  وأفرغبساط التسليم، واخرج باحلرية عن رّق اإلنكار، واقعد على كرسي الفكر، 
واجعل على رأسك تاج املوافقة واملساعدة، وانظر النطق من غري حمل اخلطاب جتد احلق، وانظر املستمع 

إن وملستمع واملسمع، فأنت عدم؛ جتده مستمعًا مسمعًا خماَطبًا خماِطبًا فإذا كان هو املتكلم واملكلم، ا
 كنت موجودًا، كما أنت حاضر وإن كنت مفقودًا.

بته إذا أحبفىت أحبه، بالنوافل ح وال يزال عبدي يتقرب إيلَّ": خمربًا عن ربه aولذلك أشار 
من كان ويء؟ كنت مسعه الذي يسمع به وبصره" فمن يكن احلق مسعه وبصره فكيف خيفى عليه ش

 نتهي كالمه؟احلق لسانه كيف ي

وفقك اهلل  دعاويك ّفر، فوشد وحتمد عاقبة أمرك إن شاء اهللفتحقق هذه املقدمة وِقف عندها تر
 ته.مني بعّزآهله ملا نورده عليك يف هذا الكتاب، واهلل ينفعنا وإياك بالعلم، وجيعلنا من أ

 : سر للخواص

 َّ ىف يث ىث نث ُّٱ: لكن هنا سر نرمزه ليلتذ به صاحبه إذا وقف عليه، وهو قوله تعاىل

يناه عرشًا لذي مسليفة ا، فالعرش املذكور يف هذه اآلية مستوى الرمحن، وهو حمل الصفة؛ واخل[5: ]طه
 يل ىل مل يك ُّٱان كإنه محاًل على هذا مستوى اهلل جل جالله؛ فبني العرشني ما بني اهلل والرمحن و

 العرش ن هذام. وحد االستواء ، فال خفاء عند أهل األسرار فيما ذكرناه[110: ]اإلسراء َّ ممرن ام
للذات  احلامل العرش"إن اهلل تعاىل خلق آدم على صورته"؛ ف: املرموز قوله صلى اهلل عليه وسلم

 ىك مك لك اك ُّٱث، لوارواحملمول عليه للصفة فتحقق أيها العارف وتنبه أيها الواقف، وأمعن أيها ا
 .[4: ]األحزاب َّ ىل مل يك

أنه حامل الفته وخدهم الذي محلهم على ذلك أنه ملا حتقق عنو وعرب عنه بعضهم باملعلم األول،
الم[ دم ]عليه السيل يف آقد قاألمانة اإلهلية، ونسبته من العامل األصغر نسبة آدم من العامل األكرب، و

 زب رب يئ ُّٱ: ؛ كذلك هذا املوجود، مث خاطب املالئكة فقال[31: ]البقرة َّ ّٰ ِّ ُّ َُّّٱ
السجود بنه هم اهلل سبحااخلليفة أن يعلمهم ما مل يعلموا فأمر . فأمر[31: ]البقرة َّ يب ىب نب مب

 .ه أحدًاشرك بكسجود الناس إىل الكعبة، وتشريف ال سجود عبادة. أعوذ باهلل ال أملعلمهم 

ضوع ضع واخللتواافيكون يف هذا العامل اإلنساين مثرة السجود ال نفس السجود؛ وإمنا هو 
 تقدم له كتواضع التلميذ ملعلمه.واإلقرار بالسبق والفخر والشرف وال

ن اهلل مريف وإذا حصل موجود يف مقام تتعلم منه املالئكة فأحرى من دوهنم. وذلك تش
 .[74: ]آل عمران َّيك ىك مك لك ُّٱسبحانه، ودليل قاطع على ثبوت إرادته 
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 : سر للخواص
سمى، ري من غسم موهو حني أوقع األمساء هل عاين املسميات أم ال؟ وإال كيف يصح إطالق ا

 وهذا موضع نظر وفكر.
عاين ل فأما ه ية"؛طالع األنوار اإلهلوسر السجود هنا ال ميكن إيضاحه، وقد ذكرناه يف "م

إال  تقع اإلشارة يه، والالتنبفاهلاء لإلشارة و: املسميات فقد نبه على ذلك تعاىل بقوله "بأمساء هؤالء"
عاين  قول إنهعلة، فن البد وبوحًا لعنيلى رأس الععلى حاضر وإن كانت اإلشارة يف هذا الطريق نداء ع

نسخته لعامل وار ااملسميات لكن على صورة ما، وذلك أنه عاينها يف نفسه من حيث أنه جممع أسر
وهو املطلوب   حقنايف َّ زب ُّٱالصغرى، وبرناجمه اجلامع لفوائده؛ وهذه فائدة اإلشارة بقوله تعاىل 

 والغرض يف هذا الكتاب.
ي احلقائق وضع جتلأوه مروالذي محلهم على ذلك أهنم ملا : عضهم مبرآة احلق واحلقيقة عنه بوعرب

صح يف ياحملض، وال  و العدمطل هوالعلوم اإلهلية واحلكم الربانية، وأن الباطل ال سبيل له إليها، إذ البا
 يتضح ما دلةلأل عارضةالشبهات امليف الوجود ويف إيراد لٍّ وال ظهور كشف، فاحلق كل ظهر العدم جت

 أردنا.
 : سر للخواص

خوة هنا ه". واألأخي "املؤمن مرآة: السبب املوجب لكونه مرآة احلق قوله صلى اهلل عليه وسلم
د بروز هذا املوجود يف ؛ وذلك عن[11: ]الشورى َّ مهىه جه ين ُّٱ: عبارة عن املثلية اللغوية يف قوله تعاىل

ن حضرة ملى له ، وجتصفاته املعنوية ال النفسيةأصفى ما ميكن وأجلى ممكن ظهر فيه احلق بذاته و
ذه اإلشارة فتأمل ه ؛[4: ]التني َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ: الوجود؛ ويف هذا الظهور الكرمي قال تعاىل

 فإهنا لباب املعرفة وينبوع احلكمة.
 املعربللوح احملفوظ، اام املبني، وهو باإلم Fوعرب عنه الشيخ العارف أبو احلكيم بن برجان 

: ]األعراف َّ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ُّٱ: ه بكل شيء يف قوله تعاىلعن
 هذا دليل أيب احلكيم على تسميته "كل شيء". ، وهو اللوح احملفوظ.[145

، ووجدنا [12: ]يس َّ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ: والذي محله على ذلك قوله تعاىل
بني الذي ن اإلمام املبيهًا متن ، وأخذناهالعامل كله أسفله وأعاله حمصى يف اإلنسان فسميناه اإلمام املبني

 فتدبره وحتققه.عند اهلل تعاىل، فهذا حظنا منه  هو
 : سر للخواص
، اعتباره الذي هو اإلنسان منه شيء [38: ]األنعام َّ يترث ىت نت مت زت رت ُّٱ: قال اهلل تعاىل

ال يصح يف موجود ما  شيء مأمومًا به، وهذا لى احلقيقة املبني من كلتفصيل يف العامل بأسره؛ اإلمام ع
مل تصح له املثلية اللغوية الفرقانية. فإذا صحت املثلية صح وجود اإلمام، وإذا صح وجود اإلمام بطلت 

. فإذا نظرنا يف هذا اإلمام املبني نظرنا [23: ]األنبياء َّ جضحض مص خص حص مس خس حس ُّٱ: اإلمامة يف حق غريه
ات هو عليها فقلنا هي من نفسه أو من غريه، مبا استوجب اإلمامة، فوجدناه استوجبها بأسرار وصف

، فالحت لنا مرآة احلق [58: ]النساء َّ خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱفوجدناها أمانة بيده فقرأنا 
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املستقدمة، فضربنا اإلمام املبني يف املؤمن مرآة أخيه، فخرج لنا واحد يف اخلارج، فسماه بعضهم مرآة، 
 ة سنية.فاإلمام كتايب واملرآ: وبعضهم إمامًا

 خربينأخ رضه، لشيووعرب عنه بعضهم باملفيض، وبه كان يقول شيخنا وعمادنا أبو مدين شيخ ا
 لمة وأقطارًاوتًا مظام بيوالذي محلهم على ذلك أهنم ملا رأوا األجسبذلك عنه غري واحد ممن أثق به، 

لضرورة مس؛ وبالشا سودًا مدهلمة، فإذا غشيها نور الروح أضاءت وأشرقت كاألقطار إذ غشيها نور
نور الذي يف غري ال ع مانعلم أن النور الذي يف بغداد غري النور الذي يف مكة، والنور الذي يف موض

ًا ه جسمًا كرويفوجدنا  بهالغريه. مث نظرنا يف السبب لوجود تلك األنوار اليت خلقها اهلل تعاىل عنده 
فكما تطلق  مشسًا. يسمى لق اهلل فيه نورًافكل موضع يقابلها من األرض خي: نورانيًا يقال له الشمس

ور لى كل نعطلق على كل نور خلق يف األرض يف مقابلة الشمس مشسًا، ليس يبعد وال مينع أن ت
 أضاءت به أرض األبدان روحًا.

لنور كقبول للصقيلة ام اوكما خيتلف قبول األماكن هلذا النور الختالفها، فال يكون قبول األجس
البهيمة  لوفال يكون قب كذلك خيتلف قبول أماكن األبدان لفيضان الروح الختالفها.األجسام الدرنة، 

يقة اإلفاضة يضة، حقاملفبلفيضانه كقبول اإلنسان، وال قبول اإلنسان كقبول امللك. فلو مسينا الشمس 
 يف املاء وهو جماز يف غريه.

يثابون إن  ، ولذلكمامىل اإلونسبة هذه األرواح عندهم إىل الروح الكلي كنسبة والة األمصار إ
 عدلوا ويعاقبون إن جاروا.

 : سر للخواص

وبية هنا . اعتبار الرب[69: ]الزمر َّ ٰر ٰذ يي ىي ُّٱقال اهلل جل ثناؤه وتقدست أمساؤه 
 ٰى ٰر ُّٱالتنبيه  لى طريقعاىل رجوع إليه يف قوله تعسيادة املعلم األول وتربيته وتأثري سببيته؛ وهو امل

 ؛ ونور هذا الرب املنبه عليه هو الروح احليواين الذي به[28-27: ر]الفج َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
واعتبار  الشمس، غروببتشترك البهيمة واإلنسان. فاعتبار املوت فيه حبجاب الغمام واعتبار النوم 

 الغفلة باحلجاب اهلاليل.
اإلمام؛ ان يس كفيض، ولمث قد يغيب اإلمام ويبقى الوزير بدله يفيض على اململكة كالقمر لياًل

وقد  فس املطمئنة؛ادة النب ملوفيض مادة الوزير وفيضانه إن أفاض بالنظر إىل النفس النباتية، وهي احلجا
هر النفس فاضة لقإعون يغيبان، أعين اإلمام والوزير فيبقى الفقهاء جنوم علم األحكام، فال يستطي

 إلهلية.حلكمة اك االسر تدر احليوانية البهيمية والنفس السبعية واستيالء سلطاهنا؛ فتأمل هذا
إىل عدل   عنهمضي اهللرك أهنم ملا نظروا والذي محلهم على ذلوعرب عنه بعضهم مبركز الدائرة، 

كون لوجود ائرة الدركز هذا اخلليفة يف ملكه واستقامة طريقته يف هيئاته وأحكامه وقضاياه، مسوه م
 حمليط مساويًاة إىل النقطاأن كل خط خيرج من  العدل به، وإمنا محلوه على مركز الكرة نظرًا منهم إىل

 لصاحبه رأوا ذلك غاية العدل فسموه مركز الدائرة هلذا املعىن.
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 : سر للخواص
 بد أن يرًا فالتقد وذلك أن نقطة الدائرة أصل يف وجود احمليط، ومهما قدرت كرة وجودًا أو

ه الدائرة ل من هذلفاعحمليط ووجود اتقدر هلا نقطة هي مركزها؛ فال يلزم من وجود النقطة ووجود ا
؛ ًا أو إجيادًاتان جودبسوطورأس الضابط وال دائرة يف الوجود كان اهلل وال شيء معه، وفخذاه يداه امل

: ةمللك والشهادد عامل اي يطوالفخذ املختصة بالنقطة يد املغيب وامللكوت األعلى والفخذ املختصة باحمل
 خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ، [54: ]فصلت َّ مئ هي مي خي ُّٱهلل فالواحدة لألمر واألخرى للخلق وا

ر اهلل ّونفتأمل  تحركة؛؛ فيد املركز معراة عن احلركة القاطعة لألحياز ويد احمليط م[9: ]مرمي َّ هب مب
 بصريتك هلذه اإلشارات، فقد مهد لك السبيل.

قتصرنا وان؛ فاا ديولو تقصيت آثاره وتتبعت خصائصه وأطلقت عليه من ذلك ألقابًا ملا وسعه
 ثات.حملدايف هذا اإلجياز على هذا القدر لندل بذلك على شرفه واجتبائه من بني سائر 

 باب يف إقامة مدينة اجلسم وتفاصيلها من جهة كونها ملكًا هلذا اخلليفة
باب نها رعيته وأرنًة يسكمدي اعلم أن اهلل سبحانه ملا أوجد هذا اخلليفة الذي ذكرناه آنفًا بىن له

هب من قال على مذ فيه ى حضرة اجلسم والبدن. وعّين للخليفة منها موضعًا إما أن يستقردولته، تسم
 إنه متحّيز، أو حيل فيه على قول من قال إنه قائٌم مبتحيز.

لى قول من اياه، عوقض وإما أن يكون ذلك املوضع املعيَّن له موضع أمره وخطابه ونفوذ أحكامه
ي اإلسطقسات عمدة وهأبعة فأقام له سبحانه مدينة اجلسم على أر أثبته غري متحيز وال قائمًا مبتحيز.

ع أمره على أو موض ليفةوالعناصر، ومسى سبحانه املوضع املعني للخليفة منه القلب، وجعله مسكن اخل
 ما ذكرناه من اخلالف.

، ة الربهان من جهاء الوقال قوم إنَّ مسكنه الدماغ؛ واألظهر عندي من طريق التنبيه واالستقر
ملؤمن". وسعين قلب عبدي ا"ما وسعين أرضي وال مسائي و: م خربًا عن ربه aأنه القلب  شرعًا لقوله 

ذلك أن بكم". و قلو"إنَّ اهلل تعاىل ال ينظر إىل صوركم وال إىل أعمالكم ولكن ينظر إىل: وقال
 األرواح على ستخلفا ه قدامُلستخلف إمنا نظره أبدًا إىل خليفته ما يفعله فيما قّلده؛ واهلل سبحان

 األجسام.
رة وليست اإلشا [46: احلج]َّخل حل جل مك لك خكُّ ومما يؤيد ما ذهبنا إليه قوله تعاىل

لنبايت فة، والقلب او اخلليه وهللقلب النبايت فإنَّ األنعام يشاركوننا يف ذلك السر. لكن للسر املودع في
جلسد سد سائر افوإذا فسدت  "إن يف اجلسد مضغٌة إذا صلحت صلح سائر اجلسد،: aقصره. وقال 

 هاملتوجه إلي ملطلوب،سر اأال وهي القلب". فالقلب النبايت ال فائدة له إال من حيث هو مكان هلذا ال
مام إذا صلح اإل ول كذلكفنق اخلطاب، واجمليب إذا ورد السؤال، والباقي إذا فين اجلسم. والقلب النبايت

 دة وارتبطت احلكمة اإلهلية.صلحت الرعية، وإذا فسد فسدت؛ بذا جرت العا
 لك أن اهللسبب ذ: سر فساده وصالحه املرتبط بصالح الرعية وفسادها: Eقال املؤلف 

 مىت خاهنم يفعيته؛ فرموع تعاىل إذا وّلى خليفة قومًا فإنه يعطيه أسرارهم وعقوهلم فيكون إذ ذاك جم
 عليهم. أسرارهم وعقوهلم ظهر ذلك عليهم؛ وإن اتقى اهلل يف ذلك ظهر ذلك
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مثل ما تكونون يوّلى " aوقد تكون أسرار رعيته حني تعطاه رذلٌة ناقصٌة، وهلذه اإلشارة قوله 
بية  ة مبشيئة  غيب الدولأرباعليكم". فإْن َغَلَب عليها صالح اإلمام صلحت، وظهر آثار ذلك يف الرعية و

له؛  يف حصلتال كوعليه، يف نفسه بعد أن مل تكن، وال يدري من أين وردت  اإلنسان إهلية جيدها
 "إذا َصُلَحْت َصُلَح سائر اجلسد".: aفهذا سر قوله 

يف هذه  فع مكانًا، يف أرمث بىن اهلل سبحانه له متنزَّهًا مشرفًا عجيبًا عالي: Eقال املؤلف 
العينان ذنان وي األاملدينة، مساه الدماغ. وفتح له فيه طاقات وخوخات يشرف منها على ملكه، وه

موضع ورَّ جباياته ها مستق، جعلوالفم، مث بىن له يف مقدم ذلك املنتزه خزانٌة مساها خزانة اخليالواألنف 
موسات ت وامللعومارفع والة احلس؛ وفيها ختزن جبايات املبصرات واملسموعات واملشمومات واملط

الاًل  اجلبايات حيفن كما أم؛ ووما يتعلق هبا؛ ومن تلك اخلزانة تكون املرائي واألحالم اليت يراها النائ
 وحرامًا كذلك يف املرائي مبشرات وأضغاث أحالم.

حيح وي َردُّ نها الصبل موبىن يف وسط هذا املنتزه خزانة الفكر الذي ترتفع إليه املتخيالت فيق
 الفاسد .

لعقل؛ وله الذي هو ير اوبىن له يف آخر هذا املنتزه خزانة احلفظ؛ وجعل هذا الدماغ مسكن الوز
 ه، فأضربنا هنا عن ذكره.ّضيف داخل الكتاب حيباٌب 

يها فملباركة اليت لليلة اهي امث أوجد له النفس وهي حملُّ التغيري والتطهري، ومقر األمر والنهي؛ و
لك العامل؛ رش من ذالع ق كل أمر حكيم؛ وحظها من العامل العلوي الكرسي، كما أن الروح حملهفرَّي 

 وحّرته.والنفس هي كرمية هذا اخلليفة 
ا بينهما مفتولد  لنفساوقد أشار إىل ذلك اإلمام أبو حامد الغزايل يف قوله إن الروح َنَكَح 

وأمهاتنا  لوياتع نا ال"ربنا ورب آبائ: اجلسم، فقال مشريًا إىل ذلك يف خطبة "ُلَباب احلكمة" له
 السفليات".

أمر  أنه عن عينينفسي،  لكن املتصوفة اصطلحوا على كل فعٍل فيه حظ لكون من األكوان أنه
 روح؛ وأن اىل فهو تعالنفس سواء كان ذلك الفعل حممودًا أو مذمومًا، وكل ما ليس فيه حظ إال هلل

م، رك مع البهائهبا يشتوانية نفٌس نباتيٌة وهبا يشترك مع اجلمادات؛ ونفٌس حيو: له ثالث أنفٍس اإلنسان
مللكوت، يز يف ايتم ية؟ وهبااإلنسان عليه اسمونفٌس ناطقة وهبا ينفصل عن هذين املوجودين ويصح 

 وهي الكرمية اليت ذكرناها حتت هذا اخلليفة.
فاء االستي نسخة على، وإكمال الاإلنسان مث أوجد اهلل من متام النعمة على: Eقال املؤلف  

ليفة، مساه ذا اخلزعًا هلدد، مناالع يف هذه اململكة، أمريًا قويًا مطاعًا، كثري الرجل واخليول، قوي الَعدد و
يت رفت النفس النه، فأشساتياهلوى؛ ووزيرًا مساه شهوًة، فربز يومًا يف أجناده وخيوله يتنزه يف بعض ب

يلة يف عمل احل، فأهي ح رَّة اخلليفة عليه، فتراءت ونظر كل واحد منهما لصاحبه فعشقها اهلوى
ومل تزل  ا عنده؛محسن ويهاديها بأ االجتماع هبا؛ فما زال يستنزهلا ويستعطفها ويبسط هلا حضرته،

 اخلليفة غافلوإلحسان ها ارسل األماين وسفراء الغرور متشي بينهما، حىت قالت إليه وانقادت له؛ وملك
اخلليفة  عر بذلك يشعن هذا، والعقل الذي هو وزيره قد شعر بذلك، وهو يسوس األمر وخيفيه عسى ال

 وترجع عما هي عليه.
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 تعاىل إذن اهللبلكل ن قويني مطاعني، هذا يناديها وهذا يناديها، وافصارت النفس بني أمريي
 ،[20: اإلسراء]َّنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّ ،[78: النساء]َّحلخل جل مك لك خكُّ األصلي

وهلذا جعلناها حمل  ،[7: ]الشمس َّزئ رئ ُّّٰ :يف إثر قوله ،[8: الشمس]َّيئ ىئ نئُّ
ت العقل كان إن أجابوسوء، بال األمارةفإن أجابت اهلوى كان التغيري وحصل هلا اسم : التطهري والتغيري

 التطهري وصح هلا اسم املطمئنة شرعًا ال توحيدًا.
يفة على ما ذا اخللهوجد ووقوع هذا األمر حلكمة  لطيفة  وسّر عجيب، وهو أن اهلل سبحانه ملا أ

؛ لرب تعاىليده اإال لس قوة فه سبحانه مع ذلك أنه فقري وال حول والعرَّوصفناه من الكمال، أراد أن ي 
و هوقد قيل له   جتيبهالنفس فلهذا أوجد له منازعًا ينازعه فيما قّلده. فلما رأى الروح أنه ينادي وال

تك نَّ يف مقابلإلكرمي، السيد اأيها : ما السبب املانع هلا من إجابيت؟ فقال له العقل: م لكك، قال لوزيره
عجلة مى، عطيَّته وي قال له اهل املرتقى عزيز املنال،موجود أقام هلا يف مقامك أمريًا قويًا مطاعًا صعب  

ابت لدعائه ن ؛ فأجزما مشهورة؛ فأرسل وزيره إليها، فَبَسط هلا حضرته وعّجل هلا أمنيتها يف أوحى
أرباب  كتك إالممل وانقادت له، وحصلت حتت قهره، وأتبعها أجنادك وبادية رعيتك وما بقي لك من

ن ملكك خيرجك عوربه املختصون بك، وها هو قد نزل بفناء َبصرك ليخدولتك، املتحّققون حبقائقك و
 ويستويل على عرشك؛ فدارك يا أخي، دارك قبل نزول اهلالك.

ه عبوديت ه يف نفسهفرجع الروح بالشكوى إىل اهلل القدمي سبحانه، فثبتت ل: Eقال املؤلف 
 شأ على اخلرينلو  سانإلنا راد. فإنباالفتقار والعجز والذلة وحتقق التميز، وعرف قدره فذلك كان امل

ن النعم و فيه مهما  فإذا مسه الضر عرف قدر بتليوالنعم طول عمره مل يعرف قدر ما هو فيه حىت ي
 واخلريات، فعرف عند ذلك قدر امُلنعم.

: اهلنه، فقال فلما رجع الروح بالشكوى إىل ربه صار واسطة بينها وبي: Eقال املؤلف 
فلما  ،[30-27: ]الفجر َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱ

 هلية.ية اإلت وأنَّْت واشتاقت، فأجابت وأنابت بالعنانَّحأتاها النداء برفع الوسائط 
 السوء؟ارة بَم مّساها مطمئنة وقال هلا راضية مرضية وهي اآلن أمل ِليفإن ق: سؤال

ًا منا كان مناديفسه؛ وإ بنمناديًا إمنا مساها مطمئنة لتحقق إمياهنا أن منادي اهلوى مل يكن: قلنا
 َّرئ ّٰ ِّ ُُّّو ،[78: ]النساءٱَّحل جل مك لك خكُّ مبوجده حيث علمت معىن قوله تعاىل

 لعلة.السبب وا من عطاء ربك فاطمأنت للنداء لتحققها يف االبتداء، وقد تقدم ،[20: ]اإلسراء
ادخلي يف فحيدها. توو وقوله راضية مرضية، يريد راضية بالنداءين مرضية عندنا لتحقق إمياهنا
ذ إعم اخلليفة ِنليت هي ره اعبادي، يعين عباد االختصاص أهل احلضرة اإلهلية. وادخلي جنيت، يريد املكا

لك رسول ذه على نبَّ الشهوات جنة الكافر، وهي نار على احلقيقة ظاهرها نعيم وباطنها جحيم، وقد
 بالشهوات". النارح فَّت ت اجلنة باملكاره و"ح فَّ : حيث قال aاهلل 

ن نار وماء؛ فمن مأن له واديني  aعند خروج الدجال فذكر النيب اهلل تعاىل ويظهر ذلك  
لعقل اب داعي جتي قصد املاء وجد النار، ومن قصد النار وجد املاء. فإن قيل وكذلك أيضا كانت
 : جهنين وذا مهوتسمعه من احلق كما ذكرت، فلما أجابت داعي اهلوى ومرقت؟ قلنا اجلواب عن 
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بب الذي دره للسقلروح اأنا فرضنا الكالم يف أوله على أن احلق تعاىل أراد أن يعّرف : أحدمها
 ه.ذكرناه، فأمسعها نداء اهلوى وأصمَّها عن داعي العقل ليقع ما أراده سبحان

دي الروح فصار منا Cأن النفس بعض الروح كما كانت حواء بعض آدم : والوجه اآلخر
ن تعرف أاشتاقت ل، فمنادي اهلوى أجنبيًا عنها فاألصل حاصل واألجنيب غري حاصأصاًل من نفسها و

ني اهلوى با وقعت ن هنما مل تعرف، فأجابته لترى ما مت كما أجابت حواء إبليس يف أكل الشجرة. وم
 .اإلنساين والعقل والوقائع واحلروب والفتنة على هذا امللك

كذا هخص ما، ش حق فيعزله ويأسره ورمبا يقتله يفوقد يستويل أحدمها عليه وقد ي ؤخذ منه، 
وقد ميلك  حلاضرة؛اخر استمرت احلكمة اإلهلية حىت العرض األكرب. ورمبا ميلك أحدمها البادية واآل

 أحدمها امللك كله ظاهرًا وباطنًا.
نافقون فإن أما املم وفأما الع صاة فإن سلطان اهلوى مالك باديتهم وسلطان العقل مالك حاضرهت

ية ل مالكهم بادن فالعقفوظوالعقل مالك باديتهم واهلوى مالك حاضرهتم؛ وأما املؤمنون املعصومون واحمل
 وحاضرة. وأما الكافرون فاهلوى مالكهم بادية وحاضرة.

 صاة باملؤمننيحلق العأ، حكم اهلل َذَففإذا كان يف الدار اآلخرة وذبح املوت ومتيز الفريقان وَن
 غِنزم؛ فلم ي اب الالالعذ النعيم الدائم؛ وأحلق املنافقني بالكافرين فحصل هلماملعصومني؛ فحصل هلم 

فسده ويهلكه ي شيٌء لفرعاوالعمل فرع؛ فإن اتفق يف  املنافق عمله من اهلل شيئًا، فإن التوحيد أصٌل
 جربه األصل كالعصاة، وإذا خرب األصل مل ينفعه الفرع كاملنافق.

إما : صق كل شخحيف  الدنيا على أربع أطباق ال بد من أحدها  تصرفه يفاإلنساين فهذا امللك
 مؤمن معصوم، أو حمفوظ، وإما كافر أو مشرك أصاًل، وإما منافق وإما عاٍص.

عقل بني ال روبوإذ قد تقرر هذا وثبت، فلنذكر اآلن السبب الذي ألجله نشأت الفنت واحل
 [4: ]األحزاب َّمل يك ىك مك لك اكُّ واهلوى إذ هذا موضعه؛

 يف ذكر السبب الذي ألجله وقع احلرب بني العقل واهلوى باب
، ن ساقهافت عاعلم وفقك اهلل أن السبب الذي ألجله نشأت الفتنة ووقعت احلرب حىت كش

يخلصه من  لنسايناإل كها، هو طلب الرئاسة على هذا امللقالوقائع مجيع أقطار اململكة وآفاوعّمت 
 حسُّ حكامهماأضني يف تناقوال شرعًا تدبري ملك بني أمريين م حصل بيده إىل النجاة، إذ ال يصح عقالً 

 .[22: ]األنبياء َّجضحض مص خص حص مس خس

هذين  ع يف حقالشرحكم العادة يأىل ذلك و ة يف حق املخلوقني فإنَّداروإن فرض احتاد اإل
ال إلك مُلر هذا اأن يدب عاىلتط. وإذا كان هذا فلم يرد اهلل َق األمريين؛ وما مسعنا خبرقها يف حق شخٍص

ظاهرة  نهما"؛ واخلالفةم"إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر : aواحد؛ وصرح بذلك على لسان رسوله 
نبوبًا على ألظاهرة سب اوباطنة، وقد تقررت الظاهرة وثبتت؛ وكالمنا هنا يف اخلالفة الباطنة على ح

 على ذلك األسلوب. أنبوب، وجريًا
ورمبا للمنازع أن يستروح من هذا احلديث شيئًا ما : Eقال املؤلف : اعتراض لكشف أسرار

قد قال اقتلوا اآلخر منهما؛ وما يدريك لعل اهلوى تقدم والعقل تأخر، فيكون اهلوى صاحب : فيقول
اخلالفة. فنقول ليس التقدم والتأخر هنا بالزمان، وإمنا التقدم هنا بإحصاء الشرائط أعين شرائط اإلمامة. 
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لإلمامة، وخيلع من مل تكمل فيه تلك الشرائط، ويقتل إن عاند ومل يدخل يف  ففيمن وجدت كان املقدم
 األمر العزيز، فال يلتفت للزمان.

 ب،َسكَتقية ال ت ست منها خل: وشرائط اإلمامة على ما ذكرته العلماء عشر: Eقال املؤلف 
 منها مكتسبة. وأربٌع

 ومل يره بعض يش وفيه خالف،أما اخللقية فالبلوغ والعقل واحلرية والذكورية ونسب قر
 الورع.العلم واية ووأما األربع املكتسبة فالنجدة والكف العلماء؛ وسالمة حاسة السمع والبصر.

اهلل ال نعوذ ب عنها وهذه الشرائط كلها موجودة يف هذا اخلليفة، واهلوى معّرى: قال املؤلف
 .عهان الروح قد مجنشرك به أحدًا؛ فلنذكرها شريطًة شريطة حىت نستوفيها ونبني أ

 : البلوغ -يف اخلالفة-الشرط األول 
 ، وبلوغ الروحمر شرعيتك أنّور اهلل بصري .فإن اإلمامة ال تنعقد لصيب اعتباره يف الروح البلوغ

أخذ عليها  رمي حنيكقام اتصاله باإلهلية؛ وقد ثبت اتصاله على ما ذكرناه اتصال شرف ورفعة وبلوغ م
ا ا تصور منها هذكانت األرواح غري بالغة مّل فلو [172: ]األعراف َّمئ زئ رئّٰ ُِّّ: امليثاق فقال هلا

 اجلواب وال توجه عليها هذا اخلطاب شرعًا.

 : العقل –الشرط الثاني 
تباره يف كلف باعممام وال تكليف عليه، واإل فإن اإلمامة ال تنعقد جملنون إذ هو غري خماطٍب

لعقل الذي اها صدر ه، عنبلى، وهي صفة قائمة ب: لذلك قالد عليه منه، وِرالروح يعقل عن اهلل ما َي
 جعلناه وزيرًا له فيما يأيت إن شاء اهلل تعاىل.

 : احلرية –الشرط الثالث 
ق يف أمور اخلل أوقاته ماماإلمامة ال تنعقد لرقيق، وذلك أن اإلمامة تستدعي أن يستغرق اإل فإنَّ
باره صرفاته. واعتله يف تاشتغاعليه النظر يف مهمات اخللق بفق للعبد إذ سيده مالك له يقطع وهذا ال يتَّ

تصور ي. وكيف عاىلتيف الروح ال يوجد أشد حرية منه وال أكمل، إذ ليس ألحد عليه ملك إال هلل 
همات مغرق يف مست ذلك وهو أول احملدثات، وكون اإلمام مستغرقًا يف مهمات اخللق فكذلك الروح

 .[20: ]األنبياء َّمتهت خت حت جت هبُّ: ملكه. قال اهلل تعاىل

 : الذكورية –الشرط الرابع 
منصب  ضاء والالق من ذلك أنه ليس هلا منصب عَ َنفإن اإلمامة ال تنعقد المرأة، والذي َم

 ح. شرّين بنفسه ال حيتاج إىلالشهادات يف أكثر احلكومات شرعًا واعتبارها هذا بَ 
 ت حجابحتلكون االكمال، فإهنا يف نع أن تكون النفس إمامًا وإن اتصفت بصفات والذي َم

 معًا. الفتني اخلهذا اإلمام، وهي حمل الفجور والتقوى، والعلة مّطردة يف الصوت، وهي كرميُة

 : النسب –الشرط اخلامس 
اعتباره الدخول يف املقامات احملمدية وهي الدورة الثانية اإلهلية اليت حضرهتا األولية واآلخرية، 

الدورة  وآدم بني املاء والطني؛ فانتهت يف عيسى : aكنت نبيًا؟ قال  بعث آخرًا وقيل له مىت
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 َّهب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّ: من آدم. وكذلك جعله يف كتابه كما قال تعاىل
فختم مبثل ما به بدأ، واختّصت الدورة الثانية احلاكمة على الكل، احملمدية احمليطة  [59: ]آل عمران

أرسل إىل الكافة كذلك  aمن الشرق إىل الغرب. فكما أن حممدًا جبوامع الكلم؛ وهي الدورة اليت 
الروح أرسل إىل كافة البدن. ويف هذا سر عجيب نذكره يف غري هذا الكتاب، فهذا فائدة النسب 

 للروح.
 : والبصر السمع حاسة سالمة –الشرط السادس 

عه باحلق روح مسا اليفإذ األعمى واألصم ال يتمكن من تدبري نفسه فكيف يدبر غريه. واعتباره 
افل لعبد يتقرب إيل بالنو"وال يزال ا: خمربًا عن ربه aونظره باحلق، فتقدس عن اآلفات وتنزه. قال 

فإنه  بحث عنهيسر  حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به". وهنا
 .كذلك كان. فمن كان احلق مسعه وبصره كيف ال يدبر نفسه وغريه

 : والكفاية النجدة –الشرط السابع والثامن 
وأيدهم هبم.  الئكتهمبدهم األرواح أال ترى أن اهلل تعاىل ملا أراد نصرة عباده أم تومها من صفا

 .[22: ]اجملادلةٱٌَّّ ٰى ٰرُّ: وقال [9: ]األنفال َّجن يم ىم مم خم حمُّ: قال تعاىل

 : العلم –الشرط التاسع 
 مساء كلها فال حيتاج ذكره.حني علم األ وهذا قد ظهر يف آدم 

 : الورع –الشرط العاشر 
 وهو منبعه وإليه مرجعه إذ الشريعة رداؤه واحلقيقة إزاره.

 لنرجع إىلف: افقد تكملت الشرائط يف هذا اخلليفة، وصحت خالفته وانعقدت إمامته. قلن
 السبب الذي ألجله وقعت احلروب والفنت بينهما.

لرئاسة ابحت ؛ فإذا أصاإلنساين رئاسة على هذا امللكإن السبب يف ذلك طلب ال: فأقول
يئة له يف اب الردألسبألحدمها عليه سعى يف جناته وإقامته، ومَحى دياره وأعلى مناره وحجبه عن ا

ألمٍر داع  و طاعتهههلك مالدارين على حسب ما يتخيله أو يعلمه. واعلم أنَّ َسَبب جناته من كل أمر 
النجاة يف  ل له أنيتخي عرفه الروح إذ هو من جنسه؛ وجهله اهلوى. فاهلوىمن خارج ي قال له الشرع، 

 حّيزه، والروح يعلم أن النجاة يف حيزه؛ فنشأ اخلالف ووقع الشتات.
 نتيجة ذلك َظرا إىلج َنوالذي دعا إىل ذلك أن حقيقة األمرين خمتلفان فلما جاء الداعي من خار

جاة وجتّنب بيل النسنهما مالك ويف األخرى النجاة؛ فطلب كل يف الواحدة اهل: األمر فوجدا له نتيجتني
ا، ولكن مه حجٌة نت لاملهلكات على حسب ما اقتضته احلكمة اإلهلية. وكلٌّ لو ترك واالعتذار لكا

وهؤالء للجنة  [23: ]األنبياء َّحق مف خف حف جف مغُّ: َحَسَمها احلق جلَّ امسه حبجته البالغة حيث قال
 ار وال أبايل وجفَّ القلم.وال أبايل، وهؤالء للن

ه دم من وجوه  يف وجوواهلوى حقيقته ناٌر، وكل واحد منهما يتنّع ،فنقول إنَّ الروح حقيقته نوٌر
إذ هي صفته النفسية؛ وإال فلو تيّقن من حقيقته نارًا أنه يتعذب هبا وأن الفاعل قادر على ذلك، لطلب 
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؛ لكن جهل ذلك فكل داع إىل مقامه بل النار تتعّذب الفرار إىل حمل وجود النور ولو حتقق فيه النجاة
 بالنور.

 .............................كما تضر رياح الورد باجُلَعِل
 يطلب أن هو أبدًافنور  يتعذب أيضًا بالاإلنساين فإذا كان يتعذب بالنور يتخيل أن هذا امللك

ا، فَّت النار هبحت اليت شهواوج عنه، وهي اله إىل اخلريخيرجه من النور، وحيجبه عنه باألفعال اليت تؤد
 فمن وردها فقد ورد النار.

ة هذا املوصل سبابويطلب أيضا الروح الذي هو نوٌر مثل ذلك، وكل واحد منهما ينظر يف األ
تصف بوصف ما الى أو ىت حت إىل حزبه فيعرضها عليه وحيّليه هبا، وقد صح عندمها أنه ماإلنساين امللك

 ب هذا الوصف، فكان املستويل عليه فوقعت الفنت واحلروب.كان ملكًا لصاح
ع، و الشارهلذي اولو ترك كل واحد منهما النظر من نفسه ونظر إىل هذا الداعي من خارج، 

ه اهلالك قال في ، وماوجدت داعيًا من خارج ثبت صدقه وعصمته؛ فما قال فيه النجاة فهو ذلك: وقال
 يصح الكن هذا اة. لوارتفعت الفتنة وحصل امللك يف حزب النجفهو ذلك لوقع التسليم واالنقياد، 

ا تعاىل من هذ كن اهللب، لأبدًا إذا كانت تزول حقيقة اهلوى فإنه عني املخالفة، فلو عدمت انعدم وذه
 يف يثىف ىث نثَّٱُّحق مف خف حف جف مغُّٱتدبري عجيب، حيجب عن من يشاء ويكشف ملن يشاء،

 [118: ]هود َّين ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خلُّ ،[149: نعام]األ َّيق ىق
ل، واحلمد ي السبييهد وهم أهل اجلمع ولذلك خلقهم لتظهر أمساؤه يف الوجود، واهلل يقول احلق وهو

 اهلل رب العاملني.
 اإلمام وحده ويف صفاته وأحواله وأن اإلمام ال يكون أبدًا إال 

ُّ
باب يف االسم الذي خيص

 واحدًا من أربعة
 سبيل غريه ال ه دونالعامل أن يكون للخليفة عليه اسم خيتص به وحدجرت احلكمة اإلهلية يف 

ري ن يفهم منه غلعادة أرى اإىل أن يتسمى به أحد، حىت إذا ُذكر متيَّز وع رف، ومل يعِط اللفظ على جم
إنه ؛ فهو اهلل تعاىلوستخلفه اا مبيًا اإلمام، وال عليه من بقية أمسائه ولو كانت ألفًا بوقوع االشتراك تأّس

ل سبحانه، ى الفاعق سوسبحانه، اختص باسم األلوهية حىت إذا قال أحد اهلل مل يفهم من هذا اإلطال
: قالوا َّيف ىف يثُّ: ل هلممل يقولوا وما اهلل؛ وملا قي َّخص حصُّ: أال ترى ملا أنزل اهلل تعاىل قوله

  .[60: الفرقان]َّاك يقُّٱ

 يفه اهلل تعاىل مساه ب ال مباإفلم جند شيئًا إن ننظر أي اسم خيتص به هذا اإلمام نطلق عليه، : قلنا
وقد منع سبحانه أن يوجد منه يف  ،[30: ]البقرة َّىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ: قوله

 ما".قتلوا اآلخر منها"إذا بويع خلليفتني ف: بقولهزمان واحد اثنان، فحسم ذلك 
 مص خص حص مس خس حسُّ: فال تصح إقامة ملك بني مدبرين وإن احتدت إرادهتما. قال اهلل تعاىل

ألنه قد يأمر أحد اخلليفتني بعني ما ينهي عنه اآلخر، وال بد من امتثال أمِر  ،[22: ]األنبياء َّجضحض
فإْن تركوا عوقبوا، وإن أطاعوا أحدمها عاقبهم اآلخر، إذ بنفس ما : أحدمها إذ ال يسوغ امتثال األمرين
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طاعوه نصرهتم، فأدى ذلك إىل يطيعون الواحد عصوا اآلخر، فعاقبهم من عصوه، فوجب على من أ
 حروب وفنت تشكل عن تدبري بامللك، فيخرب، فلهذا نصَّ على خليفة واحد.

ه وقد قلت إن، [39: ]فاطر َّحم جم يل ىل مل خلُّ: فإن قيل قد مسعنا اهلل يقول: اعرتاض
إن فشباح؛ ذه األإن سر اخلالفة واحد وهو متوارث تتوارثه ه: أحد شرعًا، فكيف اجلمع؟ فنقول

لك ذبيل يف الق يف شخص ما دام ذلك الشخص متصفًا به. ومن احملال شرعًا أن يوجد لذلك ظهرت
لك الزمان، جَّال ذهو دالزمان بعينه يف شخص آخر ثان ؛ وإن ادعاه أحد فهو باطل ودعواه مردودة، و

 ف.خالئ هذا قيل، فلفإذا فقد ذلك الشخص انتقل ذلك السر إىل شخص آخر، فانتقل معه اسم اخلليفة
 فانظر يف هذا الفصل فقد نبَّهت على أسرار مل أجزم على إيضاحها.

 يظهر ذلك لفه حىتن استخمغي هلذا اخلليفة أن يتخلَّق ألمساء بفإذا تقرَّر هذا وثبت فين: تنبيه
املعىن  ملترجم "بكشفتابنا اكيف  يف أخالق رعيته ويف أفعاهلم. وقد ذكرنا معىن التخلُّق باألمساء الربانية

 ن سر أمساء اهلل احلسىن".ع
عليك،  س فيعكستعك يا أيها السيد الكرمي، حاِفظ على شريعتك واجعل ملكك خادمًا هلا، وال

َبها نها، اليت وهتولدة عامل وال تغفل عن النظر يف كل حني يف رعاية األحكام الظاهرة واألسرار الباطنة
ك فيكون على ىل وزيرإمر ، مث يندرج األنساناإل اهلل تعاىل لك على طبقات العوامل الذين ذكرناهم يف

رؤية ومحة الصغري، كبري ور الابك إىل كل واٍل يف مملكتك. فعليك بكظم الغيظ وتوقريتَّهذه احلالة إىل ُك
ًا بنظرة يف عني يومل الإحسان احملسن، والغض عن إساءته، والتغافل عن الزلة والسقطة، وذلك بأن تز

ينه ع ال كمن أغمض فيه، فضول، فتكظم الغيظ باالستغفار واإلنابة مما وقعفضول، أو اللسان يف لفظة 
 أعوامًا أو صمت من غري استغفار زمانًا.

الصغري على ورتبة، وامل وأما توقري الكبري فليس يف الباطن للسّن حظ، وإمنا هو الكبري بالشرف
 هذه النسبة.

لك أن جتزل لسمع، ف واالك مثل العنيمَّمن ع  وأما رؤية إحسان احملسن، فإذا أحسن إليك عامٌل
 له العطاء على ذلك من مقامه وما يليق به.

اقبة إىل ع ىت تنظرحال تنفذ أمرًا يف ملكك  والذي أوصيك به أيها السيد الكرمي، أن: تذكرة
لعلل اات، إذ لطاعاذلك األمر؛ فإن أعقب خريًا أمضيت وإال أمسكت. فتأنَّ يف أمورك، أعين يف 

يه سع فتَّم  ابٌ لنفوس بارباب فإن النفس قد تأمر بالطاعة ألمر ما جتب خمالفتها فيه؛ وهذا عند أكثرية؛ 
 عربة.

ارق، طو خيال أبارٍق  لرعيتك إال حملُة ال تنجلي والذي أوصيك به أن: يا أيها السيد الكرمي
ن إال كذلك.  يكونوالبل  فإهنم ال يعرفون قدر اخلالفة لقصورهم. فرمبا بإدامة التجلي أساؤوا األدب

فقد نّبه على . [27: ]الشورى َّمتهت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئُّ قال اهلل تعاىل
 يف ل األيام، والككون يف يال  مقام القبض والتجلي ههنا، إمنا هو إظهار التوحيد يوما ما أو يف نازلة ما
 كل النوازل، ألن استدامة التجلي تؤدي إىل تعطيل األحكام والديانات.

 يد.ن التوحمارق إذا كان ذلك كذلك، خرب امللك عاجاًل وآجاًل، فاهلل اهلل وال حملة بو
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غي ينب .كبرفيق  يا أيها السيد الكرمي، اصِغ إىل سياسة مدينتك من أخ شفيق عليك: سياسة
اجلربوت ومللكوت اامل علك عندما تريد أن تربز ألهل مملكتك وتظهر يف عاملك املتصل واملنفصل، من 

م، ويوقر يف جليك هلم بتشهادة، فلتقّدم وزيرك العقل إىل مجيع مملكتك يقوم فيهم مقامك، ويعرفهوال
م من  قلوهبيفضًا نفوسهم من هيبتك وجاللك وعظيم سطوتك ما ال تنفر نفوسهم به منك، ويوقر أي

حد  ا بك يفيلقوفتك ما ال يؤديهم إىل اإلدالل عليك، حنانك ولطفك ورمحتك وجودك وجسيم منَّ
 نفوسهم من ا وقر يفهم ماالعتدال ال قانطني وال مدلني، بل معتدلني، إن أرادوا االنبساط عليك قبض

هم فرأفتك، نك وجربوتك وعظيم سطوتك، وإن أرادوا االنقباض بسطهم ما وقر يف نفوسهم من حنا
 : شعر جالل.إلافوا يف شهودك بني اخلوف والرجاء يف مقام اهليبة واألنس، قد أمنوا العقاب وخا

  أ متتتتتتتتتت  ال يتتتتتتتتتترع متتتتتتتتتت    فتتتتتتتتتت ف أرمستتتتتتتتتت  
 

 ختتتتتتتتتت     تتتتتتتتتت    ل تتتتتتتتتت  ختتتتتتتتتت    إ تتتتتتتتتت     
 

لعقاب متنعهم شاهدة ام فموهذا مقام ال يصح إال يف الطائفة امللكوتية والكروبية، وأما من دوهن
 حج مث هتُّ: وقال ،[37: ]النور َّىه مه جه ين ىن منُّ: من اإلدالل قال اهلل تعاىل

 .[50: ]النحل َّمج
ا يزيد ترى أب أال يد، واجعل عقوبة من عصاك على قدر مرتبته منك وقرب منزلتهيا أيها الس

أراده منها  ه ألمٍرنعت عليماء عقوبة هلا حني امت ربَةما سقى نفسه ش   ؛ةكيف أقام سنَّ Eالبسطامي 
 .هلل تعاىل

ة لك خادم أيها السيد الكرمي، نّزه نفسك عن الدنيا وأوضارها واجعلها: تكملة حكمية
ه. فكيف عن بلكونني لق ارعيتك. وما الدنيا إىل جانب منصبك الذي أّهلك اهلل إليه، املقدس عن تعول

ياها باجليفة إ aالنيب  شبيهالدنيا اليت َمقتها اهلل تعاىل وما نظر إليها من حني خلقها، وناهيك من ت
 منن إال ما كا: ها ما فيعوٌنلواملزبلة، مع إخباره أهنا ال تساوي عند اهلل جناح بعوضة، وأهنا ملعونة م

يفة بطرفه إىل ج بصره أوظ بأن يلح ذكر اهلل فيحمل هبمة خليفة مثلك قد خلقه اهلل نورًا جوهرًة يتيمةً 
 .ن خدمك"دمي م"يا دنيا اخدمي من خدمين واستخ: أو مزبلة أو يتكالب عليها وقد قال تعاىل

 اقِ قك وأرزورز استخلفك من جاهك قك اهلل تطلبك حىت توفيك ما قدره لك منفالدنيا وفَّ
تخلفك ك من اسا كلفالطلب واْسَع يف ختليص رعيتك وختليص نفسك باشتغالك مبيف ِمل ْجأرعيتك، َف

ل إليك منها الذي يصة؛ ومن األوامر والنواهي واحلدود. فعليك باإلعراض عن الدنيا تأتك خادمة راغم
 نها.عليها هو الذي يصل إليك وأنت معرض ع أنت مقبٌلو

مت لك ضيت مبا قسيا ابن آدم إن ر": أن اهلل تعاىل ذكر يف التوراة Eذكر كعب األحبار 
فيها  ىت تركضيا حمبا قسمت  لك سلَّطت عليك الدن أرحت قلبك وبدنك وأنت حممود، وإن مل ترَض

 ."مومت مذمنها إال ما قدرت لك وأن الوحش يف الربية؛ مث وعزيت وجاليل ال تنال ركَض
باعث ركة للي احملهاإلرادة بالقلب مع البدن إذ ال يصح طلب شيء من غري إرادة، إذ فعلق  

 كليًا مل ن تصرفًاضموتك، فإن تصرفت يف املة من خاصتك املصرفة لعاّمرادعلى البحث والتفتيش واإل
 داخل ا يرد يفلى متتهيأ المتثال أوامرك عليها، وعند عدوهلا عن ذلك كنت لئيمًا على رعيتك ع

 لباب. ا



262 

 

 

ألمر وباطن اة ظاهر ن جهد أن ال تتعلق لك إرادة إال مبراد حمبوبك ومطلوبك مفاهلل اهلل اجَه 
ه بذلك وتعلقت  علم على الاإلرادة بعد وقوع املراد املؤدي إىل العلم بأن ذلك الواقع لوال ما سبق يف

 ك.ذل غري اإلرادة ملا وقع على ذلك الوصف مع جواز تبدُّله يف نفسه يف وقوعه على
لب الرزق دم من طا تقفإذا تقرر هذا فإين أضرب لك مثااًل ملن مل يفهم من عمالك ووالتك فيم

 ىئ نئُّ: القانه ض عنها والقرب منها، واحلق سبحاالذي البد منه مثلك يف طلب الدنيا واإلعر
مل وفاتبعه ظله  رجٌل صرف وجهه للشمس فرجع ظّله خلفه. فقصد حنو الشمس ،[27: ]الرومٱَّيئ

 فلك، على رأسقبة ال س يفيلحقه وال نال منه إال ما كان حتت قدميه؛ ويف االستواء أعين استواء الشم
 َّنئ مئ زئ رئ ُّّٰ: الرجل سرٌّ ال ينكشف وال نودعه كتابًا وهو موجود يف قوله تعاىل

 .[46: ]الفرقان
له ظعلى وجهه بمث نرجع إىل املثال فنقول، مث إن هذا الرجل إن أقبل : Eقال املؤلف 

 لاوهم الذين ق واستدبر الشمس وجرى ليلحق ظله، فال هو يلحق الظل وقد فاته حظه من الشمس،
ت قدميه، وما حلق من الظل إال ما حت؛ [13: ]احلديدٱَّىئ نئ مئ زئُّ: اهلل جل امسه فيهم

ما دنيا، ول الوهو احلاصل له يف استدباره الشمس. فأنت ذلك الرجل والشمس وجود احلق والظ
 حتت قدميك القوت الذي البد منه.حصل 

جدك له له. فأون أجميا أيها السيد الكرمي، وهل خ لقت الدنيا إال من أجلك، وخلقك سبحانه 
ال هتتك أجلي ف تك منيابن آدم خلقت األشياء من أجلك وخلق: وأوجد األشياء لك. أنزل يف التوراة

 ما خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك.
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰ: القرآن العظيم قال اهلل تعاىل يف

 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نبُّ: وقال ،[57-56: الذاريات]َّمت
: ]غافر َّمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّ :وقال تعاىل ،[73: القصص]َّزث

 إىل أمثال هذا مما ال حيصى يف القرآن كثرة. [8: ]النحل َّيه ىه مه جهُّ ،[79
 صلح به،ينف ما صرعيتك وأجزل هلم العطايا كل يا أيها السيد الكرمي، حتّبب إىل : تتميم

من  ذكر قول، وتوذلك بأن متنعهم من احملارم وجتزل هلم مواهب الطاعات على قدر االستطاعات
 مك لك خكُّ :وقوله ،[24: ]النور َّجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّ: استخلفك
 جن مم خمُّفهاتان اآليتان مشلتا خاصتك وعامتك  ،[36: ]اإلسراء َّجم هل مل خل حل جل
واجعل  اللوامةالسوء وبوأمر باملعروف وانَه عن املنكر وتفقَّد النفس األمارة  [37: ]اإلسراء َّخن حن

لقي اس إال ما ي قي للحو تلوزيرك يتلطف هلا يف كل حني ويسوسها، فإهنا مدّبرة بادية مملكتك، فإهنا ال
 ائك.ظفر بأعدوتك إليها، إن خريًا فخري، وإن شرًا فشر، فتصلح عند ذلك مملكتك وتكثر جبايات

سد لى الفااحل عسعيك وطلبك وسلط الص فاجعل أبدًا مهتك يف إصالح األقرب، فاألقرب يقل
 مه جه ين منىن خن حن جن يم ىمُّيصلحه؛ وإياك أن يكون ذلك باخلوف الشديد فتزيدهم نفورًا، 

فإن النفوس  [159: ]آل عمرانٱٍََّّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه
 جمبولة على حب من أحسن إليها.



263 

 

 

وضعه،  غري مئًا يفيا أيها السيد الكرمي، ينبغي لك بل هو أكيد عليك أن ال تضع شي: سةسيا
ون اجة إليه ليكسيس احلد َموال تربز شيئًا إال يف وقته املعهود عندهم؛ وإياك وخرق العادة، وخاصة عن
 هللامثل لو خرق  ملنتظر،مر االقبول عليه أشد، إذ العادة وفَّرت الدواعي إىل ذلك الوقت لظهور ذلك األ

 الكفران، فهملقنوط وىل االعادة بنزول املطر يف غري وقته، واستدامة الصحو يف غري وقته، أدى ذلك إ
نه، احبث ما وعدل  منة فألمٍرمع اإلحسان يبغون يف األرض فكيف باإلساءة؛ وإن ظهر مثل هذا يف س 

 عنه جتده. فتخّلق هبذه األوصاف تكن لك السالمة دنيا وآخرة.
 ىن نن من زن رنُّ :إذا مهمت بأمر فقل إن شاء اهلل كما قال تعاىل: Eقال املؤلف  
ٱَّىل مل يك ىك مكُّوال تتألَّ على اهلل  ،[23: ]الكهف َّىيٱني مي زي ري ٰى ين

 . [94: ]النحل َّجم يل ىل مل خلُّ ،[91: ]النحل
لياًل خحب إال  تصواحذر قرناء السوء فإهنم يأكلون درامهك ويقربون للنار حلمك ودمك، فال

 لك؛ كرب عدٍوهو أود معه الزيادة يف دينك. فإن رأيت يف صحبته النقص يف ذلك فبئس القرين، جت
 فاحترز منه يف ملكك فإنه يكون سبب خرابه.

 جم يلُّ :تعاىل جاهد هواك فإنه أكرب أعدائك، وقال: وهذا القرين فيك هو هواك كما قيل
باع ن السوإال اشتَغَل بك؛ فإوهو أقرب الكفار إليك، فاشتغل به  [123: ]التوبة َّمم خم حم

 العادية هتدم بادية مملكتك وحترمك النعيم الدائم وهذا يهدم دينك.
تك إال ي جباياهليت اوزيرك وحاجبك أن ال يدخل عليك من الصفات  صِ ْوأيها السيد الكرمي، َأ

تقيمني، ميني مس كرصفًة يتحقق فيها أهنا نتيجة عن مقدمتني صحيحتني ضروريتني، وفرٌع عن أصلني
حسن صورة ا يف أهبليك إفإن من الصفات ما ترد عليك هبا النفس مما يعطيها اهلوى لتهلك هبا فتأيت 

دخلت فة وتكون وباطنها ضد ذلك؛ حىت إذا اختربت ذلك وجدت صحته فتحفظ فإذا جاءتك بص
جماري النظر و ّك حمواسربها يف عليك فانظر سابقتها وعاقبتها باألدلة الواضحة الشرعية العقلية والعادية،

 فتحلَّ  ب خريًاقفإن كانت تع اسة.الفكر، وزهنا مبعيار العلم، وتفرَّس فيها ما تعطيك األدلة املنصوبة للفر
"إياكم : قولهب aهبا، وإن كانت خالف ذلك فاقتلها، فتلك الصفة هي اليت نبهنا رسول اهلل 

 يرجع. وخضراء الدمن" فالشيء ضرورة إمنا يعقب حبسب أصله وإليه
ملراد وما ا حاِفظ على ذاتك الشريفة الروحانية، واعرف قدرها وألي شيء وجدت: تنبيه

ك إال عن ع أفعالمجي منها. وإن أمكنك أن ال تصرفها يف قيام وقعود وحركة وسكون، وأشباه ذلك من
 إين: ليف النجوم وقا "وما فعلته من أمري، فنظر نظرة: أمٍر إهلي علوي. فتحقق كما قال اخلضر 

 سقيم، وما ينطق عن اهلوى".
تك يف ثبت موداه توإياك وإنفاذ أمر يف ملكك حىت تشاور فيه وزيرك، فإنه يف مشاورتك إي 

اململكة.  دل بقاءبالعقلبه، واملودة تورث الشَّفقة، والشفقة تورث النصح، والنصح يورث العدل، و
 لك.هكذا ينبغي أن تكون صفات اإلمام وأحواله وإال هلك وأه

 م.ال خيلو اإلمام أن يكون واحدًا من أربعة، باجلود ظهر الوجود ودا: فصل
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 ه، وملكى رعيتملك سخيٌّ على نفسه سخي عل: امللوك أربعة ال خامس هلا: قالت احلكماء
فسه سخي على ن ئيٌمل لئيم على نفسه لئيم على رعيته، وملك سخي على نفسه لئيم على رعيته، وملٌك

 خيلو ملك من أحد هذه األوصاف. على رعيته، وال 
مان يتتبعون دمي الزلى قكذلك هذا اخلليفة ال خيلو من أحدها، ومل يزل العارفون باهلل تعاىل ع

، و مقام اجلمععلم وه ايناإلنس صر واالعتبار لتصحيح النسختني، فنقول ظهر لنا يف الوجودنأنفسهم بال
هو  سي الذيلكراالوتر إىل  رّدحد العرش. ف وعمل وهو مقام التفرقة، وهو حد الكرسي، واألول

يها كل أمٍر يفرق ف اليت وهذا امللك هو الليلة املباركة موضع القدمني، فتكتسب الشفعية إىل األرض.
 حكيم.

ى ي علفيا أيها السيد الكرمي، إن كنت صاحب علم وعمل فأنت سخي على رعيتك سخ
علم  صاحب على نفسك ورعيتك، وإن كنتنفسك، وإن كنت ال صاحب علم وال عمل، فأنت لئيم 

م ب علال صاحب عمل فأنت سخي على نفسك لئيم على رعيتك. وإن كنت صاحب عمل ال صاح
حقيق اق والتألذوافأنت لئيم على نفسك سخي على رعيتك، وهنا سّر منعنا عن كشفه تركناه ألهل 

 واحنصرت األقسام.
ال ولعامل، امل ااحب علم وعمل فإنه العنسّلم القسمني ومها قولك ص: ولعل معترضًا يقول

ة، حة واضحصحي األقسام: صاحب علم وال عمل وهو عكسه؛ وال نسلم القسمني اآلخرين. فنقول له
 طعوماتن املموذلك أن األرواح نعيمها بالعلوم واملكاشفات واألجسام نعيمها باحملسوسات 

 واملشمومات؛ وعذاهبما بأضداد هذه.
ال  احب عملصهو  يلزمك أن تسّلم القسمني اآلخرين، وذلك أنه الذيفإذا سّلمت القسمني ف

بالنظر  ة مقيدةسجونصاحب علم فإنه املقلد وهو صاحب عمل، وليس لروحه علم يلتذ هبا، إمنا هي م
 إن هذا صاحب علم.: إىل ما يؤول إليه حملها من نعيم اجلنان، وال نقول

ر واملسخ هوات، فهو العامل املرتكب الشوأما القسم اآلخر وهو صاحب علم ال صاحب عمل
ؤدية احملارم امل رتكب منا امبيف احملرمات. فإن روح هذا متنعٌم مبا ي كشف له من العلوم، ورعيته معذبة 

 إىل دار البوار، فتدبَّر هذه األقسام تَر احلكمة البالغة.
ودع يف هذا عامل املا المث لنا أن نبّين ما نريده بالسخاء واللؤم يف هذه املواضع، ويف حق هذ

يء للؤم منع الشصان. واال نقوإنَّ السَّخاء بذُل الشيء عند احلاجة إليه من غري زيادة : الكتاب، فنقول
وكال  قد فرط؛فر مع احلاجة إليه وبذل الشيء من غري حاجة إليه. فمن جاوز فقد أفرط، ومن قصَّ

 : طريف قصد األمور ذميم. ويف ذلك أقول، شعر
   ح الستتتتتتتتتم   متتتتتتتتت  ال   تتتتتتتتت   تتتتتتتتتر  م تتتتتتتتت 

تتتتتتتتتتتت  إ ا متتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت   أمتتتتتتتتتتتترا  فف تتتتتتتتتتتت     س 
 

   يتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتر ال متتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت ي ع  
  تتتتتتتتتتتت   رفتتتتتتتتتتتت   زتتتتتتتتتتتت  اامتتتتتتتتتتتت ر  متتتتتتتتتتتتي ع 

 

 ع.َلْطاطنه َمد وبحفقف رمحك اهلل عند هذا احلد، فظاهر اخلليفة عمل وباطنه علم، وظاهره 
حق املتبوع احملمدي، بادية وحاضرة، فالبادية عامل الشهادة املنفصل يف : والرعية على قسمني

تبوع. املخواص وعوام. فالعوام عامل الشهادة املتصل وهي البادية يف حق غري : واحلاضرة على قسمني
مطيع وعاٍص. فاملطيع : عامل العقل وعامل النفس. فعامل النفس ينقسم قسمني: واخلواص على قسمني
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والعاصي هم أعداء هذه املدينة الذين  يسمى عامل اجلربوت وعامل النفس على اجلملة هو الربزخ عندهم،
 ذكرناهم.

مل هم عاوحمجوب وغري حمجوب. فأصحاب األوصاف حمجوبون، : وعامل العقل على قسمني
حملجوب ا، وغري [164: ]الصافات َّىق يف ىف يث ىث نثُّ: امللكوت أصحاب املقامات، قال اهلل تعاىل

يعرفهم  حىت ال ليهمعَحَجبهم غريًة  هم أصحاب السلب عرائس اهلل اجملّنون عنده يف خزائن غيوبه
لي، وهم لث احملق الكاء الثاالفنسواه، كما ال يعرفون إال إياه، وهم يف املقام الذي يعّبر احملققون عنه ب

 خواص هذه املدينة فانظر يف هذه األقسام ترشد إن شاء اهلل تعاىل.
لك آنفًا  ا حددت مسب إليه ح يا أيها السيد الكرمي، إذا حتققت هذا فابذل لكل عامل ما حيتاج

 السخاء ء كلوكذلك لنفسك، فتكون يف املقام احملمدي صاحب علم وعمل وهو الكمال. والسخا
حملبة، يورث ا السخاءأيدي الناس، فما أحبت رعيٌة مليكها حىت زهد فيما عندها. ويف الزهد فيما 

ت حجاب ضمونة حتمرة مع، وهنا إشاواحملبة تورث القربة، والقربة تورث الوصلة، والوصلة تورث اجل
 الغرية.

، السراج توقدوفكذلك ينبغي لك أن تزهد يف أفعالك وأقوالك واعتقاداتك، وتبين البيت 
ه، وموضع هي علي لى ماعاحلكمة اإلهلية وتلوح لك احلقائق  ]َتبد  لك[وتضرب الستارة وتربز الصور 

 .[96: ]الصافات َّحج مث هت متُّ: هذا من الكتاب العزيز
ند اهلل، ومل ا هلل عمركت إذا ترك ما للناس عند الناس أحبه الناس، كذلك إذا ت اإلنسان فكما أن

حيد لى التو وعتطمع فيه وال أضفت شيئًا إىل نفسك من مجيع أفعالك كنت على احلقيقة زاهدًا
 راشدًا.

اننا وطيف أ لناسفاْسَع يف اكتساب هذه األوصاف تكن من أهل اإلنصاف، وقدميًا َخَبرت ا
 مته وقلَّ ل طال صن رجيف نفوسهم م وأوطاهنم فلم أر لديهم أعظم قدرًا وال أكرب خطرًا وال أجلَّ

هو حد ولسآمة، ذر اكالمه، وإن تكلم باحلكمة فإن القلة منها أحسن من الكثرة وأقبل لنفوسهم ح
 السخاء املتقدم.

 ك ينبغيليهم، وكذلالسآمة ع يتخلَّل أصحابه باملوعظة احلسنة خمافة aوقد كان رسول اهلل 
 للوارثني أن يكونوا.

يديهم أيف  وكذلك مل أَر أعظم عندهم وأجل يف نفوسهم وأحب إليهم من رجل زهد فيما
ظهر هلم على يحينئذ  ه، فواحتجب عنهم، ومل يظهر هلم إال عندما يعرف أن احلاجة قد مستهم للنظر إلي

 ما قدمت لك يف أول الباب.
ء من ليك بشيعبلوا لتعّطش النفوس إليه، فإن أق َلِبرده يف ذلك املقام ُقفكل شيء يو: فصل

قرائهم على فها إىل ادفعدنياهم فارغب عنها ورّدها على فقرائهم، فإن أبوا إال بواسطتك فخذ منهم و
 املني.رب الع هلل علم منهم بذلك. هكذا تكون حالة اإلمام، وهبا يعظم عند أهل مملكته واحلمد
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 كر الوزير وصفاته وكيف جيب أن يكونباب يف ذ
دبره يكون يبوزير  ه إاليف ملك ]ال يستقيم أمر ملك[جرى التدبري الرباين احلكمي يف العادة أن 

 عل له وزيراور أن جنملذكاواسطة بني املالك واململوك، ولذلك اقتضت احلكمة ملا أبرزنا هذا اخلليفة 
 عاىل إذ هو مدبر اململكة.يسمى عقال، وعليه يتوجه اخلطاب من اهلل ت

]آل ٱَّىكيك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ: قال اهلل تبارك وتعاىل
 ،(أي عقل)ٱَّ مي خي حي جي يه ىه مه جه ُّٱ، [128: ]طهٱَّ زب رب يئ ُّٱ، [190: عمران

 ، أي عقيل.[37: ]ق َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّٱ
هلل نه يعقل عن األي عقال ا مسفأوجد اهلل سبحانه هلذا اإلمام هذا الوزير الذي يقال له العقل، وإمن

مساه عقال  ن وهلذاحلرااتعاىل كل ما يلقي إليه، وهو على اململكة كالعقال على الدابة حيفظها حذر 
ان من الوزر كه، فإن ود فيوالَوَزر وكالمها موج (أن يكون من الوزر)واصطفاه له وزيرا فعيال. حيتمل 

ه يف إنه يلجأ إليفمللجأ، اهو  ان من الوزر الذيالذي هو الثقل فإنه حامل أثقال اململكة وأعبائها، وإن ك
 ارة.سم الوزاليه مجيع األشياء، إذ هو لسان اخلليفة واملنفذ عنه أوامره فلهذا املعىن صح ع

أوجده  طيف،ملا مل يكن أيضا بد من وجود معىن هذا اللفظ وهو موجود عجيب وخمترع ل
ن يقول مذهب م على منزلة القمر من الشمس الباري يف ثاين مقام من اإلمام، وأنزله من اخلليفة

ر هناك صادر ن األمألبصر باالستمداد. وهلذا تراه عند حضور امللك وجتليه ليست له تلك الصولة وال ي
 مكجل لك خك ُّٱ: عاىلله تعن اإلمام بارتفاع الوسائط، وهيبة املشاهدة عظيمة وحظها من كتاب اهلل قو

 .(ىنعوذ باهلل من حجاب الدعو)وقعت الدعاوى،  ، ويف وقت احلجاب[16: غافر]َّ هل مل خل حل
ليفة خلاإذ هو لسان  نع،فمىت احتجب اخلليفة كان للوزير الظهور وإنفاذ األوامر واإلعطاء وامل 

 واملترجم عنه، وهذا موجود سر روحانية القمر والشمس.
إذا فيه؟ عل لشمساأال ترى القمر إذا حصل يف قبضة الشمس ليس له نور وال ظهور الستيالء 

ك لفالقمر يف ذ رين.كانت الليايل البيض كان له الظهور التام مبغيب الشمس عن مرأى أعني الناظ
ألهل  اب عظيمبهذا الوقت يشاهد الشمس والعامل والناس ال يشاهدون إال القمر، وهذا سر عجيب و

ة عجيبة يف ن احلكم، ألاحلقائق فيه جمال وانفساح، وألرباب القلوب فيه اعتبار بني اندماج واتضاح
 .(ثالثا بثالث)إبداره على قدر أسراره 

لكتاب احظه من و نا،كتاب "املثلثات" لوقد ذكرنا هذا السر يف غري هذا املوضع مستوًفى يف 
وكان شيخنا أبو مدين ، [3-1: الناس]َّ ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱالعزيز 
E بأن  ان يصرحكذا . وهلقام َملك الناسما حصل له من سر الوجود عند التجلي احملمدي إال م

لذلك كان أبو ، ومقام إله الناس انفرد به القطب و[1: ]امللك َّ يل ىل مل خل ُّٱسورته من القرآن 
 مدين أحد اإلمامني املوجودين يف العامل.

مث نرجع ونقول فلما أبدع بنيته وسوى جوهريته أودع فيه حسن التدبري والسياسة، ومجيع 
اململكة من مقامه إىل أدىن موجود من رعيته، وعلى هذا املهيع وردت الشرائع. مث نقش األمور الالئقة ب

سبحانه مجيع العلوم يف جوهر ذاته فصار حمال للعلوم مع أنه ال يدري أين يصرفها وال احلاالت اليت 
عارفا يصرفها فيها، وذلك حكمة منه تعاىل ليكون مضطرا إىل اخلليفة، كما فعل باخلليفة فيما تقدم 
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بنفسه وقدره، وعارفا مبخدومه الذي أوجده من أجله، مث أجلس سبحانه اخلليفة على عرش الوحدانية 
ورداه برداء الفردانية وحاله بالصفات اإلهلية، فاكتسى من اإلجالل واهليبة والعظمة ما لو ظهر لعامل 

هم وهذا مقام اخلليفة، الشهادة منها مقدار سم اخلياط لبهرهم وصعقوا من حينهم وسلبوا عن نفوس
 فكيف بنا مبشاهدة احلق سبحانه يف دار الكرامة.

ل جن النظر إليه راكنا ع إدفانظر وفقك اهلل ما أعظم هذه القدرة العجيبة اليت يؤيدنا اهلل هبا يف
ة ليه جتلت صورما دخل عفل، جالله يف الدار اآلخرة. فلما قام اخلليفة يف هذا املقام أدخل عليه العقل

قام يف هذا املطون ناس يغلوال يف جوهريته يف دار اخلليفة فالحت له األسرار والعلوم املنقوشة فيه عقلال
: ت]الذاريا َّ يي ىي نيمي زي ُّٱ: ولو وقفوا عند قوله تعاىل فيطلبون من خارج ما هو فيهم فيتعبون

 : ، الستراحوا. شعر[21
  تتتتتتتتتتتتتتتتت  ير تتتتتتتتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتتتتتتتتتر  لم    تتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

  الستتتتتتتتتتتتتت ل الم  تتتتتتتتتتتتتت ل فتتتتتتتتتتتتتت  الرا تتتتتتتتتتتتتت  
 

فعند  ،ماماهدة اإل مشإذا أراد العقل معرفة شيء من تدبري امللك وإصالحه افتقر عنه ذلك إىلف
د حصول ير. إذ املراىل الوزم إيلوح له املراد فيه فيقوم له التجلي منزلة اخلطاب من امللك العال املشاهد

إذا مل تكن حروف. ووت واالعلم، وهبذا يعرب عن خماطبة املعقوالت فإهنم ليسوا بأجسام تكون فيها أص
من  األدلة تلك أصوات وحروف ورقوم إىل غري ذلك من الدالئل فلك أن تنظر إىل ما تؤدي إليه

 ب.األصوات وغريها يف قلب السامع فهو حصول املعىن وهو أثر الكالم من املخاط
لقول الكالم ونه باعحصل للعقل آثار العلوم يف قلبه من فيض الروح الكلي عربنا  فكذلك إذا

ون وأن يك ملكةواخلطاب فلما أوجده على هذه الصفة جعل مسكنه الدماغ ليشرف على أقطار امل
 ىت يقرب عليهاحلفظ حوفكر قريبا من خزانة اخليال اليت هي مستقر جبايات البادية وقريبا من خزانة ال

 النظر يف مجيع مهماته.
 هفإن يف بقائ ليه،ايسه وتتحبب إفينبغي لك أيها اخلليفة األكرم أن حتافظ على وزيرك وتس

سم دينة اجلمرب ختصالح ملكك ومدينتك. أال ترى إذا اتفق يف العقل شيء وهلك بفساد حمله كيف 
 ا تبطشيت هبفهو يدك ال ،حفظك على نفسكوال يقدر الروح على تلفيقها؟ فحافظ على الوزير 

انظر إىل ما اوره، وه وشعقل وتدبر معوعينك اليت هبا تبصر، فمىت مهمت بإمضاء أمر يف ملكك فقرب ال
 ه.رأي يصدر عنه فيه، واعمل مبا يشري به عليك فإن اهلل تعاىل قد أودع الصواب يف

وزير  ليك وهوبس عوحتفظ من الوهم فإن الوهم موجود يربز للنفس على صورة العقل، فقد يلت
ة، وهو يورث الرديئ فكارعلى األمطاع، له يف اإلنسان تأثري عظيم، وهو املستويل على الناس والباعث 

 يدبره الال ملك مر وأالوسوسة، فتحفظ منه وميز وزيرك عينا وامسا، وال تستبد بنفسك فال خري يف 
 عقل.

بالنعوت  ىل نعتهنا إوملا كان الوزير قد يشتبه به من أكثر وجوهه وصفاته ال من كلها اضطرر
 ها لك إن شاءنا أذكرأليت اكمال. فانظر إىل النعوت الكاملة اليت ال ميكن للوهم أن يتشبه هبا على ال

 وحصنها وحصلها حصهااهلل، فإذا رأيتها قد قامت مبوجود ما فذلك وزيرك وهو املراد، فاحفظها وأ
 حتفظ إن شاء اهلل تعاىل.
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 : تفصيل خلق الوزير وصفاته
ياء ه، واحلااجبحفاعلم رمحك اهلل أن العدل شخصه، واهلمة رأسه، واجلمال وجهه، واحلفظ 

ألذى عة واحتمال اه، والسعنق عيناه، والطالقة جبينه، والعزة أنفه، والصدق فمه، واحلكمة لسانه، والنية
السجود نانه، وار بصدره، والشجاعة عضده، والتوكل مرفقه، والعصمة معصمه، والكرم كفه، واإليث

جاء واخلوف ه، والرساق واالستقامةيده، والي من ميينه، واليسر يساره، والورع بطنه، والعفة فرجه، 
، خلشية إكليلهاجه، واتاضع قدماه، والفطنة قلبه، والعلم روحه، واألمانة حياته، والزهد لباسه، والتو

اره، لنصح شع، واوالفهم دثارهواحللم خامته، واألنس بيته، واهلدى طريقه، والشريعة مصباحه، 
ه وزيرا ف فاختذوصاحلق مسعه، فإذا رأيت هذه األوالفراسة علمه، والفقر كسبه، والعقل امسه، وا

 ولليلك مسريا.
عه على فه واطالل كشوملا كانت الفراسة علم هذا الوزير املذكور وحم: قال املؤلف رمحه اهلل

ب، حكمية ذا البايب هممكنات اخلواطر ومغيبات األمور، احتجنا إىل أن نسوق منها طرفا خمتصرا عق
 وشرعية إن شاء اهلل.

 يف الفراسة الشرعية واحلكمية باب
من فإنه اتقوا فراسة املؤ": a. وقال [75: ]احلجر ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّ: قال اهلل تعاىل

 ظاهر هلا دالئٌل يفباده، وا عهبينظر بنور اهلل" فالفراسة، أكرمك اهلل، نور من أنوار اهلل عز وجل، يهدي 
سة احلكمية  الفراادر يفتشذُّ ولكن ذلك ناخللق، جرت احلكمة اإلهلية بارتباط مدلوالهتا هبا. وقد 

 اإلهلية، إذ هي موقوفة على أدلة عادية ضعيفة.
هي ف [82: ]الكهف َّخكلك حك جك مقُّ: وأما الشرعية فال تشذُّ ألهنا عن أمر إهلي كما قال

 ملتفّرس فيه، نفس اها يفمستمرة عند أهلها ألن أدلتها يف نفس من قامت به، خبالف احلكمية فإن أدلت
 ينا أن نسوق يف هذا الباب الفراستني معًا على أخص ما ميكن وأمتَّه.فرأ

ريبية؛ وإمنا ام التجألحكالفراسة احلكمية، أعزك اهلل، من املعارف الفكرية والعلوم النظرية وا
ني عب الريون عن زيل حجا ويمسَّت احلاجة إليها يف هذا الكتاب إذ ليس كل أحد َيِهَبه اهلل نور اليقني

اىل،  من اهلل تعا ِهَبٌةكوهنل، فينتظم يف سلك أهل الفراسة الشرعية. فلما مل يتمكن هذا لكل أحد بصريته
وهذا الباب  ج إليه،حيتا وكتابنا هذا موضوع للخاص والعام فيما فال يفوز هبا إال اخلواص من عباده.

ل إنسان يف لتهم. كالخمومضطر إىل معاشرة الناس  اإلنسان من آكِد ما حيتاج إليه ويعّول عليه، ألن
، ه بني إخوانهبا مييز ية مصنفه ويف عامله؛ وإذا كان عنده هذا االضطرار وليس عنده من الفراسة الشرع

 بويشتغل بضرو اته،عنده ويصّرفه يف مهم اإلنسان سقنا فصاًل كافيًا من الفراسة احلكمية ليقف
 .األعلى لكوتيقني ومالحظة املالطاعات؛ عسى اهلل أن يفتح له بابًا من عنده إىل نور ال

فاعلم يا أخي، وفقنا اهلل وإياك، أن أحسن اهليئات وأعدل النشآت الذي ينبغي لك أن تتخذه 
سفريًا ولليلك مسريًا ومللكك وزيرًا، من ليس بالطويل وال بالقصري، لّين اللحم رطبه، بني الغلظة 

ليس بالّسميط وال اجلعد القطط، يف شعره  الشعر طويله، والدقة، أبيض مشوٌب حبمرة وصفرة، معتدُل
الرأس، مائل  ِمْظعَ  ليس بذلك السواد، أسيل الوجه أعني، مائلة عينه إىل الغؤور والسواد، معتدُل ح مرٌة
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األكتاف، يف عنقه استواء، معتدل اللبة، ليس يف وركه وال صلبه حلم، خفي الصوت صاف  ما غلظ منه 
يف اعتدال، طويل البنان للرقة، بسيط الكف، قليل الكالم والضحك  وما رق مما يستحب غلظه أو رقته

إال عند احلاجة، ميل طباعه إىل الصفراء والسوداء؛ يف نظره فرح وسرور، قليُل الطمع يف املال؛ ليس 
 يريد التحكم عليك وال الرئاسة، ليس بعجالن وال بطيء.

 صح حىت aد حمم يد البشر سيدنافهذا قالت احلكماء أعدل اخلليقة وأحكمها، وفيها خلق س
ا مل ينور هوتك إذشتبع تله الكمال ظاهرًا وباطنًا. فإن قدرت أن ال تصحب إال مثل هذا فافعل، وال 
لوجود حتت قتني، احلقيااهلل بصريتك. فإن ر زقت النور اإلهلي فأنت إذ ذاك سلطان العاملني وصاحب 

 قهرك ورئاستك وأمرك.
دَل اخللق ما ، أن أعربًةزعموا يف مقاالهتم يف الفراسة، ورأيت ذلك جتواعلم يا أخي أن احلكماء 

د ليل على احلقكثرية دة التقدم وصفه. ومما ذكروا يف مقاالهتم أن البياض الصادق مع الزُّرقة والشقر
ثري الشعر وَجن، كعر أواخليانة والفسوق وخّفة العقل. فإن كان مع ذلك واسع اجلبهة ضيق الذقن أز

 قتالة.ي الرأس، فقالت احلكماء إن التحفُّظ ممن هذه صفته كالتحفُّظ من األفاععلى ال
 
 
 : عرالش

ّللني يدل الشعر اوماغ، الشعَر اخلشن يدل على الشجاعة وصحة الد نَّإواعلم أن احلكماء قالوا 
مق ى احليدل عل رقبةعلى اجلنب وبرد الدماغ وقلة الفطنة. وكثرة الشعر على الكتفني والعنق وال

الشقرة جلور؛ وحب اواجلرأة، وكثرة الشعر على الصدر والبطن يدل على وحشة الطبع وقلة الفهم و
حب واألناة وعقل دليل على احلمق وكثرة الغضب وسرعته والتسلط واألسود من الشعر يدل على ال

 العدل؛ واملتوسط من هذين يدل على االعتدال.
 : اجلبهة

 الرقاعةالشغب وون فيها تدل على اخلصومة وضغال اليت  اجلبهة املنبسطة: قالت احلكماء
 حّب فهوق م ون فهو صادضغوالصلف؛ ومن كانت جبهته متوسطة يف النتوء والسعة وكانت فيها 

 .عامٌل يقظان مدبٌر حاذق
 : األذنان

محٌق أني فهو ألذناومن كان عظيَم األذنني فهو جاهل إال أنه يكون حافظًا؛ ومن كان صغري 
 سارٌق.

 : احلاجب
احبه تيَّاه لصدغ فصىل اواحلاجب الكثري الشعر يدل على العي وغث الكالم، فإن امتدَّ احلاجب إ
 صلف، ومن رقَّ حاجبه فاعتدل يف الطول والقصر وكان أسود فهو يقظان َفِهم.

 : العني
. فمن عظمت عيناه وجحظت فهو حسود وقٌح ةون الزرق، وأردأ الزرق الفريوزجيأردأ العي

ًا. ومن كانت عيناه متوسطة مائلة إىل الن غري ميمون؛ وإن كانت زرقاء كان أشد وقد يكون غاشَّكس
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. فإن أخذت يف طول البدن فصاحبها خبيث. حبٌّم  الغؤور والكحلة والسواد، فهو يقظان فهو ثقٌة
نت يف ومن كانت عينه جامدة قليلة احلركة كالبهيمة مّيت النظر، فهو جاهل غليظ الطبع؛ ومن كا

فهو حمتال لٌص غادر؛ ومن كانت عينه محراء فهو شجاع مقدام؛ فإن  ٍرَظة َندَّ ِحعينه حركة بسرعة َو
 كان حواليها نقٌط صفر فصاحبها أشرُّ الناس وأردأهم.

 : األنف
من كان وشجاع،  فهو إذا كان األنف دقيقًا فصاحبه َنِزْق، ومن كان أنفه يكاد يدخل يف فمه

ئاًل إىل لوسط مايظ اومن كان ثقب أنفه شديد االنتفاخ فهو غضوب. وإذا كان غل أفطس فهو َشِبْق،
غلظ توسط المنفه هذار. وأعدل األنوف ما طال غري طويل فاحش. ومن كان أالفطوسة فهو كذوب ِم

 وَقَناه غري فاحش فهو دليل على العقل والفهم.
 : الفم

وسط ن مت فهو أمحق، ومن كامن كان واسع الفم فهو شجاٌع، ومن كان غليظ الشفتني
ري اع متحّيل غفهو خّد ةياتنالشفتني يف الغلظ مع محرة صادقة  فهو معتدل، ومن كانت أسنانه ملتوية أو 

لوجه ا ومن كان حلم دبر.مأمون. ومن كانت أسنانه منبسطة ِخفافًا بينهما فلج فهو عاقل ثقة مأمون م
ع بيث خدايء خكان حنيف الوجه أصفر فهو رد منه منتفخ الشدقني فهو جاهل غليظ الطبع، ومن

ب؛ ومن غضو َشِكس. ومن طال وجهه فهو وقح؛ من كانت أصداغه منتفخة وأوداجه ممتلئة فهو
 ب فيك؛ ولك يفوّدد حمك متَنَظرته فامحرَّ وخجل ورمبا دمعت عيناه أو تبسَّم تبسمًا ال يريده فهو ل

 نفسه مهابة.
 : الصوت

لى العقل ة يدل عالرقلشجاعة، واملعتدل بني الكد والتأّني والغلظ والصوت اجلهري يدل على ا
ليل على دالصوت  ظ يفوالتدبري والصدق؛ سرعة الكالم ورّقته تدل على القحة والكذب واحليل؛ الغل

 فس.الغضب وس وء اخللق؛ الغنة يف الصوت دالة على احلمق وقلة الفطنة وكرب الن
ريك اليد للفظ وحتاارك هلذر واخلداع؛ الوقار يف اجللسة وتدالتحرك الكثري دليل على الصلف وا

 يف فصول الكالم دليل على متام العقل والتدبري وصحة النقل.
 : العنق

 صياح، فإنْ نب والاجُلومق ته دليل على احُلقصر العنق دليل على اخلبث واملكر، طول العنق ودّق
ألكل؛ اوكثرة  جلهل؛ غلظ العنق يدل على اانضاف إليهما صغر الرأس فإنه يدل على احلمق والسخف

 الصدق.وثقة اعتدال العنق يف الطول والغلظ دليل على العقل والتدبري وخلوص املودة وال
 : البطن 

جودة  الن علىر تدالبطن الكبري يدل على احُلمق واجلهل واجُلنب؛ لطافة البطن وضيق الصد
 سن الرأي.العقل وح 
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سة ى الشكال عللى الشجاعة وخفة العقل؛ احنناء الظهر دليعرض الكتفني والظهر يدالن ع
ذا طالت إملذهب. اقبح ووالنزاقة؛ استواء الظهر عالمة حممودة؛ بروز الكتفني دليل على سوء النية 

بان جصاحبها رت فالذراعان حىت تبلغ الكف الركبة دل على الشجاعة وكرم ونبل النفس، وإذا قص
تدبري وألعمال احكام ألصابع الطوال تدل على النفوذ يف الصناعة وإالكف الطويلة مع ا حمب للشر.

 الرئاسة.
 
 
 الق
 
 : مد

فجور، دقة على ال يدل اللحم الغليظ يف القدم يدل على اجلهل وحب اجلور؛ القدم الصغري اللني
 العقب تدل على اجلنب وغلظته تدل على الشجاعة.

 : الساق
 ة فهو منجح يفعة بطيئواس ة؛ من كانت خطاهه والقحََّلَبعلى ال غلظ الساقني مع العرقوبني دليٌل

 مجيع أعماله منكر يف مجيع عواقبه، والضد للضد.
شد يف حققه تر، فتفهذا وفقك اهلل فصٌل خمتصر يف الفراسة احلكمية على ما وضعته احلكماء

 معرفة الناس إن شاء اهلل تعاىل وحده.
يف  ملذكورةملعتدلة ااكرته احلكماء إىل النشأة ولنعمد يف هذا الفصل الذي ذ: Eقال املؤلف 

 : ولية الروحانية حرفًا حرفًا فأقاإلنسان أول هذا الباب، ولنمش عليها النشأة
ي الطبيعة، ضة وهاحمل إىل الظلمة إىل النور احملض ووجٌه  وجٌهاإلنساين اعلم، ملا كان للروح

النفس نصرية كععية لق مدبرًا لنشأة طبيكانت ذاته متوسطة بني النور والظلمة. وسبب ذلك أنه خ
مل  السدفة. فمىتينهما كبنفس الكلية اليت بني اهلوى والعقل. فاهلوى ظلمٌة حمٌض والعقُل نوٌر حمض، وال

ب عليه  ما غلومىت ية أحد الوصفني كان معتداًل يؤيت كل ذي حق حقه؛اإلنسان يغلب على اللطيفة
املفرط أو  ن الطولية ما غلب عليه كما ذكر يف النشأة اجلسمالنور احملض أو الظلمة احملضة كان مل

 لطرفني.حد االقصر املفرط والبياض املفرط والسواد املفرط، وكل ضدين على التفاوت يف أ
ّبر به عامل ه ما يدقى فيأما البياض املفرط فاستفراغه للنظر يف عامل النور حبيث ال يب: فأقول

 الكمال فكان مذمومًا.طبيعته، فيفسد سريعًا قبل حصول 
لنور فذلك ان عامل ته عوكذلك يف اجلانب اآلخر وهو السواد املفرط، حبيث مينعه النظر يف طبيع

  فيه غري ريب"؛ وكان له"يل مع اهلل وقت ال يسعين: أيضا مذموم. فإذا كان وقتًا ووقتًا كما قال 
بني، د اجلان أحيفمته يف النظر وقت مع أصحابه، ووقٌت مع أهله؛ وكذلك الطول والقصر مدة إقا

 فينبغي أن تكون املدة بقدر احلاجة.
ملعىن واحلس، ت بني ازخياوأما اعتدال اللحم يف الرطوبة بني الغلظ والدقة فهو اعتداله يف الرب

 كاللحم بني اجللد والعظم. وأما اعتدال الشعر فكونه بني القبض والبسط.
مور، وأما يف األ لنظربشاشة، وأما كونه أعني فصّحة اوأما كونه أسيل الوجه فهي الطالقة وال

 تدل عظمعوأما كونه م بية.كون عينه مائلة إىل الغؤور والسواد فاستخراج األمور اخلفية والعلوم الغي
 الرأس فوفري العقل.
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شراف فاالست لعنقاوأما كونه مائل األكتاف فاحتمال األذى من غري أثر؛ وأما كونه مستوي 
األصوات  ستقامةفس المن غري ميٍل إليها. وأما كونه معتدل اللبة اليت هي جمرى الن على األشياء

نظرًا إىل فبه حلم  صلفاستقامة الكالم يف اخلطاب مبا يليق باملخاطب. وأما كونه ليس يف وركه وال
ر به فقد تغّر رزخيةبن كانت إأنه األمور اليت يلجأ إليها ويتورَّك عليها أن يكون ختلُّصه ألحد الطرفني. ف

 يف غالب األمر.
أما يئًا؛ ويه شففظ السر؛ وأما صفاء الصوت فهو أن ال يزيد وأما كونه خفي الصوت فهو ح

م والضحك لة الكالقأما طول البنان فلطافة التناول؛ وأما بسط الكف فرمي الدنيا من غري تعلُّق؛ و
السوداء ولصفراء ىل اون ميل طباعه إفنظره إىل مواضع احلكمة فيتكلم ويضحك حبسب احلاجة؛ وأما ك

 فهو أن يغلب عليه اجلنوح إىل العامل العلوي.
قليل الطمع  ما كونه؛ وأوأما كونه يف نظره فرٌح وسروٌر فهو استجالب نفوس الغري عليه باحملبة

 سهله بكمال نففهو شغ ئاسةيف املال فهو البعد عن الغائلة؛ وأما كونه ليس يريد التحكم عليك وال الر
 ز.عاج ال بك؛ وأما كونه ليس بعجالن وال بطيء أي ليس بسريع األخذ مع القدرة وال

 الطينية اليت ملعتدلةأة اية حرفًا حبرف على النشاإلنسان فهذا قد ذكرنا اعتدال النشأة اللطيفة
يد يف ر السدقف للنظا يومذكرناها عن احلكماء آنفًا، مث نأخذ بتفصيل األعضاء على هذا املثال بقدر 
 : ذلك، ومل نودعه هنا لئال يطول الكتاب، فلنرجع إىل الفراسة الشرعية فأقول

لشهادة، وهو العامل  حملركار بصريتك أن عامل امللكوت هو اعلم رمحك اهلل ونوَّ: الفراسة الشرعية
وال  نه حركةتصدر م ة الحتَت قهره وتسخريه حكمة من اهلل تعاىل ال لنفسه استحق ذلك؛ فعامل الشهاد

إال   يتحركالوان سكون وال أكل وال شرب وال كالم وال صمت إال عن عامل الغيب. وذلك أن احلي
 ادة.مل الشهن عامعن قصد وإرادة ومها من عمل القلب وهو من عامل الغيب واحلركة وما شاكلها 

ي أو النظر شرعخلرب اله باوعامل الشهادة عندنا ما أدركناه باحلس عادة، وعامل الغيب ما أدركنا 
لشهادة عامل ا ما أنكإن عامل الغيب يدرك بعني البصرية : الفكري فيما ال يظهر للحس عادة فنقول

ما أشبهه  لظلم أواجاب حيدَرك بعني البصر. وكما أن البصر ال يدرك عامل الشهادة ما مل يرتفع عنه 
. فإدراكها ملبصراتاصر رك البمن املوانع؛ فإذا ارتفعت املوانع وانبسطت األنوار على احملسوسات أد

 مقروٌن بنور البصر ونور الشمس أو السراج وأشباهها من األنوار.
جب، من احل هذه كذلك عني البصرية حجاهبا الريون والشهوات ومالحظات األغيار، إىل مثل

نواع جالها بأقلبه و رآةإىل م اإلنسان فتحول بينها وبني إدراك امللكوت أعين عامل الغيب. فإذا عمد
مل على عا نبسطيالرياضات واجملاهدات حىت أزال عنها كل حجاب واجتمع نورها مع النور الذي 

ك لاجتمع عند ذ سوس،الغيب، وهو النور الذي يتراءى به أهل امللكوت، وهو مبنزلة الشمس يف احمل
معىن، وذلك  فةا لطيينهمبنور عني البصرية مع نور التمييز، فكشف املغيبات على ما هي عليه. غري أن 

بني من يريد بينه و ائلةأن احلس حيجبه اجلدار والبعد املفرط والقرب املفرط واألجسام الكثيفة احل
 إدراكه وهذا لقصوٍر عادة.

"إين أراكم من وراء ظهري"؛ ويف األولياء ابتداء : aوقد تنخرق لنيب أو ويل كقول النيب 
ما ي كشف له عن احملسوسات فريى رجاًل مقباًل، أو  املكاشفات هلم يف أول سلوكهم، فإن املريد أول
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على حالة ما وبينهما البعد املفرط واألجسام الكثيفة حبيث أن يراه مبكة أو يرى الكعبة وهو بأقصى 
 املغرب، وهذا كثرٌي عن املريدين يف أول أحواهلم. ذقت  ذلك كله وعرفته وهلل احلمد.

 باب يف معرفة الكاتب وصفاته وكتبه
     تتتتتتتتتتتتتتتتتل ل تتتتتتتتتتتتتتتتت  ر تتتتتتتتتتتتتتتتتي    يتتتتتتتتتتتتتتتتت 

     يتتتتتتتتتتتتتتتتتت    رفتتتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

   تتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتم      تتتتتتتتتتتتتتتتتترار  
 فتتتتتتتتتتتتتتتيم   ر تتتتتتتتتتتتتتت  ل  تتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتت ر 

 

ريف، شكرمٌي  طيٌفلالكاتب وفق اهلل به اإلمام، وسلك به من حيث ال خلف وال أمام، موجود 
القلم، وهو صاحب ب. وهو أول من خط اتفق عامل الغيب على شرفه واعتالئه جنّي إدريس النيب 

 دد بني شعاعهه؛ ويترسنائوء القلب وغطائه، وبيده زمام منع اخلري وعطائه؛ جيول بني سناه الباهر جال
 ويفقر عد؛ يغينمن بووضيائه؛ ومنّفذ األوامر على القرب والبعد. عامل بسر من له األمر من قبل 
 ضية املرضية،الرا نةطمئويشح؛ ويؤثر سجله ذات النفس الكلية وهي حرة اإلمام الزكية، املوصوفة بامل

ّبر عن عألجسام يس اكتب يف رقها املنشور العلوم الربزخية. فعندما ظهرت آثاره على صفحات قراط
 ذلك بنفوذ أمر اإلمام.

ال ربَّ  املؤيد اهللوحنن إن شاء اهلل نذكر يف هذا الباب صفة الكاتب والكتاب يف فصلني؛ و
 غريه.

 : فصل يف الكاتب
 ًا عليًا بيمني معلومقلمًاو تعاىل جعل يف اململكة الكربى لوحًا حمفوظًا اعلم وفقك اهلل أن اهلل

لم على سطح ريك القبتح مقدسة عن التأليف والتغيري؛ فنفذ أمر اإلرادة بالعلم من احلق إىل اليمني
ة اب على مقابلذا الكتنا هاللوح احملفوظ بعلم ما كان وما هو كائن وما يكون وما ال يكون. وملا أثبت

 : النسختني ومقابلتهما على النشأتني أردنا أن نعرف أين الكاتب منا؛ شعر
   متتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتت    فتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتت   يمتتتتتتتتتتت ف
  يتتتتتتتتتتتتتتت   يمتتتتتتتتتتتتتتتي  هللا فتتتتتتتتتتتتتتت  م    تتتتتتتتتتتتتتت 

 

   تتتتتتتتتتتتتتتت  ا لتتتتتتتتتتتتتتتت   ل  تتتتتتتتتتتتتتتت  الم متتتتتتتتتتتتتتتت   
 متتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  ع أ تتتتتتتتتتر   الرستتتتتتتتتت     تتتتتتتتتت  

 

صاحب برار قام األهو موفالكاتب صفة لطيفة علمية تسمى اليمني، هلا عني، ومادهتا من ِعّليني 
ح للقلب فانشر دة جتلىلشهااالشراب املمزوج. فإذا أراد اإلمام أْن ي ظهَر أمرًا من امللكوت يف عامل 

لعقل فرأى او مرآة لب هم فيه مراد اإلمام. وذلك القَقطاء، فارَتِغعن كشف ال ٌةالصدر؛ وذلك عبار
لى املراد، أطلعه عفتب الكا العقل يف مرآته ما مل يكن رآه قبل ذلك فعرف أنه مراد اإلمام فاستدعى

ا فيه إن هذا قلن، فلوقال له اكتب يف ذات النفس كذا وكذا. فإذا حصل يف النفس خرج على اجلوارح
 .يف حقه كاملشرابه ممزوج ألنه امتزج بعني املقربني وهو العقل. فلهذا حصل له الشرف ال

 مواضعها يفقررنا  ى ماعلمنا علفإن قيل ما مقام هذا الكاتب العرش أو الكرسي أو بينهما، وقد 
 َّيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰٱ: أن الكرسيَّ هو حملُّ الفرقان، وهو النفس. قال اهلل تعاىل

ليس حوال وتالف األب مرتبته أن يكتب يف مذموم وحممود على اختافهذا فرقان والك ،[8-7: ]الشمس
 مقامه حبسب كتابته؛ فخربين كيف يتفق هذا؟
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مقدسة  علوم نه ليس من العرش إىل الكرسي مدح وال ذم سوىقولك صحيح؛ فاعلم أ: قلنا
يري غوهي حمل الت نفس،وتنزالت منزهة عن االتصاف بالفرقان، والعرش مقام اإلمام والكرسي مقام ال

 د.ف بذم وال محال يتص دسًاوالتطهري حااًل ومقامًا. فإذا نفذ األمر إىل الكاتب فإنه ينفذ واحدًا مق
ك األمر يؤخذ ذلفكيم؛ من اخلزانة احملمدية وهي اليت يفرق فيها كل أمر حوالكاتب إمنا يكتب 

تب علمًا لك للكاند ذمن اخلزانة احملمدية على ما وضع ملتعلق؛ فإن كان محدًا فهو ذلك؛ فيحصل ع
فه إلرادة، وتصرا عاته مو بذوعينًا ال حااًل وال مقامًا ألنه فوق ما يكتب؛ فما يصدر عنه إال حسن، فه

 شغله الذي هو الكتابة من اخلزانة احملمدية.يف 
ن ظاهره كتابة مفال فالذي حّصل األمر وردَّه أمرين إمنا هو الرسول بذلك األمر واملخاطب؛

قه هو املمد له أو حوحا والكاتب من باطنه. فحقيقة الرسول هي املمدة حلال الكاتب يف حاله ومقامه؛
نفسه لله ليس ذا كمشرف، وهو واحد من حيث ذاته. وه له يف رقومه وأفعاله، فهو فوق من حيث هو

هنا سر  ك مانع، لكْنه من ذلمنع ألنه لو أراد اهلل تعاىل أن يبدله بالتقديس تعيريًا وبعّليني سجينًا ملا
 : نسوقه يف معرض السؤال لترتفع اهلّمة إىل طلبه، وهو أن نقول

لفراعنة يف اريه من هل وغجأيب  بعَض إنَّ: لني حىت نقوّجَأِمَن احلال أن يوجد هذا الكاتب يف ِس
اتبه كه تقدس تىن بأو تكون املشيئة يف حق املع ليني؟ أعين كاتبه، وحقيقته وبعضه يف سجني؟ِع

وا لّيته؛ فانظرلشقي بكقي اوحقيقته، وغري املعتىن يف سجني؟ وإن كان حمااًل ارتفاعه عقاًل فقد شرح ش
 الباب املقفل من أنفسكم ال من غريكم. يف كشف هذا السر املستور وفتح هذا

ب عليه جي؛ فمما نسهفهذا الكاتب موجود شريف اصطنعه اخلليفة لنفسه واختذه مسريًا أل : قلنا
 ستدرج املعاينليغًا يًا بأن يكون حسن اخللق صبورًا محواًل لألذى، كامتًا لألسرار امللكوتية، فصيح

 ملعقابه. فإن  ام يأمن مق، ال يسوق نصًا يف كتابه إال يفالكثرية يف عبارات وجيزة تنبئ عنها صرحيًا
ء بعض كتبه شي مام يفى اإليأمن فلَيس ق من ألفاظ يف كتابه ما حيتمل معنيني فصاعدًا. حىت لو ظهر عل

تمله ذلك حي الذي لثاينل اإلمام إىل االحتمال اَديعطيه أحد حمتمالت اللفظ، وكره اإلمام ذلك، َع
 العفو والتجاوز. ري اللفظ، واهلل كث

قافته؛ كاتب وثة الفإنه إذا دخله االحتمال سقط كونه دلياًل على شيء معني، وهذا من مهار
ليت هلا ارة اخلطابية ة العباليصقوأن جيمع بني اعتدال حروفه ومعانيه، وال يستعمل يف كتابه إال األلفاظ ال

  عدل اإلماميف يأخذ ة، مثمد والثناء والصالبالقلب؛ وأن يبدأ يف سجالته باحل يف النفس وتعلٌق وقٌع
 ه.مر بوأوصافه احلسنة الشريفة ومقامه املنيف؛ ويرغب فيه، مث بعد ذلك يذكر ما أ

؟ العارف يعصيأ: أليب يزيدفإن كان خريًا فهو املرغوب فيه، وإن كان غري ذلك فقد قيل 
 .[38: ]األحزاب َّهت مت خت حت جتُّ: وقال

حيصل له ما  ومن مث قنييذا كان على ما ذكرناه فهو قَرَع باب الصّدواعلم يا أخي أّن الكاتب إ
 رأيت شيئًا إال رأيت اهلل قبله.

 : فصل يف الكتاب
وملا كانت اليمني الكاتبة افتقرنا إىل قلٍم ودواة  واستمداد  ولوٍح يقع فيه اخلط كاحلق واليمني 

ط يف احلال وارتقام األمثلة يف اللوح؛ ومثل ما يلواللوح احملفوظ، وما هو مثل التخوالنون والعلم األعلى 
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يكون إجياد العوامل الصادرة عن األمثلة املرقومة يف اللوح. فافهم اللوح احملفوظ هنا، ولوح احملو 
واإلثبات وانظر كيف أثبتناه حاويًا ملا ال يتناهى يف رقمه وكل ما دخل يف الوجود متناه ، فاحبث كيف 

امل األصغر كالقطب، ولعله السر املرقوم يف الصدور وهو موضع حيتاج العارف ال يتناهى وما هو يف الع
 إىل االلتجاء يف معرفته.

 وكتاب رقومكتاب م: إنه ينقسم قسمني نقولفاللوح هو حمل الكتابة فلنسّمه الكتاب و
 ،[9: ]املطففني َّخي حيُّ: وقال ،[2-1: الطور]َّري ٰى ين ىنُّ: مسطور. قال اهلل تعاىل

 يني.ّلني أو يف ِعّجور؛ وأخرب عن املرقوم أنه يف حملني يف ِسفأقسم باملسط

ن املرقوم هو قائق أب احلفاملسطور يف عامل األرواح واملرقوم يف عامل الغيب والشهادة. ومن جان
 واحد الذي منلوجه الال اإاملسطور عينه من جانب الكشف الصحيح؛ لكن ملا مل يعاين منه املأل األعلى 

لوجهني فكان ف على اأشر قد مجع العلو والسفل اإلنسان األمر كان مسطورًا وملا كان قبلها وهو عامل
ل بعضها ط وتداخاخليو سطور، وهو املوضع املشكل موضع انعقاداملفما ويل الراقم فهو  له مرقومًا.
م يف الراق لذي يليالوجه وما ويل األرض من الكتاب كان مسطورًا أيضًا ومرقومًا باعتبار ا على بعض.

 حق من شاهدمها.

دنيا عن حبب ال وهبملم الفقهاء أصحاب علوم األحكام احملجوبة قلفهذا املسطور األرضي هو ع
امل عاملسطور من  وبون يفحملجمعاينة امللكوت. فاملالئكة يف املسطور من عامل األمر العلوي، والفقهاء ا

يل الراقم، وًا وما دوه حسويل األرض شاه فما ،الوجهنياخللق السفلي؛ واحملققون يف املرقوم مبشاهدة 
عقاًل. حىت وقلبًا  هدوهوهو ما فوق العرش يف حق سر احملقق وما فوق السماء يف حق بعض العوامل، شا

ا احنجبوا. فإذاطبهم فبوه وخاحلق جتّلى هلم فخاط: ماذا قال ربكم؟ قالوا: إذا ُفّزَع عن قلوهبم قالوا
ا األمر ق وحلظوخلالئااألسباب نظروا إىل سّر القدر كيف حيكم يف خرقوا احلجاب وانعدمت يف حقهم 

 على مبدئه فإن شاؤوا َصمتوا وإن شاؤوا نطقوا.

وعظة م شيٍء ن كلمواح احملفوظة املكتوب فيها لفمخاطبته إياهم كتابه يف قلوهبم وهي األ
 وتفصياًل لكل شيء وفيها يقرؤون وعنها خيربون، وتلك اخلواطر الربانية.

ابة ال تستقل صب اخلطه منب فإنه وإن كان لك منصب اإلمامة فلتاا أيها السيد تفطَّن هلذا الكفي
خل ة اإلحاطية داإلمام ك يفهبا دونه، فهو اإلمام فيها لو حصلت معه فيها خلدمته؛ ولكن إلقامة احلق ل

د عليك إال أفسوليه هذا وغريه يف حزهبا فراِع حرمته فهو صاحب طابعك واملخاطب عنك. فتحبَّب إ
اديتك مبا بشي يف به متملكك فإن الوزير مفتقر إليه، وغايتك وغاية وزيرك تدبري حضرة مملكتك؛ وكت

 يريده ال مبا تريده أنت إن شاء ذلك.

ىل فساد إدى ذلك أليك عواعلم أن احلضرة ال معىن هلا إال بباديتها، فإن فسدت البادية وثارت 
 لزم.صحتك فاقد نومني على الفجور وملكك يقبل الصفتني معًا، ملكك، وأّنى لك تالفيه فهو األ
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باب يف رفع اجلبايات إىل احلضرة اإلهلية ووقوف اإلمام القدسي عليها ورفعها إىل 
 امللك احلق سبحانه

اب الك ورب األربلك األممهو  اعلم أيها السيد الكرمي إعالم تنبيه ال إعالم تعليم أنَّ اهلل تعاىل
وال هناية  لوجوده دايةطالق، الذي ال ب، والكل عدٌم بوجوده، إذ هو املوجود على اإلوسيد السادات

ا ، أسفلهاأوهلا وآخره ثها،لبقائه، وال ظاهر وال باطن يف علمه يف حقه، بل األشياء كلها قدميها وحدي
 وأعالها، إمنا ظهرت به وإمنا رجعت إليه منه، ال خيرج شيء منه إال إليه.

هه ما يكر ك علىلكلها خفّيها وجلّيها هو سبحانه مّطلع عليها، فال يطلع فجميع أعمالك 
 منك وال جيدك حيث هناك وال يفقدك حيث أمرك وأنت مسيع مطيع.

القلبية  احلضرة ك منأيها السيد الكرمي، تعّين علينا التنبيه على كيفية وصول جباياتك إلي
ا اخليال أمريهوكرناها ذليت فإهنا جتيب احملسوسات ا سيةواحلسية ومنك إىل اهلل تعاىل، أما احلضرة احل

 ىل احلسها إوصاحب خراجه احلس فتأخذ احلواس مجيع احملسوسات على اختالف أصنافها وتؤدي
سم عنها ا يزولوصاحب اخِلراج، يف خزانة اخليال فتكتسب هنالك امسًا من جنس ما رفعت إليه 

 احملسوسات وينطلق عليها اسم املتخيالت.
م لك اسيكون اخليال أيضًا صاحب خراج حتت سلطان الذكر فيحفظها وينتقل هنامث 

 الفكر، لطانساملتخيالت عنها إىل املذكورات واحملفوظات، مث يرجع الذكر صاحب خراج حتت 
إن احلس له ذلك، ف ل يففيعرضها عليه ويسربها وخيلصها ويسأل الرعية عنها، ويفرق بني احلق والباط

 أغاليط كثرية.
يه وأخذ ا غلط فمحلس اوينتقل اسم املذكورات عنها إىل املتفكرات، فإذا سريها ورد منها إىل 

 .منها ما صح ودخل به إىل حضرة العقل صار الفكر صاحب خراج حتت سلطان العقل
ذا صلًة. هل مففلما وصل إىل حضرة العقل دخل عليه وعرض ما جاء به من العلوم واألعما

ملعقوالت، اها إىل امس لبصر، هذا عمل اللسان، حىت يستويف مجيع ذلك، وينتقلعمل السمع، هذا عمل ا
ناطقة فيدخل لنفس الان له روح الكلي القدسي، فتستأذالفيأخذها العقل الذي هو الوزير ويأيت هبا إىل 

ليك ما وصل إ فة، هذااخلليوالسالم عليك أيها السيد الكرمي : فيضع مجيع املعقوالت بني يديه ويقول له
اجدًا، وتلك يخرُّ سدسي فالك، فيأخذها الروح فينطلق إىل حضرة القمَّع  يِديَ أمن بادية حضرتك على 

لدهش ن يده لممال السجدة قرٌب، وقرٌع لباب احلق حضرة القبول، فيفتح فريفع رأسه، فتقع األع
 لذي جعليناالن ما جاء بك؟ فيقول أعمال فالن بن ف: الذي حيصل له يف حضرة التجلي، فينادي

 احلق قابلوه ، فيقولحلضرةامجيع اخلراج الذي أمرتين بقبضه من بادية  يّلإسلطانك خليفة عليه قد رفع 
ريفع، فهذا يف ِعليني ف ا زمامهرفعوباإلمام املبني الذي كتبته قبل أن أخلقه فال يغادر حرفًا واحدًا فيقول ا

 يف سدرة املنتهى.
مل وما ال يليق فال ت فتح هلا أبواب السماء وحمل وصوهلا الفلك وأما إن كان يف تلك األعمال مظا

 حن جنُّ: مر هبا فتودع يف ِسّجني. قال تعاىليؤاألثري، وهنالك يقع اخلطاب كما وقع يف األول، مث 
فيقول احلق للروح  ،[18: املطففني]َّيي ىي ني مي زيُّوقال  ،[7: املطففني]َّىن من خن
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األعمال رفعتك إلينا وأحلتك هذا احملل األسىن، انظر أخاك عبدي، هذه  يا: القدسي يف سدرة املنتهى
ليه فيعرف ِمنَّة اهلل عليه، فيشتغل باملّنة عن املشاهدة فيقول احلق قد إوصاحبك دون السماء، فينظر 

 شغله فضلي عين فيحتجب.
لكلمة. ليتم ا ببًاسولوال هذا ما صحَّ أن يزول من تلك احلضرة ولكن قد جعل اهلل لكل شيء 

 حط مض خض حض جضُّوقال  ،[171: النساء]َّييٰذ ىي مي خي حي جيُّ: قال تعاىل
 فأطلق عليها وينتقل اسم األعمال عندما وصلت إىل الروح من املعقوالت، ،[10: ]فاطر َّجعمع مظ

واح مسها من األرا، ونقل اللاألرواح، فكساها سبحانه ملا نظر إليها ح لل البهاء، وأقعدها على منرب اجل
اهلا ألمساء بانتقا افتنتقل عليه تزكو األعمال أي تتطهر وتعلو وتنمو،: قائلالعىن قول إىل األسرار، فهذا م

 وهي واحدة يف ذاهتا، فانظر ما أشرف حركة العبد يف الطاعة.
 حضرة يف، أعين قلوبوهناك جيتمع الظاهر والباطن والشريعة واحلقيقة وعمل اجلوارح وعمل ال

ك لوي يف الفلع عامل الن الفترق من الصاحلات يف خزانة اخليال ومالعقل. وأما أعمالك السيئات فإهنا ت
 األثري.

ن األعمال مفليست  علومفعليك أيها السيد هبذه األعمال اليت ختترق السماوات الع لى؛ وأما ال
فاجعل  عروفهافة مباليت ذكرناها فإن العلوم حبيث معلوماهتا فإذا صعدت املعارف ووقفت كل معر

 : ائلمنزهًا عن النقائص، وهلل احلمد، وهلل در الق ن علمك مقدسًاعلمك باهلل يك
   تتتتتتتتتتتتر  لمتتتتتتتتتتتت  أ قيتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت  ف   تتتتتتتتتتتت 

 

 ف تتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت    ا تتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتت  
 

 باب يف السفراء والرسل املوجهني إىل الثائرين مبدينة البدن
ه ال يوّج لوك أنهامل عطت عند من غلب عقله على شهوته مناحلكمة قد ُأ اعلم أيها السيد أنَّ

نة وعلم ة  وأماديانووذكاء وشجاعة ووفاء وسخاء وصدق  رسواًل إىل عدّو من أعدائه إال ذا فطنة 
صاف علم أن ذه األولى هالرسول دليل على مرِسله ومنزلته، فإن كان ع باحلجة ومواقع الكالم. فإنَّ
 ه.من غري لرسوز هذا النه لوال علم من أرسله وعقله ملا مّيإمرسله هبذه املثابة وأعلى. ف

 .سخف منهأسله وإن كان بضد ما وصفنا كان باغيًا كثري اهلوس سخيفًا، علم أن الذي أر
ينتك التوفيق ائر مبدالث فإذا تقرر هذا فلتكن رسلك أيها السيد الكرمي إىل اهلوى امللك املطاع

وف والرجاء اخلر ولتذكُّر والثبات والقصد واحلزم واالستبصار واواهلدى والفكر واالعتبار والتدبُّ
ظم ملك ح وعواإلنصاف وما شاكل هذه األوصاف؛ فهؤالء ينبغي أن يكونوا رسلك. فأفلح ورب

م ة، ورمبا أسلالقاطع حلجةكانت رسله هؤالء إىل أعدائه؛ فإنه يعلم على الضرورة أهنم يقمعون عدوه با
 .تلةقاويرجع اهلوى الذي كان يقصد الشر يقصد اخلري، وتكفي مؤونة املقابلة وامل

ن ليهم فإغلظ عتعليك والساعي يف فساد م لكك فال  رثائالفإن قدمت رسل اهلوى الذي هو 
 إهانة الرسل من عدم السياسة. 

ي الَعالشره ووهل ورسله أي رسل اهلوى احلرص والكذب واخليانة والغدر واجلنب والبخل واجل
 والبالدة وما شاكل هذا الصنف.
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نك تأخذ ًا؛ فإكرمي نهم ابتداًء، فال تنهرهم وقل هلم قواًلفمن جاء منهم إليك فال تنفر ع
م عنك هليترجم  لعقلابأمساعهم وأبصارهم؛ واقعد على سرير م لكك وأخِل هلم جملسك وْأم ر وزيرك 

 فإنه سؤوٌس.
امللك  إن هذا ل لكفإن كان احلرص من مجلة الرسل وتكلم فإنه ال يتكلم إال حبقيقته، فيقو

بأن حترص  قد أمركورب. اهلوى قد أرسلنا إليك لتدخل حتت سلطانه وإال فلتأذن حب املطاع الذي امسه
ك عندنا ، مكانترسولأيها ال: على مجع األموال واالدخار وخمالفة ما جاءت به الشريعة. فتقول له

 .ن سلطانذا معظيمة ومنزلتك كرميٌة. فإنه إذا مسع هذا منك سرَّ به فإنه ال يسمع مثل ه
؟ ا أم الو ربنالرسول، انظر هذا بعقلك وانصف من نفسك ما تقول يف اهلل أهولكن أيها 

: ولا أم ال؟ فيقلون عنهن راحالدار اليت حنن فيها أحن هأيها الرسول، هذ: نعم هو ربنا. فتقول له: فيقول
صف مباذا و: تقول اهلل فإىل: كلانقالبنا ورحلتنا إىل اهلل أم إىل غريه؟ فيقول : بلى راحلون عنها. فيقول

هل ي غين و: ول لهة. فتقومن أطاعه؟ فيقول بالسعاد: بالشقاء فتقول له: من خالف شرعه ودينه؟ فيقول
 عنك أحد من اهلل شيئًا؟

رضاة اهلل؛ ا فيه مإىل م أيها احلرص رسول هذا اهلوى، تعلم أين أدعو: ال. فتقول له أنت: فيقول
 .نعم: ولفيق ال ما كتب اهلل ولو مل حترص؟َهْبَك حترص على طلب املال، هل يصح لك منه إ

يها احرص علرب، وحقيقتك باقية أيها احلرص، ولكن اصرفها إىل الطاعات ومرضاة ال: فتقول
 تسعد هبا ومتاع الدنيا قليل؛ ومع قلتها فانية، والدار اآلخرة خري وأكرب.

ى حلرص علاوجه أنت يا حرص هنا وما انتقص لك من منزلتك شيٌء، فيقول نعم. فيسلم؛ ويت
 طريق العلم والدين فيقوى ملكك ويضعف ملك اهلوى.

ل التطوي لوالووهكذا تفعل مع كل رسول منهم مثل اخليانة والكذب والفجور إىل آخرها؛ 
الم هو إن اإلسل؛ فلذكرنا كيف تقام احلجج على كل رسول منهم مبا تقتضيه منزلته حىت يسلم الك

اهلوى  ال يقبلهم أرسلك فإهنم ال يرتدون أبدًا عليك، وغايت األصل فريجعون إىل أصوهلم خبالف
 كالمهم فينصرفون خائبني.

ل على ستدتذلك الواحد  نفاعرف هذه احلقائق فقد بّينت لك كيف تكلم رسل عدّوك، وم
 القولبا هم يغلظون س؛ وإمنجمللاالحهم لعدم حماضرهتم مثل هذا الباقي. وهلذا ترى املريدين اليوم يقلُّ َف

يسخر وم ثبوت س هلعلى هؤالء الرسل من غري سياسة؛ فلهذا تراهم هلم دخوٌل يف طريق اخلري ولي
رجنا علينا ما خي ن ينخرقفة أال ينحصر باهبا فتركنا اخلوض فيها خما ةمنهم الشيطان؛ وهنا حقائق متَّسع

 ى نبيه.لصالة علواني فاستعمله واحلمد هلل رب العامل وهذا القدر كاف   عن مقصودنا من االختصار.
 باب يف سياسة القواد واألجناد ومراتبهم

الذين وتاد لك واألط املاعلم أيها السيد الكرمي أن األجناد هم األعمدة اليت يقوم عليها فسطا
ء اهلل، وهي ك إن شالنها . واعلم أن امللك بيت، فال بد له من أربعة أركان متسكه، وأنا أبيميسكونه

حى لكتك ورك ممقك الرفيعة، فلتصطف منهم أربعة خواص تدور عليهم أفالأوصافك احملمودة وخل
ون ملكك هم يدبرهم وسلطانك، وما بقي من األجناد فتحت أمر هؤالء األربعة، فينحصر لك النظر في

 كل واحد بطائفة معلومة.
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 ية والبسائطعددسائط ال البيفاألمر الواحد أن األربعة األصل الثاين : وإمنا جعلناها أربعة ألمرين
س يف رة، ولي عشأصل يف تركيب األعداد إىل ما ال يتناهى. وذلك أن بسائط العدد من واحد إىل

وفيها  ،سبعة ة فكانتلثالثافإن األربعة حقيقتها أربعة وفيها  جيمع العشرة إال األربعة،البسائط عدد 
 غريها. شرةمن العوليس يف العدد عدد يتض ، وفيها الواحد فكانت عشرة،اثنان فكانت تسعة

ة يقومون األربع أن فعلمنا ،فلهذا اصطفيناها لتضمنها هذه احلكمة وحلها قوى ما بقي بالقوة
ال ، وهلذا قa ال النيبذا قوهلذا كانت محلة العرش مثانية كما قال تعاىل، وهم اليوم أربعة ك ،بامللك

ىل يوم قال يومئذ، يشري إ، ف[17: ]احلاقة َّيقاك ىق يف ىف يث ىث ُّٱ: تعاىل ملا وصف يوم القيامة
 القيامة.

 قد قام على  الكبريلعاملووجدنا ملك هذا العامل احليواين وهو ملكك قد قام على أربع طبائع، وا
 لفائدة.ود يف املقصأربعة عناصر وهذا باب األربعني. واألربع باب واسع خيرجنا إيراده لك عن ا

خللل منها ال عليك يدخ عة فألن اجلهات اليتوأما األمر اآلخر الذي ألجله أمرناك أن ختتص أرب
 ل.اليمني والشمال واخللف واألمام فمن مث يأتيك اخلل: ويفسد ملكك أربع جهات

، ومل يذكر أكثر [17: األعراف]َّيق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱ: قال اهلل تعاىل
حمل طريق  وها الفوق فوأم الفوق والتحت. فأما التحت فإليه يدعوك،: وال يصح، فإنه ما بقي إال اثنان

 يه.دخل ملخلوق فه فال م بالتنزل اإلهلي فال تقربه لئال هتلك، هو طريق القضاء والقدر الذي اختص اهلل
اد منها يك الفسل علفينبغي لك أيها السيد الكرمي أن تنظر يف هذه اجلهات األربع اليت يدخ

عيش هنيئا مللك وتاون وهم حيم ،جنادهموجتعل على كل جهة منها واحدا من هؤالء األربع بأتباعهم وأ
 .لغدرايف عافية آمنا، فإن عدوك ختَّال جبان ال يقوى على القتال وإمنا يطمع يف 

اء وجد جناحية  ن أيمفإذا جعلت املراقبة عطايا هؤالء األربعة صح أمرك، ومهما جاءك العدو 
م أمامك ، والعلالكلرجاء عن مشمن مينعه من الوصول إىل مراده فيك، فلتجعل اخلوف عن ميينك، وا

عه دفاعا، ستطيع مال يفبني يديك، والتفكر من خلفك. فإذا جاء العدو عن ميينك وجد اخلوف بأجناده 
 وكذلك ما بقي.

مني وذلك أن وف بالياخل وإمنا رتبنا هذا الترتيب ألن العدو إمنا يأيت من هذه اجلهات، فخصصنا
هي ونة العاجلة أيت باجلا يار. فإذا جاء العدو من قبل اليمني إمناليمني موضع اجلنة والشمال موضع الن

ها يف ولواله لوقع الشهوات واللذات، فيزينها لك وحيببها إليك، فيعرض له اخلوف فيدرأه عنها،
 وبوقوعه يكون اهلالك يف ملكك.

ليأس ات فيقع جلهاافال جيب أن يكون اخلوف إال يف هذا املوضع، وال تستعمله يف غريها من 
ا إال ال يأخذهف ديوالقنوط، ومن احلكمة وضع األشياء يف مواضعها فاخلوف لإلنسان كالعدو للجن

 هال.خيفا جاسكان عند مباشرة العدو أو لتوقي نزوله، وإن أخذها يف غري هذا املوطن سخر به و
وغلبة املقت  ظن باهللء الوإن أتاك العدو من جهة الشمال فإنه ال يأتيك إال بالقنوط واليأس وسو
 .ليوقع بك فتهلك، فيقوم لك الرجاء حبسن الظن باهلل عز وجل، فيدفعه ويقمعه

م لك العلم ه، فيقوتشبيوكذلك إذا أتاك من بني يديك أتاك بظاهر القول فأداك إىل التجسيم وال
 فيمنعه أن يصل إليك هبذا فتكون من اخلاسرين.
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فكر له الت يقومهة اخلياالت الفاسدة، فوكذلك إذا أتاك من خلفك أتاك بشبه وأمور من ج
 ك ملكك.ال هلتلك األشياء شبهات وإ (على أن)فيدفعه، فإنك إن مل تتفكر وتبحث حىت تعثر 

ذا رتبت هات، فإبع جوال سبيل للعدو يف قتال هذه املدينة اليت هي سلطانك إال من هذه األر
ؤالء هعلى  ّدبوال  فإن زدتمدافعتهم، هؤالء كما ذكرت لك امتنع بلدك واحتمى، ومل يستطع العدو 

ائد، فإن فظ العقجل حأيكونون يف بساطك تلقي إليهم. وإمنا جعلناها عشرة من  فال تزد على العشرة
د وكل قبل وبعت واحلدود عشرة اليت هي رأس تنزيه احلق، وهي أمام وخلف وميني ومشال وفوق وحت

نال ء، فقد نزه ور البقا داسالمة عليها وبقاء امللك يفوبعض. فمن نزه ربه عن هذه احلدود اليت مدار ال
 السعادة األبدية.

ء دي هؤالت أيفإن غرض العدو يف هدم قاعدة من قواعدها اليت ذكرناها فاحذر واجعل حت
يقف  ـأصحابهبمري القواعد من األجناد ما حتتاج إليه وختصه حبد ما من حضرة احلدود لكل حد أ

عو باألمري صل، فتدوحية فإذا جاء العدو سهل عليك املرام ونظرت من أي نا عنده بنقبائهم وعرفائهم،
 .واحيالذي يف تلك الناحية وتأمره بالربوز، فإنه يكفيك مهه، وهكذا يف مجيع الن

 تعاىل شاء اهلل ط إنفتحقق أيها السيد الكرمي ما رمسنا وحافظ على هذا الترتيب تسعد وتغتب
 .السبيل هديي وهو احلق يقول واهلل .وحده

 باب يف سياسة احلروب وترتيب اجليوش عند اللقاء
نه، فالزمه دك وأحصع عنعليك أيها السيد الكرمي باحملافظة على ذاتك الشريفة، فاقصد أنزه موض

رع حصن الشنة وواجعله موضع سكناك أال وهو الكرسي موضع القدمني، وذلك املنزل هو دار الس
بقيت  إن بقيتوملكك  فإنك إن هلكت هلك ،بنفسكوال تباشر احلروب احلامي املانع العايل الذروة. 

فإن هزموا  لك، بعض قوادك وأمرائك الذين ذكرناهم ورتبناهم يف حضرتك وتوجه ملباشرة احلرب
طع وهلك وانق رعس الفوبقي ملكك وعندك من الرجال واألجناد مبا متدهم، أال ترى إذا يببقيت أنت 

 ة، وإن هلك األصل فسدت الشجرة كلها.جربه األصل وتفرعت الشجر
وحه ر والدولة جسٌم فامللك أصل ملكه، فببقائه وعدله بقاء ملكه وهبالكه وجوره هالك ملكه،

لطبيب، صلحه اهلك اجلسم، وإذا انفسد يف اجلسم شيء والروح باق أ هلك الروحامللك. فمىت 
 والتدبري هو طبيبك فحافظ على نفسك وال تباشر هبا عدوك.

ة ا اهلمرب بعصإذا نزل بك عدو والتقى اجلمعان فقف على ساحل حبر العلم، مث اض: يدةمك
م باب إن العلك. فمنت ذلك البحر العلمي. فإذا انفتح لك طريق فادخل فيه فإن عدوك سيقفو أثر

بق عليه ورة ينطه ضرالرئاسة والعجب والشيطان يطمع فيه، فإذا توسط العدو جيد العلم خلفك، فإن
ا إال لعلم أن يردنفأىب ا اهلل "طلبنا العلم لغري: ق من غري قتال وال مدافع، وهلذا قال بعض العلماءفيفر

أثر موسى  ، فإن فرعون اقتفى[30: ]األنفال َّريزي ٰى ين ُّٱ"، وهذا من أحسن مكر اهلل، هلل
 وغاب عن مكر اهلل وهلك.

لك امللوك ويفتقر إليك  فإذا قال لك عدوك اطلب العلم لتسود به على أبناء زمانك وختضع
اخللق، فال تقل هذا خاطر شيطاين فيتفطن لك عدوك، ولكن أشرع يف طلب العلم فإن الشيطان 
وهواك يفرحان بعملك يف غري علم، وغاب عنهم أن العلم يأىب إال أن يعطي حقيقته، واجلهل الذي طرأ 
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أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته  على إبليس يف هذه املسألة أنه ختيل أنه بالعلم ضل، وظن أن قوله
 من طني، وأن السجود لغري اهلل على طريق العبودية.

ض هذا حير، فللذلك، وهذا كله جهل حمض ال علم، وهو يتخيل أنه علم فقال بالعلم ضللت
 على طلب العلم وال يعلم أن العلم يكشف عورته وجهله.

رجع تدة فال لفاسيها عدوك باملقاصد اوهكذا أيها السيد مجيع مطالب اخلريات إذا حرض عل
ن الصا ال بد م يكن خإن ملعنها، فإن املرائي العاقل أحسن من املخلص البطال. فإن العمل إذا استمر و

العدو  كثر حزنيذا نور حيصل للقلب يرده يف حلظة إىل اإلخالص فيقلب مجيع أعمالك السالفة، وهل
  انقلبت يف حقك حسىن فاعلم.وأسفه، فإنه حمرض لك على هذه األفعال اليت

لب مع يف الق أنت وأما ترتيب اجليش عند اللقاء فكما ذكرنا لك يف الباب قبل هذا، ولتكن
ته إمنا ك، فإن مقابلريد غدريمنا خواصك، فإن هذا مما يهول العدو منظره، فإنه لعنه اهلل ال يقابلك أبدا وإ

ن بسطه علعجالة ذه اهه على التفصيل يطول تضيق هي مع امللك عليك ولك أنت الرد والقبول، وترتيب
 .ني رب العاملاحلمد هللو ،فهم، فغايتك معه أن حتذر مواضع الغدر فامن العدووال فائدة فيه لعدم القتال 

 باب يف ذكر السر الذي يغلب أعداء هذه املدينة والتنبيه عليه
القرآن ويف  ذكور يفمدد عوجود، وكل اعلم وفقك اهلل أنَّ العدد سرٌّ من أسرار اهلل تعاىل يف ال

اتب العدد، اية مرهي هنوالشرع فلمعىن. وهكذا خلق اهلل املوجودات متعددًة من اثنني إىل اثين عشر 
د  منها كل واح هنايةآحاد وعشرات ومائون وآالف، واألربعة أكمل العدد و: فإن مراتب العدد أربع

 إىل تسعة  ويأخذ يف التكرار.
إنه ن اثين عشر، فموجه ما ببه  هناية تركياإلنساين االثين عشر هي النهاية فإن العامل وإمنا قلنا إن

األعداد  وم هبذهقع قمركب من أمهات  أربع ومولدات  أربع ونفس وعقل واإلنسان واملرتبة، وقد تو
 صر.ا املخت هذواستخرجوا منها علومًا كثريًة، ودّلوا هبا على التوحيد، وشرح ذلك يطول يف

وجود  ف فيظهراألل إن الواحد إذا محلته على مثله بواسطة الواو ال بواسطة: لنرجع ونقولف
 جود الثالثة،وفيظهر  ننيثثنني والواحد ليس بعدد ومنه ينشأ العدد وبعدمه يفىن، فترّكبه على اإلاإل

 وعلى الثالثة فيظهر وجود األربعة، وتنقصه من األلف فيزول األلف فهو أصل.
 زوج، كل شفع أوبان أصل الثناد الشفعّية االثنان، وأوَّل األعداد الفردية الثالثة، وافأول األعد

قدم فإن تقدمه ت ن خالفهميك والثالثة أصل لكل فرد  أو وتر. فالزوج مقدم على الفرد تقدمًا طبيعيًا ال
 ة.طبيعي ال ميكن أبدًا أن توجد األربعة قبل الثالثة وال اخلمسة قبل األربع

ى مواطن لفرد ومسايها فقرر هذا العدد حمصورًا يف زوج وفرد ، فسّمى مواطن يغلب الزوج فإذا ت
ن حياربه يف أ خيلو ه فالذا حاربأن حيارب هواه وهوى غريه، وإ اإلنسان علىويغلب الفرد فيها الزوج، 

 باح أو يف معصية.م
ريه ب هوى غحار وإنفإذا حارب هواه فليغلب الزوج على الفرد يف معصية كان أو يف مباح، 

 د.فليغلب الفرد على الزوج، إال إْن كان يف معصية فإنه يغلب الزوج على الفر
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حيٌد وهو تو الميةتوحيد األحدية وهو توحيد العصاة من األمة اإلس: فإن التوحيد توحيدان
ماء العارفني العلو aصحيٌح مركٌَّب على أصٍل فاسد ، وتوحيد الفردانية وهو توحيد حممد وموسى 

 من األمة اإلسالمية وهو توحيٌد صحيٌح مركٌب على أصٍل صحيح.
دوك، يك عفتوحيد األحدية يغلب على كل شيء يف كل موطٍن، فتحفظ منه أن يصرفه عل

يد ب فالتزم توحإذا ُغلوته؛ وتوحيد الفردانية يغلب يف مواطن وي غلب  يف مواطن، فالتزمه يف مواطن غلب
  األحدية.

ضها تعلق بععبٌة يلالختصار، فإهنا متشطلبا ي على أسرار عظيمة تركناها وهذا الباب حيتو
 م.أعل هذه اإلشارة للعارف واهلل يفهم بعضها على فهم بعض، َفَيْكف ببعض، ويتوقف

 ي وبقائهاإلنسان باب يف ترتيب الغذاء الروحاني على فصول السنة إلقامة هذا امللك
 ني،يبني الطبيعوبيننا  بقي ء كل متغّذ ال غىن له عنه، ومااعلم أن الغذاَء سبٌب إهلي موضوع لبقا

ة يف ع بقاء احليالسنني مر واعدمها وترك استعماهلا الشهو زشياء اليت اعتيدت غذاًء فنحن جنوإال يف األ
 املتغذي ببقاء احلرارة والرطوبة الذي هو طبع احلياة بصورة  ما.

باب وجود ندهم أسعهي  م يرون هذه األطعمة اليتفما دام احلق يغذيه خبلق احلياة فيه بقي، وه
ة ًا على جمادليس مبنيوف لاحلياة. وهذا الفصل ال حيتاج إىل الكالم مع املخالفني فيه فإن طريق التص
 ن.املخالفني ألهنم يف عني اجلمع مشغولني بقلوهبم مع اهلل كيف ينبغي أن يكو

ار واألسف حركةن النفس تنشط فيه للفاعلم أن فصل الربيع حار رطب وهو طبع احلياة، وأ
ية لنفس احليوانافتهتز  اتاتوالفرج والنزهات، فإن ذلك زمان احلركة الطبيعية يف مجيع احليوانات والنب

 لذلك فإن ساحمها املريد أخطأ.
ك يشاكل طبعه ل مملكتعض أهأيها السيد الكرمي، إذا أعطى الزمان شيئًا بطبعه ورأيت ب فاهلل اهلل

من  فظة ما عندهاوة احلاالق ، ولكن م ْر وزيرك العقل يأمر خدميه الفكر يأخذ منطبَعهتتركه و ذلك، فال
 مع جع مظُّوقوله تعاىل  ،[44: النور]َّجن يم ىم مم خم حمُّ: األمور الشرعية مثل قوله تعاىل

 َّمض خض حض جض مص خصُّ :وقوله ،[5: احلج]َّمق حق مف خف حف جف مغ جغ
ي اء الذلب الغذطيف هذا الفصل الربيعي يف  دجعل ذلك حياهتا فتكون حركة املريو ،[24: ]يونس

 اقة فتشرع يفهدة الشجملاايوافق هذا الزمان، فيأخذ من أسرار هذه املعامالت ما ليس للنفس فيها تلك 
فكار يف رات واألعتبااالكقامات العلية مع عدم الشدة والضيق املن والشرعيات اليت تعطيها َنالسُّ

 .شهود الصانع عند إجالة البصر يف املصنوعاتاملصنوعات وإجالة البصرية على 
ر واوير واألزهااضع النومو فإذا حتققت هلذا النظر ساحمها يف اخلروج إىل الفرج واألهنار واملروج

ه من عوامل ا شاهدتمثرة من اجلبال والغياض، فال تزال جتين مثر االعتبار والفكر واالستبصار على ك
، فإن يها ألوليائهفد اهلل ا أعار وشواطئ األهنار، والتفكر يف اجلنة وماألزهار والنوار يف اجلبال والقف

 طبع احلياة. رطبٌة دار احليوان، فهي حارٌةالزمان الربيع زماهنا وهي 
عيم من الن رجوهيفإذا فكر يف هذا كله حرضه على األعمال وهّون عليه شدائدها لعظيم ما 

 قتبال، وليس آخره كأوله.الدائم عند اهلل، فهذا هو زمان الشباب واال
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ا السيد يف ليك أيهلب عطبع النار، فينبغي لك أن يكون الغا يابٌس وأما زمان القيظ فهو حاٌر 
ه، والفكر ب َر سنن َكمهذا الفصل الفكر يف حال الشيخوخة والضعف عن األعمال اليت ال يقدر عليها 

يف حر يوم  وتفكر [12: تكوير]ال َّزث رث يتُّ: يف جهنم وشدهتا وسعريها، وينظر يف آية قوله
ك يف هذا ذاء نفسغكون القيامة وعطشه وطرد الناس عن احلوض وإجلام العرق. فأمثال هذا ينبغي أن ي

 الفصل فإنه يالئمه لاللتحاق بالعامل السعادي، هذه حالة جيدة.
ون ي أن يكينبغوأما زمان اخلريف وهو الفصل الثالث فهو بارد يابس وهذا طبع املوت، ف

توحيد أو لم لك بال خيتتفكر يف املوت وسكراته وغمراته، وهاللغالب عليك يف هذا الفصل يف غذائك ا
لسماء ك باب الفتح ك ومن نزع امللك روحك الطيبة أو اخلبيثة، وهل ييمبالشرك وما تلقاه من خص

يا رة، وأن الدنخية اآلوال أواًل، وهل تكون عند موتك يف ِعليني أو يف ِسّجني، وأن ذلك أول موطٍن من
 مص خص حصُّٱ: لا قااليوم حاملٌة بك، وهذا اجلسم كاملشيمة للمولود، وباملوت تقع الوالدة هلذ

 .[78: ]النحل َّحط مض خض حض جض
 لعبيده من أعد اهلل وما وكذلك أنت اليوم باإلضافة إىل ما يفتح لك من علوم اآلخرة وما تعانيه

 يف زمان اخلريف. كليفمثل هذا الفكر يكون الغالب ع الوعد والوعيد،
الزمان  يف هذا كؤذاوأما زمان الشتاء فإنه بارٌد رطٌب وهو طبع الربزخ، فينبغي أن يكون غ

ض أو ممن ي عر فرعون؟  كآلهل أنت ممن يعرض على النار غدوًا وعشيًا: تفكر يف الربزخ بني املنزلتنيال
 ني.على اجلنان تعلف من رياض اجلنة وتتبوأ منها حيث شئت كاملؤمن

 يفات إما ألوقوتفّكر يف احلسرة املستصحبة لك يف الربزخ على ما ضيعت من األنفاس وا
لك  لتمّني بنافعايس ذلك ، ولاملخالفات أو يف املباحات فتتمىن يف ذلك الوقت أن يرّدك اهلل إىل الدنيا

 تك وتتواىل عليك زفراتك.اوليس اهلل براّدك فتكثر حسر
حرضك نفعك فييوال  والعلم الراسخ أن ذلك وقت احلسرة والتغابنفإذا تيقنت بالفكر الصحيح 

ن توبتك إورت، على اجلد واالجتهاد يف هذا الوقت يف حياتك الدنيا حيث ينفعك حسرتك إن حس
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ: ت بَت، وندمك إن ندمت، كما قال تعاىل

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اكُّ: وقال تعاىل ،[70: الفرقان]َّنبىب
زخ من ن الربمفإن ذلك اجلزء من احلياة الدنيا ليس منها، وإمنا هو  ،[18: ]النساء َّنن من زن رن

 .عك إن شاء اهللإنه نافصل فالدار اليت ال ينفع فيها ما عمل. فليكن غذاء نفسك هذا الغذاء يف هذا الف
 كل يفكنت فإذا مجعت بني الغذائني فقد صح جسمك للمعامالت وصح عقلك للواردات، و

 ن صاحب علم وعمل؛ وهو الذي حّرضك الشرع عليه وأمرك به وندبك إليه.زما
لدنيا م يف ااشرهتعفاسَع أيها السيد يف جناة نفسك وجناة رعيتك، واعلم أن أهل دولتك إن 
يمهم يوم عاىل يق تباحلق والعدل واإلنصاف، ومتشيت هبم على الطريقة الواضحة الشرعية، فإن اهلل

خالفات ريق املىل طإعدل وح سن الثقة والسرية واملعاشرة، وإن َعدلت هبم القيامة شهداء لك بال
 شرة.ء املعاوسو واحملظورات انعكس عليك وأوقفهم احلق يوم القيامة شهداء عليك بقبح السرية
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 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىُّ فاهلل اهلل حتفظ، قال اهلل تعاىل 
 خكُّ وقال ،[24: ]النور َّجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّ وقال ،[65: ]يس َّمئ
 .[36: ]اإلسراء َّجم هل مل خل حل جل مك لك

السنة،  على حسبان ووكما أنه لكل فصل من فصول السنة ِعلاًل وأمراضًا حتدث فيها يف األبد
يء فصل فإن الش ك يف كلنا لكذلك يكون يف الروحانيني ِعَلٌل. فلتنظر إىل األغذية الروحانية اليت رمس

 أنت تعينه ري تعينيمن غ فيها فهو علتك يف ذلك كائنًا ما كانالذي حيول بينك وبني تناوهلا واألخذ 
صحتك تك ولنفسك؛ فإنك تدري السبب الذي حال بينك وبني أخذ هذا الغذاء الذي فيه حيا

 وبقاؤك.
ل ال حييا به إن العمفاء، وإمنا ذكرنا العلوم يف األغذية وسكتنا عن األعمال ومل جنعل العمل غذ

م اب هذه العلوك باكتسا أمرتال يظهر إال بالعمل. فإذ اإلهليوالعلم  م اإلهلي،الروح وإمنا حييا بالعل
رباجًا ومن ذاؤك زيغكون ياإلهلية يف هذه األزمان املختلفة، فقد أمرتك باألعمال، كما يقول الطبيب 

يأخذ اجلسم ف ك فيقوما إليوإمنا يف الزيرباج روحانية مودعة يؤديه احملال أن تتغذى بقوله زيرباجًا،
ى ، وترّكبه علا تّيسرميب اللحم ويضيف إليه السكر واللوز والزعفران واخلل والفلفل، ومن أفاِوه الّط

ألمانة اوحانيته وهي أعطاك رته فالنار اللينة املعتدلة حىت يكون طبخه معتداًل، فإذا استوى أنزلته وتناول
فاًل ه خرج ثدم فيعمله اجلسم وخاليت أودع اهلل فيه لك، فحييت هبا وتقّوت صحتك وبقي كل ما 

 ترميه يف املرحاض.
ذلك  ركت تفلما تكذلك األعمال تعملها فتأخذ روحانيتها من العلوم والدرجات، وتتركها ك

 األسحار قيام يف ل منالطعام يف جهنم على الكفار، وهي املشاق والشدائد اليت نلت يف تلك األعما
ه، وهي هذه املكار مجيعباغ الوضوء يف السربات والربودة ووالسعي إىل املساجد ويف سبيل اهلل، وإس

ا اليت ودع اهلل فيهأا اليت ائفهاألعمال الشرعية يف الدنيا، فتتركها كلها وال تنقلب إىل اآلخرة، إال بلط
 جل مك لك خكُّ ،[69: ]العنكبوت َّنيىي مي زي ري ٰىُّٱ: رأيت هنا عنواهنا يف قوله

 .[282: ]البقرةٱَّحلخل
روحاين ال غذاء الا السماين ال تقدر أن تصل إليه حىت تعمل سببه كذلك هذفكما أن الغذاء اجل

يك أسنانك من حتر  بّدعمله، وأيسر أعماله أن تأكله فأكله عمل، فإن عمله خادم فالتتصل إليه حىت 
 منه فيك روح ذ  يسريحينئفيه وتسخري اللسان واألحناك واحللقوم واملريء واملعدة واملعاء والكبد، و

 ، وهل إذا أكله غريك حيصل لك منه شيء.حياة
هلل لك. ايعطيه  ينئذ تناول له بنفسك، وحأنت املفكذلك هذا الغذاء الروحاين ال بد أن تكون 

هذا العمل  هلي عن اإلفما أعمى أكثر الناس عن إقامة هذه النشأة الروحانية هبذا الغذاء الروحاين
لمها، صورة ع س علىلقيامة على صورة عمله. والنفعًا أن اجلسم حيشر يوم اقطالشرعي وقد علمنا 

 ل.األعما جهة فالسعيد من َحسَّن صورتيه ومجع بني كلمتيه، فهذا هو الغذاء الذي حيصل من
واعلم وفقك اهلل وسددك أن كل م حَدث فال بد له من غذاء يغتذي به فيه بقاؤه، واعلم أن 

احملسوسة ويقابله منك الكبد فهو الذي يعطي  :هو األمني على األرزاق واألغذية كلها ميكائيل 
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يغذي األشباح باألرواح، وجربائيل يغذي األرواح بالعلوم  الغذاء جلميع البدن، وكذلك إسرافيل 
 واملعارف.

ال العرض فبه ؤذافذلك األمر هو غذاؤه كاجلوهر غفكل موجود يكون بقاؤه مربوط بأمٍر ما 
 ىلوكذلك اهليو ، وكذلك العقل ببعض العلوم الضرورية،بقاء له دونه، وكذلك اجلسم بالتأليف

ا ه، وهلذؤي غذاهلية فهاإل ه يف وجوده، وبقاؤه بالعلومئفال يزال الروح القدسي متعطشًا لبقا ،بالصور
 .[114: ]طه َّىه مه جه ينُّ aقال اهلل تعاىل لنبيه 

عة يف
 
  أحوالهوكيف ينبغي أن يكون السالك يف اإلنسان باب يف خواص األسرار املود

 ، وهو على أبواب.املضاهاةأودعت  بابويف هذا ال
جه ويء بأي ىل شإاعلموا يا أصحاب القلوب املتعطشة إىل أسرار الغيوب أنه ما أضيف شيء 

يل على ل دلكان من وجوه اإلضافات، من إضافة تشريف واختصاص أو ملك أو استحقاق، وال د
د رف لقرهبا وقظهر فتعتقد  سموع، إال ملناسبة ، غري أنهمدلول، وال رأى راٍء ملرئي، وال مسع سامع مل

 ظاهرة وباطنة.: ختفى فتجهل لبعدها، وهي على قسمني
إن معرفتها لنظر، فًا باوالباطنة ال تعرف أبد: فالظاهرة يعرفها أهل الظاهر إذا نظروا وحققوا

 aإن النيب اء به فخف ا الموقوفة على الوهب اإلهلي، وهذا هو طور النبوة والوالية، والفصل بينهم
تثبت  اخلطاب وقوعومتبوع، تابعه الويّل ومقتبس من مشكاته، وبظاهر من ضرب املناسبة الظاهرة 

ىن ا مععرفن ا مابوجودن رفتناإنه موجود وحنن موجودون، فلوال مع: العقائد اليت تعمد اخللق هبا، فقالوا
 عامل. لم وأنهه العلفينا صفة العلم أثبتنا موجود، وكذلك ملا خلق  الوجود حىت نقول إن البارّ 

القدرة وحروفنا نا ووهكذا احلياة حبياتنا والسمع والبصر والكالم بكالم نفوسنا ال بأصوات
ما دة عندنا، فلها موجوة كلواإلرادة وكذلك سائر األمساء كلها من الغىن والكرم واجلود والعفو والرمح

 مسَّا لنا نفسه هبا عقلناها.
دم قوهو ليس كال سلب،نا منها غري ما أوجده فينا، وما عدا ذلك فعلمنا به من جهة الفما عقل

إن فناها أيضًا. ه، وعلمة عني األوليفنب ثبات وإمنا معناه ال أول له يف وجوده، فتعلق العلمإليس بصفة 
قالنا ا أوضحها انتنودها فيد وجاألولية موجودة عندنا حقيقًة والنفي عندنا معلوم مّنا بفقد أشياء منا بع

 من حال إىل حال ومن مكان إىل مكان ومن نظر إىل نظر.
 ق هبا وهي صفةفنا احلووص فقد عرفنا حقيقة النفي وحقيقة األولية، مث مّحلنا النفي على األولية

له من  أثبَت"من عرف نفسه عرف ربه"، ف: aسلب، وقد ي علم الشيء بنظريه وبضده، وقال 
 ال غري، فهذه معرفة. يّف خلَق الصفات ما

وديتنا ثنا وعبحدو وبقيت معرفة السلب اليت هبا امتاز عّنا، فأخذنا الصفات اليت ثبت هبا
كن لنعرفه هبا،  ت عندناليس وإخراجنا من العدم إىل الوجود، ونفيناها عنه ومل جند له صفة إثبات معينة

رفناه عدة وما عقي ة ما صحت لناأنه علم حكم ليس حنن عليه، ثابت له. فلوال هذه املناسب رفنع
 أصاًل.

مث بعد هذا وإن عرفناه مبا وصفنا فإن هذه الصفات يف حقنا تعقبها اآلفات واألضداد، وهي له 
باقيٌة ال يعقبها ضد وال آفة، وعرفنا هذا ببقائنا عليها زمانني فصاعدًا، فقد عرفنا صفة البقاء فأصحبناه 
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لباب يطول، وأوضحناه بّينًا يف كتاب "إنشاء اجلداول" وهو كتاب تلك الصفة النزيهة املقدسة، وهذا ا
شريف ب ّينت فيه املعارف باألشكال ليقرب إىل األفهام، فهذا ضرٌب من املناسبة الظاهرة واملضاهاة يف 

 احلضرة اإلهلية.
لنا  ت، وبقيتملشاهداايف  وأما املناسبة الباطنة فوكلناك فيها إىل نفسك فإهنا تدرك باجملاهدات

ا فصال نذكر منه ههنبنا، ولر كتوالعامل. وقد بسطنا القول فيه يف أكث اإلنسان املضاهاة الثانية اليت بني
بنا هذا يف كتا اولو ما قصدن هم،قريبًا جامعًا حيوي على كلياته وأجناسه وأمرائه الذين هلم التأثري يف غري

قابله ي العامل ما يف ّل فلكل لكالك وترتيبها، وجنعطريق اإلشارة والتنبيه لضَربنا له دوائر على صور األف
االستحالة  ى وعاملألعلالعامل ا: خباصية ذلك الفلك، ويدور اخللق كله على أربعة عوامل اإلنسان من

يه العامل توي علحيما  فجميع: العوامل غاية هة وعامل الّنسب، ولكل واحد من هذوعامل عمارة األمكن
ألمكنة اعمارة  عاملوعشرون حقيقة، وعامل االستحالة مخس عشرة حقيقة،  األعلى من العامل الكبري

هي مهات وي األموجودة، وهذه ه اإلنسان أربع حقائق، وعامل النسب عشر حقائق، وهي كلها يف
 تسع وأربعون حقيقة.

على  إلنسانا  زاده، مث، فالعامل حمصوٌر يف مثان وتسعني حقيقة مما يقتضيه خلقاإلنسان وكذلك
يف األرض؛  وات ومالسمااوث فيه الذي صح له به االستخالف وتسخري ما يف ثلعامل بالسر اإلهلي املبا

لى كل شيء هيمن ع، املفجاء األمر كله تسعًا وتسعني حقيقة من أحصاها دخل اجلنة، واملويف املائة
 وهو احلق.

منها يف مائة جة املوة درفالوجود كله مائة، املويف مائة منها االسم األعظم، وكذلك اجلنة مائ 
ي حضرة لنظر وهقت اجنة الكثيب الذي ليس فيه نعيم إال الرؤية، وليس ملخلوق فيه الدخول إال و

 احلق.
رك واملويف مائة د لناراوهذه أسراٌر عجيبٌة نبَّهناك عليها لتعرف منزلتك من املوجودات، وإن 

 دركاهتا على ينزل يفنم وجع فإنه يهوي يف جهمائة منها درك احلجاب وهو حملُّ املشاهد، إذا ارتد ور
 مقابلة الدرج الذي سقط منها.

فما  ،[4: ]التني َّرب يئ ىئ نئ مئ زئُّ: أسفل سافلني، قال اهلل تعاىل: فأعلى عليني يقابل
 فما بعده أسفل منه. ،[5: ]التني َّ يب ىب نب مب ُّٱ بعده أحسن منه،

 فلكها احلياة،مدية وية احملوهي احلقيقة الكلفأما العامل فأعاله لطيفة االستواء : مث نرجع ونقول
 يفاجلسم، مث  اناإلنس نمليه لطيفته والروح القدسي، مث يف العامل العرش ينظر إ اإلنسان ينظر إليها من

ك النفس حمل ني فكذللقدماالنفس بقواها وملا كان موضع  اإلنسان العامل الكرسي بنجومه ينظر إليه من
 ذم.األمر والنهي واملدح وال

 نينظر إليها م ملالئكةاامل القلب، مث يف الع اإلنسان مث يف العامل البيت املعمور ي نظر إليه من
 لقوة الذاكرةا إلنسانا من أرواحه واملراتب كاملراتب، مث يف العامل زحل وفلكه ي نظر إليهما اإلنسان

العامل  يافوخ، مث يفقلة واللعاالقوة ا اإلنسان ومؤخر الدماغ؛ مث يف العامل املشتري وفلكه ينظر إليهما من
هما كها ينظر إليشمس وفل الالقوة الغضبية والكبد، مث يف العامل اإلنسان املريخ وفلكه ينظر إليهما من

 القوة املفكرة ووسط الدماغ. اإلنسان من
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امل الع اين، مث يفح احليوالروالقوة الومهية و اإلنسان مث يف العامل الزهرة وفلكها ينظر إليهما من
ر مر وفلكه ينظامل القالع القوة اخليالية ومقدم الدماغ، مث يف اإلنسان عطارد وفلكه ينظر إليهما من

 .اناإلنس نمئره القوة احلسية واحلواس. فهذه طبقات العامل األعلى ونظا اإلنسان إليهما من
اء الصفر اإلنسان يهما منر إلوأما عامل االستحالة فمنه الفلك األثري وروحه احلرارة واليبوسة ي نظ
لدم ا اإلنسان من إليهما نظري  وروحها القوة اهلاضمة؛ مث يف العامل فلك اهلواء وروحه احلرارة والرطوبة 

غم البل اإلنسان يهما منر إلظاملاء وروحه الربودة والرطوبة ينوروحه القوة اجلاذبة، مث يف العامل فلك 
وداء الس اإلنسان نليهما مإنظر التراب وروحه الربودة واليبوسة ي وروحه القوة الدافعة، مث يف العامل فلك

 وروحها القوة املاسكة.
أرض راء، وأرض سوداء، وأرض غرباء، وأرض محراء، وأرض صف: طباقوأما األرض فسبع  

الشحم اجللد وعر والش: طبقات اجلسم اإلنسان بيضاء، وأرض زرقاء، وأرض خضراء، ي نظر إليها من
 عروق والعصب والعضالت والعظام.واللحم وال

 ، مث يف العاملليت فيهاوى الق اإلنسان وأما عامل عمارة األمكنة فمنه الروحانيون ي نظر إليها من
العامل  ، مث يفإلنسانا مو منا ينميف العامل النبات ي نظر إليه  مث ،اإلنسان احليوان ي نظر إليه ما حيس من

 .نساناإل اجلماد ينظر إليه ما ال حيس من
العامل  يف لك، مثبه ذأسود وأبيض وما أش اإلنسان وأما عامل النسب فمنه العرض ينظر إليه من

 ،عشرة أعوام هسّن سانإلنا صحيح سقيم، مث يف العامل الكم ينظر إليه من اإلنسان الكيف ينظر إليه من
ذراع موضع لكف، الها ااألصابع موضع اإلنسان وطوله مخسة أزرع، مث يف العامل األين ينظر إليه من

 سه.حترك وجهه وقت حتريك رأ اإلنسان اليد، مث يف العامل الزمان ينظر إليه من
 ه منلوضع ينظر إليلعامل اايف  هذا أعاله هذا أسفله؛ مث اإلنسان مث يف العامل اإلضافة ينظر إليه من

نظر إليه  أن ينفعل ي العامل يف، مث، أكلهاإلنسان لغته ودينه، مث يف العامل أن يفعل ينظر إليه من اإلنسان
لفيل مهات كااأل ذبح فمات وشرب فروي وأكل فشبع، مث يف العامل اختالف الصور يف اإلنسان من

ذا ه: موم وحممودة من مذعنويالقوة اليت تقبل الصور امل اإلنسان واحلمار واألسد والصرصر ينظر إليه من
 رصٌر.هو صفشجاٌع فهو أسٌد، وهذا جباٌن  َفِطٌن فهو فيل، وهذا بليٌد فهو محار، وهذا

ه ال يسعى يف ليء فما يه شخمتصرًا، فما بقي له ف يًابالعامل الكبري مستوف اإلنسان فهذه مضاهاة
ملراتب اسىن أختليص نفسه من رّق الشهوات كما حصل له أشرف املراتب يف الوجود فيحصل له 

 السعادية.
طبيعي، ومنها وضعه الواجه ريٌة جدًا، منها ما يرجع إىل مزفكث اإلنسان وأما األسرار املودعة يف

هلية راره اإلن أسما يرجع إىل حاله ووضعه اإلهلي. وحنن حنتاج يف هذا الكتاب إىل ذكر بعض م
ة نزالت اإلهليار بالتألسراالروحانية، وإن خالطها من املزاج أمر يسري فليس غرضنا، ويظهر سلطان هذه 

لٌّ قد علم لنيب، كلى اعى الروح، بأسرار الوالية على الويل، وأسرار النبوة بواسطة روح القدسي عل
ة ده عليه فيه صلصلضروب التنزالت بالغّت والغّط، وجعل أش aصالته وتسبيحه؛ وقد ذكر النيب 

 حي الذي يفور الروالن اجلرس الختراق النور امللكي ظلمة هذا التركيب الطبيعي حىت يصل بذاته إىل
 إليه. ىفيلق اإلنسان
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 حفظهه شتغل عناجلسم افإن فباشتغال الروح معه تنحدر اجلوارح وينحرف الطبع ويتغري املزاج، 
 قام كأنه نشطووجهه،  رَّ عنه وقد عرق جبينه وامح ىلقى إليه، فإذا انصرف عنه النور امللكي سرمبا ي 

ليه عون ما يلقى وكان أه ،[193: ]الشعراء َّىن نن من زن رن مم امُّ: من عقال؛ وهو قوله تعاىل
 .رٌب شهيٌّا مشإذا متثل له رجاًل فيأخذ من جهة مسعه وهي احملادثة؛ وألولياء اهلل يف هذ

لم لغيبة علك اوغاب عن الوجود احلسي، فإن حصل له يف ت اإلنسان ومىت اشتد احلال على
وجيد  حلال اإلهلي،و الك ه، فذيعقله هناك ويعقله إذا رجع، ويعرب عنه على قدر ما أعطاه اهلل من العبارة

 القلب عند اإلفاقة سرورًا، ورمبا عرته أبردة فذلك حال صحيح.
ولكن غاب  ه فائدةمر لوإن غّيب مث رد ومل جيد شيئًا إال أنه أخذ عنه بقبضة قبض عليه مل تث

يف الكثري ن التجوار معن حسه، فهذا حال من املزاج ملا محي القلب بالذكر أو بالتخيل صعد منه خب
، فهذا املصروعبه كيان، ورمى بصاحرلروح إىل الدماغ فحجب العقل ومنع الروح احليواين من السا

سًا أسودًا سيت برن ُكحال صحيح، ولكن من املزاج ليس فيه فائدة؛ وهلذا إذا سألته يقول رأيت كأين
 وسحابة مرت على عيين فغبت، وهو ذلك البخار الذي ذكرناه.

سه، ال عن حفسه ونهو الذي يعقل صاحبه أهل جملسه ومل يغب عن وأما احلال الثالث الكذاب 
فكل ما  طان،ويتحرك وال سيما يف جمالس السماع فهذا صاحب وسوسة وحديث نفس سخر به الشي

إهنا حالة الة؛ فه احليلقى إليه يتخيل أهنا علوم وهي مسوم، فال يعول على كل ما خياطب به يف هذ
على أحد  إمنا هوونه، يطان أن يفنيك عن حسك مث يلقي إليك وتعقل عنه ليس يف قوة الشإشيطانية، و

 : وجهني على البدل
 ه.عن ذإليك شيئًا ألنه ال جيد من يأخ إما أن يفنيك مثل الصرع ولكن ال يلقي

توهم وارة وإما أن ال يفنيك ويلقي إليك وأنت مع حسك وقد كسا باطنك شيئًا من حر
لقى إليك ملقام أذا اهعداد خلطاب فإذا عرف أنه قد متّكن منك يف واستطالع إىل بعد، وضرب من است

 فإخبارك أنك دته،خطابًا، فتحس مبواقع اخلطاب يف نفسك على حسب ما يلقي إليك، فتخرب عما وج
 وجدت هذا يف نفسك صحيح، وكونك تنسب ذلك إىل احلق باطل.

نظر إيلَّ ، وال تحجبكىل غريي فأإين أنا ربك ال تنظر إ: ورمبا يقول لك يف مواقع خطابه عبدي
ب، ويقنع ن اخلطامنوع إال يب. فإْن نظرت إيلَّ بك أشركت فأنا الناظر واملنظور وما أشبه ذلك ال
 ك.عمر إبليس منك أن تعتقد أن ذلك من اهلل فيستويل عليك هذا فتصري حماًل له طول

اد االستعدبال ولتخّيل فلو علمت أن خماطبة احلق ال تترك إحساسًا وليست بالوهم وال با
 سخر بك،يأن  واالنتظار، لعلمت ببقاء حسك معك أنك مع من جيانسك حمدث، وحمدث مثلك يريد

حملض، وإن االفناء بليك وأكثر ما جيد هذا أصحاب السماع والوجد ومن غلب عليه الوهم والتخيُّل، فع
ك ال مدخل هنالفتلبيس، ال لوب وارتفعمل جتد شيئًا فهو أسلم من الفتنة، فإن وجدت فيه شيئًا فهو املط

 إلبليس.
هالة ن من اجل تكفهكذا ينبغي أن تكون أيها املريد، وأن تعرف هذه األسرار من نفسك، وال

ألمر والنهي اإلقاء  هلم حبيث أن يعرف منك غريك ما ال تعرفه من نفسك، مث لتعلم أن الروحانيني ليس
 ئدة ألمرهم.وإمنا هلم التحضيض واإلخبار، ألنه ال فا
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تلك بادات فن العفإن أَمَرْتك وَنَهتك بضرب م: فإذا استولت عليك روحانية تدبرك فانظر
لكن ختربك وتأمرك  ن ملشيطانية فاهرب عنها، وأكثر من الذكر وقراءة آية الكرسي وسورة البقرة، وإ
  اإللقاء بنيلتنوع يفا رعةفأنت فيها على االحتمال بني أن يكون شيطانًا أو غري ذلك، ومتيز بينهما س

 لقي شيئًا آخر، مث شيئًا آخر فهو روح شيطاين.تأن يلقي شيئًا، مث 
لصحيح إال ان أردت إقاء وإن استمر أمره واحد فإنك معه يف حال الفتنة أيضًا فال تقبل من اإلل

وسر  ،كون منها تمبما حصل لك يف حال الفناء الكلي من غري متثيل وال حس سوى جمرد الفهم منك 
ض لالفتقار، سر القبد، وهت، وسر الكشف للعلم، وسر البقاء لألدب، وسر الفناء للتوحيباملشاهدة، لل

 ه.وسر البسط للسؤال، واألسرار كثرية؛ وفيما ذكرناه دواٌء نافٌع ملن استعمل
هو وغربة،  فيه ية، فمن ذلك حجر  البهت، وهو حجٌر عزيٌزاإلنسان فلنذكر خواص األحجار

لظلمات وله اه حبر حملُّند الشروق وعند االستواء وعند الغروب، وشعشعته أفواجًا أفواجًا ويتلون ع
به وعظمه بار أهالى جعأسرار عجيبة، من لبسه فإنه يقهر كل من خياصمه وينتصر عليه، وإذا دخل به 

ٌة يف القلب ٌة ذاتيو نكتاحلجر يف وجهه عند الدخول واملخاصمة؛ وه وانبهت وانبهر منه بشرط أن حيرك
د مثلت له ، وقa قال يف العني الذي هو حمل الرؤية، وكالساعة اليت يف اجلمعة كما اإلنسان كمثل

 اجلمعة مرآة وفيها نكتة سوداء، وأخرب أهنا الساعة اليت يف اجلمعة.
من عقل  اناإلنس يفليت فإذا كان الران على القلب مل يظهر هلذا احلجر وجود، ومجيع األرواح ا

وة بدت تلك والتال لذكره إمنا هو مترّقب ملشاهدة تلك النقطة، فإن انصقل القلب باملراقبة واوغري
 من أجل جر نوٌرك احلالنقطة، فإذا بدت مما هلا ما تقابل سوى حضرة احلق الذاتية، فينتشر من ذل

حلجر ان ذلك مبهت التجلي فيسري يف زوايا اجلسم فيبهت العقل وغريه، ويبهرهم ذلك النور املن
 لبهت.جر احوشعشعاته فال يظهر هلم تصريف وال حركة وال ظاهرة وال باطنة، وهلذا مّسي 

النور  ول بنيحتما  أرسل على القلب سحابة لون ما يكون فإذا أراد اهلل أن يبقي هذا لعبد 
ذلك هو ارح، وح واجلوروااملنبهت من تلك النكتة وبني القلب، فيتشمر النور إليها منعكسًا وتشرح األ
يف   يزول أبدًاائمًا الدجلي التثبيت فيبقى العبد مشاهدًا من وراء تلك السحابة لبقاء الرسم، وبقي الت

تلف خت، ولكن ذلك ما جتلى لشيء قط مث احتجب عنه بعد ذلك احلجر، وهلذا يقول كثري إن احلقَّ
 : الصفات، ولنا يف هذا املعىن أبيات منها

 لمتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل متتتتتتتتتتتتتتتتتت ع  تتتتتتتتتتتتتتتتتتر    تتتتتتتتتتتتتتتتتت ل هللا
تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتت   ل  تتتتتتتتتتتي  ستتتتتتتتتتت   ع     

 

   تتتتتتتتتتت ع المرا تتتتتتتتتتتل  لتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت ل    
  إلتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت  إ   تتتتتتتتتتتتت 

 

 غري اهلل.بنا علم ما لف على ما هنا، فأحطت علمًا بالوجودوهذان البيتان زايدان يف الفتوحات 
 لتتتتتتتتتت  يستتتتتتتتتت   الخ تتتتتتتتتت  القريتتتتتتتتتتل م   تتتتتتتتتت 

 

 لتتتتتتتتت  يستتتتتتتتتأل    تتتتتتتتت  الخ  تتتتتتتتت  متتتتتتتتت   تتتتتتتتت  
 

 يي ىي مي خيُّ: ميان فإنه ال ميحوه أبدًا، وهلذا قالوكذلك من كتب اهلل يف قلبه اإل
فهذا هو احلجر النافع  ،[90: ]األنعامَّمفحق خف جفحف مغ جغ معُّ ،[22: ]اجملادلةَّٰذ

 املطلوب الذي يطلعك على مشاهدة احملبوب فاعلم ذلك.
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وخاصيته  ،[23: ]سبأ َّجيحي يه مهىه جه ين ىن من خن حن جن يمُّ: وآية هذا السر من القرآن
 رفة به.ال معوقت  ما فإنه يقهر كل ما تعرض له من غري التفات وأنه إذا قام بالعبد يف 

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نثُّ: ومن ذلك حجر الزُّمرد آيته من كتاب اهلل تعاىل
 يده يفكفالقوة املذكورة آيتها أن تعمي إبليس عن مالحظة . [201: ]األعرافٱَّيك ىك مك لك

مرة ه فيمّسلة  غفيفإما : حدى حالتنياحلال وتدهشه فال يلحق يرجع إليه بصره إال واملؤمن على إ
يه عارف فول بيت ى دخأخرى، وإما يف حضور فيحترق إن دنا منه، وقد رأيته لعنه اهلل ال جيترئ عل

 باهلل، سواء نام العارف أو كان مستيقظًا.
 َّ حي جي يه مهىه جه ين ُّٱ: ومن ذلك حجر الياقوت األمحر وآيته من كتاب اهلل تعاىل

تعلقة علوم املعلم من المشاهدًا له من جهة روح قدسي فإنه ي اإلنسان إذا كانخاصيته . [11: ]الشورى
رًا من ادف جباة وصبذات احلق ما ال يطلع عليه غريه. فإن كان مشاهدًا له من جهة نفسه الغضبي

 ه.عفا عن دهاجلبابرة فإنه يذل له وخيضع ملا جيد له يف نفسه من التعظيم، وإن كان توعَّ
 َّحل جل مك لك خكُّ ياقوت األزرق، آيته من كتاب اهلل تعاىلومن ذلك حجر ال

 اخللق.وهو الذي يعطي الزينة الربانية لإلنسان خمصوص بأصحاب األحوال  ،[41: ]الرعد
: ]الصافات َّ حج مث هت مت ُّٱ: ومن ذلك حجر الياقوت األصفر آيته من كتاب اهلل تعاىل

ه لن حصل شترك مواالفتقار مقام م ته العبودية والذلة،يخمصوص بأصحاب املقامات، وخاص ،[96
 جهل حاله.

 ،[30: اء]األنبي َّمي زي ري ٰى ين ىنُّ: ومن ذلك احلجر املكرم آيته من كتاب اهلل تعاىل 
لقي أحكم وأبر ودإذا  األعيانيدور به فلك احلياة يوجد يف كل موجود ويف كل شيء خاصيته قلب 

مياء هل الكيند أعلك الشيء كاإلكسري منه أدىن شيء على ما شئت، قلب عينه ملا تعطيه حقيقة ذ
 وهو واحد ما ذهبًاقلبهتأخذه فتحمله على القزدير واحلديد فيقلبهما فضة، وعلى النحاس والرصاص في

 واختالف القبول الختالف الطبائع.
ذا هو نًا، وهمؤم كذلك هذه احلقيقة تلقيها على العاصي فيصري طائعًا وعلى الكافر فيصري

صل إليه ال ه، من وزائنخلعزيز الوجود الذي جعله اهلل من ضنائنه وأودعه يف أرفع الكربيت األمحر ا
 : يرى أثره عليه، فإن احلاصل به ضنني ولنا أبيات يف معناه منها، شعر

 متتتتتتتتتتت    الزتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتتر ستتتتتتتتتتت ل
 ف ستتتتتتتتتتتتتتتت م   تتتتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتتتتتل   زتتتتتتتتتتتتتتتتا

 ]ال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتتتتتتت  أف  تتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتت ح   
  ختتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتتتتت  م   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
ضتتتتتتتتتتتتتتتتت    ا  م تتتتتتتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتتتتتتتف ا متتتتتتتتتتتتتتتتت  ر 

 الم ضتتتتتتتتتتتتتتتت    ا  تتتتتتتتتتتتتتتترع   لتتتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتتت ح   
 فتتتتتتتتتتتتتف ا أف تتتتتتتتتتتتت ف ي قتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتت ل يق تتتتتتتتتتتتتل

 

    تتتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتتت    ر    تتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتت ل 
 زتتتتتتتتتتتتتت  ف ال   تتتتتتتتتتتتتت  م متتتتتتتتتتتتتت   ال  تتتتتتتتتتتتتتل
  استتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتت    زتتتتتتتتتتي   ر يتتتتتتتتتتل ال ستتتتتتتتتتل
تتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتت ر الم  ستتتتتتتتتتتتتتتتل   أم 
  ا تتتتتتتتتتتتتتتت  ال ر يتتتتتتتتتتتتتتتتل في تتتتتتتتتتتتتتتت   رستتتتتتتتتتتتتتتتل
  تتتتتتتتتتتتتتتت م  ا  ال يتتتتتتتتتتتتتتتترا  فتتتتتتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتتتتتل
 ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتي    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

 

وإمنا يبقى  ،[46: ]الفرقان َّنئ مئ زئ رئ ُّّٰ: قال اهلل تعاىل: إزالة الظل وقطع التصرير
الظل لعلة يف الصنعة، فما دام الظل كان يف األمر تدليس وحرم التصرف فيه وإزالته. إن مل يكن عندك 
سر احلجر املكرم وال نتيجة احلقائق األربع فال بد من طلب إماٍم، فإن مل جتد فأخِل بيتًا من مجيع 
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هلل اهلل ال غري، ولتتفرغ من َهمج املطعم واملشرب باستعدادك قبل األشياء واختذه خلوة، فليكن ذكرك ا
فإنه ال بد من زوال الظل أقربه يف  ،[11: ]الشورى َّمهىه جه ينُّ: ذلك، واجعل مستندك هذه اآلية
 سبعة أيام وأبعده يف أربعني يومًا.

امحل عليها فحوال ب األوأما التصرير فسببه انضغاط النفس بني عامل امللكوت والشهادة، وهو با
 فإنه ينقطع، تصريره إن شاء اهلل تعاىل. ،[28: ]الرعدَّمب هئ مئ هي ميُّ: قوله

 يف معرفة إفاضة العقل نور اليقني على ساحة القلبباب 
عث من إنه ينبفقيل نقدم مثااًل للتقريب فيما نذكره، وذلك أن الشمس إذا قابلت اجلسم الص

نعكاس الذي هو مر امس بانعكاس الشعاع، كضوء القال تقابله الش موضعًا ذلك اجلسم نور يضيء به
س املنعك لنوراضوء الشمس، فمن أراد أن يرى الشمس فليجعل عينه يف املوضع الذي يضرب فيه 
 الواحد لركناوينظر يف اجلسم الصقيل، فإنه يكشف الشمس وجييء من هذا الترتيب شكل مثلث 

 س.موضع ضرب الشعاع املنعك الشمس والركن الثاين اجلسم الصقيل والركن الثالث
لذي التجويف اانب واعلم بعد أن ضربت لك املثال أن النفس احليوانية يفيض عنها نور من ج
لفلك ال حركة ر مثفيه الروح الكثري من القلب فيصل إىل أقصى أماكن اجلسد مث ينعكس ذلك النو

 البصرية. على عني ةاضثري استفتصال سريان يكون له تأفريقى حىت يتصل إىل الدماغ، فيتصل بالعقل ا
 حي جي يه ىه مه جهُّ: فإذا ظهر ذلك النور لعني البصرية كالشمس للبصر وهو املخاَطب بقوله

 القلب فال معىن للحس ههنا؛ فينعكس الشعاع من عني البصرية على ساحة، [37: ]ق َّمي خي
ح عند ذلك ر وتنفتوانكانعكاس الشعاع من العني على املبصرات فينظر إىل عجائب امللكوت وتتصل األ

 العني الثانية يف القلب وهي عني اليقني وهي ناظرة إىل نور اليقني.
صرية وهو بعني : نعينا نورًا يهدي به ونورًا يهدي إليه، وله يف القلب: فإن هلل تعاىل نورين

 تنظر اليقني ه، وعنيدي بعلم اليقني، والعني األخرى عني اليقني فعني البصرية تنظر بالنور الذي يه
ليقني، وقال يف وهو نور ا ،[35: ]النور َّحكخك جك مق حق مفُّ: بالنور الذي يهدي إليه، قال اهلل تعاىل

ر الذي فإذا اتصل النور الذي يهدي به بالنو. [28: ]احلديدَّمخ جخ مح جح مجُّ: النور اآلخر
هو والئق،  اخليفملكوت السموات واألرض والحظ سر القدر كيف يتحكم  اإلنسان يهدي إليه عاين

 .[35: ]النورَّحف جف مغُّ: قوله تعاىل
 يف احلجب املانعة من إدراك عني القلب للملكوتباب 

اس الذي هو انعك احلياة ا نورنور احلياة ونور العقل ونور اليقني. فأم: قد قدمنا أن األنوار ثالثة
 الكرمي وموادهن القرآاة يف الران واحلجاب والقفل، فكلها مذكور: شعاع النفس احليوانية فِعَلَله ثالث

ملقام إمنا  هذا الب يفالصفات البشرية الظاهرة يف عامل الشهادة. فهذه األمراض اليت حصلت للق من
 ذلك من جهة النفس األمارة بالسوء البهيمية.

وأما النور الذي حيصل للقلب بانعكاس شعاعه من جوهر العقل فعّلته النفس الغضبية هلا نار 
د منه دخان على القلب حيول بني القلب والعقل فتنقطع املادة فيظلم القلب، تطبخ القلب وحترقه فيصع
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 حل جل مك لك خكُّ: والغشاوة فإن تكاثف أدى إىل العمى نُّوذلك الدخان هو الغطاء والِك
 ويف ذكر الصدور هنا إشارة تركناها لك.، [46: ]احلج َّخل

ن القلب عدم ليقني ماني عنه وبني وأما نور اليقني الذي هو األمر األقصى. فالعلة اليت حتوُل بي
النشراح اب ووقع حلجاااإلخالص والقبض بالنظر إىل األعمال احملمودة واملذمومة، فلو أعرض لزاَل 

 مئ خئُّ: عاىلله تواتصلت األنوار وظهرت اآليات والعجائب؛ وحتقيق هذا الفصل فيمن نظر من قو
هنالك تبدو  ،[40: ]النور َّمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّ :إىل قوله ،[35: ]النور َّجبحب هئ

 .[35: ]العنكبوت َّ ري ٰى ين ىنُّ لك احلجب يف مقابلة األنوار،
 يف أسباب الزفرات والوجبات والتحرك عند السماعباب 

شخص : ن شخصانسامعويف نفسه وال واحٌد .السماع سر من أسرار اهلل تعاىل يف الوجود العلية
ج مسع اية درهنإنه . ومن قال إنه يسمع بربه فيسمع بنفسه وشخص يسمع بعقله، وليس مث سامع آخر

وضع هو يث المسع من حيث فطرته ومسع من حيث الوضع. فالذي من ح: العقل لكن للعقل مسعان
ه"، فالذي يسمع بعن ربه "كنت مسعه الذي يسمع  الذي قيل عنه يسمع بربه وقوفًا عند قوله 

ومخود  لبهتاتقيد؛ وعالمته يف ذلك بعقله يسمع يف كل شيء ومن كل شيء وعلى كل شيء ال ي
 البشرية.

مته أن ة، وعاللشهياوالذي يسمع بنفسه ال بعقله ال يسمع إال يف النغمات واألصوات العذبة 
لشيطان، سخرٌة لمإنه يتحرك عند السماع حبالة فناء عن اإلحساس، ومهما أحس املتحرك يف السماع ف

 الوفناء ه الت سلطاهنا، وحاله صحيح صحَّحوإن مل حيس وفين عن كل شيء فهو صاحب نفس وحت
 يأيت بعلم أبدًا عقيب هذا الفناء واحلركة يف السماع.

بق له إال أن يرك فلم د حتقفإن ادعى أنه أتى بعلم فلم يكن يعلم فانيًا ومل يكن مسع بعقله فإنه 
من مجع بني فحركة؛  معه يكون كاذبًا؛ فإنَّ مساع النفس ال يأيت بعلم البتة، ومساع العقل ال تكون

 احلركة والعلم فهو كاذب جاهل باحلقائق.
الُقرب  رسل بردأوجد واعلم أنه إذا أراد اهلل تنزل املعارف على قلب عبد  بضرب من ضروب ال

د لدماغ، فيعتم إىل ااعدًةصعلى القلب املعقول فتربد مساء القلب فيأخذ سفاًل فيجد احلرارة الغريزية 
 عد.اٌر فتصك نة فتأخذ سفاًل حىت حتك بساحة القلب فتتولد من ذلك احلعليها فتنعكس احلرار

رة؛ مى الزفي يسفإن وجدت يف سحاب برد اليقني والقرب خلاًل صعدت فكان ذلك التأوه الذ
احب صرأ على ي يطوإن مل جتد خلاًل حللت رطوبات السحاب األعلى من مجده فذلك هو البكاء الذ

 احلال يف حاله.
نار يف تلك ال تصعدك النار قد أنضجت الكبد يشم يف ذلك التأوه رائحة احلرق وفإن كانت تل

حة ة والصيلوجباجتويف القلب باالنضغاط الذي هو فيه، فيسمع له يف ذلك الوقت أنينًا يسمى 
 والرجفة؛ ويف ذلك الوقت تقع الصيحة من صاحب احلال.

بيعية نار الطة اللصيحة وهي صلصلفمن كان يف قلبه خالء من احلاضرين صعق من حينه لتلك ا
 بالقلب، وتتصدع هلا القلوب إذا قويت عليها.
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نه مإلنكار اوقع وومن كثرت الريون على قلبه من احلاضرين أخذته لتلك الصيحة رعدة وفزع 
لنيب الى قلب رد ععلى صاحب احلال، وقال هذا ما مسعنا أنه كان يف السلف وقد كانت املوارد ت

aوع.ه أنه صاح وال َصع ق فال تلتفت إىل قوله، فإن قلبه مطب، وما مسعنا عن 
كون تلزفرات لك اتوقد فّرقنا بني مساع العقل ومساع النفس وكل يف بابه صحيح، ويف خروج 

يس فيه اكمًا لمتر حياة العارف. فإذا أرادت النار اخلروج من خلل السحاب الذي ذكرناه ووجدته
وعند زج  وره،ف احلني وأحرقتهما، فمات صاحب احلال من خلل انعكست وطبخت القلب والكبد يف

وية جها ملتخرو تلك النار من القلب إىل الدماغ تكون احلركة والشطح من صاحب احلال، وأكثر
لدوران ار منهم يظه متداخلة فتكون حركات صاحب احلال غري موزونة وال مربوطة بطريقة، وأكثر ما

 واسع ب رقيقًالسحاار، والنار جتري على شكله. فإن كان ذلك يف احلقيقة مستدي اإلنسان ألن شكل
ب عليه لكن يغلة، واخلالل فإن احلرارة تنفش فيه فال تظهر من صاحبه زفرة وال تسمع لقلبه وجب

 الضحك ما دام يف ذلك احلال لالتساع الذي جيده.
وإن  احب عقل،صون فال تغالط نفسك أيها املريد فقد أبنت  لك صورة األمر؛ فإن شئت أن تك
 شئت أن تكون صاحب نفس. واهلل تعاىل يصلحنا وإياك ومجيع املسلمني، آمني.

 
 مت كتاب التدبريات اإلهلية يف إصالح اململكة اإلنسانية
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 كتاب املبادي والغايات يف معاني احلروف واآليات

 يل ىل مل خل
 دائم يا موالي يا واحد يا علي. آله وصحبه وسلم، يا موالي ياووصلى اهلل على سيدنا حممد 

العريب ن بن حممد لي بعقال األستاذ العارف باهلل تعاىل، واملرشد إليه، حميي الدين حممد بن 
 نات.ات البي، ومنزل اآلياحلمد هلل فاتح املبهمات، ومفصل احملكمات: آمني آمني Eاحلامتي الطائي 

من اشتاق ولى آله ، وعاآليات املتشاهبات والصالة والسالم على سيدنا حممد عبده ورسوله مبني
 إليه من إخوانه ممن هو من بعده آت.

 ا، وحتققومرمى غاياهت هتا،أما بعد فإن مبادئ األمور فواتح بركاهتا احلروف، وأواخرها منال مثرا
 اآلخر باألول، واألول باآلخر جمموع ختامها، ومطلع أحديتها ووضوح آياهتا.

ات حتفظ املنظم حلكمليسترقي به يف رتب العلم بالرقوم واآليات وا وإنه ملا كان أول متعلم
إىل تعلم  حبفظها توصلاحلروف ليتوصل حبفظها إىل تعلم الكلم اليت تألفت منها، مث حتفظ الكلم لي
رواية، فعند علم ال ا هوالكالم الذي ينتظم من الكلم، فإذا انتهت الرتب الثالث يف التحفظ وجمموعه

 هتدي لذلك منقيا، فيم ترد بالتفهم تدليا إىل مبدأ ما وقع منه التدرج بالتحفظ والتعلذلك جيب العو
 م املنتظم.يم الكالتفه اصطفى من علماء التعلم والرواية، فيحاول له مجع اهلمة وإبرام العزمية يف

 لعقولأحكام ا من: "ليس عندنا إال كتاب اهلل، ما يف هذه الصحيفة"، يعين: كما قال 
 .[38: ]األنعام َّيت ىت نت مت زت رتُّٱ: يات إال فهمًا يؤتيه اهلل يف كتابه، وقال تعاىلوالد

ه من فهمه ا يؤتياء ممشفما من علم إال وهو خمبوء يف كتاب اهلل تعاىل، وال حياط به إال مبا 
 وعلمه.

من  حصل طن" فإذا"لكل آية من القرآن ظهر وبطن إىل سبعة أب: قالأنه  aوورد عن النيب 
ما  ات على مقداراملفرد كالملكالم املنتظم على تفصيله ما شاء اهلل ترقى الفاهم منه إىل تفهم الفهم ا

، مث يتدىل الشتقاقالم ع: جيمعه علم اللغة من ذلك التفصيل، ويفرده من جوامعه، وهو علم األمساء أي
عند ذلك فدودها، ا حبمن قاب قوسه إىل فهم احلروف مبا هي عليه من مجعها ملعاين الكلم، وإحاطته

يفتح له باب عجمة، وه الينتهي فهمه باطنًا إىل مبدأ حفظه ظاهرًا، ويبدأ له مطلع اخلتم، وتتفصح ل
اهبا، وتتبع األخبار، بمدينته، وعلي  aوالعلم الذي حممد  aالفتح املبني الذي خص به آل حممد 

 يتها، والعلمآاهر من الظوك املدينة، واالقتداء بالرسوم واآلثار على حكم اإلميان والتصديق، وربض تل
ك مما ال  ما وراء ذلعاىل إىل تمبعاين احلروف، ومواقعها من الوجود من النوافل اليت غايتها احملبة من اهلل

 يعلمه إال اهلل تعاىل.
 و مسموعهلذي ، أي القرآن ااتواعلم أن لظاهر تفصيل الكالم املسموع من مجيع الكائن

 ود املشهود تطابق صادق وآية ظاهرة.يف الوج يطابق كلمًا
 رة.وكذلك لظاهر مفردات الكلم من الكائن املشهود آية جامعة ومطابقات حاض
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: رويصرية، والب وكذلك يف الرتبة الثالثة لظاهر احلروف املسموعة أيضا إحاطات من ملحظ
ئن املشهود لك الكاذفل لقلب الكائن املشهود، وكما أن لكل آية من الكتاب ظهر وبطن إىل سبعة أبطن

 عامل ظاهر، وعامل باطن، إىل ما يطابق عدد املسموع.
، العواملومات وكذلك أيضًا للحواس من السمع والبصر رتب إدراك موزعة على تلك املفهو

 .فما كان مما وراء رتب احملسوسات من معىن املسموع وغريه عزة كان رتبة فهم
 يف مرآة أو مساع خطاب منه. وما كان وراء ظاهر احملسوس كان رتبة كشف

اخلاص  احمليط امعوكذلك ما وراء ظاهر سائرها وأعالها أبطنها إىل غاية الكشف السابع اجل
 مطلعه مبحمد وآله.

 فما كان من الفهم أو الكشف جامعا حميطا كان فهما أو كشفا حممديا.
 ية عاملن كلموما كان من الكشف مقتطعا خمتصا مبوطن، وطريق، ومسلك، ومرقى، ومنزل، 

سلوك  م أوفهو كشف جزئي يستئمر عن عمل جزئي متلقي عن علم جزئي منسوب ملرب من ذي عل
 عن يد شيخ صاحب قدم وعلم ذي علم مبسلكه، وطريقه ومنازل أتباعه.

 "علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل".: aومنه ما ورد عنه 
 قدوته.شيخه، وه، وقتها بعلم أستاذواعلم أنه ال يفتح عن عني كشف لسالك إال مبقدار مطاب

اشئ علم النن الوكذلك األستاذ والشيخ إن كان له حظ من كشف فال يزيد على مقدار حظه م
لمه على ع لم لهشد عذلك الكشف عن منبعثه حىت إن األستاذ والشيخ الذي ال باطن علم له، وال ير

يلوح له  اب، والببه  وال ملن اقتدى م عليها فال شيخ له من عامل الكشف،حتفظ رسوم عمل هبا وداو
من  شيء منه بارق، ومىت ذكر له شيء من الكشف، أو خوطب بروح من الفهم أو أظهر على

دركه ذي ال يم الاخلوارق عد ذلك الكشف جنونا، واخلوارق سحرا، وما يقرع مسعه من خطاب الفه
طي اوالعلم اإلح حملمدي،ق اعزيز، واخللكفرا وابتداعا ألنه ال يعلم مواقع ذلك، ومطلعاته من الكتاب ال

 العلوي.
قتدائي، لنسك اال وايذكر عن بعض املربني املراعني حاله على املثابرة على ظاهر أعمال الرب

اهره بشيء اده، فجر مرفأشفق له ملا رأى من مجوده وعدم إمثار علمه، ففاوضه يف شيء من ذلك، فأنك
: ]يونس َّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي ُّٱ: ول تربما مبا رآهمن اخلوارق، فجعل ذلك الرجل الناسك يق

81]. 
فعلمت أن مراد اهلل منه ذلك فتركته وانصرفت، فتحقق هبذا أن جمايل احلروف، : قال الشيخ

ألنه مثرات األعمال، فكشف عواملها مما خيتص به أمة  aوفهم مواقعها ملا كان من خواص حممد 
يد على مضمون علم نبيها، وما من نيب له رتبة يف العلم ، ألن مثرات األعمال لكل أمة ال يزaحممد 

تتبعه أمته على حظ من القدوة واألسوة ممن قصه اهلل على نبيه، وممن مل يقصصه إال وله يف أمة حممد 
a  مثل ينزل يف علمه واتباعه من أمة حممدa ذلك بنور  منزلة ذلك النيب وأمته من األولني، يعلم

تفصيل الست يف واحد السبع الذي من بعض مطالعه علم الوقائع واملالحم،  عالعلم املقتضى لقصد مج
ومعرفة تواريخ الكائنات املترقبات اليت يشاهدها املطلع على حكم اإلحاطة مجعا يف اآلن الواحد، وال 
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د، يشاهدها دون هذه املرتبة إال شيئا فشيئا بطول األزمنة إىل ما يترتب يف يوم الربزخ، فاجلزاء، فاخللو
 فاألبد.

 لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا.: ومن إشاراته
نزل، منها يل والتلتعاواعلم أنه كما للحروف معان يف الفهم، ومثال يف الكشف، فلها رتب يف ا

مل كاد حىت ألفرنشأت األعداد، وعن استبطان بعضها يف بعض ظهر التضعيف يف األزواج منها وا
للمحة على  هذه اف، يفا األربعة، فلذلك يترتب القول يف احلروبكماهلا رتب العدد الثالث، وحدوده

ة احلروف موضح يل معىنتنز هذه حملة يف: ثالثة مطالع ومنازل، فقيل فيها بعون اهلل والتأييد بروح منه
ت فيها، ملكاشفاهل ابنور اهلل، وتعليمه ملا استعجم من معانيها، ورتب أعدادها، ومنال أحوال أ

 : ملهاعوا ن الرواة عنهم من االنتفاع بطرف من تسبيبها، على حكم بعضواإلشارة إىل شأ
 : املطلع األول

 يف املعاني
ا يتفصل فراد، ملع وأاعلم أن للحروف جوامع وحدود، ملا يتفصل معناه يف الكلم، والكلم جوام

ها واحلروف وإفراد عهامعناه يف الكالم، والكالم على مقتضى تفصيله وبيانه، والكلم على مضمونه مج
ود كله ذو الوجحاع على موجب إحاطتها، وخفي مواقعها حماذا جلميع ذلك يف رتبة الثالث يف األمس

فصال ملفصل، امع، وما جلعلى مواقعها منه يف األعيان بدأ لبدء، ومتاما لتمام، ووصلة لوصلة، وجامع
 وأعلى ألعلى، وأدىن ألدىن.

 لى ما العسمه ر زوجه، وخلق نفسه، وطباع جفإن الكالم مثال فيما حواه خلق آدم من أم
رده امسه عه وأفما مجوينحصر من تفصيل ذاته منحصر كل ذلك مبنزلة الكالم، وجمموع يف مدلول امسه 

دال مهزة  سم )ميميه افداخل حتت حدود حروفه، ملا يقتضيه إمتام متام أمسائها من معىن ما يدل عل
 ألف(.

 وجود.ا من الاقعهاين احلروف، وتفسري أمسائها، وحلظ موفلذلك جيب انتهاء التفهم إىل مع
 فاخلطاب بالكالم متنزل إىل أدىن رتب البيان.

 واخلطاب بالكلم أخفى منه، وأمجع.
 كتاب قبل فلم تنزل احلروف يف aواخلطاب باحلروف يف أعاله، وهو مما خص به حممد 

 .aمد ل حما مما خيتص به آكتابه، فعلم معانيها ومواقع رتبها اليت منها تنشأ أعداده
يف  قق منهاما حت وقع يف العيان ويلمحمنها وكما يتعلم مدلوالت الكلم بأن يشار إىل ما 

الت مثل ألف لم مدلوالع األذهان، ويطمح بالقلوب إىل ما يلحظ منها باإلميان، فكذلك احلروف هلا يف
 يات.واحملسوسات آعلى اهلل، وهلا من مواطن اإلميان إشارة، وهلا يف املعقوالت 

 : فنذكر أوال
 معاني احلروف

 مث نصل ذلك بفصل نذكر فيه معاين أمسائها.
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هي  احلروف مساءأواعلم أنه ملا كانت حدود أمسائها، اليت هي احلروف، أجزاء الكلم فإن 
 مسراة مجيع الكلم، ألهنا تتمات أجزاء ما عداها من الكلم.

 : ركات الثالث، ومعىن السلوكمعىن حرف )أ و ي( ومعىن ما فيها من احل
 : اعلم أن املعاين كلها على رتبها، وحدود تفاصيلها منحصرة بني إحاطتني

اإلدراك  ، ويوقفلعقولوهي أهنى ما تعنوا إليه القلوب، وتقف دون مناله ا: إحاطة عليا باطنة
ه دراك عن موقفىل اإلايتع وإن كان معقوال، فإن منتهى مدرك ما يف اجلبالت من اإلدراك هو العقل، فال

مدرك  دىن هو هنايةقل حد أالع إال بروح من أمر اهلل تعاىل، أدناه اهلداية واإلميان، كما أن لتنزل مدرك
اهلل، كما  ل من حبو تداحلواس، وألدىن مدرك احلواس حد يقف عنده اإلدراك، ال يتنزل أيضا إال بدن

 : امع احلدود مخسةمل يترق عن موقف العقل إال بروح من أمر اهلل، فجو
 أدىن وأعلى.: حدان ملسافة مدرك احلواس

 أعلى وأدىن.: وحدان ملنفسح مدارك العقول
طن ذ يف باه نفولحد إحاطة ملنتهى النهايتني من حد علو العقل، وتنزل احلس : وحدان مها

 .، ومنفسح العقل فهو حد واحد جمازًامسافة احلس
 ىن، الذي إليه يعىن.للعقل غيب عن احلس إليه، املطمح واملع

 .وان د زلة ة متنوإما من إحاط وإما من جوامع تفصيل الوجود علوا. إما إحاطة على السوى.
هو قيم، فمح هو،  يطالقيم الذي له يعىن، وال يعنو هو، وإليه يطمح وال فاحلد احمليط العلي

 ي، حميط، هو ما يعرب عنه يف معىن اإلحاطة على السواء.غيِب
 .علوا هو ما يعرب عنه يف معىن الطموح إليه من جوامع مفصل الوجودو: حرف األلف

 .د دنواوهو ما يعرب عنه يف معىن الطموح إليه من إحاطة متنزل الوجو: الواو حرف
 ا.ركاهتحهو مطمح سائر احلروف إىل أحد هذه القيمات الثالث العال هو : حرف الياء

لياء ا معىن فض إىلوباخل معىن الواو ومطلعه.وبالرفع إىل  فبالفتح إىل معىن األلف ومطمحه.
 وملمحه.

ن يف ، ويتمكالعقل يعجز النطق عنه، كان حد ما يتعلق به هناية مدفونوملا كان حرف األلف 
 هلمزة.رف االنطق هو مظهر األلف، وال يكون إال بروح فتح منه، وذلك هو ما يعرب عنه ح

مذكرها وفايسها نبلة كاهتا بالرفع، وهي يف جوموجدة النفوس الطموح إىل معايل األمور هو حر
نقلع به لباس ي وهو عند موجده شخصان وضعة يف ذاهتا بفهم الئح، من أمر على هلو حركتها بالكسر

 وراء ما يف جبلتها، ومأخذ خطف العقل بروح من اللطف إىل سواء األمر.
 بع.الط ومخودوإحاطته هي احلركة بالفتح، وهو مطلع الفتح املبني وغلبة الغفلة 

أدىن  و يفوهو يكون وقف وبطالن حياة، مطلق احلركة، وهذا للسكون الذي هو مخود ه
 : الدنو، إذ به السكون الذي هو صمود وغىن يف ذات حرف األلف، فهما سكونان

 وسكون َخمود ديٌن. سكون َصمود علٌي.
اء، مطمح، و، واليلواارف واحلركات يف احلروف هو ما منه احلياة يف األشياء، وملا يعرب عنه ح

 فلهما حبركة الفتح حميا ومظهر. ومعىن ما يعرب عنه حرف األلف.
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صرفهما ات توهلما عن حركتهما نبوة ووسيلة مرجع إىل ذات األلف على ما يظهر من آي
 واعتالهلما يف اللسان املبني.

قرَّ  اه، فماعن ممعتربا عن أمر على فايت، ومعرب إىل أن ما كان من احلروف العلى: واعلم
 فالنعجام معناه، تنزل يف اخلطاب إىل كلم عال هي أمساء اهلل، سبحانه.

 وأظهرت من أمر خالفته آيات مفردات هي إىل األمر العلى معتربات.
 لف.فهو األ هلل""افمن هناية فوت مثال ما يعرب عنه حرف األلف ظهر يف أمساء العلى اسم 

اإلحاطة، ة له، وحديفوته، وأقرت الفطر، واجلبالت، باأل واألمساء الذي عجزت العقول عن نيل
لق ر مل يبق للخكلية أمبليه فلم يتطرق إليه اشتراك، وال نال التسمية به حبق وال باطل خلق ومىت رجع إ

 يف دفعه دعوى مستطاع وال رد.
 ."هو"، احمليط، القائم، األحد، وهو اسم مظهر مضمر فهو العلى

لنطق، اوعم  يان،ارته، توسل فتح واوه حرف األلف، فوقف عنده البوهو اسم مضمر منتهى إش
تضى و العقلي، اقالذي ه خللقابيان عجزت عنه هناية مدرك  وملا كان هلذا الفوت العلى يف األمساء الع لى

تقنن يف والعلم  ة يفاللطف يف تنزيل البيان ظهور آيات بإظهار أمر اخلالفة يف اخللق حبكم إحاط
 إقامة أمر اجلميع، وضمه إىل واحدية اخلليقة.التصريف، و

، ه منكرًاعند فكان الفاء يف اخللق يصمد إليه، ويدعى للسجود له فيسجد مذعنًا، ويقف
طة، م ذي إحاى ذلك املعىن يف كل مستخلف لقواب، وظهر مسر -النطماس سر اخلالفة عليه منه أ 

 وحد، وهناية.
يف  كم ذلكحبيضا ومظهره تنزال حبرف الياء له أ وكذلك حكم مظهر األلف علوا حبرف الواو

ا هلروف، يتفقد سائر احلزة واألمساء احلسىن بيان وعليه من اخللق بصورة املرجع إليه آيات، وكذلك اهلم
الفة أمرها خت، ويف يانايف حماهلا من احلروف جوامع وهنايات ويف متنزل ظهورها من األمساء العلى ب

 من اخللق، آيات.
يف كل  م القيايفتخلف للقائم األعلى احمليط، الذي منه اسم اهلل تعاىل مث لكل مس اسم :فاأللف

ت من سائر القيما بادئحمل جامع، أو مفصل يرجع إىل جامع كآدم، والكعبة يف اجلوامع األول، وكامل
أصناف  ، منالعوامل املفصلة، دون ذلك كالروح، والنفس، املختصة بعامل عامل، وشخص شخص

 ني.العامل
يه تنزل فا يظهر ول ماسم ألول ظهور لذلك القائم األعلى الذي منه اسم اإلله، مث أل: وكاهلمزة

إدراك  لعقل يفانزل كل قائم مستخلف كحواء، واملساجد اجلامعة يف األمصار، وكاحلواس اليت هي ت
 الوجود.

اها إليه، ها وأدنأعال تنزل يف أمت غايات احلكمة اليت تضاف األشياء كلها اسم ال ينهى: والباء
 .[29: ]احلجرَّمئ خئ حئ جئُّٱٱ"يب يسمع، ويب يبصر". و: وله تعاىلقالذي هو اسم يف 

ة أحق م احلكم اسوظهر مبوقعه فيما دل على متام معىن احلكمة يف امسه احلكيم، وكان معىن
 .aأمجعها حممد و حملالمت اأبإعالم الياء به لتحقق معناه واختصاصه هبا، مث لكل بالغ أقصى التنزل يف 
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مجلة يكل  تمام كلل مث اسم لقيام األلف متعاليا مكمال جلملة تامة الذي منه امسه الويل: والواو
ملودة، اوكالوالية و تولونه،ير ما بادروا هبا ظاهرا وباطنا، كاألولياء القائمني بأمو وتراههبا ظهور مآمث، 

رواح، سائر األورض، ا ظهر إله كالسماء واألوكل زوجني متقاطعني تربط بينهما رابطة تعطفهما مل
د ت مبدأ العقوذلك كان، ولوأعلى هذين احلرفني رتبة أمجعها وهي الياء، ألهنا خالفت األلف يف الوحدة

 على ما نبني يف فصل األعداد.
ىل، إال أن هلل تعااء اشكما كانت األلف مبدأ اآلحاد، والواو مجلة عدد على ما تبني أيضا، إن 

 ها.علو احملل مع عددها واحنصارها، وللياء، تنزل احملل مع وحدهتا ومجع للواو
 ملخلوقات، مماأصول ا نزلةواأللف، هلا مبنزلة املبدأ الذي يرجعان إليه حيث ال يصلح ظهورمها مب

 .صور منها حيث تبطل صورها فتعود إىل أصوهلا، ولذلك وقعت األلف مبدأ الواو
 وف، وما بينهما من احلروف فتحت إحاطتها.هناية يف ترتيب احلر: والياء

 فكل ظاهر املكان كامللوك، والوالة من عامل الواو.
 .وكل متنزل املكان عندهم كاألمناء، واحلملة، والرعاة، فمن عامل الياء
حقيقة حممد أللف، كاامل وكل قائم باألمر ال يظهر إال حمتجبا، حميط القيام مبا قام به، فمن ع

a هلل ائمني بأمر اب، والقألقطامر، من وراء الغيب الذي منها مادة اخللفاء، واألئمة، واالقائمة باأل
 تعاىل.

ه إن هذفأول ما نظم معناه هبذه احلروف األول من سائر احلروف، : معىن حرف )النون(
مح و حد مطهما  احلروف األول حدود ومطمح معىن، وسائر احلروف ذوات وسع، ومن أعلقها مبعىن

املكمل به  ه العلمآيت روف الذي حده هو ما يعرب عنه النون، الذي انتظامه باحلركات هو ماهذه احل
 احلياة، اليت هي آية ما تعرب عنه احلركات، وكما كانت األول ذوات قوام.

ن لقيام ماا به اسم ملا به ظهور األشياء، وعملها، وإدراكها، وهو سبب مل: فحرف النون
 النور.: عاىلومن معناه امسه ت الظهور.

 ي.خفمث هو اسم لكل ما يظهر مما 
 ه يكتب.فيما ب كاملدادوكالنريين للعيون فيما به يشاهد، : وظاهرا كالعلم يف اإلدراك.: باطنا

 وكل آية يتوصل هبا إىل إظهار صورة تكون متاما.
هو اسم و لنون،هره اوأول ما ينتظم بالنون معىن حرف امليم ألنه متام ما يظ: معىن حرف )امليم(

هو متام ما والدين  ق يومالذي امسه امللك، وهو املتجلي للخل إليه ظهور كالظهور العلي ينتهىلتمام 
 .تنزلت إليه اإلهلية، ومل يتسم احلق تعاىل باسم دون امللك كالوزير، وحنوه

لف، نزلة األوامه مبان قلكل متام انتهى إليه مظهر، كالسماء، والفلك، واألرض، ولكونه متاما ك
او قولك و وهو الواو يف أللف،اميم، ولعلو النور يف استبطانه كان قوامه بتعايل : اليت هي الياء يف قولك

 ميم.
، ولذلك ظهرت ختوم بها املاهلمزة يف عاملني ظاهرمها املبدوء به، وباطنهم: وهذه احلروف الثالثة

 لكتابة.اإلشارات املطلقة إىل إطالق األلف يف خوامتها يف رمسها عند ا
 ومن معىن ما يشري إليه إطالقات خواتيم احلروف.
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لتهليل، نزلة اوف مبفضلت العمائم ذوات الدوايب على ما ليس هلا ذلك فإهنا هلا، وهذه احلر
 .وحيدواإلشارة للتوحيد يف وجودها، وكاإلشارة بالسبابة يف التشهد عند كلمة الت

 أحد(. )أحٌد: aولذلك هني الذي أشار بإصبعني فقال له 
ق ها يطابمبدأوعلى ذلك حكم خوامت احلروف كلها عند انطالقها حيث ال توصل بغريها، ف

 األظهر.
 فإذا قلت فاألول يف النطق يعرب هبا عن ميم املِلك وامُللك.

 )وامليم( اخلامتة يعرب منها عن ميم امللكوت وامللك.
 ر القلوب.وكذلك )نون( يعرب باألوىل عن نور األبصار، وباخلامتة عن نو

 .ألولياءاية وكذلك )واو( يعرب باألوىل عن والية الوالة، واخلامتة يعرب هبا عن وال
هي إىل ما فرد ينتمل مفهذه احلروف الدائرة، لكل واحد منها عاملان، ولسائر احلروف دوهنا عا

 يظهر يف امسه تفضيله وتتميمه ما هو عماده من احلروف األول الثالث.
ال اسم، إ لحروفكلها اختصت من سائر الكلم بإقامتها بأحدها، فليس لفإن أمساء احلروف 

 وهو مقام بأحدها، وذلك لتكون حروف أمسائها عماد سائر األمساء دوهنا.
 ة.لكلمافكل كلمة تنتظم من حروف فقوامها إيل إىل ما هو قوام أمساء حروف تلك 

م، فإن رف امليحور ومتام حد ظه اعلم أنه ملا كانت املعاين بني إحاطة علو سواء حرف األلف
واألمساء  ىالعلصل الو ما بينهما من الوصلة الواصلة إمجاال، هو ما يعرب عنه حرف الالم، وهو اسم

 اسم اللطيف. ن مسراهملذي ااحلسىن الواقعة فيما بني امسه )اهلل( سبحانه وتعاىل، وبني امسه )امللك( 
وت، ومن أوىف ر امللكن أمممة كاملالئكة، وما يتواله مث لكل وصلة واصلة بني مبدأ قيم وهناية تا

 .ذلك وأمجعه جربيل 
 ة.احمليط تم الظاهرةخامتا، وكان التمام األكمل خامتا باستحقاق ميم اخل aوملا كان حممد 

 حممد.: يمم ربيل.ج: الم .أنا اهلل: ألف .َّخلُّٱ: ولذلك ورد يف بعض التفاسري يف قوله تعاىل
نت هذه لذلك كاا، والثالثة جامعة للوجود كله عينا ومسعا إهلية، وخلق ولذلك كانت احلروف

 ىل مل خلُّٱ: له تعاىل قويفاحلروف الثالثة جامعة ملا فسر بالكتاب العزيز كله وما فسر بامسه العظيم 
 .[2-1: البقرة]َّيل

ألقرب للفهم، ، وبدأنا با[2-1: ]آل عمرانٱَّىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ: وقوله، عز امسه
: قوله تعاىل لعلى يفامساء ما تفصيله الكتاب وختمنا بأعالمها وهو ما تفصيله ما اشتملت عليه األوهو 

 .[2-1: ]آل عمران َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ
 يفرارمها ى تكواشتملت كل سورة منهما على ما يقتضيه معىن ما هو مغزى حروفها. مث جر

 خلُّٱا راجعة إىل مضمون ، وحنوه[2-1: جدة]الس َّ ىل مل خل ُّٱالقرآن على هذين النحوين، فكانت 
ة إىل بعض ، راجع[2-1: الروم]َّ مب خب حب جب هئ ُّٱ، وكانت [2-1: البقرة]َّيل ىل مل

 C ، حىت ظهرت قصة مرمي وعيسى[2-1: ]آل عمران َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱمضمون 
 ى األخفى.ألعلبا خلتموقصة أمته فينا، وهبذا يعلم أن البدؤ يف منط التعليم باألنزل األظهر، وا
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تعدد وال  كن فيهال ميوألن اخلتم جامع لربكة ما يفصل يف مدد ما بني األول واآلخر على وجه، 
 كثرة، فليطلب الظهور يف مبادئ التعليم والعلو يف خوامته.

الم نه الاأللف، وظاهر معىن امليم كما عربت ع حرف ما بني حدي معىن: معىن حرف )ر(
 الراء(.و حرف )بية هاحلكمة بالترصيل املترتب رتبة وتدريج ى وجه التفإمجاال فيما يعرب عنه عل

( نه امسه )الربالذي م لك(وهو اسم للرتب العلى املنفصلة فيما بني امسه )اهلل( تعاىل وامسه )امل
 ورب العاملني.

 مللوكالرعاة واوك ،بيةالترتربية وتطوير وتدريج يف تكميل كاألب واألم املتوليني ب مث لكل متويل
 وهو النظر امللكي يف أمر التصرف والتصريف. ،املتولني بالرياسة

ج واملرأة ، والزوذلك ومنه شاع اسم الرب كثريا يف اسم السيد لتربيته ورياسته يف عبده وحنو
 وغري ذلك.

تغشاه الغواشي وتلحقه اللواحق، وجب أن يكون وملا كان ما يتطور وينفصل : (معىن حرف )ز
لص فيه خالصته، ويلزم إىل ما هو يقدسه ويطهره من تلك الغواشي، فيظهر به علوه لذلك حال يتخ

 وزكاؤه، كان ما يعرب عن هذه الزبدة هو حرف )الراء(.
لذي منه علية، اته الالواجب الظهور عما تتعلق به األوهام من تنزال العلّيس وهو اسم للتقد

 الزكى.
نتها، وملا ر من زيملظهاصدقات واحملسنني لألشياء، مث لكل متويل تطهر وتنمية وزينة، كعمال ال

 ا شدة وأزمة.ليت فيهااين توجبه يف التطهري، وإذهاب لواحق التطوير، الذي يكون عن شدة اقترنت باملع
رتب يف الووملا كان يف التطوير ظهور حقائق، ويف الرتب ظهور حقائق، : معىن حرف )ك(

سم هو اوحرف الكاف، لذوات، وتلك احلقائق هو ظهور ذوات، كان ما يعرب عن ظهور تلك ا
ن ايف( ومنه كامسه )الكانه الذي هو البدء لكل ظهور دونه، املستقل بذاته لذاته، الذي م الظهور العلي

تقيمه من  ايف مباالك ل مظهر كائن عن مقتضى املكان العلي، الذي هو ظهور مطلق، مث لكاهلل العلي
كفاية يف كفال، وتوىل توليا لتكوين وكفاية دون ذلك، كسائر من يتإظهار كن فيكون كافيا مستقال م

 شيء كالكفالء، والكفارة، والكتاب من أهل امللك وامللكوت.
نقاض  ى حكموملا كان ظهور الذوات واحلقائق يف رتب الكون والتطوير عل: معىن حرف )ب(

نه التنزل عا يعرب ن مألعلى، كاوتسبيب بني املتتاليات، وعلى حكم تنزل عليٍّ، وتناسب يف األمر ا
القاهرة  الكلمة حتجابالذي هو أول ا حرف الباء، وهو اسم للبدء الع لىو والتسبب بني الظهورين ه

 بالكلمة املنزلة اليت خفيت فيها، فظهرت باء الذي منه امسه الباري.
: إىل أعالهاتسبيب جعل مبقتضى احلكمة إىل أدىن ما تنزلت إليه األسباب واملسببات مث لكل 
ناها ما جرت فيه العوائد من التوصل إىل األشياء بأسباهبا، كالتوصل للمودة بالربد، "بسم اهلل" وأد

والتسبيب إىل الشفاء بالتطبب، وحنو ذلك، ولظهور األسباب للخلق، واحتجاب كلمة اهلل هبا انعجم 
أن كذا من األشياء واألحداث  إدراكها وكانت مثارا ألكثر الشرك يف انتحال اخللق، واعتمادهم على

كان بكذا من األسباب حىت كان منهم من وقف عند الطبيعيات، ومنهم من عال شيئا فوقف عند 
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النجوم، وكذلك إعالء اخللق حبكم اإلميان إىل إسناد األمور كلها إىل ما أمر بقوله عند افتتاحها يف 
 بسم اهلل كان ما حياوله.: كلمة "بسم اهلل" أيعماد 

افر مؤمن يب ك مطرنا بفضل اهلل وبرمحته فذلك: "من قال: سبحانهمن قوله  aا قال وكم
 لشرك.ابراءة ذلك من  بسم اهلل وبفضل اهلل وبرمحته: بالكواكب" وكان كذلك يف قول

و إسناد أفيها،  تجابفقت النحل على مقتضى الباء، واتفقت امللل على حتقيق معىن االحوقد اص
 يعها.مجبات لف الذي منه مظهر الكلمة القيمة على األسباب واملسبمعناها إىل حقيقة األ
إىل  هو علو ا مماواعلم أن احلكمة دائرة ملا أجريت األسباب واملسببات ظاهر: ت(معىن حرف )

و مسببات فيما ه اطنابهناية ما سفل أخفى فيما هو سفل من رأس احلكمة ما هو مبدأ مشترك األسباب 
 نا.إىل أهنى املتنزالت دنوا، مث ملا انتهيت انعطفت باطظاهرا فنزلت األسباب 

ن صار مبدأ ألك إىل ا كذفكان باطن أهنى املتنزالت سببا يف الباطن لباطن ما كان سببا له ظاهر
ث انعطف ت، وحيتنزالاألسباب ظاهرا وهو منتهى املسببات باطنا، فزادت عجمة التاء عند منتهى ال

 الكلم يفجلوامع اويت أا، إذ مرجع هذه احلكمة مما اختص مبطلقها من باطنا إىل باطن بدأت به ظاهر
 ا.، ورضي اهلل عنهم مجيعaواستمر علم ذلك وإحاطته يف آله  aواحلكم حممد 

ن معاد عاملعرب فيل، وكان ظاهر مرقى احلكمة حجابا ملا هو مرجعها باطنا، ألنه من دنو التد
  اء".رف "التحهو  علو، حيث يظهر مبدأ التسبب ظاهراالتسبب من أدىن الدنو باطنا إىل أعلى ال
داثتها جع من حل راباالستواء الذي منه امسه التواب، مث لك وهو اسم ملرجع التنزل الع لى

عن  طرته وسالمتهفىل حال إئدا كالتائب الراجع من هناية أمره من املخالفة نادما إىل مبدأ أمره قبلها عا
نقالته آلثار مت احيةعاليه مم مترافه عائدا يف مقالندم رتبة ما كان أظهره اقتمقارفة الذنب ماحيا بباطن ا

 يف ظاهر املخالفة هاويا.
جعلت عالمة ولتمام، سم االظهور يف اوالنتهاء األسباب عند مبدأ التاء مع امليم، الذي هو هناية 

 .الغاياتت وياهتا يف موضع التأنيث واملبالغة وحنو ذلك يف النهاالتوايل األشياء وهناي
و فيهما هع حلروملا كان حرف الباء، والتاء طريف التسبب، كان ما يؤثر شف: معىن حرف )ث(

ب ظاهرا األسبا ائرةما يعرب عنه حرف الثاء، وهو مطلق ما حيصل منهما، واسم جلماع ما أفادته د
اب، وكانت ة والثورلكثوباطنا، وزادت لذلك عجمتها، فكان ذلك معىن ثبات، متت فيه معىن الثروة وا

 منوطة بامليم.
ي باب، وهاألس حرف التطوير اسم ما متحضه احلكمة بتمام إحاطة: والراء ،ظحرف متام ال

يها ن اسم بين عللتنزه عاوقع أن يكون م على "الثاء" وعسىالثمرة، وال أعلم هلل سبحانه وتعاىل امسا بين 
 .[3 :اإلخالص]َّ خن حن جن ُّٱ: على ما يبىن عنه قوله تعاىل
نزالت تعلّي واعلم أن بني كل حرفني حميطني بطرفني وسائط هي يف أمر ال: معىن حرف )د(

يفصلها  يفسرها كلم، علية، وفيما أظهرته الكلمة واقتضته احلكمة تطورات كونية ينبئ عنها حروف،
ه ما يعرب عن ىلستند إة املكالم، وهي إما تنزل قائم، أو تطور لتمام كائن مما اشتمل عليه نظام احلكم

 الثاء من تنزهلا أو تطورها.
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 و ما يعرب عنهدوام وهوال فأول متنزل دون ما يعرب عنه من معناه هو ما ظهر له متام معىن الثبات
هر والباطن، ر والظااآلخحرف الدال، وهو اسم ملعىن اإلحاطة العلية املنبئ عن معناها امسه األول و

، ه الثابتاتدنعتثبت وتدوم  يانه، متصال بامليم، ألنه متام تسبب،الذي منه امسه الدائم وكان خليفة بب
 ويكمل ظهورها.

التطوير   أثناءيفنشأ يمث هو اسم لكل ما مث منه ظهور الكائنات كأول املخلوقات األربع، وما 
م االيت هبا قو ألربعة،ول امن مربعات األطوار احمليطة بأعمار ذوات األعمار باإلنسان األربعة، والفص

 َّحس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ: األكوان، وإىل معىن منه اإلشارة يف قوله تعاىل
 .[10: ]فصلت

 قد يكونوليه، ع أولوملا كان هذا التنزل والثبات والدوام قد يكون تنزال : معىن حرف )ذ(
و لك هملقابل لذلتنزل اان هذا عاملخلوقات وأخفاها كان يعرب ما يظهر فيه أدىن هناية يف التنزل إىل أدىن 

 ما يعرب عنه حرف الذال، ولذلك انعجم معناه.
اسم لكل ما  ، مث هوالذر منهالذي إىل أدىن ما يظهر فيه اخلفي من اخللق  وهو اسم للتنزل الع لى

ىن اخللق، ي هو أدالذ هو أخفى وأدىن، فلذلك أنبأ موصوال براء التطوير والترتيب مضاعفة عن الذر
الالم، بوصوال، ر" وأنبأ م"حيشر املتكربون يوم القيامة كأمثال الذ :aويف حنو معىن منه جاء قوله 

صل عن ه والتوبامة مضاعفا عن الذال الذي هو الزم معىن اخلفاء والدناءة، وكان حيث يقصد اإلق
يها فعاين احلروف م موقع اء يفالذال، الذي منه الذلول، وأنبأ عن خفي املظهر يف اسم الذال، وألمساء امل

 يضاح، فيلمح ذلك منها حبول اهلل وقوته.بيان وإ
ال أول ظاهر، كان الذل، ووملا كان أول ظهور احلكمة ما يعرب عنه بالثاء كان غيبا يف ظاهر الذا

 .طورهتفكان منوطا بامليم عادة األشياء، ومدادها، فكان أظهر من تنزله، وأمت يف 
ظهور   لكلمثمنه امسه احلي،  وهو اسم للكمال العلي الظاهر الذي: (حما يعرب عنه حرف )

وحركته،  هتزازه،ه الحصل فيه كمال عن صورة مادته ومدده، كالنبات الزائد كماال على ما يكون من
 احلياة بنور ىل كمالان إومنوه، ولطيف حسه إىل كمال احليوان املنتقل املتصرف إىل كمال حياة اإلنس

 اإلميان، إىل ما وراء ذلك من اإليقان واإلحسان.
للطف اوملا كان يف التكامل تنزل على الظهور وتطور سار على وجه : معىن حرف )خ(

 كان متعددا، طور فيهالت والروح، وكان منه ما يظهر بالكد واجلهد كان التكامل فيه منعجمًا، ولكثرة
 فكان ما يعرب عن التكهيل واإلخراج بالتصيري هو حرف اخلاء.

 ق.اخلالقدرة وأيد الذي منه امسه اخلبري ووهو اسم للترقي األعلى اإلظهار عن 
ومنها  خمربها،ا، ومث لكل ما يظهر عن تصوير واقتدار الذي منه يظهر خفيات األشياء، خربه

 اخلابرة واملخابرة، يف األرض وما يف معناه.
 لف، كانم األوملا كان مبدأ األسباب، كما ذكر الباء، وكانت حجابا لقيا: معىن حرف )ج(

 يها بركاهتا،تمع إلمت جتكمة ومن واجب إظهار آية الوحدانية أن يكون ملراتب احلكمة خوامن متام احل
 ويلتئم فيها تفصيلها وتلزم إليها معانيها.

 .ف اجليمو حروكان أول ما ي َعبِّر عن أول آية ظهر فيها الوتر، وكملت هبا الباء ه
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وأحديته  تعاىل، هللو وحده اسم اوهو اسم للجمع العلي الذي يظهر رجوع األمساء كلها إىل عل
 ليها األسبابد إَنسيت ت صاًل، ومعددا، كالَكِلم الاجلامع، مث لكل ما مجع وأمجل مف هالذي منه امس

 واجلوامع اليت ترجع إليها التفصالت، فكانت خليفته باخلامت أن يأتوها.
 (.ختصارًااحلديث ا )واخت صر يل على الغرائب. احملتوية أوتيت جوامع الكلم.: aفلذلك قال 

ور األعيان، ي هو ظهالذ وكانت معرفته باخلاء مصريا بني غايتها بالراء، وما يعرب عنه باخلروج
 .[25: ]النمل َّ يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ: من غيب اخلفي الذي إليه اإلشارة يف قوله تعاىل

 فلهذا انعجم معىن اجليم واخلاء، وظهر باللطف والروح. 
 يما يشري إليهلنبات فاياة نان، وما يف معىن ذلك من الرياح الذي عنها حمعىن احلاء بالرمحة واحل

 :ه تعاىلشري إليه قول، والروح اليت هبا حياة اإلنسان فيما ي[22: ]احلجر َّ ىث نث مث ُّٱ: قوله تعاىل
ه قوله شري إليي، إىل علو الروح، الذي منه تنزل الوحي العلي، فيما [29: ]احلجر َّخف حف جف مغُّٱ

 .[52: ]الشورى َّ حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ: تعاىل
ه كان بالفصل  كمالفيما بني هذه الغايات من الكماالت احملفوفة بالرمحة واللطف معناه وإ

ااًل مع امليم كم ، وكانتشيء حرفًا حميطًا، فعرب منوطًا بامليم، وتصيري الراء عن الرمحة اليت وسعت كل
 عارًا يف يوم أحد.ش aمث يف معىن لطيف متيزت عنه احلواميم حىت جعله 

"حم ال : لواأن يقو مرهمهلم حيث أمبعىن إحاطة معىن الرمحة، والقوة، والنصر هبم، ومتام األمر 
 ينصرون".

 لعقوبة.ام واعبارة عن إقامة الرمحة يف حمل استحقاق االنتق مع "الم" اللطيفوكانا 
،  براهيمإىل منه أو مما ربكة جدواهيف معىن اسم احللم الذي منه امسه تعاىل احلليم، الذي ب

لة، فظهر ، ال ملا أويت من متخذ اخل[75: ]هود َّ زت رت يب ىب نب مب ُّٱ: فيما يشهد له قوله تعاىل
 هي مقابلة زات اليتجملاباللطف منه حب العلم واحللم الذي قامت احلكمة على ما دون رتبة من معىن ا

 َّرب يئ ىئ نئُّٱ: عاىلتوله يما يشري إليه قمعناه، فلما وسع به إبراهيم من احللم من مستحق العقوبة ف
 حالك معىن ما لكن اهلل بسعة رمحته مما وراء احللم. .[74: ]هود

 وكان بذلك متخذًا خلياًل.
 امسه لكمال يفهنى ااسم مبارك متكامل متنزل، فلذلك كان منوطا بالياء معربا عن أ: فاحلاء

كيم، فله مسه احلايف  ربا عن كمال األسباباحلي، كما ذكر، ومنوطا بكاف النون، وميم التمام، ومع
 الكمال احمليط.

ه بركت يهع، إلوملا كانت الدال أول ظهور ثابت دائم وجب أن يكون ما جيتم: (معىن حرف )ل
هر به ، فكان ما يظ األلفه إىلثابتا، قائما، باطنا لوجوب قيام اخلامت اخلفي، وأن يكون حميطا، ترجع آيت

مسه هو، ي منه االذ ال، وهو اسم لإلحاطة العلية الفهمة بغيب كل الظاهرظهور األلف هو حرف الد
و مدد ه، الذي لدالاوهو باطن كل األمساء الظاهرة عليا ودنيا، وسند لكل ظاهر، وهو بكونه سند 
واله، وملا أللف وأم باكل ظاهر، وكل كائن قياما لكل شيء وحميطا به ومشرفا عليه، فكان أحق ما نظ

 .ه اهللالرتب ووجوب إمجاهلا ملا توسطت الالم بينهما انتظم من ذلك امسبينهما من 
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امه ى البدء، ومتبدؤه أهنا مفإذا انتظم باالسم العلي ميم التمام يف امللك مضاعفة لكماهلا كان امس
 aظ عن النيب ل ما حفذي قأهنى التمام، وانتظم حميط القيام، وجامع اإلمجال، وهو امسه املدعو به ال

عرابا عن إقع ذلك يباع بسواه إال أن يكون تلقينا ملتعلم، أو نطقا عن مقتضى حال يرجع إىل ات دعا
 حاهلم.

 )اللهم(.: وذلك االسم العظيم قوله
لذي هو تعاىل االواو، طا بوإشارة الفتحة اليت هبا اخلتم إىل األلف احمليط بدءا وختما وكان منو

 ألف بفتحة.إىل األلف، ومتام على ويل مشاد منه إىل 
لعلى، ا ورد األمساء عزيز،غيب مجيع األمساء الظاهرة، وسندها، وكثر ترداده يف الكتاب ال: الواو

 واألحكام، واآلثار، جبملتها إليه.
ذي مبدأه هلل، الامسه وهو اسم مبدؤه اهلاء، وختمه األلف كأنه كمال إحاطة راجعة إىل ظاهر ا

 ، وكان تعينها غيبا.األلف، وختمه اهلاء، مع غيب الالم فيه
إليه  عنواتمال ما الك وكان منوطا بالدال الذي هو مدد منتهيا إىل الباء الظاهرة الفاء، مدد

 اهلادي. نه امسهملذي االقلوب، كما كانت الدال مددا ملا ينتهي إليه نظر العيون، وذلك هو اهلدى 
لوحي، وكمال اغايات  ليهيتوجه إ ولذلك أشري يف الكتاب العزيز بأنه هدى، فهو مبنزلة املدد ملا

 اإلميان والعلم إىل ما ليس وراءه مرقى.
اء، حرف اهل ما يفوملا كان ما ظهرت بركة تنزل التاء له، الذي هو الدال قائ: معىن حرف )ط(

ه الصورة متت في ، قدوجب أن يكون لتنزل الدال، الذي هو احلاء احلاصل به الكمال بالروح واللطف
يكون  وجب أن وهامأ، من غواشي واعتالق د مع كمال الصور وقع التنزل العلىال ب باحلياة، وكان

 لطاء.انه حرف ععرب يللحاء ما جيتمع بركته، ويظهر ختلصه من تلك الغواشي واالعتالقات، وهو ما 
لذي منه امسه دنيا، اوليا وهو اسم للتقديس العلي عما يتعلق به األوهام من موقع ظهور احلياة، ع

 يب، والطاهر.الط
 "نسمة املؤمن :aمث لكل متخلص من تشبب علق به لتمام صورته يف حنو ما يشري إليه قوله 

 م عامله باسماب، واسالتروطائر يعلق يف شجر اجلنة" ولتخلص عامل اهلواء من ثقل عامل األرض واملاء، 
 الطري.

اء وهو ن األدوملص التخ وكان موصوال مبا يعرب عن بدء احلكمة الذي هو الباء منيبا عما به
وره ي ال يصلح ظهيط الذاحمل الطب الذي منه امسه تعاىل )الطبيب( وملا يف اهلاء من معىن الغيب والقيام

 .[1: ]طهَّزئُّٱ: لألفهام ملا نيطت بالطاء انعجم معناها يف قوله تعاىل
 طرفني، ها يفاطته إحألن اهلاء غيب حميط باطن، والطاء تقدس عن ظاهر منته إىل باطن يكون ب

 فلذلك إذا ظهرت معهما الوصلة احلاملة اليت هي الالم.
لغيب األعلى ااصل من الو كان من ذلك نبا عن مجيع غايتهما مما أنبا عنه معىن اهلطل، وهو املاء

 إىل الغيب األدىن.
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العنف بظهر  وملا كان الطاء تقدس روح احلياة وكان ما ظهر بالروح، وما: معىن حرف )ظ(
 حمتجبا، وهو ن معناهععرب ان معناه عنفا وغلبة انعجم الحتجابه بذلك العنف والغلبة، فكان ما يحىت ك

 حرف الظاء.
ه الذي منه امس اطة،وهو اسم لظهور التقدس العلي على وجه الغلبة، والقهر، والقدرة، واإلح

ظاهر وليس فوقك ت ال"اللهم أن: aالظاهر، وإىل ما فيه من معىن العلو والقهر، يشري إىل قوله 
 شيء".

 فهو فوق بالعلية وليس له فوق.
ء جلميع ما اهلات هبكما أن الظاء بالروح فوق ليس له فوق، وهو تعاىل الطاهر الظاهر، ونيط

 ن.لظاهر والباطمعىن ا لعلياطرفيهما مع اهلاء، الذي هو الغيب، الذي هو األبطن، فكان يف امسه الطاهر 
و ما يشري ة يف حنغلب تب العلى مما أظهره الراء مث لكل ظهور عنوأظهر ذلك ما فيه من تنزل ر

 ا منوطامعناه نباءأمث  "ال يزال أهل الغرب )يف رواية حسنة( ظاهرين على احلق": aإليه قوله 
الظالم الذي وري حق، غعن  بالوصلة احلاملة والنهاية التامة عن معىن الظلم، الذي إمنا يكون عن غلبة

يشري إليه  ات فيماقاودركات، وجرى يف لفظ الظفر الذي يكون ملن ال حق له يف املتنطمس بغلبته امل
 )إهنم ليظفرون كما تنصرون(.: aقوله 

حرف  عرب عنهيو ما وملا كانت امليم متام ما ينتهي إليه الظهور يف األمساع ه: معىن حرف )س(
 لسمع واتصالهلطافة اللك مساء مجيع ذالسني، وكان ذلك مظهرًا للبدء، والتمام، والوصلة، بإظهاره األ

 بإدراك العقل فلذلك ظهر يف صورة رمسه اإلشارات الثالث.
ذي منه امسه الث، الالث وهو اسم للظهور العلي احمليط اجلامع جلميع األمساء الواقعة يف الرتب

 تعاىل السميع.
أنه  ها، حىتمفصلووهو اسم األمساء كلها مظهرها ومضمرها، ومبينها، ومبتهمها، وجمملها، 

البصر، وكان والسمع  اهرييرجع إىل ذاته منه حبظ، وكان السني فيه كماال بكونه منوطا بامليم جممع ظ
 ي غيب دائم يفداء، وهالبتمفتتحًا بياء السبب واحلكمة املستندة إىل األلف الذي ال يظهرها إال يف ا

واًل عماد الكل ق ن" فكام اهللمبتدأ "بسألول يف الباء، أول ما افتتح به الكتاب مضافا إىل االسم العلي ا
، كان ذلك ال لسانلب وقوعماًل، وحياة له فمىت خال منه أمر ما علمًا ونطقًا فلم جير على ما ذكر 

 اآلخر الواقع دون استناده إليه فسقًا خبروجه عن إحاطته.
ائدهتا يف حتصل ف  المث لكل ظاهر وفاء علمه من السمع ال من النظر حنو السماء والرسوم اليت

بالسر الذي  ت الرتبظهراماألعيان إال حماذا هبا نطقا حنو الكتابة والرسوم والوسم، وكذلك اختص مع 
 يواري عن الظهور للعني.

لصدر كان ذي يف اب الوملا كان أحق ما تظهر فيه اخلفيات غيب القلوب الذي آيته سويداء القل
ة وى تفضيل سورذلك احتس" ولالياء عما هو قلب  القرآن يف كلمة "يخليقًا أن يعبِّر السني مستندا إىل 

 تكون لتكملة يقا بأنخل وكان ومفردها مبهم يف غريها من السور يس على البينات اليت شأهنا اإلهبام،
 .aر كل الوجود إذ هو املبني هلذا املنزل، والقلب الذي يف كتابه نو aبيانه امسه حممد 
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ظهار هد، وإان ظهور هذه الرتب الثالث بالشني قد تقع لشدة، وجوملا ك: معىن حرف )ش(
 مرهب، انعجم روح سالمها عند ذلك، فكان ما يعرب عن منزلتها هو حرف الشني.
هر الذي ره األظظاه وهو اسم ملا مت له ظهور تنال منه العني حظا يطابق أهل السمع منه دون

 د.يشهالت املرهب، وإسناده الذي منه عرب عنه حرف امليم فهو اسم لذلك االطالع العلي
مرجع ووبة، وفيه بإحاطة غيب اهلاء، وأثبت بثبات الذل، فكان سبب كل وهبة وعق: وصل

 حكمه اجملازاة، وأرهب األمساء أنباء أمساء التخويف العلي عليه.
الشيء عرب عن هلمزة ما بامث لكل ما مث به أمر، أو جهد، أو شدة، فلذلك كان منوطا بالياء منتهي

 الذي هو متام كائن ذو مجلة تامة متصلة، ال حييط بإقامتها وعلمها إال هو.
الذي هو  ن الرتبرب عاملنوط بالشني يف شهد، وملا فيه من الشدة والرهبة كانت منوطة مبا يع

السر عن  فك ظهور ينال السالمة "السني" وكانالراء معربا عما هو الشر، يف مقابلة السر، مع روح 
 شر.

كان وباطن واعلم أن هذه احلروف ملا كانت فيها جوامع تتطابق ظاهر ال: عىن حرف )ص(م
تفاع قع، وانيرى منها حروف ختتص بتفاضل، وكان ما يعرب عن مطابقة بعض لبعض ظاهر الباطن جمل

 هو حرف الصاد.
هر مث لكل ظا ادق،وهو اسم ملا بني إحاطتني عليتني يكون أحدمها أظهر الذي منه امسه الص

 .[15: ]احلجرات َّحس جس مخُّٱ: مطابق لباطن يف حنو ما يشري إليه قوله تعاىل
وجود قرآن املال ةفمطابق القول لعلمه صادق، ومطابق العمل ملقصده الصحيح صادق، فلمطابق

 .[33: ]الزمر َّجي يه ىهُّٱ: كله كان هو الصدق فيما يشري إليه قوله تعاىل
ي وقع يل، الذلتفصاك التفصيل الذي وقع حبسب ذلك ومما وقعت به املطابقة تفصياًل حبسب ذل

 ء.ن شيعفيه التفاوت، يف أي الرتب وقع، والصدق املكمل ما حتيط مطابقته وال خيرج 
 وىفأ نمث انقياد م أويل التصديق،وملا كان هلذه املطابقة واإلنابة صفات عند : معىن حرف )ض(

الضار  والضعف الشدةكان ما يعرب عن موردها باألمثان، وكان ذلك مما يضعف ويضر أويل األعراض، 
ملطابق االعلي  ظهارباملكذب واملرتاب هو حرف الضاد، ولذلك انعجم عند من ال يقبل وهو اسم لإل

 ار.لإلبطال العلي الوارد مما ينبو عنه املريب، ويتضرر به الذي منه امسه الض
الواو  دًا علىمعتم دم هذه الرتبهو اسم الضر الالزم عن كثري من الصدق الذي يتق: املرتبة

 الظاهرة ألفا يعرب عما هو الرضي الذي به يثمر الضر صفاًء وصوابًا.
على  مًا إالم علاعلم أن احلق تعاىل ملا كان غنيا عن خلقه، فلو مل ينصب هل: معىن حرف )ع(

و حجاب حنو ذي هال لنوراالهتداء النطمس عليهم وجه عبادته، والقهر عنه فكان ما به االهتداء من ا
 )حجابه النور(.: aما يشري إليه قوله 

ور،  احلظ من النخللق إىلقى اوأما النورانية عليه مما ينسب إليه االطالع العلي، وباملزيد فيه يتر
 وما هو آية عليه هو ما يعرب عنه حرف العني.

لكل اطالع عن علم  فهو اسم مبا هو االطالع العلي املعلم يعلم ظاهر الذي منه امسه العليم، مث
وكان منوطًا بالياء املعرب عن التنزل والنون احمليطة إحاطة كمال علو، أو إحاطة اقتطاع دنو أمساء لكل 
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شاهد هو يف عامله هناية، يعترب هبا ما دوهنا حنو عني الشيء الذي يطلق عند كماله وهنايته، ومنه أطلق 
ى مطر أيام ال يقلع حلصول االنتفاع بتواليه، ولذلك على مقدار شرار ناقع من املاء املنفجر عني، وعل

 الساهني الذي يظهر به مقادير األشياء لظهور أعياهنا للعني، وهو يف موقع احلجاب.
زة يف الرسم رة اهلمت صووأما احلجاب آية عليه مبنزلة اهلمزة يف األنباء عن الذات، ولذلك كان

، زة علم األلفما اهلمكزة، يمة القد ألن العني علم اهلمعينًا لطيفة أو صورة العني يف الرسم مهزة عظ
حميط باسم  وامليم لالماإلله، وكان حميط التنزل لذلك، فهو منوط با هفكان امسه العليم متنزل امس

: يما يشري إليه قوله سبحانهف، باألمر كله، أعاله [2-1: آل عمران]َّ ىل مل خل ُّٱ: احلجاب كله إحاطة
 .[2-1: البقرة]َّ يل ىل مل خلُّٱ

ته عن إمكان ل وقراءلعقووهو ما شأنه أن يظهر باهلمزة، ومل ينظم كلمة للعلو معناه عن إدراك ا
ن يف النطق، ، ويتمكعقولالنطق به، وانتظم )ع ل م( كلمة يف حنو العلم والعلم لتنزله ملا تدركه ال
 ، وهو يف لفظظ املاللف يفويظهر حظ من معناه، مبظهر اهلمزة يف مبدأ ظاهر امليم على االتصال إليها 

 آمل ما يسع ذات املتأمل إجياعًا، ومنه آمل باملكان إذا وسعه عمارة.
يغيب على، وره األوملا كان هذا النور، وما هو آية عليه قد يغشى سترًا فيغف: معىن حرف )غ(

 .فورمسه الغنه اعلى األدىن كان ما يعرب عنه مغش هو حرف الغني وهو اسم لستر العلي الذي م
أمور ال  دىن، يفاأل مث لكل ستر وغشاء خيفى فيه عني أمر فلذلك انعجم معناه وتنزل وكثر يف

 الغم، والعنيوالغيم، ق، وحتمد ألن أصلها عن ستر وتغطية حنو الغل، والغلي، والغش، والغباوة، والغر
، الذي هو العني ظو لفهوألطفها لظهور الياء والنون فيه اللذان مها جنب حرف العني يف متام امسه 

ئ نورانية ق الذي يطفيقوالغمام الر الستر الرقيق بإطفاء نورانية النور، حنو ما يضعه يف املرآة التفوه فيها،
 القمر أو الشمس وال يستره.
ه وقفة ت عندوملا كان ما انتهى أمر البدء وكمال متت فيه األلفة، ووقف: معىن حرف )ف(

بيب يف أمر التس ستقاللهجد امة كان ما يعني مما يعلى أو يدىن مما يوالسواء وابتداء ما دونه فضل احلك
ف الفاء، ه هو حرعلي وعماد احلكمة كان ما يعرب عن ذلك الكمال األول الذي هو بدء كل كمال ينيب

الفاطر  نه امسهملذي وهو اسم الكمال العلي األخفى الذي مبدأ كمال كل ذي كمال منه، وهو عماد ا
 مثء اسم األلف  انتهاهر يفظالكمال العلي األخفى الذي مل ينب عليه اسم خلفائه إال ما  آية على ما هو

اهتا تبتىن ا، وصفكماهللكل بدو كمال تبتىن عليه كماالت األشياء كفطر اخللق اليت على حركاهتا، و
و هذا حن فرهم منكم كعلى كماالهتم، وعلى تستر والتكدير دون صفائها تداعى أحوال اختالهلم وترا

 انه، أونه، أو ينصر"كل مولود يولد على الفطرة حىت يكون أبواه اللذان يهودا: aالغني قوله 
 ميجسانه".

حلاء ظهر با حيث وخلفاء معناه كان حرفه منعجمًا فلذلك أعجم، وأنباء مع اخلاء الذي هو
وف اسم نه مع حرمظم والباء، الذي هو قوام ظاهر كلية أمر التفصيل عن معىن ما هو اخلفاء، وانت

 ىهُّ: ىلليه قوله تعايشري إ و مااأللف األلفة اليت ال يستقبل هبا سبب إال ما كان من خفى أمر اهلل، يف حن
 .[63: ]األنفال ََُّّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
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ادت ظهور فزء والولكون الفاء كمااًل يف بدء األمر كان له رتبة يف االنتها: معىن حرف )ق(
 قاف.هرت، فكان ما يعرب عن ذلك الكمال هناية وظهورًا هو حرف الهناك عجمته، وظ

لعلي لظهور الى اوهو اسم ألكمل ظهور، حميط، ظاهر يف نفسه، مظهر ملا دونه، فهو مبين ع
 نفس.ظهر لألما ياحمليط املظهر الذي منه امسه القادر فيما يظهر لألعيان، وامسه القاهر في

هر له، وكان اء املظالبنبلقاف احمليط بالدنيا، والقلم احمليط مث لكل ظاهر يف نفسه مظهر حنو ا
ن طي املظاهر مرفا حمييه طعمادًا يف اسم القرآن احمليط مبا أحاط به، ومبا أحاط بكل حميط، والتقى ف

 حد تهيا إىل، منحرف القاف، والباطن من حرف النون مع ما تضمنه حرف التطور، وهو حرف الراء
 ن حرف الواو،مع قوام اء ملف وأنباء معتمدًا على حرف األلفة العلية الذي هو الفاهلمزة، وإطالق األ

د كثري اإلحلا فيه والذي هو ذات العلو كما سبق الفرق انتهى به ظهور كل ظاهر حىت انعجم فوقع
 الشدة ظهوره.

ومن  رهر ظاهىل أظإوملا كانت احلكمة العلية احمليطة الدائرة يف أهنى باطن : معىن حرف )ال(
ة ختم احلق ون إقامالك باطن أظهر ظاهر إىل أدىن ظاهر باطن قد نظمت هذه احلروف نظمًا وأقامت هبا
، بل العجم ن األمممها مجلتها، وما أحاطت به من احلروف املندجمة أثناءها مما نطقت به العرب وغري

لف بني األ ل مامث وما حلق بذلك جزامواالمن احليوان، بل ما يقع من حفيف األشجار واصطكاك 
ما حييط وحنوها، ويم واهلمزة وما بني الياء والفاء، وما بني القاف والكاف، وما بني الشني واجل

جلامع امة من األمر اء احلكا وربتفاصيل احلدود كلها، اليت تظهر حروفا يف األلسنة أمجعها مما يشري إىل م
ملاحي، جلامع االنيب اماحي، ماحق، خمتص به جلملتها، احملتجب بتفصيلها على أنه حرف واحد جامع، 

رب فا واحدا هو ما يع، فكان ما ينبئ عن مصري احلروف كلها حرaالذي ميحو اهلل به الكفر حممد 
مل( ف يف )أحلرواأللف حميطا مبا ظهرت إحاطته عند مشرع التفصيل يف جوامع تفصيل ا معنه ال

ها ة، وعودشتهرمن سلسلة احلكمة يف العروج فاقتضى هذا احلرف أن احلكمة كلها حرف واحد، أل
 .aمن تكميلها اخلاص بتكملة احلكمة مبحمد 

ا أويت  جنب ميفكمة مث أعلى له األمر جبمع هذه اإلحاطة الفسيحة أي ملح مث حمو فصارت احل
 جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص ُّٱ: من اخلري األكمل األعم خري كثري، كما قال تعاىل

 .[269: ]البقرةَّجف مغ
حدة لو الواجلمع إىل ع إىل األعراض عن استقراء التفاصيل، وأعلى إىل أمر a إليه قوله وأشري

 من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ: يف حنو قوله تعاىل
 .[110-109: الكهف]َّمي خي حي جي ٰه مه جه هن

، واالختصاص هذا احلرف [50: ]القمرَّحم جم يل ىل مل خلُّٱ: وقوله عز من قائل
د كفر مبا أنزل على فق ،ن كذب بهحرف َم ،الم ألف": aلوحدة لتعدد التفضيل قال فيه باجلمع وا

 .حممد"
 العلي الذي ال ، وهو اسم للمحو واحلق الذي هو آية املكانaإشعارا باختصاصه بنزوله 

، والنهي ه للنفيتوجهشيء معه، الذي ينبئ عنه نطق وحتقيق آيته الصمت، مث لكل ما يراد إعالمه و
 ه، وحمقه.ا حملوى امسرفع وكل ما ال ثبات له، وال ينبئ عنه اسم إال أن يكون السم ذلك املسموال
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 من رنزن مم ام يل ىل ُّٱ: ومن تفصيل ما تضمنه مجع هذا احلرف، ما يشري إليه قوله تعاىل
-26: ]الرمحن َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ: ، وقوله سبحانه[88: ]القصص َّٰى ين ىن نن
 لى حقيقة أنه واقع غري منتظر.، على معىن تفسري ذلك ع[27

، ألن ما تنظر [30: ]الزمر َّحنخن جن مم خم ُّٱ: ويف حنو من معناه ما يشري إليه قوله تعاىل
ا شاء مد آتينا على قب، وإذ لقلواإليه يف العيان واألبصار، إمنا هو آية على ما هو الواقع دائما يف بصائر 

، خالقا لى وأدىند أعع مسمياهتا من وسع الوجواهلل العليم احلكيم من تفسري معاين احلروف ومواق
لعزيز حيث اكتابه  يرادوخلقا، إدراك عقل وحس، ومثال، إميان وعلم، فليسنت بسنة اهلل سبحانه يف إ
مناهلا يف  ل ليقربملفصاثىن فيه ما بسط من املعاين يف السور الطوال، ويف املثاين، وأوجز يف سور 

 اآلية هلا يف ر قراءةتكراعمال، وتقرع مسع العامة منها على قصرها باحلفظ، ويتيسر استعماهلا يف األ
لقصص، ثال، وااألموالصالة، وحنوها يتسع له دراسة اخلاصة منهم يف مطوالت السور من األحكام، 

ى القول يف اطنا تشنا بواملواعظ، وغري ذلك مما اشتمل عليه إحاطة الكتاب العزيز قصدا ظاهرا، وحل
نفع يف لويتسع فيه ا احد،وتام يوجزه إجيازا، وينسقه نسقا حبيث يناله احلفظ يف وقت معاين احلروف خب

مىت ى واألدىن، فا األعلطرف غابر العمر جاريا على وسط من املعىن، جمتمع عليه بناشئة الفهم بنور اهلل
وفها رعاين حمموع حتفظت هذه املعاين املوجزة فوجدت كلمة تأتلف من بعضها علمت أن خطا من جم

علي اهلل البإال  وال حول وال قوة: حبسب حال أهل اللسان، اليت تلك اللفظة من كلمهم، ونقول
 : العظيم

 غيب وإحاطة.: _ األلف
 .بدء غيبه، وحد إحاطته: _ اهلمزة

 تسبب ظاهر مترتب.: _ الباء
 مرجع إىل ذلك التسبب غيبا.: _ التاء
 مثرة ما بني التسببني.: _ الثاء

 ع وإمجال.مج: _ اجليم
 تكامل صورة تيسر.: _ احلاء
 خروج خباء بعسر.: _ اخلاء
 دوام استقالل مبنة.: _ الدال
 دقة ولني.: _ الذال
 تطوير وتصيري.: _ الراء

 ذم أمر كامل جبهد.: _ الزاي
 توفية ظهور جوامع تفصيل يف حسن لطف.: _ السني
 ظهور متام تفصيل يف حسن ظاهر.: _ الشني
 حبسىن. مطابقة: _ الصاد
 مطابقة بسواد.: _ الضاد
 ختلص متام.: _ الطاء
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 غشيان بغلبة.: _ الظاء
 كلية آية يناهلا إدراك.: _ العني
 غيب آية هادية.: _ الغني
 بدء خلوص مهيأ لتغري مبزيد أو نقص.: _ الفاء

 ظهور مبنة.: _ القاف
 ظهور عن ظهور متكامل ذي استقالل.: _ الكاف

 ف.وسع وصلة يف لط: _ الالم
 متام أظهر منال حسن.: _ امليم

 مظهر مبني.: _ النون
 إحاطة غيب كل ظاهر.: _ اهلاء
 رفعة وعلو.: _ الواو

 إذهاب كل موضوع.: _ الالم ألف
 سند كلية كل كائن ظاهر وقوامه من غيب أدىن للدنو.: _ الياء

اللسان  يق ذلكق حتهذه املعاين إذ استخالهلا ذو تقوى واستمداد من ظاهر علم لسان أشرف يف
إىل الغاية  بالغته حكامعلى متام معاين كلمة وفرقان، قوام أصلها حبيث يبلغ يف فهم ذلك اللسان وأ

 القصوى بعون اهلل تعاىل وتأييده وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.
 فصل يف معاني أمساء احلروف

 احلرف من الشيء طرفه وحده الذي ينقطع عنده.
اّلء" ما امسه "اطق بيوجد ساكنا منه، وهو أول ما يظهر يف الن ف من اسم احلرف هو ماوفاحلر

ق به أخذ يد النطا أركىن عنه لعلوه أو قوته حنو ما يأخذه من كلمة باليت هي اسم احلرف الذي إذ
 ساكنا، واختلب الناطق للتوصل إليه.
روف احل هذه ه، إنآب، وهو الذي ينظم يف الكلم مع غريه مثال: حرف اهلمزة، متحركا فيقول

 باء، شني، راء.: الثالثة مثال إذا عربت عنها بأمسائها قلت
 وهي كلمات وأمساء تنتظم مجلة حروف.

، فإذا ث تنتهي حيوحلروفها أمساء هي أسبق منها رتبة، وكذلك أمساء حروف تلك األمساء إىل
 أثبت منها كلمة اقتصر منها على ما يوجد ساكنا منها، وهو مبدؤها.

لساكن ا، وذلك حلرف"آب" وخفيت ألفها، ومهزهتا اللذان مها تتمة اسم هذا ا فأخذ من الباء
 حلرف ذلك االسم وحرفه.

 وأخذ من الشني "آش" كذلك، وخفيت ياؤه ونونه.
 بشر.: ومهزهتا، فقيل وأخذ كذلك من الراء "آر" وخفيت ألفها

اؤها إىل وفاء ما ختلل فكانت هذه حروفا أي حدودا، وأطرافا من أمسائها، وأمساء ما تتضمنه أمس
إليه قاب من بشر طرف االسم الذي هو باء، وأحرف ذلك االسم، وامسه األلف فقد خفي يف باء بشر 
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: حروف األلف، وهي اهلمزة، والالم، والفاء، خفي فيما خفي فيها حروف اهلمزة مثاًل، وأمساؤها وهي
 تفسري احلرف بامسه.اهلاء، وامليم، والراء هكذا إىل أقصى وفاء ما ينتهي إليه 

 وتفسريه تفسريه بالغا ما بلغ.
ائها كما ف من أمسأطرافوضح هبذا أن املذكور يف الكلم من أمساء احلروف إمنا هو حدود منها و

 ها.ا وحدودائقهحتيط احلدود باألشياء واألماكن على ما تتضمنه تلك احلدود من معانيها وحق
ل امسه، اء مدلود وفمة، وذكر اسم احلرف كلمة تفيواعلم أن فرق ما بني أحد احلروف يف الكل

 وهناية حده، وكمال حقيقته.
ة امسه، وإذا ته داللنتظمفإذا قلت مثال فقد ذكرت وفاء معىن الوصلة الذي ال ملح وصلة إال قد ا

الذي  واجللد لعظماأخذ حرف يف كلمة حنو موقعه مثال يف حلم، فإنه يفيد وصلة ما هو وصلة بني 
 بينهما كما تلحم اللحمة شذى الثوب، وليس ذلك كلية الوصلة.يلحم ما 

نتهي عدد يهنى ما ىل أفأمساء احلروف مبا فيها من احلروف مبنزلة األمر اجلامع الذي يتفصل إ
ال و كتاب خاص، يفمثال لذريته فلذلك وجب أن ال تذكر أمساء احلروف  تفصيله، ومبنزلة آدم 

 خياطب هبا إال نيب خاص النبوة.
يطة نبوته امع احمل اجلفإن خيتص ذكرها بالكتاب اجلامع احمليط بكل كتاب، وإن خياطب هبا النيب

بني هبذا أن مسه، وتىن ابكل نبوة، وذلك ال يكاشف إال اخلواص من أمته، فهذا موقع معىن احلرف، ومع
 .لكلماالكلم واألمساء تفصيل ما تضمنته أمساء احلروف وحتقيق أهنا جامعة ملعاين 

 ملا كان املكان العلي، ولكل كائن ظهور ومثل.: معىن لفظ اسم
 وإما يف احلس، وبصر العني. إما يف العقل، وبصرية القلب.

 م".فظا "اسنه لعكان حظ السمع املطابق ملا ظهر لبصرية القلب، وبصر العني هو ما يعرب 
 ولوجود "السني" فيه كان مثال حسن لطيف وهو السمع.

 ه كان صورة تامة يف البناء واالجتالب.ولوجود امليم في
 األلف له كان فيه غيب وإحاطة.

 كان له علو غري ظاهر معىن اسم األلف. وخلفاء "الواو" فيه وسقوطه
 امسه، يفر حرفا يظه اعلم أن هذه احلروف ألوليته، وأحديته، وإحاطته، وقوته عن اإلدراك مل

ة يظهر و اهلمزهلذي ر احلروف سواه، وسوى حده، اوإمنا ظهر تنزله، وغاية حده وهو اهلمزة، وسائ
ر يف األلف وال يظه "ج" حرفه يف امسه حنو ياء جيم، وسائرها يتظهر فيه ما يوجد منه ساكنا، وهو آب
، ائر واألبصارثل للبصيتم واهلمزة ما يؤخذ عنه ساكنا، لفوت األلف وأعلى اهلمزة، فكان ظاهر امسه ما

ليت مكن األسباب وصل اوومتامه، إىل حد أول ما يظهر منه تويل احلكمة، من سعة ما بني أهنى البدء 
ملويل إىل اللطف ا القائم ألولاخللق فيها من االدعاء، ووقعت األمور منسوبة إليهم، وهو ما بني البدء وا
أمر  ر، وهو هنايةف الفاطللطيإىل الفطرة املنسوبة، فقام اسم األلف يف األمر األعلى مقام امسه اإلله ا

 البدء.
، معناها وجزهيووضح هبذا أن الكالم يفضل مبا تضمنته الكلم، وإن الكلمة جامعة كالم 

 ويفصله تفسريها، واستقراء ما يشتمل عليه جامعها.
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 على.ء األمث جيري االسم احلرف يف متام كل بدء، وأدىن يكون له آية وخليقة للبد
 : واعلم أن أمساء احلروف، وسائر الكلم

 ومنها، ما يكون على سواء. ما يكون على ترق.منها، 
ألمر العلي، نو من االد فهو االسم الذي هو األلف اسم متنزل من علو إىل دنو، ألن الفطرة أدىن

 لذي هو الالمنهما، اا بياليت هي من الفاء اإلهلية أعلى العلو، اليت هي من اهلمزة، واللطف وصلة م
 فظهرت فيه ثالث رتب البدء.

ال وال ين ما هو أن حرف "األلف" ملا كان فوتا عن العقول ال ينالاعلم : م )اهلمزة(معىن اس
 و "الالم" يفهطق كما نيف  هو إال باهلل، وكان فوتا عن اجلبالت أن تتوصل إليه بوسيلة، وال يفتتح به

 اسم "اهلل" الذي هو من معىن فوت "األلف".
فُأعلي  قوى،عن حفيظة وت ةافان حده لشرك فيه وجب أن يكون يفيف معىن فوته عن نيل ا

ق يف لف اخللنه كحرف اهلمزة عن النطق اختيارا كما على حرف األلف عن النطق اضطرارا، كما أ
كهم يف سائر ليهم شرعجر حياسم اإلله للتوحيد اختيارا ألزمتهم األحدية يف اسم "اهلل" اضطرارا، ومل 

 األمساء فرضا.
من الرباءة،  ذواهتا ا يفذلك سائر احلروف، قرر النطق حبروفها ملوإن كان قد دعوا إليه نقال، ك

د سائر يها أسنلق ففاحلروف اليت هي قوامها، وأواسطها، وإلحاطتها، وفوت اإلحاطة عن دعوى اخل
 الكلم إليها.

عل اسم ق وجولذلك ملا كانت األلف فوتا، وذات قوام احلرف كان اسم هو من حرف النط
روح  الثه منه وثاحلروف، ومل يظهر فيه حرف قوام لسائر سوى ما يف أول اهلمزة كذلك من ذوات
 األلف الذي هو متجها.

ع من مقتضى بالتتب ذلك وكان ثانيه الذي هو روح فيه ساكنا أنبأ بأنه ميم نطق كاملاء، مث فصل
" اسم "اهلمزة تكون يفلهاء" "املنتهية إىل اهلاء، وأظهر يف اسم الرتبة بلحاق "الثاء" تعود حرف الزاي 

 كمة.م احلكاحلروف الدائرة حنو الواو، وصار اسم اهلمزة يف إقامة قوا نوع دور، وعود
هي كالتاء،  ة، اليتثانيفاحلروف كاسم اإلله يف قوام ما منتهاه الفطرة وجاز بعالمة الرتبة ال
ر ثانية يف سائهار الظن إكاحلروف كلها فكانت رتبتها رتبة واحدة ثانية عن أولية إحاطة األلف ومل حي

 احلروف، لتبقية أمر الدعوى يف القوام واألولية.
 واء، واملاء،صيله اهلن تفومقتضى اسم اهلمزة هو قوام حكمة اهلل العلية املقامة باحلروف الذي م
 غيبته يف لظاهر إىل حم والسموات السبع، والتمام املنتهى لغيب من غيب اهلاء مبرجع األمر باهلدى،

ية آلذي هو ر، اجاز ملعىن ذلك باطن سائر احلروف، كما كان السم األلف إحاطة الوتباطنا، و
 االستدارة.

 على سبيله. فكان اسم األلف ثالثيا، وأجرى ظاهر سائر احلروف
 احمليط. يالعلهو ف، ويف باطنها حكم تربيع اهلمزة حكمة علية حميطة ال ينال كنهها إال باهلل

 مما متام امسه "األلف" أو "مهزة". وازنهوما : معىن اسم )باء(
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ا حنو أمسائه ر يفاعلم أن هذه األمساء كلها على ما تفسر من معاين حروفها موجهة مبا ظه
الق نزهلا إىل إطن حمل تقية مإليه، منتهية إىل حده الذي هو "اهلمزة" متر سامدةاأللف، مقبلة على علوه 

 األلف بانتهائها إىل علو مظهره "باهلمزة".
اهلمزة" "حجبته  و ماا يتضح مثال يف لفظ "فاء" فإنه اسم عال من تنزل حمل الفطرة إىل علكم

 منتهيا إىل اهلمزة من غري إظهار وصلة.
عناه ها يف مف منفهي كلها مقامات باأللف منتهية إىل اهلمزة على حسب ما خيتص به كل حر

 : املستقر يف احلروف ومجلتها أحد عشر حرفا
 ، حاء، خاء، راء، طاء، ظاء، فاء، هاء(.)باء، تاء، ثاء

 وجيمعها علوان على ما دوهنا من احلروف بعلو قوامها من حرف "األلف".
للذين احلرفني اذين هوترفعه انتهائها إىل حده، فال ينزل حكم توليتها وانتهائها عن مقتضى 

 هاه.منتوه منهما اسم "اهلل" واسم "اإلله" وما كان منتهاه مبا دون ذلك مما هو قوام
 فال يكمل سبب من حكم "الباء".

 ومرجع "التاء".
 ومثرة منهما عن "الثاء".

 وتكامل من حكم "احلاء".
 وخروج حب من "اخلاء".
 وتطوير من حكم "الراء".

 وختلص من "الطاء".

 وظهور من "الظاء".
 وحد صفاء من "الفاء".

 وإحاطة غيب من "اهلاء".
ال إالذي ال إله  "باهلل صيال" إىل األلف واهلمزة املعرب عنهما تفوإقامة إحاطة يف تنزل من "الياء

ا دون ذلك، ايته مهنكون يهو" ومىت استعني يف إقامة معانيها، مبا دون ذلك مل حيصل به استقالل وما 
 "الياء"هناية له، و ر" يكونالنو"كالسني مثال، فإن املظهر املبني من أمر اهلل تعاىل الذي منه امسه تعاىل 

 قوام ومها يف الرتبة دون األولني قواما وهناية.
د يعلو ، وقوكذلك حكم كل حرف ينتهي إىل ما دون حد األلف باهلمزة من سائر احلروف

امه مزة" ولكن قوية "اهلهنا احلرف بقوامه، ويتنزل بنهايته، كالقاف مثال، فإن هنايته "الفاء" وهي دون
ن رتبة  ما دوي إىله كالكاف فهو متعال، وكل حرف ينتهباأللف، وكل حرف ينتهي إىل ما فوق رتبت

ره األعداد يها تظهفبتها كالنون وبيان رت ، فهو مستوٍ متنزل، وما انتهى إىل ما به ابتدىالقاف فهو 
 ومراتبها، معىن حرف اسم "سني".

جامع معىن امسي هذين احلرفني هو وفاء إظهار وترية : معىن حرف امسي )سني، وشني(
ذي تفصيل على حكم رتبته الظاهر منهما يف حس السمع، ويف حس املشاهدة منته . ذلك  جامعة من
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إىل غاية علم ونور  ينتهيإىل معىن النون فتفهم بذلك أن معناه  بتربيتهمامن معىن مجعهما وتفصيلهما 
 يظهر لقلب أو عني بإقامة الياء.

إىل  نتهائهتضى اطلق املطابقة مبقجامع معىن امسي هذين احلرفني هو م: معىن امسي )صاد، ضاد(
 الدال بإفضاء الصدق، وإقامة احلدود، الذي هو حق املصري إىل دوام وثبات.

نتهي حبكم ي)إقامة حد بأرض خري من أن متطر أربعني صباحا( وذلك : aكما ورد عنه 
يف أدىن  قام بالياء،ململيم اىل اإاسم الدال إىل الالم إىل وصلة تنتهي إىل متام حبكم انتهاء الالم  تكمليت

يف أمر  ر السولو أمإحاطة أمر احلكمة، وهو هناية األمر ظاهرا، وكل ذلك بإقامة األلف، الذي ه
 اء بعضها إىلف بانتهحلروالعلى، وامتداد االئتالف يف احلكمة، وهذا االغتالق الذي يظهر يف أمساء ا

 لعلى فيهاَول اف األ روف بظهور احلروبعض هو مما آيته تسلسل األمر يف احلكمة، إال أهنا يف احل
 يها تلكفظهر مشاهدة بالتربي من التسبب الذي تورط فيه من جرى على حكم الكلم اليت مل ت

 احلروف األ َول العلى.
ائبة غة أو جامع معىن اسم هذين احلرفني من مطلق كلية آية بادي: معىن امسي )عني، غني(

ق يف م النون متعلن يف اسملكاء منتبه ذلك الظهور إىل علو بإقامة اتنتهي إىل نور كمال حبكم إقامة اليا
 ترقيها بسواء بإقامة األلف.

 تتنزل يفوصاد فاعتالق حكم العني ينتهي يف ترقيها إىل سواء األلف كما كانت حكمة ال
 اعتالقها إىل إماطة متام الظاهر بإقامة الياء.

لعامل تنتهي االصاد  قوام ترقيا وتنزال، وكان ظاهرفالعني والصاد إذا اتصال وسعا سلسلة احلكمة 
 تتمة امسه إىل الياء.

ما من بني يطة فيهكمة حمامسه إىل األلف، فكان ياء قوام احلتتمة وظاهر قوام العني ياء ينتهي 
و لياء، اليت هامها بانتظا ىظاهر وباطن يف انتهائها راجعة يف إحاطتها إىل األلف بني باطن وظاهر فوق

و كايف، الذي هكمل الر املأدىن الدنو إحاطة، وباهلاء اليت هي إحاطة غيب كل ظاهر بإظهار الظاه قوام
 الكاف.

ٱَّخلُّٱرة ح سوا احلكمة العلية، وهي مخستها املنتظمة يف مفتتفاحلروف اليت يلتقي هب
مالن ا األكهطهرا ثالثتمفالعني والصاد  والكاف، كمال ظهور. فاهلاء، والياء إحاطة غيب. .[1: مرمي[

شيء  على عليم الالعني، وال يوضع هذا االس يف حسي السمع مبقتضى الصاد، والعني مبقتضى حرف
 َّخلُّٱ: ولهوقت ق يضع أصابع اليد اليمىن على شفته: يعينال وقى فيه مبقتضى اليمن والقوة، إ
 .احدا واحدا بإصبعه حىت يعقد مخساو

مة ربكة حكبكنت ، مث وضع على هائجة أمر سوكذلك إذا ألقى لفظه على أصابع اليد اليمىن
 لقه.ظا من خحنها اهلل العلية فيها القيمة على ما أواله من تفصيل حكمته اجلامعة من أتاه م

ا حرفا للذين مهني اوللياء يف إقامة هذا احلرف اعتماد على روح من األلف ملوقع فتح احلرف
 االسم وأوله.

 يفظهار واحد من امسي هذين احلرفني يف معىن اإلخاص معىن كل : معىن امسي )قاف وكاف(
 لف.األ تويلالكل إىل فاء الفطرة اليت هي تنزل  منتهىالكاف، وذات الظهور يف القاف 
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ت ون كليالتك وهو متام تويل القدرة يف مضمون القاف، وتويل التكوين يف مضمون الكاف
 دن غاية معىنن من ل، ألألمر اهلل تعاىل احلكمة، اليت هي مضمونات معاين احلروف بريئة من االنتحال

م، يف عليهلتكلالفاء، الذي هو حد الفطرة، ظهرت األعمال منسوبة للخلق املنتم حكمه جرى ا
هما إىل ر بتنزيى أموكتب األحكام، ووضع القسطاس وامليزان، ولذلك ظهرت األلف يف إقامتها ألعل

يف أدق  ، وخيفىحلكما، يظهر التربي يف كليات أحديته، فمن مقتضى اإلعالن بشهاد مرجع األمر هلل
ته، فال له عالينتحاتفاصيلها، فيظهر جمرى حكمة وضع الشرك يف األنزل لألنذر الذي شهدت مبحو ا

 يقوم بذلك لداعي الشرك حجة.
قامة صل بإمضمون معىن اسم هذا احلرف من اجلمع الذي ينضم إليه الف: معىن اسم )جيم(

 .ميالذي هو امل الذي هو الياء، خليق باالنتهاء إىل غاية حد الظهور،املقيم بكلية الظاهر 
 جلماعة(. ا)يد اهلل على : aفانتهى اجلمع ابتداء إىل متام كما يشري إليه قوله 

م، ولذلك هائه ختانت وشأن اجلمع تام معصوم به يقوم أمر اإلمام، فما كان ألوله مجع كان يف
ز عن كمال ور منحااحلضفوكان من سننه النكاح ألنه جيم اآلدمية  استحق خامت النبيني جوامع الكلم،

 عنه، التناطن عي البالى دافالداعي للكمال ظاهرا وباطنا ال بد يف حكمته منه، ويف االقتصار ع حكمته.
 ق الظاهر.ع يف ضيتساوفيه كمال على وىف كمال اجلمع كمال أحد إال أن فيه جهد املوقع األخذ باال

)فعلمين ريب : ولهقوإليه غاية اإلشارة يف  aليس إال لذات حممد  أحدير فيه ومنتهى األم
 جلمع يف ذواتستواء الو الوهو مجع اجلمع بني التنزل إلحاطة التفصيل والع علما ال حيمله أحد غريي(.

 أحدية الوحدة.
ة نزلء مبالرا مضمون معىن اسم هذا احلرف يف حمض زبدة التطوير يف معىن: معىن اسم )زاي(

من الياء  نو باطنداطة جيم اجلمع من فصل الياء فهما حرفا أزمة وجهد إال أن الزاي منتهية إىل إح
 بإقامة األلف، كما كانت اجليم منتهية إىل إحاطة ظاهرة بإقامة الياء.

فلذلك كان  فصاحب اجلمع الذي هو وتر الثالث خليق بتمام السبع الذي هو مجع الست،
سبع ولكتاب، ابسبع أّم  جوامع الكلم، والسبع املثاين الذي ثنيت يف البناء ىاملؤت aسيدنا حممد 

داء األمر لمة ابتني كحروف القرآن، ويف العيان سبع مسوات، وسبع أرضني، وكان جمموع هبذين احلرف
 سم الزج الذي، وهو الزايايف معىن االنتهاء إىل غاييت ما مجعه حرفامها ظاهرا يف اجليم، وباطنا يف 

 ألحد.اهلل تكفل لذي اجلمع بسرعة النفود يف كثافة حجب اخللق، الذي هبا احنجبوا عن ا
 ور وظلمة(.)فزج يب زجة قطع يب سبعني ألف حجاب من ن: يف قوله aعلى ما ورد عنه 

 وذلك أن الظالم حجاب يطمس.
 والنور حجاب يشغل، ويوقف يف تفصيل ما يظهره.

جاب، النور حوور، نخللق أعالهم وأدناهم حىت إن العلم ومقتضى هذين األمرين حميط حبجاب ا
رفني ذين احلسع هفمن اجليم املتكرر قطع حجب الظالم، ومن الزاي قطع حجب الزهور بالنور، فو

 اهر.هر ظكليات احلجاب، الذي هو العني قطعا، ونفوذا يف كليته من أبطن باطن إىل أظ
اطة تفوت الق وإح إطقامة األلف، فهو يبلغ إىلوهلذا احلرف علو اجتماع هناية الياء فيه، بإ

 الدرك، والذي هو يف ياء غيبه هو ذو السبع يف دعوته.
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 ىل متامإ تهيينمضمون معىن اسم هذا احلرف هو حد التمام يف أظهر عيان : (معىن اسم )ميم
 اخلامت، متاه باألحرف يف أبطن إدراك بإقامة إحاطة متنزل الياء، ملكان ظهور امليم، وهو اسم حتف

فيه السواء  ، وأظهروىلوإلقامته بالياء، يف ذات امسه عودك بذلك بروح انضم من الواو يف امليم األ
 احلاء، وعلم يف حرف ليسرواإلحاطة بروح الفتح من األلف يف امليم الثانية، ونظم به على التكافل با

سم ان املبني يف بالقرآ رحيهاملخصوص صالدوام والثبات باملنة التامة من حرف الدال يف امسه املعرب عنه 
 .aحممد 

و بالواو، ات العلذمن  فإعالن امليم األوىل يف امسه حممد بظهور روح الواو، من الضم الذي هو
ودية ىل تنزل العبدنائه إه بإواقتضى ما أويت من امللك ظاهرا يف أمته، وباطنا يف نبوته، وإمنا أعلى عن

 نبيا ملكا. فاختار أن يكون نبيا عبدا، ال
إخفاء باحلكم  نبينيألن امللك سىن على حكمة الفصل، والشرك، والدعوى يف العقل الذي عليه 

ىل حد رفع إلدافعة امحة سر التقدير، فكيف مبا وراءه، وكل ذلك مما يضمحل ملا وراءه، من إحاطة الر
-118: هود]َّين ىن من خن حن جن يم ىمُّٱ: االختالف يف حنو ما يشري إليه قوله سبحانه وتعاىل

119]. 
ب مغلووفمن رمحة رب حممد الختالف له، وأمر امللك مبين على الغضب وهو مسبوق 

 : بالرمحة، كما ورد من عالئه سبحانه وتعاىل يف قوله
 ع امللكانقطا ومن معىن و)تغلب...( رواية. و)وغلبت رمحيت غضيب(. )سبقت رمحيت غضيب(.

 ورفعه.
: حيث يقول ن ظاهراالدي كله إليه يف الدنيا باطنا، ويف يومأما من تفصيل فيقبضه تعاىل امللك 

 عند حمو تفصيله. .[16: ]غافر َّ حل مكجل لك خكُّٱ
 : وأما من مجعه ففيما ورد من قول الصادقني

 )إن ربنا غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله، ومل يغضب بعد مثله(.
 كل ق يفورفعت األخالوذلك هو الغضب املسبوق املغلوب بالرمحة اليت وسعت كل شيء 

له بودية، هذا كعن االستظهار يف ذاته به، وخص بكمال الظهور بالع aشيء فالنقطاعه أعلى 
، حلياة لههم كمال الصورة وامضمومة، مث احلاء يف امسه املبارك يف aمفهوم بثبوت امليم يف أول امسه 
 فلم يطرقه نقص حياة حىت النوم.

اء، ذا ما شوله إالطويل يف ط يساويه صورة، ولذلك كان فكان ال ينام قلبه، وال تنحصر ل
 a ورة رآهصفسه نويرى على ما يف اإلذهاب من االعتدال إذا انفرد يف العيان، ومن استحق يف 
قدار إميانه مب aه ه منعليها، ولذلك كان وصاف الصحابة خيتلفون يف حتليته، وكل يغلو يف حظه رؤيا

شبيهه تاجز عن نه عيف رونقه كالسيف الصقيل، ومنهم من يراه أ وصفاء قلبه، فكان منهم من يراه
مسه يفهم يم يف اامل بشيء، وذلك حبركة حاء امسه )حممد( حبركة االستواء الذي هو الفتح، وتكرار

ان ؤها، فلذلك كواء مبدالس كمال اسم امليم، الذي هو متام اخلتم، والساكنة خامتتها، واملتحركة حبركة
 واألكمل متاما. األعدل إطهارا،



318 

 

 

اهره دوام ظ لدالوملا كان من شأن الظواهر االنقطاع، ومن شأن الصور االضمحالل أفهمت ا
 ، فكان ظاهرهالدوام ب لهالكرمي وصورته التامة، ألن ذلك إمنا هو للتمام، فإذا مت صورة وظاهرا، وج
يف  aو هما قال ة كتعددختم كل عامل ليس الثقلني، وما أظهر هلما من العوامل فقط، بل وعوامل م

 . تعاىلوام اهللفهو من أمر اهلل دائم اخلتم بد )ال يعرفون الشمس وال القمر(.: عامل منها
ن يف ا تكوممضمون معىن اسم هذا احلرف من اإلظهار والبيان تكرر : معىن اسم )حرف نون(

 ظاهري طناناببفهما نونان  حرف امليم معلنا بإقامة الواو، وما تنزل من امليم الظاهرة بإقامة الياء،
، ظهار اإلنعامإلذي هو ّن اا إعرابا عن النّم الذي هو إظهار ما شأنه اإلخفاء واململليمني فبانتظامه

 وبانتظامهما بالواو إعرابا عن النمو، الذي عنه متام ظهور األجسام.
 ام.لتهر اوالنون استغراق كلية املظهر املبني، كما أن امليم استغراق كلية املظ

ذي لف، الا باألمضمون معىن اسم هذا احلرف من األعلى، والعلو تكرر مقام: معىن اسم )واو(
 إليه تنتهي القيمات يف أعلى ما ظهر عن النونني املظهرين بتمام امليمني.

  حجاب العلم،يفلتعايل متة لالرفعة بالعلم واألعمال، كرفعة الفقهاء، والواو اخلا: فالواو األوىل
 ياء.لماء، ومل يبَق وراء قيم الواو منتهى إلحاطته بإقامة الواو، والكعلو الع

لياء، ال حبرف لتنزاواسم الواو مستغرق لكلية العلو بكلية العلم، الذي يتم علوه مبداخلة 
ومع ذلك  a الذي هو باب مدينة علم حممد والتوصل باللطف يف حنو ما ظهر يف اسم علي 

"أنت مين : علي ل aية علمه، الذي من اطلع على أحديته بقوله فذاته العلية غيب يف حجاب كل
 وأنا منك".

ره يا أبا "داري ودار علي واحدة" "وما غاب من أنت حاض: aوما ورد عنه من قوله 
 احلسن" "ومن كنت مواله فعلي مواله".

 لة أمره الذي هووكل ذلك يف ناف aبغيب أمره  ومؤاخاته إياه، وكلما أظهر فيه قيام 
 .بحانه وتعاىلاهلل س إىل خاص بآله ومنه مدار علم الدين كله، وعلم الصحابة مبا مجعه مبقتضى التقرب

علن مضمون ما اقتضاه اسم هذا احلرف من إذهاب كل موضوع أ: ألف(معىن اسم )الم 
ة هناي الذي هو ر امليمظاه بتكمله امسه جيرد دليل احملو واإلذهاب على كلية ما ثبت يف احلكمة من لدن

س هو قلب، ومما لييان والالع الالم، إىل وصلة الالم، إىل هناية غاية األلف، ففيه إمضاء حنو ما غلق به
يما ي ْؤَثر عنه من أحوال ف aعليا باسم اهلل، وفوت األلف القائم احمليط، وإىل حنو منه يشري قوله 

 "فصرت ال أرى إال اهلل".: معراجه
 حتققه به، وهو فيهويف حمل ثبوت معىن هذه احملولة،  aنفسه واملنحو منه يشري ما مسى به 

 "وأنا املاحي، الذي ميحو اهلل يب الكفر".: aاألكمل األمت، يف قوله 
ارة يعرب عن حمل يف ذلك كان ت aهذا احملو، ووجده آله، ولكمال حتققه  aوقد وجد هو 

 م". محلككم اهلل"ما أنا محلت :محلهمكماله يف هذا احملو فيقول للذين حلف أن ال حيملهم مث 
ري سري ة، والسلشرعمث يستدرك إعالن هذا احملو بإقامة حجاب احلكمة، وإظهار احلق، وحكم ا

ن مييين ع كفرت نها إالال أحلف على ميني فأرى غريها خريًا م: "والذي نفسي بيده: األضعف يف قوله
 وأتيت الذي هو خري".
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: ه قولهشري إليفيما ي فيه فبدأ باخلتم وتنزل إىل البدءمقتضى ما خاطبه احلق تعاىل  aفردد 
 .[17: األنفال[ َّخن حن جن يم ىم مم خمُّ

 مل خلُّٱ: اىلهذا اخلطاب غري مقدم عليه وال مستدرك حبجب يف قوله تع aوقد جرد له 
 .]10: الفتح[ٱَّ حم جم يل ىل

عمال ألسبة اية نولكان ما يف متعدد احلروف من الباء إىل الواو، ومن حق احلكمة املقتض
ليمحو أثر  م األلفا الواألفعال إىل احلق الذي عليها انثبتت الشرائع، وفصلت األحكام، حاز مجيعه

تضى اختصاصه مبق لياء مناعىن ذلك، ويظهر مجيع األمر ورّده إىل األلف، ومل جير إىل الياء ملا اقتضاه م
 أللف.ازه الم فهو يف معىن هذا احملو كمل األمر، فلذلك مل جت aما هو أمر حممد 

 م، وقوام.أ، وختابتدم: وتبني حلكمة انتظام هذه احلروف أن األمساء حقها وأصوهلا ثالثة أحرف
 الياء.لواو، و، واوأن القوام أوسطها وأعدهلا، وكلها لكماهلا مل خترج إقامتها عن األلف

بالفتح  :تهاالثوح ثوملا كان األلف منتهى القيام ظهر امسه حبروف النطق واجتمع يف امسه ر
 ومهزهتا، الذي هو من األلف، وبالكسر يف وسطه، وبالضم يف هنايته.

، ا كان ملنتهيتنزال مللف موكان يف امسه إقامة منه يف إطالقه، وحاليت تنزله، ولذلك كان اسم األ
ىل غاية إمتعال  مسهااكما جاءت حروف من املتنزلة، كالفاء الذي هي هناية متنزل اسم األلف، فإن 

  حد افتتاحهمتنزل يفوعال د األلف اليت هي اهلمزة، بإقامة األلف، ولذلك يكون من األمساء ما هو متح
 فإنه متنزل يف حد مبدأ اهلمزة إىل متام ظاهر امليم.  "آدم"كاسم 

ف، عن األلوكل حرف يدل من االسم على حظ من متام مدلول امسه فحرف مسهل اهلمزة ب
عن ربه إنه يقول يف  حيث يقول حاكيا aمن أمره ما يشري إىل قوله  وجود معىن القيام، حىت ظهر

 "يا آدم ابعث بعث النار".: يوم القيامة
 أمره يفخذا آاللطف، وحسن التوصل وجب أن يكون  ملا يف متام االسم األلف من مقتضىو

 ل التغري.ر قبألمابدء ومبقتضى ذلك، ولذلك ما يفهمه معىن الفاء من إيراد أمره على خفاء الفطرة، 
هى ذلك دال منتام المتوصل دوامه إىل وصله حبكم ما يف دو "دائم"وحرف الدال ينبئ عن أمره 

امللك  لظهور وإن لهاىل أمت ره إالتوصل إىل متام ظهور حبكم متام اسم الالم حبرف امليم، ينتهي بانتهاء أم
إن وهر امللكوت، على ظا طالعلعلم له واالولتتمة اسم امليم مبيم العلم، وامللكوت ينبئ بتمام ا األمجع.

 له به العلم األجلى.
منه لدنو  ى مسألةى علأما امللك فظهر يف ولده سليمان عليه الصالة والسالم مجاع أمره، وأجر

 .]35: ]ص َّهت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ: رتبة امللك، وذلك يف قوله
امل عقمر من ك اله ملك ما دون فلوذلك ألن مجاع كل حتت وحدته فال يثبت الثنني، وكان ل

لى ما عاء، والتراب ء، واملهلواالنار، واجلن، والرياح، واهلواء، وعامله من الطني، وملك عامل األرض من ا
 يذكر من أمر اخليل الذي أخرجت له من البحر.

ى ى له علم وأجرالسالووأما االطالع على أمر امللكوت فظهر أمره لولده إبراهيم عليه الصالة 
 : غري مسألة لعلو أمره، وذلك يف قوله تعاىل

 .[75: األنعام[ َّىييي مي خي حي جي يه ىه مه جه ُّٱ
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الطالع على لكوت واامل وتبني مبا أنبأ به من مضمون امسه من ظاهر امللك، وأمر اخلالفة، وعلم
ان مون أمره فكيف ظهور كلمة اهلل، وروح منه، من وراء حكمة آدم ومض أمره أن أمر عيسى 

كقلوب اسم  األخفا ي إىلكهل آدم، ويكون من األمساء ما يقع متعاليا مما يبدأ باألظهر، وينتهكلمة 
ك فيكون هر امللن ظامآدم مثال املبين عن أمره الذي هو لفظ "مراء" فإنه أمر ظاهر موجود مأخوذ 

 زمانا، أو يف باطن امللكوت فيكون دهرا.
ه مث انتهاؤه يف امس لدالامر واتصاله ملكان منتهى فلما اتصل ميم املد بالدال وجب دوام ذلك األ

كون دائرا ن الكلم ما يليه، ومإليا إىل غاية عمى النتهائه إىل األلف، ومل حيتج فيه إىل اهلمزة ملا كان متعا
لذلك ووراءه  ألمر سبب ينتهي إىل سبب، فكل ما يوصل إليه من باب فهو باب لفظ "باب" فإنهمثل 

ل يب الكلم، وكائط تركا بساحلروف يف الكلم فتلحق معانيها حبروفها يف الكلم، ألهنتنفقد معاين أمساء 
فكان  أعجم، كان[ كان أعرب كما معىن حروف ما يف كلمة أمجع، وأكمل، وكل لسان كان[لسان 

عاىل عندها، اهلل ت مساءأحروف ما يف كلمة أقل إفهاما وأنذر معىن، ومالك أمر األمة يف مضمون أعال 
روف سائر تفسري حوا، ك حروف أمساء اهلل تعاىل عندها من أعلى وأمجع أحواهلا وقطرها وجبالهتومال

 ني".العامل "رب الكلم عندها، وأمجع إىل كليا أمر ما يتفسر به حروف أمساء اهلل يف لساهنا
من  احلكمة سبيبتفكل كلمة من لسان هذه األمة ال يعلى هبا يف تفسري حروفها على مقتضى 

ة فإمنا وجب ذه األمسم هاالباء، وتطوير ذلك التسبيب من معىن الراء مع تكرر هذين احلرفني يف  معىن
نا عمل باطلم وأن يكون اسم اهلل سبحانه عند كل أمة مطابق معىن جوامع ما فطرت عليه من ع

ما  إال كلف نفسال توظاهرا، ليكون ما يدعوهم اهلل سبحانه إليه من احلق وسع ما فطرهم عليه، ف
، وما ، حىت يكون ذلك طباق ما تنفس به نفوسهم]286: البقرة]َّجخ مح جح مج حج مث ُّٱآتاها 

ة يف ون أمكنا يكتنفس به نفوسهم طباق ما تعطى طرفة أجسامهم، ويكون مقدار عقوهلم مبقدار م
هلية واإلالربوبية  يف أمر اعهمتدبري ما تنفس به نفوسهم مث بعد ذلك ترد على املغريين لفطرهم منهم باقتن
ليت اتلك الغاية  ى مقتضى علمبا هو أدق مما يبلغ إىل غايته استعماهلم فطرهم وعقوهلم دعوى الداعني هلل

 قصروا عنها فيما انتحلوا.
ومل  ،هومل تنزل عن وكل أمة وشخص من اخللق استعمل فطرته مبقدار ما أعطته من إكبار اهلل،

وا األنبياء م صّديقنف هعلى حقيقته أمته، وهؤالء الص تنتحل حنلة وال شرعة دونه فال نذارة له وهو
عد ل فطرهم مث بإىل حا تغريالذين أرسلوا منذرين للمغريين ومبشرين للراجعني عن مقدار ذلك ال أوفاهتم

 ، وليس وراءهة اخللقفطر ذلك يرفع اهلل من يشاء بالتأييد بروح منه، وي علي من شاء إىل ما ال تسبق
 لدنه. مرقى بوسيلة حب من

م عن أمور ع جبالهتترف وكذلك اسم اهلل سبحانه عند أي أمة است قِرئت أحواهلا، حىت إن أمة ال
تهم من اهلل حة وقرعقاد الدنيا ومقدار عقوهلا عن مقتضى تصرفها ال يكون هلل عندها اسم وإن نبهتهم

 قارعة بر مبا أجروا عليه اسم أعلى األمساء عندهم.
وفه اللة حردمة ل أمة منتزح من جوامع فطرها فكذلك اسم تلك األوكما أن اسم اهلل عند ك

 من مقتضى جوامع أمرها.
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ان يات لعيلتسماوكذلك كل اسم لكل مسمى مطابق ملعىن حظه من ذات ذلك الشيء مثااًل من 
 تلكميات أمساء ليت التس، اللطيف فاقد وعلم من الذوات، وهي األمساء احلقيقية املدركة بالعيان والعلم

سم من ح أن اال، يصاألمساء، وبااللتفات إىل معىن االسم املدرك من الذات برؤيته بصرا وبصرية
 ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ: املسمى، وأن التسمية رسم من رسومه، ومثل من أمثاله وإليه يشري قوله تعاىل

 .]31: البقرة[ َّ نئ مئ زئ رئ
ملختص نباء ااأل ه إىلوملا مل تعط املالئكة من رؤية هذا القدر من الذوات علما رجعت في

ر من الذوات الذي هو بعلم ذلك املقدا بالرسوم واألمثال من األلفاظ وحنوها، وإمنا اختص آدم 
قيقته حما يف  وجدهلاألمت منها ملا كان خلقا جامعا حلقيقة كل خلق، فكان جيد علم اسم كل ذات 

 عوامل.اجلامعة منها، ومل يكن ذلك يف خلق خاص كاملالئكة وغريهم من ال
كون النيب ت ألن يا هبوملا كانت العرب أمة جامعة موجهة حنو اإلعراب واإلبانة عن الوجود مب

يت يف االسم ذوات الن الماجلامع عربيا عريب الكتاب بإنبائه عن كل شيء فتح هلم من إدراك ذلك احلظ 
 ملا كانوا يصفون له األمساء ملا يشاهدونه وملا يتمثلونه.

لعرب، فإن اامة من كن العكانا يرجتالن اللغة ارجتاال ومل ت "العجاج"وأباه  ة""رؤبكما ورد أن 
اك رمما تفقد إد نهم،مل تكمل إلدراك ذلك احلظ من الذوات حىت يسترسل يف وضع األمساء كاخلاصة م

ري ريب هم من غوصف من له احلظ من فصاحاهتا ورؤسائها فلذلك كانت تقبل ارجتاالهتم وتتبعهم يف
 .ية، فظهر بذلك ختم األمر ألمة العريب مبا ابتدئ به األمر آلدم وال مر

ن يغري االسم املبين نيب الرمحة كا aوألن النيب  "لكل امرئ من امسه نصيب": ومنه، ما ورد
الشخص بربكته  ذلك احلظ فيتطور جوهر ذلك aعن وجود حظ مكروه يف الشخص ليتغري بتغيريه 

a. 
 املطلع الثاني

 يف األعداد
حلكمة كمة، واق احلأن منشأ األعداد من الرتب، ومنشأ الرتب ظهور اخللق، وظهور اخلل اعلم

ن عن كله كا العددفوملا كانت اإلحاطة األوىل أحدية مل تكن رتبة، فلم تكن عددًا،  بالترتيب.
 اإلحاطة األحدية.

ع الثاين، مملأخوذ احد، واإلثنينية زوج، ومها حجاب الواحد، فأوِتر ليكون الوتر آية على الوا
 فيكون ذلك آية األخذ املطلق الذي ليس بعدد.

 وأول الوتر الثالث. فأول العدد اثنان.
 : ثهو الثالوتر، والثالث الذي هو الوتر مجع االثنني، فكانت رتب األعداد مطابقة أول و

وتر و ج آحادهازو: وثالثها مفصلها وهي عشراهتا.: وثانيها أمجعها وهي آحادها.: أوهلا
 عشراهتا.

وملا تثلثت الرتب كانت احلدود أربعة بنهاية الثالث وهو األلف، وإمنا هو متام عقد املئني، فلم 
يكن يف احلروف زيادة على الرتب الثالث، وحدودها األربعة، فكانت آحاد، وعشرات، ومئني، 
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دخل يف العدد ال ي قال فلذلك اشتمل هذا املطلع على ثالثة فصوهلا فالذي حمله اإلحاطة وهو أحد ال ي
فيه فرٌد، وهو األلف، وذلك إلحاطته مبا وراء العقل باطنًا، ومبا هو أظهر من أظهر احملسوس ظاهرًا 

 مبقتضى رجع احلكمة غيبًا بالتديل.
 أعاله. لعّداعلى عن تمزة ظهور األلف باهلوسائر احلروف تعدُّ فتكون إما زوجًا، وإما فردًا، ول

ذ الذي ال يؤخ الثاين،رن بألول، والواحد الذي الثاين ثانيه هو الواحد املقتفأول العدد الزوج ا
 عنه ا أخذ مقتطعًاثاين إذع الإال مضافًا إليه، وما كان أحدًا فال ي ضاف إلحاطته، والواحد الذي يؤخذ م

له من أحواطًا مبا حوته ذاته مثاًل إذا كان حمي كان فردًا، ومثل ذلك يف التقريب وللتنزيل للفهم أن 
فه ما واختال والهوصفاته قبل أن تقتطف منه حواء حيث انتزع من أعوج جسمانيته، والدون من أح

ألن عّد،  ال يكونحد وء، منه آية األجعل له مثاًل، فصار عند ذلك زوجًا، فآدم أول قبل ظهور حوا
من كان حينئذ من  نقبل حواء نظري من اخللق، أل العّد ال يكون إال مع جمانس، ومل يكن آلدم 

ن لذلك قبل حواء آية وكليته فال يعدُّ هبم فكا اخللق إمنا هو مثل من بعض تفاصيل ما يف آدم 
جاًل ينئذ  رار حصأحدية، ذات إحاطة بأمره، فلما ظهرت منه حواء كهيئته وصورته، ومجع كجمعه 

ها ردًا، وهو معض صار فألراإىل  مزاوجًا منها امرأة، فصارا زوجني، فإذا أفرد عنهما مثاًل يف اإلهباط
احد جاب الوحزوج قبل اإلهباط واحد، وهي ثان لواحدة حينئذ  فَوضح مبقتضى هذا املثال أن ال

 والواحدية.
، مث مجعهما ان فردًاهر كظواألحد ال ي عّد، والواحد يف االثنني الذي هو عّد منغمر الظهور فإن 

دية لو األحوالوتر، ولع ما هو األحد، والواحد، والزوج،آية  بالتناكح، ورتبهما، فاجتمع يف آدم 
 .[1: ]اإلخالصٱَّ جم يل ىل مل خل ُّٱ: وإحاطتها نظمت باسم اهلل العلي يف قوله تعاىل

: ىلوله تعاق" يف باسم اإلله، الذي هو متنزل غيب اسم "اهللولتنزل الواحدية عنها نظمت 
ر يف إله" ومل يظهالواحد، الذي هو " ، ولذلك ظهر الشرك يف االسم[163: البقرة]َّٱخل حل جلُّٱ

 االسم األحد الذي هو "اهلل".
 فصل اآلحاد

 رتبة الباء واجليم
لعدد بة من اول رتالفتق، ومطلع احلكمة هو "الباء" وجب أن يكون يف أا كان أول ظهور ومل

 وهو الزوج األول، فكان عدد الباء اثنني.
ذي هو وتر، الن المج األول جعلت عليه آية وملا خفي الواحد يف حجاب الباء، الذي هو الزو

ه يوكان عدد تل حد،مجع الباء، وذلك احلرف وهو "اجليم" فكان اجليم أول فرد، وأول آية على األ
ور اقع العلم ظهرع، وموالش البداية على الباء، وكان كفاية يف اإلبالغ والتعريف واإلعالن حىت كثر يف

لت لة ملا استعمة القابلفطراالثالث فيه، قضى عليه بفقد  يظهر أثر أثر الثالث فيمن له قطرة قبول، ومل
 له الثالث فيه.

 جهة.ليه الودي ما إتطلع على مبا: والثانية خترج وحترك من حال الفقد األول.: كان األوىل
 كثري. ب العلمع، ورتومثل ذلك يف الشرائ ختلص ما إليه الوجه، وتكمل التحقق به.: والثالثة
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 "اللهمَّ قد بّلغت".: ا قال الكلمة أعادها ثالثًا( وقالإذ a)كان 
والقرى  لطلقتني،اوالسراح بعد  "االستئذان ثالث، فإن أذن فادخل، وإال فارجع": aوقال 

 الثالث للتخلص من عقدة األزواج والشهور الثالث كذلك.
 يت.ملرث ا، والعشر للتخلص من مبانيه، املوطوار األربعة يف األربعة األشهرواأل

: ]الكهف َّىه مه جه ين ىن من خنُّٱ: للخضر )أيده اهلل( عند الثانية وقال موسى 
76]. 

 .[78: الكهف]َّنث مث زث رث ُّٱ: فقال له اخلضر يف الثالثة
ظ يف يس له ح، فلكل ذلك استئذان من مل ختلصه الثالث من حمل هو به تشرف به للنهوض عنه

 جعة.واملرآء الزيادة على الثالث يف املرا التخلص منه.
ر ل ما ذكن أمثاىل كثري م"فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم" إ: يف ثالث الوضوء aوقال 

 جوامع منه.
 رتبة الدال واهلاء

، حلجابيةارفع وملا كان الباء أول زوج، وكان حجابًا لألحد، وجب أن يكون له حجاب لت
ن د منهما اثناكل واح لذيهبا، ا ولتنزل األمر إىل ثالث رتبة من بدء الباء، واحتجاهبا بازدواج واحد

ها، وحرف اءا، وبنأصوهلوجعل ظاهر اخللق، و هو الدال، فكان يف رتبة رابعة، فكان عدد الدال أربعة
 طنة.ة باستة، شفع لكل وتر يف كل شفع، فوجب أن يكون لظاهر زوجية الدال وترية حميط

، إحاطتهاا، ووكان صفاؤهوملا كان مقيم أمر الدال هو اهلاء كانت يف الرتبة اخلامسة 
ع كل ملتنزله ودال" شفعها وإحاطته، وكان باطنًا يف كل شيء ظاهر "واستبطاؤها يف مقابلة ظهور 

 شيء أعلى بعلو الواو.
 اجليم"."لذي هو ااء" ويف كلمة العلي احمليط وكان حرف مظهر اهلمزة فعال بذلك على وتر "الب

 رتبة الواو
ه وتر بعد ني، ألنزوج دوج اجليم بالواو، فكان زوج فردين، ووتروكما ازدوج الباء بالدال، از

 ىث نثُّٱ: عاىلقوله ت ع يفالدال والباء، فكان أول زوج أعلى فجعل متامًا بين عليه خلق عامل االبتدا
رتبة  وقع يفملا، واحد زوجية ثالثة باطنة، والثانية ثالثة ظاهرة، فكان لذلك [7: ]هود َّ ىق يف ىف يث

 عدده ستًا.
 ة الزايرتب

ل وتر ترها أومن وولزوجية الواو على زوجية الدال لفردية واحد هبما وجب أن يكون ما يتض
 زوج أعلى ألنه وتر وترين.

االزدواج يف  ن فرديةيه موملا كان جامع أمر الست الذي أتى عليه التطوير هو الزاي مبا اجتمع ف
 وتر الباء، والدال، والواو.

احد، والثالث، واخلمس، والسبع حبروفها، وهي األول، واجليم، فراد يف شفع الووزوجية األ
فراد، فكان لذلك السبع كمال عامل االبتداع، وهو تثلث فيه األزواج، وتربعت فيه األواهلاء، والزاي، ف
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العامل الذي تبني فيه ظهور انتحال األفعال وإضافتها للخلق وازدواج اخلري والشر، وترتب اجلزاء على 
ظهر فيه امللك، وظهور صور عني األسباب وأصول املخلوقات، فظهرت فيه الصنائع، فكان األعمال، و

جمموع للسبع كمااًل للحكمة، وحجابًا لألحدية، وملوقع احنصار األمر يف عامل السبع كالرقى سبعًا 
 وأنواع التعوذات.

( )أعوذ 3 هللا)بسم : كما ورد يف أن جيعل صاحب الوجع ميينه على موضعه من جسده ويقول
 (.7بقدرة اهلل وعزته من شر ما أجد وأحاذر 

 ل أوكيتهن.أنه أمر شكايته أن يصب عليه من سبع ِقَرب مل حتل aومنه ما ورد عنه 
ن أحد سراه  ممكون يليكن على مجاع األمر كما كّن على مجاع العدد، ألن األمل لن يعدو أن 

وأوسطها،  ،وجامع أمرها الذي يوم الدنيا رابعها،الست أو جامعها، وأثبتت عليه أيام الدهر السبعة 
 انتهاء الزماين سبوعوغايتها، وأقصرها مقدارًا، وأعظمها قدرًا وهذه األيام السبع الذي هو األ

 جن يم ىم مم ُّٱ: عاىلله تأعلى بإضافته هلل سبحانه فيما حيويه قو إلحاطتها، وعلو أمرها من أعلى ما
، ألن اليوم ألف [5: ]إبراهيم َّجح مج حجُّٱ: عاىل، وقوله ت[47: ]احلج َّ ين ىن من خن حن

 .[5: ]السجدة َّ من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ُّٱ: سنة، وقوله تعاىل
السبع، كل بتضاعفة ميام أهو يوم أسبوع من أقصر أيام الّدهر، الذي هو يوم الدنيا وقبله ثالثة 

م عد ثالثة أيانيا، وبالد إظهار غيبه يف يومأدىن إليه أقصر من ثالثتها، مث أمر اخللق الذي مجعه، و
ة خللق إىل غايمدرج ا على متضاعفة لذلك بالسبع أبعدها عن يوم الدنيا أطوهلا، مرجع فيها أمر اجلزاء

حلشر والنشر ا بعضه يفلذي ابدّو الفطرة يقابل كل يوم بعده يومًا قبله أمرًا ومقدورًا، ويوم اجلزاء 
كر ذه تعاىل، يف ليه قولإشري ر يوم التقدير يف املقدار، واألمر وذلك فيما يواحلساب وتبديل السبع يناظ

 .[4: ]املعارج َّ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّٱ: يوم احلشر
"إن اهلل : التقدير يف ذكر يوم aوهو تضعيف سبع الدنيا لسبع وسبع، وفيما يشري إليه قوله 

 ".مقدر مقادير اخللق قبل أن خيلقهم خبمسني ألف سنة
 وكذلك يتضاعف كل يوم أسبق يف القبل، وأبعد يف البعد بالسبع.

دًا منعجمًا كان عق لسبعوالسبع يف ملح يف اجليم العلوي الذي بعد وجود مجلته ولكمال األمر با
هنا واحد األول ألنزلة الها مللوتر عددًا ألن العقود الظاهرة إمنا تكون آحادًا مفردة تنزل رتبها وصور

حواه من  تظر ملاه ينعدها، وموصل لإلحاطة مبا قبلها، ومل يكن موقف عد كالعقود، ألنأوائل ما ب
على عدد والتاسع وامن أزواج جوامع يزدوج هبا أفراد السبع، على ما يذكر حبول اهلل وقوته يف الث

ة "قسمت الصال: عز وجل يقول اهلل: aالسبع بنيت الصالة اليت هي أم القرآن فيما يشري إليه قوله 
 بيين وبني عبدي نصفني ..." احلديث.

ي ، وحتميده، وهاء عليهالثنفالوتر األعلى الباطن القيم هو الوتر الذي فيه حتميد اهلل سبحانه، و
ية إىل لق طلب اهلداعني اخل يتاآليات الثالث األ َول، والوتر األظهر اآليت هو اآليات الثالث األخر اليت

 ضالل.وال راط املنعم عليهم املخلصني من موجيب الغضبالصراط املستقيم املتنزل إىل ص
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هي السابعة، واحلق،  طاعةإوتر هذين الوترين هي اآلية الوسطى الظاهرة يف أمر اخللق الباطنة يف 
احلني يف ل لبعض الصحىت قي "زاي"مل يكن فيها  -اهلل أعلم و -أمُّ القرآن نفسها زايًا ولذلك  فكانت

 السورة اليت فيها زاي.اقرأ : مورد من املوارد
، فما اهبكماهلا لح إوالزاي حرف زكي، وعد كامل جيعل فضاًل، وإكمااًل، وتزكية يف مواقع يص

اته كاة يف ذزعلى قراءة ما هو  أحيل -واهلل أعلم  -مل به فلذلك كان ذات زاي مل حيتج أن يتك
ه كان كمال قًا بقحتان ه، فإن كطًا إىل التكميل بليكون الزكاء ألطف، وأيسر، وأعلى مما يكون خمتل

هنا كمال ألن زاي، لقرآاذات، وإن كان تالوة كان بركة كما كان هلذا الرجل الصاحل، فلم يكن يف أم 
 ذات "زاي".حكمة 

ن ال أحق بأ تكونوقد يكون من السور ما كماله كمال أحدية، اليت حجاهبا كمال احلكمة، ف
التوحيد، الذي و، فإهنا سورة اإلخالص [1: ]اإلخالصٱَّ جم يل ىل مل خل ُّٱ: يكون فيها زاي مثل سورة

فساطيط  القرآن َورس ظهوره خبئ يف أم القرآن، وأمر احلكمة، ولذلك ظهر لبعض أهل املكاشفة صور 
 رة.رة سوكنت أمسع أن القرآن مائة وأربع عش: مائة وثالثة عشر، وكان ُأّميًا، فقال

 ت واألرض.هو قل هو اهلل أحد ال تسعها السموا: فقيل
كاية ح aوله ولنحو من وجوب خبئ األحدية يف مكتمل احلكمة وجب معىن ما أشار إليه ق

للب أن الم ذو "مل تسعين أرضي وال مسائي، ووسعين قلب عبدي املؤمن" وقد ع: تعاىلعن ربه 
 صورة هو aفقلبه  ،aاملستحق هلذه اإلضافة العلية املقتضية مجاع أمر العبودية إمنا هو حممد 

تأييد ما يشري ب aهو  صورهتا، وما مثل يف عامل الكشف بالفساطيط آيته "سورة اإلخالص" فإمنا يرى
 يا رسول اهلل، مب عرفت ربك؟: إليه فيما ي ْؤثر عنه أنه قيل له

 بريب عرفت ريب.: فقال
 "بريب عرفت كل شيء، فال يعرف أمر اهلل إال به".: وقال

شرة أربع ع كانف هبا حط فب االزدواج الباء، والتضعمن وجو وملا كان السبع كماال حلقه
 مساء وأرضا.

فكان  لتبديل،ايف  وملا كان عامل اإلبداع كائنا مبدال وجب أن يتضاعف زوجه باألربعة عشر
يف زوجية الباء مع بالباء تضع 14مرة، وواطأ تضعيف عدد ضعف السبع الذي هو  28مضاعفا بالباء 

ي هو يات اهلل، الذآلذي أظهرت آية مجعه مكونا وتبديال يف آية من ا 28الدال بالسبع وهو أيضا 
مبا هو آية  لتناقص،وا ه يف التكاملالاالقمر، فكان يتكامل أربعة عشر، ويتناقص أربعة عشر وأول رح

ني، فكان ورة يومصيف  طمس احلكمة، وخبئها يف السرار يومًا، وما يتفق من تفاوت فيكون به السرار
الست،  بع يكوناألروقواما باطنا لظاهر ما نظامه اخلمس فباعتبار زوجها من الست  السبع بكماله

 الذي هو زوج فرد قوام األربع الذي هو زوج زوج.
العدد هو  ة، وهذالعشرفالواو قوام الذال، ومها مجاع احلكمة مبا هو دوام وعلو، وجمموعهما ا

ت وهو ركة السع بمجواحد السبع الذي هو  الظاهر يف الوجود للحكماء يف العلم واألعمال، وظهور
 الزاي، وواحد اخلمس الذي هو إحاطة غيب األربع وهو اهلاء.
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سمى ها امل سريوجمموعها االثين عشر الذي هو مجاع أمر اآلية الكربى اليت هي الشمس يف
 حئ جئ يي ىي ني ُّٱ: ىلبالسنة، فكان كماهلا يف اثين عشر من أمر القمر، فيما يشري إليه قوله تعا

 وهي زوج ستة أيضا.، ]36: التوبة[ َّ هئ مئ خئ
 هي عامل اإلسالم اليتوترا كان قوام أمر ظاهر دينه مخسا، كم aوملا كان أمر النيب اجلامع 

املثاين أم  كالسبع لسبعأعمال، وكالصالة اخلمس اليت هي إميان عمل، كان قوام باطن هذه اخلمس هو ا
وأساس لبين  القلب، ئد يفوكمعاقد اإلميان السبع اليت هي عقاالقرآن اليت هي روح الصالة، وعمادها، 

يوم اآلخر، له، وال، ورساإلميان باهلل، ومالئكته، وكتبه: معلم اإلسالم، الذي هو يف اجلوارح، وهي
لزوجيتها،  ة الكونحلكم وجاءت حكمة الدين بإقامة السبع واخلمس إليثارها قواما وخبري القدر وشره.

 مث هت مت خت حت جت هب ُّٱ: ست، وأيام الرزق أربع، على ما يشري إليه قوله تعاىلفإن أيام اخللق 
فصول السنة األربع  -واهلل أعلم  -، وهي [10: ]فصلت َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج

من  ية رزق العلما هو آمببتت اليت يتم فيها أمر األرزاق، وهي خارجة عن نسق أيام اخللق، ألهنا إمنا تث
 اء.السمجلسم من القوت بعد متام خلقها بتمام الست هلا والرواسي، وقدر فيها رزق ا

هم رجال ب ين وأربعة  وتادوملا كان قوام األرزاق ودوامها إىل حني جتديدها باألربع كان عدد األ
قهم يف ار أرزاستدراأمرهم على الورع وحفظ سرائرهم يف أقواهتم ليكونوا شفعاء ووصلة للخلق يف 

وج من وج من زون بزاخللق، وهم موتد "دال"ة الواسعة من احلق وهم األربعة الفصول من يد الرمح
خللق واحد اام أمر و قوجعل فيها بقوام من أمر الباء، الذي يعرب عنه بالقطب، وجيب أن يكون مبا ه

هر موزع ن يف ظاباط حكمة ال ذا أحدية ألنه يف إقامة أمر مما زوج مجع من ملك اهلل الساري، من
 لوك الدنيا ووالهتا من حيث ال يشعرون.اخللق يف أمور م

حياء روح إهم على أمر وملا كان ألمر األربع رجال هم األوتاد كان ألمر السبع رجال هم ينبين
ن يف أمر الدي م الناسأقو الدين حلياة اخللق يف دينهم وإقامة الشعائر، وزكاء اخللق يف إمياهنم وهو

م كمال أمر هبويكون  ذلك إقامة ما خيتل من أمر الناس يف وأرعاهم حلدوده ومواقيته ليكونوا شفعا يف
د نا يف األوتاخفى عيام والدين، وهم أبطن أمرا وحاال وعيانا من األوتاد فظهر فيهم الوتر الستبطاهن

 لظهور أمرهم.
أليام، ايف  وكما أن من السبع واحد هو ذات السبع الذي اجتمعت لربكة الست كاجلمعة

شهادة يف رها كالمع أممعاقد اإلميان، وكذلك أيضا يف اخلمس، واحد بركتها وجاواإلميان باهلل يف 
ن نسبة وقته م aد معامل اإلسالم، وكالصالة الوسطى يف الصلوات، وهي الصالة اخلاصة بوقت حمم

زمان، قتها عصر ال، وهو وقت العصر ووسطاه اخلاصة هي صالة العصر، الذي ويف هنار يوم آدم 
ن مواقع م aد النار، وغسق الليل وهي هاء الصلوات وجامعة هداها ألمة حمم وخالصة من وهج

مور احلكمة ري يف أا كثحكم السبع يف تطوير اخللق وغريه، ومواقع أمر األربع يف أرباع العمر فيهم
  فيهما.وتدورًا واماقاخللقية والدينية وهذه الرتبة اليت للسبع، واحململ الذي للزاي أكثر شيء 

 حلاءرتبة ا
وملا كمل التفصيل بالسبع اقتضت حكمة الزوجية مجع ما اشتملت عليه السبع من األزواج، 
ومها رتبة الباء، ورتبة الدال، فوقع بالتضعيف يف الرتبة الثامنة، وكان فيه مجاع كل سبب، وظاهر كل 
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ابتات بأسباهبا وجود تام، ثابت، دائم، فكان يف باطن السبع حد ما يف كلية زوج السبع من الصور الث
: املقيمات، وهو حمل الكرسي واللوح احملفوظ ووسع ما حوته السموات السبع بأرضها، كما قال تعاىل

 ، وكل صورة يف السبعني.[255: ]البقرة َّجك مق حق مف ُّٱ
هو يف رتبة لدنيا فاء اوأما يف السبع السموات فما يف فلك الربوج، الذي هو ثامن فلك من السم

 احلاء من السموات السبع. نسبة الكرسي وحمل
دنية، املع: عألرباوأما من السبع األرضني فما أحاط به وجه األرض من الصور يف املواليد 

باء ه الكرسي فالما وسع مثل والنباتية، واحليوانية، واإلنسانية، وما يكون منها كل ذلك على حماذاة من
آيات  ضوما يف األر رسي،ئات مثل ما يف الكوالدال ضمن احلاء، وما يف الفلك الثامن من الصور واهلي

 يفر آية الزوج د إلظهاكعق مثل ما يف الفلك الثامن الذي هو حاء األفالك، ولتمام التفصيل بالسبع كان
 احلكمة، وكان مجع أزواج السبع من نظام اآلحاد.

 رتبة الطاء
يف  اد فوقعألفراوكما مجع ما حوته السبع من رتب األزواج فلذلك مجع ما حوته السبع من 

 لقيمات جلماعمجاع ا لطاءاالرتبة التاسعة بتضعيف الثالثة يف نفسها اليت هي أساس الفردية، فكان يف 
ياما لكرسي قاعرش ما حوته احلاء من الصور واملقامات وهي رتبة العرش، ورتبة القلم، فوسع ال

 وإحاطة.
ألرض، ة من ايف الفال حلقة املرماة"ما السموات السبع يف الكرسي إال ك: أنه قال aورد عنه 

 والكرسي يف العرش مثل ذلك".
ا حصل يف طاء، كمو الوحصل متام االزدواج يف اجلمع بالثامن الذي هو احلاء، والتاسع الذي ه

صار واأللف  أمر تفصيل السبع، وانتهت اآلحاد إىل واحد مقيم حميط غيب من غيب األلف فانعجم
ف ومظهر اء األلل سواية العرش وغاية الشرع وبدء الشعور، وحمل تنزبدء عقد، وهو الياء، وهو هن

ليوم اة السرعة يف و احلركذمان االستواء وآيته من أفالك السماء الدنيا الفلك التاسع احملرك الذي هو الز
 لطاء.اك حمل ألفالوالليلة، وغيبة آية ما هو غيب الياء فوق العرش، الذي هو إعالن الكون، وا

 اءرتبة الي
 اعلم أن مبدأ التفصيل يف الكون اجلمع، ومبدأ الفتق فيه الرتق.

مر ء، واأللسمااعلى ما ظهرت آية ذلك يف املاء، وتكورت يف كل حول، وكان فيه آية أمر 
 ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ: على ما يشري إليه قوله تعاىل

لق، لم التعدأ رتق عترقي التفصيلي، ومب، كما أن مبدأ اجلمع يف التعلم وال]30: األنبياء[ َّمي زي ري
ذا لظهور، وهو إلكون واايف  ويف قول التعلم فتقه فإذن ما فوق رتبة التاسع الذي هو حمل االستواء مبدأ
ة ياء واحد عشركان ال لذلكأفرد النظر إليه وجده أمر من أمر إحاطة األلف، وهو املعرب عنه بالياء، ف

السبع من  يه تتمةت علد التاسع، وزوج الثامن، وزوجات فيما اشتملدونه تسع التفصيل، زوجان من فر
 فرد أزواجه، وزوج أفراده.
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ل مرقي ها من حمق عنواألول أدنامها إليه كونا، وإن كان أبعد علما، وهو قاب قوس رقي اخلل
أ علم ن مبددء الكوان بكاألول إىل غاية بدء هو بدء اهلمزة، واستدرك هلم مرق اهلمزة القابني بأن 

 يترقون منه، ومبدأ مرجع ومعاد يرجعون منه.
لعشرات، مبدأ ا ياء"وكان أعلى البدأين ما كان مبدأ علم ظاهر فكان أول اآلحاد، وكانت "ال

 واهلمزة أول اآلحاد ترقيا يف العلم وتنزال يف الكون.
طة علو احاء إفكان للي والياء أول آحاد العشرات، وأول بدء يف الكون، وغاية من غايات العلم،

يما ف يف البطون ، وآخرًاوالً يف الكون والعلم بذلك، وانعجمت الياء، ألن األمر يف احلقيقة يف الظهور أ
يب احمليط لف الغو األبني األول واآلخر، وأظهر من الظاهر، وأبطن من الباطن إمنا هو حقيقة ما ه

ن بدء ممنا هو طنا إمسرى الكون بافانعجم مظهره فيما بعد اهلمزة من آحاد العقود، وكان حقيقة 
كوهنا عقدا  لك معىن، وذاهلمزة بإحاطة األلف، فكانت الياء بدء ورجعة ظاهرا إىل بدء اهلمزة باطنا

لرتبة اات إىل لعشرافكانت مبدأ العشرات، وظهر بالتضعيف على ترتيب الترقي من بدء مراتب حروف 
أ االزدواج ضًا مبدن أياطن الياء، وهو القاف، فكاالعاشرة أيضًا من مبدأ الياء، فكان ذلك ظاهر ب

ع املقامة طن التس بايفالتضعيف، وكان للقاف إحاطة يف الظهور، كما كان للياء إحاطة باطنة سارية 
 تشخصها من يفألشياء اام هبا، وانتهى ازدواج التضعيف بالياء يف حمل ظهور القاف إىل أهنى اجتماع مت

 رية.ة مصو إىل أهنى الغيب والستر من حرف الغني آية حقيقحرف الشني آية حق غريبة أ
 عالية حروف العشرات.: والياء - عالية حروف اآلحاد.: فاهلمزة

 ويف التسع كل زوج وقوامها بالياء.
ا  حنو ملب. يفهو القلب الذي خفي يف جسمانية الكون كله، وخلصوص السمع بالق: فالياء

 َّ خن حن جن يم ُّٱ: . وقوله]7: البقرة[ َّمه جه ين ىن من خن ُّٱ: يشري إليه قوله تعاىل
 .]23: اجلاثية[

 ."لى لسانهع"أربعني صباحًا من قلبه : يف ظهور ينابيع احلكمة للمخلص aوكما قال 
لب، وما هما القموعجمملا ُأضيف إىل الياء السني، الذي هو وفاء أمساع ما أقامه القلب كان 

 ي هو القرآن.تفصال به قلب ملا هو جمموع األمر وقرؤه الذ
ل يف سورهتما من وما تفص aفالياء، والسني ملا أحاط به خطاب القرآن باحلروف آلل حممد 

هبا  ا انتظما وممضمون معنامها كان هو القلب ملا تفصل من مضمون سائر حروف القرآن يف سوره
 رة.عاش من سائر السور اليت مل يفتتح هبا، مث القاف عالية حروف املئني إىل هناية

ه ما على ما بعداهرا فيظرفا حوألنه مبدأ الرتبة الثالثة الوترية اليت هبا غاية الظهور كان القاف 
علو الوحدة، لتحقق لايف  من حروف املئني، إىل هناية عاشره الذي هو الشني أو الغني، واشترك األربع

 وإن اختلف تفصيل الواحد من آحاد كل رتبة.
 رتبة الكاف
ظهر إحاطة األلف يف ختم اآلحاد فكانت واحدًا عاشرا، فمىت ظهرت الياء م "الياء"وملا كانت 

حبرف من حروف اآلحاد ظهر عن ذلك حرف يكون يف الكون ظاهر ذلك احلرف الذي هو يف نسبة 
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من اآلحاد، ويف ذلك ظهور إحاطة الياء يرجع التضعيف هبا على حكم رتب اآلحاد، وذلك مبا يف الياء 
 من إحاطة أمر األلف.

 و ظهور كمل عنهياء ما ن الوملا كان يف الرتبة من بدء اهلمزة بالتسبيب كان يف الرتبة الثانية م
لكاف، اذلك هو نه، وباطن احلق( باطن باطن ذلك التسبيب، وهو يف احلق ع: ما هو يف احلقيقة )أي

 وكان مستحق هذه الرتبة وكان الكاف من الياء مبنزلة الياء من اهلمزة.
 ر الياء، والياء ظاهر أول األلف.فالكاف ظاه

ء قيم ، والباشراتوملا كانت الباء أساس األسباب يف اآلحاد، فالكاف أساس الظهور يف الع
 البسائط وسببها والكاف قيم املركبات ومظهرها وسبب كوهنا.

 .]82: ]يس َّ مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ
 رتبة الالم

 اد.وجيري أمر هذا التضعيف يف سائر حروف اآلح
 اآلحاد.  جليم يفازلة كانت الالم ظاهر اجليم املضاعفة بالباء، فكانت الالم يف العشرات مبن

، فكان يف ة الكونكلي وملا كانت اجليم جامعة أمر الباء كانت الالم جامعة أمر الكاف، ووصلة
 الكاف والالم كلية أمر العشرات كما كان يف اجليم مجاع أمر اآلحاد.

 رتبة امليم
كون ود، وهناية الهر الوجم ظاكان متام ما هو الظاهر يف اآلحاد وثباته الدال، وكان امليم متا وملا

ن ، وال حياة مال حركة، وملا مل يكن فيما بعده من رتب املئني قوام من األلف كالياء، فال طموح يسِر
ال مك "امل"فكان  صلة،سوى احلروف العلى الثالث، فلم يكن بعد امليم متام، وال بعد الالم جامع و

 ربعون فاحتًاألذي هو ايم، الوجود كله، قواما، وعينا، وإرساال، وكان حماولة كل أمر مبقدار رتبة امل
 لغلقه.

 .سانه"لقلبه على  من أخلص هلل أربعني صباحًا ظهرت ينابيع احلكمة من": a قوله: ومنه -
 .]51: البقرة[ َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ: قوله تعاىل: ومنه -
وامه مفصل يكون ق أربعون(. ألهنا كمال أمر: كم بني النفختني؟ قال aسئل  )ملا: ومنه -

 بالياء، فيجب أن يكون أربعني.
األربعون املؤثرة اليت تطور فيها أطوار خلق اإلنسان واألربعون اليت فيها يتم أشده، : ومنه -

خلالفة بعده أربعون، ا: ، قالaحىت األربعون املنتظرة اليت هي مدة خالفة املهدي يف عصر قوم حممد 
اخلالفة بعدي ثالثون سنة، مث تعود ": a ة األوىل، فيما يؤثر عنه من قولهاخلالف aولذلك قيد 

 aالذي هو أول أكل أطعمته أمة حممد  "امل"وهذه الثالثون، واألربعون هي عدد  "ملكًا عضوضا
قد  aيهما فإن النيب فلم يرد ذلك عل aوأخوه بني يدي النيب "حيي بن أخطب" على ما نطق به 

وفيما  aفأويت يف ذاته  Cوعيسى  مة من األمم مما بني املثلني آدمأويت يومه ختم كل ما أوتيته أ
أويت مما ال حييطه إال اهلل فأويت يف أمته مما أوتيته األمم من اخلالفة له بدءًا، وللمهدي منه ختمًا إحدى 

ك يف أمته ما يكافئ يف يومه لستة ملك امللوك، فيما وسبعني سنة، وهو أول أكل أمته مث أويت من املل
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قبل يومه، وهو أكل بأن ألمته ظهر فيه أمر امللك، وبطن أمر اخلالفة، مث لذلك يكون يف كلية من دعاه 
يف أكل أمته أعداد  aمن أنواع ما أطعمته األمم، ما يكافئ أكلهم يف كل شيء حىت يستويف 

 شىت. حروف القرآن مجعا وتفصيال يف رتب
 م".الناس كلهم تبع لقريش، مؤمنهم ملؤمنهم، وكافرهم لكافره": a وقد قال

ال " :a ولهقليه إوحىت يكون يف يومه من الكفر أو الشرك ما يكافئ ما تقدم على ما يشري 
 .ة"تقوم الساعة حىت تعبد الالت والعزى، وتشتبك أليات نساء دوس حول ذي اخللص

 ، وختمه.كمال كلية أمر اهلل aففي يومه 
 رتبة النون

ياء حمل حميط يفه بالتضع وملا كانت اهلاء وتر الدال، وكان حميطا باطنا غيبًا وجب أن يكون حمل
 خفاء اهلاء، افة إىلاإلضبباطن نازل الرتبة يف الغيب عن اهلاء لوقوعه يف رتب العشرات، فكان ظاهرا 

 بوته باهلاء،دال، وثة المليم، كما كان شهادوباطنا باإلضافة إىل ظهور امليم، فيكون بالنون ظهور ا
ون كان النواء، هفلذلك انبىن متام كل عمل على نور علم، كما كان قوام ظاهر كل ذي دال غيب 

 و ما بطن دونهالعلم  ظهرهمداد املثل املعلم الذي يظهر صوره بسطر القلم، حىت أن آية ما بطن منه فأ
ي عليه ثور الذع الي أول ما يطعم أهل اجلنة من كبده، ماألرض من النون الذي عليه األرض، الذ

لقاف على ظهور ا ألرضااألرض أيضًا الذي يذبح هلم على ما ورد يف اخلرب وقابل استبطان النون يف 
ون دنيا إمنا يكب يف اللقلوظاهرها، الذي هو جبل الزبرجد احمليط بالدنيا، وعن ذلك كان استيالء على ا

 ن للقدرة اليتمنا يكوإنيا ة النون، كما كان االستيالء على األجسام يف ظاهر الدبالعلم الذي هو حقيق
ظهر، وهذان قاف األ اليفهي حقيقة "قاف" على ما يظهر يف حاليت العلماء يف النون األبطن، وامللوك 

ريف رآن حبل من القم املفصأقي الصنفان من اخللق مها املستوليان على الناس باإليالة ونفوذ األمر، ولذلك
 قاف، ونون، على ما يستويف ذكره يف خامتة الكتاب، إن شاء اهلل تعاىل.

 .أمسائه واهرظواقترن أيضًا هذان احلرفان يف كلم القرآن، ولفظ الفرقان اللذان مها 
طراف اجلنة أرعى يف ان يوإمنا كان أول ما يطعمه أهل اجلنة من الثور الذي عليه الدنيا الذي ك

رض، لعمل يف األصورة الثور هي صورة معىن ما هو الكّد والكدح، وجهد ا aه على ما جاء عن
 الذي قام عليه أمر الدنيا.

 فا منه وزيادةكان طر عظيموملا كان أصل ما هو العلم إمنا هو من سبل ما يوصل إىل اهلل العلي ال
م صناعية مها علولوع من زوائده هو القلم الذي يستمد به على الصنائع واألعمال الدنياوية، اليت

 كدحية.
ة عاشهم يف اجلن يدي مد بنيوملا كان أهل الدنيا أول ما يراعون منه من أمر الدنيا تقدمي أمر الك

 .]34: فاطر[ َّاك يق ىق يف ىف يث ُّٱٱحىت يقولوا كما يذكر يف التفسري
 مكابدة أمر املعاش، فلذلك يذبح هلم الثور، الذي هو صورة كدهم فيأكلونه، وهو جزاء: أي

على ما عملوا به يف دنياهم من حيث كانوا ذوي دين فاستحقوا بذلك جزاء كدهم مما هو صورته، 
وأضيف إىل ذلك زيادة كبد النون اليت هي صورة حظهم من أصل العلم فأطعموها، وجزوا هبا وروعي 
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فة يف يف أعماهلم حسن نيتهم يف أصل دينهم، فلما أتوا عليهما استقبلوا الراحة واخلروج عن الكل
 معاشهم يف اجلنة رتبة ما يتضاعف بالواو، والباء، وهو السني أو الصاد.

لباء هو متام منه با ضاعفملا كانت الواو متاما يف اآلحاد، وعلوا يف احململ وجب أن يكون ما يت
حرف البناء  رتبة يفه الأيضًا وعلو، فحيث يكون العلو والتمام يف القول والكالم واألمساع تكون هذ

شرهتم صر ومعاهل مأألمساع، وهو السني كما هي يف مجل املصريني ومن تبعهم، ولذلك كانت لغة وا
لباطن من لظاهر لابقة بالقول وتصريف عمل اللسان، وبشاشة الضاد وحيث يكون العلو والتمام يف مطا

لذلك ملغرب وهل اأغري عنف تكون هذه الرتبة طرق املطابقة والصدق، وهو الصاد كما هي يف مجل 
  إمساع.شاشة والبثري كانت لغتهم بالصداقة الباطنة ومواصالت القلوب والعصبية اخلالصة من غري ك
ألسنتهم من  مرهم يفام أوباجلملة فهذه الرتبة متسعة ملعىن هذين احلرفني من أن قومًا يكون مت

ظهورها ور أفعاهلم وص متام هم يفغري أن ينهوا ذلك إىل متام الصورة املعاينة، وإن قومًا إمنا جيعلون أمور
 للعيان، من غري لسان.

هم يف أمر يظهرووقد حافظ أهل الفضل على األمرين فوعدوا وأجنزوا ليكون هلم األمران، 
ى معىن مع مقتضة جبالتمامان، وهلج الناس مبدح إجناز الوعد، وذم خلفه، ومحدوا من يتمم الرتب

، م يتم بكفارةختل، فلاما  ها هو متام يف هذه الرتبة جربحرفيهما من أمر أن يقول ويفعل، وليتحقق أمر
ما أهبم فيه قرآن، وح العد هذه الرتبة كإطعام ستني مسكينًا، وصوم ستني يومًا املذكور ذلك يف صري

ا من ائز الست إىل آحادهحيأخذ يف ختبري وإفهام باأليسر رد  aواإلحرام، وكان النيب  كفارة األذى
لست  حيز ايفروف امع فجعل الصوم وعدد املساكني ستا ستا وعدد كلية احلحيث ما أودى من اجلو

ى التاسعة ة السرعحلركألن جمموع عددها كلها حنو ستة آالف، وهي مقدار عدد أيام اخللق يف أيام ا
ابع الذي هو يوم السا الاليت هي يف سرعتها ومجعها آية، وجاء أمر التاسع ومجعه الذي هو العرش وهل

تح غلق ما لها وفاكتها مدي الذي آيته يوم اجلمعة فال يعد يف نسق الست، ألنه جامع بركاليوم احمل
ىل حنو ه يف عدد الست وإولذلك ختم به األمر عند رفع ما انتهى بسط aوراء علم اخللق حملمد وآله 

 ، وأشار بالسبابة والوسطى.بعثت أنا والساعة كهاتني"": a منه يشري قوله
 رتبة العني

بة السابعة ذه الرتحق هكان العني حميط املعىن مبا أدركه العقل، والعني كان كماال فاست وملا
إىل النون،  انتهائهولف اجلامعة، وهي من تضعيف الزاي يف الياء، ووقع الزاي يف اآلحاد لقيامه باأل
ر األعيان صري يظهالب فكان ظهور العني بالنون، وكذلك كان النور العقلي يظهر املعقوالت، والنور
امل بالسني، وحي الش الإمنا كماله بظهوره لألمساع لتحصل صورته عينًا، وامسه مسعا، قرئت العني يف

 .]3-2: الشورى[ َّ حن جن يم ىم مم خم حم جمٱ يل ىل ُّٱ: حنو ما أشار إليه قوله تعاىل
 رتبة الفاء

وح الكون والبناء، وملا كانت الرتبة الثامنة يف العشرات من تضعيف احلاء يف الياء، وكان احلاء ل
وحمل الرسم، وكانت الفاء مجاع حد الفطرة، وغاية رسم اإلهلية يف كلمة الفطرة وألفة األمر، وحد ما 
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دون الفرح والفرق الكوين والبنائي كانت هذه الرتبة للفاء وازدوج فيها متام امليم، كما ازدوج يف 
 لصاد والضاد.احلاء، وأما الدال رتبة ما يتضاعف بالطاء والياء، وهو ا

امع آحاد ا هو جبة ململا كان الطاء جامع آحاد التسع وقوام احلاء وجب أن تكون يف هذه الرت
لطف بحقيقة  ابقةتسع العشرات وقوام الفاء، فحيث يكون حد الفطرة منتهيا إىل مجاع صدق، ومط
كون حد ي حيثوتكون هذه الرتبة طرق ذلك وهو الصاد، كما هو يف مجل املصريني ومن تبعهم، 
ضاد وهو ال ذلك الفطرة منتهيا إىل حد صدق عنف ومطابقة حق مبضاء أمر تكون هذه الرتبة طرف

 قسيم الصاد، كما يف مجل املغرب.
ال هبوى يف احل لضارولذلك أثبتت أمورهم على إقامة احلدود، واألخذ بالقوة والصدع باحلق ا

 النفس.
هذه الرتبة تمال، واالحبيل، والتأين إىل املقاصد وأثبتت أمور أهل مصر على األخذ باللطف واحل

ذلك يف  ، وأظهرألمراالتاسعة مطلقًا رتبة العرش يف آحاد كانت أو عشرات، وهي حمل امللك ونفوذ 
ىن سعة لطريف معاهتا متعشر آحادها لقيام اآلحاد حبد األلف اليت هي اهلمزة، ولعشراهتا حظ منه وهي يف

 رتبة القاف. هذا احلرف من الصاد والضاد
، وكانت  نفسهايفياء وملا كان منتهى األحد العاشر وهو الياء كانت هذه الرتبة هي تضعيف ال

 هلا اإلحاطة والغلبة.
واستحق هذه  هور،ظوملا كانت غاية خفية ملا تضاعفت مبقدارها يف كلية آحادها صارت غاية 

: a قوله ري إليها يشمة الدرجات على الرتبة احلرف املخصوص بالقوة والظهور وهو القاف، وهو هناي
دعى  احد حيثا الووهو عدد جمتمع األمساء إال أنه أخفى منها جامعهإن يف اجلنة مائة درجة" "

امت، فلذلك جامع خ واحدبإحصائها إىل اجلنة، وجامعها املخفي هو داعي الوسيلة اليت ال تكون إال ل
 مستحق الوسيلة. aكان 

ي إال لرجل واحد إن يف اجلنة درجة واحدة ال تنبغ": a ه قولهومجلة ذلك فيما يشري إلي
 .وأرجو أن أكون أنا هو"

 من سأل اهلل يل الوسيلة حلت عليه الشفاعة".": a وقال
ملائة بلفظ ا متهاأولذلك مل يقتصر يف بعض الطرق يف عد األمساء على التسع والتسعني حىت 

تسعني امسًا مائة إال وإن هلل تسعة ": a قولهد من مستثىن منها واحدها اجلامع اخلاص به فيما ور
 .واحد من أحصاها دخل اجلنة"

أهو يف جامع أمرين، أخذ حبظ ما منه عمل كالرمحن، والرحيم، واخلالق، والرازق، : وأحصاها
واجلواد، ويراه مما له اختصاص األكرب، والعظيم، واجلبار، فمن قصر عن أحد حبظ من مقتداها، أو 

من مسراها أو فقه ذلك من دخول اجلنة، ومن هناية التسع والتسعني منشأ احملاسبة اليت  تلبس بوصف
فيها املضايقة ألهل الدين العاملني عليه، الذين مل يترقوا مرقى أن يريدوا إال وجهه الذين هم عالية أهل 

حروفه صورة يف  الدين وهم احملدثون حقًا ملا علوا إليه من إرادة وجه رهبم، ولذلك كان هذا العدد
العقد، وينايف السمع متام العلو، وهو صورة مجع اليد على الشيء املمسوك وعقدة التسعني أضيق عقد 
العقد أشدها، وحرفا التسع والتسعني يظهران مع حرف التمام يف لفظ السطوة على حكم عد أهل 
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ع والتسعني على النحويني، أي مصر، ومناسبة لفظا االستعالء وحكم واحد املائة مجع ألوفا مبقتضى التس
اجلملني من حيث يكون مبدأ ذلك من اهلل وباهلل، ألنه سبحانه الواسع احمليط، وألحد هذين النحوين 

 إين ألرجو أن أكون أخشاكم هلل وأعلمكم مبا اتقاه".": a قولهمن ذلك يشري 
بيل عمل ك على سالس ألنه م حٍص لتلك األمساء، جامع ألمرها عماًل وحااًل ليكون إماما لكل

هر ن يظهر يف ظاأا شأنه مهور ظوخشية، وهذه الرتبة رتبة ظهور ومبدأ آحاد للرتبة الثالثة اليت هبا وفاء 
بين ممن التضعيف  ا بعدهاه ومما باطنه الياء ومنزلة القاف منها مبنزلتها من اهلمزة حد األلف وبدء أمر

 ذي هو األلف،لعشر الها باالعشرات واملئني إىل هنايتعليها إىل متام العشر فيحصل االزدواج يف رتبة 
روف حر لصور ملظهاوبوترها اآلحاد، فيتم الوتر وينتهي العد باستغراق احلروف، ويقف التضعيف 

اع يف كل واألمس لعياناوملا كان أمر وحي  وختلقه بعمل اخللق التجميل واجلمع بالتكرار والتركيب.
 له من اهلل العزيز احلكيم.وملن قب aعشق وحيًا مشتركا له 

 رتبة الراء
  الباء، كانتنه ثاينون ألوملا كانت الباء بدء التسبيب آلية ثاين اهلمزة، وكان الكاف مظهر الك

 على التسبيب املرتب لكوناالراء قوام التطوير والتصوير يف اخللق، الظاهرة املترتب ظهور أوهلا على 
 يب رتبته علىاه وترتمعن طته فاختص الراء هبذه الرتبة ملقتضىاملستند كلية ذلك إىل غيب األلف وإحا

لق ما تدريج وهو ختيري والالتصرتبة الكاف بعد رتبة الباء، فظهر يف ذاهتا تكرار ملقتضى تنبيه التكوير ب
 ."الر"استوى لفظه يف حرف الالم، فلذلك صار الراء ظاهر الالم يف نسق فواتح 

راها جمملوقع  لعامللكن بنورها املفصل فيها مقتضاها مسببات ولذلك اشتدت الوطأة فيها حىت 
لك التطوير وكذ تخلق يفى اليف أمته ولو مل يكن إال األدب الالزم وقعه يف الترتيب اجلاري يف ذلك جمر
 لت الوسيلة يفكما جع لصورظهر هذا احلرف يف النار اليت عول عليها اخللق يف تطوير األشياء وإظهار ا

، وباطنا ة الفيضحرار الفطرة من لدن االحتراف هبا يف الدنيا ظاهر كاحلّمى وحنوها منكشف غواشي 
 ارة الصدود.كالعشق والشوق وحنوه من حر

 كلمة واحدة يف وجدا د مىتوباجلملة قالوا من رتبة املئني ونسبتها اليت يف الياء من رتبة اآلحا
رجيه، وهو راء وتدر الرتبة ما جيتمع بتصوي كانت أصال تسبيب وتطوير كما يف الرب والرب وحنو ذلك

مع أمر لالم جاان احرف الوفا برتب الوجود الثالث يف طريف معناه، وهو السني أو الشني وكما ك
 الكاف واجليم جامع أمر الراء.

اع، رف األمسة لطفحيث يكون غالب أمر التربية والتصيري مما يسمع وينقل تكون هذه الرتب
ألعيان لا يظهر لى معا هو يف مجل أهل املغرب، وحيث يكون غالب أمر التربية الذي حرفه السني كم

يني، وذلك ل املصر مجمن األشياء دون املسموع تكون هذه الرتبة جلامع األشياء وهو الشني، كما يف
نات أهل مصر م ومعاينيتهألن معاينات أهل املغرب مستورة مغيبة فهم ذوو دعوة فيهم إىل احلق يف ربا

، وكان حلق سرًااوطن مرة مشهورة فهم ذو إظهار آلية احلقيقة يف ربانيتهم، فكانت احلقيقة يف ظاه
 احلق يف موطن احلقيقة شرًا.
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ظهور سعة احلق ل ر حدواعلم أنه ملا أجريت املقايسة فيما بني أهل املغرب ومصر ملقابلة ظهو
لية احلكمة، امتكت كعاىل فشرفها اهلل توأما مكة  احلقيقة فيهما ومل يف بالغايتني غريمها من األرض.

 ومدن باملدينة الطيبة كلية الكلمة واحلكمة وأحدية أمرها.
نظر يف جرى ال لذلكوبالياء بركة ظاهر بيت املقدس من األرض فيهن متفاوتات ال متقابالت ف

 التقابل وبني موطين اجلدة والسعة يف آية ما هو احلق واحلقيقة.
 رتبة الباء

ية وكان والنها لثباتهذه الرتبة يف اآلحاد للدوام كانت ملا هو يف رتب املئني لوملا كانت 
ة وحد بركتاطة مستحقها ما مقتضاه ذلك وهو حرف التاء والتربيع إحاطة حكمة ظاهرة يف اإلح

رف امليم، ات يف حلعشرالدوام، كما يف تربيع اآلحاد يف حرف الدال، وبركة التمام كما يف تربيع ا
 ء التضعيف منيما ورافركة ثبات كما يف هذه الرتبة يف حرفها وهو التاء ولذلك هلذه الرتبة بوبركة ال

ربع مائة، وخري اجليوش خري السرايا أ": a قولهحكم اجلمع والتجميل وإىل حنو من معىن ذلك يشري 
ىن بة تنبيه ملعت، وهو رلقلبال عدد رتبة هلا الثبات والدوام املقصود يف احلب الستثمار ا أربعة آالف"

فكان هلم  خامتتهمهم والتاء ومرجع لنهايتها والختصاص التربيع يف الغرب يف درمههم وعلمهم وطلبت
راء وامسا عاليا  والعلم لطبلامن التربيع أربعة أصول من أمر القوام سلما يف الدرهم واخلامت، وجريا يف 

 اخلامت والطبل وعيانا يف عني الدرهم والعلم.
 رتبة التاء

ا هو جامع لرتبة ماذه هلوكما كان اهلاء جامع أمر الدال، والنون جامع أمر امليم كان املستحق 
رة إحاطة ، وهو مثلتاءأمر التاء ومظهر يف طريف التسبيب بدءا ورجعا، وذلك هو ثالثهما الذي هو ا

التاء، روف الباء، وحثة ثال نتظمتسبيبهما فكان يف املئني مبنزلة النون يف العشرات، واهلاء يف اآلحاد، وا
 والثاء، يف كلمة التثبت.

 رتبة اخلاء
علوا يف وأيضًا  اماوملا كانت هذه الرتبة متاما وعلوا يف اآلحاد الذي هو الواو، وكانت مت
علوا فلم  ني أيضااملئالعشرات على حسب من متام أمره مسعة أو صورة، كما تقدم كانت هذه الرتبة و

 غيبه، كما أن ظهور الغيب يف تفصيله.يكن يف رتبة التفصيل يف 
ء املنعجم، رف اخلاة حلوملا كان متام الصورة ظاهر احلرف الذي هو اخلاء كان متام الصورة خفي

، إال او يف اآلحادفي كالوخام الذي حيتاج يف ظهوره إىل وترية رتبة الراء بالثلث يف رتبة املئني، وهي مت
 تبة الصرب.أن الواو يف علو القيام، واخلاء يف ر

 رتبة الزاي
وملا كانت هذه الرتبة مجعًا لتفصيل ما قبلها يف كل رتبة من رتب الثالث يف اآلحاد الذي مجاع 
أمرها الزاي فكان فيها من الشدة واألزمة ما يوجب إظهار خالصته على حنو ما آيته الزيت الظاهر مبا 

الزبد من خمض اللنب باملخض لطف  هو الفصل آية على حنوه، ومنه، وبه استخالص بركة ما آيته
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عالجه، حبسب لطافة ذاته، واشتد عالج الزيتونة حبسب كثافة جوهرها، فيجب أن يكون يف رتبة املئني 
 ملا هو أشد شدة، وأكرب تفصياًل مما هو أكثف جوهرًا.

مة اء منعجالي وملا كان أمر ذوات الكثائف يف تربيع حرف الذال كان حرف جامع التفصيل
 ل ذما وذمة يفذل والذن اللذال، فكان الزم ظهور الذلول من األعلى، والذليل من األدىن، وفيه موهو ا

 رتب املئني حنو ما يف الزاي من األزمة يف رتب اآلحاد.
 رتبة الظاء

لوجود غيبا، و لوح ا، وهوملا كانت هذه الرتبة ملا مجع أمر الباء، والدال الذي هو رتبة احلاء
ع  ملا هو أمجن املئنيبة مشرات الفاء الذي هو مجع الفطرة وجب أن يكون يف هذه الرتوكان حمله من الع

لظة وفظاظة الزم غ ئنيظاهرا وهو حرف الظاء، فكان موقعه يف هذه الرتبة، وكان ملا هو يف عداد امل
لطاء اعف باما يتض رتبةووغشيان غلبة مقابل ما للحاء من تكميل أمرها يف اآلحاد من اللطف واليسر، 

 والقاف، وهو العني والضاد.
ا ذكر يف عشرات م الوملا كانت هذه الرتبة طيبا وظهورا يف اآلحاد، وكان هلذا من املتسع يف

ظهورهم  ان موقعكمىت فحريف الصاد والضاد وقع يف هذه من املئني أيضا متسع حلريف الغني والضاد، 
ما هو يف ضاد، وكهو المبستحق هذا املعىن ووطيهم يف حمل اإلميان بالغيب كانت عندهم هذه الرتبة 

 مجل املصريني ومن تبعهم رتبة ما يتضاعف بالياء والقاف وهو الشني والغني.
صيل األعداد، تهاء تفو انهوملا كانت الياء عائد تفصيل اآلحاد إىل الواحد كانت هذه الرتبة ملا 

هر وجوه ظاق، وحتفصيل ومرأى  وعودها إىل واحدها وهو القاف، فمن كان من هناية أمرهم مجاع
لغرب ومن ال أهل مجيف  جمتمع التفصيل كانت هذه النهاية عندهم ملستحق هذا املعىن، وهو الشني كما
ره وأسبابه وقع ظاهمعن  كانت هناية أمرهم إسقاط ما أثبتته األعيان عن االهتمام والتعويل والغيبة

ت هنايته ما هم وكانتبع ، كما يف مجل أهل مصر ومنكانت هذه الرتبة عندهم ملنعجم العني، وهو الغني
وصارت  لوفاأأظهره قاف القدرة، والقلب شيء أو غيب وصارت رتب األعداد وترًا فوقع هبا 

 حدودها عن اآلحاد والعشرات واملئني واأللف.
 فحدان باطنان، ومها حمل اهلمزة والياء.

 وحدان ظاهران ومها موقع القاف والشني أو الغني.
 الك رتب اآلحاد األلف، وظاهر مظهره آلل حممد فمa جامعا،  وبذلك كان علمهم

 وأمرهم يف باطن الوجود ساريا وعزهم عند غيبتهم ظاهرا.
  على لعاملنياثرهم أومالك رتب العشرات الياء، ومظهرها للمتحققني بأمرهم السالكني على 

ات دود والكفاررتبت احللك ت املخبتني، ولذاألمثان والتصديق، القائمني باحلدود واألحكام، املتواضعني
رة أو ام العشإطع على رتب العشرات كصوم الستني وإطعام الستني، وضرب الثمانني، ومجع حديهما

 ذا العقد.هن متسع اه مكسوهتم يف كفارة اليمني وضرب املائة يف موضعه يف احلدود وما حلظ فيه معن
 لقوة والقهر، واستيفاء تفاصيل األشياء، وإحصاء ومالك رتب املئني القاف، ومظهره األول ا

عددها كامللوك وطهرانيهم، ووزرائهم، وأتباعهم، ولذلك ظهر يف أمر امللك من العنف والعسف 
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واالحتواء على األموال والزيادة يف املعاقبات ما يتقاضاه معىن عماد هذه الرتبة الذي هو القاف، وكان 
اب عليه، الذي هو حده وغايته، وأهنى العد يف هذه العقود عند انتهاء هنايتها إىل شيء معاين أو زخر يع

عدد احلروف على تربيعها بالسبع، وتثليثها بالتسع مع وفاء هناية احلد، فيما زاد من األعداد، كان 
 تكويرًا مجعًا كان أو تضعيفًا.

 مت كتاب املبادي والغايات يف معاين احلروف واآليات
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ية تب احلروفذكر بعض مرا
 
 من الفتوحات املك

يهم رسٌل من ُأمٌَّة من األمم خماطبون، ومكلَّفون، وف أنَّ احلروف -إياكم ووفقنا اهلل  -اعلم 
فصح حلروف أمل اجنسهم وهلم أمساء من حيث هم، وال يعرف هذا إال أهل الكشف من طريقنا، وعا

 : فلع رعامل املعروف يف االعامل لسانًا وأوضحه بيانًا وهم على أقسام، كأقسام ال
 مزة.هلاووهو اهلاء،  عامل العظمة،: عامل اجلربوت، عند أيب طالب املكي، ونسميه حنن: فمنهم
 ني.، والغعامل امللكوت وهو احلاء، واخلاء، والعني: العامل األعلى، وهو: ومنهم
اء، واجليم، ء، والثالتا العامل الوسط، وهو عامل اجلربوت عندنا وعند أكثر أصحابنا وهو: ومنهم

، القاف، والسنيوالضاد، د، ووالدال، والذال، والراء، والزاي، والظاء، والكاف، والالم، والنون، والصا
 والشني، والياء الصحيحة.

 لصحيحة.الواو العامل األسفل، وهو عامل امللك والشهادة وهو الباء وامليم وا: ومنهم
 والعامل الوسط، وهو الفاء. العامل املمتزج بني عامل الشهادة: ومنهم

اف وهو اف والقالك ومنهم عامل االمتزاج بني عامل اجلربوت الوسط وبني عامل امللكوت، وهو
 .امتزاج املرتبة وميازجهم يف الصفة الروحانية الطاء والظاء والصاد والضاد

 ة.ملهملاء اعامل االمتزاج بني عامل اجلربوت األعظم وبني امللكوت، وهو احل: ومنهم
نا، وهو عاخلروج بوال  العامل الذي يشبه العامل منَّا الذين ال يتصفون بالدخول فينا: ومنهم

 األلف، والياء، والواو، املعتّلتان.
ئف، ئف وكثالطا فهؤالء عوامل ولكل عامل رسول من جنسهم وهلم شريعة تعّبدوا هبا، وهلم

 ةوصفاء خ الص اصة، وخاصة اخلاصة،وعليهم من اخلطاب األمر ليس عندهم هني، وفيهم عامة وخ
 خاصة اخلاصة.

 اجليم والضاد واخلاء والدال والغني والشني.: فالعامة منهم
التاء، والقاف، وطاء، وهو األلف، والياء، والباء، والسني، والكاف، وال: ومنهم خاصة اخلاصة

 والواو، والصاد، واحلاء، والنون، والالم، والغني.
 وهو الباء.: صةومنهم خالصة خاصة اخلا

 ،[1: لبقرة]اَّخلُّٱومنهم اخلاصة اليت فوق العامة بدرجة، وهو حروف أوائل السور مثل
، [1: ]طه َّزئ ُّٱ، [1: ]مرمي َّ خل ُّٱ، [1: ]الرعد َّخلُّٱ، [1: ]يونس َّخلُّٱٱ،[1: ]األعرافَّخلُّو
 مل خل ُّٱ، [1 :]غافر َّ جي ُّٱ، [1: ]ص َّخلُّٱ، [1: ]يس َّ ٰر ُّٱ، [1: ]النمل َّخلُّٱ، [1: ]الشعراء َّ خل ُّٱ
: بعد حذف املكرر ة عشر حرفًاوهي أربع، [1: ]القلم َّنثُّٱ، [1: ]ق َّخلُّٱ، [2-1: ]الشورى َّ ىل

 .ـ *ه-ك-س-م-نق * -ح ط *-ا-ر-ص *ي -ل-ع
لزاي لدال واء واومنهم حروف صفاء خ الصة خاصة اخلاصة، وهو النون وامليم والراء والبا

 .ء والثاء والالم والفاء والسنيواأللف والطاء والياء والواو واهلاء والظا
 ومنهم العامل املرسل، وهو اجليم واحلاء واخلاء والكاف.
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و والزاي والوا والراء لذالومنهم العامل الذي تعّلق باهلل وتعلق به اخللق، وهو األلف والدال وا
 وهو عامل التقديس من احلروف الكروبيني.

ال والزاي اء والذواحل احلق، وهو التاء والثاءومنهم العامل الذي َغلب عليه التخّلق بأوصاف 
 نوار.عند أهل األ والفاء عجمةوالظاء املعجمة والنون والضاد املعجمة والغني املعجمة والقاف والشني امل

 يم.ار واجلألسرومنهم العامل الذي قد غلب عليهم التحقق، وهو الباء والفاء عند أهل ا
ء اليابسة ء والطاالراوحتاد، وهو األلف واحلاء والدال ومنهم العامل الذي قد حتقق مبقام اال

لى ع أقول إهنم إال أين لواووالكاف والالم وامليم والصاد اليابسة والعني والسني اليابستان واهلاء وا
 ا بقي.ماألعلى وني، مقامني يف االحتاد عاٍل وأعلى، فالعايل األلف والكاف وامليم والعني والس

اصًة، خاخلاء والظاء القاف واء وزج الطبائع، وهو اجليم واهلاء والياء والالم والفومنهم العامل املمت
والواو،  والنون اهلاءجنٌس مفرد وهو األلف والكاف والالم وامليم و: وأجناس عوامل احلروف أربعة

لتاء لباء وااعي وهو ربا ل اجليم واحلاء واخلاء، وجنسالثي مثوجنس ثنائي مثل الدال والذال، وجنس ث
التاء تكون الباء وفتربمها  تعوالثاء والياء يف وسط الكلمة والنون كذلك فهو مخاسي هبذا االعتبار وإن مل

 والثاء من اجلنس الثالثي ويسقط اجلنس الرباعي.
شف كلة إىل ملوصافبهذا قد قَصصنا عليك من عامل احلروف ما إن استعملت نفسك يف األمور 

 ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن من زن رنُّ: ، وحتقق قوله تعاىلالعامل واالطالع على حقائقه
 يفائدة ففلو كان تسبيح حاٍل كما يزعم بعض علماء النظر مل تكن  [44: ]اإلسراء َّحئ جئ يي

 لى بعضهاعوصلت  إليها ووقفت  عليها وكنت  قد ذكرت أنه رمبا أتكلم  َّزي ري ٰىُّ: قوله
ائل وهو عامل أو املختص عاملغريه فوجدناه ال فنظرت  يف هؤالء العامل ما ميكن فيه بسط الكالم أكثر من

 البقرة، اليت َّخلُّ لىنتكلم عيونس وأخواهتا، فل َّخلملُّو َّخلُّالبقرة، و َّخلُّ: السور اجملهولة مثل
ها يات اليت تليذلك اآلبحلق هي أوُل سورة  مبهمة يف القرآن كالمًا خمتصرًا من طريق األسرار، ورمبا أ

ذن ألطريق ا ال علىإعهدته فال أتكلم فعلته عن أمِر ريب الذي وإن كان ذلك ليس من الباب ولكن 
ن فيه جمرى حن جنري ف والكما أين سأقف عندما حيد يل فإّن تأليفنا هذا وغريه ال جيري جمرى التوالي

خاصة  م الذي يبّثهت العلحتأو  املؤلفني فإّن كل مؤلف  إمنا هو حتت اختياره وإن كان جمبورًا يف اختياره
 دها حىت تربزهو بصد اليت ما يشاء وميسك ما يشاء أو يلقي ما يعطيه العلم وحتكم عليه املسألةفيلقي 

نفتح له راقبٌة ملا يمإلهلية رة احقيقتها وحنن يف تواليفنا َلسنا كذلك إمنا هي قلوٌب عاكفٌة على باب احلض
َمهما فحساسها إدها لفقالباب فقريٌة خاليٌة من كل علم لو سئلت يف ذلك املقام عن شيء ما مسعت 

مر فقد يلقى يف األ هلا برز هلا من وراء ذلك الستر أمر ما بادرت المتثاله وألفته على حسب ما حيد
علماء ة الظاهرة للاملناسبهر والشيء إىل ما ليس من جنسه يف العادة والنظر الفكري وما يعطيه العلم الظا

ي ؤَمر   لقلِب أشياَءاىل هذا لقى إيَثم ما هو أغرب عندنا إنه ملناسبة  خفية  ال يشعر هبا إال أهل الكشف بل 
ف كل شخٍص يؤل يتقّيد ا البإيصاهلا، وهو ال يعلمها يف ذلك الوقت حلكمة  إهلية  غابت عن اخللق فلهذ

ي على حسب ع العادلسامعن اإللقاء بعلم ذلك الباب الذي يتكلم عليه ولكن يدرج فيه غريه يف علم ا
ل احلمامة رينا مثغرفه ولكنه عندنا قطعًا من نفس ذلك الباب بعينه لكن بوجه  ال يع ما يلقي إليه

  بد منه.هذا فال بعد والغراب اللذين اجتمعا لعرج قام بأرجلهما وقد أذن يل يف تقييد ما ُألقيه
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لى عدد ار وعالكالم  على هذه احلروف اجملهولة املختصة على عدد حروفها بالتكر: وصل
 وتثنيتها يف َّىثنثُّو َّملخلُّٱو َّملخلُّفرادها يف إري تكرار، وعلى مجلتها يف السَُّور وعلى حروفها بغ

مل تبلغ ومنفصلة روف  متصلة وحوأخواهتا ومجعها من ثالثة فصاعدًا حىت بلغت مخسة ٱَّزئُّٱو َّخلملُّ
روف ه احلمعىن هذ ج ِهلَ  ِلمَ وأكثر، وِلَم و ِصَل بعضها وِلَم كانت السور بالسني ، وِلْم تكن بالصاد، 

يل والتفص جلمعاعند علماء الظاهر وعند كشف أهل األحوال إىل غري ذلك مما ذكرناه يف كتاب 
 : السبيل هو يهديحلق وايف معرفة معاين التنزيل فلنقل على بركة اهلل واهلل يقول )تفسري القرآن( 

سور القرآن   جعلمث قولةاعلم أنَّ مبادي السور اجملهولة ال يعرف حقيقتها إال أهل الصور املع
اد وهو وباطنه بالص هل هباع اجلبالسني وهو التعبُّد الشرعي وهو ظاهر  السَُّور الذي فيه العذاب وفيه يق

سورًة وهو  وعشرين سعًاتمقام  الرمحة وليس إال العلم حبقائقها وهو التوحيد فجعلها تبارك وتعاىل 
لك، وهو لقطب الذي به قوام الفوالتاسع والعشرون ا [39: ]يس َّمغ جغ معُّ: كمال الصورة

ك ما َثبتْت الثمانية ولوال ذل [2-1: ]آل عمران َّىل مل خلُّ: عّلة وجوده، وهو سورة آل عمران
: aال قلِبضع، قة اوالعشرون ومجلتها على تكرار احلروف مثانيٌة وسبعون حرفًا، فالثمانية حقي

لم ميان حىت يعسرار اإلٌد أ فال يكمل عب"اإلميان ِبضع وسبعون...." وهذه احلروف مثانية وسبعون حرفًا
 حقائق هذه احلروف يف سورها.

 مانية عليه؟عت بالثين قطإن الِبضع جمهوٌل يف اللسان، فإنه من واحد إىل تسعة، فمن أ: فإن قلت
لركن لك وامن طريق الكشف وصلت إليه، فهو الطريق الذي عليه أس: فإن شئت ُقلت لك

بو احلكم أإن كان د، ولها، وإن شئت أبديت لك منه طرفًا من باب العدالذي إليه أستند يف علومي ك
من جهة  -رمحه اهلل-كره ذعبد السالم بن برجان مل يذكره يف كتابه يف هذا الباب الذي نذكره، وإمنا 

فكذلك  مخسمائةونني علم الَفلك وجعله سترًا على كشفه حني قطع بفتح بيت املقدس سنة ثالث ومثا
ورة الروم سلذي يف ضع اإن البِ : كشفنا وإن ِشئنا جعلنا العدد على ذلك حجابًا، فنقول إن شئنا حنن

فتكون ستة  البضع مثانية الصغري فتكون مثانية، فتجمعها إىل باجلّمل َّخلُّمثانية، وخذ عدد حروف 
لك يف ذ  العملجع إىللأللف لأل س فيبقى مخسة عشر فتمسكها عندك، مث تر عشر، فتزيل الواحد الذي

خيرج لك يف  له سننيلك كذباجُلمُّل الكبري، وهو اجلزم، فتضرب مثانية البضع يف أحد  وسبعني واجعل 
ثة ومثانني تصري ثالفعها الضرب مخسمائة ومثانية وستون، فتضيف إليها اخلمسة عشر اليت أمرتك أن ترف
ني والالم فتح الغ" برومومخسمائة سنة، وهو زمان فتح بيت املقدس، على ِقراءة من قرأ "َغَلبت ال

يف أخذ حج  ملسلمنياهور "سي غَلبون" بضم الياء وفتح الالم، ويف سنة ثالث ومثانني ومخسمائة كان ظ
 الكفار، وهو فتح بيت املقدس.

ه ل ومن طريق ما بعه،ولنا يف علم العدد من طريق الكشف أسراٌر عجيبٌة من طريق ما يقتضيه ط
 .اء اهللشبنا العمر فسأفرد ملعرفة العدد كتابًا، إن من احلقائق اإلهلية، وإن طال 

فلنرجع إىل ما كّنا بسبيله فنقول فال يكمل عبد األسرار اليت تتضمنها ِشَعب  اإلميان إال إذا علم 
حقائق هذه احلروف على حسب تكرارها يف السور كما أنه إذا علمها من غري تكراٍر علم تنبيه اهلل فيها 

وتفرد القدمي سبحانه بصفاته األزلية فأرسلها يف قرآنه أربعة عشر حرفًا مفردة مبهمة على حقيقة اإلجياد 
فجعل الثمانية ملعرفة الذات والسبع الصفات مّنا وجعل األربعة للطبائع املؤلفة اليت هي الدم والسوداء 
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خر يتركب من هذا الفلك ومن فلك آ اإلنسان والصفراء والبلغم فجاءت اثنيت عشرة موجودة وهذا هو
يتحلل إىل األحدية أبدًا فإهنا من أحد عشر ومن عشرة ومن تسعة ومن مثانية حىت إىل فلك االثنني وال 

ا انفرد هبا احلق، فال تكون ملوجوِد اإلله، مث إنه سبحانه جعل أوهلا األلف يف اخلّط واهلمزة يف اللفظ مم
مفتقرة  إىل حركة ، والنون لوجود الشطر من وآخرها النون فاأللف لوجود الذات على كماهلا ألهنا غري 

الظاهرة لنا من الفلك والنصف اآلخر النون املعقولة  العامل وهو عامل التركيب وذلك نصف  الدائرة
عليها اليت لو ظهرت للحس وانتقلت من عامل الروح لكانت دائرًة حميطًة ولكن أخفى هذه النون 

نقطة النون احملسوسة دالة عليها فاأللف كاملة من مجيع الروحانية الذي هبا كمال الوجود وج علت 
وجوهها والنون ناقصٌة فالشمس كاملة والقمر ناقٌص ألنه حمٌو، فصفة ضوئه معارٌة، وهي األمانة اليت 
محلها، وعلى قدر حموه وسراره إثباته وظهوره ثالثة لثالثة فثالثة غروب القمر القليب اإلهلي يف احلضرة 

ة طلوع قمر القلب اإلهلي يف احلضرة الربانية، وما بينهما يف اخلروج والرجوع قدمًا األحدية، وثالث
بقدم ال خيتلُّ أبدًا مث جعل سبحانه هذه احلروف على مراتب، منها موصول ومنها مقطوع ومنها مفرد 

 صل،فومثىن وجمموع مث نّبه أّن يف كل وصٍل َقطعًا وليس يف كل َقطٍع وصل، فكل وصٍل يدل على 
وليس كل فصٍل يدل على وصٍل، فالوصل والفصل يف اجلمع وغري اجلمع والفصل وحده يف عني الفرق 
فما أفرده من هذه فإشارٌة إىل فناء رسم العبد أزاًل وما ثناه فإشارة إىل وجود رسم العبودية حااًل وما 

مع للبحر األبدي واملثىن للربزخ مجعه فإشارة إىل األبد باملوارد اليت ال تناهي فاألفراد للبحر األزيل واجل
هل بالبحر الذي  َّمن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ اإلنساين احملمدي

أوصله به فأفناه عن األعيان أو بالبحر الذي فصله عنه ومساه باألكوان أو بالربزخ الذي استوى عليه 
 حي جي يه ىه مهُّومن حبر األبد  َّجهُّمن حبر األزل  َّىن من خن حن جن يمُّالرمحن 
 ٍّ ٌُّّٱالذايت األقدسي  َّ ٰى ٰرُّمن احلقائق األمسائية  َّٱٰذُّالروحانية  َّٱيي ىي مي خي
العامل العلوي على علوه وقدسه والعامل السفلي على نزوله وحنسه كل  َّرثُّ َّٱرئ ّٰ ِّ ُّ َّ

وإن مل تنعدم األعيان ولكنها رحلة َمن َدَنا  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّخطرة يف شأن 
 ىن نن من زن رن ممٱُّإليكم  منكم َّ ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱإىل دان 
فهكذا لو اعت رب القرآن ما اختلف اثنان وال ظهر خصمان وال تناطح عنزان  سورة الرمحن[]َّٰىين

فدبروا آياتكم وال خترجوا عن ذاتكم فإْن كان وال بد فإىل صفاتكم فإنه إذا سلم العامل من نظركم 
 جي ٰه مه جه هن من خن حنُّ: وتدبريكم كان على احلقيقة حتت تسخريكم وهلذا خلق، قال تعاىل

واهلل يرشدنا وإياكم إىل ما فيه صالحنا وسعادتنا يف الدنيا واآلخرة، إنه ويل  [13: ]اجلاثية َّخي حي
 كرمي.

إشارة إىل التوحيد، وامليم للملك الذي ال يهلك، والالم بينهما واسطة  َّخلُّاأللف من : وصل
من الالم فتجد األلف إليه ينتهي أصلها لتكون رابطًة بينهما، فانظر إىل السطر الذي يقع عليه اخلط 

وجتد امليم منه يبتدئ نشؤها مث تنزل من أحسن تقومي وهو السطر إىل أسفل سافلني منتهى تعريق امليم، 
ونزول األلف إىل السطر  [5-4: ]التني َّرت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّ: قال تعاىل

ويليه فلك  مل التركيب ألنه مساء آدم "ينزل ربنا إىل السماء الدنيا" وهو أوُل عا: aمثل قوله 
فإنه نزل من مقام األحدية إىل مقام إجياد اخلليقة نزول تقديٍس وتنزيه  النار فلذلك نزل إىل أول السطر
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ال نزول متثيل وتشبيه وكانت الالم واسطة وهي نائبٌة مناب املكّون والكون فهي القدرة اليت عنها و جد 
فإنه ال يتصف  زول إىل أول السطر وملا كانت ممتزجة من املكون و الكونالعامل فأشبهت األلف يف الن

بالقدرة على نفسه وإمنا هو قادر على خلقه فكان وجه القدرة مصروفًا إىل اخللق وهلذا ال يثبت للخالق 
ون إال باخللق فال بد من تعلُّقها هبم علوًا وسفاًل، وملا كانت حقيقتها ال تتّم بالوصول إىل السطر فتك

واأللف على مرتبة  واحدة  طلبت حبقيقتها النزول حتت السطر أو على السطر كما نزل امليم فنزلت إىل 
إجياد امليم ومل يتمكن أن تنزل على صورة امليم فكان ال يوجد عنها أبدًا إال امليم فنزلت نصف دائرة 

ٍس يطلب نصف فلك من غري اجلهة اليت نزلت منها فصارت نصف فلك حمسو حىت بلغت إىل السطر
معقول فكان منهما فلٌك دائر فتكون العامل كله من أوله إىل آخره يف ستة أيام أجناسًا من أوِل يوم 
األحد إىل آخر يوم اجلمعة وبقي يوم السبت لالنتقاالت من حاٍل إىل حال ومن مقام إىل مقام 

ك كان الوايل على هذا اليوم واالستحاالت من كون إىل كون ثابت على ذلك ال يزول وال يتغري ولذل
وحده فلكًا حميطًا من دار به علم الذات والصفات  َّخلُّالربد واليبس وهو من الكواكب زحل فصار 

واألفعال واملفعوالت فمن قرأ امل هبذه احلقيقة والكشف َحَضر بالكل للكل مع الكل فال يبقى شيء يف 
علم فتنزه األلف عن قيام احلركات هبا يدل أن ذلك الوقت إال يشهده لكن منه ما ي علم ومنه ما ال ي 

"كان اهلل وال شيء معه وهو على ما عليه كان" فلهذا : aالصفات ال ت عقل إال باألفعال كما قال 
صرفنا األمر إىل ما يعقل ال إىل ذاته املنزهة، فإن اإلضافة ال ت عقل أبدًا إال باملتضايفني، فإن األبوة ال 

ن وجودًا وتقديرًا وكذلك املالك واخلالق والبارئ واملصّور ومجيع األمساء اليت إال باألب واالب تعقل
عليها يف اتصال الالم الذي هو الصفة بامليم  َّخلُّٱتطلب العامل حبقائقها وموضع التنبيه من حروف 

ذاٌت واحدة ال يصح فيها اتصال شيء من احلروف ، إذا وقعت أواًل : الذي هو أثرها وفعلها، فاأللف
التنزيه  َّٰذ يي ىي مي خيُّٱ:  اخلط فهي الصراط املستقيم، الذي سألته النفس يف قوهلايف

إليه يف سورة الفجر َقِبَل  والتوحيد، فلما أّمن على دعائها رهبا الذي هو الكلمة الذي ُأمرت بالرجوع
وأخفى آمني ألنه غيب من  َّ ّٰ ِّ ُّٱ: عقيب َّخلُّٱتعاىل تأمينه على دعائها فأظهر األلف من 

 : مل امللكوت، من وافق تأمينه تأمني املالئكة يف الغيب املتحقَّق الذيعا
 احلضور.: وتسميه الصوفية اإلخالص.: يسمونه العامة من الفقهاء

 العناية.: ونسميه أنا وأمثالنا اهلمة.: وتسميه احملققون
واحملدث،  القدمي بني لو ما كانت األلف مّتحدًة يف عامل امللكوت والشهادة ظهرت فوقع الفرق

ون دلالم وامليم ود يف املوجافانظر فيما سطّرناه تَر عجبًا، ومما يؤيد ما ذكرناه من وجود الصفة املد 
: أللف؟ فنقولنطق باال ي  وجدنا األلف خمطوطة والنطق باهلمزة دون األلف فلَم: األلف، فإن قال صويف

ك حرك فإذا ح را مل ي ول م، فإن احلرف جمهوهذا أيضًا مما يعضد ما قلناه، فإن األلف ال تقبل احلركة
ليه، فاأللف عما هي  على م ّيز باحلركة اليت تتعلق به من رفٍع ونصٍب وخفٍض والذات ال ت علم أبدًا

ة  تقبل احلركالالذات، ًا كالدال عليها الذي هو يف عامل احلروف خليفة كاإلنسان يف العامل جمهول أيض
ا اكٍن َنطْقَنلنطق بسكن اميعنها، وملا مل  األوصافن ت عرف من جهة سلب فلما مل تقبلها مل يبَق إال أ

 هوحركتها صفت األول، بدعباسم األلف باأللف فَنَطقنا باهلمزة حبركة الفتحة، فقامت اهلمزة مقام امل
 ية، وحمل إجياده يف اتصال الكاف بالنون.لمالع
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صدقت ال يقع :  جندها يف األلف؟ قلناوجدنا األلف اليت يف الالم منطوقًا هبا، ومل: فإن قيل
النطق هبا إال مبتحرك مشبع التحرك قبلها موصولة به، وإمنا كالمنا يف األلف املقطوعة اليت ال ي شبع 

فهذان  [2: األنفال]َّمخ جخُّاحلرف الذي قبلها حركته فال يظهر يف النطق وإْن ر قمت مثل ألف 
خطًا غري ملفوظ  هبما ن طقًا، وإمنا األلف املوصولة  موجودتانألفان بني ميم "إمنا" وبني "الم" املؤمنني 

اليت تقع بعد احلرف مثل الم هاء حاء وشبهها فإنه لوال وجودها ما كان املد لواحد  من هذه احلروف 
فمدها هو سر االستمداد الذي وقع به إجياد الصفات يف حمل احلروف وهلذا ال يكون املد إال بالوصل 

بوجود احلرف املوصول به وملا و جد احلرف  األلفف باأللف من امسه اآلخر امتد فإذا و صل احلر
إىل الصفة الرمحانية، فأعطَي حركة الفتح اليت هي الفتحة فلما ُأعطيها طلب منه  املوصول به افتقر

أْن ت عِلم السامعني بأن وجودك ووجود : وكيف يكون الشكر عليها؟ قيل له: الشكر عليها فقال
مل يكن بنفسك، وإمنا كان من ذات القدمي تعاىل فاذكره عند ذكرك نفسك، فقد جعلك بصفِة صفاتك 

"إّن اهلل خلق آدم على صورة الرمحن" فنطقت بالثناء على م وجدها : الرمحة خاصة دلياًل عليه، وهلذا قال
وطس، فقالت الم ياء هاء حاء طاء فأظهرت نطقًا ما خفي خطًا ألن األلف اليت يف طه، وحم، 

موجودة نطقًا خفَيت خطًا لداللة الصفة عليها وهي الفتحة صفة افتتاح الوجود فإن قال وكذلك جند 
املد يف الواو املضموم ما قبلها والياء املكسور ما قبلها فهي أيضًا ثالُث ذوات  فكيف يكون هذا وما مث 

 [1: القلم]َّ يث نثىثُّٱ: قبلها يف مثل نعم، أما املد املوجود يف الواو املضموم ما: إال ذاٌت واحدة فنقول
حيث أن اهلل تعاىل جعلهما حريف  فمن ]حم[وياء امليم من  ]طس[من الياء والياء املكسور ما قبلها مثل 

ِعلة وكل ِعلة تستدعي معلوهلا حبقيقتها وإذا استدعت ذلك فال بد من ِسر بينهما يقع به االستمداد 
أودع الرسول امللكي الوحي لو مل يكن بينه وبني امللقي إليه نسبة  واإلمداد فلهذا ُأعطيت املد وذلك ملا

ما، ما قبل شيئًا لكنه خفي عنه ذلك فلما حصل له الوحي ومقامه الواو ألنه روحاين علوي والرفع 
يعطي الع لّو وهو باب الواو املعتلة فعربنا عنه بالرسول امللكي الروحاين جربيل كان أو غريه من املالئكة 

أودع الرسول البشري ما أودع من أسرار التوحيد والشرائع ُأعطي من االستمداد واإلمداد الذي  وملا
 [9: األحقاف]َّ يكمل ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ: ميد به عامل التركيب وخفي عنه سر االستمداد ولذلك قال

وملا كان موجودًا يف العامل السفلي عامل اجلسم والتركيب  [110: الكهف]َّ ىب نب مبُّٱ: وقال
األسرار اإلهلية  طيناه الياء املكسور ما قبلها املعتلة وهي من حروف اخلفض فلما كانا علتني لوجودأع

من توحيد وشرع َوَهَبا سر االستمداد فلذلك مدتا وأما الفرق الذي بينهما وبني األلف فإن الواو والياء 
"ولوا األدبار" وى" و"ووجدك" و"تؤ: ركات كقولهقد ي سلبان عن هذا املقام فيحركان جبميع احل

 َّٰهُّٱ [30: الزمر]َّمخ جخ محُّ: وقد يسكنان بالسكون احلي كقوله َّمم خمُّ"يغنيه"  "ينأون"
وشبههما، واأللف ال حترك أبدًا وال يوجد ما قبلها أبدًا إال مفتوحًا فإذًا فال نسبة بني  [26: األنعام]

ها، ومن صفاهتا، ومهما ُأحلقتا األلف وبني الواو والياء فمهما حركت الواو والياء فإن ذلك مقام
ذلك من جانب القدمي سبحانه ال حيتمل احلركة وال يقبلها  باأللف يف الِعّلية فذلك ليس من ذاهتا وإمنا

ولكن ذلك من صفة املقام وحقيقته الذي نزلت به الواو والياء فمدلول األلف قدمي والواو والياء 
إذا َثبت هذا فكلُّ ألف أو واو، أو ياء ارتقمت، أو حصل حمركتان كانتا أو ال حمركتان فهما حادثان ف

النطق هبا فإمنا هي دليل وكل دليٍل حمَدث يستدعي حمدثًا واحملدث ال حيصره الرقم وال النطق إمنا هو 
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غيب ظاهر وكذلك "يس" و "ن" فنجده نطقًا وهو ظهوره وال جنده رقمًا وهو غيبه وهذا سبب 
 بذاته وبوجود ليس كمثله شيء ال بذاته.حصول العلم بوجود اخلالق ال 

طلب احلق لك ال تو حمواعلم أيها املتلقي أنه كل ما دخل حتت احلصر فهو مبَدٌع أو خملوق وه
لكل ل جتد االك ال من داخل وال من خارج إذ الدخول واخلروج من صفات احلدوث فانظر الكل يف

 فالعرش  جمموع والكرسي مفروق.
  يع ر تتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتت    ل تتتتتتتتتتتت   ل  تتتتتتتتتتتت    ال تتتتتتتتتتتت ح 

 

 ار تتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتت ا   فيتتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت ل      
 

عتقاد فلو مل يرجعوا لوجدوا النور فلما رجعوا با ،[13: احلديد]َّىئ نئ مئ زئُّٱ
نا ومل نت مطلوبأ: لقالوا َّمئ زئُّٱ: القطع ض رب بينهم بالسور وإال لو عرفوا من ناداهم بقوله

 [94: الشعراء]َّمك لك اك يقُّٱيرجعوا، فكان رجوعهم سبب  ضرب السور بينهم فَبدت جهنم 
 ل صفات األمريوزير حمفال وبقي املوحدون ميدون أهل اجِلنان بالولدان واحلور احلسان من حضرة العيان

ه وتقرر لا يصدر معلم فوالصفة اليت انفرد هبا األمري وحده هي سر التدبري الذي خرجت عنه الصفات 
 د إياهم.و املوجهفي  الفعل وسرهم اخلأن األلف هي ذات الكلمة والالم ذات عني الصفة وامليم عني

فيه  إشارة إىل موجود بيد أن َّ خل ُّٱ: بعد قوله [2: البقرة]َّ يل ىل ُّٱ: فقوله: فنقول: وصل
لك وهي ذالم يف ف البعد أو سبب البعد ملا أشار إىل الكتاب وهو املفروق حمل التفصيل وأدخل حر

مل الم من العالا وألهنا أعين الب عد عند أهل اهلل، نداء على رأس: تؤذن بالبعد يف هذا املقام واإلشارة
 دة لئّلا يقعكاف مفربال الوسط فهي حمل الصفة إذ بالصفة يتميز احملدث من القدمي وَخص خطاب املفرد

 َّجف مغُّٱ: عاىلتوله قاالشتراك بني املبدعات وقد أشبعنا القول يف هذا الفصل عندما تكلمنا على 
هة عن ف املنزَق األلأي اخلع الالم وامليم تب )تفسري القرآن( لتفصيلاجلمع وامن كتاب  [12: طه]

حمل الفرق  ي الصفةهليت الصفات مث حال بني الزال الذي هو الكتاب حمل الفرق الثاين، وبني الالم ا
لغ  آخر فال يبمن فرٍق خلطابايتوهم الفرق  األول اليت هبا يقرأ الكتاب باأللف اليت هي حمل اجلمع لئال

م صول إىل الالذال الودت الففصل باأللف بينهما فصار حجابًا بني الذال والالم فأرا  حقيقة  أبدًاإىل
أللف، اض هلا أيضًا ا فتعّرمانتهيب تصل، وأرادت الالم مالقاة الذال لتؤدي إليها أ: فقام هلا األلف، فقال

بتة صحبة فارقه اليال  د يصحبهيب تلقاه فمهما نظرت الوجود مجعًا وتفصياًل وجدت التوحي: فقال هلا
الثة ما وال تصح الث االثنان وهو الواحد األعداد، فإن االثنني ال توجد أبدًا ما مل ت َضف إىل الواحد مثله

 خرى وهيقة أمل تزد واحدًا، لو نقص من األلف واحد انعدم اسم األلف وحقيقته وبقيت حقي
مىت ويء عدم الش نها فمىت انعدم الواحد منتسعمائة وتسعة وتسعون لو نقص منها واحد لذهب عي

"ذا" وهو : فقال [4: احلديد]َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱثبت وجد ذلك الشيء هكذا التوحيد إْن حّققته 
ف والعهد، التعري ب حبريفوهو حقيقُة ذا، وساق الكتا َّ يل ُّٱ: حرف مبهم فبني ذلك املبهم بقوله

ناك يف فإهنما ه َّ خل ُّٱ يفا عليه ري الوجه الذي كانتغري أهنما هنا من غ َّ خل ُّٱومها األلف والالم من 
ة ال يف ورة خاصه السومها هنا يف أول باب من أبواب التفصيل ولكن من تفصيل سرائر هذ حمل اجلمع

هات الكتب ألن أّم رقومغريها من السور هكذا ترتيب احلقائق يف الوجود فذلك الكتاب هو الكتاب امل
 كتاب املرقوم، والكتاب اجملهول.الكتاب املسطور، وال: ثالثة
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ية" يف نساناإل ملكةح امل"التدبريات اإلهلية يف إصال: وقد شرحنا معىن الكتاب والكاتب يف كتاب
 الباب التاسع منه فانظره هناك.

وصف سّمى الياتني إن الذوات وإْن احتد معناها فال بد من معًنى به يفرق بني الذ: فنقول
لب عنه الذي س  هوللرقم والكتاب املسطور بالتسطري وهذا الكتاب اجملفالكتاب املرقوم موصوف با

وصوفة  ت غري من ذاالصفة ال خيلو من أحد وجهني إما أن يكون صفًة ولذلك ال يوصف وإما أن يكو
 ىل مل خل ُّٱ: والكشف يعطي أنه صفة تسمى العلم، وقلوب كلمات احلق حمله، أال تراه يقول

العلم الذي  فخاطب الكاف من ذلك بصفة [166: لنساءا]َّيل ىل ُّٱ [2-1: السجدة]َّ يل
هلية ذلك كلمة اإلي الههو الالم املخفوضة بالنزول ألنه يتنزه عن أن تدرك ذاته فقال للكاف اليت 
ين اية ملن اتقارض اهلد معالكتاب املنزل عليك هو علمي ال علمك ال ريب فيه عند أهل احلقائق أنزله يف

 دا ألنه ليسعرفه أبال ت وال بد لكل كتاب من أم، وأمه ذلك الكتاب اجملهولوأنت املنزل فأنت حمله، 
، أو  العامليفعلم بصفة لك وال ألحد، وال ذات وإن شئت أن حتقق هذا فانظر إىل كيفية حصول ال

يه هدى يب فحصول صورة املرئي يف الرائي فليست وليس غريها فانظر إىل درجات حروف ال ر
دة الم  لك وح ل عقَثْثت ه ا َبى حسب ما نذكره بعد الكالم الذي حنن بصدده وتدبَّر مللمتقني ومنازهلا عل

خر األلف عن ذلك لتأني واأللف من ال ريب تصري ألفان ألن تعريقَة الالم ظهرت صورهتا يف نون املتق
به، ن عرف نفسه عرف رم: aالالم من امسه اآلخر وهي املعرفة اليت حتصل للعبد من نفسه يف قوله 

كل  حدًة بل باَناتًا واا ذفقدم معرفة الالم على معرفة األلف فصارت دلياًل عليه ومل ميتزجا حىت يصري
الم وضع اتصال الط وهو ملرابواحد منهما بذاته وهلذا ال جيتمع الدليل واملدلول ولكن وجه  الدليل هو ا
قة هذا حقيوآ( )لف واحدٌة باأللف فاضرب األلفني )اا( أحدمها يف اآلخر تصح لك يف اخلارج أ

روجه وهذا لقدمي خبفى ااالتصال كذلك اضرب احملَدث يف القدمي حسًا يصح لك يف اخلارج احملَدث وخي
إشارة  وهذا نقيض [30: البقرة]ٱَّىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّحقيقة االتصال واالحتاد 

تصل ال ترى كيف اأملقام، االف ختإن احملدث إذا قورن بالقدمي مل يبق له أثٌر ال: اجُلنيد يف قوله للعاطس
ا لعرش عند فصلهم هما مثج ِهَل سر العقد بين ]آل[الم األلف من ال ريب فيه من الكرسي فبدت ذاتان 

قام م هبا م يقألنه مل الرجوع إليه والوصول فصارت على هذا الشكل آل فظهرت الالم حبقيقتها
 م األلف إىليت يف ال خفف الدائرة من الالم اليتاالتصال واالحتاد من يرّدها على صورته فأخرجنا نص

يف نفسه  الشيء هو ضربويف الفرق فضربنا الواحد يف الواحد  ]اا[عامل التركيب واحلس فبقيت ألفان 
فتح الدال ملبدع بايفة فصار واحدًا فلبس الواحد اآلخر فكان الواحد رداًء وهو الذي ظهر وهو اخلل

ء وهو اجلمع ن الردا باطخفي وهو القدمي املبدع فال يعرف املرتدي إالوكان اآلخر مرتديًا وهو الذي 
 دّر فًا، وهللوكش وسر الرداء على شكل املرتدي فإن قلت واحد صدقت وإن قلت ذاتان صدقت عينًا

 : من قال
 رفح ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  الخمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

 

 ف  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ف  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    اامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
 

فكذلك ال يعلم  رف باطن ذاته وهو حجابهوأما ظاهر الرداء فال يعرف املرتدي أبدًا وإمنا يع
احلق إال العلم كما ال حيمده على احلقيقة إال احلمد وأما أنت فتعلمه  بوساطة العلم وهو حجابك فإنك 
ما تشاهد إال العلم القائم بك وإن كان مطابقًا للمعلوم وعلمك قائم بك وهو مشهودك ومعبودك 
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ق إنك علمت املعلوم، وإمنا علمت العلم، والعلم هو العامل فإياك أن تقول إن جريت على أسلوب احلقائ
باملعلوم، وبني العلم واملعلوم حبور ال يدرك قعرها فإن سّر التعّلق بينهما مع تباين احلقائق حبٌر عسري 

وال اإلشارة ولكن يدركه الكشف من خلف حجٍب كثرية دقيقة ال  مركبه بل ال تركبه العبارة أصاًل
من خلقها فانظر أين هو من يقول إين  لى عني بصريته لرقتها وهي عسرية املدرك فأحرىحيس هبا أهنا ع

ثل ذلك يف احملدث و أما القدمي فأبعَد َوأبَعد إذ ال ات الشيء من ذلك الشيء حمدثًا كان أو قد ميعلم
ية يف الفصل السَّن ِمثل له فمن أين يتوصل إىل العلم به أو كيف حيصل وسيأيت الكالم على هذه املسألة

الثالث من هذا الباب، فال يعرف ظاهر الرداء املرتدي إال من حيث الوجود بشرط أن يكون يف مقام 
االستسقاء مث يزول ويرجع ألهنا معرفة علة  ال معرفة جذب وهذه رؤية أصحاب اجلنة يف اآلخرة وهو 

وهذا هو مقام التفرقة، وأما  جتّل يف وقت دون وقت وسيأيت الكالم عليه يف باب اجلنة من هذا الكتاب
أهل احلقائق باطن الرداء فال يزالون مشاهدين أبدًا ومع كوهنم مشاهدين فظاهرهم يف كرسي الصفات 
ينعم مبواد بشرة الباطن نعيم اتصال، وانظر إىل حكمته يف كون ذلك مبتدأ ومل يكن فاعاًل وال مفعواًل 

فلو كان فاعاًل لوقع  ،[2: ]البقرة َّ ممىم حمخم جم ُّٱ: لقوله ملا مل يسم فاعله ألنه ال يصح أن يكون فاعاًل
فكيف ينسب إليه ما ليس بصفته ألن مقام الذال أيضًا مينع ذلك  الريب ألن الفاعل إمنا هو منزله ال هو

فإنه من احلقائق اليت كانت وال شيء معها وهلذا ال يتصل باحلروف إذا تقدم عليها كاأللف، وأخواته 
لزاي والواو وال يقول فيه أيضًا مفعول مل يسّم فاعله ألنه من ضرورته أن يتقدمه كلمة الدال والراء وا

على بنية خمصوصة حملها النحو والكتاب هنا نفس الفعل والفعل ال يقال فيه فاعل وال مفعول وهو 
 َّمئ زئ ّٰرئ ِّ ُّٱمرفوع فلم يبق إال أن يكون مبتدأ، ومعىن مبتدأ مل يعرف غريه من أول وهلة 

 .[172: عرافاأل]
بتداء اال تاب فهيم الكأنعم عمل فيه : من ضرورِة كل مبتدأ أن يعمل فيه ابتداء، قلنا: فإن قيل

 زتُّٱ: لهك وتعاىل بقو تباره اهللالعاملة يف الكتاب والعامل يف الكل َحقًا و خلقًا اهلل الرب، وهلذا نبَّ
رقة شكر من مقام التففوحد، فال [14: لقمان]َّ رث يت ُّٱ: فشكرك، مث قال َّىت نت مت

ومنك إىل  الرداء  منفكذلك ينبغي لك أن تشكر الرداء ملا كان سببًا موصاًل إىل املرتدي واملصري
كا يف مقام إن اشترولف املرتدي كلٌّ على شاكلته يصل فتفَّهم ما قلناه وفّرق بني مقام الذال واأل

  حااًل.الوحدانية املقدسة قبليًة حااًل ومقامًا وبعدية مقامًا ال
"تلك آيات الكتاب" فالكتاب للجمع واآليات للتفرقة وذلك : "ذلك" ومل يقل: قال: تنبيه

مذكر مفرد وتلك مفرد مؤنث فأشار تعاىل بذلك الكتاب أواًل لوجود اجلمع أصاًل قبل الفرق مث أوجد 
قيقة ذلك العبد الفرق يف اآليات كما مجع العدد كله يف الواحد كما قدمناه فإذا أسقطناه انعدمت ح

دومًا بقي لأللف أثر يف الوجود وإذا أبرزناه برزت األلف يف الوجود فانظر إىل هذه القوة العجيبة اليت 
وامسًا مث  أعطتها حقيقة الواحد الذي منه ظهرت هذه الكثرة إىل ما ال يتناهى وهو فرٌد يف نفسه ذاتًا

 ىه مه جه ينُّ: مث قال ،[3: دخان]ال َّيم ىم مم خم حمُّٱ: أوجد الفرق يف اآليات، قال تعاىل
: ]األعراف َّىه مه جه ينُّٱ: فبدأ باجلمع الذي هو كل شيء، قال تعاىل [4: ]الدخان َّيه
من كل شيء يف األلواح مقام الفرق من كل شيء إشارة إىل اجلمع موعظًة وتفصياًل رد إىل  [145

كون إما يف عني الفرق لكل شيء رد إىل اجلمع فكل موجود أي موجود كان عموما ال خيلو أن ي
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ا أبدًا فاحلق هاتني احلقيقتني موجود وال جيمعهاجلمع أو يف عني الفرق ال غري وال سبيل أن يعرى عن 
 واإلنسان يف عني اجلمع والعامل يف عني التفرقة ال جيتمع كما ال يفترق احلق أبدًا كما ال يفترق

ه مل يتجدد عليه حال، وال ثبت له وصف من ، فاهلل سبحانه مل يزل يف أزله بذاته وصفاته وأمسائاإلنسان
 aخلق العامل، مل يكن قبل ذلك عليه بل هو اآلن على ما كان عليه قبل وجود الكون كما وصفه 

فاندرج يف احلديث  ،"وهو اآلن على ما عليه كان": "كان اهلل وال شيء معه" وزِيد يف قوله: حني قال
له قبل وجود العامل هو عليها، والعامل املوجود،  ومقصودهم أي الصفة اليت وجبت aما مل يقله 

احلقائق عند من أراد أن يقف عليها فالتذكري يف األصل، وهو آدم قوله ذلك، والتأنيث يف هي وهكذا 
)تفسري  الفرع، وهو حواء قوله تلك، وقد أشبعنا القول يف هذا الفصل يف "كتاب اجلمع والتفصيل

سرار التنزيل فآدم جلميع الصفات، وحواء لتفريق الذوات إذ هي حمل " الذي صنفناه يف معرفة أالقرآن(
الفعل والبذر، وكذلك اآليات حمل األحكام والقضايا وقد مجع اهلل تعاىل معىن ذلك وتلك يف قوله 

فحروف )امل( رقمًا ثالثة وهو مجاع عاملها، فإن فيها  [20: ]ص َِّّ ُّ َّ ٍُّّٱ: تعاىل
الالم وهي من العامل الوسط، وامليم وهي من العامل األسفل، فقد مجع اهلمزة وهي من العامل األعلى و

)امل( الربزخ والدارين والرابط واحلقيقتني، وهي على النصف من حروف لفظه من غري تكرار، وعلى 
الثالث بغري تكرار وكل واحد منهما ثلث كل ثالث، وهذه كلها أسرار تتبعناها يف "كتاب املبادي 

" فليكِف هذا القدر من الكالم على "امل البقرة" )تفسري القرآن( تاب اجلمع والتفصيلوالغايات" ويف "ك
يف هذا الباب بعدما رغبنا يف ترك تقييد ما جتلى لنا يف الكتاب والكاتب، فلقد جتّلى لنا فيه أمور جساٌم 

وحينئذ  رجعنا إىل ، وفررنا إىل العامل حىت خّف عّنا ذلك، االكراسة من أيدينا عند جتليه امهولة رمين
التقييد يف اليوم الثاين من ذلك التجلي وقبلت الرغبة فيه، وأمسك علينا ورجعنا إىل الكالم على 

واالختصار، واهلل يقول احلق وهو  اإلجيازاحلروف حرفًا حرفًا كما شرطناه أواًل يف هذا الباب رغبًة يف 
 يهدي السبيل.
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 اإلنسان  معدن اإلخالص يف معرفةيف األكوان إىل كتاب بلغة الغواص

 يل ىل مل خل
 َّخي حي جي مهٰه جه هن من خن حن جن ممُّٱ: يف قوله تعاىل E قال ابن عباس

 لو ذكرت  تفسريه لرمجتموين باحلجارِة. ،[12: الطالق]
ا علوٌم، اه كم هن)ه: رِهوقد أومأ إىل صد كّرم اهلل وجههبن أيب طالب مري املؤمنني علي أوقال 

ِقنًا غري َل لى قد أصبت ب، "َلًةه مَحلًا، لو أصبت  مجَّ إّن هاهنا لعلمًا": ويف رواية   (لو وجدت  هلا َحَملًة
نقادًا ائه، أو ميلأو ىحبججه عل مأمون  عليه، مستعماًل آلة الدين للدنيا، مستظهرًا بنعم اهلل على عباده،

اك، ذأحب ذا وال  هة ، الن شبجبنانه، بل يقدح الشّك يف قلبه ألول عارٍض م له حلملِة احلّق، ال بصريًة
يٍء، ة الدين يف شمن دعا يسواأو منهومًا باللذة، سلس االنقياد بالشهوة، أو مغرمًا باجلمع واالدخار، ل
ٍم هلل ألرض  من قائختلو ا ل الأقرب  شبهًا باألنعام السائمِة، كذلك ميوت العلم  مبوت حامليه، اللهّم ب

ك أولئك؟ أولئ ه، فأينّيناتخافيًا مغمورًا، لئال تبطل حجج اهلل وبحبجته، إما ظاهرًا مشهورًا، وإما 
  نظائرهم،يف احّتى يودعوه األقّلون عددًا، األجّلون عند اهلل قدرًا، هبم حيفظ اهلل حججه وبّيناته،

استالنوا ما يقني، وح الويزرعوها يف قلوب أشباههم، هجم هبم العلم على حقيقة البصرية، فباشروا رو
ّل عّلقٌة باحملمرواحها أن ، ه املترفون، وأنسوا مبا استوحش منه اجلاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدااستوعر

 .ؤيتهمىل دينه، آه آه شوقًا إىل ررضه، والدعاة إأاألعلى، أولئك خلفاء اهلل يف 
 : Cومثل ذلك اشتهر عن علي بن احلسني 

 إ تتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت ا رفع 
   تتتتتتتتتت   قتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت ا أ تتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتت  

لح  تتتتتتتتت  ر   تتتتتتتتت   لتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتت حع  تتتتتتتتت  يتتتتتتتتت   رع
   ستتتتتتتتتتتتت   ح ر تتتتتتتتتتتتت    مستتتتتتتتتتتتت م    متتتتتتتتتتتتت 

 

  تتتتتتتتت    يتتتتتتتتتر  ال تتتتتتتتت       تتتتتتتتت   فيم   تتتتتتتتت  
 إلتتتتتتتتت  ال ستتتتتتتتتي   أ زتتتتتتتتت     تتتتتتتتت  ال ستتتتتتتتت  
 لقيتتتتتتتتت  لتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتت  ممتتتتتتتتت  ي  تتتتتتتتت  ال   تتتتتتتتتت 
 يتتتتتتتتتتتتر   أ تتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتت  يأ   تتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتت  

 

 لعلموال من ا  رمسه،ن إالفيه من الدي يبَق هذا يف زماهنم، فما ظّنك يف هذا العصر الذي مل يكد
أحٌد يفهم  ين يبقىمن أإال امسه، فإذا كان أولئك الذين اهتدى هبم من اهتدى، وضّل هبم من ضّل، ف

كرته لك، اهلل فيما ذ ف  هداكإنصاييد  إهليٍّ، واختصاٍص رّبايٍن، فانظر بأالتنزيل العزيز والسّنة، إال بت
 مه إن فهمَت،مل يفه يماذر املنكر فلعّلك تستعني به إن شاء اهلل على التوقف عن اإلنكار، وإقامة ع

 وعلى اهلل قصد السبيل.
 ىكُّٱ: اعلم أّن اهلل سبحانه بلطيف حكمته، أوجد الوجود رتقًا مث فتقه، كما قال سبحانه: فصل

: فالرتق احتاد الشيء واجنماعه، والفتق   [30: األنبياء] َّمن زن رن مم ام يل ىل مل يك
لعامل بأسره عقاًل حمضًا، وحالة الفتق، هي امتيازه عوامل، الة الرتق، هي كون احهو افتراقه وامتيازه، ف

"إّن أول ما خلق اهلل عّز وجل دّرة : aالصحيحة حيث أخرب  األخباركما جاءت 
"أول ما خلق اهلل العقل"، وذلك العقل : a بيضاء....احلديث"، فتلك الدرة هي العقل الذي أخرب به

عن أول  a سألت رسول اهلل: قال Eواه جابر الذي أخرب عنه فيما ر a هو نور رسول اهلل
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جابر خلقه اهلل تعاىل، مث خلق فيه كل خرٍي، وخلق بعده  "هو نور نبّيك يا: شيء خلقه اهلل تعاىل فقال
كل شيء، وحني خلقه أقامه قّدامه يف مقام القرب اثنا عشر ألف سنة، مث جعله أربعة أقسام، فخلق 

قام القسم الرابع يف وألة العرش وخزنة الكرسي من قسم، العرش من قسم، والكرسي من قسم ومح
مقام احلّب اثنا عشر ألف سنة، مث جعله أربعة أقسام، فخلق القلم من قسم، واللوح من قسم، واجلنة 
من قسم، وأقام القسم الرابع يف مقام اخلوف اثنا عشر ألف سنة، مث جعله أربعة أجزاء، فخلق املالئكة 

من جزء، وخلق القمر والكواكب من جزء، وأقام اجلزء الرابع يف مقام الرجاء من جزء، وخلق الشمس 
اثنا عشر ألف سنة، مث جعله أربعة أجزاء، فخلق العقل من جزء، والعلم واحللم من جزء والعصمة 
والتوفيق من جزٍء، وأقام اجلزء الرابع يف مقام احلياء اثنا عشر ألف سنة، مث نظر اهلل عّز وجل إليه، 

شح النور عرقًا فقطرت منه مائة ألف وعشرون ألف وأربعة آالف قطرة من النور، فخلق اهلل فتر
سبحانه من كل قطرة روح نيب أو رسول، مث تنّفست أرواح األنبياء، فخلق اهلل من أنفاسهم األولياء، 

كروبيون من والشهداء، والصلحاء والسعداء واملطيعني إىل يوم القيامة، فالعرش والكرسي من نوري، وال
نوري واجلّنة وما فيها من النعيم من نوري، ومالئكة السماوات  نوري، والروحانيون من املالئكة من

السبع من نوري، والشمس والقمر والكواكب من نوري، والعقل من نوري، والعلم واحللم من نوري، 
السعداء والصاحلون من والعصمة والتوفيق من نوري، وأرواح الرسل واألنبياء من نوري، والشهداء و

نتائج نوري، مث خلق اهلل اثين عشر ألف حجاب، فأقام اهلل من نوري، وهو اجلزء الرابع يف كل حجاب 
ألف سنة، وهي مقامات العبودية والسكينة واهليبة والصدق واليقني، فغمر اهلل ذلك النور يف كل 

ض، فكان يضيء منها ما بني املشرق حجاب ألف سنة، فلما خرج النور من احلجب زّكاه اهلل يف األر
واملغرب كالسراج يف الليل املظلم، مث خلق اهلل آدم من األرض فرّكب فيه من النور يف جبينه، مث انتقل 

وصله اهلل إىل صلب عبد أن أىل إمن طاهٍر إىل طّيب، ومن طّيٍب إىل طاهٍر،  منه إىل شيث، وكان ينتقل
ّمي آمنة، مث أخرجين إىل الدنيا، فجعلين سيد املرسلني، وخامت اهلل بن عبد املطلب، ومنه إىل رحم أ

النبيني ورمحًة للعاملني وقائد الغّر احملجلني، هكذا كان بدء خلق نبيك يا جابر" فقد تبّين لك هبذا 
بعضه، وغريه  هكل العامل، وأّن كل جزء من العامل مظهٌر له من حيث احتاده، وجزٌء من a احلديث أنه

مر فإنه قد اندرجت السماوات  يازه وانفراده، ونوره الذي هو العقل أصل العامل كمامن حيث امت
دخل  واألرض واجلنة والنار يف هذا احلديث، إذ قد ُذكر العرش والكرسي، وال تستبعد ذلك ألجل ما

يف ضمن ذلك من األشياء السخيفة عندك كالنار والفجار والكفار، فإنك تعلم أن آدم جمموع البشر، 
إنه ونثاهم ، كرهم وُأّرهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم، من حيث هم أجزاؤه ، ورفيعهم ووضيعهم، وَذب

من حيث شبحه بعد امتياز الذرية عنه بعضه، وإمنا بقي االسم عليه ببقاء الصورة على حاهلا الظاهر بعد 
ف كل شريف  َو مث شرَّهب واافتراقهم عنه، وأهنم أجزاؤه وأبعاضه وأغياره وليسوا بأغياره، وهو وليس
 ، فظهر لك هبذا أنّ واألنبياءمنهم شرف له، فهو يف صورة أشرف منه يف صورة أخرى كالرسل 

الثمرة هي البذر املتضّمن  الصغري الذي هو آدم وذرّيته مثرة العامل إذ بذره العقل، فهو عقٌل إذ اإلنسان
ن حيث األشباح، ولذلك استجدوا أمساًء للشجرة والثمرة، فشجرته أجزاء العامل بعد امتيازهم عنه م

إنه أشرف من غريه مّمن امتاز عنه من ذرّيته، فنزل عن صفته فلم يعد إليها ال مّمن بقي على صفته وُأَخر، 
 : a يف مدح سيدنا حممد كما قيل إن كان، أو مّمن نزل عنها فارتفع عليها،

  خيحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  هللا متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت       
 

 فتتتتتتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتتتتت   مع  تتتتتتتتتتتتتتتتتت را   ر قتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
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رسل كال  شرَف كل شريف منهم شرٌف له، فهو يف صورة أشرف منه يف صورة أخرىوأّن
منهم هو  ّن كّل واحد ، فإياءألنبواواألنبياء بالنسبة إىل األولياء، واألولياء  بالنسبة إىل من سوى الرسل 

ك كذلفموع، ن اجملمظهر آلدم هو جزؤه وعينه من حيث االحتاد، وبعضه وغريه من حيث االمتياز ع
فاضٍل وحمجوب، بني حجاب و جمموع العامل من حيث أن العامل أجزاؤه، وهو مفترق ما a حممد

أبعاضه  ملوأجزاء العا ومفضول ملا نذكره بعده، وهو بعض العامل من حيث امتيازه بصورته احملمدية،
 رٌف له،شيف  غياره، وهو وليست هو، وهو يف بعض العامل أشرف منه يف بعض، فشرف  كل شرأو

خر  احلديث اآلألعلى يفاقلم وهو مبتدأ من حيث روحانّيته اليت هي العقل احملض األول امُلعّبر عنه بال
 يبَق رجته وملدم يبلغ "إن أول ما خلق اهلل القلم" أشرف من غريه مبا امتاز عنه، فل: حيث قال 

 على وصفه.
عقٌل،  عقل فهوذره البعامل إذ هو آدم وذريته مثرة الالذي الصغري  اإلنسان استبان لك أن: فصل

لشهود لذوق وااذلك إذ الثمرة هي البذر املتضّمن للشجرة والثمرة فشجرته أجزاء العامل، شهد ب
ًا، وأما لك آنف ذكرت أما السّنة فماووالكتاب والسّنة، فأما الذوق والشهود فموقوٌف على أهله، 

 يئ ىئ نئ ُّٱ: وقوله [13: ثيةاجلا] َّخي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن ُّٱ: الكتاب فقوله سبحانه
ثرية  إىل آٍي ك ،[11-10: النبأ] َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ: وقوله [97: االنعام]ٱَّ زب رب

جلك ل شيء ألت  ك"ابن آدم خلق: تشهد بتصديق احلديث النبوي، وتصديق ما جاء يف اإلسرائيليات
 خن حنُّٱ: انهوله سبحلك قذومن لإلنسان،  ةفعّد تعاىل أجزاء العامل وأخرب أهنا جمعول ،وخلقتك ألجلي"

: الطالق] َّ لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي مهٰه جه هن من
ان املراد به ه لو ك، ألناإلنسان ن املخلوق من األرض مثل السماوات هو صورةأفال َجَرَم علمنا  ،[12

ها روحورة ص هي وازيٌة للسماوات اليتمني مل يقل من األرض، ألن من للتبعيض، وصورته األرِض
 وعلمنا أن [85: اإلسراء] َّ مق حق مف خف حف ُّٱ: هو أرواحهّن قال سبحانه َّ خي حي جي ُّٱ: العقل، وقوله

اء وز من مجد املكامتياز كصوص عني العامل فإنه خملوٌق منه، وإمنا امتاز عنه هبذا التأليف املخ اإلنسان
 مّيزه.ًا مث فتق بتضًا رتقأي وجوده مليء ماًء، عن املاء باليبوسة العارضة له وهو عني املاء، ولذلك كان

وهلذا التأليف الذي امتاز به كان سر الوجود وختمه، إذ بدايته العقل، وأعين باخلتم الصورة 
الوجود  -هاهنا- عرش اهلل، أعين باإلنسان اإلنسان اآلدمية ما بقيت وكانت مرآة الوجود، فكان بذلك

 تاإلنسان الكامل، وإىل هذا التأليف وألجله سجدية فيه واإلنسان املطلق من حيث اعتبار الصورة
، فإنه لومل يوجد على هذه الصورة مل تتسع األكوان للتجلي، إذ هو األمانة املعروضة يللمتجل األكوان

على السماوات واألرض، وهو سّر اخلالفة ولذلك قال سبحانه أنه خلق هذا اخللق على هذه الصفة، 
، فدّل [12: ]الطالق َّ هش مش هس مس هث مث هت ُّٱ، [106 :]البقرة َّجي يه ىه مه جه ين ُّٱليعلم 

بإخباره أّنه خلق هذا الوجود، ليعلَم به على كمال وجود القدرة، وسعة اإلحاطة العلمية على مطابقته 
هذا العلم بالعامل  عني العامل ملا كان ي درك اإلنسان يف الكمال والسعة واالرتباط واملقابلة ولو مل يكن

 حانه بالسعة حيث أخرب أنه مل تسعه مساواته وال أرضه ووسعه قلب املؤمن من نوعولذلك خّصه اهلل سب
، فالكاف [11: الشورى] َّخي حي جي يه مهىه جه ين ُّٱ: وملا كان األمر كذلك قال سبحانه اإلنسان

هبذا االعتبار أصلية وليست زائدة واملثل املشبه هو الكون الذي ظاهره السماوات واألرض والعرش 
نه العقل األول، واملثل املنّزه هو الكون الثاين املخلوق على الصورة اليت هي الكون والكرسي، وباط
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"كنت مسعه الذي  فيه بـ، ولذلك عّبر عن نفسه سبحانه اإلنسان األول املذكور آنفًا، فاملثل املنّزه هو
 الرواياتعلى األذن وعلى البصر ال على العني، ويف بعض  فخص يف السمع ال ،يسمع به.....احلديث"
"ولسانه الذي ينطق به ويده اليت يبطش هبا، ورجله : إشارة إىل الباطن، مث قال ،"وجنانه الذي يعقل به"

ـ إشارة إىل الظاهر، وعّبر عن نفسه سبحانه يف الكون األول الذي هو املثل املشبه ب ،اليت ميشي هبا"
 ."كنت كنزًا خمفيًا"

حيث  ه منمثرته، وهو سّر هو سره من حيثهو الكون بأ اإلنسان فإن أنصفت فهمت أن
 نمكنزًا" يشري  "كنت: هبحانانفراده عنه ألنه مرآة جتّلي احلق بالعامل بظهور أمسائه وصفاته، فقوله س

ىل وجود ن آدم إاده عالكون املطلق قبل وجود آدم فيه ومن حيث الكون، أعين انفر إىلاجلملة  حيث
 م أعين نوعوجود آدال بلي التام الكامل بكل األمساء مجلًة إبعض الكون دون بعٍض، إذ ال يتم التج

ن ببعض الكوائ ال يتم لًةمج، فإن ظهور األمساء مجلًة تطلب ظهور آثارها مجلًة، وظهور آثارها اإلنسان
ا ستجالئهاام دون بعض، فإن الشيء حجاٌب لنفسه من حيث هي، هو كصداء املرآة مينعها من مت

 هي نوع من بلة اليتملقاة نفسها لنفسها ال تتجلى لنفسها إال على نوٍع من انفسها فيها، أو كاملرآ
، فكذا رؤية ملالصقةامع  البعد، فإن املرآة لو جعلها شخٌص على وجهه مل يتجّلى له هبا وجهه متامًا

الكون فلوجوه، عض االشيء نفسه بنفسه ليس كرؤيته نفسه بشيء آخر يكون غريه أو كأنه غريه من ب
بعني  رى نفسها إالتا فال بذاهت وعدم  جالئها هو احتجاهبا عن آدم مرآة غري جملّوة  ًااالعتبار جمردهبذا 

غيبه بهادة، فقابل ش ًااهر، وظاالحتاد ال بعني االمتياز فأوجد سبحانه آدم على صورة الكون غيبًا باطنًا
وين" فالياء فيب عرف": الفلذلك قالغيب، وبشهادته الشهادة، ليتجلى فيه هذا التجلي مبجموع األمساء، 

عّم  يما وقدسال  ضمري الكون األول وليس الكون األول غريه، إذ قد أخرب أنه ظاهرهم وباطنهم
مل ودية اليت تشسم العبّم با"ال يزال عبدي يتقرب إيّل بالنوافل" فع سبحانه يف أول احلديث املروي عنه

، [93: مرمي]َّمك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جفُّ: الكون الذي هو اخللق لقوله سبحانه
 َّهت مت خت حت جت هب مبُّٱ: وقوله ،[206: األعراف] َّجل مك لك خكُّٱ: وقوله

 جي يهُّٱ: فلهذه اإلحاطة قال ،[44: اإلسراء] َّين ىن نن من زن رن ُّٱ: وقوله ،[19: الزخرف]
 َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ، [4: احلديد] َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱٱ،[11: الشورى] َّحي

قًا فال ، فإن مل تكن ذائ[16: ق] َّ ىن من خن حن جن يمُّٱ، [85: لواقعةا] َّ يئ ىئ نئ مئ ُّٱ، [3: األنعام]
قٌل مطويٌّ لعقل، عاذره بالصغري من حيث هو مثرة العامل الذي  اإلنسان حترم اإلميان، وإذا فهمت أن

، [4: التني] َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ: عقوٌل مقبوضٌة، كما أشار إليه التنزيل بقولهفيه مدسوٌس 
ا مكان أبدع مميف اإل نه ليسأ: الكبري، فلذلك نقولب اإلنسانب العامل الذي عّبر عنه فاإلنسان هاهنا كل

ته مثرته، دم وذريه وآالذي العامل شجرته، والعقل األول بذر اإلنسان كان من هذا العامل الذي هو
ليها لبت عغة اليت لذريفالذي هو يف أحسن تقومي آدم من حيث هو كل العامل واملردود أسفل سافلني ا

ألوىل ومن شاكله ا، آدم من حيث صورته اإلبداعية [6: التني] َّ نت مت زت ُّٱـ الشهوة، واملستثىن ب
زل بحانه بالتنااهلل س سطهابمن ذريته، وكال الذريتني عقوٌل مقبوضٌة يف آدم مطوية،  هوقاربه وزاد علي

تربية سب البسط والناهى حبيت ال ن النواة للنخل الكثري والتمر والنوى،فآدم متضّمن جلميع الذرية، تضمُّ
: ال سبحانهه كما قبدس وما انبسط منها أيضًا متضّمٌن لذلك، مث فالحه بعد البسط بتزكيته، وخيبته

 [10-9: الشمس] َّ ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زبُّٱ
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لنفوس البشرية هذه ا ذه، إبوملا كان األمر كذلك تبني أن التزكية هي البلوغ إىل العقل واالحتاد 
تسمى نفسًا  ، فإهنانساناإل األمانة اليت محلها بالقوة مطوية حىت خترج إىل الفعل، وخروجها هوعقول 

ليت ال الشرعية اباألعم رهتامن قبل مث تصري عقاًل، وخروجها بالتزكية اليت هي الطهارة، وتزكيتها وطها
هو بعد متام كن تكون أ تْ هبا تستنري وتصفو وتشرق وتعود إىل أصلها وتتحد بالعقل األول ورمبا أِنَف

ااًل له أمث يتضمن ثريومتر ك ثريل كالدورة ودورها كالنواة مثاًل فإهنا نواة بالفعل، وبالقوة نوى كثري وخن
ق ة، ولذلك علّ م الدورمتا كثرية، فإذا بسطتها التربية صار ما كان بالقوة مطويا بارزًا بالفعل وذلك

حلالة اليت اىل إلغ بقد  ن بروزه إىل الفعل من القوة حيثالشرع التكليف بوقت حلول الشهوة ألنه زما
عّلقًا دها كثافة وتليت تزياعية واحملارم الشر احليوانية تأيت منه مثله ودّسه مبالزمة األفعال الشهوانية

ق حىت يكون ظم اخللم وعباحملسوسات وغلظة، فتأيت يف القيامة على ما وصفها اهلل ورسوله من اإلجرا
 لتنزيل. اهلل يف اصفها أكرب من ُأحد ، وليس كذلك العقول الذكية فإهنا تأيت على ما وضرس الكافر 

 خلع يف ر من غريالصووالرسل به من اللطافة يف النشأة اآلخرة حبيث ميكنه التشكل والتلبس ب
ال خطر مسعت و أذن سوق اجلنة على ما جاء احلديث به حبسب شهواهتا وختتص مبا ال عني رأت، وال

ٱَِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّ: قلب بشر، فالتزكية تردها إىل أصلها كما قال سبحانه على
وله اق ذلك قثيفة السفلية مصدسها إىل أسفل سافلني إىل األجرام الكوالدس ي نّك، [28-27: الفجر]

فقد أفهمتك أن نطفة هذا النوع  [78: النحل] َّ حط مض خض حض جض مص خص حصُّٱ: سبحانه
حليوانية مث اقل إىل ينت اه فهو يرتقي بالنمو، وينبت يف البطن، مثعقل مدسوس يتضمن عقواًل كما قلن

ن ية وهو زماساناإلن تبملراافيها خيرج من بطن أمه ال يعلم شيئًا كما قال سبحانه آنفًا حىت يبلغ أول 
 بالتزكية تصريضرها، وا تالتكليف فنفسه حينئذ  أّمارة كنفس الطفل ال تترك شهواهتا وإن َعِلَمت أهن

، فإذا زكت ىل كربهره إذلك من نفسه من صغ اإلنسان امة تلوم نفسها على تورطها يف شهواهتا جيدلّو
ستبان أدىن فاوأعلى وأهل هذا الوصف يتفاوتون ف وصفت اطمأنت إىل اهلل سبحانه فس ميت مطمئّنة،

قد  اإلنسان ،إنسان ننسااإل ، وإناإلنسان لك أّن حقيقة العامل يف األصل واحدة أوهلا العقل وآخرها
فة فيه إن معىن اخلالوبقائه، مل بمجع فيه أسرار العامل، إذ البذر هو متضمن الشجرة والثمرة، وإن بقاء العا

حانه بني جعل سب ذ قدإ ، صورة ومعىن تهالكامل الذي هو كل العامل بقوة مغناطيسي اإلنسان مبقابلة
 ن اللطافة إىلمتحاالت السة باها انفعاالت شبيقواه املزاجية وبني األرواح العلية مناسبة حيصل بسببه

قطري ماء، التحليل والتجلسوم ب، واالكثافة، ومن الكثافة إىل اللطافة، كما يستحيل املاء هواء واهلواء نارًا
لكثيف، قابال لمثيف للطيف، والكلويستحجر املاء فينعقد، فجعل احلق سبحانه اللطيف منه مقاباًل 

وما يقربه  بالعكس،وهره لضعف ظا وحمل اإلفشاء والكتم، وجعل قوة باطنه سببًاوجعله البداية واخلتم 
 مم ام يلُّ: فقال وتًاممن الباطن حياة وما يلحقه بالظاهر موتًا، فسّمي لذلك العلم حياة واجلهل 

 وجعل السعادة يف [21: النحل] َّيق ىق ىفيف يث ىثُّ: وقال يف املشركني، [122: االنعام] َّرن
عضه بعضًا، إمداد بوعض، ن بذلك انضباط العامل وبقاء استمداد بعضه من باطن، ألاستواء الظاهر والب

 مر كما أفهمتك بطون من ظهور، وظهور من بطون إىل الوقت املعلوم.إذ األ
ة يف األكوان كلها يوهبذا الفهم تفهم أن اختالف املقاصد حبسب غلبة الصفات املطو: فصل

فيه فما غلب عليه  مطوية قلنا أن مجيع الصفات قد ذ كناإ اإلنسان ومن ذلك اختالف مقاصد نوع
لسان األطباء إطالق وصف احلرارة واليبوسة على الفلفل مع أن فيه  يفكان احلكم له، كما غلب 



352 

 

 

ت أن اختالف اهلمم باختالف املطامع ألن اهلمم متعلقة هبا، وحروف الطمع كما مالطبائع األربع، وفه
املطامع النقطعت اهلمم ولوال اهلمم لبطلت األعمال، وعلمت علمًا يقينًا  ترى جموفة غري منقوطة ولوال

أن بلوغ اآلمال بسياقة األقدار، وموافقة التوفيق باالهتمام باملقاصد، واالستقامة على سلوكها ، وأن 
 سياقة التوفيق باالهتمام هبا، واالستقامة على سلوك سبيلها من مجلة القدر.

األصل  نفوس يف، فالهذا مما ال يشك فيه ومجاله وفضلهويء يف كماله بيان ذلك أن راحة كل ش
عًا م هذه الدار يعًا يفا مجهبجمبولة على االهتمام بكماهلا، وكماهلا يف بروزها جبميع صفاهتا، وبروزها 

هلا ريق كماار طمتعّذر، ألن ظهور بعضها يقتضي بطون بعض، وبطون بعضها يقتضي ظهور بعض، فص
 ٍّ ٌّ ُّٱ :ما قالكاىل ألنه سبحانه هو القائم على كل شيء بأمسائه وصفاته تبارك وتع طريق نقصها،

، فمىت [14: الفجر] َّ ىي ني مي زي ُّٱ ،[115: البقرة] َّمن زن رن مم ام ُّٱ ،[4: احلديد] َِّّ ُّ َّ
 ليت هي أفعالالعبد اباله مساؤه ختتلف باختالف أفعأاتصف العبد بصفة توجه إىل وجه من وجوه أمسائه و

 رتُّ: ه بقوله لرسولهونبه علي ،[139: االنعام] َّزت رت ُّٱ: د، كما نّبه عليه سبحانه يف قولهللعب
وأخرب عنه سبحانه بصحة بصريته يف الدعوى بقوله ، [108: يوسف] َّمث زث يترث ىت نت مت زت

كن ه، ولليعلمنا أنه إمنا يدعو إىل اهلل من اهلل ال من غري َّمك لك اك يق ىق يفُّ: يف آخر اآلية
هذه الدار،  ياهم يفته إ، فيدعو أهل الضالل من اسم اهلل املضل الذي ميلي هلم برمحباختالف أمسائه

، جلبار املتكربلقهار ااتقم واستدراجهم واللطف هبم وخيوفهم من أن ي حشروا إىل اهلل من حيث امسه املن
خيوفهم شوقهم ويلذي االذي ينتقم منهم يف داره اليت هي جهنم، ويدعو أهل اهلدى من امسه اهلادي 

ي جنة عدن، هه اليت دار ويستعملهم يف مرضاته ويرجيهم أن ي حشروا إىل اهلل من حيث امسه الرمحن يف
نة جاره اليت هي يه يف دم إلفيشهدهم يف هذه الدار جالله وانتقامه وعظمته وقهره، فيّتقوه فيها فيحشره

 من زن رن مم ام يل ُّٱ: نهعدن ويرمحهم فيها ويلطف هبم ، وميلكهم وخيلع عليهم كما قال سبحا
 لك اك يق ىق يفُّ: فقوله سبحانه لنبّيه أن يقول ،[86-85: مرمي] َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن

هو جليسه،  واعجباه كيف ي حشر إليه من: حيث قال E وجده، كأيب يزيد يهينّبه عل َّمك
ن من يس الرمحرم جلىل الرمحن واجملإهو جليس املنتقم من حيث اخلشية والتقوى فحشر : كأنه يقول

كر له عيد، فذدن سعيث ارتكاب اهلوى والتمكن منه فح شر إىل املنتقم، وذلك بأن احملشور إىل ح
أشد عذاب، ول الإىل جهنم شقي يف حم االسم إذ هو يف حمل كشف احلجاب وبلوغ األمل، واحملشور

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يفُّ: العذاب احلجاب، بل العذاب هو احلجاب أال تراه يقول
 لسعداء،لم الرمحن فبدأ باحلجاب الذي هو أشد العذاب، فألجل ذلك ذكر االس ،[15: املطففني] َّيل

ثرهم ذ ال جيهل أكالسم، إاذكر وذكر دار املنتقم لألشقياء اليت هي صورته اليت يلقاهم هبا لئال يسعدوا ب
ها فمن ياوفيكم إأم مث "إمنا هي أعمالكم أحصيها لك: أن املنتقم هو الرمحن، ومن ذلك قوله سبحانه

 وجد خريا فليحمد اهلل ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه" 
"ومن تقرب إيّل شربًا...." احلديث، والتقرب من السبيلني، فاملتقرب على صراط احلميد : وقوله

إىل الرمحن، واملتقرب على صراط املغضوب عليهم إىل املنتقم، وإمنا يتقرب العبد إىل الرمحن بصفات 
نتقم القهار وهي اخلشية اليت للنفوس يف العبودية والتقوى والعبودية والذلة فيحّبه عز وجل ألبسها من امل

"فإذا أحببته كنت : من حيث امسه الرمحن، فيظهر فيه سبحانه بصفاته الرمحانية اهلادية املهدية كما قال
تقرب إىل املنتقم هو يف هذه الدار، وي مسعه وبصره..." احلديث، وجيعله يف تلك الدار على عكس ما
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بصفات ألبسه إياها الرمحن فيتظاهر بصفاته، وذلك هو اإلجرام والتجرب والتكرب واإلمالء كما قال 
 خك حك مقجك حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ: وقال ،[178: آل عمران] َّ من زن رن ُّٱ: سبحانه
 مم ام ُّٱ: وقال ،[182: األعراف] َّ ىك مك لك اك يق ُّٱ: وقال ،[56-55: املؤمنون] َّلك
فلذلك ي حشر إىل املنتقم يف داره اليت هي جهنم فيظهر فيه  ،[26: البقرة]َّنن من زن رن

كما فبالصفات اجلربوتية القهرية كما ظهر يف هذا هناك بالصفات الرمحانية فمن أحبه من هناك 
: العنكبوت] َّني مي زي ري ٰىُّٱ: وصف، ومن أحبه من هنا كما وصف، كما قال سبحانه

فإليه سبحانه منه املصري فال  ،[7: حممد] َّ مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ: الاجلهاد من السبيلني وق ،[69
 حن جنُّٱ ،[8: العلق] َّمحجخ جح مج حجُّ ،[42: النجم]َّهث مث هت مت هبُّٱ: ك قوله سبحانهيغرنَّ
فتظن بأمثال هذه اآلي أن املصري واإلياب واملنتهى  ،[26-25: الغاشية] َّ ىه مه جه ين ىن من خن

ه يضل به كثريًا فتتوهم أنه ليس معك أينما كنت ويف أي والرجعى إليه من غريه فتقع يف قوله سبحان
أخربتك مبن  فذلك ما، [115: البقرة] َّمن زن رن مم ام ُّٱ َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ: حال كنت وهو القائل

قيامه على كل شيء، وكونه مع كل شيء بأمسائه وصفاته من البداية إىل النهاية، وتتبدل أمساؤه وصفاته 
يدعوك، ويف الطريق يرشدك  األمرمن غري حتول منه، فهو يف أول  بتبدل أمسائك وصفاتك يف حتولك

ويهديك، وينصرك ويعينك، ويؤيدك ويقومك، ويف الغاية ميلكك وخيلع عليك اخللعة اليت أوقفك 
عندها إن أوقفك وتلك النهاية، وختتلف أحوال املدعني والساعني واململكني وأحوال اخللع باختالف 

يقول أيًا ما  ،[110: االسراء] َّمم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ُّٱ: األمساء قال سبحانه
تدعوا من هذين االمسني فله األمساء احلسىن نعت أو صفة فإن هلذين االمسني اللذين مها اهلل والرمحن 
مرتبة اإلحاطة والكمال بالنسبة إىل ما سوامها من األمساء، وإن كان كل اسم من األمساء إذا قدمته َأّمها 

ها هذان االمسان فن عت هبا، بيد أن هلذين االمسني مرتبة اإلحاطة الكربى، وذلك أن الرمحة هي كما يأّم
 "كنت كنزًا خمفيًا.." احلديث وأظهر احملبة يف صورٍ : احملبة، واهلل سبحانه أظهر العامل باحملبة حيث يقول

 وإرادةً  ورغبًة لطلب، حمبًةكثرية فتنكرت على من مل يذق حقيقتها بعني ما تعرفت به، فسماها يف باب ا
ونفورًا  وشهوة وهوى ورجاء، وليس ذلك كله إال احملبة، ومساها يف باب اهلرب بغضًا وكراهًة ومشيئًة

ورهبة وخشية وليس ذلك فعاًل إال احملبة، فما كره الشيء وأبغضه وخشيه ورهبه ونفر عنه أحد إال حبًا 
أي أحببت رضاك  ،[84: طه] َّ خب حب جب هئُّٱ يف البعد منه واخلالص عنه كما قال موسى 

 عين فعجلت يف طلبه.
والطمع ال يكون إال باحملبوب واحملبوب إما حصول املرغوب أو خالص عن مرهوب فما حترك 

واحدة فتنكرت فإن اهلل سبحانه قسمها  خمتلفة فتكثرت يف عنٍي متحرك إال باحملبة لكنها ظهرت يف صوٍر
من حيث احلق ومسى اآلخر رضا، فالرضا هو الرمحة  دمها غضبًانصفني لتستقيم األعمال فسمى أح

: والرمحة هي احملبة أبقاه على امسه، والغضب هو احملبة لكنه استجد له امسًا آخر فلذلك قال سبحانه
فحصل احلق اسم الراحم والغاضب، وللخلق اسم املرحوم واملغضوب عليه  ،"سبقت رمحيت غضيب"

املرحوم م َنعَّمًا واحلق م ْنِعم، ومسى الغضب عذابًا، ومسى املغضوب عليه ومسى الرمحة نعيمًا، ومسى 
، واملغضوب عليه م عاَقب، واحلق كان الغضب بعد إساءة فهو عقاٌب ذام َعذَّبًا، واحلق م َعذ ب، فإ

فهو سواء، والعبد م ثاب، واحلق م ثيب، وعلى ذلك مجيع أمساء  م عاِقب، وإذا كان الرضا بعد إحسان  
احلق، وأمساء اخللق فهذا معىن تقرب العبد من احلق، فإنه تقرب من اسم إىل اسم، ومن صفة إىل صفة، 
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وهذا معىن كون احلق للعبد مسعًا وبصرًا فإن ظهور احلق به بصفة وبطونه بضدها، فإن كون احلق منه 
ا من حيث هي كما وصف من حيث تقربه إىل امسه الرمحن هو ظهوره فيه هبذه الصفة اليت تسمى هب

كذلك من حيث تقربه إىل امسه الرمحن، املنتقم هو ظهوره فيه هبذه الصفة اليت  منه رمحانًا، وكونه
 تسمى هبا من حيث هي منتقمًا، وليس ذلك كله إال احملبة وال احملبة إال الرمحة، فلذلك اختص حممد

a الكنز الذي هو أول مظاهر احملبة. برتبة احملبة فكان رمحة للعاملني ألنه حقيقة اجلوهر القدسي وهو 
ق ات اخلليع صففقد بّينت لك أن اهلل سبحانه جعل مجيع صفاته ترجع إىل صفتني ومج: فصل

ألمساء، لك من اري ذكذلك ولذلك تسمى بالظاهر والباطن وباألول واآلخر وباملعز، واملذل، إىل غ
ئت قلت بني ه وإن شيدي قام اخللق بني واتصف سبحانه باليدين والعينني واإلصبعني وبالقبضتني فلما

 ،وات واألرض""بالعدل قامت السما: a وقال [18: آل عمران] ٍَّّ ٌّ ُّٱ: صفتيه قال سبحانه
حصيها أعمالكم أهي  "إمنا: وملا كان ظهور صفاته وبطوهنا بظهور صفات اخللق وبطوهنا قال سبحانه

 شربًا تقربت "من تقرب إيّل: قالو [139: االنعام] َّزت رت ُّٱ: وقال ،لكم مث أردها عليكم"
 إليه ذراعًا".
إذا أحببته كنت مسعه وبصره" وجعل سبحانه اخلوف والرجاء صفيت احملبة من حيث ف": وقال

اخللق كما جعل الغضب والرضا صفتيها من حيث احلق، وجعلهما زمامني يقودان اخللق إىل ما هو 
م وهلم، فمىت اعتدال اعتدلت األعمال، ومىت اعتدلت صفة العبيد ومسة املربوبني مما قدره سبحانه عليه

اختلفت األحوال،  األعمال، ومىت اختلفت األعمالاعتدلت األحوال، ومىت اختلفا اختلفت  األعمال
مث وصفهما بأن كلتيهما  [64: املائدة] َّ خف حف جف ُّٱ: ن له يدين فقالأوقد وصف سبحانه نفسه ب

: ز وال يف جهة، ووصفهما من حيث اخللق بيمني ومشال فقالميني من حيث هو سبحانه، إذ ليس مبتحّي
مث وصف حاهلم مبا يناسب اليمني من السدر املخضود،  [27: الواقعة] َّ مث زث رث يت ىت نتُّٱ

مث  [41: الواقعة] َّ محجخ جح مج حج مث ُّٱ: والطلح املنضود، والظل املمدود، وحنو ذلك وقال
والسموم واليحموم، فاليمني من حيث احلق وصف حاهلم مبا يناسب الشؤم من اجلحيم واحلميم، 

واخللق ظهور صفات اهلل الرمحن الرحيم، اللطيف الكرمي وما يف معناه اليمني من األمساء واليمني 
األخرى من حيث احلق اليت هي مشال من حيث اخللق هبا ظهور أمساء اهلل املنتقم، القهار، الضار، 

للخلق، وقد جعل سبحانه لكل يد أهاًل، وجعل هلا أحكامًا  ذيةواألاملتكرب، اجلبار، وما يف معناه الضرر 
وحدًا، وجعل ألهلها فيها مقامات معلومة، وسباًل مستقيمة وشرائع مفهومة وحدودًا مرسومة ختتلف 

عليهم من أوصافهم ألنه سبحانه قد شرف آدم بأن مجع له بني  األغلبباختالفهم، واختالفهم حبسب 
ملا غلب عليه ولذلك هو فهو مرآة يقبل ظهور اليمني مث  ،[75: ص] َّمص خص حص ُّٱ: يديه بقوله سبحانه

"لو مل تذنبوا لذهب اهلل : انبسطت ذريته ليمتاز أهل كل عامل مبا هو هلم كما نّبه عليه الرسول بقوله
لب ظهور املغفور له طبكم وجلاء بقوم يذنبون فيستغفرون اهلل فيغفر هلم" ألن امسه الغفار والغفور ي

ليظهر بظهوره إذ ال يسمى سبحانه غفارًا إال بوجوده، ووجوده وقف على ظهور الذنب، وبظهور 
"أن لكل واحد مقعدًا من اجلنة ومقعدًا من : الذنب يظهر اسم اهلل املضل سبحانه، ولذلك أخرب 

، وذلك زليةاألالنار" فإذا غلبت عليه الصفات اليت تقضي أحد املقعدين اختص به ما مل تزحزحه العناية 
، لظهور أمساء احلق اإلنسان هي سر اخلالفة الذي هو اإلنسان أين قد أخربتك أن األمانة اليت محلها

"ال يسعين أرضي وال مسائي ويسعين قلب عبدي : وصفاته فيه وبطوهنا، كما أشار إليه سبحانه يف قوله



355 

 

 

وجودك ألنك أنت مثرته  أي من أجل ،"خلقت كل شيء من أجلك": وإليه اإلشارة بقوله ،املؤمن"
 أي من أجل معرفيت ومن أجل ظهوري. ،"وخلقتك من أجلي"

 مح جح مج ُّٱوالنفس جمبولة على طلب كماهلا لكماهلا، وذلك سٌر خفي ألن اهلل تعاىل 
وهذا سرٌّ يفهمه أهله، مث أمرهم أن يؤّدوا األمانة إىل أهلها،  [111: التوبة] َّخس حس جس مخ جخ

فالتقوى من الوقاية والغفر هو الستر، واجلنة من  [56: املدثر] َّ مث زث رث يت ُّٱألنه وهو أهلها 
االجتنان فمن ترك اختياره الختيار مواله، فقد دخل يف عباد اهلل ودخل جنته واتقاه، أي جعل صفات 
الربوبية من القهر والتكرب وقاية وجنة لصفات العبودية، فستر الربوبية يف هذه الدار بعبوديته، وأجّنها 

ت سّيده، واتقاها هبا فجعل صفات سيده وقاية له عن صفاته، ومن اتبع هواه فقد جعل صفاته بصفا
وقاية وسترًا وجنة لصفات سيده فظهرت صفاته بالربوبية وبطنت صفات سيده واستقرت واختفت، 

ن سر الربوبية مطوي يف النفس فهي تريد الظهور طلبًا للكمال، أيف ذلك ما أخربتك به من  واألصل
ذلك السر يتنوع عليها فإنه يظهر فيها أواًل بشهوة الطعام والشراب، فإن اخلبز سر الذات وسره يف و

ومل يطلع على هذا السر إال أكابر أهل اهلل مث ينضاف إليها شهوة امللبوس،  E املاء، كما قال سهل
ظهرت بشهوة فإذا بلغت أول التمييز ظهرت بشهوة الرياسة، فإذا بلغت أول ظهور العقل املؤيد 

النكاح طلبًا للكمال من كل وجه بالبقاء والتكثر واالحتاد، فهذه شهوة حمجوبة باللذة وهو أول 
الكمال، وألجله أمكن وجود البذر الذي يأيت منه مثله مث ينبسط فيظهر بأنواع الصيت واجلاه والتملك 

مبنزلة الطفل الذي ال حيتمي والتقدم والترأس، ومىت ظهر ذلك السر عليها بصورة اجنذبت إليها فهي 
فيحميه كما حيمي الطفل والده  ،عما يشتهيه إذا وجده ولو علم أنه يضّره، حىت يؤيده بالعقل النور
، aصل على الفطرة كما قال حذرًا من عيشه بالشهوات فتعفن معدته، ويهلك ألن النفس باأل
اهلل وليس التقرب إال من اسم إىل وسلوكها من إحدى اليمينني إىل األخرى يكون بالتقرب كما قال 

أي بصفاهتا  هبا اسم، ومن صفة إىل صفة حىت تغلب عليه إحدى الصفتني واليمينني واالمسني، فتظهر
، وهذا األمروأمسائها، وذلك هو احملبة اليت تنتج كون احلق منه كما وصف، أي ظهور صفاته فيه بذلك 

ومشقة مث يتكرر ذلك منه حىت ختّف عليه بل رمبا  كره  مشهود فإنا نرى الواحد يعمل احلسنة على األمر
"وجعلت قرة عيين يف الصالة"، ونرى اآلخر يعمل السيئة غفلة أو فلتة : aصارت قّرة عينه كما قال 

: مث يندم وخياف، فإذا عاودها خّف ذلك الندم فيتكرر ذلك منه حىت يطبع على قلبه كما قال سبحانه
فاملتقرب هو الذي يعمل يف إحدى اليمينني بصفات  [35: رغاف] َّ ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ

ل إىل اليمني إىل اليمني، فهو حمجوب من تلك اليمني وذلك حّون َتأهل اليمني األخرى، واحملجوب َم
احلرام هو املمنوع احملجوب وعلى هذا وضعت التكاليف فجعل  االسم، وهذا معىن التحرمي، فإنَّ 

ني يف هذه الدار حرام على أهل اليمني األخرى، وما خرج من إحدى إحدى اليمين أهل سبحانه صفات
هل اليمني األخرى قال اهلل أفيها ففساده اتصافه بصفة  ياليمينني إىل األخرى حلقته أحكامها، وما بق

م الغنائم على غري احملمديني ألهنا مأخوذة من تلك اليمني بغري وحّر َّمص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ: تعاىل
كانت تنزل هلا نار من السماء حترقها إذ هي يف اليمني اليت تظهر باسم اهلل املنتقم، وانتقلت اختيارها، ف

إىل اليمني اليت تظهر باسم اهلل الرمحن بيد املنتقم، فإهنا مل خترج إليها إال بوجه االنتقام، فحكمه باق فيها 
ية جممع البحرين بسيدنا حممد نساناإل ليمينني يف الصورةاما بقي لليدين اعتبار فلما بلغت صور امتياز 

a االنفال] َّ حك جك مق حق مف ُّٱ: وهو املرآة التامة لليمينني كان أخذنا هلا مبيحا هلا كما قال سبحانه :
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 د ووذلك بأن اخلالفة اآلدمية مل تزل تنبسط عماًل من آدم إذ هو مشرقها حىت اخنتمت بداو [68
: البقرة] َّخم حم جم يل ىل ملُّٱ: سبحانه إذ يقول مث انبسطت علمًا بعيسى  وسليمان 

مثرهتا فهو مرآة كاملة  a فداود مغرهبا، وسليمان مستواها وتفضيلها، وعيسى نباهتا، وحممد [253
يظهر فيها اليمينان، ودورة متصلة كاملة فكان أخذهم من أهل الشمال خبالف أخذه إذ أخذه انتقام 

الرمحن، فإن الشيء إذا بلغ حمله اتصف بصفة احملل أال بامسه املنتقم، وإعطاؤه أهل اليمني رمحة بامسه 
ترى مهر البغي حرام عليها ألهنا تأخذه يف ذات اليمني بذات الشمال من ذات الشمال فهو حرام على 

منها، فلو ر ّد إىل صاحبه حّل له فحّل ملن أخذه منه بوجهه، وكذلك الصدقة املفروضة حرام  همن أخذ
فإذا وقعت بيد  [103: التوبة] َّ ين ىن ننُّ: خ الناس كما قال سبحانه، ألهنا أوساaعلى النيب 

 "هو هلا صدقٌة ولنا هديٌة".: أرباهبا حّلت له من أيديهم، وهي له هدية كما قال يف بريرة
ااًل ذلك أمثبحانه فقد استبان لك أن مناط التكليف العقل االختياري، وقد ضرب لنا سب: فصل

رع لنا يف فش  [4: املائدة] َّ....ٰى ين ىن نن من ُّٱ: علمة يف قوله سبحانهيف شريعتنا منها اجلوارح امل
م علينا نا، وحره عليويرده فريتد حل ما أمسك الكلب الذي يصري جارحًا حبيث يشليه صاحبه فيشتال

ه مل ميسك ّينا أنتب هما أمسكه الكلب املختار لنفسه وسائر السباع كذلك، فإذا أكل الكلب من صيد
 منهما وإمنا دة   واحيفيز  فلم يتمننيمنا يقتنص لنفسه فحرم علينا، فالرجل من عرف اليميعلى مرسله وإ

، من غري اهلل مٌنآ حرٌم قلبهفيكون وقفًا على مواله، صورة احلق معناها ال يتحرك وال يسكن إال هلل به، 
حملجوب ارام احلب، وف الناس من حوله وحله سائر ذاته، وقد أعلمتك أن معىن احلرام احلجاويتخّط

يل ها أموااًل مل، ومسايامًاقرم له، وقد جعل اهلل سبحانه هلذه الصورة املمنوع أن يتصرف به بغري ما ح 
وجعل ما اختصت به  [5: النساء] َّ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱ: النفوس إليها كما قال سبحانه

 :a، قال آمنًا ه كانلخمن دوحراما على األخرى إال بطيب نفس منها ألهنا حرم آمن،  كل صورة
: وقال َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ: "كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله" احلديث، وقال سبحانه

، اهلل أيضًا لنفسه ال للتقرب إىل اإلنسان وجعل ما سعى به [61: النور] َّ حج مث هت مت ختُّٱ
الاًل له حلالل حاصيد  اإلهلي حرامًا على أهل خاصته، وضرب يف ذلك مثاًل فجعل األمروال المتثال 

ه عماًل ن عمل لفيم وللحالل، وجعل صيد احلرام حرامًا عليه وعلى احلرام واحلالل، وقال سبحانه
 لك حرم علىوكذ [110: الكهف] َّ هث مث هت ُّٱ: هو له كله وأنا منه بريء وقال: وأشرك به غريه

 قتل نفسه وجعلها أكرب الكبائر. اإلنسان
ني اليت هي الشمال يف اليمني األخرى جعلها حالاًل هلا ما مل تندرج وملا طوى اهلل سبحانه اليم

فيها، فإذا اندرجت فيها فتحرميها عليها ملكًا وقتاًل وقفًا على قبوهلا منها أو إعطائها األمان، حبسب 
حكام األمان املشروعة، وجعلها باقية على شرائعها وأحكامها ما مل تتحد فيها، فمىت احتدت فيها قبل أ
مللك، أبقى عليها من شرائعها ما ال خيالف الشرع املتجدد لليمني، كالكافر يسلم وحتته عشرة نسوة ا

ن كان بعد امللك أجرى عليها أحكام إفيختار أربعًا، وي بقي على نكاحه األول ما مل يكن فيها حمرم، و
 األحكاملصًا هلا من األموال، وألزمها من شرع اليمني ما حتتمله كما قد قرر وجعل احتادها هبا خم

سالم َيج ب ما قبله، وإمنا طواها هبا ألنه البد من بقاء متييز اإلفأسلم مث املتقدمة حىت لو قتل مشرك نبيًا 
ني لظهور األمساء مع أهنا ميني واحدة، وجعل سبحانه مواالة أهل اليمني ألهل الشمال سريًا مشاليًا ناليمي
"من تشّبه بقوٍم فهو : وكذا التقرب منهم كذلك، فقال ،[51: املائدة] َّىه مه جه ين ىن ُّٱ: فقال
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م كثريًا من أفعاهلم، فأهل اليمني مطالبون بسري اليمني، ومطالبته أهل الشمال باالحتاد حىت حّر ،منهم"
و باالندراج، فإن مات من احتد أمطالبون باالحتاد يف اليمني  ندراج، وأهل الشماليف اليمني أو باال

مات طاهرًا، وإن مات بعد ذلك فهو مطالب بسري اليمني، فيطالب بعد موته  مني حني احتديبال
بتكليف الزمن الذي أدركه بعد االحتاد من تكليف أهل اليمني، وإمنا كلف اهلل سبحانه أهل اليمني ألهنا 
مرآة كاملة ملقابلة اليمينني، فلذلك انقسم أهلها إىل ظامل ومقتصد، وسابق، وإن كانت صفوة من 

خلف عليه، واملقتصد اخلالفة على غري وجهه الذي است  ني األخرى، فإن الظامل هنا من تظاهر بسّراليم
 من ختلق به وراض نفسه عليه، والسابق من حتقق به فإنا سنبّين أن اخلالفة متدرجة يف مجيع النوع

 جح مج حج ُّٱ: وقوله [7: احلديد] َّام يل ىل مل يك ُّٱ:  كما نّبه عليه سبحانه يف قولهاإلنساين
 نت ُّٱ: وقوله [62: النمل] َّمس خس حس ُّٱ: وقوله [58: النساء] َّ خس حس جس مخ جخ مح
 نبياء"."العلماء ورثة األ: بقوله aوكما نبه عليه رسول اهلل  [29: الفتح] َّ ...رث يت ىت

 "رمحة اهلل على خلفائه".: aوقوله 
در حلق بقال ن ِقَب"كلكم راٍع وكلكم مسؤوٌل عن رعّيته"، فهذا النوع مستخلف م: aوقوله 

سم يف نهم ينقكل موسعه، فأدناهم املستخلف على نفسه، وأكملهم املستخلف على العامل بأسره، و
 هنم خلفاء اهللمه، فإوسال خالفته إىل ظامل، ومقتصد، وسابق، فأسبق السابقني الرسل صلوات اهلل عليهم

ة تبلغ اخلالف نزل حىتيت لكوذ ق،وفيهم سابق وأسبق، مث اخللفاء عنهم على االستقامة وفيهم سابق وأسب
، د حرث الدنيالذي يريا هو والولد واخلادم، مث يتنزل حىت تبلغ اخلالفة على النفس، فالظامل األهلعلى 

 اللذة بظهور ىل عاجلًا إفيتظاهر باخلالفة على نفسه وغريه على غري الوجه املشروع املأمور به، نظر
ري موضعه، سل يف غالر موضعه، واملتقيد بدعوى اخلالفة عن الربوبية، فإن الظلم وضع الشيء يف غري

ا والذين رضوهم  اجه،ومنهم املستخلف من قبله على منهاجه، ومنهم القائم مقام املستخلف على منه
 ري ٰى ين ُّٱ: هبحانسخرة، فما هلم يف اآلخرة من خالق وال نصيب كما قال باحلياة الدنيا من اآل

فيمأل سبحانه قلوب هؤالء شغاًل وال  [20: ىالشور] َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
اهلم ن بالسعي لكممأمورو ذ همحيصلون على طائل، ألهنم استدبروا قبلة احلق اليت أمروا بالتوجه إليها، إ

ن آثر "م: a قال على الوجه الذي حيصل به كماهلم، فخالفوا وسعوا لظهور كماهلم يف غري وقته
ا إال أته من الدني، ومل يينيهعله، وفرق عليه ضيعته، وجعل فقره بني الدنيا على اآلخرة شتت اهلل عليه مش

 ما كتب اهلل له منها".
، وفقرًا ال ه أبدًاارق قلب"من آثر الدنيا على اآلخرة ابتاله اهلل بثالث، مّهًا ال يف: aوقال 

هم، هم فاألألآثر اة، وواملقتصد هو الذي مل تستهوه الشهو ،يستغين أبدًا، وحرصًا ال يشبع أبدًا"
 : لهاوقال لسان ح لباقية،الذة قرب، أعانه اهلل على كماله، ومل يشتغل باللذة الفانية عن الفاأل واألقرب

 م  فستتتتتتتتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتتتتتتتت  فيمتتتتتتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتتتتتت    
  مخ تتتتتتتتتتتتتتتتتت ر الق يتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

   تتتتتتتتتتتتتتتتت   قزتتتتتتتتتتتتتتتتت    مح تتتتتتتتتتتتتتتتت   ليتتتتتتتتتتتتتتتتت  
   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ف ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ي    يتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

"إن اهلل يعطي الدنيا من : aل اهلل عزف نفسه عن الدنيا ومحاها عن شهواهتا ملا مسع عن رسو
 ،حيب ومن يبغض، وال يعطي اآلخرة إال من حيب، وملوك اجلنة من أميت القانعون بالقوت يومًا فيومًا"

مث إهنم رأوا أنه ليس للملك مثرة إال القدرة على املطلوب، وإن ملك الدنيا عبودية وأنكاد، ومع ذلك 
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ع عن امُللك الصايف الذي فيه القدرة على املطلوب، فارتاض فإنه إن مل يكن على الوجه املشروع قط
القوم يف طريق االقتدار على ملك أنفسهم هلل حىت أقدرهم عليها، فكانوا هم امللوك الفقراء ملا عزفت 

 : بقوله Eنفوسهم عن الدنيا، وتعلقت باآلخرة كما أشار إليه الشافعي 
   تتتتتتتتتتت ح  يتتتتتتتتتتت ل  لتتتتتتتتتتت   ع تتتتتتتتتتت    مي  تتتتتتتتتتت  

  عقتتتتتتتتت      ضتتتتتتتتت    فتتتتتتتتتي  ح  متتتتتتتتت   لتتتتتتتتت 
  متتتتتت  ضتتتتتتر  زتتتتتت  الستتتتتتي  أختتتتتت ف غمتتتتتت ف

 

  م تتتتتتتتتتت   ل تتتتتتتتتتت   الم تتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت    أ  تتتتتتتتتتترا 
  متتتتتتتتتت   التتتتتتتتتت ر     تتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتت   أ  تتتتتتتتتترا
 إ ا  تتتتتتتتتت    ضتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتت    تتتتتتتتتترا

 

 : وهلل در القائل قوله
 م  تتتتتتتتتتتتتتتتتت ع  مستتتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  م تتتتتتتتتتتتتتتتتت   
ا   م تتتتتتتتتتتتتتتتت   مستتتتتتتتتتتتتتتتت   فزتتتتتتتتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتتتتتتتتترح

 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   مع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع  
 فمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  لخ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ح م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع 

 

ذهب هبا إىل ا: وقال ينارلك العراق سلم لفّراشه ألف دن حممود بن بويه ملا َمومثله ما بلغنا أ
هما، م عليسلفدخل امدينة أصفهان إىل شارع السلطان ففي صدر الدرب بيت فيه عجوز وشيخ 

: ربمها قاالهما وأخما وصلنتما من وحشة فراقه؟ فلأابنكما يقول لكما كيف : دفعها إليهما وقل هلماوا
 :  أنشدمثس باقي النف غىن إنَّ: أنتما فقريان وبكما حاجة إليه فقال الشيخ: به لك قال خذ ما جئت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت         ري تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر  خ  ق 
 فختتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتت ا ال  تتتتتتتتتتتت    امتتتتتتتتتتتتف   تتتتتتتتتتتت 

 

 فف متتتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتت ر  اختتتتتتتتتتتتتتتتت  الزتتتتتتتتتتتتتتتتت   
 ف لمتتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتتت    الق تتتتتتتتتتتتتتتل   ل تتتتتتتتتتتتتتت  

 

ه قد على أن ريقةطخروي عن امللك الدنيوي علمًا بأن ملك النفس فاشتغل هؤالء بامللك األ
ر التصدُّ  نعوا منقون قفإذا ملكوها فهم ساب حيصل به امُللكان، فهم مقتصدون ما مل ميلكوا أنفسهم

آلة  والت، وإعدادد املأكإعدابعلى أنفسهم، وقالوا ال ينبغي للزمين االشتغال  ترأسوالرياسة بالتصدر وال
ها  الدنيا لشرركوا خري، فتملأكول واآللةاحلرب قبل االشتغال باكتساب الصحة ألجسامهم اليت هلا يعد ا

فسدوا فقال  هم إذاح غرياحتماًء عن الدواء املضر، ونظروا يف صالح أنفسهم علما أنه ال ينفعهم صال
 : قائلهم

 فمتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتت ل  إ ا  مستتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتت     
  فتتتتتتتت   ر إلتتتتتتتت  م  تتتتتتتت  اا  تتتتتتتت  إليتتتتتتتت    تتتتتتتت ع 
    تتتتتتتتتتتت    ل تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتر     تتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت 
      تتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتت ر ا   ستتتتتتتتتتتتتت   لممستتتتتتتتتتتتتت    

   تتتتتتتتت    م  تتتتتتتتت   تتتتتتتتت    تتتتتتتتت  فتتتتتتتتت ف      إ 
 

    تتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتت    متتتتتتتتت   تتتتتتتتت  فتتتتتتتتت   أ     تتتتتتتتت 
   تتتتتتتت     تتتتتتتت  إفتتتتتتتترا ف م   فتتتتتتتت   تتتتتتتت   تتتتتتتتخ   

تتتتتتت      استتتتتتت    تتتتتتت  خ متتتتتتت  متتتتتتت   يتتتتتتت  متتتتتتت  س 
تتتتتتتت  فتتتتتتتت  م تتتتتتتت   ا تتتتتتتت  ل تتتتتتتت  فيتتتتتتتت    تتتتتتتت      م    ع

  تتتتتتتت   الر يتتتتتتتت   تتتتتتتت    خيتتتتتتتتر متتتتتتتت  م  تتتتتتتت 
 

 ىل ملُّٱ: فحصل هؤالء على نصيبهم من اآلخرة مكماًل مع نصيبهم من الدنيا قال سبحانه
ه اآلخرة مجع اهلل مّهه وحفظ "من أصبح ومّه: وقال  [20: الشورى] َّنن من زن رن مم ام يل

عليه ضيعته، وجعل غناه يف قلبه، وأتته الدنيا راغمًة"، ذلك ألنه مستقبل قبلة احلق اليت وجهه إليها من 
قد ضرب اهلل طلب كماله فيبلغه اهلل سبحانه قصده مع حصول قسمته من الدنيا اليت البد له منها، و

ل الشمس حيصل على نصيبه منها، وعلى رؤيتها، ويلحقه قِبسَتسبحانه لنا يف ذلك مثاًل يف الظل، فإن م  
ستدبرها يفوته رؤيتها، وال يدرك من ظله إال ما حتت قدميه، ظله وحاصله منه ما حتت قدميه فيبلغه، وم 

حلساب، وتوكاًل على الوهاب، فال هربًا من ا واألنسابأحدمها من ترك األسباب : فهؤالء صنفان



359 

 

 

يا رسول اهلل : "يدخل اجلنة من أّميت سبعون ألفًا بغري حساب قيل: يرقون وال يسترقون كما قال 
مل يأمنوا أنفسهم أن  ،الذين ال َيْكَتو ون وال يْسَترُقوَن وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون": من هم قال

بب فرفضوها اعتمادًا عليه وتفويضًا إليه، والثاين، مل تقَو نفسه ختوهنم يف النظر إىل األسباب دون املس
فباشروا األسباب،  ،"اْعقْلَها وَتَوّكل": aعلى التوكل مطلقًا دون السبب كالذي قال له رسول اهلل 

وضعت ظواهر النواميس، ووتوكلوا يف بلوغها على املسبب، وهلم شرعت الشرائع، وحددت احلدود، 
قق بالعبودية حمضًا املتوّجه إىل اهلل يف كل شيء، وبكل شيء، وعن كل شيء، وعلى والسابق هو املتح

ملسببها، ال ألجل  كل شيء، ومع كل شيء، ولكل شيء، فهم يباشرون األسباب عبودية حمضًة
أنفسهم ألهنم يف أنفسهم وعن أنفسهم، ويف شهواهتم وحمبوباهتم، ومكروهاهتم يف مجيع حركاهتم 

ما جعلهم مستخلفني فيه علمًا بأنه سبحانه يريد من العباد دوام االفتقار إليه وسكناهتم، حبسب 
ويقول  ،"إن اهلل حيب أن يرى املؤمن حمترفًا": يقول واالضطرار يف هذه الدار، أال ترى الرسول 

a :"جض مص خص حص ُّٱ: ومل تزل الرسل حتترف قال سبحانه ،"إن اهلل حيب العبد املؤمن احملترف 
"لكل نيب حرفة ويل : aوقال  [20: الفرقان] َّجغ مع جع مظ حط مض خض حض

 حرفتان الفقر واجلهاد، فمن أحبهما فقد أحبين، ومن أبغضهما فقد أبغضين"، فأما اجلهاد فحرفةٌ 
 ال يعرفها إال من ذاقها. باطنٌة خاصةٌ  ، وأما الفقر فحرفٌةظاهرٌة

 إلنسانا حهكبري ورو ره إنسانسكشف لك ما قدمت لك مما معناه أن العامل بأاست : فصل
 لكامل مبنزلةا إلنسانا ينمداد واالستمداد، فهو أعإلالسفري الذي هو رابطة ا اإلنسان الكامل من نوع

ات و مبنزلة طبقهم من هفمن إنسان العني من العني بالنسبة إىل نظر احملسوسات ومن سواهم مبنزلة العني
م من هو ر، ومنهشفاألوا األجفانمن هو مبنزلة البياض، ومنهم من هو مبنزلة طبقات السواد، ومنهم 

 أسره حي ناطقلعامل بأن ا بذلك نه مرآة العامل كما سلف، فهمَتإ: ، وهبذا املعىن نقولاألهدابمبنزلة 
ة بعضه موت لكن حياوسب، عامل ببارئه فمنه ما هو عامل بعلم الفطرة، ومنه ما هو عامل بالفكرة والك

خلبيث ز ايمّيلف لسإن اهلل سبحانه وتعاىل مّيز بعضه عن بعض كما بعض، وموت بعضه حياة بعض، ف
ذ هو جمموع الذرية إ واحدة جيمعها آدم  اإلنسان حقيقة من الطيب فحقيقة العامل واحدة كما أّن

ل عض، فقاوت بمكما سلف مث ميز اهلل بعضه عن بعض ليميز اخلبيث من الطيب، وجعل حياة بعض 
 نن من زن رنُّٱ: َوَسْمَع بعضهم صمم بعٍض فقال [21: النحل]َّ يق ىق ىفيف يث ىث ُّٱ: سبحانه
: االعراف]َّحن جنُّ: وقال ،[171: البقرة]َّزب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ: وقال [20: االنفال] َّىن

، [7-6: الروم] َّ ....مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ: وقال [198: األعراف] َّ جه ين ُّٱ: وقال ،[179
: الطالق] َّ لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي ُّٱ: ويكفيك يف ذلك قوله عز وجل

رة والعلم، ة القدإحاطبللعلم  مل يكن آلةً  اإلنسان فإنه لو مل تكن السماوات واألرض من مجلة ،[12
 من عرف نفسه عرفَ ": ولذلك ربط التنزيل العزيز والسنة، معرفة الربوبية مبعرفة النفس فقال 

، "بكن تعرف رنساإا اعرف نفسك ي": تاإلسرائيليا"أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه"، ويف : ربه"، وقال
 .[19: احلشر]َّنئ مئ زئ رئ ُّٱ: ويف التنزيل العزيز

الكنز هو املستور  فإنَّ  ذلك من أن أمساء اهلل سبحانه كانت كنزًا قبل خلق اخللق، باطنةً إمنا و
املربوب، فلما أراد اهلل سبحانه أن يعّرف خلق اخللق فع رفت أمساؤه، فالربوبية مثاًل إمنا تظهر بظهور 

تظهر بظهور املألوه، والرمحانية تظهر بظهور املرحوم إىل  واإلهليةوالرازقية إمنا تظهر بظهور املرزوق، 
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سائر األمساء فإن األمانة اليت عرضت على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها هي السعة 
هبذا التأليف  اإلنسان ملا َقِبَله قبوٌل ملعرفة اهلل عّز وجل كما أسلفناه، فلم يوجد يف السماوات واألرض

 .ذ هو مثرة مجيع العامل وبرناجمهالصوري إ
رى آة العامل، ويذ هو مرسه إفهو يرى نفسه يف العامل إذ العامل أجزاؤه ومرآته، ويرى العامل يف نف

هه ّزك ن، ولذللعاملاربه بالعامل الذي هو نفسه من حيث هو كل العامل، فلذلك اتسع ملا مل يسعه 
ذه إضافة فه [11: الشورى]َّمه جه ين ُّٱ: سبحانه ومدحه بعموم السمع والبصر بقوله سبحانه

 ن العامل مماثالً مهو مثله الذي أبدعه  اإلنسان ألن [29: احلجر]ٱَّخف حف جف مغ ُّٱ: كقوله تشريف 
يقول كل  َّ حي جي يه ُّٱ: ل قامثللعامل بأسره ال مماثاًل للحق بذاته، تعاىل اهلل عن ذلك علّوًا كبريًا، 

أن الكاف  تبان لكد اسالعامل آلة لسمعه وبصره، فهو السميع البصري ال غريه، إذ هو كل العامل فق
يث هو حما من أفهلل، الوجوه ألنه وسع اأصلية ليست زائدة، واملعىن ليس مثل مثله شيء أي من كل 

 .املالع العامل بقبوله مجيع أسرارمماثل للعامل فالعامل مثله، وإمنا امتاز عن 
 [7: الرمحن] َّيف ىف يث ىث ُّٱ: فبهذا املعىن كان ميزانًا للعامل أال تراه سبحانه يقول

خلة فيهن، ألرض دا، واالصغري من حيث هو مثلهن اإلنسان فامليزان املوضوع ملقابلة رفع السماء هو
 جك ُّٱ: ال سبحانهق، كما اهمه اهلل وزّكقابل لعلم الغيب إذا علَّ وشهادة فهو بغيبِه غيٌب اإلنسان فإن
لعلم الظاهر فال ينبغي أن  وبظاهره قابٌل [27-26: اجلن]ٱَّخم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك

ص س املخصولي: تفهم من هذه اآلية ما يفهمه احملجوبون عن أنفسهم حبمكة الطي والدس وتقول
يان ونصوص لعذلك ار بكاِبباالطالع على الغيب إال الرسل لقوله سبحانه إال من ارتضى من رسول فت 

 َّلك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ ُّٱ: القرآن والسنة، فإن اهلل سبحانه يقول
: aسني ويقول الرسول أي للمتفّر [75: احلجر]ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ: ويقول [53: فصلت]

 "."املؤمن يرى بنور اهلل: بنور اهلل"، وقال "اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر 
، وباقي يةنساناإل عرمنه كاألعضاء الرئيسة من املشا ومن قرب الكامل روح العامل، واإلنسان

ر يف هذه الدا بة إليهالنسبأن يكون العامل كله  اإلنسان ية، وليس من شرطاإلنسان العامل كسائر الصور
يها ما ال ف إلنسانا ورةشيئًا واحدًا، حىت يعقل جبميعه وحيس جبميعه يف مجيع احلاالت، فإنك ترى ص

ما  اإلنسان ض أعضاءض لبعله مبا حيس به كالشعر والظفر، وقد يعرإال بسبب تعقُّحيس به وال يعقل به 
 يئًا كما نصَّ ش يعقل الوة بالق خيرج من بطن أمه كما ذكرناه عقٌل اإلنسان جيعله كاملنفصل عنه، وإمنا

القدرة لسعة  ستعدو م وهالتنزيل، مث بالتربية والتزكية يصري عقاًل بالفعل، فليس منه عضو واحد إال
 .اإلهلية والعلم

دانه ، أو يولد على الفطرة، فأبواه يهّو "كل مولود : aكما قال  اإلنسان ولذلك ترى
ما ذكرناه من حياة العامل ونطقه وعلمه، احملجوب الواقف مع حسه،  سانه"، وإمنا ينكررانه، أو ميّجينّص

ل حياة األشياء وعلمها ونطقها على حيث مل يدرك حياًة وال علمًا باطنًا عن احلس، فهو يريد أن جيع
ل واحدة، ومل يعلم أن املدِركات تنقسم قسمني وكذلك املدَركات أحدمها، ما له قوة التخّي وترية 

ميسك هبا صور املعلومات يف علمه من املدَركات اليت ميكن تقيدها بالصورة فيتخيلها من له قوة 
ل إذ ليست جبسم وال اجملرد، إذ حقيقتها ال تقبل التخّيل بالعلم التخيل، ويعلمها من ليس له قوة التخّي
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عن التخيل كما ذكرناه فيعلم األشياء علمًا جمردًا وما ال ميكن  جمرٌد قوة يف جسم، والثاين ما له علٌم
 تخيل.تقيده بصورة فال ميكن من له قوة التخيل ختيله بل يعلمه غري م 

ه ظهر علمم فيبعضه حقيقة اكتساب العل واعلم أن املوصوف بالعلم ينقسم أيضًا إىل ما
 للعلم، ملكتسبنيلم اع عنللمكتسبني، وإىل مفطور على العلم ال تعطيه حقيقة اكتساب علم إىل علمه 

 وأنكروا علم ريزيًا،غيوان لك اعترفوا حبياة النبات، وأنكروا حياة اجلماد، وجعلوا عقل احلذفمن أجل 
ا اهتدى فنبههم سبحانه ونّبهتهم رسله مب [104: الكهف] َّ مي زي ري ٰى ين ُّٱ اجلميع فضّل سعيهم

: سراءاإل]َّام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ: به من اهتدى وضل به من ضل فمن ذلك قوله يف تنزيله
، وأقام املضاف نه حذفمن فيهن وأ على من زعم أن املراد بذلك تسبيح  ردٌّ َّام يل ُّٱ :فقوله [44

هل القرية، مث أل َأه واْسأن املراد ب [82: يوسف] َّ زن رن ُّٱ: املضاف إليه مقامه، كما قالوا يف قوله
 تسبيحٌ  تسبيح كل شيء مث رد على الذين يزعمون أنه فأثبَت َّ ين ىن نن من زن رن ُّٱ: قال سبحانه

 يي ىي ُّٱ :قال فإنه لو كان بلسان احلال لكانوا يفقهون، مث َّمي زي ري ٰى ُّٱ: بلسان احلال فقال
 عواًلف َّ حئ ُّٱالت، أي عمن تأول هذه اآليات هبذه التأويفحليم فعيل مبعىن فاعل من احللم  َّ حئ جئ

ما أخربنا آليات كااقي بمن الغفر الذي هو الستر لتسبيح األشياء عمن مل يرتض اطالعه عليه، وكذلك 
وكذلك قوله سبحانه  [11: فصلت]ٱَّ حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ: عن السماء واألرض بقوله

 َّ ...رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰٱ: وتعاىل

ود ملا ألن العماء، وألسألسألّن القرناء عن اجل": اإلسرائيلياتوحنو ذلك من اآلي، ويف  [18: احلج]
 خدش العود، وألسألّن الكف ملا صافح الكف أيف اهلل أم يف غري اهلل".

داء التراب، من نداء األرض، ون مثلما أخرب به  ويف احلديث الصحيح من هذا كثرٌي
رد، ل من َبيف جبا جلةععلى  املالئكة الشمس جتذهبا م اجلنة والنار، وحديث القرب، ومن أنَّواختصا

فرج يعنه، وإمنا  جهم فّرالل": دًا وجتبذًا، وقوله للقمر وقد نظر إليه يف الكسوفوأهنم يسمعون هلا تعّب
 صوته من رطب ويابس". "يشهد للمؤذن مّد: ، وقوله"عن مغموم

له يف يم، وقوال علإال مسيع، وال عن علم إ األعضاء، وال يشهد عن مسٍعوما جاء من شهادة 
يب  تذهبوا  أينرفرف روحه فوق النعش تقول روح السعيد عجلوا يب، وروح الشقي إىل"ت : امليت

ة ألختها هل ل الشجرتقو": "، وقولهوعاقٌل يسمعه كل شيء خلقه اهلل إال الثقلني، وال يسمع إال حيٌّ
لشجرة ال ا"إن : هكقولعاقل ناطق، و وهذا ال يكون إال من عامٍل "، بك ذاكرًا هلل؟كان كل من مّر

 .هلل"ن ذكر اعفلت غتقطع إال إذا غفلت عن ذكر اهلل، والسمكة ال تقع يف شبكة الصياد إال إذا 
نيا علم، وشر الده مع الرة كلي طاع بالعلم، ويعبد بالعلم، وخري الدنيا واآلخ تعاىل إنَّ اهلل: فصل

 لم، وما احلجبغري ع لقرآنافقراءة القرآن؟ فقال وحيك وما قراءة : واآلخرة كله مع اجلهل، فقال الرجل
ما بلغك أن ألك كله ذمن  ر ذلك كله وينوره والعلم أعلىبغري علم، وما اجلمعة بغري علم، العلم يفّس

إال عامل  كل عامٍل لسوا"ال جتا aالقرآن على السنة، وقال  يالسنة تقضي على القرآن، وال يقض
إلخالص ومن ء إىل الريااإىل مخس من الشك إىل اليقني ومن الِكرب إىل التواضع ومن  يدعوكم من مخٍس

 : وجهههلل اكرم  لبيب طابن أمري املؤمنني علي أوقال  ،الرغبة إىل الزهد ومن العداوة إىل النصيحة"
  إيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فع   إيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت       زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل أختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
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  ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أر  
  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لمر  يقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 

  ل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
  ل ق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  الق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

 

   يمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي   ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فع 
 إ ا متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  م  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فع 
 ف  مقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يي   أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  ليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  ي قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف
 

 : ومثله قول اآلخر 
     زتتتتتتتتتتتتتت ل ال ستتتتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتت 
  تتتتتتتتتت    ال  يتتتتتتتتتت  إلتتتتتتتتتت  ال  يتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتري    

 

 يمستتتتتتتتتتتتت ع   ختتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتتت لا  مستتتتتتتتتتتتت    
  ال متتتتتتتتتتر ي  تتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتت  الرمتتتتتتتتتت   فيخمتتتتتتتتتت 

 

 وقد مجع أمري ينا،، وبيان لتأثريها ولوال ذلك ملا أمرنا وهناألعمالفكلما تسمعه حث على 
 : يه حيث يقولشارة إلقت اإلالقليلة معاين جزيلة مما سب األبياتيف هذه  كّرم اهلل وجههاملؤمنني علي 

   قتتتتتتتتتتتتتتتت ر ال تتتتتتتتتتتتتتتت ح    ستتتتتتتتتتتتتتتتل الم تتتتتتتتتتتتتتتت ل 
  تتتتتتتتتتتتتتتر   ال تتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتتي   

 متتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتت   ل قتتتتتتتتتتتت  الزتتتتتتتتتتتتخر
  تتتتتتتتتتتت ل ا ل م تتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتت  ال ستتتتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتتتت ر 

     متتتتتتتتتتتتتتتإ ا  تتتتتتتتتتتتتتت   امتتتتتتتتتتتتتتترم ستتتتتتتتتتتتتتت ي   
 لتتتتتتتتي  يتتتتتتتت ر  يمضتتتتتتتت    زتتتتتتتت  ال زتتتتتتتت 

   زتتتتتتتتتتتتت  ال زتتتتتتتتتتتتت  أمتتتتتتتتتتتتتراف   تتتتتتتتتتتتتيل
 ف تتتتتتتتتتتتل المتتتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتتتت   ال متتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتت ا

 

  متتتتتتتتتتتتتتت  را  ال تتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتت ر ال يتتتتتتتتتتتتتتت ل  
 يختتتتتتتتتتت ف ال  تتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتل ال لتتتتتتتتتتت 
 أ تتتتتتتتتتتتتل إلتتتتتتتتتتتتت ح متتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت   الر تتتتتتتتتتتتت  
 فق تتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتت ر فتتتتتتتتتتتتتتتت     الستتتتتتتتتتتتتتتتما 
 ف زتتتتتتتتتتتتتتت  ال متتتتتتتتتتتتتتتر  م قتتتتتتتتتتتتتتت  ال يتتتتتتتتتتتتتتت ل 

  تتتتتتتتتتتتتتتتتتم     متتتتتتتتتتتتتتتتتت     يمي تتتتتتتتتتتتتتتتتتل م  تتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل م ر  ال

   ستتتتتتتتتتتتتتتتتم     تتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتت ا الم تتتتتتتتتتتتتتتتت    
 

 عز الفة اهللخية ناإلنسا أعلى مراتب وإذا فهمت هذه الفصول فأرجو أن يستبني لك أنَّ: فصل
الرسل،  لعزم مناويل أعلى مراتب خالفة اهلل عز وجل الرسالة، وأعلى مراتب الرسالة مرتبة أوجل و

 خلالفة عن اهلل بعد امثية، يف، وأعلى مراتبهم أمجعها دعوة وهي الرسالة احملمدوهم الذين ب عثوا بالس
اهلل أكمل اخللفاء،  بعد خلفاء a واخلالفة عن اخللفاء هلل، فخلفاء حممد D اخلالفة عن الرسل

حني  ن ،كهارو رسولألهنم خلفاء أكمل الرسل، إال من مجع بني اخلالفة عن اهلل واخلالفة عن ال
هو  هو فيماى، فه موسى، فإن هارون له اخلالفة عن اهلل دون واسطة، واخلالفة عن موساستخلف

فة عن ق باخلاللتحقمستخلف فيه خليفة اهلل من بطن، وخليفة موسى من ظهر، فمن كانت له مرتبة ا
ذا هغريه من النبيني من بكعيسى إذا نزل يف آخر الزمان، رجح  aاهلل مطلقًا، وعن رسول اهلل حممد 
 ال ترى أن الرسولأ aجلمعه اخلالفة عن اهلل، وعن الرسول  الوجه، ومن خلفاء اهلل كاملهدي 

a ض خراسان ل من أرود تقب"إذا رأيتم الرايات الس: أضاف خالفته إىل اهلل ال إىل نفسه، حيث قال
 ورًا، كما ملئت جوقسطًا داًلعر أنه ميأل األرض فإن فيها خليفة اهلل املهدي"، وأخبَ  بوًافأتوها ولو َح

 بعموم حكمه. وظلمًا، فأخرب 
ها من حيث العموم خالفتك ية، وأخّصاإلنسان وإذا فهمت ذلك فاعلم أن أول مراتب اخلالفة

 األهلعن اهلل ورسوله على نفسك، وهذا ما يعرب عنه أصحابنا مبلك النفس، ومن بعدها اخلالفة على 
ترتقي حىت تصل إىل أعلى املراتب، وال يكمل للخالفة على  والولد، واململوك واخلادم واحليوان، مث هي

بنور العقل، الذي هو مناط التكليف، وال يكمل للخالفة على غريه من  األزليةه العناية ينفسه من مل ترب
 مل يكمل للخالفة على نفسه، ملا تنطوي عليه اخلالفة من األغراض النفسانية اليت هبا تظهر الصفات
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عة، حيث وسعه سبحانه قلب عبده ر األمساء والصفات اإلهلية، املشار إليها بالّسظاههي م ية، اليتاإلنسان
من وضع يف  املؤمن، وال يكمل للخالفة على جمموع العامل من مل يكمل للخالفة على آحاد العامل، فإنَّ

اهلل الرسالة كسره، ومن مّحل الدابة كرهًا فوق محلها قتلها، ولذلك مل جيمع  قسرًا فوق وسعه الظرف
لقرهبما من الكمال احملمدي باملناسبة اخلتمية، اليت اقتضت التنصيص  C وامللك إال لداوود وسليمان

 مئ خئ حئ ُّٱ: على خالفة داود، وحتجر امللك السليماين عن أحد بعده، واختصاصه بالرمحتني يف قوله
 يفك، فلما متت الدورة ل يكون مع كل نيب ملَووكانت األمم األ  [30: ]النمل َّ هب مب خب حب جب هئ

مجع اهلل له ولولديه الرسالة وامللك، إذ فيها كان كمال اخلالفة، فإنه مل تزل ترتقي بسطا من  داود 
 املعروض ذلك على اإلنساين ، ألن آدم وإن كان أول مظاهر الكمالآدم يف ذريته، إىل عصر داود 

ية يف صورته اجلزئية اإلبداعية، اإلنسان خلالفةا السموات واألرض، فإنه مل يتمكن من ظهور كمال
 : ألسباب كثرية منها

لك مل ته، فلذذري قلة وجود املستخلف عليهم من نوعه، إذ مل يكن مث إال عددًا يسريًا من
  فكان حظ آدم الة،تتضمن خالفته الظهور مبرتبة الرسالة، وكان نوح أول من تظاهر مبرتبة الرس

ع الذرية، نه جمموإن حيث مكنوزة فيه بالقوة، م واألعمالكانت العلوم ، وبعض العمل وباألمساءالعلم 
ظهر تزل تنبسط وت مل فظهرت فيه بالفعل أول الظهور أيضًا، مث وفيما تناسل من ذريته إىل نوح 

كملية يف م، واأل آديفكملية، إذ الكمال هلا كان حبسب استعداد اخللفاء، واملستخلف عليهم يف األ
، تدال يف أمزجتهمواختالف مراتبهم حبسب اختالف مراتب االع اتبهم إىل داود ذريته حبسب مر

 اوهتا بتفاوت، وتفجةألمزاية حبسب تفاوت اإلنسان ن مراتب أرواحهم، فإن تفاوت األرواحاليت هي تعيُّ
إىل ىت انتهى ح، يٍبتروت درجاهتا يف االعتدال، فإن ظهور الوجود من الغيب إىل الشهادة، كان بتدريٍج

كملية من طريق األيج بيربز بتدر  الذي هو اخلالفة أيضًااإلنساين آدم فكان كماله، مث صار الكمال
حيث  فة منبة اخلالمرت الغيب إىل الشهادة، ومن القوة إىل الفعل ومن البطون إىل الظهور، حىت متت

لنص ضح من االفته بأوخ فتحقق باخلالفة علمًا وعماًل وحااًل، فوقع النص على كملية يف داود األ
 مم خم حم جم ُّٱ: له سبحانه يف ذلك، فإنه ذكر خالفة آدم بقوله سبحانهعلى خالفة آدم، وجبَّ

ال والفته، خ شك يف على امسه وال خاطبه هبا خطاب املواجهة، مع أنه ال فما نصَّ [30: البقرة]َّىم
 َّ ....خم حم جم هل مل خل حل جل مكُّٱ: حيث قال باحلكم، كما فعل بداود  أمرهنص على 

 هي مي خي حي جيُّٱ: مث عظمه فخرج له عن خطاب املواجهة إىل خطاب املغايبة بقوله ،[26: ص]
عرض يف وة آدم، ض خبالفح يف خالفته، وعّرإنك إن ضللت، فصّر: اآلية، لئال يقول [26: ص]َّمئ

 حص مس خس ُّٱ: وقال [117: طه] َّ رث يت ىت نت مت ُّٱ: خطيئته، وصرح خبطيئة آدم حيث قال
لم ع وحتقق آدم باخلالفة علمًا وبعض العمل واحلال ومع ذلك كان [35: قرةالب]َّ حض جض مص خص

آدم  إن فتنةواء، داود أكمل، والذي يدلك على ذلك أن املنصوص عليه من علم آدم هو علم األمس
 مص خص حص مس ُّٱ: يسإبل والتحذير اإلهلي كان منه، مث مع ذلك أثر فيه قول ،ل الشيطانَبكانت من ِق

 ة املالئكة وغره حلفه بعد التحذيربفطمع يف اخللود ورت، [20: األعراف]َّ مظ حط مض خض حض جض
 يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ: املالئكة أمجعون، وبعد أن أدخل اجلنة وقيل له له أن سجدت دمنه، وبع
ن وليس كذلك داود، فإن فتنته كانت م [119-118: طه] َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

 ان راجحًا.قبل اهلوى، واهلوى له تأثري يف العلم وإن ك
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لم، ولذلك ملا الع: هلاأوو فيما ذكرناه يعلم أن أعظم شرائط التحقيق مبرتبة اخلالفة ومن له ذوٌق
  ينبغي ألحدالك الذي امللبأشرك اهلل سبحانه سليمان مع داود وورثه إياه عرب خبالفة سليمان بن داود 

ى فتفضيلهما عل ،[15: النمل]َّ مهىه جه ين ىن من ُّٱ: التشريك بينهما يف ذكر فقال من بعده
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ: العاملني، أصله العلم، وقال سبحانه حاكيًا عن سليمان

: األنبياء] َّ... ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ: ، وقال سبحانه[16: النمل]َّمبنب
 .[79: االنبياء] َّ جبحب هئ مئ خئُّٱ: ، مث قال[78

وقامسه  راه غره تا بالعكس، أالمث إن فتنة داود كانت من كمال العلم، خالف فتنة آدم فإهن
قق ، فإنه ملا حت العلميفوى عنه، وليس كذلك داود، فإن داود إمنا أيت من قبل اهل وأومهه وهو غري خارجٍ 

ة،  متام املائ طمع يفة، مثرب له مثال ذلك بتزويج تسعة وتسعني زوجبإحصاء التسعة والتسعني امسًا، ض 
 هم بالنسبة إىلعليصول احل ولياء أهنم ال يرون شيئا متعذرء واألنبيال من الرسل واألإذ من شأن الكّم

ليس من  ة عندهمصوصطالق، إال ما أخربهم احلق سبحانه باستحالة حصوله بأخبار خمقبوهلم على اإل
سؤال موسى  باب كانا الل الوسائط واملواد، فإذا أخربهم سبحانه صدقوه وتابوا عن ذلك، ومن هذَبِق

 رب موسىأخ خمصوص، فلما حياء على وجه  ير عن كيفية اإلزصوص وسؤال ع الرؤيا على وجه خم
 بامتناع ذلك آمن وتاب.

 يث إن اهلل اليه من حع علوكذلك داود ملا أراد اهلل سبحانه إعالمه بأن التحقق هبذا االسم ممتن
تنة عليه من لفخول ادكان يغفر أن يشرك به أقام فيه طلب املرأة املعروفة، وضرب له املثل املعروف ف

وعماًل  ًافة علماخلالبكمال العلم والتحقق به لكمال اخلالفة، وقصة آدم بعكس ذلك ألن داود حتقق 
 aمد حمسيدنا  قولو، ويفطر يومًا وحاال، والدليل على رجحان علمه ما تسمع أنه كان يصوم يومًا

بني يديه  آدم ّيرخانه هلل سبح"أنه ال أفضل منه"، وما جاء عنه يف حديث أخذ الذرية أن ا: يف صومه
 ركةٌ مبا نٌييب مير"اختر أيهما شئت فقال اخترت ميني ريب وكلتا يدي : ومها مقبوضتان، مث قال

نك هذا اب ذا، قالهرب من  يا: فقالأو من أضوئهم هم ؤفإذا فيهما آدم وذريته فرأى أضو فبسطهما
الوضوء على الوضوء لصدقة ضياء"، "وأن "الصالة نور وا aداود...احلديث". وقد جاء عن النيب 

 على نور". نوٌر
 ار العلم، ويفل، فاختاملاره اهلل بني العلم، وامللك، وولكمال علم سليمان اختار العلم ملا خّي

هلما  ر اهللسّخ امولكمال علمه احلديث بني العلم والنبوة واملال وأعطاه اهلل العلم وامللك واملال لذلك،
 عامل العلوي،سخري الار تأن تسخري العامل السفلي من آث وي، وأنه ال يشك عاقٌلالعامل السفلي والعل

احليوان  ش وسائرالوحووالطري  واإلنسيف اجلن  ر حكمًاوعامل أسباب التصريف، فأما السفلي فقد سّخ
يه  غاص فء حىترت هلما العناصر فسخر لداوود اجلبال واحلديد، وسخر لسليمان املاّخحىت س 

 مل خلُّٱ: فقال مته،، وهذا جيمع تسخري املاء والنار، ولذلك نّبه احلق سبحانه على عظنيطاالشي
فأخرب أن عملهم دون الغوص ملا فيه من مجع الضدين  [82: األنبياء]َّ ىميم مم خم حم جم يل ىل

 ر له الريح.وسّخ
 َّيل ىل مل خلُّ ية الذاتية، فهو مظهراإلنسان فافهم ما ذكرت لك تفهم أن داود ختم اخلالفة

 يث الرمحة الذاتية، وسليمان شريكه يف ذلك إذ هو جزء منه وولده، وزاد عليه خبتمية اخلالفةمن ح
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حكام الرمحة أمن حيث الرمحة الصفاتية، اليت هي  َّ يل ىل مل خل ُّٱية الصفاتية، فهو مظهر اإلنسان
على  الذاتية، فلذلك انبسط ظهور اخلالفة فيه ما مل ينبسط يف أبيه، وال يف غريه انبساط الصفة

ما بني مهرية وسرية، ولكمال خالفتهما كانت فتنتهما من ِقبل  املوصوف، ولذلك كان له ألف امرأة 
يف اخلتمية الذاتية،  النكاح، والبتداء خالفة آدم كانت فتنته من ِقبل املطعوم، وملا كان سليمان مشاركًا

 جب هئ ُّٱ: توقف على الدعاء، فقال ، فمن حيث الصفةومتميزًا يف اخلتمية الصفاتية، كان عطاؤه ممزوجًا
ألن الصفة حكم على املوصوف، ومن حيث الذات أهلمه احلق الدعاء، وأخربه  [35: ص]َّ هب مب خب حب

 .[39: ص]ٱَّجك مق حق مف خف حف جف ُّٱ: أنه ال حساب عليه، فقال
عده إىل بمور من األ جابة دعوته، فعادتإية وقع التحجري باإلنسان ومن حيث هو متام اخلالفة

ذه الظاهر باطن أخن الن من الظهور، إذ ليس َثّم إال ظهورًا من البطون وبالعكس، فما نقص مالبطو
 .تهيف ختمّي: ، أيهق امللك السليماين يف خامتوبالعكس، فهذا معىن تعلُّ

: قال ، وهلذاهليةفإن فهمت ذلك، فهمت أن امللك السليماين هو كمال الظهور باخلالفة اإل
 مللَكاهم أن فيمن أجزاء ملكه، ف ر وخصص، وأنه قد شورك يف كل جزٍءفنّك [35: ص]َّ هب مب خبُّٱ

 من بعده د حفال ينبغي أل واحدة، ومعىن اخلامت كونه احلد والنهاية، املخصوص به هو الظهور به مجلًة
 .الظهور مبثل ما ظهر به

 همَّ تك به، فه بالليل ليفنه اهلل سبحانه من العفريت قهرًا، حني جاءمكَّ aأال ترى رسول اهلل 
 منه"، مث "فأمكنين اهلل :aبأخذه وربطه بسارية املسجد حىت يصبح، فتلعب به الصبيان يف املدينة قال 

علمه مبوقعها بعد أن أمكنه ل aب معها ره اهلل دعوة سليمان، فتأدَّبأخذه وربطه ، ذكَّ أخرب أنه ملا همَّ
 اهلل منه.

دم، وهو ظاهره آمول أ، الذي اإلنساين ور بالكمالفقد استبان لك أن امللك السليماين هو الظه
 [30: النمل]ٱَّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ: فلذلك قال يف كتابه سليمان  ه، ومستواه مشرُق

 .بلوجواني، رمحة االمتنان، ورمحة يشري إىل كمال خالفته، وحتققه بالظهور بالرمحت
، ورمحة الرمحة فسهه أوجب على ننه سبحانإليها بامسه الرحيم، أل فرمحة الوجوب هي املشار 

من  اإلجياب فإن ن،ضمُّفيها دخول ت االمتنان هي املشار إليها بامسه الرمحن، ورمحة الوجوب داخلٌة
وإن : أي َّ هئ مئ خئ حئ ُّٱ: يقول aفهو  االمتنان، فالرحيم داخل يف الرمحن دخول تضمُّن،

مث  َّ يل ىل مل خل ُّٱ: ة قولهمبنزل َّ هئ مئ خئ حئ ُّٱ: قوله ظاهر فكأنَّ َّ يل ىل مل خلُّٱ سليمان
: و قوله سبحانهحنعلى  aإليه وفهمه  ِبوتلتعرف مرتبته لعلمه بعلم املك َّ يل ىل مل خلُّٱفسره بـ

 .وأشباه ذلك [3-1: القارعة]َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّٱ
: النمل]ٱَّجئ يي ىي ني مي زيُّ: حيث وفقها اهلل فقالت يف كتابه I ولذلك عظمته بلقيس

باهلدية لتنظر ما يرجع املرسلون، فردها لعلمه أنه له وإليه ترجع، وإن مل ، مث امتحنت صدق دعواه [29
يعرفه من له  عظيم ، وهذا فقٌهله سِلمة ومسّلمةتأته يف هذا العامل، بل لعلمه أنه ال بد هلا منه، فجاءته م 

ي يف ذلك، وزعموا أنه قدم امسه على اسم اهلل، وحاشاه من ذلك الذ قوٌم هذا الذوق، وقد قدَح
كثري بتمويهات وأكاذيب، على ألسنة العباد، أهنم وعظوا هبا سليمان  تومهوه، وقد تعجرف خلٌق
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ليستميلوا هبا قلوب الضعفاء، ويأكلوا هبا من  aووا يف ذلك أحاديث موضوعة عن النيب ووّبخوه، وَر
 .اهلل رسل فالعياذ باهلل من نقص رتِب وحاشا سليمان  aأمواهلم، وحاشا لعلم رسول اهلل 

خلالفة اية هي ننسااإل معىن فإذا فهمت هذه الفصول املقدمة لك على ترتيبها، فهمت أنَّ : فصل
 .، وامللكمرألوا، واإلمامة النبوة، والرسالة،و الوالية،: تشمل عن اهلل، وأن اخلالفة عن اهلل مرتبٌة

 ة والواليةالفراتب اخلم من  بالقوة منذ آدم إىل آخر مولود، فقد مجع اهلل آلدماإلنساين فالكمال 
 .والنبوة، فهو مشرقهما

 .النبوة، والرسالة، فخالفته أكمللنوح الوالية و ومجَع
 .كملفخالفته أ ،اإلمامةابتداء الوالية والنبوة، والرسالة و إلبراهيمومجع 

ع لداود ومج كمل،ته أفخالف وابتداء األمر ،واإلمامةالوالية والنبوة، والرسالة  وسىومجع مل
وة، لوالية والنبا نومجع لسليما ، وكمال اخلالفة فخالفته أكمل،واألمر واإلمامةلوالية والنبوة والرسالة ا

خري له، ّم التسلذلك عووكمال اخلالفة، ومتام امللك، فخالفته أكمل،  واألمر، واإلمامةوالرسالة، 
ع ومج [36: ص]َّ خس حسُّٱ: الذي هو القول مكان تصرف غريه باهلمة، قال سبحانه باألمروتصرف 

مت أكمل، وتصرفه الفته ألة، فخوامللك، ومتام الرسا واألمر،  واإلمامةلعيسى الوالية والنبوة، والرسالة 
 مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ: حانهملن عقل عن اهلل، وبه متت دورة العبودية يف اخلالفة، ولتمامها به قال سب

مل،  العايفية اناإلنس دم ختم املظاهرفمماثلتهما من حيث اخلتمية، ألن آ، [59: آل عمران]َّ جبحب هئ
 ئي رب يي املوتى، وحيفه أمت، وعلمه أكمل، أال تراه فتصرُّ الرسالة يف آدم  وعيسى ختم مظاهر

ك، بل ميلك وع امللمبجم ، وخيلق من الطني كهيئة الطري، بيد أنه ال يتم له التظاهرواألبرص األكمه
 ون.إال رجوعه من الظهور إىل البط ومتام ظهوره، فلم يبق الخنتامه بسليمان 

مد الفة لسيدنا حميف اخل يادةوملا متت دورة العبودية يف اخلالفة بسيدنا عيسى، جاء اهلل بدورة الس
a مرألوا، واإلمامة رسالة،للوالية، والنبوة، وال فكان قطب الدائرة، ومفتاح باب اآلخرة، جامعًا ،

  حممد  كماٌل، وكماُلن نقصوالكتم، فكماُل من قبله كماٌل ع اإلفشاء اخلتم، وحملُّ وامللك، فهو ختم 
، جوامع الكلم ، فأويتقباٍلإوال  ، بال إدبارٍ قبالواإل باإلدبارعن كماٍل، مجع اليمني والشمال، وحتقق 

 aهلل رسول ا ءوخليفة خلفا هلل،وانقطعت به نبوة التشريع ورسالته، ومل يبَق إال اخنتام الوالية خبليفة ا
بعد  ان وليًا إالكريه ما وغ ،ه من الوالية حمل حممد من الرسالة، فكان وليًا وآدم بني املاء والطنيحمل

ال بعد إ نبّيًاما كان  ،هوغري نبيًا وآدم بني املاء والطني aحتصيل شرائط الوالية، كما كان حممد 
، مدرجة يف النبواتوت اال، ومجيع الواليات مدرجة يف واليته، كما أن مجيع الرسنبوةحتصيل شرائط ال

 ر.ذا القْدعنه، فلنكتفي هب األفهام، والكالم يف مرتبته تكلُّ aنبوة حممد ورسالته 
وإذا فهمت ما تقدم ذكره، فهمت أن امللك والرسالة توأمان ال قيام للعامل إال هبما، ألنك : فصل

قصود من إجياده، وأنه ألجله قد فهمت أن هذا النوع الشريف جمموع العامل، ومثرة الوجود، وأنه امل
أوجد العامل، وأنه املقصود للبقاء، واالستنماء إىل األجل املسمى، وأنه جمموع العامل، وأنه بصالحه 
صالح العامل، وبفساده فساده، وإمنا يتم بقاؤه، واستمداده، واستنماؤه، وصالح عبادته بالرسالة 

هي اإلميان بالغيب والعبادة، وبالعبادة حتصل املعرفة  اليت: وامللك، فإن بالرسالة حتصل املعرفة األوىل
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اليت هي املشاهدة والرؤية، اليت فيها ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر، : الثانية
"كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به"، وبامللك حيصل : وتعاىلاملشار إليها بقوله سبحانه 

 التزام العدل.
، وضرورات رد فيهاانف يان ذلك أن اإلنسان مفارق لسائر احليوان، بأنه ال حيسن معيشته لووب 

ظريه خر، ونباآل حاجته إال مبقارضة أو معاوضة من آخر من جنسه، يكون كل واحد منهما مكتفيا
 طباخ، وحداد وجنار، إىل غري ذلك.كزراع ونساج، وخياط وجزار، ودباغ و

لك عدم ن كذملدن واجلماعات، بالعدل والسياسة، ومن مل يكومن مث اضطروا إىل عقد ا
، وافتقروا ة[واملعاوض]كة كماالت املدينني، على أنه ال بد من تشبهه هبم، فهم هلذا اضطروا إىل الشر

، لغلبة لبه حقاا يطهم، لرأى كل واحد ما عليه ظلما، ومسنة وعدل، إذ لو ترك الناس وآراَء إىل
 ىل بيان معدلفتقار إة االبالنفوس، وحيصل بذلك التنافر والتباغض، فهم يف غاياألهوية، وميل الطباع 

كما  رهبة ورغبة، لشر،يسكن به اهليجان، وتنحسم به األطماع، وينقطع به البغي، وتنحسم به مواد ا
ريد منهم، لى ما أليه، وعليقبلوا على ما هم ع "إن اهلل يزع بالسلطان ما مل يزع بالقرآن": aقال 
در،  األمد املقلنوع إىلذا اصل التآلف والتحابب، وينقطع التدابر والتقاطع، وتنعمر األرض، فيبقى هوحي

يس لغريه لقهر، لمن ا الناموس املعدل نوع اختصاص: وال يتيسر ذلك إال بأن يكون لذلك اللسان، أي
 از به، ليمتثل أمره، ويسمع قوله.مثله من جنسه ميت

، [32: ]الزخرف َّمغ جغ مع جع مظ حط مض خض حضُّٱ: قال سبحانه وتعاىل
وة من ذي السطسان لتسخري رهبة وقهر، واالختيار فيه إىل القاهر كتسخري اإلن: فالتسخري ضربان

 السلطان ، كتسخريرتبةاإلنسان، وكتسخري جوامع احليوان، ومذلالته لإلنسان، وتسخري بالرغبة وامل
سخري تر، فهو لتصدام وأمواهلم، رغبة يف للرعية يف القيام بأمورهم، والذب عنهم يف حفظ أنفسه

ا ليت امتاز هبلدرجة ايث ااملرتبة، فما تسخر مثل املثل أبدًا، من حيث هو مثله، وإمنا تسخر له من ح
ث هو ل من حين، بعنه، وارتفع عليه فال يتسخر إنسان إلنسان، برهبة أو رغبة من حيث هو إنسا

فهم األوىل م، ويعربودهاجة باقية إىل من يدعوهم إىل معحيوان، وإذا وجد هذا على هذه الصفة، فاحل
 ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱ: هبم، واملقصود من وجودهم، ويزكيهم كما قال سبحانه وتعاىل

ن منه جاء لى أ، وهذا أيضا حيتاج إىل ما ميتاز به عنهم، مما يستدل به ع[213: ]البقرة َّ رث يت
ال بد أن عجزة، وة ومجييء به، من حال وعلم وصف واجب الوجود، وال يشاركه غريه يف وقته مبثل ما

 مف خف حف ُّٱ: حانهل سبيكون ذلك إنسانا خياطبهم، ويلزمهم السنة والعدل، ويعرفهم صانعهم، كما قا
 جب ُّٱ: ، وقال سبحانه وتعاىل[95: ]اإلسراء َّمل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق

 َّ يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ: ، وقال تعاىل[128: ]التوبة َّمت خت حت جت هب مب خب حب

 [2: ]اجلمعة
فقد تبني لك أن العامل ال يقوم إال بالرسالة وامللك، وأهنما توأمان، وأن الوجود بأسره يف أشد 

"اخللق كلهم عيال اهلل، فأحب : aاحلاجة إليهما، وأهنما معظم نفعه، فاستبان لك شرفهما، قال 
لظهور مبعظم األمساء اإلهلية على ما ، فهما معظم اخلالفة، إذ هبما معظم ااخللق إىل اهلل أنفعهم لعياله"

يسلف، وعلى ما سنبينه إن شاء اهلل تعاىل، ومها معظم الكمال اإلنساين، وهبما حصول معظم الكمال 
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ألنه لبنة التمام فلم يبق إال  aأيضا، فال جرم أن نبوة التشريع ورسالته قد انسد باهبما، بسيدنا حممد 
 خالفتهما.: الوراثة منهما، أعين

شريع ابة لنبوة التام النيه مقا امللك فال ينقطع النقطاع الرسالة، فإنه لقب من ألقاب اخلالفة لوأم
خلضر موجودون، إن وا وإلياس وهي اليت انقطعت، وأما غري نبوة التشريع فلم تنقطع ألن عيسى 

ل، وحفظ سوم الرمرس تشككت فنيابة النبوة تكون باجلمع بني الدعوة إىل اهلل سبحانه وتعاىل على
فة مرتبة اخلال مم، فهياأل حدود اهلل وشرائعه، وإقامة سياسة الرسل ونواميسها املضروبة بني األمم يف
، إذ العامل الختالفاادة مللرسل، وهبذا مسي اخلليفة أمري املؤمنني، إما بتسكني اهلياج، وإما حبسم 

ه يج علين هتعلى بعض، بأ كاجلسد الواحد اجلزئي، الذي تسري فيه أخالطه، فإذا طغى بعضها
 بالفصد أو التسكني إىل الصفراء، والبلغم أو السوداء، مثال أو يزيد فيه الدم، أو حنو ذلك، احتاج

 ل.إىل االعتدا ىت يرجعحكي، احلجامة، أو القيء واالستفراغ، أو بنوع من أنواع األدوية، اليت آخرها ال
م ة التنفيذ حلكا مرتبهلطنة وامللك والقضاء والسل فللنبوة مرتبة اخلالفة عن اهلل تعاىل كما سبق،

قد  ا، فإنانإذا كان باط ئبه،النبوات بالقهر، فامللك حجاب الرسول إذا كان ظاهرا، وخليفته ووراثه، ونا
ة تلفة، الكثيفئع املخلطبابينا أن األمانة اليت محلها اإلنسان نفسه، وأهنا مدسوسة مقبوضة يف هذه ا

وفاء زكيتها هو الداؤها ت، وأأمور بردها إىل أهلها الذي اشتراها منه، بأن هلا اجلنةالظلمانية، وأنه م
 بالعهد.

ن ا أو محماهب هو أن يكون سعيه يف كل شيء هلل ال هلا، سواء كان من: والوفاء بالعهد
ا، قد دّساهف يفعل إن ملمكارهها، على ما ي ذكر يف موضعه إن شاء اهلل، فإن فعل ذلك فقد زّكاها، و

ي األمانة، هإهنا : ، وإمنا قلنا[10-9: ]الشمس َّ ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ُّٱ: قال سبحانه وتعاىل
وضع نظره ، فهي مؤمن""ووسعين قلب عبدي امل: ألهنا مرآة أمساء اهلل عز وجل كما أشار إليه بقوله

ا رمحت ، فإذحم ترالذي ألجله وجد الوجود، وهي ال تزال أمارة بالسوء، ما دامت على دسها، حىت
 إليه. طمئنا مشتريها، فريضيها فتصارت لوامة، تلوم نفسها على أفعاهلا، حىت يرضى عنه

 دسواخلالص من  وما كلف اهلل سبحانه من مل يتخلص من نفسه غري نفسه، حىت يتخلص منها،
فلذلك إن  ىل،هلل تعااء اشأبواب اهلوى مطلقا، ووقوفها على موالها، وذلك يتيسر مجلة واحدة إال ملن 

را، عاملا دا قاهرا قادنعا واحم صاالرسل تبدأ بتدريج الدعوة إىل اهلل تعاىل أوال فأوال، فيعلم الناس أن هل
 عدا، وللعاصيعادا مسيع مبالسر والعالنية، له األمر إذ له اخللق، وحقه أن يطاع، وأنه قد أعد للمط

 يصنعوا مثلطاعة، ع وااهلم بالقبول والسممعادا مشقيا، ليعمل الناس حبسب ذلك، ويتلقوا منهم أقو
م هلم، وتواصلهم سة أمرهسيا بينهم بأمر اهلل سبحانه وتعاىل شريعة ال يتعداها كل واحد منهم، تدوم هبا

ت، ليتفرغوا لتعزيراد واوحتاببهم، وينقطع هبا تنافرهم وجتانبهم من أحكام البيوع والنكاح، واحلدو
نع والرسول، د والصاملعاعلى الوجه املطلوب، ويبقى مع ذلك ذكرهم ا بذلك إىل اآلخرة، وتقع أعماهلم

: سبحانه يقول ال تراهم، أفال يستمر النسيان على أذهاهنم بعد انقراض الرسل، وخيرجون على املراد هب
ىل إم ، ويندهبًا، مث يفرض عليهم بأمر اهلل سبحانه فرائض[179: ]البقرة َّ مج حج مث هت مت خت ُّٱ

رار بعض، يندب تكا، ول وأقوال، يف مدد متقاربة، وأوقات معينة، جيب تكرار بعضهمندوبات من أفعا
 ل.تفع ويذكرهم اهلل سبحانه ورسوله، ومعاده من ألفاظ تقال، ونيات تتخيل، وأعمال
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د أن بفعل ال بال وتلك األعمال إما حركات وإما قطع حركات، كالصوم والصالة، فإن الفاعل
ريكا حتلطبيعة اك من كذلك باالمتناع، والصوم حيروالواسطة واملعاد،  يذكر من ألجله فعل، ويذكر

قد  بكليته، وإىل اهلل صرفاشديدا، ينبه صاحبه على عظمة ما هو فيه، فيكون العبد مستجيبا جملموعه، من
ال أاىل"، ذكر اهلل تع "إمنا شعرت املشاعر وجعلت املناسك إلقامة: على ذلك بقوله aنبه الرسول 

هلل أمت قربة ة إىل اعل التوبعني مواضع مقصودة، جعل التوجه إليها توجهًا إىل اهلل تعاىل، وج aتراه 
وأخروية،  دنيوية صاحلمن غريها، وعني فيها أفعاال وأقواال، كاحلج واجلهاد وحنو ذلك مما جيمع م

مقبال  ن العبد فيهتاليا لذكر املرسل، وعني أن أشرف هذه األعمال ما كا aوجعل ذكر الرسول 
لوك د ملقابلة املالستعداامن  على اهلل سبحانه، مناجيا له كالصالة، وعني فيها آدابا كما جرت به العادة

الفتقار، لذلة واع واوزيادة، لتميزه عنهم سبحانه وتعاىل من الطهارة والتنظيف والتطيب، واخلشو
سوما دابا ورآم وسنَّ هل وغض البصر وقبض األطراف، وترك االلتفات واالضطراب، تعظيما وهيبة،

جم رسوله املتر ه، وذكرعقابحممودة، وسامَح هبا العامة أوال برسوخ ذكر اهلل يف نفوسهم، وذكر ثوابه و
مل واملآمث، ت املظاقوباعنه بذلك، ليدوموا على سنته، وخيف عنهم ثقل التقيد بقيوده، ويسلموا من ع

ستقذرة، بائث املن اخلعبني ذلك من نزاهة أنفسهم وما ينايف حصول ما وعد به من لذات املعاد، وما 
 تعداد، وتسلملى االسعقهم من ظلمات الطبائع واألخالق املهلكة، وتبعيدها عن اهليئات البدنية، فتواف

النشاط يف وطاعات، ن المن فتنة اجلسد املضاد بشهواته مصاحل املعاد، ومن االرتياض بطريق الكسل ع
ى ميعها، فيتجلادته جبوعب يأخذ باالرتياض بتكرار ذكر اهلل سبحانه وتعاىلاكتساب اللذات البهيمية، و

ية، اجلنات العالشريفة وح الهلا سبحانه وتعاىل كما وعدها، ويريها عامل السعادة من املالئكة، واألروا
بته، على حم صلونابه سبحانه وتعاىل واإلعراض عما سواه، فيحنفيتولد من ذلك االلتفات إىل ج

ع لذي يسمعه امس"فإذا أحببته كنت : ن من حمبته على معرفته، كما قال سبحانه وتعاىلوحيصلو
ا، مل يعدم عتقدا هلكن ميشك أنه لو فعل هذه األفعال، والتزم هذه السنن، من مل  به...احلديث"، فال

ن أيب مية بن ذكر ألف محظا، فكيف مبن يعتقدها من عند اهلل، ويفعلها قربة إىل اهلل، فيكفيك ما س
 .Fالصلت 

، إذ ال لألوامرذون ، وامللوك، حفظٌة للحدود ومنّفواألمراءفقد استبان لك أن اخللفاء، : فصل
عظمون عند اهلل عددًا، األ األقلونيكمن للجانبني أعين الرسالة وامللك، أو اخلالفة عن اهلل وامللك إال 

يلزم أمته  لى اهلل عليهم وسلم ملٌكل يكون مع كل نيب ورسول صَوقدرًا، فلذلك كان يف األمم األ 
طاعته، وما اجتمعت النبوة، والرسالة، وامللك إال ألويل العزم من الرسل، وما انبسط ذلك متامًا إال يف 

، فلذلك عمَّ aتهم ظهر بطن ختمية حممد يف ختمّي إذ مها وعيسى  Cداود وسليمان 
، واملاء، والنار، والناس، والريح، ألن داود ملكهما يف الظاهر، وانبسط على الطري والوحش، واجلبال

كما ذكرنا مظهر اسم اهلل الرمحن من حيث الذات، وسليمان مشاركه وختمه مظهر امسه الرمحن من 
مظهر اسم اهلل الذي هو  ُلختم مظاهر اسم اهلل من حيث الصفات، وأوَّ حيث الصفات، وعيسى 

مظهر اسم اهلل الذي هو اهلل  a، وحممد aمبحمد  راألول املبّش اهلل من حيث الذات، فهو الفجر 
 على ظهور املهدي، وبظهوره يعمُّ  ملكه موقوفٌ  ذاتًا وصفاتًا فهو الرمحة للعاملني ذاتًا وصفاتًا، ومتام  
راك نعله وعذبة سوطه، وخيربه فخذه مبا عمل أهل النداء، وينفتح فم اإلحاطة، ويسمع الرجل من ِش

ألحجار واألشجار لليهود، ويفعلون بالقول ما يفعله غريهم بالفعل، فيفتحون بيته من بعده، وتدعوهم ا
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كثرين، ألنه ال يقوى على تنع اجتماع امللك والرسالة عن األطينية بالتسبيح والتقديس، وإمنا امنالقسط
اجلمع بني الظاهر والباطن إال املخصوصون بذلك، ألن كل واحد منهما حجاب عن اآلخر، فمن 

دور بينهما  األمرعف عن اآلخر، فاستدعى ذلك اختالله ويف اختالل اجلميع، فإن ضدمها اشتغل بأح
وملا  ،ى عليكم""كما تكونوا يولَّ: بقوله aبني الروح واجلسد، وعلى ذلك نّبه  دوٌر األمركما هو 

رثة األنبياء للنبوات وكان العلماء و كأنبياء بين إسرائيل وكانت هذه النبوة جامعٌة األمةكان علماء هذه 
زم من حتقيق اإلرث قتل الثالثة اخللفاء الرسل كما قلنا، َل عدمع بني الوجهني بوكان اخلليفة من َج

F فإن الوارث يصيب من  [21: آل عمران] َّمخ جخ مح جحُّٱ: من قوله سبحانه وتعاىل
الت ملكًا كما على اجلانبني، مث استح aالنعمة والنقمة بقدر إرثه، وكانت اخلالفة مدة قوهتم بآثاره 

اخلليفة احلق الذي هو القطب  َفع فإنه ملا َض ،"اخلالفة بعدي ثالثون سنة مث تصري م لكًا": aقال 
القائم بوراثة النبوة عن الظهور هبا احتجب بامللك الذي هو اخلليفة ظاهرًا وأطلق عليه امسه لبقاء صالح 

به وممد له حبسب قبوله واستعداده، كما ترى املاء  إليه، وقائم ناظرٌ  العامل به، واخلليفة الذي هو القطب 
عوان، فإنه حبسب القوابل، وإمنا ذلك لعدم األينزل من السماء واحدًا فتختلف الثمرات اليت خترج به 

فمواد  [48: النساء]َّٱخب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زيُّإذا هلك األصل هلك الفرع، و
ٱ.يف العاملاإلسالم تسري من قلب اخلليفة الذي هو القطب 

إذا  مضغةد ابن آدم "يف جس: aد، فسد سائر اجلسد كما قال س فاخلليفة مبنزلة القلب إذا َف
مر دور األ على أنَّ ّبهون ،سائر اجلسد، وإذا فسدت فسد سائر اجلسد أال وهي القلب" َحُلت َصَحُلَص

ئع على ت الشراهبَّ نم وك ،ى اهلل إصالح باطنه"تولَّ "من أصلح ظاهره : بني الروح واجلسد، وقال
 جح مج حجُّٱ: وقال [103: آل عمران]َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ: االجتماع قال سبحانه وتعاىل

وعلى هذا جاءت آيات  [66: االنفال]َّ جح مج حج مثُّٱ: وقال [7: حممد]َّ جس مخ جخ مح
 يفت املعرفة، وا واتسعثروا كشرة مث نسخ باثنني ملاملصابرة حىت كان الواحد يف أول اإلسالم يصابر َع

 اهلل مع اجلماعة". "يد : كقوله حاديث من ذلك كثرٌياأل
و ية واخلليفة أعني الرور بمر دعلى أن األ كل ذلك تنبيٌه ،مة ال جتتمع على اخلطأ""إن األ: وقوله

لة ال حما فالظلُّ ، األرض"اهلل يف "السلطان ظلُّ: aمر دور بني الروح واجلسد، قال امللك كما هو األ
ا ليه الرسول مبعه نبَّ م كماظله، واهلل سبحانه وتعاىل مع خلقه حبسب أحواهلم، وأعماهلتابع ملن هو يف 

 د خريًافمن وج عليكم عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أردها "يا: حكاه عنه يف قوله تعاىل
 فليحمد اهلل ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه".

 . [39: النجم] َّ جه هن من خن حن جن مم ُّٱو ،[139: األنعام]َّزت رت ُّٱ: ويف التنزيل
خمصوص قد جاء به  النية، والقول، والعمل أدٌب: اعلم أن لكل نوع من األنواع الثالثة: فصل

آل ]َّىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ الشرع، فال سبيل إىل السعادة الكسبية إال به
هل أهم  aفأهل املخالفة له  [7: احلشر]َّجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ، [31: عمران

العمل السيء، الداعون هلل بامسه املضل، املنتقم، وحنومها من األمساء، فذلك العمل الصاحل هلا، فهو 
جنورها وفتحها من عامل الشقاوة، وقفلها من عامل السعادة، إن فهمت فهم اجملابون من قبل هذه 

احلق سبحانه مل يعط  أنَّ ن فهمت ما ذكرته لك تبني لكإاألمساء، واملرادون من حيثها واجمليبون هبا، ف
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شيئا إال بدعاء، فمن ذلك ما ميكن إدراكه لكل أحد غالبًا، ومنه ما يصعب إدراكه، فأول دعاء كان 
من الكون هو استعداده وقبوله التكوين، وأول استجابة له من احلق، إجياده على حسب ما أعطاه من 

دم، مث نه املتعددة حال ثبوهتا يف الِقعلم باستعداده، وقبوله من حيث إمكانه، حبسب اختالف أعيا
هو استجابة الدعاء الذي هو االستعداد، والقبول لالستعداد  ،لإلعطاء والقبول واإلمكاناالستعداد 

فكل عطاء هو سؤال العطاء، وأول ظهوره من اسم اهلل الطالب، فالعطاء إذا ن سب إىل املعطي  والقبول،
د فيه، وال تفصيل، وال متييز،  موجب له غريها، فهو وتري ال تعدُّ، ألن مقتضيه الذات الاحلق مسي ذاتيًا

، فيسمى أمسائّيًا، لتعدده بتعدد القوابل، ومن تعدد القوابل ىوإمنا يتميز ويتعدد من نسبته إىل اخللق امُلعط
 ظهرت الكثرة يف األمساء.

ث هي حي نفالعطاء وتري أحدي، واالختالف من قبل املعطي، كما ترى الشمس نورها م
قالة، ة، والصكثافوتري أحدي، ومن حيث القوابل خمتلف، حبسب الصفاء والكدورة، واللطافة، وال

ة يومستفيد نار ه هبا،ق غريينعكس منه نور كاملرآة واملاء، ومستفيد نارية حير والدرن، فمستفيد نورًا
ة لفة، و النفخمار خمتالث، وحيترق هبا بنفسه، ومستفيد نورا على ظاهره ال يتعداه، وكذلك املاء واحد

ن حيث احد، ومدد ومن حيث امل فاإلمداداملصباح،  وتطفئالواحدة تشعل احلشيش الذي يكون النار، 
 ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ُّٱ :ه سبحانه وتعاىل بقولهالقوابل املتعددة خمتلف، وعلى ذلك نبَّ

لرمحة، وا أللوهيةباني على الذات من هذين االمسني الدال َّ ىل مل يك ُّٱ: يقول [110: اإلسراء]َّمم
ملعىن ن حيث اليه مع اسم منها نعت له، ودالٌّ فهو جامع لألمساء احلسىن، فكّل: أي َّمم ام يلُّٱ

 تٌ اسم منها نع سم، فكلاال الذي تعني المسه اهلل الذي ال إله إال هو، أو المسه الذي هو الرمحن، ذلك
 والرمحة ، ذلك االسم. وهيةلأللن له، ودال عليه من حيث املعىن الذي تعّي

ل ذلك ، فكفإن فهمت هذا فهمت تسبيح الكون وحياته، ونطقه وصالته، وتسبيحه وذكره
الق، مق واإللتملُّاإظهار  ه منلب اسم الدعاء على السؤال اللفظي ملا فيعبادته، وعبادته دعاؤه، وإمنا َغ

 قبالواإلقوة إليه، ول والن احلىل، والتربي موالذلة واالنكسار واالفتقار، والتضرع إىل اهلل سبحانه وتعا
 ذنب، وتثابت  قبل أن ب منال يثبت عليه إال قلوب اصطنعها اهلل لنفسه، تتو بالكلية عليه، فذلك أمٌر

حانه وتعاىل اهلل سب، فممن قبل أن تطيع، وتشكر من قبل العطاء، ألن شكرها الذي هو السؤال قد تقّد
"أفضل العبادة : وليق aمسؤول، وقد تقدم شكره عليه، أال تراه  على أكرم من أن حياسب سائاًل

طايا ذلك العكليس و ،"أعطيته مسألته مع املغفرة": فلذلك يقول سبحانه وتعاىل ،انتظار الفرج"
يه عند عل ه كان أشّد أعطيتمثلين، "وأميا عبد مل يسأ: االبتدائية، فإهنا تقتضي الشكر أيضًا، أال تراه يقول

 احلساب".
ى مسمى واحد دالة علء ال، أي باطنا، هو احتاد األمسافإين قد بينت لك أن معىن كون احلق كنزًا

ملطلق، االصرف  الحتاد، فكأنه سبحانه يرى ذاته باواإلضافاتوالنسب  األحكامة عن هو الذات، عرّي
 مسائي املتقابل.ال بالتكثر األ
عض، وليست األمساء إال ظهور اآلثار، وال احملبة ته هو جتليه لذاته بتميز األمساء بعضها عن بوحمّب

رمحت فالنًا أي أحببته، : إال اإلرادة، وال اإلرادة إال املشيئة، وال املشيئة إال الرمحة اليت هي احملبة، يقال
مسائي، وال كونه كذلك إال جتليه بتميز بعض وال رمحته إال حمبته، وال حمبته إال كونه معروفًا بالتميز األ
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، وليست األكواناء املتحدة عن بعض، وليس ذلك إال ظهور اآلثار، وليس ظهور اآلثار إال األمس
مر الفتقار بعض هذه األمساء إىل بعض يف هم األَبْناإال األمساء، وليست األمساء إال الذات، ف األكوان

فالرمحة  الظهور، والتميز الذي هو كون بعضها ببعض، وحدوث بعضها عن بعض على ما يأتيك بيانه،
يف افتقار بعض أمسائه سبحانه إىل بعض، وتوقف بعضها على بعض، وكون بعضها عن بعض، فإنه 
رمحها هبا وكملها هبا، من حيث غريه ال من حيث هي هي، وذلك أن كمال املراتب الوجوبية، يكون 

ياها وجتليه هلا، لتقابل ، اليت هي مسماة من بعض الوجوه بالغري، فرمحها بإجياده إاإلمكانيةراتب ملمبعرفة ا
، فتعلمها وتشهدها وتراها، وليست غريها إال هبذا التميز النسيب اإلمكانيةالنسب الوجوبية النسب 

اسم املكمل املظهر املبطن إىل مجيع األمساء،  اإلجياداحلكمي، فيحصل للحق سبحانه وتعاىل من هذا 
اء، فصح له اسم الكرمي ملا مل يدخر من ظاهر باطن عن نفسه من حيث متيز األمس وهو بنفسه كامٌل

 ، ولو ادخر شيئا لتطرق إليه اسم البخل، تعاىل اهلل عن ذلك.املراتب شيئًا
ىل صفة إصفة وكل ذلك من حيث األمساء ال من حيث أحدية الذات فهي نسبة اسم إىل اسم 

ها بالذات، قيث تعّلحمن  حكمية اعتبارها عقليٌة كما ترى، فإن علم احلق سبحانه وتعاىل بذاته نسبةٌ 
، ومن حيث  غريهاالهي  وكوهنا صفة هلا، ال من حيث معلومها الذي هو الذات املعلومة، يقتضي بأهنا
ال من حيث  لتمييزيكم اهي نسبة إدراكها هلا، يقتضي متيزها عنها، وإطالق الغري عليها من حيث احل

ضا ت مبعدومة أيا، وليسينيع خارج الذات وجودًا الوجود العيين املغاير بعض التغاير، ألهنا غري موجودة
 منفردة، وال موجودة ، الباسم العلم، فهي قائمة بني الوجود والعدم لوجودها يف ضمن الذات، متميزةٌ 

 هي األصل، ذات اليتب للز، ويقتضي أن اعتبار هذا التميز احلكمي، قد أوجمعدومة غري موجودة التمّي
 ه حااًل هلا وشأنا من شؤوهنا اسم العامل.قها من كونالذي العلم متعلّ 

ملعلوم، من ر اسم الناظلوللذات احلاصلة يف العلم من حيث مقابلة العلم للذات، مقابلة املرآة 
ت معلومة، ٍم، وذاوعل عليها فحصل من ذلك أن لفظة العامل تدل على ذات  عاملة كون العلم مشتماًل

علوم، وال علم واملن الععاملة، ال تدل على الذات منفردة وهي ما حصل يف العلم من مقابلة الذات ال
: عينأحوادث،  للن تكون حمالأعن الذات ومعلومها، والذات مسبحة منزهة عن  على العلم منفردًا

نها إمنا امتاز عريها، و غال حمال لطروء شيء أجنيب خارج عنها عليها، فصح أن العلم واملعلوم هو الذات 
 .ا ال عينيًاامتيازا حكميا نسبي

ت عاملة ون الذاوجب كاحلال الذي أ: دث، الذي هو الكون، أعينوهذا االمتياز النسيب هو احِل
يز مي ألنه اعتبار ذات،غري البمسني، وليس هذا احلدث والذي هو الكون ومعلومة، وتسميتها هبذين اال

مة، ومييز الذات املعلوعاملة وال لذاتالذات العاملة يف العلم القدمي، عن العلم واملعلوم، ومييز العلم عن ا
  الذات، فإنلكون غريذا اهالذات املعلومة عن العلم والذات العاملة، وليس ذلك كله غري الذات، وليس 

لكون ذي هو ا، الالصفة هي املوصوف حقيقة، وإمنا كانت غريه من حيث االعتبار النسيب احلكمي
 "كانت عاملة وكانت معلومة". بـ عنه املعرب

أن األمساء والصفات ال هي املسمى املوصوف، وال هي : إىل أن قالوا Fفلهذا جنح السلف 
غريه يعنون أن مغايرة االسم للمسمى، والصفة للموصوف ليست إال اعتباره يف الذهن، أو قل يف العلم 

لذات مغايرة ، فإن القول بامتياز ااألمراسم له وصفة، يشار هبا إليه، وهذا أحسن القول بعد علم حقيقة 
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 ٰى ين ُّٱ: كذلك مل يقل سبحانه وتعاىل األمرمساء حمض التغاير كفر صراح حاكم بالثنوية، ولو كان لأل
فأحالنا على االسم، والقول بإثبات الذات بغري األمساء جهل وتعطيل، فإن ، [1: األعلى]ٱَّزيمي ري

قدسة اعتبارا نسبيا إليها، فهمت هذا، فهمت من أين تطرق لفظ الكون، الذي هو احلدث إىل الذات امل
 ال إىل غريها نزوال وتقريبا.

ت املقدسة إن الذافها، فاملعرب عنه بالكون الذي هو احلدث هو مصدر أمساء الذات وغريها ومميز
ا أشار م، وهذا بتةال من حيث أحديتها ليست مصدرا لشيء، وال متصفة بصفة، وال مسماة باسم أصال

الذات  اهنا هوهدث ، واحلهاملصدر وهو اسم الفعل، والفعل مشتق من احلدث: إليه النحويون بقوهلم
ول الذات على حص وقف، متعلم للذات بالذات املعلومة للعلماملعلومة، تقريب ذلك عليه أن حصول ال

، اي صفتهاليت ه لذاتلاليت هي معلومة للعلم، وحصول الذات املعلومات للعلم، متوقف على مقابلته 
وهو الذي  لكون،علمها، فهذا التوقف االعتباري النسيب هو احلدث الذي هو اوعنها حتدث عند 

صفة  ملعلومةاذات أحدث للعلم صفة اإلمكان والكون، واالفتقار إىل الذات املعلومة، وأحدث لل
سبة تعلق العلم ن هبا ياليت اإلمكان والكون، واالفتقار إىل الذات اليت هبا يتعلق العلم، وأوجب للذات

يها، وحصول لعلم إلاسبة ث لكوهنا عاملة، وكوهنا عاملة متوقف على العلم واملعلوم، فاحلادث ناحلدو
لى العلم لنسيب عاقها العلم هبا هلا يف العلم، وذلك حصوله هلا فالقدم والوجوب صفة للذات من سب

لوجوب القدم و، واواملعلوم، من حيث مها صفتها ومتعلقها، واحلدث صفة هلما من حيث هذا الوجه
ما، واحلدث إال هب املةصفة هلما من سبقهما النسيب عليها، من حيث تسميتها عاملة فإهنا ال تسمى ع

، وهو حدوث  إليهاالينا صفة هلا من هذا الوجه الذي هو توقف تسميتها عاملة، وهو حدوٌث بالنسبة إل
 األحكامو، سبالنب وراتوقدم وإمكان وكون بغري تغاير ذايت وال حدوث بعد عدم، بل هو تغاير بامل

 ا.كبري والصفات، ال بالذوات، وال بتوهم الزمان واملكان، تعاىل اهلل عن ذلك علوا
لسنة أ ز، وعلىالعزي جاء من وصف اهلل سبحانه وتعاىل يف التنزيل تفهم ما  هذاويّل فحقق يا

 جن مم ُّٱ: حانهسبه الرسل بالكون يف غري آية وغري حديث، وإطالق لفظ اجلعل عليه سبحانه، كقول
 يفقد جاء م، وفإنه سبحانه مسيع بصري لذاته بذاته، كما أريتك يف العل، [134: النساء]َّ من خن حن
ف "كنت واآليات يف الكون كثرية، واحلديث معرو، [170: النساء]ٱَّحم جم هل مل خل ُّٱالعلم 

 خك حك جك مق ُّٱ: وكذلك اجلعل، قال سبحانه وتعاىل ،"وكنت مسعه الذي يسمع به" ،كنزا خمفيًا"
 َّخض حض جض مص خص حص ُّٱ ،[91: النحل]َّزن رن مم ام يلُّٱ ،[224: البقرة] َّ لك

ي نسبة أ، هاقتضتيت فمعىن كون الشيء كذا اتصافه بتلك الصفة من تلك النسبة ال، [117: املائدة]
ذا األصل هباسربها ، واآليات أ، واستقرو خالقية أو خملوقية، أو غري ذلككانت من ظهور أو بطون، أ

 ذكرت لك. جتده كما
 يل ىلُّٱواحذر دواب هذا البحر فإهنا مؤذية جدا، فإن مل يكن لك بد من مثال حمسوس، 

فأنت مثال لو اعتربت شخصني يف مكان  ،[25: إبراهيم]َّ يم ىم مم ُّٱ ،[60: النحل]َّام
متالصقني حمض التالصق. العتربت بينهما انقسام املكان، فليس مكان كل واحد منهما مكان اآلخر 

متميزا عن اآلخر بشيء آخر، وهبما أو  أحدمهاملكانني فرق ومتييز إال الشخصني وليس وال بني ا
بأحدمها يتعني يف املكان القبل والبعد، والفوق والتحت، واليمني والشمال، وبارتفاع الشخصني أو 
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الشخص يرتفع االنقسام والتعدد يف املكان واجلهات، وباعتبارمها ليس الفوق أسبق من جهة أخرى، 
 : وكذلك سائر اجلهات، ومثل ذلك اعتبار الزمان، قال الشاعر

 رل     اض       ر ي  ح ال    

بة، ال دم الرتز متقمث( بأن اهلبـ)جاء  مناإنت ال تشك أن زمان اهلز هو زمان االضطراب وأو
ته سبحانه بذامه كذلك علوري، غًا، ولكن باعتبار أنه الزم اهلز ال د، وال ومها وال عدوال مكانًا زمانًا

متّيزها هو عينها وتته، زمين وال مكاين وال ومهي، وكذلك سائر أمسائه وصفا الزم لذاته، بغري سبٍق
لصفات ، وال اصفاتاحلدوث الذي هو الكون املميز بني الذات والصفات، وليست الذات أسبق من ال
فة ص، فإنه فاتفة بصأسبق من الذات، وال الذات والصفات أسبق من احلدث الذي هو كوهنا موصو

، وإمنا هو توهُّم وال منها، وليست الصفات غريها، وليس بني احلق واخللق زمان، وال انفكاك مبكان
 ن حيثمتبارها و اعتقدمي رتبة ومتيز بنسبة، كما بينت لك من أن الذات من حيث أحديتها الذي ه

 ىل مل خلُّٱ إال ،صفة وال اسم والمفردة عن األمساء، اليت هي الكون ما هلا نسب،  أحديٌة ذاٌت هي
 .َّيل

دمها يصح تق اهتاذومن حيث الكون الذي هو األمساء متكثرة يف وحدهتا، متميزة بذاهتا عن 
ت املعلومة ، والذالعلمانت لك، من تقدم الذات العاملة على عليها، أعين تقدم اسم على اسم كما بيّ 

لومة يف ة حصول املعت العامللذام اومة فيه، ومن تقدُّيف مقابلتها للعلم، لتظهر الذات املعل نسبيٌة رتبٌة
تدل على رب  لربوبيةإن ا، فاإلطالقالعلم، على حصول العلم للذات العاملة، وكذلك باقي األمساء على 

آلخرية تدل ليه، واعتقدم تدل على تقدم وم واألوليةيريب مربوبًا، والرازقية تدل على رازق ومرزوق، 
ًا يف عض أيضبعنه، مث عن وجود هذه النسب يقتضي تقدم بعضها على خر ومتأعلى آخر ومتأخر 

ىل لواحد إسبة انمن حيث اعتبار نسبة بعض هذه النسب إىل بعض، كما ترى : أبسط من ذلك، أعين
نسبة يه أيضًا باليقال عله، وذاته نسبة واحدة هي عني أحديته ال واحديته، ونسبته إىل الثاين هي واحديت

ك إىل ك، وكذلخربتأوهو واحد، وواحديته من وجه أحديته، ومن وجه غريها كما  نصٌف إىل االثنني
شر عملائتني نصف ، إىل العشرالثالثة ثلث، وإىل األربعة ربع، وهكذا إىل العشرة عشر، إىل املائة عشر ا

ذه هب عرب عنهفسه معشر عشر العشر، وكذلك إىل ما ال يتناهى، وهو الواحد بن األلفالعشر، إىل 
 ما نصف االثنني؟: العبارات الختالف هذه النسب، فإذا قيل

لك، ذعين به د، ونواح: واحد، ونعين بالواحد أحديته، وما ثلث الثالثة؟ فاجلواب: فاجلواب
 هكذا إىل آخر العدد وهو ال يتناهى.

ه، فاعتبارك هذه التسميات من حيث هي عبارات عنه، ذواتًا قائمة االعتبار بنفسها هي فيه غري
وإذا اعتربهتا من حيث بعضها منسوب إىل بعض، فهي متغايرة، وإذا اعتربهتا من حيث الواحد بنفسه 
 فهي هو ال غريه، كذلك إذا اعتربت األمساء والصفات من حيث داللتها على الذات املقدسة فهي هي

يث أحديتها ، ليس فيها من حواإلضافاتغريها إذ الذات بنفسها كاملة لإلحاطة جبميع النسب  ال
افتقار إىل شيء، فنسبتها بذاهتا ونسبها، ومجيع حقائقها على ما هي عليه من الوجود والعدم، علم هو 

وإىل  لكوائن حال كوهنا اختيار وقدرة،هي ال غريها، وإىل املقدورات قدرة ليس غريها، وإىل مجيع ا
ادة، وإىل إلزامه كونه أمر، وإىل صرفه املختار قبل اختياره قضاًء ومشيئة، وإىل تعينه بأحد اجلائزين إر
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عنه هني، وليست هذه كلها غري الذات املنزهة، ولكن ملا توقف ظهور تأثري بعض األمساء على بعض، 
يها ببعض، فصح افتقار بعض و قل على تأثري بعض، توقف تسمي الذات ببعض األمساء على تسّمأ

كنة، ومن حيث غناها وتأثريها واجبة، وليس األمساء إىل بعض، فسميت من حيث افتقارها إليها مم
، فصح عليها جمعولة مكونة إىل األحداثاإلمكان إال احلدث والكون والتكوين، وليس الوجوب إال 

غري ذلك، وليس ذلك إال منها وليست غريها، فصح على احلادث من حيث هو حادث فقري متأخر، 
، وعلى القدمي أنه مرآة قدمي الذي هو الواجب يف هءمي الذي هو الواجب يف رؤيته أمساوأنه مرآة القد

ليس أحدمها غري اآلخر، يف بروزه له و: نفسه، أي تهه، وعلى القدمي أنه مرآة احلادث يف رؤيءأمسا تهرؤي
دراك، وهم ال يشعرون أن عقول املعقولة، فقصروا عن هذا اإلعلى أهل األفكار وال َمَهَبمر واْنفاختلط األ

نسب جتلي الذات هلا باسم من أمسائها، اليت هي الكون ظهر هبم وهو االسم املانع، من  قصورهم نسبٌة
 عنهم. فبطن هذا العلم عنهم، فكان احلق من حيث هم من هذا الوجه، كنزًا

 يه كما يرى منؤثَّر فوم رك ذلك بعد ما بينت لك، أن شأن أمساء احلق تنقسم إىل مؤّثوال يهولنَّ
فاعل ، فالومفعوال فاعاًل إال ا لذاته، وشاهدا بذاته، ومشهودا لذاته، فليس ذلككونه عاملا بذاته، معلوم

من وخلقًا، نا ويسمى من حيث هذه النسبة حقًا، واملفعول يسمى من حيث نسبته إىل الفاعل كو
لرمحة، اى نفسه ب علحيث هو مفعول، فاحلكم هلل، وهو احلاكم على نفسه هبذه األمساء، وهو الكات

لكون إال ا، وليس لكوناه إال ذاته، وليست الرمحة املكتوبة عليها إال أمساؤه، اليت هي وليست نفس
 حق مف خف حف جف مغ ُّٱ: إبداعه، وليس إبداعه إال جتليه له ال غري ذلك، وإىل ذلك أشار بقوله

 خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: وتعاىل وكذلك قال سبحانه [53: فصلت]َّلك خك حك جك مق
ده وطالق، وما قدر وجبحانه كل شيء موجود حقًا على اإلسفسمى احلق  [27: ص]َّ حنخن جن يم ىم

لظهور، ويف لبطون ايف اوال بد منه كذلك، فإن احلق اسم اهلل من كونه موجود يف البطون والظهور، و
فزوال  ة أخرى،صور الظهور البطون والظهور، وليس الباطل إال العدم الذي هو زوال صورة ما إىل

اليت هبا  ي صنعتههليت الباطن إال احلق بالذات خلف حجاب الوسائط، االظاهر بطونه، وليس الظاهر و
صفاته مساؤه وست أه وصفاته، وليؤليك هذا، فليست الوسائط إال أمساتظهر معرفته، فال يصعنب ع

ظهوره له طونه، وه وبغريه، فإنه قد مسى نفسه حقًا، ووصف نفسه بالكون، وليس الكون إال ظهوره ل
لق، فسمى ا من اخلاهرهه، وقد انبسطت أمساء اهلل اخلالق على مظئ جتليه بأمساوبطونه عنه ليس إال

لق، خياة حق احلخالق، و خلق، واملميت حقٌّ املوجودات واملقدورات وجودها حقًا، فاملوت حٌق
 لق.ب حق خاعذق، والعذاب حق خلق، وامُلالواحمليي حق خالق، والقرب حق خلق، وامُلقرب حق خ

، فهي صورة  تعاىلاهلل اهر فاستحدثت أمساء ختتص هبا، فالنار مثال صورة تعذيبمث انبسطت املظ
، اليت الصورة قيقةحامسه املعذب، ومظهره وداره وعلى هذا القياس إن فهمت، فاملوت حق هو بطون 

استبان  هم، وقدفاف من أمساء احلق وصورته، وموت املوت بطون صورة امسه املميت اسٍم كانت مظهر
يت هي رمحة الو الهسب إىل بعض، وأن ذلك شرت لك إليه من افتقار بعض هذه الصفات والّنلك ما أ

 لك. وهبا ي در مرمحته إياها هبا، وتكميلها هبا وليست غريها، وقد انفتح لك الباب فُلج بق
واعلم أنه ملا كانت األمساء اإلهلية متالزمة هذا التالزم، وكان شأهنا دوريا، وبعضها مغناطيسيا 
لبعض يف قضية العقل فليستدعيه، فاالسم العليم يستدعيها ظهورها وبطوهنا وتعددها، وغري ذلك 
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ليعلمها كذلك، واالسم احلسيب يستدعيها بعددها، واالسم الواهب يستدعي افتقار بعضها إىل بعض، 
مساء، واالسم القهار يستدعي استيالء بعضها على بعض، واالسم الشهيد يستدعي ظهورها إىل آخر األ

ذلك  متالزمًا، وبعضه مغناطيسًا لبعض يف قضية احلس والعقل، إذ ليس غريها علَم وكان الكون أيضًا
من علمه، وجهل ذلك من جهله، فاحلديد جيذبه املغناطيس خباصية بينهما ومناسبة، مث احلديد جيذب 

الغالبة عليه بالنسبة  حديدا آخر، وإمنا ذلك بظهور خاصية من خواص اسم اهلل الطالب يف احلجر، هي
إىل احلديد، فأكسبته ذلك حىت تأثر وأثر، والثوم يبطل جذبه للحديد خباصية فيه من خواص اسم اهلل 

كوان شيء حلجر املذكور، وإن كان ليس من األعلى الثوم من حيث النسبة إىل ا األغلباملانع، هي 
ولكن الصفة من حيث الغلبة بالنسبة إىل  مساء مشتركة فيه متداخلة متالزمة،صغري وال كبري، إال واأل

املقابل، كما تقول األطباء يف الشيء الفالين حار يابس، ويف اآلخر بارد رطب، وال شك باحتوائه على 
ظهورا عليه، فالنار حارة بالنسبة إىل النبات واحليوان واجلماد، ما  باألغلبالطبائع األربع، إمنا وصف 

سم اهلل ظهر يف الثوم بالنسبة إىل احلجر باملعطي الذي أعطى كل خال أشياء سلف ذكرها، وكذلك ا
خصوصيته املؤثرة ألنه أعطى الثوم منع احلجر صفة اجلذب للحديد اخلاص به، وظهر : شيء خلقه، أي

اسم اهلل للحجر بالنسبة إىل احلديد باملانع، ألنه منعه للجذب اخلاص به فافهم ما نبهت عليه من غرائب 
هنا التأثري به، أجعل اهلل سبحانه وتعاىل لكل مغناطيس شاغاًل يشغله عن التأثري فيما شالعلوم، فقد 

وجعل لذلك الشاغل شاغاًل يشغله عن شغله، فجعل الصفة العزرائيلية مغناطيسا عند مشاهدهتا، بنوع 
غلة اختصاص يتجلى به تفارق األرواح أشباحها، وتصعد إىل عاملها، ولكن بشرط زوال العوائق الشا

 هلا، من سالمة التركيب وصالح املزاج وغري ذلك.
غسل الثوم املاء لوق كلعوائق هذا احلديث، عوائق تعوقها عن الع وتعاىل وقد جعل اهلل سبحانه

نها ما يفسد عاىل فم تمن احلجر، فيستدعي حضور امللك وتأثريه وهو أنواع شىت ال حييط هبا إال اهلل
د عروفة قميات حزاجه، كلسع احليات وأنواع السموم، وأصوات التركيب من هدم بنيانه وفساد م

 ذكرناها، ورؤيتها وأوهام أهل األوهام وغري ذلك.
 ًا وكشفًا،يحومؤثرة فيها  ية،اإلنسان وجعل الصفة الروحانية اجلربائيلية العلمية، مواصلة للنفوس

لة لعوائق الشاغامة من لسالبشرط ا وإهلامًا على أنواع شىت، وجعل النفوس املتأثرة منها مؤثرة لغريها،
يس لثوم للمغناطثابة اا مبهلاليت تكسبها الكثافة من أنواع ما حذر اهلل منه، من العمل السيء الذي هو 
 ا إىل الصفةهل رافعًاء، وبالنسبة إىل احلياة العلمية، وجعل العمل الصاحل هلا مطهرا من العمل السي

خرب الرسول أو، [10: فاطر]َّجع مظ حط مض خض حض جضُّٱ: اجلربائيلية كما قال سبحانه وتعاىل
a تنزيل أخرب الو ،ليسه""املرء على دين خليله"، "املرء مع من أحب"، "املرء مع ج: بذلك بقوله

 حت هبجت مب خب حب ُّٱ ،[46: فصلت]َّمت هب مب مئهئ هي مي خي ُّٱ بذلك يف غري آية
، النفرادان حيث مألشياء وقد جعل اهلل سبحانه التجاذب واملناسبة بني بعض ا، [7: اإلسراء]َّمت خت

 وبني بعض من حيث التركيب.
لقول اة، وأن وني ية قول وعملاإلنسان وإذا علمت أن الدعاء هو العبادة، وأن العبادة: فصل

ملقصود غي أن يعلم اة، فينبالنيوالعمل البد فيهما من النية، وأن النية املؤثرة من مثرات القول والعمل ب
 : قمنه، فنقول وباهلل التوفي
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ا قال فطرة كملى الية أصلها الطهارة من رجاسة الشرك بالذات، فإهنا عاإلنسان األسرارن إ
 فطهارهتا هي سبب انقيادها لكل ما قابلها، كما أشار إليه الرسول ،a كل مولود يولد : ولهبق"

قبل الكون،  نارضة معيها فرانه، وميجسانه..." احلديث، والنجاسة دانه وينّصعلى الفطرة، فأبواه يهّو
ر ّيهور ال ينجسه شيء إال ما غ"املاء ط: إليها بقوله aفلذلك أمكن زواهلا، فهي مبثابة املاء كما أشار 

ه ة، قال سبحانة احملضحملبطعمه أو رحيه..." احلديث، وال معىن لنجاستها إال النظر إىل الكون بعني ا
ه، ن إنائون له إال لولاء، ألن املاء ال وإمنا كانت مبثابة امل ،[28: التوبة]َّ يه ىه مه ُّٱ: وتعاىل

 نأو حيجبها م سات،فكما أن جناسته ليست إال مالصقة أجنيب يزيل لطافته ورقته من أنواع النجا
ضعفه، إذ ال هورية لالط الطاهرات وذلك ال يكون إال لقلة املاء وغلبة املالصق، فيحمل اخلبث ويسلب

الطاهرات  صقة مناملال أن املالصق للماء من األجنيب هذه غري ذلك املالصق، فكمالسع يبقى فيه مّت
لطيف ىل، فالتعا عن اهلل األسراريسلب طهوريته، ومن النجاسات ينجسه، فكذلك الكون كله حيجب 

 رك.وما يتعلق باللطيف حيجبه مع اإلسالم، والكثيف وما يتعلق به حيجبه مع الش
 حبة الكون دونهلل، فماة عن الغيب: ، ومعىن الكثافةاحملبة ألجل اهلل بأمر اهلل: ومعىن اللطيف هنا

للطائف، ابة إىل النسجنس كله ب باألصلية، فالكون من هذه النسبة اإلنسان اهلل هي جناسة اللطائف
رهتا رت بطها، طهية على ظواهرهااإلنسان سرارممكن، ومىت استولت األ اوطهارته عارضة فزواهل

ها، أصابتها ى أسرارر علور ماؤه احلل ميتته، ومىت استولت الظواهالستهالكها فيها، فالبحر هو الطه
 فإذا الصقها قابلها،ا يم إال جناستها لضعفها فحجبتها، كما ترى املرآة الصقيلة ال يبدو فيها صورة

وال ما حجب زاء إال امل القلع جتلى فيها، فحجب لطافتها عن جتلي غريه، وال معىن لزوال النجاسة من
ل لفقهاء الزواااعترب  لذلكورته، فيغلب ما خالطه ويستهلك فيه، أو بوجه ما يرده إىل أصله، لطافته بكث

 صقالة املرآةل معىن وال ومزيل؟ طهارة، والستر على حاله، وهو منشأ القولني يف التراب، هل هو ساتٌر
 بلها.قايما  إال زوال ذلك املالصق من القلع احلاجب غريه عن التجلي فيها؛ ليتجلى فيها

هة وال كون، د هلا جبال تقيمن النشأة وامليثاق، ف اإلميانية أصلها طهارة اإلنسان األسراروكذلك 
استها إال عىن لنجال موفلذلك كانت مرآة جتلي احلق الذي ال يتقيد جبهة وال كون ومل يسعه غريها، 

صقة، وهو سبة ومالها نلي، فإذا أعظم منجس هلا أقرب األكوان إاألكوانالشرك الذي هو التقيد بصور 
:  بقولهه وتعاىلبحانسه أخالقها، وعلى ذلك نّب: مبثابة قلع املرآة الذي هو أعظم حاجب هلا، أعين

ملالصق ا، فإذا زال ومل يقل فؤادك فطهر، ألن تطهري الطاهر حتصيل حاصل، [4: املدثر]َّ هت مت ختُّٱ
ن مستهلكة أن تكو نبغييابك هي صورتك يهلا املستويل عليها أو استهلك فيها عادت إىل الطهارة، فث

 يف أطيفتك أو تبعًا هلا، فتطهر بطهارهتا كما قلناه يف البحر إن فهمت.
أصلها، وهي طريقة أهل أحدمها طريق طهارهتا بإزالة جناستها وردها إىل : ولذلك طريقان

ها إال ملكيستو ،مساء املعروفة بكسر الصفات، وهي لعامة اخلاصة اليت ال يثبت عليهاالنعوت واأل
اخلاصة من اخلاصة، فإهنا خطاب للجميع من حيث اجتماعهم، وخطاب للخواص من حيث هم نسخة 
العامل، وهي اآلن طريق املالمية ضنائن احلق فحول احلقيقة، وهي الذكر احلقيقي الذي جاءت به 

فالكامل فيها  (همن عرضوان اهلل)كان السلف الصاحل الشريعة املطهرة ملن عقل عن اهلل تعاىل، وعليه 
قطب وقته بيد أنه قد اندرس سريها حىت صارت كهيئة املستنكرة، ألن هذا الزمان هو الذي أشار إليه 
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بأن يكون املنكر فيه معروفًا واملعروف منكرًا، فالسالك فيها على وجه االختيار، والعمل  aالرسول 
، فيميل مع نفسه عليها، إذ هو مّدٍع قيامه حيتاج إىل االحتراز، واالحتياط حذرا أن تعترضه العوارض

هلل، وهلل عليه حقوق، وله على اهلل حقوق جعلها اهلل سبحانه وتعاىل على نفسه تكرمًا، ولنفسه عليه 
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ: حقوق جاء الكتاب والسنة بذلك كله، واهلل سبحانه وتعاىل يقول

 ،"فمن رغب عن سنيت فليس مين": سواء كان ذلك لنفسك أم عليها قال  ،[7: احلشر]َّجئ
لنفسه وال  وليس كذلك الكامل املشار إليه، فإنه قائم عند امليزان يأخذ لنفسه ومنها فال يكون ظاملًا

األمانة إىل أهلها، فإن أردت اخلالص، فالِق نفسك بني يدي من هي له، فإن  لغريه، فأنت مطلوب برّد
اك عليها فتوليتها بتوليته سبحانه عنها فبها ونعمت، وإن ولَّ بكتوالها هو سبحانه وتعاىل بنفسه، وغيَّ

حسنامها إن : وتعاىل إياك، فهو وليها فيمدك ويهديك ويؤيدك، وإمنا يتيسر لك ذلك يف أحد اثنتني
 ىت نتُّٱ: لقوله سبحانه وتعاىل a عليه ظفرت هبا أن تلِق نفسك بني يدي متحقق باتباع الرسول

 وقد ذكرنا لك ذلك يف مسائل كثرية فتبقى وقفًا على إرادته.، [108: يوسف]َّيث ىث نث مث زث يترث
يعة كم الشرن حتأ: )ال اختيار لك بنفسك( بال مَل وال كيف وال إىل أين؟ واألخرى: وقوله

قياس  وأ ةاألماع إمج املطهرة على مجلتك كما أنبهك عليه إن شاء اهلل، فما عضده كتاب أو سنة أو
تصرفك  حيث ن شيء من ذلك انتهيت عنه، فهذه دون األوىل منصحيح عملت عليه، وما هناك ع

، اهلدنة معها رفة مدةمع إىل على نفسك باجتهادك من وجه، فإن للنفوس دقائق يف أهويتها، فإنك حمتاٌج
سرها ومعرفة هتا، وأعادا، ووقت نبذ العهد إليها ووقت موأحكام حروهبا وأخذ اجلزية منها وأحكامها،

، [67: االنفال]َّجض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ: نزيل يف حنو قوله تعاىلليه التإما أشار 
أخذ ومشكالت كثرية ال يكشفها لك إال صدقك، في . [15: النساء]َّ.... يل ىل مل خلُّٱ: وقوله

لى نفسك ع فًاّرمتص هك على هفواتك يف غفالتك لتستيقظ، وتشهده أيضاسبحانه وتعاىل بيدك، وينبّ 
ها الك عليوقد  ل على نفسك، فاملتصرف هبا الشريعة إذ هو سبحانهمن ذاتك، ألنك نائب الرسو

على  فاجعل احلق شاهد قلبك واعمل [15-14: القيامة]َّحك جك مق حق مف خف حف جف مغُّٱ: فقال
ا مبا عقوبته جلتع اتباع أمره واجتناب هنيه، قطعا ملا سواه عن قلبك، فمىت الحظت نفسك سواه 

التعزيرات على وأقمت عليها احلدود و [115: البقرة]َّمن زن رن مم امُّٱيقتضيه حاهلا، وقرأت عليها 
هل هل من جلى جحسب جنايتها، ابتغاء وجه اهلل اقتداء بسيدك وصحبه الطاهرين، وال تتوقف ع

 لك خك حك جك مق حق ُّٱ، حالك وأنكره، ضل أو اهتدى، فإن الفساد يف القوابل احملتجبة بسوء أفهامها
حتجب امن ر ينزل من السماء ال خيص مكانا وال أحدا، فأال ترى املط [36: هود]ٱَّ هل مل خل حل جل مك

كان منهم،  بعهم منا اتحبائل احتجب عنه فكان حرمانه منه، فلم تطبق الناس على اتباع الرسل، وإمن
 ين ننىن من زن رن مم امُّٱ، [42: فصلت]َّرن مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ والتنزيل العزيز

ٱَّحط مض خض حض جض مص خص حص ُّٱفهامهم، ألوجود الريب منه يف  [26: البقرة]َّمي زي ري ٰى
يد إن كنت تروال ريب فيه، فال يشغلنك عن طريقك قول قائل، وتوقف متوقف، و [23: البقرة]

قلوهبم إىل تمالة ل اسسالمته، هذا الرسول عوتب على إقباله على كرباء املشركني، وما فعل ذلك إال
 .[5: عبس] َّيه ىه مهُّٱ: اإلسالم بقوله سبحانه وتعاىل

كنت ناظرًا إليه، وال معىن  ذاي عندك الكبائر والصغائر، فاملعطي واحد إوال معىن ولتستو
"أعدى عدو لك نفسك اليت : "حب الدنيا رأس كل خطيئة"، وقال: aللمعصية إال حب غريه قال 
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ه عن القصد باحلدود والتعزيرات، مل خيتلف جواهبم أنه يف بني جنبيك"، فأنت لو سألت كل متفّق
يف املستقبل، ونقل  املعاصي، وردع عن مثل يف املستقبل، ويف حقوق اخللق ردٌع حقوق اهلل، تطهري من

: التوبة]َّىن من خن حن جن يم ىم ممُّٱ: غيظ املظلوم إىل الظامل، كما قال سبحانه وتعاىل
ر فيها احلسنات والسيئات، فمن قضى غرضا فإن احلد هو املنع والقلوب هي الكتب اليت سّط، [14-15

أظلم هبا قلبه بغفلته عن اهلل وأخذه هلا بغري أمر  د أعطى نفسه هواها، فهي سيئٌةمن أحد بغري وجهه، فق
دت قلب الظامل، فإن اهلل اهلل، فرقمت يف قلبه سواد، أو حسنة للمظلوم رقمت يف قلبه فبيضته، كما سوَّ

 عند املنكسرة قلوهبم، واملؤمن يؤجر يف الشوكة، واهلل مع املظلوم.
لك تقمت راها يف تعدي حدود اهلل سبحانه وقضاء الشهوات، وكذلك من أتبع نفسه هو

يظ املظلوم، يغري غ مبا السيئات يف قلبه باإلعراض عن اهلل، وصارت له عادة فإذا عوقبت هذه النفوس
ة من ني حمو السيئ، وهو عظاملهلل مبثل ما اعتدى به ال ويغيظ الظامل املتعدي، فذلك حدٌّ ويكسبه نشاطًا

اآلن،  جوٌدساب مور احل، ومحل الظامل من سيئات املظلوم وإعطائه من حسناته، فأمهلل املتعدي حدًا
 .، ويظهر يف الدار اآلخرة للجميعولكن ال يفهمه إال القليل

ك الدار ر يف تلك يظهوالكفر، وكذل باإلمياناملبيضة واملسودة هنا  وهذه القلوب هي الوجوه  
هي وهذه الدار،  اطنة يفا با، وذلك عني بياضها وسوادها، فإهنألهنا تكون َثّم هي الظاهرة بصور أعماهل

 بلى هنا،هي ت ظاهرة في الههنا  فاألجسامالظاهرة يف اآلخرة، فالبالء أبدا ال يكون إال على الظواهر، 
نوا هلل مامل يكوم من اهلبدو بلى السرائر، ألهنا َثم هي الظواهر، فيوالسرائر هي الظاهرة، َثم وَثم ت 

يف سوق  بالصور لناسهت النبوة على ذلك بتحويل اون، ويبدو هلم ما كانوا يكتمون، وقد نّبحيتسب
له فمن على حا الظاهرالباطن بالصور، و تحولتاجلنة من غري نزع وال خلع، والباطن على حاله كما 

 .ًافهم ما قلناه رأى القيامة قائمة اآلن، والقصاص قائم
اهد احلق ش جتعل الك جناسة أخالق النفوس، وسريها بأنهي طريقة استه: والطريقة الثانية

وم لصوفية، وتدااخبلوة  روفةقلبك، وتدوم على الذكر الذايت لفظًا ومعىن، بطرد العوارض يف العزلة املع
ر، اكاجلنة والن ،واناألكر مبدلوالته من تالوة القرآن من حيث هو كالم اهلل، ال من حيث التفكُّ

إنه : للسلف قاض احىت إن بع ساب، وغري ذلك، فإن النظر يف الكون وسواسٌ والثواب والعقاب واحل
 .دي ريبيمي بني الصالة فأذكر مقاأكون يف : كيف؟ قال: ليعتريين الوسواس يف صاليت، قيل له

 من بغري شيخ سالكها ليحذرانت قبل األوىل، فكأهنا إن  يَدفهذه الطريقة أقل كلفة من األوىل، َب
 كله. هو وجٌهقته فوإن كانت بعد األوىل فذلك شأن الكّمل، واملتحقق هبا فحل وأصابه،  مكران 

خرب أنه ئل أله، فلو س عن قفا هللبه اإىل العامل، قد غيَّ إىل احلضرة وقفًا وجه  وللمتحقق هبذه مفردُة
 ، ومن مثلكّمللتحق بامل يوجه بغري قفا، وهو مسري الروحانيات يعرب عن هذا الصنف بإناث العارفني ما

 مت خت حت جت هب مب ُّٱ: نطق لسان األعداء على املالئكة الذين هم عباد الرمحن بقوله
عموم انية، لعلى الث ولو حرك على هذا قفاه لعلم به، ويستبني لك رجحان األوىل، [19: الزخرف]َّهت

 فإنَّ ثانيةالف الت، خبالدعاء وعموم االستجابة من كل الوجوه اليت تقتضيها حقائق األمساء والصفا
فهي إذا  اراألسر يفاٍر العزة س أغلب، فهي أسهل من األوىل، وذلك أن سرَّ  باألسراراالستجابة فيها 

 مر نفرت.عيت من حضرة األد 
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آل ]َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ: قال سبحانه وتعاىل كذلك أسرار احملبني فإهنا جتيب عند كل نداٍء
جاء : قولغريه يرة عيين، وعيت إىل ما فيه قد : حي على الصالة، يقول: فاحملب إذا قيل له، [31: عمران

ذات، ب ال ال حتالتكليف، والدعاء ليس من باب احلب لكن من باب اجلود، ألن األمساء هي اليت
 عي،يب مىت د  حملب جي، فاة من باب احلببفتجود الذات على األمساء بالدعاء لتظهر حقائقها، واالستجا

من حضرة  سراراألعيت ا دوإذ احملبة واملغفرة اليت هي ستر ذنبه،ومن أي حضرة دعي فتجيب له احملبة ب
ال ا دعا منهم إمن احلق وا أاللطف من غري أمر أقبلت فقرية معترفة بالعجز، فمن َثم غلط كثريون، فتومه

تحصيل حاصل، بشتغلوا م فاوالفكر، ومل حيفلوا بظواهره لطائفهم، فاشتغلوا بتقديسها بأنواع املعارفِ 
ة املعلوم طلب رؤيهو ي مقدسة، وأن العلم من أعظم احلجب عن إدراك احلق إذ األسرارموا أن ومل يعل

لسعادة، جيلب ا لعلمايتصور هذا الطلب عليه وال ميكن رؤيته، فليس  على حد علمه، وما كل معلوٍم
 َّزز.. ... يل ىل مل خل ُّٱ: يطرد اجلهل، علمت اليهود واهلراقلة بنبوة الرسل وما آمنواهو وإمنا 

 . [14: النمل]
لم عالعمل، فالو إلميانادون  لم ينفعهم العلمفرم التوفيق إبليس وجوب امتثال أمر اهلل وح  َمِلوَع

لم من علافإذا خلصوا  له، ما وقفت معه ألنه يشغل منك ما ينبغي أن تفرغه للرؤية، بَحال ص  ليٌل
 إلميانان على يحصلوفنور على نور،  واالعتراف بالعجز واالفتقار، فهو اإلميانالدعوى، وأصحبوه 

الشهوات  ا اتباععليه اء يف احلديث الصحيح، أال ترى النفوس يغلبجرأوه، كما  باحلق يف كل مقاٍم
ليها، عاستولت واهر ملا فيها من لطيف العلم الذوقي هلا، واللطف الكوين حىت صارت يف حكم الظو

وذلك  لرسالة،اهذه  شارة إليه يف غري موضع منحرص شيء على العلم، واللطف كما سبقت اإلأ ألهنا
لت عليها ىت استوة، وم؛ فذلك هو احملبباألسرارهو جناستها اليت عرضت هلا، فمىت التحقت الظواهر 

 .حلديثبالنوافل..." ا "ال يزال العبد يتقرب إيلَّ: فذلك هو القربة، واحلق يقول
الطلسم  حل هذا ن علىِعَتئمه وتبعاته، اْسفضاعت هبا أوقاته، وعظمت جراشهواته فيامن شغلته 

بوبة جملذوبة احملطالسم ان الماألعظم بنحوره وقربانه، يف إرصاده وأوانه، وتفريغه عن الظواهر، وتقريبه 
بها، وتلطف وائح طيرمن  يف أرصادها وأواهنا، وعند ثوران دخاهنا لتجذبك إىل أوطاهنا، مبا تستنشقه

لني لى سيد املرستنزيل عي الا، وارتباطك يف عتبان أبواهبا، فقد نادى منادك بتراهبحلجاهبا بتعفري خّد
 بالصرب مع هذا اجليل.

 عني اليقنيفصل 

ال تعقل و تشهد يث الوما بعد هذا فهو عني اليقني، وهو علم الذات ومشاهدهتا، ألنك بعده حب
امل ، والعواألكوانوآلثار  ال تغين، بوال منفيًا من هذه النسب، معدوما وال موجودًا، مثبتًا معها كونًا

ري دث والقدمي غني احلابة ب، والرسوم، وهذا وقف على الوهب اإلهلي والتجلي الذايت، إذ ال نسواألمساء
ك بأن تلقاه طمع نفستال فعنه البتة،  قال، وال سبيل إىل عبارة ناإلمكان والوجوب، وهذا الشهود ال ي

ال  باألمساء ي العلمه يةواإلهلالذاكرون كالما إال عن اإلهلية، يف كتاب، فما هو مث أصاًل، وما ذكر 
تسمى  ،دثاتة احمليها صفات متعددة من جه مكيفة وال معقولة، تنسب إلريغري، وهو إثبات ذات غ

 .مرارًا ه لكمن حيث توجهها عليها إهلًا، وتسمى هذه النسبة بينهما ألوهية على ما قدمت
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 ل يقال، وما يفما ي عقوقال، ت عقل وال ت شهد، وما ي شهد ال ي  هليةواإلفالذات ت شهد وال ت عقل، 
 ال تتعب نفسكفنزلة، تب املفما دوهنا ال غري ذلك، فضاًل عن غري الك األلوهيةالكتب املنزلة إال ذكر 

 : دراك"إ راكاإلديف طلب ماال جتده يف كتاب، فليس عن ذلك عبارة أكثر من "العجز عن درك 
  ممتتتتتتتتت  لستتتتتتتتت  أ  تتتتتتتتترف  تتتتتتتتت   متتتتتتتتت   تتتتتتتتت   

 

 ف تتتتتتتتتت  خيتتتتتتتتتترا     ستتتتتتتتتتأ   تتتتتتتتتت  الخ تتتتتتتتتتر 
 

وأما العلم  رجة،دوقد نصحتك وهذا لسان اجلهل يف العلم، فهو آخر درجات القول ليس بعده 
قع يذلك مل  من حاولواك، يف العلم فلسانه السكوت، فال سبيل إىل النطق معه، إذ ال عبارة تسع ما هن

: سبحانه لق، قالاخل من حيث واإلدراك سبيل إىل اإلحاطة، إال على اخلطأ الصريح، ومع الشهود فال
 يفأنه سبحانه يتجلى يف القيامة للعباد  a، وأخرب [103: االنعام]ٱَّيي ىي مي خي حي جيُّ

رفوه أنه عك، فلو  مننعوذ باهلل: أنا ربكم فينكرون، ويقولون: الدار اآلخرة، ويتعرف إليهم، ويقول
عطي تة والشهود ياًل البد أص يتعوذوا منه، فالعلم ال ي عطي الشهواحلق مع مشاهدهتم له مل ينكروه، ومل

 العلم.
ذات أيضًا ال اهدة الد مشلوهية للذات بعوأما حق اليقني الذي هو بعد عني اليقني، فهو نسبة األ

 َّرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ: قبلها، كما أشار إليه التنزيل بقوله سبحانه وتعاىل
 ك بطن عنون الذي هو أنت، فبمن االجتنان الذي هو الستر، وهو الك فإن اجلنة، [28-27: الفجر]

جودك يف بطون و حيث الظهور، وبك ظهر فاستتر عن البطون، إىل غري ذلك مما نبهتك عليه، فإنك من
 .وأمك، وغريمها من السموات واألرضالكون الذي هو أبوك 

ن بالنسبة لى الكوع حا صومنه كنز،ال ، كنز يفملعرب عنه بالكنز يف بعض املراتبا واألمرواخللق 
ن احلق نه عإليك كنز، ومن حيث كونك عن الكون خلق، والكون من كونك عنه حق، وهو من كو

ه حىت بفسك نخلق، فأنت اجلدار على الكنز، وأنت دخلت نفسك به، ولكن مل تعلم أنك دخلت 
لم، ه على عبسك ، فدخلت نفشاهدته رددت األمانة إىل أهلها، أعين رددت التجلي والشهود إليه

كن ميبلغ ما أهذا ففعرفت نفسك معرفة أخرى، فمعرفته فيك نفسك معرفته، ومعرفته معرفتك نفسك، 
هذا هو و، [13: األحزاب] َّمت خت حت جت هب مبُّٱ: يف تسهيل العبارة وإليه اإلشارة بقوله سبحانه
 الفرق بني عني اليقني وبني حق اليقني ال غري.

لكل حق حقيقة فما حقيقة إميانك"،  "إنَّ: بقوله aاليت أشار إليها الرسول  وأما حقيقة اليقني
خولك هلا فانيا عن إقامتك، ودخولك فناًء دفهي إقامتك هذا اجلدار الذي هو اجلنة، الذي ستر الكنز ب

بذلك  ه، وال تسمع منه غريه، وتشهدغريه حمضًا حمققا حىت ال ترى غريه، وال تسمع إال منه، وال ترى
نت موجود فيه مفقود يف احلقيقة، وهو مل يزل كذلك، أكله، يشهد ذاته بذاته، ويسمع ذاته بذاته، و

"اعبد اهلل : aوإمنا غّطاه احلجاب، فلما ارتفع احلجاب ع دت كأنك تراه، وال يراه غريه فلذلك قال 
بت بثبوتك نصف وذلك إذا كنت تراه، فقد أثبتَّ نفسك وأثبته رائيًا، ومرئيًا، فحج ،كأنك تراه"

أن املرتبة يف : املعرفة، وهذا حال عني اليقني، فإن الشهود فيه حاكم على الشاهد، فهذا معىن قولنا
نت أحد املرآتني، وإن كان سبحانه يراك من أابتدائها حتكم على ذي املرتبة ألنك على الصورة، و

، وإن كان يراك أهل الشمالوهو وصف  (نعوذ باهلل)حيث ال أنت، وأنت ال ترى فهذا حال احلجاب 
من حيث ال أنت مع أنك تراه برؤيته إياك، هذا هو احلق اليقني، فهو مرآة واحدة فبها رؤيتان، وفيه 
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ابتداء السلوك يف التحكم بالشهود الذي هو احلكم يف املرتبة، وهي مرآتان يف مرآة، وكماهلا أن تراه 
ب إيل من ، فقد كملت الرؤية، ولسان هذا املقام "ح ّببكأنك، فيكون هو الرائي من اجلانبني يف املرآتني

، ولذلك aألنه حيب حبب إذ هو جممع املرآتني ألنه جممع احلقائق  ،أحببت: ومل يقل ،دنياكم ثالث"
 من هو مرآة اهلل. هذا حاُل ،"فإن مل تكن تراه فإنه يراك": قال

منا شّعرت "إ: ولهبق فيه اخلاصة ه على احلالة العامة بألطف من هذه اإلشارة، وأدرجوقد نبَّ
وتعقاًل،  وشهودا ضورًاحفذكره سبحانه هو عدم ذكر غريه ، املشاعر وجعلت املناسك إلقامة ذكر اهلل"

ل إليه وزًا ملا يؤوكرًا جتي ذفأما تكرير االسم يف شعب اخلواطر فهو التذكر وهو اللسان ال غري، وإمنا مس
 َّ جض مص خص ُّٱ، [14: طه]َّ مه جه ين ىن ُّٱمن احلضور، وقد شهد التنزيل بذلك 

 ـبجمليب ن محده( ا)مسع اهلل مل: فإنك إذا كنت خليفة يف صالتك علمت من القائل، [45: العنكبوت]
إذا  نموليس الرجل  أحد، أن الرجل إذا كّبر يف صالته مل يصّل بعده: )ربنا ولك احلمد(، فلهذا نقول

قل ريب اهلل تم، وال االسبفقل اهلل ريب ت فين أعداءك  ت بعده األلوف من املالئكة والناس،ى صلَّصّل
 فيتمكن منك عدوك فافهم.

، إلمكانواوجود تب الاخلالفة هي الظهور مبرا فقد استبان لك مكررًا، إن كنت تفهم أنَّ: فصل
: نهما، أعينر عنه قد عبَّق سبحاإن احلفيف املرتبة األوىل، واخلالفة يف املرتبة الثانية،  باأللوهيةاملعرب عنه 

 تارة، ، وباليمنيارًةن تم ُكين ههاتني الصفتني املتكررتني بفاعلية ومفعولية، باليدين تارة وباحلرفني الذ
 تقيد باليمنيياز والالحنوعرب عنهما من حيث احلق باليمينني، إذ ال جهة وال حتيز، ومن حيث اخللق ل

 .[64: املائدة]ٱَّ خف حف جف ُّٱ: نه"كلتا يدي الرمحن ميني". وقال سبحا: aوالشمال، فقال 
ليمني ميان واووصف حاهلم مبا يناسبهم من اإل، [27: الواقعة]َّ مث زث رث يت ىت نت ُّٱ: وقال

ٱَّمح جح مج حج مثُّٱ: ، وبالسدر املخضود أخرى، وقاله عليه بالسالم تارًةالذي يقتضيه ونبَّ
يم م واجلحيه باحلميه علووصف حاهلم مبا يناسب، وما يقتضيه من صفات القهر املنب ،[41: الواقعة]

وكون  بالكون بحانهاخلالفة هو الكون، وقد وصف نفسه س السموم واليحموم أخرى، فإن سرّ وتارة، 
سيًا، حو ومهيًا أو كان، أ قلياالكون، هباتني اليمينني اللتني مها الكاف والنون، عقاًل وشرعًا وكشفًا ع

، ت وحروفكلماإميان ومشائل، وأيدي و فمن حيث االحتاد هي ميني وكلمة، ومن حيث االنبساط
 فأرواحٌ  ،أللوهيةا: وسفاًل، وحبسب اختالف التجلي اختلفت أمساؤه، وهي هي ال غريها، أعين علوًا

قًا حذا ظهر هبما قًا، فإوخل هي اآليات، ألنه قد جتلى هبما وجوبًا وإمكانًا، حقا هي الكلمات، وأكواٌن
جلمال، الل واك اجلا خلقًا فمن صفة اخلوف والرجاء، وكذلفمن صفة الرضا والغضب، وإذا ظهر هبم

لكمال الذي امن صفة ، فاناإلنس: ، وإذا ظهر حقا خلقا، أعينفاألنس وإذا ظهر حقًا فاهليبة، أو خلقًا
 مل يكُّٱجلمال ل يف ااجلالوهو اخلالفة اليت هي األمانة املعرب عنها بالسعة، وهي اجلمال يف اجلالل، 

 .[5: ]الزمر َّمظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ ،[54: األعراف] َّىل
مفردة أعين اخلالفة فرقان، واخلالفة قرآن، وتسهيل ذلك عليك أنك ال جتد شيء  فاأللوهية

مها اليمينان اللتان مها احلرفان، ومها الصفتان، وهم االمسان، ومها : موجودًا إال وجوده عن أصلني
متيز املراد عن املريد  وباإلرادةاد عن إرادة ومريد، النسبتان، ومها الصفة واملوصوف ما شئت فقل، فاملر

 ، واملعلوم عن عامل،فاصٌل وباملريد متيز املراد عن اإلرادة، وكذلك يف املراد كل واحد من الثالثة رابٌط
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، واملقدور عن قدرة األخوينوكذلك كل واحد من  وعلم متيز العلم املسمى عاملية عن العامل باملعلوم،
عن معط   يصح على املمكن االفتقار فافهم، واعترب ذلك يف احملسوسات جتده، فاملعطوقادر، فبهذا 

والوالدة عن ولد  وعطاء، وال يظهر العطاء ويتميز عن املعطي إال به، والولد عن والدين ووالدة،
ذي واملانع عن منع وممنوع، والغذاء عن غاذ  ومتغّذ، وكذلك امُلتغ ووالدين، والوالد عن ولد ووالدة،

نبسط بانبساط احلجاب، فتنوع لتنوع األمساء بتنوع اوالغاذي، مث انبسط ذلك يف احملسوسات ف
نبت وم نبت، ويف الظاهر عن ماء وأرض، ونار عن زند وزاند إىل غري التسميات، فقيل نبات عن َم

 يف فتح الباب ملن قدر له وُلوجه. ذلك، فاقنع هبذا القدر فهو متسع، وقد بالغت 
ليه تارة، كلها إ كوائنجمموعة ومفردة ومثناة، ونسب هذه ال األيديكيف بسط اهلل ذكر  رواعتِب

قال يف فأخرى،  خللقونفاها عنه أخرى، ونسب بعضها إليه تارة، ونفى البعض ونسبها إليه، وإىل ا
 ألنعاماألن  األيديفجمع ، [71: يس]َّ ىم مم خم حم جم يل ُّٱ: "ميني اهلل"، وقال: احلجر األسود

نه فجمع له بني يديه أل، [75: ص]َّمص خص حص مس خس حس جس ُّٱ: فل سافلني، وشرف آدم فقاليف أس
 ، َّ رب يئ ىئ ُّٱو ية، فهاإلنسان وليس ذلك إال للخالفة، فمن صحت له قدم اخلالفة ، َّ رب يئ ىئُّٱ

، وقال  َّ نث مث ُّٱ ، ومن كمل فيها فأجره َّ يب ىب ُّٱومن مل يصح له فيها شيء فهو املردود إىل 
 مم خم ُّٱ ،[10: الفتح] َّيم ىم مم خم ُّٱ، [10: الفتح]َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: سبحانه
 َّ خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ ،[17: األنفال] َّجم يل ىل مل خل ُّٱ ، َّ خن حن جن يم ىم
 ة.لتمام اجلمعية إذ هو ختم اآلدمي، [12: التحرمي]ٱَّجف مغ جغ مع ُّٱ ،[29: احلجر]

 يار نفسهاخت فإن احملمدية نشأة أخرى فهو ختم اخلتم، فما متحضت غيبة اخللق عنه عن
إذ  ق إىل نفسه،ضافة احلإقًا باستغراقه بالشهود اإلهلي، حبيث مل يبق لصورته معىن غري احلق كشفًا وحمق

 مرهأاليت هي  حلق،عن النفس لشهود صفة من صفات ا هو املتصرف ال غري، وإن كانت الغيبة أيضًا
ٱ.[17: األنفال]َّجم يل ىل مل خل ُّٱ: وطاعته، وكذلك من ذلك

 مل خلُّٱ: انهسبح ض أضاف إليه ما هو إليه، وإىل اخللق ما هو إليهم، فقالحَّوما مل يتم
يشرك  نأغفر  ال يفأضاف القتال إليهم والتعذيب إليه ألنه بأمره، فإن اهلل، [14: التوبة] َّ يل ىل

ذي هو اخللق فإن الكون ال، [61: البقرة]َّجك مق حق مف ُّٱ: به، وقد نبه سبحانه على ذلك بقوله
ن مر احلق جاب ظهوحفقل، هو من هذه النسبة  تما شئمفعوال  أوقل خملوقًا،  ، أومن كونه خلقًا

م هلاحلق  فاعترب حلق،هذا الوجه، غري احلق بتسمية أهل احلجاب الذين جعلوه وجعلوا أنفسهم غري ا
 ٍّ ٌّ ٱٱُّه احلق ستر ذلك وخاطبهم بلساهنم املعتاد ألن الكون الذي هو حق يعرف ذلك، ويستره كما

ٱ.[31: آل عمران]َّٱِّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

المة فإذا فهمت هذا انكشف لك سر التكليف، وس، [139: األنعام]َّٱزت رت ُّٱ
 ىل اهلل تعاىلإملختار ري اغ، وإضافة فعل اإلنسان فه احملتنكون من نوعّلاألطفال منه والبهائم مما َك

 كالسماء واألرض، فاعترب ذلك.
ان احلق مسعه فسمع نفسه متكلمًا، فقد حصل من ك: ب هذا إىل فهم الضعيف أن ي قالولنقّر

مسع من احلق لسانه، وإن  للحق اسم السميع املتكلم، وهو املتكلم املسموع؛ إذ هو لسانه، وكذا إنْ 
خذ من احلق يده، وأخذ منه احلق املعطي أكان غري السامع صورة، وكذا إذا أعطي من احلق يده و
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لصدقات، وكذا إذا رأى نفسه نفسه، فإن مل يؤمن بأنه خذ القابض الباسط إذ هو يده وهو أخذ ااآل
منت بأنه آ ل إذا رأى يده فهو الرائي املرئي، إذ هو اليد والبصر، أو هو اجملموع، إنْ ظاهره وباطنه، فُق

الظاهر والباطن سواء كنت مشاهدًا، أو متأواًل، أو مؤمنًا على مراد القائل، فهو سبحانه مل يزل 
د هبذا القرب الذي أنتج احملبة، وهبذه احملبة هذا الكشف والشهود ذوقًا، فرفع كذلك، فإمنا املتجّد

نت العبد الذي تعبده، فظهر أنك "كأنك تراه" وال يراه غريك، فزال أاحلجاب؛ واحلجاب أنت، الذي 
د، كله إليه، إذ ال يعبده غريه فهو العابد وهو املعبو األمر"كأنك" فزالت العبادة لزوال العبد، فرجع 

فعاد العبد فعادت العبادة اليت هي رجوع أهل يثرب وهي األمانة، والرجوع إليها حبفظها الذي هو 
التجلي إليه، فهو املتجلي واملتجلى له وفيه، وبه، ومنه،  ردَّ: وذلك إذا ردها إىل أهلها، أي إقامة اجلدار،

، فسد باب التوبة الذي من طنٍي وعنه، ومعه، وإليه، فطلعت الشمس من مغرهبا، وهي أنت العني احلمئة
مة، فهو التواب لنفسه، وعلى ن عامًا، إحدى مديت آجال األوغرب مسرية عرضه سبعهو من قبل امل

إليك يف العامل كله كما ترى وأنت غايتها، وال أنت فهو غايتها،  ساريةٌ  نفسه ليس غري، فاخلالفةُ 
أهل التقوى وأهل املغفرة، والتقوى وصية اهلل لنا ك به، فهو شَرفمراتب ذلك بأنه سبحانه ال يغفر أن ي 

 جتعله وقايتك يف املقام احملمود، وأنت وقايته يف املقام املذموم، وال ذمَّ : يأوملن قبلنا، وهي من الوقاية، 
بوال أصلها املاء ملا األ فإنَّ، [1: األعلى]َّ مي زي ري ٰى ين ُّٱ إال من حيث الكون الذي هو أنت

كم عليها بالنجاسة، فإذا عادت إىل البحار صارت طهورًا، فأضف الفعل استحالت يف كونك، ح  
ن إليك، واملخلوقية ياحملمود والفاعلية إليه، واملفعولية والفعل املذموم إليك، أو قل أضف اخلالقية والتكو

 يل ىل مل خل ُّٱ: ل، واغفره عند من غفره فالغفر الستر، قال سبحانهوالكونية إليك، كيف شئت فُق
فإن فهمت هذا؛ فهمت معظم أسرار اخلالفة وأسرار التكليف، ، [14: اجلاثية]َّ ىم مم خم حم جم

 وارتفاعها عمن ارتفعت عنه، وأسرار البالء فيمن ابتلي واهلل أعلم.

 مرباألاطن ه البالكون ينقسم إىل ظاهر وباطن، وقد مسى اهلل سبحان قد أخربتك أنَّ: فصل
 ،[85: ]اإلسراءٱَّ مق حق مف خف حف ُّٱ: وقال ،[54: عرافاأل]َّزي ري ٰى ين ُّٱ: والظاهر باخللق، فقال

 وابعها.وت لوهيةاأل مر هو عامل الغيب الذي هو األمساء الذاتية، ويليها أمهات أمساءفعامل األ

العامل بما وجد ورة، واعلم أن بعض هذه الطائفة يسمي ما وجد هبذا العامل الباطن عامل القد
امل مليل إىل العه؛ من اعلي بحانه خاطب اخللق على الوجه الذي همالظاهر عامل احلكمة، واعلم أن اهلل س

إليه،  ربةً ًا منه ُقان مقربكما  لالعتدال، فغلب إضافة الربوبية إىل العامل الباطن، وجعل كل الظاهر قصدًا
 إىل الظاهر، فعوليةوامل وما كان وجوده به أشرف، وأضافه إىل نفسه وغلب إضافة العبودية واملخلوقية

ذا ك، ال سيما إده كذلجت عًاأو إىل اجلمعية، فاعترب ذلك واستقره شر األغلبما اشتركا فيه أضافه إىل و
ربه"، وأضاف خلق آدم، "إنه حديُث عهد  ب: aإليه، وقال فيه  عدم االختيار، فأضاف إنزال املطر

ه، بًة إليرقوجعل الصوم  ،يدهبوجنة عدن، والناقة، وكتابة التوراة إليه، وأخرب أنه تولَّى هذه األربعة 
 يل اآلن إىلغلبة املاطن لكل ذلك استدعاء إىل العدل بامليل إىل الب ،"به "فإنه يل وأنا أجزي: وقال

احلق  َفَصاملني َون العدور بينهما حجاب عن اآلخر، وجاذب له إليه، فمن حيث هذي األمرالظاهر، إذ 
نهما واحد م ، فكلاألجسامالظلمانية اليت هي نفسه باحلجب النورية، اليت هي األرواح، واحلجب 

 عن اآلخر، فافهم. حجاٌب
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لطيفًا وأمرًا، ولقًا اللطيف والكثيف، فإذا اعتربهتما خ: والظهور والبطون دور بينهما أعين
: ، أعينو الكونلذي ها األعماليت هي الوجه  األلوهيةوكثيفًا، ويدين وحجابني، فمن إضافتهما إىل 

ي منه يكثر فة، الذخلالي سلسلة الترتيب والوسايط املتكثرة، فهذا الوجه هو ظاهر ااألمساء اليت ه
مها، وهم، وال هو، كره زمن الوجه اخلاص الذي نبهتك عليه، فبذ: الوجود، وإذا اعتربهتما حقًا أعين

دم ن حيث عماء وزالت الكثرة واحتد الكل من حيث إن الساري يف الكل هو الذات؛ لتعني األمس
هبذا الوجه والفة، ن اخلغاير بني االسم واملسمى، والصفة واملوصوف، وارتفعت الوسايط، فهذا باطالت

يه التكثر ، صح علالسمصح على التنزيل أنه غري خملوق من حيث ارتفاع الوسائط، ومن اإلضافة إىل ا
الذي هو  السم،ا فة إىلهتك له من اإلضانّب والتبعيض، فافهم ما واألجزاءباحلروف واآلي، والسور، 

م واحلكم ل والكاللقور؛ ألن ار يف وحدته ومل يوصف باملخلوقية مع التكّثعني املسمى، ولذلك تكثّ 
لباطن ذلك با هورهظى، سواء كان من حيث هذا االسم هو املسمَّ: والوصف هلل من حيث الذات، أعين

 .اسطة وأو بال أو بالظاهر، فإن كاًل من الظاهر والباطن، إما أن يكون ظهوره بواسطة
إىل  ما أضيفاحد، و، فما أضيف إىل الذات فهو واأللوهيةأن يضاف إىل الذات أو إىل : أعين

لق وال س من اخلها ليواملضاف إىل الذات من حيث هو مضاف إلي األمراالسم، فإما من اخللق أو من 
: ]النساءٱَّجيُّ ،[34: ]مرمي َّ هت مت ُّٱ: بن مرمي فافهم، ولذلك قال يف عيسى  األمرمن 

يت ألقاها كلمة الذه الهمن حيث عدم اعتبار واسطة جربيل، لعدم تأثري وساطته بغنائه، فأخذه  ،[171
كلمة بعد لنفخ، وعد اب قبل النفخ، وكلمٌة غري ذلك، فهو قوٌل إىل مرمي، هو أخذه ذاته من احلق ال

ته، وليس  وكلمح اهللرو: وله، ولذلك أضاف القول إىل احلق، والكلمة إىل غيب الذات، يف قاإللقاء
را متثل هلا بش ، ومرميربيل، فإن اعتباره روحًا أيضًا جلربيل بال واسطة جى روح اهللكذلك اعتبار عيس

و كمال ه، مث هقيقت، ولذلك إضافة إىل االسم اجلامع، فإن جربيل أخذه من احلق كما أخذ حسويًا
ه القرآن مسع من أأقرف aل جربيل للنيب ذا متّثفإ Bه، وليس كذلك مرمي كما قدمنا األلوهيةروحيته 

 قد غاب عن a ذ النيبإ طة،مسعناه من اهلل بال واس ، وإذا نزل به على قلبه ال بالتمثل،اهلل بواسطة 
ل، فإن  التمثيل يفاختياره وشعوره، كما كان يوصف من أحواله، واحلق لسانه وجنانه، وكذلك جرب

ال القلم م ال، إذلك أ سبحانه بواسطة وبال واسطة، سواء علم بعن اهلل األخذكل موجود مطلقًا له 
سطة مجلة أو ال الوازو ز، عبارة عناألعلى فإهنم يأخذون عن اهلل بال واسطة، ونسبة الشرف والتميُّ

 من الن حيث اخللق لتكثر م، واقلتها، وغلبت الوحدانية عليه، ونسبة املهانة والرذالة بانسداد هذا الباب
ع إىل اهلل، االرتفاو فع هو الر: ق، وبغلبة الوسائط وتكثرها، وقلة الوحدانية، فالوجه األولحيث احل

فاع جيتمع االرت ان، وقداملك، وهو العلم باملكانة ال باإلنسان يف حق تقومٍي والتقريب منه، وهو أحسن 
رد إىل أسفل وجه والال لىع واإلكبابوالنزول  هو اهلبوُط: باملكان واملكانة بنسبة ما، والوجه الثاين

البعد، مث ومنهما  لقربسافلني، ومنه الذبذبة أيضًا، فالنقص والكمال لإلنسان يف اجلانبني حبسب ا
اإلهلية  الصفات قائقبالظهور حب:  لكمال االتصاف بالوجهني، أعيناإلنساين اعتبار الكمال املطلق

ليقته ة على خحاكم حقيقته يف خليقتهالوجودية يف حقائق الصفات الكونية على الكشف، فال تزال 
 .حمققًا شهودًا

، فاملستغرق له يف كل عصر األناسيمن  واألولياءبني األنبياء  مث هذا الكمال املطلق متفاوٌت
وزمان بالذوات واملرتبة، والعلم واحلال والفعل، يف مجيع األمساء والصفات اإلهلية، واحلقائق الكونية، 
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ة، الذي هو من حيث كونه برزخ الربازخ، اجلامع بني الغيب الذايت املطلق الكلية واجلزئي واألحكام
، هو خليفة اهلل، وخليفة اخللفاء، املطلق يف عصره، اإلمكانيةالواجب، وبني أحكامه األلوهية الكونية 

ه عليها الذي يعرب عنه يف هذا الزمان بالقطب، ويف الزمان األول بالنيب، وملن دونه بقدره من اخلالفة املنب
 "رمحة اهلل على خلفائي".: aوبقوله  ،"كلكم راٍع وكلكم مسؤوٌل عن رعيته": aبقوله 

ه صح له قًا، وبد مطلالصوري املتصف هبذه الصفة كل الوجو اإلنسان نإ: فبهذا االعتبار قلنا
ه من غري يس كذلكطة، ولمنه بواسطة وبال واس واألخذيف مجيع املقامات،  االرتقاء إىل اهلل عز وجل

 بال واسطة، الواسطة وباهتم من اهلل سبحانه يف مقام واألخذاملوجودات فإن هلا االرتقاء يف مقاماهتا، 
لقلم ا أخربتك، فاد على موجونه كل الإ ذلك لإلنسان من حيث أهنم يتعدون مقاماهتم املعلومة، وإمنا متَّ 

ء س، إذ العلمالى النااء عا شهدلذلك كّنوجربيل، وميكائيل وإسرافيل وغريه من قواه، و واألدىناألعلى 
سبة إىل ان بالنل زممنا، وهم األقطاب الذين ذكرناهم فمن دوهنم، كأنبياء بين إسرائيل، وأهل ك

 دٌ شهي a رسولعلمائهم كالشيخ الواحد، والقطب روح الكل، ومعول الشهادة على القلوب، وال
أخر غرينا، م واملتملتقدعلى أنفسنا، إذ ليس ا كل الوجود املتقدم واملتأخر فنحن شهداءهو علينا، و

 .فلذلك إليه سبحانه وتعاىل إيابنا، وعليه حسابنا
اهلل،  سرافيل عنإفكان يروي عن جربيل غالبا، وعن جربيل وعن ميكائيل، عن  aالنيب  وعن

ريب،  يل"قال : يقولووعن اهلل دون واسطة،  ،، وعن جربيل عن ميكائيل عن اهللوعن جربيل عن اهلل
وذلك أن  ،يب"ريه غري فعين ال يس "يل وقٌت: ويقول وأتاين ريب، وأخربين ريب، وأنبأين اللطيف اخلبري"،

 الوجود على اناإلنس يقع أيضًا على الوجود مطلقًا دون واسطة، كما يقع اسم اسٌم جربيل 
، اهرًا وباطنًاظمدية حملة امطلقًا دون واسطة بالنظر إىل احلقيقة احملمدية وما حوته، وذلك أن للحقيق

م، لصورته ذا االسي هبفظاهرها مجيع الظاهر وباطنها مجيع الباطن، واختص من بينهما الشبح احملمد
 بالنسبة إىل حقيقته كما أسلفناه.

اختص من ولظاهر، ايع مج، فباطنها مجيع الباطن وظاهرها ًاوباطن ًاللحقيقة اجلربائيلية ظاهرو
ولدات ه من امللت عليالسبع، وما اشتم السموات لعناصر وما ظهر عنها منبينهما روح طبيعة عامل ا

ائيلية ه اجلربقيقتباسم جربيل، كما اختص الشبح احملمدي باسم حممد، وله أعين جربيل من حيث ح
الئكيته ، فمطالقاإللى ، وباطنه الروحية عاإلطالقكما قلناه، فظاهره املالئكة على وباطنٌ  ظاهٌر

لى اللطافة عتشتمل  حيتهكثافة وهو ظاهر السموات واألرض، وفيها النريان وخزاهنا، وروتشتمل على ال
 وظاهره لوح. وفيها اجلنة ورضواهنا فباطنه قلٌم

و ما قدس، وهوح الرفالقلم األعلى : مث القلم الذي هو باطنه ثالثة أصناف من حيث التسمية
 لعرش حيثاه عليه بساق ونبَّ ،صريف األقالم" "صرت إىل مستوى أمسع فيه: بقوله aأشار إليه النيب 

فوق  يد اليتهو الو ،ول من يفق، فأجد موسى آخذا بساق العرش"أ"فإن الناس يصعقون فأكون : قال
 َّ ىق يف ىف يث ىثنثُّٱ :حانهروح اهلل والقلم الذي يليه الروح األمني قال سب: ، والقلم الثايناأليادي

 . [1: ]القلم
األرواح، ومبتدأ احلس، وميكائيل الذي هو  إسرافيل الذي هو جدُّ وهو: واللوح ثالثة أصناف

، ومفصل األعمار، وعزرائيل الذي هو جد واإلنزال واإلصعادواالتصال واالنفصال  األشكالفتح 
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وحقيقة احمليا واملمات، بأنواع التمثيل والتشكيل والتحساس والتخييل،  واإلثباتولوح احملو  األنوار
 aسم اجلربائيلي، ألنه اخليال املطلق فهو كرسي عزرائيل، ولذلك اختص حممد باال وهو املخصوص 

ونصفه  aنت لك يف كل موجود بنصفني، نصفه حممد من املالئكة جبربيل، فإن الوجود على ما بّي
، وهو الذي يطلق aجربيل، فجربيل ظاهر وباطن وحممد ظاهر وباطن، فظاهره باطن ظاهر حممد 

جربيل، وهو عامل التمثيل والتخييل ورابطة التوصيل والتفصيل، ومشكاة التنزيل  عليه االختصاص باسم
املبني فهي الرؤية األوىل يف صورته  باألفقفلما اتصل ظاهر حممد بباطنه الذي هو ظاهر جربيل رآه 

-اق األعلى الذي هو روح القدس املعرب عنه الس باألفقاحلجابية الظاهرة، وملا اتصل باطنه بباطنه رآه 
التمثيل والتشكيل والتفصيل  ، ومل يبَقaوهي الرؤية الثانية ودامت الرؤية الثانية له  -جل ربنا

هبذا  -يعين-أنه ال ينزل بعده إىل األرض إال مرة واحدة : والتوصيل، من بعد إال ألمته، فلذلك قال
، اليت كان عليها املتقدمة aالنصف احلجايب فإهنم صورته املتأخرة بظاهر جربيل اتصلت بصورته 

 له الرؤية الثانية بالرؤية األوىل، للمناسبة اليت هي الشفاعة احملققة فافهم. التنزيل فيتمُّ
ة، ألن ال دخل اجلنن ال يبقى من أمته أحد إأأنه ال يدخل اجلنة إال بعد : aفلهذا أخرب 

فبهذا  aنان لقة اجلحك رّ حيدخوهلم دخوله، ألهنم بني الصورتني املتقدمة واملتأخرة، أال ترى أول من 
أشار إليه  يعرف ماوم، السالويعرف أن اجلنة حمرمة على النبيني حىت يدخلها هو وأمته عليهم الصالة 

a ذه عله وفخراك نِشاملهدي حىت يكلم الرجل عذبة سوطه و اإلمام من عموم الربكات عند ظهور
عموم انبساط اللطيف ل aإىل سائر ما ذكر ، مبا عمله أهله من بعده، وتفتح القسطنطينية بغري سالٍح

 ألمةاللغرباء من  و اليومما هما، من سنن القيامة اليت عم فيها النداء ك ٌةنَّعلى الكثيف فتكون هلم س 
 .عزيزه عليه التنزيل اله الرسول على ذلك بأحاديث كثرية ونبَّ، وقد نّباألفراد

غشينا  ن أمر اهلل مانا يف شجرة فغشينا مسري يب كنت أ"ملا ُأ: قال aويف رواية أخرى عنه 
 ن جربيل أيضًافغشيا ،اين"عليه، وثبت  على أمري فعرفت فضل إميان جربيل على إمي جربيل مغشيًا فخرَّ

يث صورته ية من حائيلهو احتاده به عليهما الصالة والسالم من حيث الباطن، فذهبت احلقيقة اجلرب
يل لتكميل اء جرب، وألجل بقمنبسطة متحدة باحلقائق اجلربائيلية، وبقيت احلقيقة احملمدية aالسابقة 

 احملمدية الالحقة حق بغشيان جربيل ويف كمال الصورة aأخرب  ،الصورة احملمدية الالئحة عليه 
 الكمال، واحتاده يف الصورة اآلدمية احملمدية الالحقة يكون موته منها.

ا إليها، زول منهالن و احلقيقة احملمدية، وأنفإذا فهمت ما ذكرته لك علمت أن الوجود كله ه
 دي.أمح ووجه حممديٌّ وجهٌ : وهبا عليها وأن احلقيقة احملمدية يف كل شيء هلا وجهان

لوجهني مائة ا هذين ما بنيي، وأن اجلنة فيّمإمياين روحي ُأ واألمحديلمي جربائيلي، فاحملمدي ِع
ليهم الصالة نبيني عفة ال، وأن آدم وكااألمحديوجه التنزيل للوجه احملمدي، والتجلي لل درجة، وأنَّ 

 فبهذا aفهو الكل  ته،، وهو ال يدخل إال بدخول أّمaحممد  والسالم ال يدخلون اجلنة إال بدخولِ 
حمرمة على  هناأا وحلقه وأنه أول من حيرك بأنه ال يدخلها حىت تدخلها أمته، األخبار يّتضح لك صحة

: آل عمران]َّ زي ري ٰى ين ُّٱ: لمت من قوله سبحانه يف الشهداء أهنمالنبيني حىت يدخلها، مع ما ع
169] . 
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لكلية اليت اخلالفة ذه اواعلم أن كل خليفة ممن تقدم وتأخر من آدم إىل آخر اخللفاء؛ إن بلغ ه
و اجلليس على احلقيقة الذي ه aذكرهتا لك، فهو خليفة اهلل الرمحن، من حيث هو خليفة رسول اهلل 

؛ ن حقيقةً ه الرمحث امساكم بينه سبحانه وبني خلقه، وليس خليفة اهلل سبحانه من حيعلى العرش، احل
ال فيه رسول اهلل ، الذي ق، وكلهم خلفاء اهلل سبحانه من حيث هم خلفاء املهدي aإال حممد 
a : َة اهلل املهديليفخها إن فيًا فَوْب"إذا رأيتم الرايات السود تقبل من أرض خراسان فأتوها ولو ح ،

 ه ما كانملاء والطني، وغريالويل اخلامت للوالية، وآدم بني ا  اإلمامكشف عن ساق"، فهو فإنه به ي 
طني، ني املاء والب، وآدم النيب سبحانه بظهور الوالية فيه، كما أن النيب هواهلل إال بعد أن تواله  وليًا

 ن للخلة الكاملة بغريّكمتمحن حىت مل يزل خليل الر aأه اهلل سبحانه، فهو وغريه ليس كذلك حىت نبَّ
ة اهلل، فهو خّل إىل aه موت ، مث انتقل قبلالرمحن حمضًا من حيث هو خليل اهلل تقربًا سري، فكان خليُل

ا نفترض اء، وهنالسمو، وأويت مفاتيح خزائن األرض من حيث هو حبيب اهلل حمضًا اهلل حمضًا خليُل
 ا الزمان، واهلل أعلم.عنان البيان، بأفصح من هذا اللسان يف هذ

شري النذير، مد البحمدنا وحسبنا اهلل ونعم الوكيل، نعم املوىل ونعم النصري، وصلى اهلل على سي
ا نَّ ك التبعية، وإنبا معهم علينوالسراج املنري، وعلى آله، وأصحابه، وأشياعه، وأتباعه، وحمبيه، وأحبابه، 

 آمني.مقصرين، واحلمد هلل رب العاملني، آمني، آمني، 
 

 يف األكوان صمت كتاب بلغة الغوا
 إىل معدن اإلخالص يف معرفة اإلنسان
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 تنبيهات على علو احلقيقة احملمديةكتاب 

 يل ىل مل خل
 التنبيه األول

اخللق كلهم،  عاىل بهتهلل اعلم أن احلقيقة احملمدية مسّماة بالعقل األول، وبالقلم الذي عّلم ا
 السماوات واألرض، وبالباء. وباحلق الذي قامت به

 ا.شياء هبالباء، من حيث ظهور األ: احلقيقة احملمدية: وأحسن أمساء هذه األمساء
أول : الباء د، فكانا واحواحد، فال يصدر عنه إّل: وإمنا ظهرت األشياء بالباء، ألن احلق تعاىل

رتبتها، ن جهة ماء مبوهي  ألف على احلقيقة، وحداين من جهة ذاهتا،: شيء صدر عن احلق تعاىل، فهي
لف له يبقى اسم األعاىل، وحلق تباء، لتمتاز عن ا: ألهنا ظهرت يف املرتبة الثانية من الوجود، فلهذا مسيت

 تعاىل.
 من الباء، يعين: ددن العاثنان من جهة املرتبة، فهي عدد، واألشياء عدد، فصار العدد م: فالباء

 منزهًا. وبقي الواحد األحد، يف أحدّيته مقدسًا
: ها الكوين وبين العاملا بنيمث اعلم أن الباء زائدة يف حضرة الفعل، فلهذا كانت النقطة اليت حتته

  أعلم.، واهلل تعاىل للباءا الإشارة إىل األحدية، فلو كان األثر للباء، مل تكن هذه النقطة، إذ األثر هل
 التنبيه الثاني

، اإلنسان نملناطقة النفس مرتبة ا: من العامل: كمل منهالكامل، الذي ال أ اإلنسان اعلم أن مرتبة
 الذي هو الغاية املطلوبة من العامل.: aوهو سّيدنا حممد 

 بياء صلى اهللهم األن، وناإلنسا مبنزلة القوى الروحانية من: ومرتبة الكمال التنازيل عن مرتبته
 عليهم وسلم.

 وهو من مجلة يف الشكل، اإلنسان نالقوى احلسية م: ومرتبة من نزل عن مرتبتهم مبنزلة
 اس.، الذي يعطي النمو واإلحساإلنسان احليوان، فهم مبنزلة الروح احليواين يف

ناس )يوم "أنا سّيد ال :aملا أعطاه الكشف، ولقوله : "النفس الناطقة": aإّنه : وإمنا قلنا
شأته نظهر عنه صورة لت: ويةلتسايف  الكبري يف اجلرم، املتقدم اإلنسان القيامة(" والعامل من الناس، فألنه

aكان روحًا: هن روحموعدله قبل وجود روحه، مث نفخ فيه  اإلنسان ، كما سّوى اهلل تعاىل جسم 
 به إنسانًا تامًا.

 . وكذلك اجلن.اإلنسان واملالئكة من العامل كالصورة الظاهرة يف خيال
 الناطقة".، الذي هو "نفسه اإلنسان فليس العامل إنسانًا إال بوجود

 اطقة مننفس النذه الهال يكون إنسانًا إال بنفسه الناطقة، وال تكون : اإلنسان كما أن نشأة
 كاملة، إال بالصورة اإلهلية. اإلنسان
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مال بتمام الصورة ، حازت درجة الكaفلذلك "نفس العامل" اليت هي عبارة عن سّيدنا حممد 
 ، وبقاء العامل به.اإلهلية يف الوجود والبقاء والتنّوع يف الصور

 مبنزلة اجلسد املسّوى بال روح. aوكان حال العامل قبل ظهوره 
 االنتباه بعد النوم. مبنزلة: يوم القيامة aوحاله ببعثه  مبنزلة النائم.: وحاله بعد وفاته

د عن ية متّيزت هباًا برزخجسادخلق هلا أ: وملا أراد اهلل بقاء هذه األرواح على ما قبلته من التمييز
 يف النوم، وبعد املوت، واهلل أعلم.: انتقاهلا عن أجسادها يف الدنيا

 التنبيه الثالث
 من حيث  ذاتكيفهي أرض عبادتك، فتعبد احلق "كأنك تراه" إمنا اعلم أن األرض الواسعة 
 بصرك، على ما يليق جبالله تعاىل.
ن متعاىل  ستحقهما يظاهر هلا ظهور علم، فتجمع يف عبادتك بني : وعني بصريتك تشهد بأنه

س هذا مقّيدًا، وليطلقًا وده مالعبادة يف اخليال، وبني ما يستحقه من العبادة يف غري موطن اخليال، فتعب
 .موبيته املعّظ ية املؤمنة، اليت جعلها اهلل تعاىل حرمه احملرم،اإلنسان لغري هذه النشأة

إنه يعبد فلكامل، ا ساناإلن يب، إاليعبد اهلل تعاىل على الغ: فكل من يف الوجود من املخلوقات
 اهلل تعاىل على املشاهدة.

 وال يكمل العبد إال باإلميان الكامل، فإنه النور الذي يزيل كل ظلمة.
 ا سواه.هبن يقوم أنبغي يرآه مجيع قواه، فما قام بعبادته غريه، وال : فإذا عبده على املشاهدة

صل لك به لى ما حيعدلك أدم يف هذه الدرجة، فأنا واعلم أنك إذا مل تكن هبذه املنزلة، ومالك ق
قبول لزجة مأأعدل الناس  -صلى اهلل عليهم وسلم  -هذه الدرجة العليا، وذلك أن تعلم أّن الرسل 

 رساالت رهبم تعاىل.
اجه من  مزيفوكل شخص منهم قبل من الرساالت اإلهلية على قدر ما أعطاه اهلل تعاىل 

 التركيب.
مدًا يدنا حمأن سونني، ألنه على مزاج خاص مقصور،  منهم إال لقوم معيك مل يبعث نيبفلذل

a لى مزاج إال لكونه ع العامة رسالةبعثه اهلل برسالة عاّمة إىل مجيع الناس كافة. وال َقِبَل مثل هذه ال
 عام، حيتوي على مزاج كل نيب ورسول.

 ها.عأعدل األمزجة كلها، ونشأته أقوم النشآت أمج: فمزاجه
 أةذه النشه هلبا علمت هذا، وأردت أن ترى احلق تعاىل على أكمل ما ينبغي أن يظهر فإذ

 ، واجعله مثل املرآة أمامك.aية، فالزم اإلميان واالتباع له اإلنسان
مل ظهور وأعدله، أك: يف مرآته aوقد علمت أن اهلل تعاىل البّد أن يتجّلى لسيدنا حممد 

ت منه تكون قد أدرك :aل. فإذا أدركت احلق تعاىل يف مرآته وأحسنه ملا هي عليه مرآته من الكما
 .aما مل تدركه يف غري مرآته 

لى لسان ن األمور اليت نسب احلق تعاىل نفسه هبا عممبا جاء به  -ان يف باب اإلمي -أال ترى 
 عقلي.ع واإلميان به ملا قبلنا ذلك من حيث نظرنا ال، ولوال الشر-لعقول مبا حتيله ا -الشرع 
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ك من لذعن إدراكها  -ان هلا اليت ال إمي -ما قصرت العقول : فكما أعطانا بالرسالة واإلميان
 عن إدراك ما -املشاهدة  دنع -جانب احلق تعاىل، كذلك أعطانا ما قصرت أمزجتنا ومرائي قلوبنا 

 أن تدركه يف مرآهتا.: aجتّلى يف مرآته 
 جلي عينًا.شهدته عند الت: وكما آمنت به يف الرسالة غيبًا

 .aته مرآ فقد نصحتك وأبلغت لك يف النصيحة، فال تطلب مشاهدة احلق تعاىل إال يف
ك ينزل ب مرادك، فإنه أو تشهد ما جتّلى يف مرآته من احلق تعاىل يف aواحذر أن تشهد النيب 

 ذلك عن الدرجة العالية.
 .aّيك نب وال تطأ مكانًا ال ترى فيه قدم aفالزم االقتداء به، واالتباع له 

كانة ل يف امللكامفضع قدمك على قدمه إن أردت أن تكون من أهل الدرجات العال، والشهود ا
 الزلفى، واهلل املّوفق.

 التنبيه الرابع
 ومريدًا، ه عاملًاكون اعلم أن احلق تعاىل ملا جتلى بذاته لذاته بأنوار السبحات الوجهية من

ألحد  كن كشفهميستور الذي ال يف الغيب امل -ال، وخلق املهيمنة بني اجلالل واجلماألرواح فظهرت 
نهم روح ، وما ميظم، وكان هذا اخللق دفعة واحدة من غري ترتيب سبِبالعنصر األع -من املخلوقني 

 يعرف أن َثم سواه، لفنائه يف احلق باحلق.
رض بيضاء، أزة يف تحّيأرواحًا م: مث إنه تعاىل أوجد بتجٍل آخر من غري تلك املرتبة املتقدمة

 وهّيمهم فيها بالتسبيح والتقديس، ال يعرفون أن اهلل تعاىل خلق سواهم.
 وكلٌّ منهم على مقام من العلم باهلل تعاىل واحلال.

حّيزة، وال اح املتألرووهذه األرض خارجة عن عامل الطبيعة، ومّسيت أرضًا نسبة مكانية هلذه ا
 ىل.اد، ملا سبق يف علم اهلل تعاجيوز عليها التبديل، وال جيوز كذلك أبد اآلب

آلخر، وهو مثال ا وىلولإلنسان الكامل يف هذه األرض مثال، وله فيهم حظ، وله يف األرواح األ
 يف كل عامل على مثال ذلك العامل.
لذلك  ال وجودطري، ولتفاتة خمصوصة إىل عامل التدوين والتسإله : مث إن هذا العنصر األعظم

 أكمل موجود يف العامل.: لعنصر املشار إليهالعامل يف العني، وهذا ا
ة تعلق كل ما ا كيفّيبّينوولوال عهد الستر الذي ُأخذ على أهل هذه الطريقة لبسطنا الكالم فيه، 

نه " األول"، ألقيل فيه"، و"العقل األول: لتفاتةفأوجد ما قال الوارد عند تلك اإل سوى اهلل تعاىل به،
 أول عامل التدوين والتسطري.

ن كان املقصود مفلعامل، ذا اية، اليت هلا الكمال من هاإلنسان لك االلتفاتة، إمنا كانت للحقيقةوت
ومملكته  - علملاكما سبق يف  -أسبابًا مقدمة لترتيب نشأته : خلق العقل وغريه إىل أسفل عامل املركز

ّد من ، فال باهلل تعاىل بة عن، ألنه عند ظهوره يظهر بصورة اخلالفة والنياaممتدة، قائمة القواعد له 
ية ه األولموجود بالفعل، وإن كانت لليه، وأن يكون هو آخر ع -لذي هو مملكتها-تقّدم وجود العامل 

 بالقصد.
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الوجود، واجلمع  عني فعني احلقيقة احملمدية هي املقصودة وإليه توجهت العناية الكلية، فهو
 .a والنسخة العظمى، واملختصر األشرف األكمل يف مبانيه

 التنبيه اخلامس
امع، برزخ ج ، ولهاألمساء: العامل، وله بطون، وهو: اعلم أن الوجود واحد، وله ظهور، وهو

 .aامل الك اإلنسان: فاصل بينهما، ليتمّيز الظهور عن البطون، والبطون عن الظهور، وهو
 اًل.ًا وتفصيمجع: ماوما بينهما فهو مرآة هل مرآة الظهور.: والبطون مرآة البطون.: فالظهور

ه مضاهاة مه وعلم علالكامل مضاهاة، وبني اإلنسان واعلم كما أنه بني ذات احلق تعاىل، وذات
لم، قلفكذلك بني ا وأن كل ما فيها جممل، فهو فيها جممل، وكل ما فيها مفّصل فهو فيها مفّصل،

ني هاة، وبضام الكامل مضاهاة، وبني اللوح وقلبه مضاهاة، وبني العرش وجسمه اإلنسان وروح
 الكرسي ونفسه مضاهاة، وكل منهما مرآة ملا يضاهيه.

 ل.لبه مفّصقو يف وكل ما يف اللوح مفّصل، فه فكل ما يف القلم جممل، فهو يف روحه جممل.
 وكل ما يف العرش جممل، فهو يف جسمه جممل.

 وكل ما يف الكرسي مفّصل، فهو يف نفسه مفّصل.
 تب اإلهلية، والكونية.جامع جلميع الك: فاإلنسان الكامل

ياء من علمه يع األشم مجفكما أن علم احلق تعاىل بذاته مستلزم لعلمه جبميع األشياء، وأنه يعل
 نه يعلم مجيعياء، وإع األشإذ علمه بذاته مستلزم لعلمه جبمي: الكامل اإلنسان حق: بذاته، فكذلك نقول

رف ربه" ه فقد عف نفس وتفصياًل "فمن عرإمجااًل: األشياء من علمه بذاته، ألنه هو مجيع األشياء
 وعرف مجيع األشياء.

 .[2-1: ]البقرةَّ حن جن يم ممىم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ: وانظر إىل قول اهلل تعاىل
 الوجود ار به إىلي ش: والالم ي شار به إىل الذات األحدية، من حيث إنه أول األشياء.: فاأللف

 .الكامل إلنسانا به إىل الكون اجلامع، وهوي شار : وامليم املنبسط على األعيان الوجودية.
 تعاىل أعلم. . واهلل[2: ]البقرةَّمم حمخم جم يل ُّٱ: فاحلق تعاىل، والعامل، واإلنسان الكامل

 التنبيه السادس
 اعلم أن مقام احملبة أعلى املقامات واألحوال، وهو الساري فيها.

ام أصل مق: نهألاد، نها ي ستفوكل مقام أو حال بعدها فم وكل مقام أو حال قبلها فلها يراد.
 حبيبًا كما اختذ غريه الذي اختذه اهلل: a الوجود وسيده، ومبدأ العامل وممّده، وهو سيدنا حممد

 خلياًل.
-ملقامات ا أعلى عاىل تعلّوًا وسفاًل، فأعطى اهلل: تفرعت احلقائق كلها: فمن حقيقة هذا السيد

 .a ألصل املوجودات، وهو سيدنا حممد -وهو احملبة
يدنا ا كان سة كمواعلم أن طلب االتصاف بأوصاف األلوهية حجاب عن التحقق هبذا يف اجلمل

ن مه أثر ليس عليوالذي كان من ربه تعاىل يف القرب "بأدىن من قاب قوسني" مث أصبح  aحممد 
 ته.ما ورد عليه أمر مل يكن فيه، وال ورد عليه شيء مل يكن يف فطر: ذلك، ألنه
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ان يربقع ورد عليه أمر أّثر فيه، فك: إنه ملا ورد على أمر غريبف -موسى  وهو-وأما غريه 
 علم.خذ بأبصار الناظرين، واهلل تعاىل أألنه كان يأ -على وجهه-من النور الذي كان 

 التنبيه السابع
 .الكبري لعاملاكتاب جامع جلميع الكتب اإلهلية، ألنه نسخة : الكامل اإلنسان علم أنا

 كتاب عقلي يسّمى بأم الكتاب.: وعقلهفمن حيث روحه 
 كتاب اللوح احملفوظ.: ومن حيث قلبه يسّمى

 كتاب احملو واإلثبات.: ومن حيث نفسه يسّمى
إال -ها رارها ومعانيوال يدرك أس -ال ميّسها-اليت  -ة املرفوعة املطّهرةالصحف املكرم-فهي 

 لظلمانية.امن احلجب  -املطّهرون
 ا هي أصول الكتب اإلهلية.وما ذكرنا من الكتب، إمن

 .ب إهليةًا كتتنتقش فيه أحكام املوجودات، فيه أيض: وأما فروعها، فكل ما يف الوجود
 واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

 التنبيه الثامن
 ول.، والتعني األ-م األعظمباعتبار االس-اعلم أن رّب األرباب هو احلق تعاىل 

لها، وإليه طالب كع املمتوجه الرغبات، واحلاوي جلميهو منشأ مجيع األمساء، وغاية الغايات، و
 التعني األول. مظهر a، ألنه [42: ]النجمَّ مث هت مت هب ُّٱ: aاإلشارة بقول اهلل تعاىل لرسوله 

 فالربوبية املختصة به هي هذه الربوبية العظمى.
 ني الثابتة".، و"العهّية"صورة يف العلم مسّماة بـ"املا: واعلم أن لكل اسم من األمساء اإلهلية

: ألمساءا، وتلك ينيةولكل اسم منها أيضًا صورة يف اخلارج مسّماة باملظاهر واملوجودات الع
 أرباب تلك املظاهر.

، ض على مجيعهايفالذي منه ال صورة السم "اهلل" اجلامع جلميع األمساء اإلهلية،: فاحلقيقة احملمدية
 فهو تعاىل رّبه.

 ّب األرباب.ذي هو ر، الصورة العامل كلها بالرب الظاهر فيها فاحلقيقة احملمدية اليت هي ترّب
وله -ألعظم االسم اترّب ظاهر العامل، وبباطنها ترّب باطن العامل، ألنه صاحب : فبظاهرها

 .-الربوبية املطلقة
 وهذه الربوبية إمنا هي له من جهة مرتبته، ال من جهة بشريته.

 ربه سبحانه وتعاىل. حمتاج إىل: فإنه من هذه اجلهة عبد مربوب
 التنبيه التاسع

 -بدألا من األزل إىل-اعلم أن القطب الذي عليه مدار أحكام العامل، وهو مركز دائرة الوجود 
 باعتبار حكم الكثرة متعدد.: واحد
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لقطبية إىل نتقلت اا، افالنيب يف كل عصر هو قطبه، وعند انقضاء نبّوة التشريع بإمتام دائرهت
 األولياء مطلقًا.

ذا الترتيب ىل به هتعا فال يزال يف هذه املرتبة واحد منهم، قائم يف هذا املقام، ليحفظ اهلل
 لم. أعوالنظام، إىل أن يظهر خامت األولياء الذي هو خامت الوالية املطلقة، واهلل

 التنبيه العاشر
د أن يشاهدها ه، وأراذات اعلم أن احلق تعاىل جتلى لذاته بذاته، وشاهد مجيع صفاته وكماالته يف

ة العلمية،  احلضريف يناإلنسا يف حقيقة تكون كاملرآة، فأوجد احلقيقة احملمدية اليت هي أصل النوع
نًا ، فصارت أعياصيلّيًا تففوجدت حقائق العامل كلها بوجودها وجودًا إمجاليًا، مث أوجدهم فيها وجودًا

 .aمدية قيقة احملصلت بواسطة احلإمنا ح: وكماالهتا فأعيان العامل يف العلم والعني. ثابتة.
 التنبيه احلادي عشر

بأنه احلادث األزل  aيف بيان معاني وصف الشيخ رمحه اهلل تعاىل للحقيقة احملمدية 
 والنشأ الدائم

 أما حدوثه الذايت، فلعدم اقتضاء ذاته الوجوب.
 فلكون نشأته العنصرية مسبوقة بالعدم الزماين.: وأما حدوثه الزماين

 زليته فبالوجود العلمي.وأما أ
ية زلأوالفرق بني  زماين، ه غريأزلّية، وكذا بالوجود العيين الروحاين، ألن: فعينه الثابتة يف العلم

ينفي : عاىل نعت سليبزليته تن أأ: األعيان الثابتة يف العلم واألرواح اجملردة، وبني أزلية احلق تعاىل، هو
 الوجود.افتتاح الوجود عن عدم، ألنه تعاىل عني 

 دم. لكنّ ن العدوام وجودها بدوام وجود احلق تعاىل مع افتتاح وجودها ع: وأزليتها هو
 وجودها من غريها.

 خرى.دنيا وأ: تعاىل وأما دوامه وأبدّيته فلبقائه ببقاء موجوده
ان كة، وإن قيقوأما كونه كلمة فاصلة، فألنه هو الذي يفصل بني األرواح وصورها يف احل

 يفصل بينهما.: معّينًا، فإنه حبكمه الفاصل ملكًا
ذا الكون هما وجد ، فلوكذلك هو "اجلامع" بينهما، ألنه هو اخلليفة اجلامع لألمساء ومظاهرها

 يه.فة فاجلامع، مث العامل بوجوده اخلارجي، ألنه روح العامل املدبرة له، واملتصر
ر كبة من العناصارج مراخل عينه يف وإمنا تأخرت نشأته العنصرية يف الوجود العيين، ألنه ملا كانت

 بالطبع. لى الكلعجلزء وجب أن يوجد قلبه، لتقدم ا: املتأخر وجودها عن األفالك وأرواحها وعقوهلا
أبديًا، فيه  ختمًا: آلخرةختمًا على خزانة الدنيا فهو أيضًا ختم على خزانة ا: وكون هذا الكامل

 املفصلة ألهلها متفرعة عن ، واملعاينa إمنا هي بواسطته: دليل على أن التجليات اإلهلية ألهل اآلخرة
 اية هلا، واهللال هن: ةآلخرامرتبته، ومقام مجعه أبدًا، كما تفرعت أزاًل، فما للكامل من الكماالت يف 

 أعلم.
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 التنبيه الثاني عشر
تستعمل  ذ الإاز ال حقيقة، ، إمنا هو جم-رعند أهل النظ-اعلم أن إطالق الصورة على اهلل تعاىل 

 حقيقته إال يف احملسوسات دون املعقوالت.
ورة احلضرة ص: أسرهمل بوأما عند احملققني، فإهنا تستعمل يف وصف اهلل تعاىل حقيقة، ألن العا

 تفصياًل.: اإلهلية
 واإلنسان الكامل صورة احلضرة اإلهلية مجعًا.

 "إن اهلل خلق آدم على صورته".: aقال رسول اهلل 
احلضرة  از رتبةوحه حألنه بر: حازت صورة احلضرة اإلهلية، وصورة العامل: يةاإلنسان فالنشأة

 اإلهلية، ورتبة األرواح الروحانية.
 حاز رتبة األجسام.: وجبسمه

 aاطته كة، إلحملالئحازت رتبة اجلمع واإلحاطة، وهلذا قامت حجة اهلل تعاىل على ا: فرتبته
 أعلم.واهلل سبحانه وتعاىل  مبا مل حييطوا بعلمه.

 التنبيه الثالث عشر 
 : ينقسم إىل قسمني:  من الظاهر والباطنعلم أن كالا

 باطن مطلق، وباطن مضاف.
 وظاهر مطلق، وظاهر مضاف.

 عاىل.اهلل ت  علميفالذات اإلهلية وصفاهتا، واألعيان الثابتة : فأما الباطن املطلق، فهو
لنسبة إىل باطن باوطلق، إىل الباطن امل عامل األرواح، فإنه ظاهر بالنسبة: والباطن املضاف هو

 الظاهر املطلق، وهو عامل األجسام.
 ره.مل وصوالظاهرة من حقائق العا: الكامل اإلنسان صورة: فلذلك أنشأ اهلل تعاىل

 "كنت مسعه وبصره".: وأنشأ صورته الباطنة على صورته تعاىل، فلذلك قال
 ن العامل.هو سار يف كل موجود مكذلك   فكما أن هوية احلق تعاىل سارية يف آدم

 اده.لكن سريانه وظهوره يف كل حقيقة من حقائق العامل، إمنا هو بقدر استعد
مر نفسه أو لق من أا يتعنصيب من اخلالفة، به يدير م: يةاإلنسان واعلم أن لكل فرد من األفراد

 .aغريه، وهو "مسعه" الذي ورثه من والده األكرب، الذي هو اخلليفة 
 يه الرابع عشرالتنب

 جي يه مهىه جه ين ُّٱ: اختص مبقام اجلمع، فجاء بقول اهلل تعاىل: aاعلم أن سيدنا حممدًا 
شبيه، تلوالتنزيه وا ، فمقامه جامع بني الوحدة والكثرة، وبني اجلمع والتفصيل،[11: ]الّشورى َّ حي

 ثل، وبني نفيهإثبات املبني  َّمه جه ين ُّٱ: فجمع اهلل تعاىل يف قوله بل جامع جلميع املقامات األمسائية،
 يف آية واحدة، بل يف نصفها.

 "أوتيت جوامع الكلم ".: aوبسبب هذا اجلمع والتنزيه والتشبيه، قال 
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 أي مجيع احلقائق واملعارف.
عليهم، فدعا و aنبياء األ وهلذا مجع اهلل تعاىل له يف القرآن مجيع ما أنزله من املعاين يف كتب

لكثرة كثرة، وإىل اعني ال دة يفلباطن، وإىل الباطن يف عني الظاهر، وإىل الوحالظاهر يف عني ا: ُأمته إىل
 يف عني الوحدة.

 . أعلمواهلل وما دعاهم إىل الغيبة والوحدة وحدها وال إىل املشاهدة والكثرة وحدها
 التنبيه اخلامس عشر

هلي مطلقًا، مر اإلخدم األ: Fاعلم أن األنبياء صلوات اهلل تعاىل وسالمه عليهم، وورثتهم 
ملمكنات، من حوال األمون سواء كان األمر موافقًا لإلرادة أو خمالفًا هلا، بل هم يف نفس األمر خاد
 حيث إرشادهم إىل مصاحل دينهم ودنياهم، ومنعهم مما يضر دينهم ودنياهم.

رة احلض ابتة يفم الثإمنا هي من مقتضيات أعياهنم وأحواهل: هلم: وهذا اإلرشاد واخلدمة منهم
 العلمية دون وجودهم اخلارجي.

ه رمع جاللة قد نات،فانظر ما أعجب هذا األمر، من أن خادم األمر اإلهلي يكون خادمًا للمك
 عند اهلل تعاىل.
: احلق ة لطريقال املثبتكإتياهنم بالعبادات واألفع، باحلالخادمو األمر التكليفي : D والرسل
، ويعاقبون ون عليها يثابموالنهي عن الكفر والعصيان، وبيان كاألمر باإلميان،  وبالقول،ليقتدى هبم، 

ل كانوا باإلرادة، ب قا يتعلعل مفعليه، وليسوا خبادمي اإلرادة، إذ لو كانوا خادميها، ملا منعوا أحدًا من 
 يساعدوهنم فيه، واهلل تعاىل أعلم.

 التنبيه السادس عشر 
  ة يف كلمة حممدية[]حكمة فردي: عىن قول الشيخ رمحه اهلل تعاىليف م

ذات وقه إال مرتبة الفمبقام اجلمعية اإلهلية، الذي ما  aإمنا كانت حكمة فردية، النفراده 
 مظهٌر السم اهلل تعاىل األعظم اجلامع لألمساء كلها.: aاألحدية، ألنه 

 قدس منلفيض األجد باوعينه الذاتية، وأول ما : وألنه أول ما فاض بالفيض األقدس من األعيان
 .األوىل فرديةروحه، فحصل بالذات األحدية واملرتبة اإلهلية، وعينه الثابتة ال: األكوان

 ما زاد عليها، فهو صادر منها.: أن أول األفراد الثالثة واعلم
 : وهذه الثالثة األفراد املشار إليها يف الوجود، هي

 .األول" عقل"الالذات األحدية، واملرتبة اإلهلية، واحلقيقة احملمدية، املسّماة بـ
يل من دنياكم ثالث" مبا "ح بَِّب إ: aوملا كانت تعطي الفردية األوىل مبا هو مثلث الشيء قال 

: طيب، مث قال، مث النساءفيه من التثليث، وجعلت احملبة اليت هي أصل الوجود ظاهرة فيه، فقد ذكر ال
 "وجعلت قرة عيين يف الصالة".
املواد  عاىل جمردًا عنتهود احلق فيهن، إذ ال يشاهد احلق لكمال ش: aوإمنا حبب النساء إليه 

 د.ن املواعدًا أبدًا، فإن اهلل تعاىل بالذات غين عن العاملني، وال نسبة بينه تعاىل جمر
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تعاىل يف  هود احلقفش: فإذا كان األمر من هذا الوجه ممتنعًا، ومل تكن املشاهدة إال يف مادة
 ب.الة النكاح املوجب لفناء احملب يف احملبوالنساء أعظم الشهود وأكمله يف ح

 وأعظم الوصلة اجلماع.
 .ورتهوهو نظري التوجه اإلهلي على خلقه على صورته، ليخلفه فريى فيه مثال ص

ليشاهد  -يعين النطفة-يتوجه إلجياد ولده على صورته، بنفخ بعض روحه فيه : وكذلك النكاح
 :نسانإلا فظاهر صورة زيل،ملشهود نظري النكاح األصلي األعينه يف مرآة ابنه من بعده، فصار النكاح ا

، إذ هو ويربيه اهرهظ"خلق موصوف بالعبودية"، و"باطنة حق"، ألنه من روح اهلل تعاىل الذي يدبر 
 الظاهر بصورته الروحانية، واهلل تعاىل أعلم.

 التنبيه السابع عشر
 عاة ملاىل السيادة مراإرفع رأسه قّط مل ي: ملا خلق عبدًا باألصالة aاعلم أن سيدنا حممدًا 

 ة اإلهلية.ع احلضرمدب تقتضيه ذاته مع العبودية الذاتية، احلاصلة من التعني والتقيد، وحفظًا لأل
وجد فعاليته حىت أرتبة انوته، بل مل يزل ساجدًا حلضرته، متذلاًل لربه تعاىل، واقفًا يف مقام عبودي

 : قال aا مجيعًا، ألنه اهلل تعاىل من روحه األرواح ومظاهره
 لعقل".اتعاىل  اهلل "أول ما خلق: نوري" الذي مساه "عقاًل" بقوله: ول ما خلق اهلل تعاىل"أ

 .العامل كماله لكل من طيًافأعطاه رتبة الفاعلية، بأن جعله خليفة متصرفًا يف الوجود العيين، مع
ني، كما ى العاملته عل، فتعم رمحاملظهر الرمحاين الذي استوى على العرش: هو: فالروح احملمدي

 .[107: ]األنبياء َّ يك ىك مك لك اك ُّٱ: قال اهلل تعاىل
 

  مت كتاب
 تنبيهات على علو احلقيقة احملمدية
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 كتاب توجهات احلروف

 يل ىل مل خل
 : تراعي الليال ال األيام

كر ه. مع ذمأياوجدول يشتمل على دعوات احلروف وترتيب قراءهتا على حسب ليايل األسبوع 
ني قلوب بلواقعة ات ااملناسبات احلاصلة بني احلروف ودعواهتا وأيام األسبوع وخواصها واالرتباط

 األنبياء وأرواح احلروف. وذكر األمساء اإلهلية املناسبة لكل ما ذكر.
 االسم اإلهلي احلرف aاسم النيب  الليايل
 الشكور ك يعقوب األحد
 القاهر ل لوط اإلثنني

 الغين ج يوسف اءالثالث
 النور ن عزيز األربعاء
 اآلخر ح إدريس اخلميس
 احملصي ط سليمان اجلمعة
 الرب ي صاحل السبت

 
 األمساء اإلهلية احلروف a اسم النيب األيام
 البديع. احمليي. القابض ا. س. ت آدم. حيىي. يونس األحد
 قاللطيف. الباطن الرزا ب. ع. ث خالد. نوح. لقمان اإلثنني
 القوي. احلكيم. املبني ف. خ. د موسى. إسحق. داود الثالثاء
 املذل. املميت ذ. ص هارون. زكريا األربعاء
 اعث. حميط. عليمب ه. ق. ص شيث. إمساعيل. شعيب اخلميس
 يزلعزااجلامع. رفيع الدرجات اهلل. املصور.  م. و. ال. ر. ظ حممد. عيسى. إلياس اجلمعة
 احلي. املقدر. الظاهر ز. ش. غ راهيمأيوب. هود. إب السبت
 

 ترتيب احلروف يف النفس اإلنساين وما لكل حرف من مراتب الوجود.
 املرتبة املناسبة احلرف املرتبة املناسبة احلرف املرتبة املناسبة احلرف

 اهلواء كرة ز الكواكب الثابتة ش العقل أو القلم ا



399 

 

 

 املاء كرة س السماء األوىل ي اللواح أو النفس ـه
 كرة التراب ص السماء الثانية ض الطبيعة ع
 املعدن ظ السماء الثالثة ل اهلباء ح
 النبات ث السماء الرابعة ن اجلسم غ
 احليوان ذ السماء اخلامسة ر الشكل خ
 املالئكة ف السماء السادسة ط العرش ق
 اجلن ب السماء السابعة د الكرسي ك
 إلنسانا م وال كرة األثري ت األطلس ج

 : توجه حرف األلف -1
ن ع، وغين شيء إهلي امسك سيد األمساء، وبيدك ملكوت األرض والسماء، وأنت القائم بكل

مجعت به  ق، الذياحل كل شيء. ثبت لك الغىن، وافتقر إىل فيضك األقدس اهلو واألنا. أسألك بامسك
سكن دانية أ صمأن هتبينمتفرقات األمر واخللق، وأقمت به غيب كل شاهد، وأظهرت به كل غائب، 

 متوجه، ة كلهبا ملتحرك قدرك، حىت يتحرك إلراديت كل ساكن ويسكن كل متحرك، فأجدين قبل
، لميتكوجامع شتات كل متفرق، من حيث امسك الذي توحدت إليه وجهيت، واضمحلت عنده 

ال وس. يا من هو قتبامل انيةفيقتبس كّل مين جذوة هدى توضح له أين إمامه الفرد الذي لواله مل تثبت أن
تكثر محدة كل ين وأنا، أسألك بكل اسم استمد من ألف الغيب احمليط حبقيقة كل مشهود، أن تشهد
فى علي  ال خين حىتيف باطن كل حق، وكثرة كل متوحد يف ظاهر كل حقيقة، مث وحدة الظاهر والباط

ء، ت كل شيلكومبيده  غيب ظاهر، وال يغيب عين خفي باطن، وأن تشهدين الكل يف الكل، يا َمن
األمي  النيبوصلى اهلل على سيدنا حممد  .[91: ]األنعام َّ مت زت رت يب ىب نب زبمب رب ُّٱٱأنت أنت أنت.

 وآله وصحبه وسلم
 : توجه حرف اهلاء املهملة -2

الذي  وجهكباللهم أنت احمليط بغيب كل شاهد، واملستويل على باطن كل ظاهر، أسألك 
ف هبا اية تصراص هدإليه األبصار، أن هتديين إىل صراطك اخلعنت له الوجوه، وبنورك الذي شخصت 

و ا اهلطلق وأنامل وجهي عن كل مطلوب سواك، وخذ بناصييت إليك أخذ عناية ورفق، يا من هو اهلو
ك مينعين من من عزت ددًاشأنك قهر األعداء وقمع اجلبارين، أسألك م املقيد، بل ال هو إال هو. إهلي

لكًا نفسي م ملكينوتكف به عين أكف العادين، وتقطع به دابر الظاملني كل من أرادين بسوء حىت 
  .يء حميطكل شتقدسين به عن كل خلق سيء. واهدين إليك يا هادي، إليك مرجع كل شيء وأنت ب

 النيب األمي وآله وصحبه وسلموصلى اهلل على سيدنا حممد 
 : توجه حرف العني املهملة -3

وهليبته خرست األلسن يف األفواه وجودك آية وجودك، وأنوار اللهم يا من لعلوه خضعت اجلباه 
مجالك مانعة من شهودك، صورت الصور على ما علمت، وأهلمت املصور ما أهلمت، فظهرت عجائب 
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الكون، وانكشف رداء الكتم والصون، فتنزهت األلباب إذ انكشف احلجاب، وترتبت األسباب، 
انع احملكمات، حموت نقطة الغني، فظهرت العني فهانت الصعاب. تباركت حمكم املصنوعات وص

واضمحل الكيف واألين. ومجعت حبكمتك بني األكدر واألصفى وجعلت األظهر آية على األخفى، 
فظهرت األمساء واألفعال، وبرزت املثل واألشكال وجتلت العرب واآليات، وأشرقت األرضون 

حمليط األوسع، مشل علمك كل املعلومات. والسموات. فلك السمو األرفع، واجملد األمنع والعلم ا
وسرى مددك يف قوابل الذوات، أسألك إمتام ما توجهت إليه وجهيت، وتعلقت به إراديت وأن تكشف 
يل فيه عن وجه احلكمة القناع، وأن تصحبين فيه التيسري واإلبداع، واكسين يف كل ما أحاوله هبجة 

 جه ين ىن ُّٱٱبصار الناظرين، وتسر هبا أسرار العارفني،منك ترتاح إليها أرواح املدركني، وتشخص هلا أ
 ، ومعلمها، وكاشف األسرار ومفهمها.[109: ]املائدة َّ ىه مه

 النيب األمي وآله وصحبه وسلموصلى اهلل على سيدنا حممد 
 : توجه حرف احلاء املهملة -4

 بديع شهدينحيي روحي ببارقة منك تسري مين يف أي صورة أردت إحياءها بك. وأأربِّ 
ي . إهلحكمتك يف صنعك حىت أحكم صنعة كل مصنوع. إنك أصنع احلكماء وأحكم الصانعني

ت وجودي من ذرا ذرة أشهدين التمكني يف التلوين شهودًا حيكم يل عقد التوحيد. حىت تتجلى يف كل
يل رك املودع سضى منه أتقارقيقة من أمرك تعرفين مرتبة كل موجود مين فأقابل كاًل مبا جيب له علي. و

نفل هلا يعظمتك  قائقفيه. وأرين سريان أمرك يف معلم كل معلوم. حىت أتصرف يف الكل برقيقة من ر
أبية. إن  كل نفس إيل الوجود باإلذن العلي الساري يف كل موجود. حىت حييا يل كل قلب ميت وتنقاد

لى عى اهلل لوص .شأنك العدل واإلصالح. وإليك تنقاد النفوس واألرواح وأنت على كل شيء قدير
  األمي وآله وصحبه وسلم.سيدنا حممد النيب

 : توجه حرف الغني املعجمة -5
غاية  وبلغين أمر رب أغنين بك عن سواك غىن يفنيين عن كل حظ يدعو إىل ظاهر فرق أو باطن

ىل إن سر التنزل . ألعايّيًاسريي. وارفعين إىل سدرة منتهاي. وأشهدين الوجود َكْورّيًا. والسري َدْور
ني وينوب قطة العحي ننهايات والعود إىل البدايات. حيث ينقطع الكالم وتسكن حركة الالم. وتنمال

عجم عني ييسريًا ئك تالواحد عن االثنني. إهلي يسر علي يف السري الذي يسرته على كثري من أوليا
لبة غلكة المبين عنائي. وأيدين يف ذلك بنور شعشعاين خيطف بصر كل حاسد من اجلن واإلنس. وه

وصلى  حلميد.الويل ايد وبكل مقام، واغنين بك عن سواك غىن يثبت يل فقري إليك. إنك أنت الغين اجمل
 .النيب األمي وآله وصحبه وسلماهلل على سيدنا حممد 

 : توجه حرف اخلاء -6
األموات. وباسط النور على الذوات. لك امللك األوسع.  ياللهم خالق املخلوقات. وحمي

األرباب عبيدك وامللوك خدامك. واألغنياء فقراؤك. وأنت الغين بذاتك عمن سواك،  واجلنات األرفع.
أسألك بامسك الذي خلقت به كل شيء فقدرته تقديرًا، ومنحت به من شئت من خلقك خالفة 
وملكًا كبريًا. أن تذهب حرصي. وتكمل نقصي. وأن تفيض عليَّ سوابغ النعماء، وأن تعلمين من 
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لألخذ واإللقاء. وامأل باطين خشية ورمحة. وظاهري عظمة وهيبة حىت ختافين أمسائك ما أصلح به 
قلوب األعداء. وترتاح إيل أرواح األولياء خاء خاء خاء خاء خاء خاء )ست مرات( خيافون رهبم من 
فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم وهبين استعدادًا تامًا لقبول حق فيضك أخلفك به يف بالدك. وأدفع 

. وأنت اخلبري [20: ]البقرة َّ زن رن مم ام يل ُّٱٱك عن عبادك. تستخلف من تشاء. وأنتبه سخط
 .النيب األمي وآله وصحبه وسلموصلى اهلل على سيدنا حممد  البصري.
 : توجه حرف القاف -7

 فقدرت. علمتإهلي أنت القائم على كل نفس. والقيوم يف كل معىن وحس. قدرت فقهرت. و
اطة وأنت ة واإلحلقدرلق واألمر. وأنت مع كل شيء بالقرب ووراءه بافلك القوة والقهر. وبيدك اخل

لقلبية قوي به قواي ات. إهلي أسألك مددًا من أمسائك القهرية. [20: ]الربوج َّ خك حك جك مق حقُّٱٱالقائل
واًل  ناطقًا. وقي لسانًاإهل والقالبية. حىت ال يلقاين صاحب قلبه إال انقلب على عقبه مقهورًا. وأسألك

. وشوقا حمرقًا. طرفًا مطرقًاوشرقًا. مرًا ًا. وفهمًا الئقًا وسّرًا ذائقًا. وقلبًا قاباًل وعقاًل عاقاًل. وفكصادق
 قدسين للقدومولينة.  اعتكووجدًا مقلقًا. وهبين يدًا قادرة وقوة قاهرة. ونفسا مطمئنة. وجوارحًا لط

وقه التوق. شوق ويسه الر الفقر. يقودعليك. وارزقين التقدم بني يديك. إهلي قليب أقبل عليك يف قف
لقاصدين. زلفى ا عندكوزاده اخلوف والفرق. ورفيقه القلق. وقرينه األرق وقصده القبول والقرب. و

ل قويل إلنابة. وقابقبول بام الإهلي ألق علي السكينة والوقار. وجنبين العظمة واالستكبار. وأقمين يف مقا
. ألكون من لق الذمين عارفني. وقدسين عن عالئق الطبع. وأزل مباإلجابة. إهلي قربين إليك قرب الع

ه بحانيًا تقوي ددًا رومهلي املتطهرين. وقابلين بنور من عنايتك ميأل وجودي ظاهرًا وباطنًا. وأسألك إ
ى واها فال يبققسقط به تضًا قواي الكلية واجلزئية حىت أقهر به كل نفس قاهرة فتنقبض يل رقائقها انقبا

ر. وأوقفين يا قها لبطشون ذو روح متوجه إيل بقهر، إال ونار القهر أمخدت ظهوره. يا شديد ايف الك
ر س مبقابالت سلك األنأسأ موقف العز يا قيوم يا قدير. تقدس جمدك يا ذا القوة املتني يا قدوس. إهلي

طبع  ك ذوتحرال يفالقدر أنسًا ميحو مين آثار وحشة الفكر حىت يطيب قليب بك فأطيب بوقيت لك 
ك يا كل بقهرر الملخالفيت إال وصغر لعظمتك. وقصم لكربيائك. إنك جبار األرض والسموات وقاه

 قوي يا قريب يا جميب الدعاء. وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
 وآله وصحبه وسلموصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي 

 : توجه حرف الكاف -8
الكل بكاف األمر. فالكون رقك. واملكون أمرك. والكائن  إهلي كنت وال شيء. فأوجدت

خلقك. بسطت الرزق فلك الفضل وكفيت الكل فسقط الكل. أسألك روحًا من أمرك يشهدين 
ستقل بإظهار ما أريد مؤيدًا ملك بكلمة جامعة كون. حىت أكون به معك ومعه بك. فأحقيقة كل مت

عل يل لسان صدق. معربًا عن شهود حىت. واكألين أمتكن هبا من كشف ما أقصد وكتم ما أشهد. واج
بعني حراسة متنعين من كل يد متتد إيلَّ بسوء. وقدسين عن كل وصف يشهدين األكوان عرية عنك. 
وجنبين النسمات املظلمة من أبناء األثري والثرى. واجعلين الهويت املشهد. ملكويت املقعد. وزين ظاهري 

ين مترددًا بني الرهبة منك والرغبة إليك. واكنفين يف ذلك كله بغواشي باهليبة. وباطين بالرمحة. واجعل
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وصلى اهلل  اإلشراق. واكفين ما أخافه. متكفاًل يل مبا أرجوه. إنك أنت الكايف الكفيل. السيد اجلليل.
 .وآله وصحبه وسلمعلى سيدنا حممد النيب األمي 

 : توجه حرف الضاد -9
ك بامسك الذي ع. أسألجلامانع املعطي الضار النافع. املقسط اللهم يا من هو اخلافض الرافع. املا

هتبين  ني. أنلظاملاأرديت به األعداء فضلوا خاسرين. وقصمت به ظهور اجلبارين. وقطعت به دابر 
ق لمي وخلصف حملكة كاملة سارية يف قواي وذرات وجودي. حمجوبة عن أوليائي. مصحوبة بكل و

ائمًا باحلق جعلين قي واأذل هبا كل عزيز. وأخفض هبا كل متعايل علرحيمي هلم أقهر هبا كل متكرب. و
 ن عجزت.إونة فيك ولك. متعرضًا لكل معرض عنك. وضاعف يل امللكة ما ضعفت. وامددين باملع

لى وصلى اهلل ع .العظيم لعليأنت املوىل اجلليل. وأنت حسيب ونعم الوكيل. وال حول وال قوة إال باهلل ا
 .وآله وصحبه وسلماألمي  سيدنا حممد النيب

 : توجه حرف اجليم -10
ت اجلليل الت فكنتقابإهلي كل اآلباء العلوية عبيدك. وأنت الرب على اإلطالق. مجعت بني امل

وأعلى  وأمجل. ودنااجلميل. ال غاية البتهاجك بذاتك. إذ ال غاية لشهودك منك. وأنت أجل من شه
اهلبوط  ن مواقعلي عاحملدثات. وتقدس مجالك الع مما نصفك به وأكمل. وتعاليت يف جاللك عن مسات

عًا أمري مج تفرقمإليه بالشهوات. أسألك بالسر الذي مجعت به بني كل متقابلني. أن جتمع علي 
رار ا األسسط هبيشهدين وحدة وجودي. واكسين حلة مجال ترتاح إليها األرواح األرحيية. وتنب

قدري عندك  ة. وأعلألبياالشرية. وتنقاد إليه القلوب  القدسية. وتوجين بتاج جالل. ختضع له النفوس
عل يل دك. واجه بيعلوًا خيضع يل كل متعال. ويذل يل كل عزيز. وملكين ناصية كل ذي روح ناصيت

بع رية الطقمن  لسان صدق يف خلقك وأمرك. وامحلين حمفوظًا ملحوظًا يف برك وحبرك. وأخرجين
لي سلطانًا. علغريك  لجتع واجعل يل برهانًا يورث أمانًا. وال الظامل أهلها. واعتقين من رق األكوان

وجاهي  جهيتوواغنين بالفقر إليك عن كل مطلوب. واصحبين بعنايتك يف نيل كل مرغوب. أنت 
لي ألرفع. والتجااحملل  . لكوإليك املرجع والتناهي. جترب الكسري احلائر. وجتري اخلائف. وختيف اجلائر

ى اهلل وصل ير.ء قده إال أنت. وسعت كل شيء رمحة وعلمًا وأنت على كل شياألمجع. سبحانك ال إل
 .النيب األمي وآله وصحبه وسلمعلى سيدنا حممد 

 : توجه حرف الشني املعجمة بثالث -11
إهلي أنت الشديد البطش، األليم األخذ، العظيم القهر، املتعايل عن األضداد واألنداد، واملنزَّه عن 

نك قهر األعداء وقمع اجلبارين، متكر مبن تشاء، وأنت خري املاكرين أسألك الصاحبة واألوالد، شأ
بامسك الذي جذبت به النواصي، وأنزلت به من الصياصي، وقذفت به الرعب يف قلوب األعداء، 

ري يف قواي الكلية واجلزئية حىت وأشقيت به أهل الشقاء، أن متدين برقيقة من رقائق امسك الشديد تس
فعل ما أريد مبن أريد، فال يصل إيل ظامل بسوء وال يسقط علي متكرب جبور، واجعل متكن هبا من أ

غضيب لك وفيك مقرونًا بغضبك لنفسك، واطمس على أبصار أعدائي واشدد على قلوهبم. واضرب 
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 الرمحة وظاهره من قبله العذاب، إنك شديد البطش أليم العقاب. هبيين وبينهم بسور له باب، باطنه في
 . على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلموصلى اهلل
 : توجه حرف الياء املعجمة -12

ت نزالسيدي نظمت طبقات السفليات كما نظمت طبقات العلويات، وفتحت أبواب الت
ًا يء ظهورشكل  لظهور التجليات، وتنزلت إىل غيب السماء الدنيا إلجابة الدعوات، وظهرت يف

موات، أسألك يف الس علىلك املثل األعلى يف األرض كما لك املثل األمقدسًا عن التلبس باحملدثات، ف
حىت  هبم من أجلك،سرة قلولمنكيقينًا يقيين الشبهات، وقلبًا متواضعًا هليبة السبحات، واجعلين جليسًا ل

عة نهم بأشعبين أشهدك يف التجلي شهودًا ال حجاب بعده، واخفض يل من عبادك جناح الذل واحج
نسبة  ، يا من لكين أفعاهلم صادرة عنك ألراهم جمبورين حتت قهرك، فال أغضب إالالبهاء وأشهد

 التحت إليه كنسبة الفوق، أنت أقرب إلينا منا ولكن أكثر الناس ال يعلمون.
 النيب األمي وآله وصحبه وسلموصلى اهلل على سيدنا حممد 

 : توجه حرف الالم املهملة -13
 األوىل قرنتلك مبن تريد، أرسلت رسلك تترى، وإهلي ما أوصل لطفك للعبيد، وألطف وص

أشتات  ، وناظمرقاتباألخرى، تبارك امسك صانع اللطف ولطيف الصنع، ال إله إال أنت جامع املتف
قلوب، ة الالطبقات عنت لك الوجوه، وشخصت إليك األبصار، وسبحتك األلسن على قدر معرف

إهلي  للسري، لطريقايف إيصال اخلري، وهنجت وأنت وراء نطق كل ناطق، احتجبت عن الغري، وتلطفت 
شهوات ء الأيقظت أبناء الغفالت، وأعتقت عبيد الطبع، وسرحت مساجني احلس وأطلقت أسرا

سألك أالفتح، وفلح وأجبت دعاء الداعني، وصاح مناديك باملبعدين، فلك احلمد واملدح، وبيدك ال
همه، أو فجم علي انع ا ينفث يف روعي كل سرشوقًا يوصلين إليك، ونورًا يدلين عليك، وروحًا قدسي

وأعرف  سالكني،د للفين بنور من نورك أوضح به طريق الرشانعزب عين علمه، وأيدين بروح منك واك
ردين ويي يف عليني ارفع رق، وبه رتبة الوصلة للقاصدين، وافتح يل بابًا إىل األفق األعلى واألفق املبني

 أنت ألطف اللطفاء وأرحم الرامحني.برداء اللطف معلمًا باليقني إنك 
 وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم

 : توجه حرف الراء املهملة -14
رب ربين بلطيف ربوبيتك تربية مفتقر إليك. ال يستغين أبدًا عنك. وراقبين بعني رعايتك مراقبة 

حسي أو يثبت يف لوح ذايت خطا حتفظين من كل طارق يطرقين بأمر يسوؤين يف نفسي أو يكدر علي 
من خطوط حظوظي. وارزقين راحة األنس بك. ورقين إىل مقام القرب منك. وروح روحي بذكرك. 
ورددين بني رغب فيك ورهب منك. وردين برداء رضوانك. وأوردين موارد القبول. وهبين رمحة منك 

وهتدي هبا حائري. فأنت رب تلم هبا شعثي. وتقوم هبا عوجي. وتكمل هبا نقصي وترد هبا شاردي. 
كل شيء ومربيه. رمحت الذوات. ورفعت الدرجات. قربك روح األرواح ورحيان االرتياح. وعنوان 

وكاشف العذاب. وسعت كل شيء : الفالح وراحة كل مرتاح. تباركت رب األرباب. ومعتق الرقاب
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اهلل على سيدنا حممد النيب  وصلى رمحة وعلمًا. وغفرت الذنوب حنانًا وحلمًا. وأنت الرؤوف الرحيم.
 .األمي وآله وصحبه وسلم

 : توجه حرف النون -15
 ل تفرد.بشهد إهلي أنوار عظمتك قاهرة. وأشعة سبحات وجهك حمرقة. وأنت أعظم من أن ت

ظمتك ار عوأعظم من أن جتحد بل تعبد. تعاىل جدك. تعاىل جمدك عظم جاللك. سبحت يف حب
اهت ار، وتنألبرااألنوار، وتاهت يف بيداء كمالك عقول  األفكار، وسنحت من جنات قدسك لوامع

وم يل وجامع الناس إليك طلبات الكمل األخيار فأنت رب العباد، وباسط املهاد، وقامع األضداد،
ك سواك، لم جنود يعالامليعاد، ارتديت بالكربياء وتعززت باجملد وحجبت باجلربوت ونصرت بالرعب، 

منا عقل، وإتأن  دعون، ذاتك أجل من أن تدرك، وصفاتك أعظم منوال يطيق شهودك غريك، كذب امل
 املستوحشني، ا أسرارت هبهي جتليات أمسائية يف مظاهر مثالية، احتجبت هبا عن أبصار الطالبني، وآنس

وف خلباد إهلي خشعت األبصار هليبة جاللك، ووجلت القلوب لعظمة جربوتك. وتفطرت األك
من  سألك ياأدي، لطانك، وشهاب قهرك حمرق كل ما ود، إهلي وسيمكرك، واقشعرت اجللود هليبة س

ًا وغربًا، جود شرقالو هو فوق مقاليت مبا ال يتناهى بامسك الذي مألت به القلوب رعبًا، وأنرت به
من  أذل به ، ماوبنور سبحات وجهك املشرق واحملرق كل جبار عنيد، أن متنحين من صدمات قهرك

ل ك نوأحتمي بك ع جبار عتيد، ممن مكر بالعبيد، حىت أغلب كل غالب،اعتز بغريك، وأقمع به كل 
ين بغاشية اء، وغشلسعدطالب، واكنفين يف ذلك بلطف ترتاح إليه أرواح األولياء، وتنبسط به نفوس ا

ز يز، وأعر عزنور منك تدهش كل مرتاب، فإن نورك جذوة كل مقتبس وأخذة كل مغترس وأنت أظه
 نعم النصري.ظهري، أنت نعم املوىل و

 النيب األمي وآله وصحبه وسلموصلى اهلل على سيدنا حممد 
 : توجه حرف الطاء املهملة -16

 سريتإهلي أطلقت األلسن بذكرك، وقيدت النعم بشكرك، وشرحت الصدور ألمرك، و
 قلوب منك الركائب اآلمال يف بر برك، وسرحت أفهام ذوي القرىب يف مسرح مريك، طارت حنو

ال  طبع عبدن الإليك النفوس من قيادها، وعلقت بك أيدي الطالبني، ويف سج أوكارها، وختلصت
مطر علي أ، إهلي ل يديطيق اإلباق، وقيد السجن مثقل كل مسجون، وأنت املطلق لكل قيد. واملمد لك

شآبيب  علي من سحائب لطفك اخلفي ما يطهرين من رجس الطبع؛ وحيفظ علي أدب الشرع، وأفض
س، حىت ألقداخطا، وكشفت كل غطا وهبين استعدادا تاما لقبول الفيض  رمحتك اليت وسعت كل

: ي إليها بغواشكنفينتقابل كل رقيقة مين حضرة االسم الالئق هبا، واعصمين يف األخذ واإللقا وا
ق يز به بني احلقانا أم فرمصحوبًا يف ذلك بسر تنقاد إليه النفوس انقياد حمبة تصحبها رغبة، واجعل يل

ن حبس طلقين م، وياجلائر والعادل، وقدسين عن العالئق تقديسا ينزهين عن رجس النفسوالباطل و
املقربني،  به فرح ا مناحلس، حىت ال أرد إال موردًا لك فيه رضا، وال أقف إال لديك موقف زلفى، ي

 أغثين فكوثر عنايتك طهور احملبني.
 وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم
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 : جه حرف الدال املهملةتو -17
  يؤودكك؛ السيدي دام بقاؤك، ونفذ يف اخللق قضاؤك، تقدست يف عالك وتعاليت يف قدس
دقًا ينًا صاك يقحفظ كون؛ وال خيفى عليك كشف عني؛ تدعو من تشاء إليك؛ وتدل بك عليك؛ أسأل

زهر يكشف يل أ سرًا بينه مبعاملة الئقة تكون غايتها قربك؛ يا من نتائج األعمال موقوفة على رضوانه
يب الك؛ وجمن توعن حقائق األعمال؛ واخصصين حبكمة معها حكم وإشارة يصحبها فهم؛ إنك ويل م

حيث  ت ال منث أنمن دعاك؛ إهلي أدم علي نعمك حىت أتنعم بدوام مشاهدتك وأشهدين ذايت من حي
يم العالم؛ نت العلأنك إاملة هي حىت أكون بك وال أنا؛ وهبين من لدنك علما تنقاد إيل فيه كل روح ع

 تبارك امسك ذا اجلالل واإلكرام.
 وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم

 : توجه حرف التاء -18
عني ألاتعلم خائنة  إهلي أنت التواب على من تاب، واملقرب ملن أناب، والكاشف ملة احلجاب،

روحًا من ن سرك وًا مالشرور، اللهم إين أسألك سّروما ختفي الصدور، إليك ترجع األمور وبك تدفع 
جاهلي،  ، ويعلمافليأمرك، ونورًا من نورك، يورثين السكون ملقدورك، وهبين توفيقًا منك يوقظ غ

وإليك  ادي،ويوضح إليك طريقي، ويكون يف النجعة والرجعة رفيقي، فيك جهادي وعليك اعتم
ات عن مس وسواء لديك سري وجهري، تعاليتمرجعي، وبني يديك مصرعي، تعلم حقيقة أمري، 

بة سألك توي أاحملدثات، وتنزهت عن النقائص واآلفات، وتقدس علمك عن معارضة الشبهات، إهل
تقدس هبا ومجعي،  هبا متحو هبا زللي. وتتقبل هبا عملي، وتصلح هبا ظاهري وجتمع هبا مشلي، وتشمل

 الناس، ي به بنيأمش ا من رجسي، وهبين نورًاسري، وتيسر هبا تقديسي وتزكي هبا نفسي وتطهرين هب
 إنك واهب األنوار، وكاشف األسرار، وكل شيء عندك مبقدار.

 .وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم
 : توجه حرف الصاد املهملة -19

رب أفض علي شعاعا من نورك يكشف يل عن كل مستور يفَّ حىت أشاهد وجودي كاماًل من 
أنت ال من حيث أنا، فأتقرب إليك مبحو صفيت مين، كما تقربت إيل بإفاضة نورك علي، رب حيث 

اإلمكان صفيت، والعدم سادين، والفقر مقومي، وجودك علين، وقدرتك فاعلي. وأنت غاييت، حسيب 
من معرفتك جهلي، أنت كما أعلم، ووراء ما أعلم مبا ال أعلم، وأنت مع كل شيء، وليس معك 

املنازل للسري، ورتبت املراتب للنفع والضري، وأبنت مناهج اخلري، فنحن يف كل ذلك بك  شيء، قدرت
وأنت بال حنن، فأنت اخلري احملض، والوجود الصرف، والكمال البحت، أسألك بامسك الذي أفضت به 
النور على القوابل، وحموت به ظلمة الغواسق، أن متأل وجودي نورًا من نورك الذي هو مادة كل 

ال، وغاية كل مطلب، حىت ال خيفى عين شيء مما أودعته يف ذرات وجودي، وهبين لسان صدق، كم
معربًا عن شهود حق، واخصصين من جوامع الكلم مبا حتصل به اإلبانة والبالغ، واعصمين يف ذلك كله 
من دعوى ما ليس يل حبق، واجعلين على بصرية منك يف أمري أنا ومن اتبعين، أعوذ بك من قول 

وجب حرية، أو يعقب فتنة، أو يوهم شبهة، منك يتلقى الكلم، وعنك تؤخذ احلكم، أنت مسكن ي
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السماء، ومعلم األمساء، ال إله إال أنت الواحد األحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له 
 .وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم كفوا أحد.

 : توجه حرف الزاي -20
ين احلق، هلدى ود بااللهم رب السموات السبع، وجامع الناس ليوم اجلمع، أرسلت سيدنا حممدًا
ليت يف اجلد، جتد ووأوضحت بنور شريعته مناهج الفرق، وفضلته على سائر اخللق، فلك احلمد واجمل

احة رأنت فمجالك فانبسط بساط الرمحة. وزكت سرائر ذوي القرب وانقادت النفوس لألنس، 
زيد، إهلي ملومنك دوام ا رواح، ومفيض األفراح، بك ابتهاجي، وإليك احتياجي، فمين الشكر الدائم،األ

ًا ملا يرد  مستعدك مينأسألك عناية ختلصين مين إليك، حىت أكون بك معك، فال أبرح مسرورًا بإرادت
ك، إهلي رضاؤ هان فيعلي منك، فال يزعجين وارد قد سبق به قضاؤك، وال تتحرك نفسي إلرادة مل يك

احملبورين،  كون منألجيت أسألك بلدًا طيبًا خيرج نباته بإذنك إنك خري الزارعني، وامنحين زيادة هب
 ين.ملستبشراضلك وزكين من كل نقص إنك حتب املتطهرين، واجعلين من الفرحني مبا آتيتهم من ف

 .وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم
 : سني املهملةتوجه حرف ال -21

: ئيدعا سيدي سالم علي منك، أنت سندي سواء عندك سري وجهري، تسمع ندائي وجتيب
عي. لكت مجي. محموت بنورك ظلميت. وأحييت بروحك ميتيت. فأنت ريب، وبيدك مسعي وبصري وقليب

واهب ار ووشرفت وضيعي، وأعليت قدري، ورفعت ذكري، تباركت نور األنوار، وكاشف األسر
ا ئص إليهلنقااتنزهت يف مسو جاللك عن مسات احملدثات، وعلت رتبة كمالك عن تطرق  األعمار

نع؛ ز األمع، والعألوساواآلفات، ونارت بشهود ذاتك األرضون والسموات، فلك اجملد األرفع واجلنات 
 ردت بالوحدانيةمرات( جللت السموات واألرض بالعظمة وتف 7سبوح قدوس رب املالئكة والروح )

مة؛ لصياصي املظلا؛ منور ملوتالعباد باملوت، اقهر أعداءنا باملوت وبارك لنا يف املوت وما بعد ا وقربت
حاسد إذا وقب، و إذا وغواسق اجلواهر املدهلمة. ومنقذ الغرقى من حبر اهليوىل، أعوذ بك من غاسق

واقف ببابك  يب،جتارتقب، مليكي أناديك وأناجيك مناجاة عبد كسري يعلم أنك تسمع، ويطمع أنك 
ه أنزلت بوات، وقوف مضطر ال جيد من دونك وكياًل، أسألك إهلي باالسم الذي أفضت به اخلري
ن أكربات، ن المالربكات، ومنحت به أهل الشكر الزيادات، وأخرجت به من الظلمات، وفرجت به 

ة، سرهم خاأيديتفيض علي من مالبس أنوارك وأضوائك ما ترد به عين أبصار األعادي حاسرة، و
شف ، يا كالنورواجعل حظي منك إشراقًا جيلو يل كل خفي. ويكشف يل عن كل سر علي، يا نور ا

وابني، أنت مالذ األوني، كل مستور إليك ترجع األمور، وبك تدفع الشرور، ال إله إال أنت جميب الداع
 .موصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسل حسيب ونعم الوكيل.

 : ه حرف الظاء املعجمةتوج -22
رب ظفرين بنية مطاليب منك حىت أظهر لعبادك بكل وصف مضاف إليك. وسر مفاض منك. 
فاكشف هلم عن رمز أمسائك مرقومة يف ألواح األشباح فإذا هم شاخصون، رب أسألك كمااًل يظهر 

جودي وتبسط شهودي يف يبشرين، وروحًا ينشر يفَّ يطهرين، وقابلين حبضرة امسك اجلامع مقابلة متأل و
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حىت ال يقابلين ذو نقص إال انقلب كاماًل. وال ذو ظلم إال رجع عاداًل. ونور ذايت بنورك. واكشف يل 
عن خفي مستورك. أنت السريع القريب. وأنت الرقيب اجمليب. ظهرت بالنور. واحتجبت بغلبة 

صلى اهلل على سيدنا حممد و الظهور فأنت الظاهر يف كل باطن وظاهر. واملستويل على كل أول وآخر.
 .النيب األمي وآله وصحبه وسلم

 : توجه حرف الذال -23
  بلوى.عقبينرب اغمسين يف حبر عبودتك غمسة حتقر مين كل وصف جير إىل دعوى أو حظ ي

ك. ب إليك يصايلوأوقفين بني يديك موقف الذل لك حىت أشهدك منفردًا بالعزة. وتلطف يب يف إ
. إنك ين عندكاذكرورافًا عنك. وامأل قليب بذكرك. ولساين بشكرك. وأذهب مين كل ظلمة توجب احن

ألنس ابهجات هج مبخري الذاكرين. إهلي أذقين حالوة قربك. وألق علي حمبة منك. وصرفين يف امل
ان وفرحين والرحي لروحواجعلين مظهر كمالك األقدس. وأيدين يف ذلك هبيبة تصحبها رمحة. وتلقين با

يا من به  ناجاتكك ومبن. وقلبين بني الشوق إليك والسرور بك. وهبين التلذذ بباألمن منك والرضوا
عهدك  أنت. إين لإله إال . الفرح احملزونني. وأنس املستوحشني. يا ذا اجلالل واإلكرام والطول واإلنعام

 .سلمووصحبه  وآله وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي من الذاكرين وبذكرك من احملبورين.
 : توجه حرف الثاء املثلثة -24

نت وال ت إال أثاب إهلي أنت الثابت قبل كل ثابت. والباقي بعد كل شيء ناطق وصامت. بل ال
وتبدد مشل  ظاملني.يد التقهر اجلبارين، وتب: موجود سواك. لك الكربياء واجلربوت والعظمة وامللكوت

. كئبرداء كربيا رك كل هارب.مد امللحدين. وتذل رقاب املنكرين. أسألك يا غالب كل غالب. ويا
ن هيبتك م هيبة كسوينعظمتك وسرادق هيبتك، وما وراء ذلك مما ال يعلم علمه إال أنت، أن ت وإزار

ية يف ذلك العبود ي ذلحتن هلا القلوب، وختشع هلا األبصار، وملكين ناصية كل جبار عنيد، وأبق عل
روب ال اشف الك، وكالعمل، إنك مثبت القلوبكله، واعصمين من اخلطأ والزلل، وأيدين يف القول و

 وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم. إله إال أنت.
 : توجه حرف الفاء -25

اللهم يا فاتح أبواب الغيوب، ويا كاشف حجب القلوب، حارت فيك الفكر، وسبقت إىل 
مبشيئة تسخريك، وعلمت كل شيء معرفتك الفطر، فتقت رتق األكوان بيد تقديرك، وأدرت األفالك 

ففصلته تفصياًل، وأقمت الظاهر على الباطن دلياًل؛ فأنت فالق النواة. وحميي الرفات، وفاطر األرضني 
والسموات؛ حكمك فصل. وقضاؤك عدل، وعطاؤك فضل؛ فاز عبد فر منك إليك؛ وأفلح فىت فارق 

؛ وأيقظت به كل مغفل؛ وفصلت به فرقة الفرق فعول لديك؛ أسألك بامسك الذي فتحت به كل مقفل
كل جممل. وفرقت به كل أمر منزل، أن هتبين فرقانًا منك ينشرح له صدري، ويرتفع به قدري. 
ويستنري به فضاء سري. وأجنح به يف معارج أمري. وينكشف به سداف مهي وعسري. وينحط به 

على الفئة الفاجرة سري.  وزري الذي أنقض ظهري. ويرتفع به يف عوامل امللكوت ذكري. وينعجم به
وأقمين على فراش أمنك مبنك. واحرسين حبارس حفظك وصونك. واكنفين بكنف رعايتك. وتكفل يل 
مبا تكفلت به ألهل عنايتك، وأرضين بالفلح منك والفتح، واكتب يل عملي يف صفحة الصفح، وافرق 
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ن؛ وفرجين بفرج يفتح يل باب بيين وبني مضالت الفنت، وأسرع يل سريان لطفك اخلفي قبل نزول احمل
الفالح والنجاح. ويعرفين سبل الرشاد والصالح. ووفقين للخلق الفاضل. وأيدين بالفتح الكامل، 
وأهلين لقبول فيضك األقدس واستنشاق نفسك األنفس، وخذين إليك مين. وارزقين الفناء فيك عين 

وصلى  لفعل والقول. يا ذا الفضل والطول.وال جتعلين مفتونًا بنفسي. وال حمجوبًا حبسي. واعصمين يف ا
 آله وصحبه وسلم.واهلل على سيدنا حممد النيب األمي 

 : توجه حرف الباء -26
  اقتضتاليت سيدي أنت مسبب األسباب ومرتبها ومصرف القلوب ومقلبها. أسألك باحلكمة

واًل، حىت  ونزدًاصعو ترتب اآلخر على األول وتأثري األعلى يف األسفل. أن تشهدين ترتيب األسباب
رتب، هود املب بشأشهد للباطن منها بشهود الظاهر، واألول يف عني اآلخر، وأحلظ حكمة الترتي

ن الربرة، ن كنت مة وإوتسبب األسباب مسبوقًا باملسبب، فال أحجب عن العني بالغني فأعد من الفجر
لذي افتتحت لبديع ااك بامس إهلي ألق إيلَّ مفتاح اإلذن الذي هو كاف العارف حىت أنطق يف كل بداية

 لفأنت بديع ك هو، به كل رقيم مسطور، يا من ِبس م وِّ امسه ينخفض كل متعال، كل بك وأنت بال
لباعث على ، أنت اايةشيء وباديه، لك احلمد يا باري على كل بداية، ولك الشكر يا باقي على كل هن

آلخرين، كما لي يف اعلهم لعاملني؛ بارك الكل خري، باطن البواطن، بالغ غايات األمور؛ باسط أرزاق ا
هلل على اوصلى  .رحيمباركت على سيدنا حممد وإبراهيم؛ إنه منك وإليك، وإنه بسم اهلل الرمحن ال

 .وآله وصحبه وسلمسيدنا حممد النيب األمي 
 : توجه حرف امليم -27

ت؛ أه بدسيدي ما أكمل ملكك وأمت كمالك؛ ختمت مبا به افتتحت؛ وأعدت إىل ما من
جدت لرسل؛ سمت اوانفردت مبلك امللك؛ وأنقذت من شرك الشرك؛ وأبنت مناهج السبل؛ ومننت خبا

ه إال ك ال إلبحانسلك األمالك، وسبحت لك األفالك. وشهد لك الفرش مبا شهد به العرش. سبحانك 
 لضياء يفابه  أنت رب األرباب ومنزل الكتاب. أسألك بامسك الذي ملكت به النواصي. وأنزلت

يف هذه الساعة وما بعدها سّرًا ختضع له أعناق املتكربين. وتنقاد إليه نفوس  الصياصي. أن تكسوين
داء.  بنور االقت. مشرفًابهاءاجلبارين. وردين برداء اهليبة وأجلسين على سرير العظمة. متوجهًا بتاج ال

له  ذلك كيفين صحبواضرب علي سرادق احلفظ. وانشر علي لواء العز. واحجبين حباجب القهر. وأ
بتك يف ت هيمبعرفة نفسي. حىت أكون بك فيما لك. يا من بيده ملكوت األرض والسماء. عظم

 مسُّٱت. إال أن إله القلوب. وأحاط علمك بالغيوب. لك اجملد األرفع. وامللك األوسع. سبحانك ال
حممد  وصلى اهلل على سيدنا .[284: ]البقرة َّ ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ، [7: ]غافر َّ جض مص خص حص

 .النيب األمي وآله وصحبه وسلم
 : توجه حرف الواو -28

إهلي وسع علمك كل معلوم وأحاطت خربتك بباطن كل مفهوم. وتقدست يف عالئك عن كل 
مذموم. تسامت إليك اهلمم وصعد إليك الكلم. وأنت املتعايل يف مسائك. فأقرب معارجنا إليك التذلل 

آخر سبحانك ال إله إال أنت. سجدت لعظمتك ظهرت يف كل باطن وظاهر ودمت بعد كل أول و
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اجلباه. وتنعمت بذكرك الشفاه أسألك بامسك الذي إليه س م ّو كل مترق. ومنه قبول كل متلق. رفعة 
يضمحل معها علو العالني. ويقصر عنها غلو الغالني. حىت أرقى بك إليك مرقى تطلبين فيه اهلمم العلية. 

ريب أن جتعل سلمي إليك التنزل ومعراجي إليك التواضع والتذلل.  وتنقاد إيل النفوس األبية. وأسألك
واكنفين بغاشية من نورك تكشف يل عن كل مستور وحتجبين عن كل حاسد مغرور. وهبين خلقًا أسع 
 به كل خلق. وأقضي به كل حق كما وسعت كل شيء رمحة وعلمًا ال إله إال أنت يا حي يا قيوم.

 آله وصحبه وسلم.ونيب األمي وصلى اهلل على سيدنا حممد ال
 : توجه حرف الالم ألف -29

لك بك من نك. أسأن دوماللهم ال إله إال أنت. إياك نعبد وإياك نشهد. م ِنيبني إليك ال شيء 
ل كيًا عن  عرحيث أنت. أنت أنت يا من ال هو إال هو. أن تقبض عين ظل التكوين حىت أشهدين

م و حكأمن حيث أنا. وقدسين عن كل نعت  وصف يكون حجابًا من دونك عن مشاهديت إياك
، [53: ]الشورى َّ يب ىب نب مب زب رب ُّٱ، [88: ]القصص َّ رنزن مم ام يل ىل ُّٱيوجب رؤية حظ 

ال نم الذي هو فوق اللهم صل على نبيك سيدنا حممد املخصوص هبذا احملو األمت. واجلمع األكمل.
د يك سيدنا حممعلى نب يتلهم اجعل صالاحلكمة. وعلى آله املهتدين هبذا اهلدى العلي والنور اجللي. ال

ىت ال حك ونكر. نورًا ظاهرًا مظهرًا متحو به مين ظلمة كل بغي وكفر. وشك وشر aاملصطفى 
 َّ ٍّ ُّٱوجه ة كل متوجه يكون يف رؤية لغريك. وأرجعين إليك مين يف كل وارد عليَّ منك يا َمن إليه

 .[15: ]الرعد َّ نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 وآله وصحبه وسلم على سيدنا حممد النيب األمي وصلى اهلل

 اإلمام  متت توجهات سيدنا
  التوفيقاهلل ويلّ و انيةقدسنا اهلل بأسراره النور حميي الدين بن العريب احلامتي الطائي األندلسي

* * * 
 الصيغة املطلسمة

 يف الصالة على الذات احملمدية له أيضًا قّدس سّره العايل.
سوت مال. نات اجلالذات املطلسم. والغيب املطمطم. والكمال املكتم. الهواللهم صّل على 

ريق احلق. طفرق يف ت الالوصال. طلعة احلق. هوية إنسان األزل يف نشر من مل يزل من قامت به نواسي
 بقاب ناسوت الوصال األقرب. صل اللهم به منه فيه عليه وسّلم.

 واهلل ويّل التوفيق متت
* * * 

 ربيةالصيغة األك
 وعّنا به آمني Eله أيضًا 

اللهم صّل وسّلم على سيدنا حممد أكمل خملوقاتك. وسيد أهل أرضك وأهل مسواتك. النور 
األعظم. والكنز املطلسم. واجلوهر الفرد. والسر املمتد. الذي ليس له مثل منطوق. وال شبه خملوق. 
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املتجسد. والفرد املتعدد. حجة اهلل  وارض عن خليفته يف هذا الزمان. من جنس عامل اإلنسان. الروح
يف األقضية. وعمدة اهلل يف األمضية. حمل نظر اهلل من خلقه. منفذ أحكامه بينهم بصدقه. املمد للعوامل 
بروحانيته. املفيض عليهم من نور نورانيته. من خلقه اهلل على صورته. وأشهده أرواح مالئكته. 

ن. فهو قطب دائرة الوجود. وحمل السمع والشهود. فال وخصصه يف هذا الزمان ليكون للعاملني أما
تتحرك ذرة يف الكون إال بعلمه. وال تسكن إال حبكمه. ألنه مظهر احلق. ومعدن الصدق. اللهم بلغ 
سالمي إليه. وأوقفين بني يديه وأفض علي من مدده. واحرسين بعدده. وانفخ يفَّ من روحه كي أحيا 

صيل. فأعرف بذلك الكثري والقليل. وأرى عواملي الغيبية تتجلى بروحه. وألشهد حقيقيت على التف
بصوري الروحانية على اختالف املظاهر. ألمجع بني األول واآلخر والباطن والظاهر. فأكون مع اهلل 
آله. بني صفاته وأفعاله. ليس يل من األمر شيء معلوم. وال جزء مقسوم. فأعبده به يف مجيع األحوال. 

اجلالل واإلكرام. اللهم يا جامع الناس ليوم ال ريب فيه امجعين به وعليه وفيه. حىت  بل حبول وقوة ذي
ال أفارقه يف الدارين. وال أنفصل عنه يف احلالني. بل أكون كأين إياه يف كل أمر تواله من طريق االتباع 

بلغين ذلك منه واالنتفاع. ال من طريق املماثلة واالرتفاع. وأسألك بأمسائك احلسىن املستجابة أن ت
مستطابة. وال تردين منك خائب. وال ممن لك نائب. فإنك الواجد الكرمي وأنا العبد العدمي. وصلى اهلل 

 على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني.
* * * 

 الصيغة الفيضية
 وعنا به آمني Eله أيضًا 
 يل ىل مل خل

لواتك وسالمة تسليماتك على أول التعينات املفاضة من العماء الرباين. اللهم أفض صلة ص
إىل النوع اإلنساين. املهاجر من مكة كان اهلل ومل يكن معه شيء ثاين إىل مدينة  املضافةوآخر التنزالت 

 مظ حط مض خض ُّٱوهو اآلن على ما عليه كان. حمصي عوامل احلضرات اإلهلي اخلمس يف وجوده 
 َّ يك ىك مك لك اك ُّٱ. وارحم سائلي استعداداهتا بنداه وجوداه. [12: ]يس َّ جغ مع جع

. نقطة البسملة اجلامعة ملا يكون وكان. ولفظة األمر اجلوالة بدوائر األكوان، سر اهلوية [107: ]األنبياء
اليت يف كل شيء سارية. وعن كل شيء جمردة وعارية. أمني اهلل على خزائن الفواضل ومستودعها. 

القوابل وموزعها. كلمة االسم األعظم، وفاحتة الكنز املطلسم، املظهر األمت  ومقسمها على حسب
اجلامع بني العبودية والربوبية، والنشء األعم الشامل لإلمكانية والوجوبية، الطود األشم الذي مل 
يزحزحه التجلي عن مقام التمكني، والبحر اخلضم الذي مل تعكره جيف الغفالت عن صفاء اليقني، 

النوراين اجلاري مبداد احلروف العاليات، والنفس الرمحاين، الساري مبواد الكلمات التامات، القلم 
الفيض األقدس الذايت الذي تعينت به األعيان واستعداداهتا، والفيض املقدس الصفايت الذي تكونت به 

ات يف رياض األكوان واستمداداهتا، مطلع مشس الذات يف مساء األمساء والصفات، ومنبع نور اإلفاض
النسب واإلضافات، خط الوحدة بني قوسي األحدية والواحدية، وواسطة التنزل اإلهلي من مساء األزلية 
إىل أرض األبدية، النسخة الصغرى اليت تفرعت عنها الكربى، والدرة البيضاء اليت تنزلت إىل الياقوتة 
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كون، ومادة الكلمة الفهوانية. الطالعة احلمراء. جوهر احلوادث اإلمكانية اليت ال ختلو عن احلركة والس
من كن إىل شهادة فيكون. هيوىل الصور اليت ال تتجلى بإحداها مرة الثنني وال بصورة منها ألحد 
مرتني. قرآن اجلمع الشامل للممتنع والعدمي وفرقان الفرق الفاصل بني احلادث والقدمي صائم هنار إين 

 َّ يل ىل مل خل ُّٱ ينام قليب، واسطة ما بني الوجود والعدم أبيت عند ريب. وقائم ليل تنام عيناي وال

، فذلكة دفتر األول [20: ]الرمحن َّ مم خم حم جم ُّٱ. ورابطة تعلق احلدوث بالقدم، [19: ]الرمحن
واآلخر. ومركز إحاطة الباطن والظاهر حبيبك الذي استجليت به مجال ذاتك على منصة جتلياتك 

تك، وخلعت عليه خلعة الصفات واألمساء وتوجته بتاج اخلالفة ونصبته قبلة لتوجهاتك يف مجيع جتليا
العظمى، وأسريت جبسده يقظة من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى حىت انتهى إىل سدرة املنتهى، 

 َّ زث رث يت ىت نت مت ُّٱوترقى إىل قاب قوسني أو أدىن، فسر فؤاده بشهودك حيث ال صباح وال مساء 

حيث ال خال وال مال ما زاغ البصر وما طغى. صّل اللهم عليه صالة  وقر بصره بوجودك [11: ]النجم
يصل هبا فرعي إىل أصلي، وبعضي إىل كلي، لتتحد ذايت بذاته، وصفايت بصفاته، وتقر العني بالعني، 
ويفر البني من البني وسلم عليه سالمًا أسلم به يف متابعته من التخلف ويف طريق شريعته من التعسف، 

حمبتك إياي مبفتاح متابعته، وأشهدك يف حواسي وأعضائي من مشكاة شرعه وطاعته، ألفتتح باب 
وأدخل وراءه حصن ال إله إال اهلل، ويف أثره إىل خلوة يل وقت مع اهلل، إذ هو بابك الذي من مل 
يقصدك منه سدت عليه الطرق واألبواب، ورد بعصا األدب إىل اصطبل الدواب. اللهم يا رب يا من 

ه إال النور، وال خفاؤه إال شدة الظهور أسألك بك يف مرتبة إطالقك عن كل تقييد اليت ليس حجاب
تفعل فيها ما تشاء وتريد وبكشف عن ذاتك بالعلم النوري، وبتحولك يف صور أمسائك وصفاتك 
بالوجود الصوري، أن تصلي على سيدنا حممد صالة تكحل هبا بصرييت النور املرشوش يف األزل، 

ما مل يكن وبقاء من مل يزل، وأرى األشياء كما هي يف أصلها معدومة مفقودة، وكوهنا مل  ألشهد فناء
تشم راحة الوجود فضاًل عن كوهنا موجودة وأخرجين اللهم بالصالة عليه من ظلمة أنانييت إىل النور، 

رنا به من ومن قرب جسمانييت إىل مجيع احلشر وفرق النشور، وأفض علينا من مساء توحيدك إياك ما تطه
رجس الشرك واإلشراك، وأنعشنا باملوتة األوىل والوالدة الثانية، وأحينا احلياة الباقية يف هذه الدنيا 
الفانية، واجعل يل نورًا أمشي به يف الناس، فأرى وجهك أينما توليت بدون اشتباه وال التباس، ناظرًا 

عليك، وهاديًا بإذنك إليك، يا أرحم الرامحني، بعيين اجلمع والفرق، فاصاًل بني الباطل واحلق، دااًل بك 
يا أرحم الرامحني، يا أرحم الرامحني، صّل وسلم على سيدنا حممد صالة وسالمًا تتقبل هبما دعائي، 
وحتقق هبما رجائي، وعلى آله أهل الشهود والعرفان وأصحابه أصحاب الذوق والوجدان، ما انتشرت 

عيان، آمني آمني آمني وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب طرة ليل الكبان، وأسفر صبيح جبني ال
 العاملني.

ِز عّنا مد واْجدنا حمسيدنا حممد وآل سيدنا حممد صّل على سيدنا حممد وعلى آل سي رب)اللهم 
 أفضل ما هو أهله( ثالث مرات. aسيدنا وموالنا حممدًا 

* * * 
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 الدور األعلى
 ويسمى حزب الوقاية ملن أراد الوالية

 وعنا به آمني Eله أيضًا 
 يل ىل مل خل

بسم  رز أمانحهان اللهم يا حي يا قيوم بك حتصنت فامحين حبماية كفاية وقاية حقيقة بر -1
 اهلل.

 . باهللة إالوأدخلين يا أول يا آخر مكنون غيب سّر دائرة كنز ما شاء اهلل ال قو -2
: ]آل عمران َّ ّٰ ِّ ُّ ُّٱوأسبل علي يا حليم يا ستار كنف ستر حجاب صيانة جناة  -3

103]. 
 َّ رث يت ىت نت ُّٱوابن يا حميط يا قادر علي سور أمان إحاطة جمد سرادق عز عظمة  -4

 .[26: ]األعراف
اثة الءة إغي بكوأعذين يا رقيب يا جميب واحرسين يف نفسي وديين وأهلي ومايل وأوالد -5

 .[102: ]البقرة َّ زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يبُّٱإعاذة 
بار جامل أو ظإن فن ائك وكلماتك شر الشيطان والسلطاتك وأمساوقين يا مانع يا دافع بآي -6

 ْته  غاشية من عذاب اهلل.بغى علي َأَخذ
 حد منهم بسوءأمَّ يل ن َهوجنين يا مذل يا منتقم من عبيدك الظاملني الباغني علي وأعواهنم فإ -7
 .[23: ]اجلاثية َّ حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ُّٱخذله اهلل 
ن دحوريمخديعة مكرهم وارددهم عين مذمومني مذؤومني واكفين يا قابض يا قهار  -8

 .[43: ]الكهف َّ جف مغ جغ مع جع ُّٱبتخسري تغيري تدمري فما كان له من 
، [31: ]القصص َّ مم ام يل ىل يكمل ىك مك ُّٱوأذقين يا سبوح يا قدوس لذة مناجاة  -9

 بفضل اهلل.
 .[45: ]األنعام َّ مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱوأذقهم يا ضار يا مميت نكال وبال زوال  -10
 يه ىه مه جه ُّٱوآمين يا سالم يا مؤمن صولة جولة دولة األعداء بغاية بداية آية  -11
 .[64: ]يونس َّ ٰرٰى ٰذ يي ىي خيمي حي جي

 رئ ّٰ ُّٱمة وتوجين يا عظيم يا معز بتاج مهابة كربياء جالل سلطان ملكوت عز عظ -12
 .[65: ]يونس َّ يئ ىئ نئ زئمئ

 مي خي حي جي يه ىه مه ُّٱوألبسين يا جليل يا كبري خلعة جالل مجال كمال إقبال  -13
 .[31: ]يوسف َّ ىي

املعزة واحملبة بادك وألق يا عزيز يا ودود علّي حمبة منك فتنقاد وختضع يل هبا قلوب عب -14
 .[165: ]البقرة َّ يفىق ىف يث ىث نث زثمث رث يت ُّٱواملودة من تعطيف تأليف 
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 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱوأظهر علّي يا ظاهر يا باطن آثار أسرار أنوار  -15
 .[54: ]املائدة َّ حت جت هب مب

 يل ىل مل ُّٱووجه اللهم يا صمد يا نور وجهي بصفاء مجال أنس إشراق فإن حاجوك  -16
 .[20: ]آل عمران َّ رن مم ام

رباعة غة والالبالومجلين يا بديع السموات واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام بالفصاحة و -17
 .ر اهلل، برقة رأفة رمحة مث تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذك[28-27: ]طه َّ خض حض جض مص خص حص مسُّٱ

عزة  س جربوتن بأموقلدين يا شديد البطش يا جبار سيف اهليبة والشدة والقوة واملنعة  -18
 .[126: ]آل عمران َّ مم ام يل ىل مل يكُّٱ

 [26-25: ]طه َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱوأدم علّي يا باسط يا فتاح هبجة َمَسّرة  -19
: ]الروم َّخض حض جضُّٱوبأشائر بشائر  [1: ]الشرح َّ خس حس جس مخ ُّٱبلطائف عواطف 

4]. 
ين آمنوا من الذ كونألوأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقليب اإلميان واالطمئنان والسكينة  -20

 وتطمئن قلوهبم بذكر اهلل.
 نث مث زث رث يت ىت ُّٱوأفرغ علي يا صبور يا شكور صرب الذين تذرعوا بثبات يقني  -21
 .[249: ]البقرة َّ ىفيف يث ىث

ن فوقي وم وعن مشايل واحفظين يا حفيظ يا وكيل من بني يدي ومن خلفي وعن مييين -22
 .[11: ]الرعد َّ مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱومن حتيت بوجود شهود جنود 

 خك حك جك مق حق مف خف ُّٱوثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل  -23
 .[81: ]األنعام َّ مك لك

 هب مب خبحب جب ُّٱه وانصرين يا نعم املوىل ويا نعم النصري على أعدائي نصر الذي قيل ل -24
 . [67: رة]البق َّ جت

 ىن من خن ُّٱ املؤيد بتعزيز توفري aوأيدين يا طالب يا غالب بتأييد نبيك حممد  -25
 لتؤمنوا باهلل. [45: ]األحزاب َّ مه جه ين

 ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱواكفين يا كايف يا شايف األعداء واألسواء واألدواء بعوائد فوائد  -26
 .[21: ]احلشر َّ يكمل ىك مك لك اك يق

 َّيك ىك مك لك اك ُّٱوصول قبول تيسري تسخري وامنن علّي يا وهاب يا رزاق حبصول  -27
 .[60: ]البقرة

 مه جه ُّٱد إمداد اد إسعاإير وتولين يا ويل يا علي بالوالية والعناية والرعاية والسالمة مبزيد -28
 .[38: ]يوسف َّ يه ىه

 جح مج ُّٱمت أكر وأكرمين يا غين يا كرمي بالسعادة والسيادة والكرامة واملغفرة كما -29
 .[3: ]احلجرات َّ جس مخ جخ مح

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱوتب علي يا تواب يا حكيم توبة نصوحًا ألكون من  -30
 .[135: ]آل عمران َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
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: يث قلتح a وألزمين يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك سيدنا حممدًا -31
 .[19: ]حممد َّ هي مي خي حي جي ٰهُّٱ

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱواختم يل يا رمحن حبسن خامتة الناجني والراجني  -32
 .[53: ]الزمر َّ خبمب حب جب هئ

 يبرت ىب نب مب زب رب يئ ُّٱوأسكين يا مسيع يا قريب جنة ُأعدت للمتقني  -33
ا نافع . يبر، يا اهلل يا اهلل يا اهلل يا اهلل. يا رب يا رب يا رب يا [10: ]يونس َّ يت ىت نت مت زت

ك ا رحيم. أسأليا رحيم ي حيمريا نافع يا نافع يا نافع. يا رمحن يا رمحن يا رمحن يا رمحن. يا رحيم يا 
حسابًا  وربًا منريًايرًا وق قرحبرمة هذه األمساء واآليات والكلمات سلطانًا نصريًا ورزقًا كثريًا وقلبًا

 يسريًا وأجرًا كبريًا.
 له وصحبه وسلم تسليمًا كثريًاوأوصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي 
 احلروف تمت كتاب توجها
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 املوعظة احلسنة كتاب

 يل ىل مل خل
 عني.ه أمجوالصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحب احلمد هلل رب العاملني...

هذا جزء : يزه العزس سرّ حميي الدين بن العريب احلامتي الطائي األندلسي قّد: قال الشيخ األكرب
 : مسيته

 : املوعظة احلسنة
ملني من ء العالفضاليهم الصالة والسالم، واقيدت فيه طرفًا من مواعظ اهلل تعاىل ورسله عل

 : طلبًا للمثوبة من الواهب سبحانه وتعاىل: عباده
 : فمن ذلك ما روي أن اهلل تعاىل قال

إيل  ت تتبغض، وأنخريي إليك نازل، وشرك إيل صاعد، وأنا أحتبب إليك بالنعم: "يا بن آدم
 باملعاصي. يف كل يوم يأتيين ملك كرمي بقبيح فعلك.

 ما تراقبين، أما تعلم أنك بعيين.: بن آدميا 
عن  أعصمكويف خلواتك وعند شهواتك اذكرين وسلين أن أنزعها من قلبك، : يا بن آدم

 ك.معصييت، وأبغضها إليك، وأيسر لك طاعيت، وأحببها إليك، وأذكي ذلك يف عيني
 نك.عفأعرض  و عينأمرتك وهنيتك لتستعني يب وتعتصم حببلي، لئال تعصيين وتنب: يا بن آدم

 أنا الغين، وأنت الفقري إيل.
 إىل األرض. ، وختلدعين إمنا خلقت الدنيا وسخرهتا لك، لتستعد للقائي، وتتزود منها لئال تعرض
ي، فإن من ئاوال تكره لق اعلم بأن الدار اآلخرة خري لك من الدنيا، فال ختتر غري ما اخترت لك،

 ببت لقاءه".كره لقائي كرهت لقاءه، ومن أحب لقائي أح
 .-لتقوىافإن خري الزاد  –تزود من الدنيا لآلخرة، وطريقها : وقال بعض العلماء

 وسارع إىل اخلريات، ونافس يف الدرجات قبل فناء العمر وتقارب األجل.
 لقون يفو يتمأإياكم وجمالسة أقوام يتكلفون بينهم زخرف القول غرورًا، : وقال بعضهم

، وعداوة، ، وبغضًاطمعًاولوءة غّشًا، وغاًل، وحسدًا، وكربًا، وحرصًا، خداعًا، وقلوهبم مم: الكالم
لدنيا، اشهوات  بارهمدينهم التعصب، واعتقادهم النفاق، وأعماهلم الرياء، واخت: ومكرًا، وخيالء

بنون ما ال لون، وييأك يتمنون اخللود فيها، مع علمهم بأهنم ال سبيل هلم إىل ذلك، وجيمعون ما ال
ويركبون  ملعروف،اعون يؤملون ما ال يدركون، ويكسبون احلرام وينفقون يف املعاصي، ومينيسكنون، و

 املنكر.
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م، ع مغربكرقكم ماعلموا أن مثل دنياكم مع آخرتكم كمثل مش: "يا بين إسرائيل: قال عيسى
 ملشرق".امن  كلما أقبلتم إىل املشرق بعدمت من املغرب، وكلما أقبلتم إىل املغرب بعدمت

ء، مولعني ن الدعايبوجيبعضهم لقوم يتردون، يف طغياهنم يعمهون، وال يسمعون النداء وال  وقال
بلني دنيا مقال لىعن اآلخرة معرضني، وعلى األعقاب ناكسني، وععن الطاعات ومدبرين  بالشهوات

 وعظة،معون امل يسالمتكالبني تكالب الكالب على اجليف، منهمكني يف الشهوات، تاركني للصلوات، 
 ملوت باحلق.ام سكرة يئهوال تنفعهم التذكرة، فال جرم أهنم مهملون قلياًل، ويتمتعون يسريًا، مث جت

كون ما م، ويترم منهشاؤوا أو أبوا، فيفارقون حمبوباهتم على رغ–ذلك ما كانوا منه حييدون 
 ...اتهوصاحب مرب حليل زوجته، وامرأة ابنه، وبعل ابنته،: مجعوا لغريهم، يتمتعون إىل أخذهم

إذا قامت  رة عليها حسي: هلم املهنا، وعليه الوبال. مثقل ظهره بأوزاره، معذب مبا كسبت يداه
 عليه وعلى أهله القيامة".

 : قال تعاىل لبين إسرائيل: ومنها
فلم ختافوا،  م النارفناك"رغبناكم يف اآلخرة فلم ترغبوا، وزهدناكم يف الدنيا فلم تزهدوا، وخو

ينام،  ىل له ساق الهلل تعاإن ا بشر القتالني: نة فلم تشتاقوا، واحنينا عليكم فلم تبكواوشوقناكم إىل اجل
 وهو نار جهنم".

شية الدواء خب"صم عن الدنيا، واجعل فطرك املوت، وكن كاملداوي جرحه : وقال عيسى 
إىل الشرير و بعده،  شرأن ينقض عليه، وعليك بكثرة ذكر املوت، فإن املوت يأيت إىل املؤمن خبري ال

 بشر ال خري بعده".
 لى".ل األعة باحمل"الفضالء صحبوا الدنيا بأجساد أرواحها معلق: علي كرم اهلل وجههوقال 

ز اهلل ع بدعهومما وجد يف بعض كتب بين إسرائيل يف صفة خلق آدم، وتكوين جسده حني أ
 : وجل، وأخرجه، قال تعاىل

يف  ه، تنشأذريتو، مث جعلتها وراثة يف ولده "إين خلقت آدم وركبت بدنه من أربعة أشياء
د، خن وبارس، وسإين ركبت جسده من رطب وياب: أجسادهم، ومتوت عليها إىل يوم القيامة، وذلك

، ورطوبته التراب قبل وذلك إين خلقته من تراب وماء، مث نفخت فيه نفسًا وروحًا، فيبوسة جسده من
 لروح".من املاء، وحرارته من النفس، وبرودته من ا

وال  ن،هبسد إال م للجأربعة أنواع ُأخر، هن مالك اجلسد، ال قوا: مث جعلت يف اجلسد بعد هذا
 بلغم.، والاملرة السوداء، واملرة الصفراء، والدم: تقوم واحدة منهن إال باألخرى وهن

املرة  رارة يفاحل مث أسكنت بعضهم يف بعض، فجعلت مسكن اليبوسة يف املرة السوداء، ومسكن
 الصفراء، والرطوبة يف الدم، والربودة يف البلغم.

دة كل واح كانتوفأي جسد اعتدلت فيه هذه األخالط األربعة اليت جعلتها مالكه وقوامه، 
 كملت صحته واعتدلت بنيته.: منهن ربعًا، ال يزيد وال ينقص
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 د مناجلس دخل السقم على: فإن زادت واحدة منهن على أخواهتا، وقهرهتن ومالت هبن
 نواحيهن بقدر قلتها عنهن، وضعفت طاقتها عن مقاومتهن.

مر أيستقيم وعتدل كيف يزيد يف الناقص، وينقص يف الزوائد حىت ي: مث علمته الطب والدواء
 اجلسد.

د؟ أم من لى اجلسسقم عهو الذي يعلم من أين دخل ال: فالطبيب الفاره، العامل بالدواء والداء
 ص من زائدها،ا، وينقاقصهنن؟ ويعلم الدواء الذي يعاجل به، فيزيد يف أين الزيادة؟ أم من أين النقصا

 حىت يستقيم أمر اجلسد على فطرته، ويعدل الشيء بأقرانه.
دم، وهبا آق بين أخال مث صريت هذه األخالط اليت ركب عليها اجلسد، فطرة، وأصوهلا عليه تبىن

 يوصفون.
 نانية.األ: رة احلدة، ومن الربودةفمن التراب العزم، ومن املاء اللني، ومن احلرا

 كان عزم قساوة وفظاظة.: فإن مالت به اليبوسة وأفرطت
 توانيًا ومهانة.: كان لينه: وإن مالت به الرطوبة
 كان حدته طيشًا وسفاهة.: وإن مالت به احلرارة

 وإن مالت به الربودة. كانت أنانيته... وبالدة.
نيًا يف يف لينه، متأ تهاديًامزمه عن عازمًا يف إنابته لينًا يف فإذا اعتدلت أخالقه، واستقام أمره، وكا

اء شدل، من أيها ر املعتقداحدته، ال يغلبه خلق من أخالقه، وال مييل به طبيعة من طبائع أخالقه عن امل
 استكثر، ومن أيها شاء قّلل، وكيف شاء عدل.
 نفسًا وروحًا.: مث نفخت فيه من روحي، وقرنت اجلسد

ينام، ورب، سمع ابن آدم، ويبصر، ويشم، ويذوق، ويلمس، وحيس، ويأكل، ويشفبالنفس ي
 وينتبه، ويضحك، ويبكي، وحيزن.

كرم، تع، ويت، ومييعقل، ويفهم، ويدري، ويعلم، ويستحيي، وحيلم، وحيذر، ويتقدم: وبالروح
 ويقف، ويهيج.

 مكره،وحدته، وخفته، وشهوته، ولعبه، وهلوه، وضحكه، وسفهه، : فمن النفس يكون
 وخداعه، وعنفه، وخرقه.

 صربه.ته، وعلمه، ووقاره، وعفافه، وحياؤه، ووفاؤه، ويكون صدقه، ورفع: ومن الروح
لروح، اخالق أأن يغلب عليه خلق من أخالق النفس، قابله بضده من : فإذا خاف ذو اللب

اء، يواللعب باحل العفاف،وة بوألزمه إياه ليعدله ويقومه، فيقابل احلدة باحللم، واخلفة بالوقار، والشه
 خلرق بالصرب.رفق، وابال واللهو بالنهي، والضحك بالعزم، والفظاظة بالكرم، واخلداع بالصدق، والعنف

 اره.م إصرقساوته، وخبله، وفظاظته، وشحه، وإياسه وقنوطه، وعز: ومن التراب يكون
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ؤه، ه، ورجاقبولو، سهولته، ولينه، واسترساله، وتكرمه، ومساحته، وقربه: ومن املاء يكون
 واستبشاره.

ملائية، خالق ان األمفإذا خاف ذو اللب أن يغلب عليه خلق من أخالقه الترابية، قابله بضده 
م، والشح ة بالكرلفظاظليعد له، ويقومه فيقابل القسوة باللني، والبخل بالعطاء، وا: وألزمه إياه

 لتوبة.ر بابالقبول، واإلصرا بالسماحة، واليأس بالرجاء، والقنوط باالستبشار، والعزم
أس رعة على صوم وذكر أن بعض العارفني باهلل تعاىل اجتاز مرة يف بعض سياحته براهب يف

جل من ر: قال ن ذا؟م: فأخرج الراهب رأسه من صومعته، وقال: يا راهب: جبل، فوقف بإزائه، فناداه
 خالف يف: راهبال الق هلل تعاىل؟كيف الطريق إىل ا: فماذا تريد؟ قال: أبناء جنسك اآلدميني. قال

 لصومعة؟ هذه ايفتباعدت عن الناس، وحتصنت : التقوى. قال: فما خري الزاد؟ قال: اهلوى. قال
حة طلبت راهتم، وأجريه من سوء عشر: خمافة على قليب من معاشرهتم وحذرًا على عقلي: قال

 .نهم، فاسترحت منفسي عن مقاساة مداراهتم، وقبيح فعاهلم، وجعلت معامليت مع ريب
دع وول يل، ق القفخربين يا أحد أتباع املسيح، كيف وجدمت معاملتكم مع ربكم، واصد: قال

 عنك تزويق الكالم، وزخرف القول.
 كيف؟: شر معاملة تكون. قال له: فسكت الراهب طوياًل، مث قال

 وترك الشهوات لليل،ألنه أمرنا بالكد لألبدان، وجهد النفوس، وصيام النهار، وقيام ا: قال
يف العيش،  اخلشونةى، واملركوزة يف اجلبلة، وخمالفة اهلوى الغالب، وجماهدة العدو املسلط، والرض

 والصرب على الشدائد والبلوى.
وك رت الشك، وكثجعل األجر بالنسبة يف اآلخرة بعد املوت مع ب عد الطريق: ومع ذلك كله

 واحلرية، واخلوف من الناس.
املتكم مع جدمت معيف ولتنا مع ربنا، فخربين عنكم يا معشر أتباع أمحد، كفهذه حالنا يف معام

 خري معاملة تكون وأحسنها.: ربكم؟ قال له اجملتاز
ل، بل العمقثريًا ربنا أعطانا سلفًا ك: صف يل ما هي؟ وكيف هي؟ قال له اجملتاز: قال له

 عاملة.ومواهب جزيلة ال حتصى فنون أنواعها من النعم، واإلفضال قبل امل
 .-ادآنف مستفا بني سالف معتاد، وم-يف أنواع نعمة، وفنون من آالئه فنحن ليلنا وهنارنا 

 ا النعمةأم: لفكيف خصصتم هبذه املعاملة دون غريكم، والرب واحد؟ قا: قال له الراهب
، الرأي د، وصحةعتماواإلفضال واإلحسان، فعموم للجميع، قد غمرتنا كلنا. ولكنا خصصنا حبسن اال

طريق، وتفقد زمة ال، ومالمن حماسبة النفس: واإلقرار باحلق، واإلميان، والتسليم له، وصدق املعاملة
إلهلام ساعة لوحي وار واتصاريف األحوال الطارئة من الغيب، ومراعاة القلب مبا يرد عليه من اخلواط

 فساعة.
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عقل ما سمع، وام ما توافهأزيدك، امسع ما أقول، : زدين يف البيان؟ قال اجملتاز: قال الراهب
 تفهم.

سله من  جعل نمثرًا، ملا خلق اإلنسان من طني، ومل يكن قبل شيئًا مذكو: "إن اهلل جل بقاؤه
خلقًا  جه هناكن أخرأتسعة أشهر، إىل : ماء مهني ـ نطفة يف قرار مكني ـ مث قلبه حااًل بعد حال

صًا لذيذًا نًا خالنا لبهساملة، مث زود من سوّيًا، بنية صحيحة، وصورة تامة، وقامة منتصبة، وحواس 
ه أن بلغه أشد ته، إىلب حكمحولني كاملني مث رباه وأنشأه وأمناه بفنون لطفه، وغرائ: سائغًا للشاربني

وفمًا  وقًا لذيذًا،دًا، وذًا حاقلبًا ذكيًا، ومسعًا وعيًا، وبصر: واستوى، مث آتاه حكمًا وعلمًا، وأعطاه
ة، ورؤية متييزًا وفكروافيًا، صنًا ولسانًا ناطقًا، وعقاًل صحيحًا، وفهمًا جيدًا، وذه طيبًا، وملسًا لينًا،

 احة والبيان،مه الفص علمثوإرادة مشيئة، واختيارًا وجوارح طائعة، ويدين صانعتني، ورجلني ساعيتني، 
نافع، املجوه وطلب ووالصنائع واحلرف، واحلرث والزراعة، والبيع والشراء، والتصرف يف املعاش، 

 يفوسخر له ما  لسياسة، واواختاذ البنيان، وطلب العزة والسلطان، واألمر والنهي، والرئاسة، والتدبري
تصرفًا فيها مألرباب كم احت: من احليوان والنبات وجواهر املعادن، فغدا متحكمًا عليها: األرض مجيعًا

 عًا هبا إىل حني.تتصرف املالك، متم
شرف أخر، هو آّنًا فاد أن يزيد يف فضله وإحسانه، وجوده وإنعامه أر: مث إن اهلل جل ثناؤه

عيم يف الن دادهووأجل من هذه اليت تقدم ذكرها، وهو ما أكرم من مالئكته وخالص عباده وأهل 
ا لبؤس، ولذاهتوبًا باا مشاألبدي، الذي ال يشوبه شيء من النقص، وال من التنغيص، إذ كان نعيم الدني

ر، وغناها ا بالكدصفوهباحلزن، وفرحها بالغم، وراحتها بالتعب، وعزها بالذل، و باآلالم، وسرورها
 بالفقر، وصحتها بالسقم.

 صورة يفانون معذبون يف صورة املنعمني، مغرورون يف صورة الواثقني مه: وأهلها فيها
هنار، وليل و لمة،نور وظ: املكرمني، وجلون يف صور املطمئنني، خائفون مترددون بني املتضادين

تعب، واحة وصيف وشتاء، وحر وبرد، ورطب ويابس، وعطش وري، وجوع وشبع، ونوم ويقظة، ور
فيها  أبناؤهايا ووشباب وهرم، وقوة وضعف، وحياة وموت، وما يشاكل هذه األمور اليت أهل الدن

 مترددون، مدفوعون إليها، متحريون.
ينقلهم وللذات، ة بااآلالم املشوبفأراد ريب ـ أيها الراهب ـ أن خيلصهم من هذه األمور، و

ل، وكرامة ز بال ذم، وعغنعيم ال بؤس فيه، ولذة ال أمل فيها، وسرور بال حزن، وفرح بال : منها إىل
وحياة  ال سقم،حة ببال هوان، وراحة بال تعب، وصفو بال كدر، وأمن بال خوف، وغىن بال فقر، وص

 ة.بال موت، وشباب بال هرم، ومودة بني أهلها، وزين
ة بني ، وصداقهالةجفهم يف نور ال يشوبه ظلمة، ويقظة بال نوم، وذكر بال غفلة، وعلم بال 

 آلبدين.امنني مطمئنني، أبد آ -خوانًا على سرر متقابلنيإ-وال حسد، وال غيبة  أهلها بال عداوة،
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م، ملظللعميق ايض اوملا مل ميكن اإلنسان أن يكون هبذا اجلسد احلسي، واجلسم الطويل العر
تلك األوصاف ب يليق ذا الاملركب من أجزاء األركان املتضادة، املؤلف من األخالط األربعة، إذ كان ه
ًا نشأ آخر، نشئ خلقن يأ: الصافية، واألحوال الباقية، فاقتضت العناية بواجب حكمة الباري جل ثناؤه

 يل ىل مل ُّٱ ، النشأة اآلخرة،[62: ]الواقعةَّمل يك ىك مك لك اك ُّٱ: كما ذكر يف قوله تعاىل
وهنم ا ويدعهبهنم ، فبعث اهلل جل ثناؤه هلذا السبب أنبياء إىل عباده، يبشرو[20: ]البقرةَّرن مم ام

 يها.رود إلمستعدين قبل الو: يطلبوهنا: إليها، ويرغبوهنم فيها، ويدلوهنم على طريقها
شدائد  هم أيضاعلي ولكيما يسهل عليهم مفارقة مألوفات الدنيا من شهواهتا ولذاهتا، وخيفف

ن ؤسها، وحيذرودنيا وبيم الوميحو ما قبلها من نع: الدنيا ومصائبها، إذ كانوا يرجون بعدها ما يعمرها
 فوت نعيمها، فإنه من فاتته فقد خسر خسرانا مبينا.

يشنا يف د طاب ععتقافهذا هو ديننا واعتقادنا ـ يا راهب ـ يف معاملتنا مع ربنا وهبذا اال
طلبها،  رصنا يفحزاد وهد فيها وترك شهواهتا، واشتدت رغبتنا يف اآلخرة، الدنيا، وسهل علينا الز

أهال أن   جعلنا، حنيوخف علينا كد العبادة، فال حنس هبا، بل نرى ذلك نعمة وكرامة، وعزا وشرفا
 ن إحسانه.نا وفنوعمالأنذكره، إذ هدى قلوبنا وشرح صدورنا، ونور أبصارنا، ملا تعرف إلينا بكثرة 

: دومن هاد رشي رفعه،أجزاك اهلل خريا من واعظ ما أبلغه، ومن ذاكر إحسانه ما : اهبفقال الر
 ما أشفقه.: ما أحزمه، ومن أخ ناصح: ما أبصره، وخطيب رفيق

ي القلوب اؤه حييجل ثن "يا بين جالس العلماء، وزامحهم بركبتيك، فإن اهلل: لقمان البنهوقال 
من  احلكمة نزلت اء، فإنلعلمايتة بوابل السماء، وإياك ومنازعة امليتة بنور العلم، كما حييي األرض امل

 صرفوها إىل هوى نفوسهم".: السماء صافية، فلما تعلمها الرجال
ملداوي لطبيب امثل اك"مثل العامل الراغب يف الدنيا، احلريص يف طلب شهواهتا، : وقال بعضهم

 ؟".غريه املرض نفسه، فال يرجى منه الصالح، فكيف يشفي غريه
 : يف بعض مواعظه لبين إسرائيل وقال عيسى 

دخلون اجلنة، ليها فتون إقعدمت على طريق اآلخرة، فال أنتم تسري: "أيها العلماء، وأيها الفقهاء
 وال تتركون أحدا جيوزكم ويصل إليها".

 وإن اجلاهل أعذر من العامل، وليس لواحد منهما عذر.
 زاهد.: يا، فهو"من ترك الشغل بفضول الدن: وقال بعضهم

 متواضع.: وقام حبقوق الناس، فهو: ومن أنصف يف املودة
 حكيم.: ومن كظم الغيظ، واحتمل الضيم، والتزم الصرب فهو

 اقتصر يفويه، ومن متسك بالعدل، وترك فضول الكالم، وأوجز يف النطق، وترك ما ال يعن
 عابد".: أموره، فهو
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وجه احلكم   يتجه،وى، وملتفكر يف أمر التكليف، والبلإن وليا من أولياء اهلل تعاىل ملا : وقيل
 : ونادى ربه: فيها، قال يف مناجاته

، وسلطت علّي ختربين ومل "يا رب خلقتين ومل تستأمرين، ويتمتين وال تستشريين، وأمرتين وهنيتين
 زينة، مثمنيا دهوى مرديا، وشيطانا مغويا، وركبت يف نفسي شهوات مركوزة، وجعلت بني عيين 

 هن من خن حن جن ُّٱ، أو ]112: هود[َّ يث ىث نث ُّٱ: خوفتين، وزجرتين بوعيد وهتديد، فقلت
آمالك رديك، وتواحذر الشيطان أن يغويك، والدنيا أن تغرك، وجتنب شهواتك ال ، ]26: ص[َّجه

رة فال ، واآلخحالل تلهيك، وأوصيك بأبناء جنسك فدارهم، ومعيشة الدنيا فاطلبها من وأمانيك ال
ت يا رب فقد فصل، ]11: احلج[َّ جت هب مب خب ُّٱتعرض عنها فتخسر الدنيا واآلخرة تنسها، وال 

 .هتديأبني أمور متضادة، وقوى متجاذبة، وأحوال متباينة، فال أدري كيف أعمل وال 
 ي، ودلينبيد أي شيء أصنع وقد حتريت يف أموري وضللت يف حرييت، فأدركين يا رب، وخذ

 على سبيل جنايت، وإال هلكت".
لك ربا هو  تعلم أنلمرتك "عبدي، إمنا أ: ى اهلل إليه، وألقى يف سره وأهلمه إياه، فقال لهفأوح

 خالقك ورازقك، ومصورك ومنشئك، وحافظك وهاديك، وناصرك ومغنيك.
ك يل يت، وأنرعايولتعلم أيضا بأنك حمتاج ـ يف مجيع ما هنيتك عنه ـ إىل عصميت وحفظي و

نه ال إف ليال وهنارا يف مجيع أوقاتك، ومن أمور دنياك وآخرتك،: حمتاج يف مجيع تصرفاتك وأحوالك
تاج إيل، فتقر وحمنك مخيفى علّي من أمورك صغري وال كبري وال سر وال عالنية وليتبني لك وتعرف أ
تكون يف  غريي بلباغل فال بد لك مين، فعند ذلك ال تعرض عين، وال تتشاغل عين وال تنسين وال تتش

اتك يع خلويف مجكري ومجيع حوائجك تسألين ويف مجيع متصرفاتك ختاطبين، ودائم األوقات يف ذ
: ين معكتعلم بأم وتناجيين وتشاهدين وتراقبين وتكون منقطعا إيل من مجيع خلقي ومتصال يب دوهن
صحة ما وقلته،  ة ماحيث ما تكون قدامك. وإن مل ترين فإذا أردت هذه كلها وتنقلب وبان لك حقيق

 شيء وراءك، وأقبلت إيل وحدك. تركت كل: وصفت
 أهل جنيتويائي أقربك مين، وأوصلك إيل وأرفعك عندي وتكون من أوليائي وأصف: فعند ذلك

 ائما.أبدا د رمدايف جواري مع مالئكيت مكرما مفضال مسرورا فرحانا منعما ملذذا آمنا تبقى س
 إليك  إحساينقدميامي وفال تظن يب يا عبدي سوءا وال تتوهم علي غري احلق واذكر سالف أنع

مسعا لطيفا  خلقا سويا، وجعلنا لك، ]1: اإلنسان[َّ خض حض جض مص خص ُّٱومجيل آالئي لديك إذ خلقتك 
حا وعقال انا فصيولس ونظرا حادا وحواس دراكة وقلبا ذكيا وفهما ثاقبا وذهنا صافيا وفكرا لطيفا

 ئعة.ح طاكاملة وجواررصينا وبنية تامة وصورة حسنة وحسا دراكا وأعضاء صحيحة وأدوات 
مث أهلمتك الكالم واملقال وعرفتك املنافع واملضار وكيفية التصرف يف األموال والصنائع 
واألعمال وكشفت احلجب عن بصرك وفتحت عينيك للنظر إىل ملكويت وترى جماري الليل والنهار 

واألعوام والسنني واألفالك الدوارة والكواكب السيارة وعلمتك حساب األوقات واألزمان والشهور 
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واأليام وسخرت لك ما يف الرب والبحر من املعادن والنبات واحليوان تتصرف فيها تصرف املالك 
 وتتحكم عليها حتكم األرباب.

، لعدل واإلنصافدار، وااملقوفلما رأيتك متعديا جائرا، باغيا خائنًا، ظاملا طاغيا، متجاوزا احلد 
نك األذى ينصرف عيم، وليدوم لك الفضل والنع: لسرية العادلةواحلق والصواب، واخلري واملعروف، وا

 والنقم وعرضتك ملا هو خري لك وأفضل وأشرف وأعز وأكرم وألذ وأنعم.
 مث أنت تظن يف ظنون السوء وتتوهم علّي غري احلق.

ي العظيم  العلال باهللال حول وال قوة إ: إذا تعذر عليك فعل شيء مما أمرتك به فقل: يا عبدي
 :البقرة[َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ: فإذا أصابتك مصيبة فقل قالت محلة العرش ملا ثقل عليهم محله. كما
 فيي آدمصما قال وإذا زّلت بك القدمان يف معصييت، فقل ك كما يقول أهل صفويت وموديت. ]156

 .]23: األعراف[َّ خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ: Cوزوجته 
هيم لي إبراخلي ردت رشدا وقوال صوابا فقل كما قالوإذا أشكل عليك أمر وأمهك رأي أو أ

 :جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ُّٱ 
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل
: الشعراء[َّمئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

78- 89[. 
 جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ: عقوبوإذا أصابتك مصيبة غم، فقل كما قال ي

 مت رتزت يب ىب نب ُّٱ: وإذا جرت خطيئة فقل كما قال كليمي موسى  .]86: يوسف[َّ خن حن
 حم يلجم ىل مل خل ُّٱ وإذا صرفت عنك معصييت، فقل كما قال يوسف  .]15: القصص[ٱَّيت ىت نت
 .[53: ]يوسف َّ ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم

 .[24: ]ص َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱليفيت وإذا ابتليت بفتنة، فافعل كما فعل داود خ
ال ققل كما م، فوإذا رأيت العصاة من خلقي، واخلاطئني من عبادي، ومل تدر ما حكمي فيه

 .[118: ]املائدة َّ حل جل مك لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف ُّٱ: املسيح 
 جضُّٱ: هى أنصاروعل وإذا استغفرتين وطلبت عفوي، فقل كما قال حبييب حممد صلوات اهلل عليه

 حمخم جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض
 .[286: ]البقرة َّ مي خي حي جي ٰه مه جه منهن خن حن جن مم

 جف مغ جغ مع جع ُّٱ: وإذا خفت عواقب األمور، ومل تدر مباذا خيتم لك فقل كما يقول أصفيائي
-8: ]آل عمران َّ ٰه مه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف
9]. 

 
 املوعظة احلسنةمت كتاب 
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 كتاب تنزل األمالك من عامل األرواح إىل عامل األفالك

 يل ىل مل خل
 الباب األول

 : يف ذكر اسم هذا الكتاب وشرحه جممالً 
   اامتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتتتتتتتتتت لع 

  تتتتتتتتتت  أمتتتتتتتتتتر  زتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتت ل  ا   التتتتتتتتتت  
 الختتتتتتتتتتتت ا    تتتتتتتتتتتت  ف ا   يتتتتتتتتتتتت  م ل تتتتتتتتتتتت   ف تتتتتتتتتتتت

  تتتتتتتتتتتي  ال قتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتي   ضتتتتتتتتتتتر   ا تتتتتتتتتتت 
 م    لتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت ل ال  تتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتت ازتتتتتتتتتتتم  

  لي تتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتت   أيتتتتتتتتتتتتتتتت   ال  تتتتتتتتتتتتتتتت    
 

 متتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت ل  اار اح فتتتتتتتتتتتتتت  اافتتتتتتتتتتتتتت     
     ستتتتتتتتتتتتتتت م  الم  تتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتر التتتتتتتتتتتتتتت ر   

    متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  اا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا   اامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م   الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ال         س 

  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا ر ااضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا   اامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    
   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  الم   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا   

 

لرمز، للغز واالى ع فهو مبينٌّ ،أودعت فيه لطائف األسرار وأضواء علوم األنوار هذا كتاٌب
ت أيضًا ستر منا قصد. وإليتحقق املدعي يف مناجاة ربه، عند وقوفه على هذه النتائج، باحلصر والعجز

م، كما ن أجل إنكارهة هلم معقوبولماء الرسوم، من ع  هذه املعاين اإلهلية يف هذه األلغاز اخلطابية، غريًة
ة، قائق مشَّائح احلن رومى أبصارهم، فلم يدركوا عل ختم اهلل على قلوهبم، وعلى مسعهم، وجعل غشاوةً 

 بثتهلو : وقال نيّب املعصوم، من اللعلممبن أخذ مثل هذا ا يًاّمة واللَّمة، تأّسومل مييزوا يف قلوهبم بني الل 
 -ه بيدهوضرب على صدر-نا هه إنَّ": ، حني علم النقلةعلي  ين هذا البلعوم، وكما قالطع مِ ُق

 : لسيناوكما قال ابنه الذكي احلرب الكبري  "،لًةَموجدت هلا َح مّجة، لو لعلومًا
 لتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتت ح  تتتتتتتتت    تتتتتتتتت     تتتتتتتتت  ر   ل  يتتتتتتتتت  رع 

 مستتتتتتتتتتتتت م    متتتتتتتتتتتتت  ر تتتتتتتتتتتتت       ستتتتتتتتتتتتت     
 

 لقيتتتتتتتتت  لتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتت  ممتتتتتتتتت  ي  تتتتتتتتت  ال   تتتتتتتتتت  
 يتتتتتتتتتتتتر   أ تتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتت  يأ   تتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتت  

 

)تنزل  كتابهذا ال يت  يت، وهبم فيها اهتديت، ومّسفبهؤالء السادات يف ستري هلذه العلوم تأّس
باب لفاتح على أرلقهار ا، واإلله املالكاام األمالك لألمالك، يف حركات األفالك( عن أوامر صفات العلَّ

 ح.لواضاأللباب، الصافات عند الباب، لسرائر صلوات أيام الليل احلالك، والنهار ا
رة وصه بوال علم ل التصوف، ورمبا يقول بعض من ال معرفة له بطريق احلقائق اليت هي نتيجُة

روق بال ترمجة تب، وباعلى غري ُل نه قشٌرإالتجارب فيها وال التصرف يف إطالة اسم هذا الكتاب، 
 فه، والقولصّنأ كل ما  يفالبيان الشايف ياهلل تعاىل أن غرض كقمعىن، واسم يهول بال جسم، فاعلم وفَّ 

 ودعه.توسر لديه يس عه،يه يودفه فما جعلت يف ترمجة الكتاب لفظة إال ملعىن فّلؤالكايف يف كل ما أ
"لألمالك" اللتحام : ل األمالك" ألهنا اآلمرة عن اهلل قلوبنا بضروب الطاعات، وقويل"تنزُّ: فقويل

"يف حركات األفالك" الرتباط الصلوات : النشأتني، وانتظام الصورتني، بفنون االستماعات، وقويل
لبيان حقيقة الذات ومل أقل  صفات: زالت، وقويل"عن أوامر" لتعدد التن: والتنزالت بالساعات، وقويل

ام" "العلَّ لم، والقول واإلرادة املتوجهات مع القدرة، على إجياد الكائنات، وقويل"صفة" ألهنا عن الِع
" ألن داللة اتن امللكوتيية، "وماإلنسان "اإلله" لكون األرواح: لكونه من األمساء اإلحاطيات، وقويل
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 بشرية، هكذا صرفته الكلمات، فعبداهلل، وعبيد اهلل، يف األرض، نظري ميكاييل يف لكية وداللة اهللماإلله 
"املالك" حذرًا من دعوى العبد للملك ملا حيصل له : وات، وجرباييل يف سدرة االنتهاءات، وقويلاالسم

" فاتح "ال: رسال بالقهر عما وجب هلا من املقامات وقويل"القهار" إلخراج اإل: يف السعايات، وقويل
"على الباب" لكون هذا التنزيل من العقول املفارقات، : لنزوهلم على شرح األفالك املستديرات، وقويل

"الصافات" لكوهنا طالبة : هلم على القلوب، سوى السادات، وقويل"األرباب" ألنه ال يتفطن لتنزُّ: وقويل
 "سرائر": قائق اإلهليات، وقويل"عند الباب" لكون حجاب العزة ال يرتفع عن احل: ، وقويلاتللمشاهد

"صلوات" ألن لكل صالة : ي السريرة املوجودة بني اهلل تعاىل، وبني العبد يف الصلوات، وقويلَتإلراَد
"أيام" إشارة للفرق بني هذه األيام املعهودات، واأليام : ضربًا من املناجاة، وصنفًا من الكرامات، وقويل

النهار الواضح، ألن الليل والنهار للمحسوسات املستترات،  و "الليل احلالك،: املقدرات، وقويل
 والظاهرات املرئيات، واحلالك الواضح لإلشارات املغيبات، والعبادات املستنريات".

 يف رغبًة تكلمأنه وأسطره، وعلى ترتيب هذه الكلمات، وهذا كله يف كتايب أذكره وأبيُّ
ندسي،  له عقٌل، يقبالتنزل حبمد اهلل تنزل قدسيوبات، ورفع الدرجات، وحط اخلطيئات، فهذا ثامل

 ام نشءٍ قيلدئه لى بحسي، مث يرجع عوده ع نفسي يظهره قالٌب ندسي، يتعلق به خاطٌريستره ثوب س  
: ]الواقعة َّمل يك ىك مك لك اكُّٱ [29: ]األعرافٱَّ حك جك مق ُّٱآخر مثل نشئه 

 لبيب سوى تركيب وحتليل بلغ التركيب.فليس يف عامل الَّ [62
 : تنزل األمالك على قلوب األولياء بيان

   تتتتتتتتتت     تتتتتتتتتت  اامتتتتتتتتتتي ع  إ ا  تتتتتتتتتت   التتتتتتتتتتر حع 
 ستتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتأ      م تتتتتتتتتتتتتت     متتتتتتتتتتتتتت    ق   

 إ  رأ :  تتتتتتتتتتتتتتتت  ي  ا  ستتتتتتتتتتتتتتتت   فمزتتتتتتتتتتتتتتتت  
 يتتتتتتتر  اار اف متتتتتتت  زتتتتتتت  ل ال يتتتتتتتل ف تتتتتتت    

 في  تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتتتتت   أستتتتتتتتتتتت  ل ر تتتتتتتتتتتت 
 ف تتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتت  ال قتتتتتتتتتتت  المقتتتتتتتتتتت    زتتتتتتتتتتتم 

 

 لتتتتتتتتت  ال يتتتتتتتتتل  إ  ض ضتتتتتتتتت   ر ي تتتتتتتتت    تتتتتتتتت    
 ال تتتتتتت   الريتتتتتتتل   تتتتتتت  ال تتتتتتت    ال خمتتتتتتتي   

 يقتتتتتتتت    تتتتتتتت  الزتتتتتتتتم  ال  يتتتتتتتت  متتتتتتتت  ال تتتتتتتت ل  
   تتتتتتت   يتتتتتتتر  اار اف متتتتتتت  زتتتتتتت  ل ال يتتتتتتتل  
  ي  تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت ا ختتتتتتتتتت ل  الم تتتتتتتتتت   الستتتتتتتتتتيل  
   تتتتتتتتت ا متتتتتتتتت  التتتتتتتتت م  الخسيستتتتتتتتت    ل يتتتتتتتتتل  

 

 الباب الثاني
 
 
  - سبحانه وتعاىل -ف يف معرفة املكل

 
 : فواملكل

  تتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتيم   إ ا متتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  إ  قتتتتتتتتتتت  
     تتتتتتتت  مخ   تتتتتتتت     تتتتتتتت  الزتتتتتتتت ر  ال تتتتتتتت  إ

    أ تتتتتتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتتتتتتت  فف تتتتتتتتتتتتتتتت    غيتتتتتتتتتتتتتتتتر  
  تتتتتتتتتتتت ففتتتتتتتتتتتف    تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت لم    ا  تتتتتتتتتتت    ف

   تتتتتتتت     أ تتتتتتتت  غيتتتتتتتترففتتتتتتتت  أ تتتتتتتت  متتتتتتتت  أع 
  تتتتتتتتت  أزتتتتتتتتت    متتتتتتتتت   ا تتتتتتتتت إ    تتتتتتتتت     لتتتتتتتتت

 فقتتتتتتت   تتتتتتت ر فتتتتتتت  م  تتتتتتت    تتتتتتت   تتتتتتتر  م  تتتتتتت 
  أزتتتتتتتتتتت ف متتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتتت    ا تتتتتتتتتتت 
 فتتتتتتتتتتتتتتتتتف    إيتتتتتتتتتتتتتتتتت ف   يتتتتتتتتتتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتتتتتتتت ف
     تتتتتتتتت  متتتتتتتتت     يمتتتتتتتتت  متتتتتتتتت   تتتتتتتتت  ختتتتتتتتت ل 

 متتتتتتتتت   فيتتتتتتتتت  ليتتتتتتتتت   تتتتتتتتت ر  متتتتتتتتت  ي تتتتتتتتت   م    

 أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع   
  ق   تتتتتتتتتتتتتتتتتت   قتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ف ستتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتترافع 

تتتتتتتتتتتتتتتتت  ع    ل تتتتتتتتتتتتتتتتت  هلل م تتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت فع   ع       س 
 يقتتتتتتتتتتتتتتتتت    ليتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا ف قتتتتتتتتتتتتتتتتت ر  تتتتتتتتتتتتتتتتت افع 

    تتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتت افع إفقتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتر  فيتتتتتتتتتتت  
 فتتتتتتتتت  ستتتتتتتتت  ي  ستتتتتتتتت  فع : فقتتتتتتتتت    تتتتتتتتت     تتتتتتتتت   

   تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت ر  ال يتتتتتتتتتتترا   تتتتتتتتتتي  م تتتتتتتتتتت فع 
 فيتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتت فع   تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت   ير

 ف تتتتتتتتتتتتي  ي تتتتتتتتتتتتي  ال يتتتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتتتر ضتتتتتتتتتتتت  فع 
  تتتتتتتتتتتتتت    ف تتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتأرافع أا  لتتتتتتتتتتتتتت 

   هللا لتتتتتتتتتتتتتتتتي  ستتتتتتتتتتتتتتتت افع إ     متتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت
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  تتتتتتتت   فتتتتتتتت   ريضتتتتتتتت  فم   رمتتتتتتتت   الم تتتتتتتت  
 

   متتتتتتتتتتتتتتت فع    م أأغتتتتتتتتتتتتتتت لي  لم تتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتت
 

ف املكلَّف وكلُِّة املالراجح ملعرف صعد الكلم الطيب على براق العمل الصاحل، بالعقل الصحيح
ألمر ، عن األمنياف الصريح الواضح، باستعمال موعظة النصيح الناصح، فتنزل الروح شبطريق الك

لم عدام ظإوجب، القلب، ليكشف له عن سر ما طلبه، يف عامل التمثل والغيب، بارتفاع احل على
رة لإلنسان حت الصوصهلذا لتعلم أيها القلب الكرمي أن احلقيقة اإلهلية تعطي أمرين، و: الريب، وقال

قسم  نييفني، حتكل وحده من دون غريه، فأوجده نشأتني باليدين، واحلجب له بنجدين، وأنزل عليه
ا يف عني، وأبرزمها يف الخص مشىل إيف الدنيا عن التمييز باإلضافة  العامل قسمني، يف القبضتني، فأخفامها

د نعلذلك تعاىل  حلد،ااآلخرة لذي عينني، ملا كانت اآلخرة ذات دارين، وملا كان الوجود على هذا 
هل ألشفع، ألهنم ر على الوتبالرب ا العلماء العارفني باهلل الزوج على الفرد، كما تعاىل عند العارفني
 ربيع أصل هذهصار التفعة، لوجود أربااجلمع، ولظهور الصورة املثلية مع احلقيقة اإلهلية، كانت مراتب 

 جيادحملدث باإلاىل إدت امت ت اخلالفة بالتقدمي، وبسببهااألشكال احملكمة املرصعة، وهبذه الصورة صحَّ
 هذا موضع حرية فقد نيطت هبا الغرية.ن كان إوالتكليف دقائق القدمي، و

 التتتتتتتتتتتتتتتتتتترل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
   تتتتتتتتتتتتتتتت    فتتتتتتتتتتتتتتتت ا ا ميتتتتتتتتتتتتتتتت :  تتتتتتتتتتتتتتتت  ع   ع إ

 

  الم   تتتتتتتتتتتتتتتت ي ليتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت ر  متتتتتتتتتتتتتتتت    
   رل   أ حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ي   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت: أ    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

املشاهدة الكشف و بوكل ما ثبت يف النظر الفكري من انبساط احلقائق، فهو عند العلماء باهلل
ع الشفع الوتر مفود، لشفع موجود لكنه حمدود، وغري حمدغري موجود وا لمن األغاليط، فالوتر معقو

عية بشف ال أقولها، ودودال حبإال بوجودها، كما ال تعرف الصورة إ، وال توجد ةكاهليوىل مع الصور
ال خيل وقيقته، حب حد ال يذهبن العدد يف األإمنا أقول باستحالة تعريها عن الصفات، فإالذات و

ة شرعت اإلهلي قيقةألهل اإلفك، وهلذه احل أهل الشرك واحلد الزٌمبطريقته فنفي الشفع واجب من 
 مل سر، ولولالك  ْحُلَي ن وتر الليل يشفع صالة املغرب، فانظرإالصالة كلها شفعًا ليس فيها وتر، و

 ي.د اإلهللوجول باملغرب هذا الوجود اإلهلي، وحماٌل أن يبطل اَطيشرع الوتر الليلي، لَب
يف  ائدة املطلوبة، والففصاًلتر الليلي، فال يوجد الوتر يف شيء أصاًل قطعًا وأن يشرع الو فال بّد

يف  ال سبيلموصوف، ووبدًا إال صفة أالوجود يف منا هي يف الشفع، ولذلك ال يرى إالعقل والسمع، 
ق تحقَّيف الكتب، دت بهأن تعرف املربوب والرب، ودع ما سو ينبغي ىل الوقوف، فهكذاإاإلميان هبذا 

 باب العلم الصرف.ا الكشف، فإنه ُلهذ
 : يف معرفة التكليف

 متتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتت  أزتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتت لي  م تتتتتتتتتت    
 فتتتتتتتتتتتتتف  ر تتتتتتتتتتتتت  ي  تتتتتتتتتتتتت  ف  تتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتت ا  
  تتتتتتتتتتتتتت امر إ  خ لمتتتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتتت  إرا  تتتتتتتتتتتتتت 
  ال تتتتتتتتت   فتتتتتتتتت  غم تتتتتتتتت   متتتتتتتتت  يتتتتتتتتترا    تتتتتتتتت 

 

تتتتتتتت      الم تتتتتتتتق   فتتتتتتتت   ر فيتتتتتتتت   ا  تتتتتتتتر      ع
 ل تتتتتتتتتتت  خ تتتتتتتتتتت    ا متتتتتتتتتتت  أ  تتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتت 

 المتتتتتتتتتتأم ر فتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتت ف زتتتتتتتتتتير   
تتتتتت     فتتتتتت   تتتتتت     لتتتتتت   تتتتتت  ف  لتتتتتت   قتتتتتت      ع

 

داء أفعامل كلفتهم يف  ،تقسمت العوامل فتقسمت التكاليف، وطمست املعامل فجهلت التصاريف
العبادة، وعامل كلفتهم يف حريهتم يف موافقة األمر واإلرادة، وعامل كلفتهم يف توجيه اخلطاب اإلهلي على 
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التكليف عليه، فتاهت األلباب يف هذا الباب، ليه، واستحالة إهذا العامل الكياين، مع رد األفعال 
 حن جن يم ىم مم خمُّ: واستوى فيه البصري واألعمى، وزادهم يف ذلك حرية وعمى، قوله تعاىل

ال وفيه منه حقيقة، إنه ما وجد شيء أم رقيقة، وهي لعمرو التصوف دقيقة، لكن ثَ  [17: ]األنفال َّخن
ه حقائق القدم، وامتنع القدمي أن تقوم به حقائق امسع يا مربوب رب القدم، امتنع احملدث أن تقوم ب

احلدوث، لئال يتقدم على وجوده القدم، لكن تبلى مجيع الصفات، وإال فمن أين ظهرت املتضادات 
ثبات كون، لكن ملا إعني، وال احلدوث بوصف  إثباِت واملتماثالت واملختلفات، وليس القدم بصفِة

الوجود ليعلم من  للمعلوم الواحد حتصيل املعرفتني، وأراد متاَمتعذرت األسباب يف الوجودين، ومل ميكن 
الطريقني، فظهر يف االحتاد تكليف حمقق، وعناء ال يتحقق، فظهرت بينهما برازخ التكليف يف مشهد 

 نئ مئ زئ رئ ُّّٰٱ: التخيري والتوقيف، وهلذا جاء اخلرب بالعماء، ما فوقه هواء وما حتته هواء، فقال
ليعرفون، فلو عرف نفسه مبعرفهتم دوهنم ما أوجد عيوهنم : قال ابن عباس، [56: الذاريات]َّىئ

ن مل يكن هلم مدخل إفصح التكليف يف القدم واخللق يف حال العدم، ومن هذه احلقيقة تكليف العباد، و
 ه.ِمَرَكياكم من الفزع يوم التناد بِ إياكم من العناد، وأمننا وإجياد، عصمنا اهلل ويف اإل

 الشريعة: الباب الثالث
 : معرفة سبب وضع الشريعة يف العامل

 َّ مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف ُّٱ: ومعىن قوله تعاىل
 .[24: ]فاطر َّ ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱ وقوله جل ثناؤه وتقدست أمساؤه [95: ]اإلسراء

  لمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أرا  هللا إزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ح خ قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 إم متتتتتتتتتتتتتتتتت    ريمتتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتتت    م    تتتتتتتتتتتتتتتتت   

 متتتتتتتتتتتتتتتتت   فأ  لتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتي     ي تتتتتتتتتتتتتتتت   م  ح 
 يتتتتتتتتتتتتتتتتت    ميتتتتتتتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتت     

 ر  ستتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت ر   فأ قتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتت  لمتتتتتتتتتتتتا  
 ستتتتتتتتتتتتتترارا   أ تتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتت ي   أ أ  تتتتتتتتتتتتتتر 

 

   تتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت   ا  ال مأ ي تتتتتتتتتتتت  ازتتتتتتتتتتتت م  
 استتتتتتتتتتتتتتتتتتترار أر اح ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف 
 أمي تتتتتتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتتتتتت    لستتتتتتتتتتتتتتتق       ل تتتتتتتتتتتتتتتم 
  را تتتتتتتتت   تتتتتتتتترأ  ال تتتتتتتتتي  إ    تتتتتتتتت  م زتتتتتتتتتم 
   تتتتتتتتتتت   ل متتتتتتتتتتتر هللا م  تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتم 
 ل  زتتتتتتتي    متتتتتتت    تتتتتتت  متتتتتتت   تتتتتتت    تتتتتتت   متتتتتتت 

 

منهج  مل، وهوالعا األمر الواحد صالح: انرَّشريعة يف العامل أمران، فيهما ِسسبب وضع ال
 عليه. ملؤمنني حقٌّه أن نصر اّروِس [179: ]البقرة َّ مث هت مت خت ُّٱ: األنبياء، ويؤيده قوله تعاىل

ه ملا نبَّ ه، فتيطان امسحكم سل هالربوبية وسّر زةعثبات أدلة العبودية، وظهور إ: واألمر اآلخر
 ى الذي ألغزناه. اه، وفك املعمَّرمزن

ما  .ة مبا ال حقيقة له، توجب التكليف، وما مث شيء إال وله حقيقة، فقد لزمك الوقوفنالطمأني
يف الوفا  ى، ولوال الوعيد والوعد ما سعْتها مث حنَّيبِ َعِل ْترسالة أنَّالمن أمة  إال قد اطمأنت، فلما جاءهتا 

ماها، ومل حتس به، ْدَأهبا ركن اجلدار َفَرفإهنا ذات حال يف العبودية، َضوية َدبالعهد، ودع ما قالت الَع
ت شغلي مبوافقة مراده فيما جرى، شغلين عن اإلحساس مبا ترون من شاهد احلال، فقد أقرَّ: وقالت

وحممد عليه الصالة والسالم يقلقه الوجع وميسح باملاء على  .هِببشغلها، وأعربت بشاهد حاهلا فانتَ 
: ربات، وتقولعلى رأسه تسكب لفراقه الَع Bللموت سكرات( وفاطمة  )إنَّ : يقولوجهه و

أن  اَن"ال كرب على أبيك بعد اليوم" فأثبت أنه يف كربات. فقد َب: واكرباه!! فريفع إليها طرفه، ويقول
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مل  احلقائق هلا رقائق غاب عنها أهل العالئق والعوائق، واحلال عالقة املريد، وحب الكشف هناية من
ذلك املشهود عليه، فذلك األمر فيه وراجع إليه، فليحذر أن  سمرًا ليأيذق لذة املزيد، وكل من شاهد 

إنه يف الكون اخلارج ال حمالة، فيثبت عند احملققني حماله، ومن مل يفرق بني نفسه وغريه، فال مييز : يقول
نا اهلل وإياكم من العلماء العاملني بني شره وخريه، فهذا سبب وضع الشرع، املوافق للعقل والطبع، جعل

  وحال بيننا وبني القوم الظاملني الفاسقني.
 : همعرفة كون الرسول من جنس املرسل إلي

 حل جل مك لك ُّٱ: وقوله تعاىل [9: ]األنعام َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ: لقوله تعاىل 
 مم ام يل ىل ُّٱ: ل إليهم مالئكة وقوله تعاىلومل يقل رجال ألن املرسَ  [95: ]اإلسراء َّ مل خل
 .[4: ]إبراهيم َّ ىنين نن من زن رن

 خ يمتتتتتتتتتتت  القتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتت  أ  تتتتتتتتتتت     ستتتتتتتتتتت  
   ف  لتتتتتتتت زتتتتتتتت   متتتتتتتت  لتتتتتتت  لتتتتتتتت  ي تتتتتتتت  متتتتتتتت    

   تتتتتت ا  تتتتتت   تتتتتتر  ختتتتتت لق    تتتتتت     يتتتتتت   تتتتتت    
 يق ح تتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  ي  فتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتقر  
 إ  يستتتتتتتتتتتتت  ي  ا ي تتتتتتتتتتتتت   ا  تتتتتتتتتتتتت ل مي  فمتتتتتتتتتتتتت 
  متتتتتتتت  التتتتتتتت    م تتتتتتتت ا   ل تتتتتتتتر   ا  زتتتتتتتتم ا

  زتتتتتتتتتتتم متتتتتتتتتت     تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  ي   تتتتتتتتتت   ي 
      تتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتت   أ يتتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتت م   ف  

 

  تتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتت   م ستتتتتتتتتتتتتتت  ع  ا   لتتتتتتتتتتتتتتت  أ 
  يتتتتتتتتتتتتتر   ستتتتتتتتتتتتت  ع ليقتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتت   

 يتتتتتت   تتتتتتر متتتتتتت   تتتتتت ي  ا متتتتتتت   تتتتتت     ستتتتتتت  ع 
 فتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتتت ر   أ   تتتتتتتتتتتر  مستتتتتتتتتتت  ع 
 ي تتتتتتتتتتت ل القتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت   غيتتتتتتتتتتتر ل ستتتتتتتتتتت  ع 
  تتتتتتتتتتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتتتتتتتتم     تتتتتتتتتتتتتتتتت     ستتتتتتتتتتتتتتتتت  ع 
 فتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت   ق  تتتتتتتتتت  أ    تتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتت  ع 
  متتتتتتتتتتتت  أ ل تتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتت   أ يتتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتت  ع 

 

ب ج عياخر، الستالرسول من اجلنس َلِعج منا إ: نزل الروح األمني، على قلب مكني، وقال
فال بد أن  حلقيقة،اس يف لبس، فإن دعا أمر أن يكون من غري اجلنلساهنم الرتفاع الُّبالنفس، وأنزل 

 يظهر بصورة اجلنس يف عامل التمثيل الرقيقة.
أعقبه لنفخ وا، فوقع لروحاانظر أيها القلب يف إجياد املسيح، مل يصح حىت متثل يف عامل البشرية 

 إىل اخليال رسول ىل عامل التحقيق وسيقوم معكإالسلخ، وقد رمينا بك على الطريق فادرج عليه 
على، ألاوقل الرفيق  ياك وااللتفات، واهنض على طريقتك املثلى،إعطاك، وأاملتخيالت فخذ منه ما 

 أملك، ل نيىلإفسيقوم معك رسول العقول، فخذ منه ما يقول، واركض برجلك حيث براق عملك، 
وم يا ي: كول لفسيقوم معك رسول األمساء، عند خروجك من كرة الفلك احمليط بكل مساء، وسيق

صعد، ومل بل أن أق تنزل ا عامل املخارق ملا ملنانعكست احلقائق وظهر علي: فقل له؟ نىل أيإاالثنني 
ن إ: ، فسيقول لكأملنبَّا ائ، وأننِبُـ، وأنا املهيأ، وأنت املىحبقيقتك قبل أن أقصد فإنك امللق تقصد

ة املستورة ن النبو زماحلرب خدعة والستر أوىل من السمعة، وقد مضى زمن النبوة املشهورة، وأنت يف
قول قلت تاحلال  غلبةبفلو نزلت عليك يف عامل الكون والفساد لكفرك أهل النظر يف االعتقاد، فإن 

لوال : امسع وار، مثاألدتك تقطع األكوار و، فلهذا تركراالضطرا لنكار وزاوقال، وهنا قد ارتفع اإل
زلت إليك نق، فقد لفرارسول االشتياق الذي هو نتيجة هذه املشاهدة على اتساق، ما عاملت األقل با
يت، فامأل ما متن نهال مومل تشعر، وها أنا قد ذكرتك فهل تذكر؟ فسل من اجلوائز ما اشتهيت، وحّص

 لنا.آما ، زّكى اهلل أعمالنا وبلغنا وإياكمعند ذلك عيبتك، وارجع وأنت حتمل غيبتك
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 : مقام الرسالة ومقام الرسول
لنبوة معرفة اوالة، ومن أين نودي، وأين مقامه، والفرق بني اخلالفة والرس من حيث هو رسول

 .دين هلماملقلوالناظر و والشاك، والعامل واجلاهل، والظان ميان واإلسالم،والوالية، واإل
 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتم  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت   ر متتتتتتتتتتتتتتتتتت   إلتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال

  تتتتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتتترا مقتتتتتتتتتتتتتتتت   الرستتتتتتتتتتتتتتتت ل   
 ا ي تتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتت  مق م  تتتتتتتتتتتتتتتت  

 لتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م    تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا
 لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي   رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     إ غع    حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 فتتتتتتتتتتتتتتتتتف   تتتتتتتتتتتتتتتتت   زتتتتتتتتتتتتتتتتت   فقتتتتتتتتتتتتتتتتت     
   يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم   ال  يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ع 

 ي   يتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  في تتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف
    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتم   ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتر خ
 فيتتتتتتتتتتتتتتتتت  ممم تتتتتتتتتتتتتتتتت   إ    تتتتتتتتتتتتتتتتت    لمتتتتتتتتتتتتتتتتت   

     تتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتت  ضتتتتتتتتتتتتتتتت فإ   لضتتتتتتتتتتتتتتتت  
 فر ا تتتتتتتتتتتتتتتتت  فقتتتتتتتتتتتتتتتتترل متتتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتتت ف

 

   لتتتتتتتتتتتتت  أ   تتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتت   
  ي  تتتتتتتتتتتتتتتتتر  لتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت  الرستتتتتتتتتتتتتتتتت  
 ل يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال اضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    المزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
   تتتتتتتتتتت   ا   تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتت ا  الستتتتتتتتتتت ي 
 فأ تتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتترم     تتتتتتتتتتتتتتتت   التتتتتتتتتتتتتتتت لي 
 فتتتتتتتتتتتتتتتتتتف  الخ يمتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتت  
   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتي    تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  مقتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

  ا  تتتتتتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتتتتتت  أ   تتتتتتتتتتتتتتتت    رييتتتتتتتتتتتتتتتت إ
  فتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتت   ليتتتتتتتتتتتتت 
   يتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتت ل   فتتتتتتتتتتتتتتت ف الرستتتتتتتتتتتتتتت  
    متتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتتتت 
  لتتتتتتتتت    تتتتتتتتت  فتتتتتتتتت  خمتتتتتتتتتف  تتتتتتتتتي   ليتتتتتتتتت 

 يتتتتتتتتتتتتتتتتت ف    تتتتتتتتتتتتتتتتت   أ        أيتتتتتتتتتتتتتتتتت ف   لخيتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

هما، ألنه سول بينم الرالرسالة عرش الرب، املربوب، ومقا: نزل الروح األمني على القلب، فقال
طاب،  شربه ماري مطالب مطلوب، فلو مل ينادي الرسول من مقامه اإلهلي ما أجاب، ولو سقى من غ

وا بوقاتلهم إن أ :د عليهليك من ربك فذلك الرسول، وإن زيإما أنزل بلغ : فإن قيل له يف ذلك اخلطاب
 القبول، فذلك اخلليفة الرسول، فله أن يصول.

 و الفلك األمتلنبوة هافلك واعلم أن فلك الوالية هو الفلك احمليط األعم األمت األكمل العقلي، و
 فلك العلم هولزحلي وك اهل هو الفلالنفسي وفلك الرسالة هو الفلك القريب املثلث اهليوىل، وفلك اجل

هو  لك الظن، وفالفلك املشتري، وفلك الشك هو الفلك املرخيي، وفلك النظر هو الفلك الشمسي
 مري.هو الفلك الق اإلميانفلك الزهري، وفلك التقليد هو الفلك العطاردي، وفلك 

فالرسول  ن نومه،ملرسول يومه، والويل أيقظه ا إىل، والنيب تعبد يف نفسه هقوم إىلالرسول وجه 
ط هو ذا النممن ه مام مأموم، حمفوظ معصوم، والرسولإمام، والويل هو املأموم، والنيب هو اإل

لربهان فأقر ام له اامل قليه يكون اهلرب املرغوب، فاملؤمن به صدقه وانصرف، والعإ و املطلوب، ومنه
والناظر  ما عرف،يل وفتوقف، والظان ختبصدقه واعترف، واجلاهل نظر فيه واحنرف، والشاك حتري فيه 

فهو معه  ،فْ َقَو فَ َقتطلع وتشوف، واملقلد مع كل صنف تصرف، إن مشى متبوعه مشى، وإن َو
 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱما يف التلف، إما يف النجاة وإحيث ما كان 

 ياكمإاهلل وفأسكنه تقليده دار البوار، جعلنا  [17-16: ]احلشر َّ جم يل ىل مل خل حم جم هل مل خل
 ممن نظر فاستبصر وعلم، ومل جيهل ومل يتحري.
 : تلقي الرسالة وشروطها وأحكامها

   لزتتتتتتتتتتتتتتتتتم  رستتتتتتتتتتتتتتتتت ل      قتتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتما   
 ي تتتتتتتتتتتتتتتتت  يمتتتتتتتتتتتتتتتتت  رفيقتتتتتتتتتتتتتتتتتت  قح   تتتتتتتتتتتتتتتتت   مع 

 الم تتتتتت   اا  تتتتتت  إلتتتتتت ا  تتتتتت  متتتتتت  الم تتتتتت   ا 
 أستتتتتتتم    ال ستتتتتتت    متتتتتتت  ستتتتتتت     فستتتتتتتر إلتتتتتتت 
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 لتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت ر الرستتتتتتتتتتتت ل    ل تتتتتتتتتتتت    ح     ف تتتتتتتتتتتت
   تتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتت ر ر تتتتتتتتتت 
 فأ   تتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتتتتتيم   تتتتتتتتتتتتتت   

 مق لتتتتتتتتتتتتتتت   ع  عتتتتتتتتتتتتتتت   فأستتتتتتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتتتتتتت  إ  أ    
 

   تتتتتتتتتت     تتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتت   ا  م  متتتتتتتتتت  ااستتتتتتتتتت  
 فمتتتتتتتتتت   ر تتتتتتتتتت ا م حتتتتتتتتتت  اأ  تتتتتتتتتت   إ  غتتتتتتتتتت   

  تتتتتتتتتتت لم    ا ستتتتتتتتتتترا لي  تتتتتتتتتتت    إلتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  
  ا   تتتتتتتتتتتتتت إ لتتتتتتتتتتتتتت   إم  تتتتتتتتتتتتتت     استتتتتتتتتتتتتتر  

 

وطالبة ة،  مكسوببة غرير فإهنا موهوأقِص: فقال يا طالب الرسالة: نزل الروح األمني على القلب
طها أن تكون ن من شركا نإنال بالسعايات، وليس هلا بدايات، فتوجد عند الغايات، وغري مطلوبة ال ت  

 يسكن ال يف ال ها أنحكامة صاحبها قريبة من االعتدال، ولطيفته متوسطة بني اجلالل واجلمال، وأبنّي
قة اليت قبل ه الدقيوقترمال والنور وال يف الظلمة، وليتحرى مواضع الضياء والظالل، وتكون فرشه ال

ي، قعند التل الثبوت امهاالزوال، وأن تكون مرآته صافية ويواجه هبا حضرة البالء والعافية، ومن أحك
جة يف ، مدرة غيبية ة، بكلمحانيلطيفة رو إىلوعدم االلتفات عند الترقي. وأما تلقيها فربقيقة ربانية متتد 

احلقيقة، امل اجملاز وعسول يف الر ، فتستقر يف النقطة الدقيقة، فيبثهاقوة قلبية جتري يف أنبوب تلك الرقيقة
 روحاين.ه العلى حسب ما تعطيه الطريقة، فالتديل انباعثها الرباين، والتلقي اتصاهلا ب

 عزمًا.وفرة منا اهلل وإياكم من لدنه علمًا، وآتانا وإياكم رمحة من عنده ومغعلَّ
 : روثة من النبوةمعرفة تلقي الرسالة الثانية املو

 مي خي حي جي يه ىهُّٱ: "العلماء ورثة األنبياء" وقوله تعاىل: aومعىن قول النيب 
وغريه  ان معاذألمم" وكا"علماء هذه األمة أنبياء سائر : وقوله عليه الصالة والسالم [32: ]فاطر َّىييي

ذ عن كان يأخو هلل،ارسول : ليهم، وملاذا ترك ذكر الواسطة. وقيلإىل من أرسل إرسول اهلل  رسوَل
 يف.ل الضعرسول اهلل على القو: رسول اهلل، وقيل فيه: جربيل، ومل يقل يف معاذ وغريه

   قتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتما     لزتتتتتتتتتتتتتتم   رستتتتتتتتتتتتتت ل  
 لتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت ر ر تتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت    إ

  زتتتتتتتتتتتي   متتتتتتتتتتت   را تتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتي    فزتتتتتتتتتتتا  
 فقمتتتتتتتتتتتتتت    يمتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت ام ر  مرستتتتتتتتتتتتتت   
 ف تتتتتتتتتتتت   زتتتتتتتتتتتت يق  مرستتتتتتتتتتتت  ا  رستتتتتتتتتتتت ل  

 

   تتتتتتتتتتتتتتتتت     قي تتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتتت  ر يق تتتتتتتتتتتتتتتتت  
 متتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتت   ل ي تتتتتتتتتتت    يق تتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتر   

 رستتتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتتت     اضتتتتتتتتتتتتتت    ل ريق تتتتتتتتتتتتتت 
 لتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت ل  أخمي تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت   قيق تتتتتتتتتتت إ

   تتتتتتت  ال  تتتتتتت   ال  قيتتتتتتت  أيضتتتتتتت  زتتتتتتت يق  
 

بة ة، وطالمكسوبولتعلم أن الرسالة الثانية موهوبة : نزل الروح األمني على القلب وقال
 ىل لطيفةإية، يقة نبو رقومطلوبة، وموروثة غري مفقودة وباعثة ومبعوثة، وصورة تلقيها حقيقة متتد يف

على  ينعكس شعاعهابوية، فنرآة روحانية فاللطيفة الروحانية رائية، واحلقيقة الربانية مرئية، يف واسطة م
مه أجرًا، لى تعليأل عأخرى، وال يس ثبتقلب الويل، فلهذا خيرج بصورة النيب ال ينسخ شريعة وال ي

 فهو من سواهفى، ون غري اكتساب، وكل وارث مصطرث الكتاب لكون إعطائه إيانا مووإمنا صح لنا 
هو لعلي كاشف، واملقامه يق، والوارث هنا بالنيب السالف، ألنه إللقاء النبوي ذا حلَقمنا ُأإو ،على شفى

نزل عليه، الذي أ تكليفليه الشتراكهما يف الإيف قلبه على شريعة من ربه، وإمنا نسب رسول الرسول 
لذي أودع تعريف اري الىل جربيل ألنه ليس له من رسالته غإة والسالم ومل ينسب الرسول عليه الصال

ل اإلشارات، ت من أهإن كنفاهلل تعاىل بغري واسطة لعدم هذه الرابطة،  إىلالرمحن لديه، فنسب الرسول 
 فقد منحتك العلم النافع يف إجياز هذه العبارات.

 ه.ِنْمي نه و مبمل يكترث، آمني جعلنا اهلل وإياكم ممن ورث فبعث ودعي فانبعث، وإن ترك
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 الباب الرابع
اخلمس دون  بيان السبب الذي دعاني أن أختص يف هذا الكتاب من العبادات الصلوات

 : غريها
تتتتتتتتتال        قعتتتتتتتتتالزتتتتتتتتت     تتتتتتتتت  ال    ف  ر  ف تتتتتتتتت    س 

 لمتتتتتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتأ    رأي  تتتتتتتتتتتتتتتت 
 ف ر تتتتتتتتتتتتتتت     ر تتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت   ر ي تتتتتتتتتتتتتتت 
   ر تتتتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتت     

  تتتتتتتتتتتتتتت  ر  تتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتت  ر  تتتتتتتتتتتتتتت  ميم 
 

 خمستتتتتتتتت  فزتتتتتتتتت ر  فتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتت   ل  ستتتتتتتتت  
  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتر  متتتتتتتتتتتتتتتتتت  اار اح  اا متتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 ي تتتتتتتتتتتر    تتتتتتتتتتت  أ   متتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتت  
 ي تتتتتتتتتتتتتتت   في  تتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت ل  ال ستتتتتتتتتتتتتتت ا 
 ف  تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  الخيتتتتتتتتتتتر فتتتتتتتتتتت  ا فتتتتتتتتتتت  

 

ة املقدسة، لصمدانيضرة االصالة انبعثت من احل لتعلم أنَّ: نزل الروح األمني على القلب، وقال
 احلضرة اوأفاضت عليه رها،ت إليها احلضرة النورية فوهبتها أسرافاغتنمها فهي كاخلطرة املختلسة، نظر

ة اطبت باملناجاخذا إها علي القيومية أنوارها، وملا كانت هذه الصلوات ختتص باملناجاة الربانية، وترد
 ستقيمة، يفركات املاحل اإلهلية، وتعم مجيع املقامات املخصوصة بروحانية أهل السموات وجيئت جبميع

نكوسة يف ت، واملعظماات عند القراءات واألفقيات يف احليوانات عند الركوع لألذكار املياإلنسان
 ذا الكتاب منيك يف هل علالنباتات عند السجود، البتغاء القربات. فلهذا وأشباهه اختصصناها باإلنزا

مسة وألن اخل نس،بني سائر العبارات، واختصصت منها الصلوات اخلمس ملطابقتها أصول تركيب اإل
 شكر خريها.اوحدها من بني سائر األعداد حتفظ نفسها وغريها، فاعرف قدرها و

ة، وصالة ء ترابيلعشافصالة الظهر نورية، وصالة العصر نارية، وصالة املغرب مائية، وصالة ا
نطقون أفال تإنه حلق مثل ما أنكم  [18،17: ]التكوير َّ ين ىن نن ٱ زن رن مم ُّٱالصبح هوائية، 

لصالة فإهنا ، إال ابابهال ترى أن كل عبادة ال متنع من قامت به التصرف يف بعض أستبصرون، عجبًا أ
شهد، واملولد وامل دِتْحَمـال تغلق على من قامت به مجيع أبوابه، فمقامها الغرية، ومشهدها احلرية، أنية

ن  وإياكم ممعلنا اهللجنا. وهي أسىن تكليف يقصد، وملا كانت حمل إدراك املىن، طولب املكلف فيها بالف
 تطهر وصلى، وسبق وما صلى، إنه ويل كرمي وما يلقاها إال ذو حظ عظيم.

معرفة علة أمساء الصلوات اخلمس وتنبيهات على ما يف كيفياتها من احلكم واألسرار، 
 : [إن شاء اهلل تعاىل]على طريق اإلمجال 

  لمتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت   ل ستتتتتتتتتتتتتر   متتتتتتتتتتتتت  ر تتتتتتتتتتتتت 
  لمتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت ا   ال زتتتتتتتتتت   ي تتتتتتتتتت    ي  تتتتتتتتتت 

     استتتتتتتتتتتتتتت مر      تتتتتتتتتتتتتتت  لمتتتتتتتتتتتتتتت  ا زتتتتتتتتتتتتتتت 
  لمتتتتتتتتتتتتتت  اضتتتتتتتتتتتتتت       استتتتتتتتتتتتتت قر م    تتتتتتتتتتتتتت 
  لمتتتتتتتتتتتتت  ا   ي تتتتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتتتتم     التتتتتتتتتتتتت 

 

 فرضتتتتتتت   زتتتتتتت   ال  تتتتتتتر فتتتتتتت   تتتتتتت ل  ال تتتتتتت   
 فرضتتتتتتت   زتتتتتتت   ال زتتتتتتتر زتتتتتتت      تتتتتتت  متتتتتتتي 
 أ تتتتتت  الم تتتتتترل المستتتتتت  ر فتتتتتت   تتتتتتر   الزتتتتتت  
 أ   تتتتتتتت    تتتتتتتت   ال متتتتتتتت  خ فتتتتتتتت   متتتتتتتت  ال تتتتتتتتي 
 أ م تتتتتتت  زتتتتتتت   الزتتتتتتت ا  تتتتتتت را    تتتتتتت  ال تتتتتتتي 

 

لتعلم أن اهلل تعاىل جل ثناؤه وتقدست أمساؤه، ملا كتب : القلب وقالاألمني على  حنزل الرو
الصلوات مليقاهتا جعل أمساءها بأوقاهتا، إال اجلمعة فإهنا مسيت بانتظام الشمل، واتصال احلبل، وهي من 
فروع الصالة ال من أصوهلا، ألهنا مقرونة بشرط، فأشبهت صالة الكسوف واالستسقاء وغريمها يف 
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لم تقم يف أصل الوضع مقام الفرض، لذلك مل أجعل هلا عينًا يف هذا العرض، وإن نابت مناب فصوهلا، ف
الظهر، فذلك لسر آخر من عامل األمر، ليس هذا موضعه، وال هنا مشرعه. وجعلها مخسة يف التكليف، 

على مخسة يف أصل التأليف، واعلم أنه تعاىل قسم هذه قسمني، وجعل هلا حكمني،  اإلنسان ألن
لتحصيل علمني، يف عاملني راجعني إىل حاكمني فقسم واحد خصه بالعقل، وهو احلضور والتدبر ملا 
يتلوه بعد عقد النية، وقسم آخر خصه باحلس وهو التالوة ومجيع حركات الصالة، ملا كانت ال توجد 

منا إىل الكعبة، وة، وحكم احلس التوجه إيفحكم العقل التوجه إىل القر: إال يف هذه النية، وأما احلكمان
قيدنا جبهة واحدة عن اجلهات، إلزالة احلرية وااللتفات، وإشارة إىل فضل اجلمع على الشتات، وأما 

فالعلم الواحد خيتص بالعقل وهو علم التنزالت، والعلم اآلخر خيتص باحلس وهو علم : العلمان
خر عامل الشهادة املقدس عن الريب، وأما فالعامل الواحد عامل الغيب، والعامل اآل: التجليات، وأما العاملان

فاحلاكم الواحد االسم الظاهر، واحلاكم اآلخر االسم الباطن بال مواز. وملا اشتق اهلل تعاىل : احلاكمان
هلذه الصالة أمساء من أوقاهتا ال من ساعاهتا أن ذلك لسر أبداه وخري إلينا أسداه، فصالة الظهر يف العقل 

بالفعل يف خلق الظهرية واحلكم، وصالة العصر يف العقل لضمه إياه  س لظهورهلظهوره بالعلم، ويف احل
يف عقل معرفته عن النقل، ويف احلس لضمه إياه يف فروع األحكام إىل النقل عن العقل، بضم الشمس 
إىل الغيب لوجود الفصل والفضل، وصالة املغرب يف العقل الستتاره باألدلة الفكرية، ويف احلس 

ن الكيفية، وصالة العشاء يف العقل الستسالمه إىل سلطان السمع، فالحت له بارقة من الستتاره ع
بوارق اجلمع، فغشيت عني بصريته لشدة ظالم الطبع، ويف احلس الستتار املبصرات جبالبيب الظلمات 
فكأن العني غشيت عن إدراكها يف أصل الوضع، وصالة الفجر يف العقل النفجار حبار األسرار، ويف 

 حلس النفجار حبار األبصار.ا
ألخرية فإهنا لعشاء اال افروضة كلها هنارية، إما بالشمس وإما بآثارها، إواعلم أن الصلوات امل

ليف، صالة تكن الأمشتركة بني الليل وبني النهار أنوارها، وذلك لسر غريب، ومعىن عجيب، وهو 
 ، وجعل النوممعاشًا نهارساسًا، فجعل الففيها مشقة وتعنيف، مها صفتان للنهار دون الليل عقاًل وإح

الة صلامث اعلم أن  سباتًا حني جعل الليل لباسًا، فانظر ما أوزن هذا التعريف حبكمة التكليف.
الربزخ يف  عقل ألن اليفالربزخية، وهي املغرب، فرضها سبحانه بني جهر يف شفع، وسّر يف وتر، وذلك 

هلل مربوط ء مشس ابضو ألن العبد يف الليل منوط، والرب الصالة أمر معقول بني عبد ورب، على قدر،
ك  من فلأكرب ويف احلس بني كشف وستر، مللح أجاج نزر، وعذب فرات غمر، ألن فلك الزمهرير

 البحر املستدير.
وإن الصالة لنهاية مفروضة بني شفع وسر فالشفع للخلق، والسر للوتر، فإن اخللق إذا ظهر، 

ا شفع الظهر والعصر، وبالقراءة أسر وجهر يف كل صالة الفجر لقرب احتجب احلق واستتر، فلهذ
طلوع الشمس، فهو قوي الظهر ومل يتحد الفجر بالفاحتة حني انربى، ألن عند الصباح حيمد القوم 

املشاهدة وال تنفرد الفاحتة يف صالة  دالسرى، واحتد هبا املغرب لفناء صفات املشاهد بطلوع الشاهد عن
مة، والظهر والعصر للحلولية، جّسنيت، فالفجر للم أخفيت، ألن األحدية على هذا ب  أبدًا إال إذا

: ر املشاهدات؟ فقلكرَّهل ت : ية، فإن قيل لك يف تكرار الصلواتواملغرب والعشاء للفرقة الناجية السِن
وال  إن اهلل تعاىل ما جتلى قط يف صورة واحدة لشخصني، وهذا هو التوسع اإلهلي الذي ال ينحصر،
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يدخل حتت احلد فيضبطه الفكر، هبذا قد أبنت عن األمهات املطلوبة يف أحكام الصلوات، يف هذه 
 العبارات بطريق اإلشارات على حكم التنزالت.

 : معرفة شروط اإلمام للصالة

 يتتتتتتتتتتتتت  إم متتتتتتتتتتتتت    م  تتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتي  ير تتتتتتتتتتتتت 
   أر  م تتتتتتتتت    تتتتتتتتت  فتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتت  م زتتتتتتتتت 
  أ   يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   را    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل

 متتتتتتتتتتتتتتتت م ألتتتتتتتتتتتتتتتت  خ م  تتتتتتتتتتتتتتتت   زتتتتتتتتتتتتتتتتر  
 يتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتت      ا تتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  

  قتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتأخرا   اغ را تتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتت   أ
    ل تتتتتتتتتتتتتتتت الخ تتتتتتتتتتتتتتتت    أ تتتتتتتتتتتتتتتت   هللا أ  تتتتتتتتتتتتتتتت ع 

 ا تتتتتتتتتتت ي ف    تتتتتتتتتتت ر    يتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت   ل يتتتتتتتتتتتل  
 ف فتتتتتتتتتتتتتتتتما   لتتتتتتتتتتتتتتتت  رأيتتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتت   ر

   ر تتتتتتتتتتتتتتتت  الزتتتتتتتتتتتتتتتتم    تتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتتت    
 يتتتتتتتتتتتتت  إمتتتتتتتتتتتتت م  لقتتتتتتتتتتتتت  رمتتتتتتتتتتتتت   أمتتتتتتتتتتتتت را  

 

 ا  ستتتتتتتتتتتتتتت       مع فضتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتر    ي تتتتتتتتتتتتتتت 
    تتتتتتتتتتتتتت  المستتتتتتتتتتتتتت   الخ تتتتتتتتتتتتتت   ا     تتتتتتتتتتتتتت 

 لزتتتتتتتتتتتت ا  يتتتتتتتتتتتت  إمتتتتتتتتتتتت م  لقتتتتتتتتتتتت   ر تتتتتتتتتتتت  ا
  أ تتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتت   رفتتتتتتتتتتتتت  ال    تتتتتتتتتتتتت 
     متتتتتتتتتتتتتتتتتت   ل مستتتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ   تتتتتتتتتتتتتتتتتت 
  تتتتتتتتتتتتتتتتتي  ألقتتتتتتتتتتتتتتتتت   قتتتتتتتتتتتتتتتتت م    ا  را تتتتتتتتتتتتتتتتت 
  تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت ل ا  أ تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتأ   الم   تتتتتتتتتتت 
    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هلل أ     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    

 ال    تتتتتتتتتتتتتت      ع فتتتتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتتتتم   التتتتتتتتتتتتتت  ا     
   ر تتتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتتت ال  تتتتتتتتتتتتتتتتت  ال  ا تتتتتتتتتتتتتتتتت 

 ال    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   إ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر    أم  
 

 يف ًاوح ملتفَّليه الرنزل إقرع هبمته باب القدمي، فملا طلب الرياسة عقلي على العقول والتقدمي، 
 وال تدبر يف مامه،أ احلق ا كان غري عالمة، ومل جيعلال تصح يف عقل إمامة، إال إذ: يوح، وقال بردِة

ب أخذ من السحا، ومل يرامهالصالة كالمه، وألقى على فمه عند التالوة قدامه، وأسدل بينه وبني اهلل ق
امة، وغم مةل ُظيف هوأتى إىل رب إال كمامه، وال من املختوم عليه إال ختامه، ِرْوالنَّإال جهامه، وال من 

ث سعيد بن يف حدي سالموأرخى اإلزار وأشال العمامة، وجاز على ما أوصى به النيب عليه الصالة وال
اثه لك أضغ، وَموسنة يف اإلشارات اإلهلية أحالمه ،وسكن جند ورحل عن هتامة ،زيد بن أسامة

نظامه،  ملشاهدةند اعوأحالمه، ورفع بني اجلنة والنار أعالمه وزلت به على الصراط أقدامه، وحل 
 قهسريه لقلر بعمَّفمة، وفقدت منه عند املوت احلاسة والشهامة، وطرأ عليه حال مزعج مبشاهدة القيا
ن يف مجيهل  نهي أوقيعان ذلك املوطن وآكامه، فإذا ظهرت على عقل هذه الدالالت وزاد إعالمه، 

من  بالعكس فإنه مة احلسإما حمرابه أقامه، حينئذ يصح هلذا العقل على العقول اإلمامة وهذه العالمة يف
ني كمل األمت آمقام األامل عامل النكس، لنزوله من حضرة القدس. جعلنا اهلل وإياكم ممن أم وعم وصح له

 .همبن
 : معرفة شروط املأموم يف الصالة

  م تتتتتتتتتتتتتتتتتت   إم تتتتتتتتتتتتتتتتتت  إمتتتتتتتتتتتتتتتتتت   زتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
 ف  متتتتتتتتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتتتتتتتت  خ متتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتت ا  
 فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا   متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
 متتتتتتتتتتتتتت  ي  تتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتت   قتتتتتتتتتتتتتت    ل تتتتتتتتتتتتتت 

 

   تتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتت  مأم متتتتتتتتتتتتت  
    متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ  ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   م زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م 
 ستتتتتتتتتتتتتتتتت   إليتتتتتتتتتتتتتتتتت  اامتتتتتتتتتتتتتتتتت ر  ستتتتتتتتتتتتتتتتت يم 
  تتتتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتت  اا تتتتتتتتتتتتت   م ر متتتتتتتتتتتتت 

 

لتعلم أن املأموم على قدر مقام إمامه، يف مجيع أحكامه، بأي أمم : نزل الروح على القلب، وقال
مامه لزمه أحكامه، فيتبعه حيث سلك، وخيلف وراءه مجيع ما ملك، أال ترى تبعية ظالل كان إ

األشخاص هلا ما أحسنها وما أكملها، ولقد أخرب سبحانه عن الظالل، إهنا تسجد له بالغدو واآلصال، 
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فمن أوىل هبذه الصفات يف علمك؟ أنت أم الظالل اليت هي مجاد يف زعمك؟ هيهات لشغلك 
: وال الضالني، فقل: ر ذاتك، وإذا قالر اإلمام خالقه على قدر علمه، فكّبأيها املأموم إذا كّب بالترهات.

"مسع اهلل ملن : آمني، فإن وافقت املالئكة يف ذلك قدست صفاتك، وإذا ركع فاركع هلمتك، وإذا قال
فهمت هذه ربنا ولك احلمد على ردك إىل إنسانيتك، وإذا سجد فاسجد لبدايتك، فإن : محده" فقل

وب، بك يظهر مالك امللك، بهذه األصول، فأنت املأموم املطلوب، واملعشوق احمل الفصول، وحققَت
وعليك ينزل امللك، وبنفسك يدور الفلك، جعلنا اهلل وإياكم ممن اتبع إمامه، ورفع يف ذروة التوحيد 

 أعالمه.
 الباب اخلامس

  :معرفة سبب فرض الطهارة وصفة املاء الذي يتطهر به

  مي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت      خ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  هللا   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ
   يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر هللا زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر    

 أمريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ    هللا فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
   تتتتتتتتتتتتتتتت ال    تتتتتتتتتتتتتتتت  ر  فيتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتق    

 أ تتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتت     را تتتتتتتتتتتتتتتت   اا   يتتتتتتتتتتتتتتتت 
 فع أ تتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتت   أي متتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت  ر  

  تتتتتتتتتتتتتت ا  لستتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتت ل  أ تتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت   
  إ ا    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  الخ فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  في تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 فتتتتتتتتتتتتتتتتتتف ا متتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا  يتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت  رل
  أ تتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتر   يخ  تتتتتتتتتتتتتتتتل  ا تتتتتتتتتتتتتتتت 
 فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف هللا   متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  

   ف  تتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتت ل     ق تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت  عتتتتتتتتتتتت
  زتتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتر   ا تتتتتتتتتتتتت    ع 

تتتتتتتتتتتت  ر   لمتتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتتم   يمتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتت    ح
    تتتتتتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتتتتتت     ستتتتتتتتتتتتتتتت      ي تتتتتتتتتتتتتتتت 

  تتتتتتتتتتتتتت   لستتتتتتتتتتتتتت  أستتتتتتتتتتتتتتم    تتتتتتتتتتتتتت ر  م  
 إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  رل: إ  م  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  يقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

     قتتتتتتتتتتت ا  متتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  
  يتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتتتتتتت ير     يتتتتتتتتتتتتتتتتتر 

 يتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتأ   إل تتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت   
  تتتتتتتتتي  أ تتتتتتتتت   فتتتتتتتتت  م تتتتتتتتت   ا تتتتتتتتت  أيضتتتتتتتتت   

 را  ل   تتتتتتتتتتتتتتتتتت   ق  قتتتتتتتتتتتتتتتتتت    أمتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

تتتتتتتتتتتت   فع ر   ع  ي يتتتتتتتتتتتت  ف  تتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتت  خيتتتتتتتتتتتتر زع
 ف  تتتتتتتتتتتتت ا أ تتتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتتت رف
 زتتتتتتتر  متتتتتتت   تتتتتتتي   زتتتتتتت  أزتتتتتتت ي  ستتتتتتت رف
  تتتتتتتتتتتتتتتت     فيتتتتتتتتتتتتتتتت  ر متتتتتتتتتتتتتتتت  مستتتتتتتتتتتتتتتت  رف
  تتتتتتتتتتتتتتتت    ر  تتتتتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتت رف
 أ تتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتت   أ  امتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتت رف

   تتتتتتتتتتتتت رف متتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتف  فتتتتتتتتتتتتت   
 مستتتتتتتتتتتتتتتت  رف   زتتتتتتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتتت

 أستتتتتتتتتتتتتتتتتت   هللا        تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتتت  رف
 يتتتتتتتتتتتتت  غمتتتتتتتتتتتتت    لقتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتت  أمتتتتتتتتتتتتت رف

 ا تتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتت رفل تتتتتتتتتتتتتتت        تتتتتتتتتتتتتتت  ا
 ي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر هللا  ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل  زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيرف
 غتتتتتتتتتتتتتت ل    تتتتتتتتتتتتتتت  إ  أ  تتتتتتتتتتتتتتت  هللا  تتتتتتتتتتتتتتت رف
  تتتتتتتتتتتتتتت    ال تتتتتتتتتتتتتتتي  إ    تتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتت رف
 أ    هللا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف
 متتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتت  إ    تتتتتتتتتتر  ستتتتتتتتتت يرف

  تتتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتتترف أ تتتتتتتتتتتت  – يتتتتتتتتتتتت  خ ي تتتتتتتتتتتت   
  ا تتتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتتت  أ يتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتتت يرف

    ال تتتتتتتتتتتتت   الستتتتتتتتتتتتتريرف  أ تتتتتتتتتتتتت  القتتتتتتتتتتتتت  ع 
 فيتتتتتتتتتتتتتتت ا  ي تتتتتتتتتتتتتتت  ا   يمتتتتتتتتتتتتتتت    زتتتتتتتتتتتتتتت رف

  تتتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتتتت يرفمتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتت را   ا
 متتتتتتتتتتت  ي   تتتتتتتتتتت  ي  تتتتتتتتتتتر  أ ستتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتيرف

 

أيها احملل النزيه املكني، أحرم خلفي بصالة الظهر، وال : نزل الروح األمني على القلب وقال
ارفع يديك وكرب فإنك مع احلروف، وأنا اإلمام وأنت املأموم، : ر، فإنك مع املعروف وقال للحستكّب

تقدمت العبارة على الطهارة لكان أمت يف اإلشارة لو : وإن كان لك اإلمام، فقال القلب للملك 
، ة  دث إال احلدث وال من اجلنابة، إال من هو عن احلضرة اإلهلية يف جنابال يتطهر من احَل: فقال الرسول
إن العقل إذا نظر يف كونه، فهو يف جنابة عن عينه، فجنابته جنابته، فإذا نظر إىل نفسه : فقال القلب
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الذي يف عكسه، فحدثه حدثه، فال بد من الكشف والظهور، ألسرار الطهارة  فهو يف احلدث األصغر
أنا األمني احلفيظ فال أزيد على رساليت، وال أتعدى ما رسم يل يف مسطور : واملاء الطهور، فقال امللك

وكاليت ولكن أثبت حىت أرجع إليك، وأنزل مبا سألته عليك، فرجع الروح إىل معلمه على سلمه، فذكر 
ا كان، ومل يكن به جهواًل، فأمره بتعليمه، ومل يكن عنه غفواًل، فنزل إليه يف حينه، وخاطبه يف قلبه له م

أيها القلب، سالم عليك وامسع ما أنزلين به سيدي وموالي ومرسلي إليك. املاء : من جهة ميينه، فقال
ي، قطره إنبيق الزمهرير، الطهور ماءان، ألن املتطهر به عاملان، ماء مساوي، وهو خالصة املاء األرض

فذلك املاء النمري، وقد كان روحًا هوائيًا بني الكرتني الستحالة العني إىل أخرى يف عامل الفساد 
 واملاء اآلخر ماء أرضي من عامل األمشاج، فمنه عذٌب ،والكون، فتطهر هبذا املاء أيها العقل األقدسي

س األنفس، جعلنا اهلل وإياكم ممن تقدس وتطهر ومل أجاج، فتطهر هبذا املاء أيها احل فرات، ومنه ملٌح
 يتدنس.

يف معرفة سبب التعميم يف طهارة اجلنابة وختصيص بعض األعضاء يف طهر احلدث 
 : األصغر والتيمم

 إ  الم تتتتتتتت   يتتتتتتتتم   إلتتتتتتتت   متتتتتتتت   ال  تتتتتتتت رف
     تتتتتتتت   ف ل  يتتتتتتتتل متتتتتتتت  أ  م تتتتتتتت  ا  تتتتتتتت رف
  إ   تتتتتتتت م  فتتتتتتتتيم   را تتتتتتتت   رأيتتتتتتتت  غ تتتتتتتتت رف

 

  تتتتت  ضتتتتتم    تتتتت   ال  تتتتت رف فتتتتت ف   فتتتتت ي   متتتتت  
 فتتتتتتف  غم تتتتتت  فخزتتتتتت   متتتتتت    يتتتتتت  خستتتتتت رف
    تتتتتت  ل   تتتتتتل م متتتتتت  أ     تتتتتت  متتتتتت    تتتتتت رف

 

  رف  ي    ال ز    ا  إ  إ ا     ي   
 الطهر يها فعّمفتعماًل مأو  ة إن كنت ذا جناب: ن لنا أيها الروح الكرمي، فقال الروحبّي: قال العقل

، نابتنيهر اجلطاألعضاء املخصوصة، فسر التعميم يف بذاتك املنصوصة وإن كنت ذا حدث فاغسل 
ر ية، وسر الطهة الشرعملثلياالصورة املثلية العقلية، والصورة : لغيبتك الكلية، عن علم نكاح الصورتني

اعمد اءين فمت امليف حضورك عند اإلنضاء وإن عد كلاملخصوص لبعض األعضاء، للغفالت اليت تتخل
 خلبث.ابك من  قام عنه، فإنك تبيح العبادة وال ترفع احلدث، ملا لقت منه، وال تعدلإىل ما خ 

كل مقام مع  ن له يفاهديجعلنا اهلل وإياكم من أهل احلضور مع اهلل يف عموم احلاالت، ومن املش
 مر األنفاس واالستحاالت.

 : يف معرفة النية والفرق بينها وبني اإلرادة والقصد واهلمة والعزم واهلاجس

 لم تتتتتتت  فتتتتتتت  الق تتتتتتتل خمستتتتتتت أستتتتتتت     تتتتتتت   ا
  متتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت ف  تتتتتتتتتتتتتتتي  ا را    تتتتتتتتتتتتتتت   
  متتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت ا  يتتتتتتتتتتتت  مستتتتتتتتتتتت قيم 
   تتتتتتتتت   يتتتتتتتتت  أيضتتتتتتتتت    تتتتتتتتت   زتتتتتتتتت  م قتتتتتتتتت 

 زتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتت ف  يتتتتتتتتتتت قإ  ال:  متتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  
 

 فأ ل تتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت  الم قتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت   ع  
تتتتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتتتت   زتتتتتتتتتتتتتتت  ف   اا تتتتتتتتتتتتتتت ل ع       

     تتتتتتتتر ف تتتتتتتت  ال تتتتتتتتخ   الق تتتتتتتتل ستتتتتتتت   ع 
 فتتتتتتتف  زتتتتتتتا  تتتتتتت ا القتتتتتتت   ف لقزتتتتتتت  ستتتتتتت   ع 

    ختتتتتتتتت م ع ف ستتتتتتتتتلا فتتتتتتتتتف  القزتتتتتتتتت  ل قتتتتتتتتت
 

أيها العقل األقدس اعلم أن اهلل تعاىل إذا أراد إجياد فعل ما، مبقارنة : نزل الروح على القلب وقال
، ءحركة شخص ما، بعث إليه رسوله املعصوم وهو اخلاطر اإلهلي املعلوم، ولقربه من حضرة االصطفا

اقبة يف مرآة الصدق والصفا، فينقر يف هو يف غاية اخلفا، فال يشعر بنزوله يف القلب إال أهل احلضور واملر
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القلب نقرة خفية، تنبهه لنزول نكتة غيبية، فمن حكم به فقد أصاب كل ما يفعله وجنح يف كل ما 
يعمله، وذلك هو السبب األول عند الشخص الذي عليه يعول، وهو نقر اخلاطر عند أرباب اخلواطر، 

مرة أخرى فهو اإلرادة، وقد قامت بصاحبه وهو اهلاجس عند من هو للقلب سائس، فإن رجع عليه 
، فهو العزم، وال يعود إال ة، فهو اهلم، وال يعود إال ألمر مهم، فإن عاد رابعةالسعادة، فإن عاد ثالث

وبني  نيةباشر الفعل املوجود عن هذه الب، فهو النية، وهو الذي يةلنفوذ األمر اجلزم، فإن عاد خامس
 ظهر القصد، وهو صفة مقدسة يتصف هبا الرب والعبد.التوجه إىل الفعل وبني الفعل ي

لحس يف النية لة وليس بني مث اعلم أيها العقل، أن النية إذا كان معناها القصد أصل يف إقامة كل
 قوةٌ ل ذاهلة، ولروحانيول اية منتخلة من العقاإلنسان مدخل، ألهنا من صفة العقل املنتخل، فإن العقول

ن العلم لنمط، مذا اام، إذا قصرت عن إدراك مثل ه، حىت تشاهد العلَّتنفذ إدراكها صدف األجسام
، لعمل املوضوعع، يف الشروالوسط، العقول الروحانية املفارقة للكرام. وأنت أيها احلس األنفس حترك ل
ا ركة يف هذحلاووهذه النية  فإن هذه احلركة املخصوصة، ملا ورد يف النقل، نظري النية املختصة بالفعل،

، على عامل  الذاتر عنيظهور لتصح الصالة يف عامل الظهور وعمار البيت املعمور، وإمنا مها لظهوال
فهم ت التصالنشآاالكماالت املنزهة عن اللذات فهذا حظ النية، ولظهور عني الصفات على عامل 

صف ن وجها عند خربااللتفات، فهذا حظ احلركة، ولكن يف الظهر، كما مها أيضًا لضم اهلمة، عن
لنية، ا املظ عحهذا فكون عمه الوجود، من غري طريقة اللمة، إىل ما يضاهيه يف الصورة والسرية، 

مل اهدة ضم العامل، مبشملعاااألحكام يف  نيه من سرائراولضم كف اجلوارح عن اآلثام واحملارم، إىل ما يع
هدة العني مشا يف عنيال عصر كما هي أيضًا ملغيبهلا إىل العامل، فهذا حظ علم احلركة ولكن يف ال

حلركة، ولكن ظ علم اا حالغني، فهذ ةبزوال الريب واملني، فهذا حظ علم النية، وملغيب العني يف ظلم
 تطرأ يف عني لغشاوة حاينيف املغرب كما هي أيضًا ملشاهدة الربازخ بني السفل اجلسماين والعلو الرو

ي يقوم بعني ، من غشالربوشاهدة احلد بني العبد املبصر ال لعلة تكون يف البصر فهذا حظ احلركة، ومل
 لفجر.الوع بصرية ألجل الوعد، فهذا حظ علم النية، ولكن يف العتمة كما هي أيضًا لطال

الرب بنفي  ر معرفةع فجالعلم باهلل تعاىل مبطالع العقول واألفواه، وهو حظ علم النية، ولطلو
ة علية يف النيرتبة الت الركة، ولكن يف الصبح فقد صحاألجناس مبطالع النفوس واألنفاس، فهذا علم احل

ركة ثبتت احلففس، دس، كما صحت منزلة الربكة يف احلركة للحس األنقألداء العبادات للعقل األ
ص، ورزقنا باإلخال الكمى اهلل أعمالنا وأعملظهور ثبوت النية يف الظهور، فكان نور على نور، زكَّ

 .وإياكم الفوز من النار واخلالص
 : يف معرفة أسرار غسل اليدين ثالثًا ووصف املياه واألواني يف كل صالة إن شاء اهلل تعاىل

    تتتتتتت  متتتتتتت  غستتتتتتت   متتتتتتت    تتتتتتت   تتتتتتت  ر 
  تتتتتتت  ال تتتتتتتر  التتتتتتت     تتتتتتتر : فقتتتتتتت      تتتتتتت 
  تتتتتت  الستتتتتتم  التتتتتت   ا ضتتتتتت  :   تتتتتت    ق تتتتتت 

  تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت ل    :   تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت   لق  تتتتتتتتتتتت 
   تتتتتتتتتتت  غ تتتتتتتتتتت   ل تتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتت   
  أ تتتتتتتت  متتتتتتتت   تتتتتتتت ل  اامتتتتتتتتر التتتتتتتت   ستتتتتتتت   

      لم تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتترستتتتتتتتتتت 

 ممتتتتتتتتتت  غستتتتتتتتتت  ا   تتتتتتتتتت ا ال  تتتتتتتتتتر م  تتتتتتتتتت   
  ي  تتتتتتتتتتت ا ف تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  ال قتتتتتتتتتتت  مقزتتتتتتتتتتت  
 أ  متتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت   اليتتتتتتتتتت   م  تتتتتتتتتت  

 أ تتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتت   : فقتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتت  ل ق تتتتتتتتتتت 
 فتتتتتتتتتتتتتف    متتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت   اارف م تتتتتتتتتتتتت   
 لتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتت فا  ل تتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتت   

 فيتتتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتتت  فيتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتت    ل تتتتتتتتتتتت 
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  تتتتتتتت  زتتتتتتتت   ا   تتتتتتتت : فقتتتتتتتت      تتتتتتتت  ل ق تتتتتتتت 
   يتتتتتتتتت    رف تتتتتتتتت  يتتتتتتتتت    تتتتتتتتتل متتتتتتتتت    تتتتتتتتت 

 

  رف  تتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتت    م تتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتتتت  
   تتتتتتتتتت ل  تتتتتتتتتت     تتتتتتتتتت   ي يتتتتتتتتتت  مستتتتتتتتتت   

 

ى ميني ه علصّبشاء، وخذ ماء السماء، يف وعاء اإلن: فقال أيها العقل: نزل الروح على القلب
خذ : احلس يا أيهاء، والقبضة البيضاء، ليظهر لك ما استتر عنك من املعارف يف هذه الصعدة السمرا

ه على اج وصّبلح األجامل ر لك املعادن سواء كان من العذب الفرات أووعاء ما تيسَّ ماء االمتزاج يف
يد، وبني ل واحلدجلنداليمني املخلوقة من األمشاج، لظهور الصفاء املفرق بني األجسام الكدرة كا

و، العل ، خذ ماءها العقلأي: األجسام األرضية الشفافة كالبلور والزجاج، إن أردمتا صالة الظهر. مث قال
يا ني، إذا التق احملبن بنيه على ميني االستواء السعادي، لتحصيل علم الضم الكائيف وعاء الدنو، وصّب

ى ميني ه علصّبثفل وخذ ماء السفل، يف وعاء ال: ي، ويا أيها احلسداربالعني، على االختصاص اإل
ها أي: ر. مث قالة العصصال ردمتااإلنشاء، لتحصيل علم الضم بينك وبني احلوراء يف اجلنة الدمهاء، إن أ

 م مغيب عن عنيحصيل عل، لته على ميني القوة والعونالعقل، خذ ماء االعتالء، يف وعاء االبتالء، وصّب
ه على عني ان، وصّبلقيعاه يف وعاء خذ ماء الغدران وصبّ : البصرية عند مشاهدة العني، ويا أيها احلس

 املغرب. ةكوان إن أردمتا صالاإلنثناء، لتحصيل علم مغيب العني يف األ
ات، لتحصيل امللقي ميني قال أيها العقل خذ املياه املقطرات، يف وعاء احلامالت، وصبه على: مث

ركبات، ني امللى ميه عخذ ماء الزاخرات يف وعاء السبحات وصّب: علم ذات الذوات، ويا أيها احلس
 ة العشاء.لتحصيل علم الكائنات املوجودة عن الصفات، إن أردمتا صال

مقام  ميل علع، لتحصلسمياه على ميني أيها العقل خذ ماء الرقيع، يف وعاء الترقيع، وصّب: مث قال
لفجار ه على ميني اهار وصّبء النخذ ماء األهنار، يف وعا: الرفيع، من انفجار البحر املنيع، ويا أيها احلس

ردمتا صالة ر، إن ألكباار، من األهنار لتحصيل علم خرير املاء يف األشجار، بانفجار اجلداول الصغا
جاًل عاد َع صرف، مثم وانمن هذا اإللقاء، أراد الرجوع إىل مشهد اللقاء، فسل الصبح فلما فرغ الروح

قل علافاغسل أيها  أيها املخاطب بالتكليف ثالث أوىل من واحدة عند أهل التصريف،: فعرف، وقال
هر ه يف ُطوهلك فيول ،رالظهر، ولعلمه بك يف صالة العص الواحدة لعلمك بربك يف صالة: يديك ثالثًا

 هربنفسك يف ُطولمك به ة لعهر الصبح، والثانيالعشاء، وجلمعك به يف ُط هِراملغرب، وحلريتك فيه يف ُط
ر العشاء، ه يف طهك معهر العصر، وإلفرادك به يف طهر املغرب، وملسامرتالظهر، وحلضوره معك يف ُط

يف  متحد احد غريل وهر الصبح، والثالثة لظهوره وظهورك وظهور العامل يف حموالنفصالك عنه يف ُط
لعشاء، اهر  ُطيفدهم هر املغرب، والحتاهر العصر ولتجاوهبم يف ُطهر الظهر، والجتماعهم يف ُطُط

هر لي يف ُطبب العقر السالواحدة لظهو: اغسل يديك ثالثًا: هر الفجر، وأنت أيها احلسولتميزهم يف ُط
هر وع إليه يف ُطبه الرجلطلوهر املغرب، هر العصر، ولغيبته عن ممده يف ُطر، وانتظامه بالنفس يف ُطالظه

يف  لتعلقه باحلسلظهر، ور اههر الصبح، والثانية لظهور السبب النفسي يف طُ العشاء، ولوجوده إياه يف ُط
ياه، يف إلشهوده ، وشاءصالة العصر، وحلجابه عن العقل يف صالة املغرب، ولبحثه عنه يف صالة الع

ن صر، وحملوه عهر العُطيف  هر الظهر، وملباشرته الكونصالة الفجر، والثالثة لظهور السبب احلسي يف طُ 
 جعلنا اهلل ح.هر الصب ُطهر العشاء، ولوصوله إليها يفهر املغرب، والبتغائه إياها يف طُ النفس يف ُط
 الفتوة. يف سر نتائج َنّكبالقوة وم   هَدّيوإياكم ممن ُأ
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 املاء يف غسل اليدين بالشمال على اليمني
 
 : يف معرفة أسرار صب

 ر       تتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتإ    –إ ح ال تتتتتتتتتتتتتتتم    
  تتتتتتتتتت   الضتتتتتتتتتت ل  فتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتم        تتتتتتتتتت 
 إ  ال تتتتتتتتتتتتتتم    فتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتم    ستتتتتتتتتتتتتت     
 إ  ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم     اليمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال 
 فتتتتتتتتت   ر إلتتتتتتتتت  اليستتتتتتتتتر   ستتتتتتتتتر ستتتتتتتتت     
  ا  تتتتتتتتتر إلتتتتتتتتت  اليم تتتتتتتتت   ستتتتتتتتتر     ر تتتتتتتتت 

  تتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتت  اار اح  ستتتتتتتتتتتتر 
 

 ختتتتتتتتتتتتتت ا   ا يمتتتتتتتتتتتتتت   –  تتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتت     
  متتتتتتتتتتتتتتتت  اليمتتتتتتتتتتتتتتتتي    تتتتتتتتتتتتتتتت    ال ر تتتتتتتتتتتتتتتت  

 ا  ستتتتتتتتتتتتتتت         تتتتتتتتتتتتتتت  ي  تتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت 
   تتتتتتتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتتتتتتتر التتتتتتتتتتتتتتتتت     ا  قتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 في تتتتتتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتتتتت  ا  ال تتتتتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتتتتتت لر م 
  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا غ ا   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ا  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
  ستتتتتتتتتتر  متتتتتتتتتت  اا متتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتت  اا تتتتتتتتتت ا 

 

لب أن الق مَر أمنيإن الروح األ: ملا أرادت اليمني أن يكون هلا الصب زجرها القلب، وقال
 رباين، وأمرَ لكشف الاقام ميصب باليد القريبة على يد الطور األمين، لتجلي علم التنزل اإلنبائي، من 

ن نه ال ميني إيتحقق أفني، بالشمال على اليمني لكشف تعطيل األسباب، ملا مل يبق باليم احلس أن يصبَّ
قله، عئه عن بصرية ، ولفناعصرهر الامل أمره، يف ُطحامه بعِتاْلصوقه بسره، َوِلال أراد صالة الظهر، وِل
هر صلة يف ُطالو دِةرب  هر املغرب، والستتاره يف السبحة املضلة والتحافه يفوغيبته عن شكله يف ُط

هلل الصبح. جعلنا هر اُط ه يفالعشاء، ولطلوعه عينًا أخرى بتقطريه، ولسيالنه بعد أن كان جامدًا بتفجري
 ه.ه شرف اليدين، وأبني له سر احتاد النجدين. آمني بعزتوإياكم ممن أبقى علي

 : يف معرفة أسرار االستنجاء إن شاء اهلل تعاىل
 ستتتتتتتتتتترا ر إي تتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتت ال  فتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتترل
 إ ا ا  م تتتتتتتتت    لم تتتتتتتتت  فتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتر   ر تتتتتتتتت 
    ر متتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت ل م   الزتتتتتتتتتتت    ال قتتتتتتتتتتت 
 في تتتتتتتتتتت   ل تتتتتتتتتتت ا ال  تتتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتترف
 ليزتتتتتت ف فتتتتتت  خ قتتتتتت    تتتتتت  الزتتتتتت ر  ال تتتتتتت 

 

 مخ تتتتتتت ر متتتتتتت   تتتتتتت ل  ال تتتتتتترل فتتتتتتت  التتتتتتتر   ال 
   تتتتتتت     تتتتتتت   تتتتتتت      تتتتتتت  متتتتتتت  ال تتتتتتتترل
    ل زتتتتتتتتتتتم  ال تتتتتتتتتتترا   الستتتتتتتتتتت   ل   تتتتتتتتتتتل

 اا تتتتتتتتتي   متتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتر  القتتتتتتتتترل ف ي تتتتتتتتت  
   تتتتتتتتتت ل    تتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتر  هللا  التتتتتتتتتترل

 

هر يف ط مهمك بقداستنجاؤك ظهور سر قد: أيها العقل: نزل الروح األمني على القلب، وقال
ة حدوثك ب، ولصحغرهر املر، ولفناء قدمك املذهب يف ُطهر العصالظهر، وانتظام قدمك بقدمه يف ُط

احلس  هر الصبح. أيها ُطيف -هو أول باب الفتحو–هر العشاء، ولتجلي قدم صدقك باالبتالء يف ُط
لعصر، اهر  ُطيفجها هر الظهر، ومعرفة كيفية امتزااستنجاؤك ظهور حدثك عن امتزاج أركانك يف ُط

ها باهليوىل ق أفالكحلووهر املغرب، ا إياها إلبراز سر معجب يف ُطومغيبها بإجيادك عن تدبري أفالكه
بح، هر الصح يف ُطة بالقدلكليهر العشاء، وانبعاثها عن النفس ااملوجودة فيها بالقوة قبل األشياء يف طُ 

 ه.ِنموي  هِ مّنِبماذا؟ : ميط عنه األذى، ومل يقل إذا فزع عن قلبهجعلنا اهلل وإياكم ممن ُأ
 : رسرار االستجمايف معرفة أ
 ر يتتتتتتتتتتتتتتت  غتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتإ ا استتتتتتتتتتتتتتت  مر  أ  

   تتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتتت  مر  م تتتتتتتتتتتت 
 فمتتتتتتتتتتتتتتتت  ي  يتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتت  ال   يتتتتتتتتتتتتتتتتر إ 
 فتتتتتتتتتتتتتتتتتتف  المتتتتتتتتتتتتتتتتتت   أل متتتتتتتتتتتتتتتتتت  ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  

 رفي  زتتتتتتتتتتتتتتاح  تتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتت ل   
 

 ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتتتتتتتتتت   الستتتتتتتتتتتتتتتتتت  ع  
  متتتتتتتتتتتت  ي متتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتت  اضتتتتتتتتتتتت را ع 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   أ  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ع  –إ ا  ققتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   -
  إ  الزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخر أ  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ع 
  هلل ال قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا ع 
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فطور ، وهو مجلمعا ِدْقيف الشرع، من حضرة َف رترك االستجما: نزل الروح على القلب، وقال
دم لَقل بني اوفص على الزوج والفرد، والقطع والسرد، فمن استجمر فقد ميز بني احلدوث والقدم

مار يلوح ستجويف اال تحكمدم وال يشترط يف وجوده عدم املاء يف التيمم، فإن سر هذا أقوى يف الوالِق
ى لسعيد إال علا ينام أ فالرمي اجلمار، فمن أوتر يف استجماره فقد أبرأ ومن شفع فقد أخط لصاحبه سرُّ

نقاء رط، وليس اإلأن يشت لوتروتره، خمافة أن يكون نومه إىل حشره، ولو اعترب فيه اإلنقاء فقط ملا صح ا
ي يكون يف البحر الذوإللقاء ارد ئدة اإللقاء جملمما يثبت اإللقاء بل اللقاء على احلقيقة بترك اإلنقاء وفا

ه، فهم اهلل من لدن ا يهبهمار مبني اللقاء واإللقاء، يهلك الغرقاء وهم املنكرون على العاملني باهلل أسر
ثبت املوجود، وي ، ويشرقوجودلترك االتقاء فيه، يصح ال العلماء السوء التالفون احلمقى، والبقاء الزٌم

 كون يف احلجريقة فقد تفر، وال تلتفت لقول من يرى الوتر يف االستجمار باألحجار املالعابد واملعبود
قه ومجعه، قيقة فرلى حالواحد الثالث متفقة، جعلنا اهلل وإياكم ممن مجع بني عقله وشرعه، ووقف ع

 آمني بعزته.
 : يف معرفة أسرار املضمضة

 لستتتتتتتتتر الم   تتتتتتتتت   ال تتتتتتتتت    تتتتتتتتتر  فع مضتتتتتتتتتم  
     أ ف  مضتتتتتتتتتتتتتتتتمف  تتتتتتتتتتتتتتتت ل  أ إ    تتتتتتتتتتتتتتتت

  ستتتتتتتتتتتر ال  تتتتتتتتتتت  ا  ال تتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتت ر   ع معتتتتتتتتتتت   
 فتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتت  ال رستتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتت ر    فتتتتتتتتتتف   

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ر  ي   ي   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر هللا   لسح
   لتتتتتتتتتتتت  ر فتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت ل  اار اح  الزتتتتتتتتتتتت ر  
  تتتتتتتتي  ال قتتتتتتتت     تتتتتتتت   تتتتتتتت    تتتتتتتت    تتتتتتتتر  
 فتتتتتتتت   تتتتتتتت ل  ال متتتتتتتت    فتتتتتتتت   تتتتتتتت ل  ال يتتتتتتتتر  

 

رفة ض بالَغمضم ،أيها العقل األكمل تثليث املضمضة بك أمجل: نزل الروح على القلب وقال
رب هر املغُطيف وهر العصر لتعلق ذوقك مبذوقك، هر الظهر، لظهور ذوقك، ويف ُطالواحدة يف ُط

هر يف ُطو ،ّتَغبال هر العشاء لتحصيل الكثري منهلدهشتك عند وجود اللذة يف ذلك الوقت، ويف ُط
هر الظهر، ة يف ُطلواحدافة مضمض بالغر يها احلسا أي الصبح لنيل املطلوب، واالجتماع مع احملبوب، و

هر املغرب ور يف طُ ملذكهر العصر، الستناد الذكر باهلوية إىل االذكر باملسطور، ويف ُط لظهور سّر
ية إىل مقام ور اهلوملذكهر العشاء جلذب الشرف الذكر باهلوية على املذكور من مقام الغرية، ويف ُط

 ساع والشرح.ىل االتإء، هر العشاذي صح هلا يف ُطهر الصبح لتسرحيها من ذلك اجلذب الاحلرية، ويف ُط
لعصر التصال هر اطُ  ، ويفهر الظهر لظهور شريكرفة الثانية يف طُ ض بالَغضِميا عقل َم: والثانية

لعشاء اهر  طُ ، ويفهر املغرب النتقال املشروب إىل كونكالشارب منك مبشروبه، عند ربك، ويف طُ 
يا  و ء صونك،ردا هر الصبح النتظام مشلك به يف، ويف ُطسريانه يف جماري فكرك، لتقديس عينكل

حتادها لعصر الهر اهر الظهر لظهور سر ذكرك باألبنية ويف ُطض بالغرفة الثانية يف ُطضِمَم: حس
صريح  رب لدقتها يفهر املغيف طُ أين اهلل فأشارت بالظرفية، و: باملذكور يف األبنية، قيل للسوداء اخلرساء

لك القرب ها من ذشرحلح بهر الصعشاء النطباق حمل الذاكر عليها الساتر، ويف طُ هر الالذكر ويف ُط
 تصديقًا للحاشر.

النتشاره  ر العصره ُطهر الظهر لظهور ربك، ويفيا عقل مضمض بالغرفة الثالثة يف طُ : والثالثة
فضلته يف  ء حلريةعشاهر الهر املغرب لقلب عينه يف صورة ذاتك، ويف طُ يف حمال عطشك بعيشك ويف ُط

 هر الصبح لربوزها عن قوة صفاتك.زوايا ذاتك، ويف طُ 
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فضلية، رتبة ال امليفهر الظهر لظهور سر ذكرك باخلطاب مضمض بالغرفة الثالثة يف ُط: ويا حس
كالم احلق ناطق، وت الهر املغرب لصمهر العصر جلمعك بني اهلوية واآلنية واألينية، ويف ُطويف ُط

ه اد علم خطابفجر الحتال هرر العشاء حملق الذكر عن الذاكر واملذكور، ويف طُ هالصادق املستور ويف ُط
، صورة يبنت إال ال ألك أنت أنت، وأنا أنا، وأنا أنت، ولست أنا، ولست أنت، فال أنا إال بك، و

 آمني بعزته. العلى، راتبجعلنا اهلل وإياكم ممن ذكر وتال، وتنزه يف امل األجرةكمال الوجود يف طلب 
 :  معرفة أسرار االستنشاق واالستنثاريف

 إ ا اس   تتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتت لي  فف تتتتتتتتتتتتتت 
 فف  متتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت ل  الضتتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتت  
  متتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت   ف ي تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت ار   تتتتتتتتتتت  ف
  متتتتتتتتت   تتتتتتتتت    ال  تتتتتتتتتر ال  يتتتتتتتتتل إ ا ا   تتتتتتتتت 
 إ ا   تتتتتتتتتتت   ا م تتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت  ر
 ف  تتتتتتتتتتتتتتر  م تتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت  ل  لتتتتتتتتتتتتتت 

 

   يتتتتتتتتتتتتتت ا  ا ستتتتتتتتتتتتتت    ر يتتتتتتتتتتتتتت  ل  تتتتتتتتتتتتتت ف 
   تتتتتتتتتتتتتر  متتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتي    أ  يستتتتتتتتتتتتت م ف

 ي  تتتتتتتتتتتتتتتر ل  تتتتتتتتتتتتتتتي  الستتتتتتتتتتتتتتت يم    تتتتتتتتتتتتتتت فل
  متتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتر فيإلتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتت  ال ميتتتتتتتتتتت   

 إليتتتتتتتتتتتت  فقيتتتتتتتتتتتتر التتتتتتتتتتتت م  ي  تتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتت ف
   أختتتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت  ل  تتتتتتتتتتتتتت ف

 

: ىل، يا عقلو بك أوًا فهأيها العقل األعلى، استنشق واستنثر ثالث: نزل الروح على القلب، وقال
ىل خولك، إند دعذلك، استنشق بالغرفة األوىل لكشف حقيقة عزك باهلل، مث استنثر لكشف حقيقة 

، على زك بعزهعبلة هر العصر ملقاهر الظهر، ويف ُطمشاهدة احلق من طريق االنتباه، وذلك يف ُط
هر ، ويف طُ ضاللهر املغرب الحتاد عزه بعزك على الكشف وحجاب الاالنفصال واالتصال، ويف ُط

ك فيك، عز ه دونهر الصبح لظهور عزالعشاء لعجز عزك دون عزه على اجلمع والفرق، ويف ُط
 للحاضرين على السر، والتجلي يف مقعد الصدق.

، رهر الظهيف ُط طم،ويا حس استنشق لظهور علم الروائح يف عامل الشم، مث استنثر إلزالة اخل
ح يف لدرج الروائ ب للروحغرهر املهر العصر إلدراك الروائح يف اخلطم على الفناء والبقاء، ويف طُ ويف ُط

، من أجل والبسط لقبضهر العشاء لطيهما عن إدراك العني على االشهادة، ويف ُطاخلطم على الغيب و
 القدس. نفس هر الصبح لنشرمها من ذلك الطي على اهليبة واألنس يف حضرةاإلفادة، ويف ُط

ستنثر ن، مث االكو هر الظهر للكشف حقيقة أنفتك علىاستنثر يف ُط: الغرفة الثانية يا عقل
ألنفة، ويف قالب ا ب، يفهر العصر لسريان روح املعرفة على البعد والقرويف ُطلكشف معرفتك بالعني، 

تواري ية املعرفة بعشاء لنال هرة واحلضور، ويف ُطيهر املغرب لتواري األنفة، مبطالعة الغيب على الغيبُط
 ق الكونمن أف عليها، نفةهر الفجر الطالع األ، يف البيت املعمور، ويف ُطتباثاألنفة على احملو واإل

هر ُط ستنشق يفا: ساملغيب عنها، على التواجد والوجد، وحصول الوجود فيهما لصحة الفقد، ويا ح
اب العادة ن قبل بمنه ألر عن إدراكه من قبل األنف، ثالظهر لظهور علم الفرق بني الروائح، مث استن

لى عإلدراك جود اوهر املغرب خلفاء الشم عند صاحب األنفة مع يف الروح واحلس، ويف طُ  والعرف
جودها يف لصبح لواهر هر العشاء لذهابه بالكلية بزوال العضو، ويف طُ الصحة والعلة باملس، ويف ُط

 السكران والنائم، بعد اإلفاقة والصحو.
هر الظهر لكشف حقيقة كربيائك، يف مقابلة أعدائك، طُ يف  يا عقل استنشق ثالثًة: الغرفة الثالثة

هر العصر لتعانق الكربيائني بني العلم واجلهل يف الردائني، ويف بلة أوليائك، ويف ُطر بزواله يف مقاثمث استن



440 

 

 

 أين هر العشاء ملعرفةهر املغرب لسقوط الكربياء يف البحر، على العلم والظن مبشاهدة القهر، ويف ُطُط
لظهوره فيك يف بالعلم أو بالشك، حذرًا أن يقبله األفق املشوم ويف طهر الصبح  ،الكربياء املذموم غاب

 غري موطن األعداء، على العلم والفقد، بتصحيح القبول والرد.
لظهر. اهر  ُطقت، يفوحس استنشق لظهور عامل السوية، بني الروائح املتضادة يف وقت دون  ويا

ق لك عن تعشُّذرفة هل ملع هر العصرر بترك ما حصل لك إىل عامل العوائد للعطاء الغمر، ويف ُطثستنامث 
لراحل اني عند أفق هر املغرب لدرج بعضها يف بعض، مناك هبا على الظاهر والباطن، ويف ُطاإلدر

 والقاطن.
ح إلجياد هر الصب ُطهر العشاء لغنائهما معًا يف ظله بظهور سلطان أحدمها وعزله، ويفويف ُط

ن مالبس إياكم منا والشم وذهاب املشمومات. جعلنا اهلل وإياكم من أهل الروائح واألنفاس، وعصم
 الوسواس.

 : يف معرفة أسرار غسل الوجه
 هللا ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ح  ل    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل      إ  ال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

  غستتتتتتتت   ال  تتتتتتتت    ل تتتتتتتتر  التتتتتتتت    تتتتتتتتر  
  تتتتتتتت  ف  تتتتتتتت ح   تتتتتتتت     تتتتتتتت   ال  تتتتتتتت    تتتتتتتت   

 

تتتتتتتتتتتتت حع        تتتتتتتتتتتتت  خ تتتتتتتتتتتتت   ا  ال تتتتتتتتتتتتت ل  ضح
 رستتتتتتتتتت  ال  يتتتتتتتتتتل لتتتتتتتتتت ا  ال تتتتتتتتتت ل مم تتتتتتتتتت حع 
 إ  ال  يتتتتتتتتتتتتتتتل ل  تتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت احع 

 

احدة رفة الوبالغ أيها العقل اغسل وجهك: ، وقالنزل الروح األمني بغسل الوجه على القلب
 ، ويف العشاءاملراقبقه بهر الظهر، لظهور سر املراقبة، ويف العصر التصافك به، ويف املغرب لتعللُط

ند قناع عر اإلسلتكلفك فيه، ويف الصبح لشهود املراقب، ويا حس اغسل وجهك يف الظهر لظهور 
 ه، ويف الصبحبحثه عنلشاء يه، ويف املغرب لوجوده قبله، ويف العمشاهدة اجلالل، ويف العصر لتوقفه عل

 لظفره به يف هذا القالب.
 العصر ياء، ويفر احليا عقل اغسل وجهك بالغرفة الثانية يف الظهر لظهور س: الغرفة الثانية

نفعل يبح ملا يف الصوبكله،  خلريالرتباطه باإلميان، ويف املغرب النفصاله عنه، ويف العشاء الشتماله على ا
 عنه.

عصر  الويا حس اغسل وجهك يف الظهر، لظهور سر السرور، عند مشاهدة اجلمال، ويف
 .به منه ظفرهلالرتباطه به، ويف املغرب لوجوده قبله، ويف العشاء لبحثه عنه، ويف الصبح 

هوره رب لظيف املغرك، ويف الظهر لظهور سر املكافحة، ويف العصر خلفائه بظهو: الغرفة الثالثة
بالغرفة  سل وجهكس اغحخبفائك، ويف العشاء لاللتفات، ويف الصبح ملا يظهر عنه من االختالف. ويا 

 العتدال، ويفامال يف الك الثالثة، يف الظهر لظهور سر االعتدال، عند مشاهدة الكمال، ويف العصر لسر
 ن االئتالف.م بضرب مالنيالكاملغرب للكمال املخلوق، ويف العشاء للكمال اخلالق، ويف الصبح ملقابلة 

 ، فاستحت منه مالئكة السماء. آمني.ءزق سر احلياجعلنا اهلل وإياكم ممن ر 
 : يف معرفة أسرار غسل اليدين إىل املرفقني
 غستتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتت را ي  م تتتتتتتتتتتتر    غ ي تتتتتتتتتتتت 
 م ا تتتتتتتتتتتتتل ال تتتتتتتتتتتتت  فيتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت 

  تتتتتتتتتت  ي   تتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتت   القتتتتتتتتتت  مي    تتتتتتتتتت

 إلتتتتتتتتتت  المرافتتتتتتتتتت  ف  تتتتتتتتتتر  فيتتتتتتتتتت   ا   تتتتتتتتتتر 
   تتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتترا ر  تتتتتتتتتتي  ال متتتتتتتتتت   الضتتتتتتتتتترر
  ا ي متتتتتتتتت    تتتتتتتتت    تتتتتتتتتر ال تتتتتتتتتم   القمتتتتتتتتتر
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    ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت      ار    قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 المتتتتتتتتتتتت    ا مزتتتتتتتتتتتت   إ   ل لتتتتتتتتتتتت  راح  ا 

 فتتتتتتتتتتتت  ي ر تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتت    ر تتتتتتتتتتتت 
 

  تتتتتتت هلل  يتتتتتتت  زتتتتتتت ح  تتتتتتت  م  تتتتتتت    تتتتتتت   تتتتتتت ر
  تتتتتتت   إلتتتتتتت  الخ تتتتتتت ا  ااختتتتتتتر  إلتتتتتتت  ستتتتتتتقر
 فف متتتتتتتت  ال تتتتتتتت   فتتتتتتتت  التتتتتتتت  ي    تتتتتتتت  ستتتتتتتتمر

 

اد رار إجيهور أساغسل يدك اليمىن يف الظهر لظ أيها العقل: وح على القلب، وقالنزل الر
رب :  قولهليهما يفية إاملشرق، ويدك اليسرى لظهور أسرار إجياد املغرب، ويف العصر إلضافة الربوب

لشمس، ويف الشفقني اتبع لاملشرق واملغرب ويف املغرب ملشاهدة العني احلمئة يف املغرب، ويف العشاء 
 ل واحلس.الصبح ملعرفة كرة األرض بالعق

اليسرى رفق، ور املسويا حس اغسل يدك اليمىن بالغرفة األوىل إىل املرفق يف الظهر، لظهور 
يف بالتعيني، و د القلقلفق لظهور السر املوجود عند فقد العيش املقلق، ويف العصر للسكون، ويف املغرب

ب، ووجود  املسبب يفسبصالة العشاء اآلخرة الرتباط االرتفاق باحلركة، ويف الصبح لعدم تأثري ال
 الربكة.

سر مل، واليسرى للق العاسر خ يا عقل اغسل اليمىن بالغرفة الثانية يف الظهر لظهور: الغرفة الثانية
 غيب العامل يفغرب مل املبالعامل، لكونه على صورة القدمي ويف اإلنسان أحسن تقومي، ويف العصر لتعشق

 اإلنسان ربح لظهو الصيف العامل عن مثله، ويف اإلنسان ، ألنه على شكله، ويف العشاء لتلفاإلنسان
ظهر، لثانية يف اللغرفة ا بابالعامل، والعامل باإلنسان، فإن ذلك من مادة اإلحسان. ويا حس اغسل اليمىن

عة يف القوة ام الصنلقي لظهور سر البطش، واليسرى لصنع العيش، ويف العصر لوجود الصنعة ويف املغرب
 عة.الصنالصنعة بالفعل من غري العامل ويف الصبح لتحصيل العلم ب ويف العشاء لظهور

 ور سر التوكل،ظهر لظهر الهيا عقل اغسل اليمىن واليسرى بالغرفة الثالثة يف ُط: والغرفة الثالثة
لوهاب، ويف ل على التوكاوعدم التأمل، ويف العصر جلعل التوكل سببًا من األسباب، ويف املغرب لعدم 

 جلوع املراد، ويف الصبح لشؤم الشبع املعتاد.العشاء لسر ا
يسرى لربوز ور، وال الظهيفسر التقدمي هلا لظهور ويا حس اغسل اليمىن بالغرفة الثالثة يف الظهر 

، سرى عن اليمىنابة اليلني سر "كلتا يديه ميني" يف الظهر، ويف العصر الستوائهما األسىن، ويف املغرب
 ر يف اليسرى.ر والعساليسيمىن، ويف الصبح لوجود اليمني يف اليمىن، وويف العشاء لتعطيل اليسرى وال

 جعلنا اهلل وإياكم من املقربني، وضرب لنا بسهم يف أصحاب اليمني.
 : يف معرفة أسرار مسح الرأس

  لتتتتتتتت  تتتتتتتتي     مستتتتتتتت   رأستتتتتتتت  ل  تتتتتتتت  التتتتتتتت   
   تتتتتتتتتتل ل تتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت  اا تتتتتتتتتت ار م   تتتتتتتتتت  ف

   تتتتتتتتتتتتتت    ي  تتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتي  زتتتتتتتتتتتتتتت ر  
   فتتتتتتتتتت اال تتتتتتتتتتر  ستتتتتتتتتتق  ل  تتتتتتتتتت   الخ تتتتتتتتتت 

 فتتتتتتتتتتت ل ر  إ    تتتتتتتتتتتر   ي تتتتتتتتتتت   زتتتتتتتتتتت ر  
 يتتتتتتتت  ليتتتتتتتت   تتتتتتتت ر   ال تتتتتتتت ر ال تتتتتتتت  خ قتتتتتتتت 
 ف ل تتتتتتتتتتت ر  ا تتتتتتتتتتتر  فتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتت   
 لتتتتتتتتتتت   التتتتتتتتتتت خ   التتتتتتتتتتت   في تتتتتتتتتتت  ا ر  تتتتتتتتتتت 

 

  تتتتتتتتت ر  التتتتتتتتت    تتتتتتتتت   تتتتتتتتت ا  ار م متتتتتتتتت   
   ال تتتتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتتتتت  إفيتتتتتتتتتتتتتت  ال  لتتتتتتتتتتتتتت ا 

   تتتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتت ق م   متتتتتتتتتتت  فيتتتتتتتتتتت    ريتتتتتتتتتتت 
 ر الخ تتتتتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتتتتتتر  في تتتتتتتتتتتتتت  ال زتتتتتتتتتتتتتت ري 
 متتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت  فيتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتت 

 الستتتتتتم   تتتتتت  ستتتتتتقم     لضتتتتتت  م زتتتتتت   فتتتتتت 
 ف ي  تتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتت   الخ تتتتتتتتتتتتتتت  مستتتتتتتتتتتتتتتق  
  تتتتتتتتتتت ر ال  تتتتتتتتتتت    ل تتتتتتتتتتت  فيتتتتتتتتتتت    ميتتتتتتتتتتت 
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  العصرل، ويفامسح برأسك يا عقل يف الظهر لظهور سر الظ: نزل الروح على القلب وقال
 احلجاب، النور يفولظل الوجود الظل يف النور، ويف املغرب حلجاب النور الظل، ويف العشاء الستواء 

العصر  اع، ويفإلقنالصبح لتسمية اهلل بالنور دون ضده. ويا حس امسح برأسك يف الظهر لسر ويف ا
 مبا رأته يف اإلخباروعها للعشق، ويف املغرب للذل، ويف العشاء لفقد احلواس بالنوم، ويف الصبح لرجو

 .، آمني بعزتهلملعوَّاقني النوم للقوم. جعلنا اهلل وإياكم من أهل الظل األول، الذي عليه عند احملق
 : األذنني مسح يف معرفة أسرار

   تتتتتتتتتر زتتتتتتتتتم خي  إ  الستتتتتتتتتم  يتتتتتتتتت ر  متتتتتتتتت 
 إ ا يخ   تتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتر م  متتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتل

 ريتتتتتفتتتتت   مستتتتت   ر  متتتتت  فتتتتت  التتتتت م  متتتتت  خ
 إ ا ي  م تتتتتتتتتتتتتتتتت  ر تتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 :   ر تتتتتتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتتتتت   هللا زتتتتتتتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتتتتتتت 
 زتتتتتتتتت   ا لتتتتتتتتت    تتتتتتتتت  م ستتتتتتتتت  فتتتتتتتتتف  لتتتتتتتتت 

 

 فتتتتتتتت   لتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتر متتتتتتتت    ريتتتتتتتت  م   تتتتتتتت  
 فف تتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتت م  متتتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتتتر م ضتتتتتتتتتتتت  

  تتتتتتتتتتت ي   ع  فتتتتتتتتتتت  ال ستتتتتتتتتتت  ا   تتتتتتتتتتت ا  تتتتتتتتتتت  م  
تتتتتتتتتتي    يتتتتتتتتتت  رل ستتتتتتتتتتم   م زتتتتتتتتتت ر فمتتتتتتتتتت       

   تتتتتتتتتتت  ال قيقتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتر  
 أزتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتم   ا   تتتتتتتتتت    متتتتتتتتتت  مستتتتتتتتتتم  

 

ا يف هومباذا قبلت لظهر،يا عقل امسح أذنيك الستماع التنزالت يف ا: نزل الروح على القلب وقال
عة فيها يف ر املودسراوقوفك على األ العصر، ومبا حصل لك منها يف املغرب، ونظرك فيها يف العشاء،

 الصبح.
 عصر، ويف اليفويا حس امسح أذنيك الستماع القول يف الظهر، والرتباط السمع باخلطاب 

ت يف املنام رك أصواء لداملغرب لسجن السمع يف األذن، هل هو من احلقائق أو من العادات؟ ويف العشا
اهلل  . جعلنافظةنومية يف اليقظة مبشاهدة احلوليست بأصوات، ويف الصبح لدرك هذه األصوات ال

 هت مت حتخت جت هب مبُّٱ: وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه فشهد هلم الوهاب بقوله
 .[18: ]الزمر َّحج مث

 : يف معرفة أسرار غسل القدمني
   تتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتتر   أ تتتتتتتتتت ام   ستتتتتتتتتت ي    تتتتتتتتتت 

 م  تتتتتتتتتتتتتتترف   التتتتتتتتتتتتتتترل ل قتتتتتتتتتتتتتتت   ال  يتتتتتتتتتتتتتتت 
  ا  تتتتتتت   تتتتتتتأ  لتتتتتتت  ال رستتتتتتت   تتتتتتت  لتتتتتتت  التتتتتتت 

 ستتتتتتتتتت ا   م  تتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  ال
   تتتتتتتتتت  أ  تتتتتتتتتت   أزتتتتتتتتتت    ال  تتتتتتتتتت   فقتتتتتتتتتت 

 أ  يتتتتتتتتتتت ا فتتتتتتتتتتت ل م  ا ففقمتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت 
 

  أستتتتتتتتتتتتتتتتترار رل  تتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت ر  متتتتتتتتتتتتتتتتت ع  
   تتتتتتتتتت ر    القتتتتتتتتتت   الم قتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتت ر

تتتتتتتتتتتتتت   غمتتتتتتتتتتتتتت ر  ل   تتتتتتتتتتتتتت   ي  ف  تتتتتتتتتتتتتت ر ل   
  ال  ريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ  ار  أ  ار

  أستتتتتتتتتتتتتتترار فأ تتتتتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتتتتت  ل أ تتتتتتتتتتتتتتت ار  
  تتتتتتتتتتت ل  فتتتتتتتتتتتف   تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت ر   مقتتتتتتتتتتت ار 

 

 يفغالطتك سر م يا عقل اغسل قدمك اليمىن يف الظهر، لظهور: قالنزل الروح على القلب و
 ب ملغيبملغرقدمك، واليسرى لظهور سر عدمك، ويف العصر للجمع بني القدم واحلدوث، ويف ا

ح ملطالعته يف الصبوني، قدمك يف قدمه، عند السري احلثيث، ويف العشاء لوجودك معه يف هيوىل احملقق
يسرى لرب والدم اقيا حس اغسل قدميك يف الظهر قدمك اليمىن ملطالع عينك فيها على التعيني. و

قدم  دم اجلبار يفقملغيب  غربملطالعة قدم اجلبار، ويف العصر الجتماع املطالع يف مساء األنوار، ويف امل
على  األيدي مييزمهابح لتالل احلجب، ويف الصظالرب، ويف العشاء ملغيب قدم الرب، يف قدم اجلبار يف 

 العوامل. ف له منا كشكم األزيل. جعلنا اهلل وإياكم ممن تثبت قدمه يف املعامل، ومل حيجب مباحل



443 

 

 

 : يف معرفة أسرار التشهد بعد الفراغ من الوضوء
  ف  تتتتتتتتتتتتتتتتت   ا لتتتتتتتتتتتتتتتتت    ميتتتتتتتتتتتتتتتتت   ع   تتتتتتتتتتتتتتتتت   

تتتتتتتتتتتتت ف    إ ا   متتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت ا    زتتتتتتتتتتتتتم   ع زح
  أ تتتتتتتتتر ف فتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتت   ال ريتتتتتتتتتل   تتتتتتتتتر    

 

 فف تتتتتتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتتتتتتت ل  ف  تتتتتتتتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتتتتتتتت  
  ي تتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتتتتتت        قتتتتتتتتتتتتتتت 

 م م  تتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتأ  ال زتتتتتتتتتتت     ع  تتتتتتتتتتأ  ي تتتتتتتتتت
 

 ظهور سرهر، للصالة الظ كئيا عقل تشهد إذا فرغت من وضو: نزل الروح على القلب، وقال
  الواحد، ويفيفاألحد  غيبملالعدد يف األحد، ويف العصر لأللف املعطوفة املألوفة، ويف املغرب الشاهد 

ذا فرغت من د إشهَّتحس  وتك لديها، عند قدومك عليها. وياالعشاء لألحدية واألبدية، ويف الصبح لثب
وللعشاء  لتمجيد،اقوع ك لصالة الظهر، لظهور سر التوحيد، وللعصر لفناء التفريد، وللمغرب لوئوضو

د م، ممن وحَّ وإياكاهلل حلصول التوحيد يف التجريد، ويف الصبح ملشاهدة التوحيد يف التبديد. جعلنا
 آمني بعزته ال رب غريه.فتوحد، وأشهد فتشهد 

 : يف معرفة أسرار االنصراف من الوضوء إىل الصالة
  لمتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ ي تتتتتتتتتتتتتتتتت    ل  تتتتتتتتتتتتتتتتت ر     تتتتتتتتتتتتتتتتت 
 أ ي تتتتتتتتتتتتتتتت      يتتتتتتتتتتتتتتتت   قتتتتتتتتتتتتتتتت     متتتتتتتتتتتتتتتت 
 ف تتتتتتتتتت  يستتتتتتتتتت    إ تتتتتتتتتت ا  لم تتتتتتتتتت  ل   تتتتتتتتتت 
  لتتتتتتتتتت  يستتتتتتتتتت    م  تتتتتتتتتت   أيضتتتتتتتتتت     متتتتتتتتتتت 
 فتتتتتتتتتتتتر    تتتتتتتتتتتت  هللا متتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتر   ا تتتتتتتتتتتت 
   تتتتتت    تتتتتت  متتتتتت  أ  تتتتتت ف فتتتتتت  ال تتتتتت ر  ال تتتتتت  
  متتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتم  التتتتتتتتتتتر م  غيتتتتتتتتتتتر   متتتتتتتتتتت 
 فزتتتتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتتتت  ال   يتتتتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتتت 

 إ تتتتتتتتت   تتتتتتتتت    تتتتتتتتت     متتتتتتتتت : فتتتتتتتتتف    تتتتتتتتت 
 خ لمتتتتتتتت  التتتتتتتت    تتتتتتتت   ززتتتتتتتت   فتتتتتتتتف   تتتتتتتت ع 

 

   تتتتتت   فتتتتتت   تتتتتتر  هللا فتتتتتت  ال تتتتتت   ال قتتتتتت    
   تتتتت    تتتتت  متتتتت   تتتتت  زتتتتتا   تتتتت   متتتتت  ال قتتتتت   
  تتتتتتتتتتتتتت يم  ف   يتتتتتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتتتتتيم    لم تتتتتتتتتتتتتت   
 فقتتتتتتتت  زتتتتتتتتا   تتتتتتتت   أ  تتتتتتتت  لستتتتتتتت    لم تتتتتتتت   
  متتتتتت   تتتتتت    ال متتتتتت  التتتتتت    تتتتتت   متتتتتت    تتتتتت 

 أ  المضتتتتتتتتت     في تتتتتتتتت    زتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتت   م تتتتتتتتت 
 قتتتتتت ل  فتتتتتت  المتتتتتترف   تتتتتت  أ  ال متتتتتت     تتتتتت  م  

   تتتتتتت ل   تتتتتتت  اازتتتتتتت ا   ال تتتتتتتر   ال تتتتتتت    
 إ تتتتتتت  متتتتتتت    تتتتتتت   ستتتتتتت   م تتتتتتت   : فقتتتتتتت    تتتتتتت 

 فقتتتتت  غزتتتتت  يتتتتت  مستتتتت ي  فتتتتت  أ  تتتتتر ال  تتتتت   
 

اك ليتلو سبحانه كالمه عليك، يا عقل انصرف إىل مصلَّ: نزل الروح األمني على القلب، فقال
وأثبت فإنه مقام الدهش والطيش، وحمل احلياة والعيش، فاشحذ  فاستمع وأنصت، وحتقق ذلك املقام،

فؤادك، واترك اعتقادك، وال تدبر يف حني اخلطاب، وال تفكر فيما ترد عليه من اجلواب، فإنه مقام 
التأييد والقوة، ومشرب الرسالة والنبوة، فإن إجابة احلق تعاىل إذا خاطب ال ينتجها فكر، وال يقوم هلا 

ل قبول اخلطاب، وقبول ما خيلق فيه من اجلواب، من غري تقدم قصد وال نية، وال فكر ذكر حسب العق
ر أذيالك، على ربك كالمه، وال تلتفت، وحقق معىن ما تناجيه به وتثبت، ومّش وال روية. ويا حس اتُل

واجعل خلفك أعمالك وآمالك وضع اليدين مكتوفتني فوق السرة وحتت الصدر، فاطلب منه يف ذلك 
قام فضل ليلة القدر، يف كوهنا خريًا من ألف شهر، واجعل كل صالة تدخل فيها آخر صالتك وذلك امل

النفس منتهى حياتك، فال تزال مقنعًا ولربك مستمعًا، متوشحًا باحلياء غري ملتفت، إىل السماء طرفك، 
سفح، حيث سجودك، وقلبك حيث معبودك، وخشية ختشع اجلوارح، وهيبة تقصف اجلوانح، وعربة ت

وزفرة تلفح، وأنني وزمزمة، وحنني ومههمة، وتالطف يف تعاطف، وتوسل يف ترسل، ومشاهدة يف 
جماهدة، وتغري يف حتري، واختالف صفات، وتنوع حاالت، وآداب وسكينة، واعتدال وطمأنينة، إىل أن 
 تفرغ من صالتك، فتنظر عند ذلك فيما زكا من صفاتك، وما تقدس من ذاتك، فعند ذلك تكون
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الالحق. جعلنا اهلل وإياكم، ممن حضر يف صالته فأجزل له يف صالته  يالسابق، وغريك املصّل ياملصل
 فكان جزاؤه النور ودار السرور.

 : ]إن شاء اهلل تعاىل[ يف معرفة أسرار طهارة الثوب والبقعة للصالة فيهما
 لتتتتتتتتتتي  لتتتتتتتتتت   ق تتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتت   أرف    تتتتتتتتتت 
  تتتتتتتتتتت    زتتتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت ر  تتتتتتتتتتت    

 ل   تتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت ل   تتتتتتتتتتتت  ال  يتتتتتتتتتتتت
 أ    تتتتتتتتتتتتر فتتتتتتتتتتتت   ق تتتتتتتتتتتت  الق تتتتتتتتتتتتل لمتتتتتتتتتتتت 
  تتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت   ر تتتتتتتتتتتت   ق  تتتتتتتتتتتتت 
  ا  قتتتتتتتتتتتتتتتت م  متتتتتتتتتتتتتتتت   ختتتتتتتتتتتتتتتتر ف متتتتتتتتتتتتتتتت ل 
  تتتتتتتتتتتتتتتتتت ف   متتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتتتتتتتتتتي 
 إ   متتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتت ل   يمتتتتتتتتتتتتتتت 
 يتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   إ  تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي 
  تتتتتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتتتتت   
  تتتتتتتتتتت    قتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتتت 
  ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا إليتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أرفتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 لتتتتتتتتتتتتتتتتي  لتتتتتتتتتتتتتتتت   التتتتتتتتتتتتتتتت  أراف ستتتتتتتتتتتتتتتت ا  
  تتتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت  ضتتتتتتتتتتتتت ي  فقيتتتتتتتتتتتتتر

  يتتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتتتتت  لق  تتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتت  
  تتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتتتت  إلتتتتتتتتتتتتتتت 
 يتتتتتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتتتتت  لقتتتتتتتتتتتتت  رمتتتتتتتتتتتتت   أمتتتتتتتتتتتتت را  

 

   يتتتتتتتتتتتتتتتت ل   ي  تتتتتتتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتتتتتتتر   متتتتتتتتتتتتتتتت  
    تتتتتتتتتتتتتت ر    تتتتتتتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتتتتتتت  رستتتتتتتتتتتتتتتم 
  تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت  ف  متتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتي    متتتتتتتتتتتت 
  ستتتتتتتتتتتتتتتت  هللا فتتتتتتتتتتتتتتتت      ليتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتت 
  تتتتتتتتتتتت   ي تتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت  أل تتتتتتتتتتتت     متتتتتتتتتتتت 

تتتتتتتتتتت   غ   حتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت   الستتتتتتتتتتتر ر م     مح
   تتتتتتتتتتتر  م تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتتت ل     متتتتتتتتتتت 

 متتتتتتتتتت  تتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتت  ف   تتتتتتتتتتل   يمتتتتتتتتتت    
  غ تتتتتتتتتتتتتتتت   التتتتتتتتتتتتتتتت   أر تتتتتتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتتتتت م 
 زتتتتتتتتتتت ر  فيتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتر     متتتتتتتتتتت 
 أ تتتتتتتتتتتتتتت  أرضتتتتتتتتتتتتتتت     ف تتتتتتتتتتتتتتت    أمتتتتتتتتتتتتتتت 
 فتتتتتتتتتتت  أمتتتتتتتتتتت ر  فأ تتتتتتتتتتت  ر  تتتتتتتتتتت   أمتتتتتتتتتتت 
 متتتتتتتت   ستتتتتتتت  ي  تتتتتتتت    تتتتتتتت   التتتتتتتت   ستتتتتتتتم 
   متتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت      يتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت  م 
 لتتتتتتتتتتتتتت  أ     رفتتتتتتتتتتتتتت    قتتتتتتتتتتتتتت ر     ستتتتتتتتتتتتتتم 

   تتتتتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتتتتتتتت   إ ا  تتتتتتتتتتتتتتتت 
 فتتتتتتتت   ريضتتتتتتتت   تتتتتتتت ا   تتتتتتتت    تتتتتتتت    متتتتتتتت 

 

ر سك، فإن لي ربطهر ثوب سرك، وبقعة قلبك لتج أيها العقل: نزل الروح على القلب، وقال
، هل التشمريأ نفإن الفائزي ر ثوبك بالتقصري،ّهالطهارة معقول، كما أن فعلها منقول. ويا أيها احلس َط

لعامل يء من ايك شسة من عامل التخليط، فإنك من عامل التخطيط عسى يفيض علير بقعتك النفوطّه
 ه، فلوالخبؤ و نور أنت فيه وعود أنت بدؤه، وظهور أنتالبسيط، فإن فاض عليك منه شيء فه

ق ره وحتقوقد فاعرف قدرك، ظهورك، ما سرى إليك نوره فيك، وبفيضه عليك، وحاجتك إليه تعزز
به النور لك، وثوالف مشسه وبدره، وأشرقت األرض بنور رهبا وذلك النور ظهور ترهبا، فبقعة البدر

هارة ما أن طض، كظل األرض، فظهوره بالسمو عن عامل اخلفاملشترك، فإن تدنس يف كمال ظهوره ب
ليها هو إذن إ إلنسانا رالكون، فنظ ابقعة بروز نصف دائرهتا للعني، وعدم طهارهتا هو مغيبها حتت هذ

ملكها،  خذته منذي أمطهرها، وعدم نظره إليها هو مقذرها، وبقعة الشمس فلكها، وثوهبا نورها ال
ن عرهتا خروجها قي وطهاحملالة، فهي هبذه املنزلة. ودنسها باحلجاب اهلاليل اوهو النفس الكلية املنفع

فال  لبدر األكرب،اة بقعة طهارموازنته يف العامل العلوي، فيظهر ذلك يف العامل السفلي، فطهارة بقعتها ك
  بعزته. آمنيبه، آمنيوال رجعلنا اهلل وإياكم ممن طهر ثوبه وقلبه، وشاهد يف كل حالة من األح تتحري.

 : يف معرفة أسرار إقامة الصالة
 الزتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتت  مقتتتتتتتتتتي   

   تتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت   إ ا تتتتتتتتتتتتتتتت  ل  تتتتتتتتتتتتتتتت ل
  تتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  :   لي تتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  

 ل م   تتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتتت ف ال يتتتتتتتتتتتتتتتتت  ع  
   تتتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتتتي  ال يتتتتتتتتتتتتتتتت  ع   رار تتتتتتتتتتتتتتتت 

 فأر  تتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت  فستتتتتتتتتتتتتتتتتر ال متتتتتتتتتتتتتتتتت  ع 
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 فأ تتتتتتتتتتتتتتتتت   الزتتتتتتتتتتتتتتتتت   ف ر تتتتتتتتتتتتتتتتت ح   تتتتتتتتتتتتتتتتتل
    تتتتتتتتتتتتتر:  تتتتتتتتتتتتت  لمتتتتتتتتتتتتت  يقتتتتتتتتتتتتترأ القتتتتتتتتتتتتتر  

تتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت     فح أ خ تتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتت ر  رح  س 
  تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتي    متتتتتتتتتتتت    ل تتتتتتتتتتتت 
 فتتتتتتتتتتتتتتف ا متتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتترأ   تتتتتتتتتتتتتتر   ر تتتتتتتتتتتتتت 

 ر ل متتتتتتتتتتتتما  ال تتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتت
 

  تتتتتتتتتتتتتتت  ف الختتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت ر   اامتتتتتتتتتتتتتتت  ع 
 فتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت     ا تتتتتتتتتتت  القتتتتتتتتتتترا ع 

 أ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ع  اهللا إ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     
 فيتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتر لر  تتتتتتتتتتتتتتتتتت   ام  تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ع 
 أ  تتتتتتتتتتتتر القتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت اف ال  تتتتتتتتتتتت  ع 
 يتتتتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتتت ا  ل  تتتتتتتتتتتتتتتتر   ال ستتتتتتتتتتتتتتتت  ع 

 

 نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ أيها العقل: لنزل الروح على القلب وقا
 .[78: ]اإلسراءٱَّ زب رب يئ ىئ

اًل، فإن اك تفاؤأر ك بعوديا عقل ربك قد دعاك إىل الدخول عليه، والوقوف بني يديه، فتسوَّ
الزم األدب وضوع ف املمن سبعني صالة، ويف رواية من أربعمائة، كما جاء يف الفأل مشروع، فهو خرٌي

تريد رفع  باب،إن علم النسب يوجب أدبك، وينهج مذهبك، وهذا أنت خلف الواحضر مع النسب، ف
 : احلجاب فقل

امًا، ورمحة به قهرًا له وإرغوامًا، وإمل ر عليه إعظامًا، ونزواًل عليهاهلل أكرب اهلل أكرب إثباتًا ملن تكبَّ
 وإكرامًا.

ومه دون أمسه يله يف  دهاأوج أشهد أن ال إله إال اهلل إثباتًا ملن ادعى األلوهية يف نفسه، حني
 م هبا يف حسه، وظهر هبا عند أبناء جنسه فحال بينه وبني دوام أنسه.فتنعَّ

لفرا فسرت  جوف ايد يفحممدًا رسول اهلل حتققًا أن الرسالة يف الثرى، وأن كل الص أشهد أنَّ
 رى.سُّلقوم الد امحيفمنهم من تقدم، ومنهم من طلب الورا، وعند الصباح : سريان النفس يف الورى

لكلمات، ا عامل ا يفهبحي على الصالة إثباتًا للغفالت، وتعشق الغافلني بالكائنات، فاحتدوا 
 وانفصلوا عنها يف عامل السموات انفصال الروحانيات امللكوتيات.

ألرض ل بني االفصونًا للبقاء وجناة السعداء، وعدمها من األشقياء، حي على الفالح تعيُّ
 م الفصل والقضاء.والسماء، يو

ني ار القدسية، بم األسرهبتهقد قامت فقاموا إجالاًل لقيامها، وبادروا إليها تعظيمًا إلمامها، فو
ائها، إذا ارح بقضفمن ومها، امن إقد بقدومها جزٍع افتتاحها بتكبريها ومتامها بسالمها، فمن فارٍح

 مها.ذ بكالنة من متامها، ومن حمب يف دوامها للتلذُّ كان على بّي
نباء مفاصلة، وإ ريوبعدًا من غ تكبريًا من غري مفاضلة، وقربًا من غري مواصلة، ،اهلل أكرب اهلل أكرب

 من غري مقابلة. ة  من غري مراسلة، وإنعامًا مبعاملة، وروّي
طيل لفقد، سر التعلفرق وااامل ال إله إال اهلل إثباتًا للشرك والتوحيد يف عامل اجلمع والوجد، يف ع

 التأييد.ولتعظيم حل اود، والنسبة والتمجيد النفراد الوعد والوعيد من القريب والبعيد، مبوالوج
عني ملّددعوى ا طريق اهلل أكرب اهلل أكرب تنفي تكبري املتكربين من غري: فقل ،سوأنت يا ِح

، ردًا ال اهللإله إ د أن الأشه وإرغامًا ألنوف احلاسدين، ودحضًا حلجة املبطلني، وإقامة لربهان املؤمنني
 القلوب لذكر بنييف ا اه، من قال بنفي األشباه، وساوىإنه اهلل، فإن احلكيم األوَّ: على من قال

 واألفواه، ويف السجود بني األقدام واجلباه.
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ه، لصحة حبه، امل قلبه بعأشهد أن حممدًا رسول اهلل إثباتًا لقربه من ربه، بعامل تربه، ومن حب
 وعبدًا ورسواًل، فصحت له السيادة على صحبه. فاختذ حبيبًا وخلياًل،

ة واإلحسان، اإلساء ن، يفقًا يف العيان، بالبصر واجلناإثباتًا لإلميان وتعشُّ: حي على الصالة
 ريان.ن عِرجب من ورد يف قجب من ورد يف بستان، إمنا الَعواجلحيم واجلنان، فليس الَع

كل ذلك واتان، جنلنجاة فإن البقاء بقاءان، واإقبااًل على اإلحسان باألمان، : حي على الفالح
 .اإلنسان قد ظهر يف

وظهرت  وحدهتا،بانة ت الم ألفها من عقدهتا، فصارت سلطقد قامت الصالة من قعدهتا، واحنلَّ
 ى اخلاشعني.إال عل بريةهتا، وإهنا لكيف املؤمنني بقوهتا وجندهتا، ويف العارفني بترك عددها وعّد

انية، ونكتة ملة إنسة وتكمفاضلة روحانية ومرتبة ربانية، ومعادلة رمحاني: اهلل أكرب اهلل أكرب
 رهبانية.

 يف روض اركهاشرك مقبول، يف توحيد معلول، صاحبها مقيد مغلول، وت: ال إله إال اهلل
 مطلول، ال ملول وال مملول.

 جعلنا اهلل وإياكم ممن أقامها دائمًا، وكان بأسرارها عاملًا. آمني.
 : ة أسرار تكبريات الصالةيف معرف

 رف فتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت  التتتتتتتتتت  أ  حتتتتتتتتتت
 فتتتتتتتتتتف  التتتتتتتتتت   ي تتتتتتتتتت   إلتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  التتتتتتتتتت  

 

    تتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت  ااستتتتتتتتتتتم   فيتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتت  ر  
 أراف  تتتتتتتتتتتتتت ا  الم تتتتتتتتتتتتتت  ر تتتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتتتتر 

 

نا من قبل أن الوجود كله مبين على حضرتني، كما بّي اعلم أن للجمِع: قال الروح يف تنزله
جلميع األمساء احلسىن، والذات اليت هلا األلوهية، حضرة  ٌةجامع اثنني، فاهلل وأعين به االسم، حضرٌة

جامعة جلميع الصفات القدسية الذاتية، والصفات الفاعلة يف العامل األبعد واألدىن، واألرفع واألدىن، فإذا 
كنت يف حالة من احلاالت من أحوال األرض، أو من أحوال السماء، فال شك أنك حتت قهر اسم من 

رفت ذلك، أم مل تعرف، أوقفت يف مشاهدته أو مل تقف، فإن ذلك االسم الذي األمساء، سواء ع
أنا إهلك ويصدق يف قوله، فيجب عليك أن : حيركك ويسكنك، أو يكونك أو ميكنك، يقول لك

اهلل أكرب. وأنت يا اسم سبب فعله، ذلك الرفعة السنية، وهلل الرفعة اإلهلية، ويصح فعل هذا على : تقول
 ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ُّٱ: فإهنا من حضرة املماثلة، قال اهلل تعاىل طريق املفاضلة

. كذلك له الصفات العليا، فإن اهلل هو الرمحن الرحيم، امللك القدوس، السالم [110: ]اإلسراءٱَّ ممرن
املؤمن املهيمن، العزيز اجلبار املتكرب، اخلالق، البارئ املصور، األول اآلخر، الظاهر الباطن، الشاكر 
العليم، القادر الرؤوف، الرحيم الرزاق، إىل ما يعلم منها، وما ال يعلم، وما يفهم من صفاته وما ال 
 يفهم، وعلى هذا يصح، اهلل أكرب، وبه تثبت املعارف اإلهلية وتقرر، وهذا أمر جممل، تفصله أعمالك،

منا إن حيث هي، وأن الذات ال تتجلى إليك أبدًا م - قطعًا -وسر مبهم، توضحه أحوالك، واعلم 
، وكذلك اسم اهلل ال يعرف أبدًا معناه، وال يسكن وقتًا ما يف ة تتجلى إليك من حيث صفة ما معتلي

مغناه، وهبذا السر متيز اإلله من املألوه، والرب من املربوب، ولو مل يكن ذلك كذلك اللتحق املهلك 
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جعلنا اهلل وإياكم ممن شاهد حمركه باهلالك فقد بانت الرتب، وعرفت النسب، وثبتت حقيقة السبب. 
 ه وكرمه، ال رب غريه آمني.ر، فتجلى له ما هو أكرب، مبّنفكبَّ

 : يف معرفة أسرار رفع اليدين يف الصالة
  م تتتتتتتتتتت رف  تتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتت ي   فتتتتتتتتتتت  الزتتتتتتتتتتت   ل   

    تتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتت   را  تتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتت   ر  تتتتتتتتتتتت  مع 
  إ   تتتتتتتتتتتتتت    ا  الم تتتتتتتتتتتتتت  ممتتتتتتتتتتتتتت  أفتتتتتتتتتتتتتت    
  زتتتتتتتتتتت ر    فتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتت    لتتتتتتتتتتت  

 

  ا   تتتتتتتتتتتتير إلتتتتتتتتتتتت  المقتتتتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتتتتت      يتتتتتتتتتتتت 
     تتتتتتتتت      تتتتتتتتت  زتتتتتتتتت ر  ال متتتتتتتتت   الضتتتتتتتتتر
 متتتتتتت  ال  تتتتتتت  ف   ستتتتتتت   فتتتتتتت     تتتتتتت  ي تتتتتتتر 
 ي تتتتتتت     تتتتتتت  فتتتتتتت  م  تتتتتتت  ال  تتتتتتتر  ال  تتتتتتتر

 

باته، ِه ضيفوالغين إىل  دعاك الرفيع إىل مناجاته،: نزل الروح األمني على القلب السليم، وقال
وراء  كل جتل ك يفرك ما حيصل لورفع، عندما تكرب فات فتذلل وافتقر، وارفع يديك، يف كل خفٍض

، فإذا كليةةً و حملأهأنذا واقف صفر اليدين بني يديك عن أمرك أبتغي منحة علوية، : لظهرك، وُق
ة اطلب حملسك وجاءتك املنحة وجتلت لعينيك اللمحة، فارفع منحتك يف كيسك. وحملتك يف تأسي

ابله بالفقر وده، فقني جستمر دائم من عأخرى، ومنحة كربى، فإهنا ال تزال تترى فإن الفيض اإلهلي م
ضع، وينزل وأنت خت يعلووالزم يف عني شهوده، فال يزال يهب، وأنت جتمع،  الكياين، الذي هو مستقرٌّ

  صالتكيفديك يوأنت ترفع، فإذا حصلت هذه املنحة وعقلت هذه اللمحة، وقفت على أسرار رفع 
 رفع .دَتَبا َعكم ْدَبْع، فإنك ت َتْبِهكما و  ْبَهفرأيت من دونك راغبًا يف زكاتك وجزيل صالتك، َف

  ته.اهلل مهمنا إليه، وأنزهلا املنزل املبارك لديه، آمني بعّز
 : يف معرفة أسرار التوجه يف الصالة

      تتتتتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتتتتي  ل تتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت ف
 م تتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتتتتت ر الم تتتتتتتتتتتتتتت    ح   ع 

 فق  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر اارف في تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
  متتتتتتتتتتتتتتت  ا م تتتتتتتتتتتتتتتتر ال يتتتتتتتتتتتتتتت   إ ا   تتتتتتتتتتتتتتتت ل 

   ستتتتتتتتتتتتت ر في تتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت   ف تتتتتتتتتتتتت      
 

 ق تتتتتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتتتتي  ل تتتتتتتتتتتتتتتتت  لستتتتتتتتتتتتتتتتت       أع  
 ال  غتتتتتتتتتتتتتتتتت   ال يتتتتتتتتتتتتتتتتت   ف تتتتتتتتتتتتتتتتت   ل تتتتتتتتتتتتتتتتت 

 متتتتتتتتتتتتتت  اا تتتتتتتتتتتتتت اف إ    تتتتتتتتتتتتتتر ال يتتتتتتتتتتتتتت  
  أم ر تتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتتتتتتتت  
 رأ  أمتتتتتتتتتتتتتتترا  يضتتتتتتتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتت  

 

يتك اإلله لى لكلقد جت باب املتقاطر، والسحاب املاطر. هذاأيها احُل: نزل الروح األمني وقال
ه لسمائك ند جتليعبد  تها، وألرضك ال حتجب بكثافتها، فإنه الالفاطر، فقل لسمائك ال حتجب بلطاف

، والزم الشتراكافات من ختلخلها، وألرضك من تزلزهلا، فإياك أن تقع يف أشراك اإلشراك، لعظيم آ
 حتجب باجلهة ًا، والطريرالوحدة فيها، حيصل رفده وجمده، وكن وجهًا مستديرًا، وال جتعله عبوسًا قم

ربك،  الصالة حبضرةدمها، وقيف  دمها، واملوت بعدمهة اإلهلية القلبية، وأحلق احلياة بِقالكعبية، عن اجله
 اتر، وارغب يفسام الباحل سك قربان قربك، وأقر باألمر لألمر، واعترف باإلسالم حذرًا منواجعل النُّ

لم للحكم، سه واستيدي االنصراف إىل الفضائل، وعن الرذائل، وأسند األمور إليه، فإن مفاتيحها يف
 ع بثوب االستغفار، فإنه حيول بينك وبني النار.تكن من أهل العلم، وتدرَّ

 عزته.بمني جعلنا اهلل وإياكم من أهل التوجيه، وممن يدعى هناك باملقرب الوجيه آ
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 : يف معرفة أسرار الوقوف والقراءة يف الصالة
 أ   يتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتي    متتتتتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتتتتتت ع 

 ا تتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت    زتتتتتتتتتتتمي   تتتتتتتتتتت     
  تتتتتتتتتتتتتت   هللاا أ  تتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتتتت :  إ ا   تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت       متتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتر     ضتتتتتتتتتتت   أم 

 

 متتتتتتت  ال تتتتتتت      تتتتتتت  ا  تتتتتتت     تتتتتتت   متتتتتتت  القتتتتتتت  ع  
  ع   تتتتتتتت فتتتتتتتت   ختتتتتتتتر فتتتتتتتت   تتتتتتتت ل  ال تتتتتتتت ر  ال   

  ع  تتتتتتت   م ستتتتتتت ا فأ تتتتتتت    تتتتتتت:  إ   تتتتتتت   ر تتتتتتت 
  ال تتتتتتتتتتتت  ع  فع  إليتتتتتتتتتتتت  ف قتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتت    ر تتتتتتتتتتتت

 

 نيقاب قوسسىن، بألجي اقد تدىل، وأنت أيها املنا ىواملناج قد جتلى، اجلامع: نزل الروح وقال
تك ني تورا، وبأو أدىن، فقل يسمع قولك وجتاب، ولكن ميز اخلطاب، وفرق بني قرآنك وفرقانك

تتعدد بتعدد وحلاالت ااين ونورك، وكتابك وزبورك، فإن املناجاة ختتلف باختالف املقامات وتتباين بتب
فإنك يف  ناص،موالت حني األشخاص، وهي ال تقبل املزيد فتتصف باالنتقاص، فتنادي يف وجودك 

ل وال ه، فحّصوارفمن لطائفه ووهبك من ع كحضرة اجلمع واقف، ولسيدها اجلامع مالطف، فإذا منح
 صوالقرآن خمت ران،ِس هلماتفصل، فإن ذلك مقام التحصيل ال التفصيل، فاعلم أن الزبور نظري الفرقان و

  عليَّمجع اهللصفتني. حتاد الني وايف مجع الذاتءة، القرا رُّباحملمدي، والفرقان له باالشتراك املوسوي، فِس
 مني.آذايت وقدس باطالعي على صفايت 

 : يف معرفة أسرار الفرق بني الفاحتة والسور
تتتتتتتتت  تتتتتتتتت ر ال  ا تتتتتتتتتل م  تتتتتتتتت      ر       تتتتتتتتت  الس 

    ار فتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتت إف تتتتتتتتتتت   إلتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت   ر 
 فستتتتتتتتتت ر  ال متتتتتتتتتت  فر تتتتتتتتتت   ي تتتتتتتتتتي    تتتتتتتتتت 

  ا  ققتتتتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتتتت ر   إ متتتتتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتتتتتي  
     تتتتتتتت  زتتتتتتتت رستتتتتتتت ر  تتتتتتتتأ  إلتتتتتتتت فتتتتتتتت   ر 

 

  ستتتتتتتت ر  ال متتتتتتتت   تتتتتتتت ر ال تتتتتتتتم   القمتتتتتتتتر 
 أ  تتتتتتتت     متتتتتتتت   م  تتتتتتتت  التتتتتتتتر ح  الزتتتتتتتت ر
 أ راف تتتتتتتتتتتت     مزتتتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتتت    ال  تتتتتتتتتتتتر

 ليتتتتتتتتتتت   ر   تتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتر خ الزتتتتتتتتتتت رإ
  زتتتتتتتتتتتتت ر  ال متتتتتتتتتتتتت  أ ي  تتتتتتتتتتتتت      لضتتتتتتتتتتتتتترر

 

اعلم أن الفاحتة هلا طرفان، وواسطة ومقدمتان، ورابطة، : نزل الروح األمني على القلب، وقال
تجليات الواضحة وهي املثاين، ملا يف الربوبية والعبودية من املعاين، وهي الكافية، لتضمنها فهي الفاحتة لل

البالء والعافية وهي السبع املثاين، الختصاصها بصفات املعاين، وهي القرآن العظيم ألهنا حتتوي على 
احد باحلقائق اإلهلية صورة احملدث والقدمي، وهي أم الكتاب ألهنا اجلامعة للنعيم والعذاب، فالطرف الو

ية مربوط، والواسطة تأخذ منهما على قدر ما ختري به عنهما، اإلنسان منوط، والطرف اآلخر باحلقائق
احلمد للمعني، : واملقدمة الواحدة مساوية واملقدمة األخرى أرضية والرابطة هلا هوائية، فيقول األول

األول يف أبدي، ملا علم أنه ال ينقضي أمدي، مث  محدين: الكون، باهلني واللني، فيقول اآلخر مصلح عامل
: احلمد هلل رب العاملني على احلكاية املعقولة، وما ثبت له يف الرواية املنقولة، فيقول األول: يقول اآلخر
: يا أينه، ومصلحًا عينه، مث يقول األولئعليه وعلى غريه سودين، وجعلين مر، وملكين، وأثبتين اآلخَر

براهيمي األصل فيقول إهلذا الفصل  تك على خاصتك، فكنَتيلى عامتك ورحيمبسطت رمحانيتك ع
لقد أثىن على األول مبا جعل عندي من فيضه وإقاميت به بني يدي بسطه وقبضه، وجعلين : اآلخر

، حني أثىن اآلخر عليَّ: يف مساء اهلل وأرضه، مث يقول اآلخر الرمحن الرحيم، فيقول األول اآلخر حاكمًا
يا آخر قمت يف ملكه، وأحطت عينًا : مث يقول األول ي،دأته وراء َحامد إيل، فله عندي ما خّبأسند احمل

، وسلم لك باب امللك لكاملمبا حصل يف ملكك، وهنيت وأمرت، فشكرت وكفرت مث أقر لك ب
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وناداك امللك بامللك، حني خرجت عن حكم دورة الفلك، واختذك ربك وكيال، وما وجدت إىل 
األول قد أثبت يل  إنَّ: قومك بأعماهلم، وأوقفهم على أفعاهلم، فيقول اآلخر ، فجاِزبياًلاالنفصال س

تدبري كونه، مبغيب عينه،  ىلإض الشرف واجملد، ومنحين الرتبة العالية حني ساعدين اجلد فنعم اجلد وفوَّ
 يلَّ إوصرف  كاليت،ِو ليَّعرد اآلخر : فيقول األول ،[4: ]الفاحتة َّ ين ىن من ُّٱمث يقول اآلخر 

ليك حيول بيين وبني التعرف، فأنت العلي إياك مينعين من التصرف ونظري إشهودي : عماليت، وقال
يا : املاجد، والرب الواحد. وانتهى الطرف الواحد، واملقدمة، وبانت املراتب املرسومة، مث يقول األول

السر املبهم، مث  إليضاحل املظلم، ليك آويت بالنزول الذايت، وبالتنزيل الصفايت، يف دجيور الليإآخر 
افها وعالمها، مامها وعرَّإليك إلظهار الصنائع العلمية، واستخراج املنافع املعدنية فأنت رهبا وإآويت 

األمر بيننا مشترك فمن يضمن الدرك؟ وأنا قد أجبت سؤالك : وبك ثبوهتا وقوامها، فيقول اآلخر
فيقول األول إن اآلخر قد قام يل  َّ جي يه ىه مه ُّٱ: وقمت أريك أعمالك، مث يقول اآلخر

 ، ويلرٌبرب وله ِشيف ذلة العبودية ليثبت عز الربوبية، وقد سأل العون يف تدبري الكون، فلي منها ِش
رب، فله ما سأل فقل له ينفصل، فهذا سر الواسطة قد أعلن ومعىن الرابطة قد بني، مث لسقاية، وله الشُّا

ريق العقائد واألعمال، ومراتب األولياء واألبدال واخللفاء واألرسال، أين يل عن ط: يقول األول لآلخر
ال، لَّليهم حكم اللطائف، وأوضح يل طريق األشقياء والض إواملبسوط عليهم نعم املعارف واملهدي 

ومرتبة العلماء به املستدرجني والعمال، فتحق عليهم كلمة العذاب والنقمة وحتيد منهم كلمة النعيم 
قد نزل األول حبجابه واستتر خلف بابه، فله ما سألين : فيتيهون يف قعر الظلمة، فيقول اآلخروالرمحة، 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ: قامين بدله مث يقول اآلخرأعمله، إذ 
شد رباطه، وأقيمه أراطه وصهديه أين أن لقد سأ: آمني، فيقول األول [7-6: ]الفاحتة َّ رئ ّٰ

بسبلي وأجنبه موارد  لرسلي وقائمًا اء، وأجعله وارثًاهجة الغضَّاملتنزهه باحملجة البيضاء، وأجعل م
ىل ما سألتك، فيقول إيا آخر أجبين : اهلالك فله ما سأل وما أمل ، مث يقول األولع اهلالك، ومصار

 إن أخلصت، فقد فعلت.: اآلخر قد أجبت مث يقول آمني فيقول األول

، واحلكمة العادية، وبقيت الصورة السينية القائمة باملنازل فقد أبانت الفاحتة عن الصورة الصادية
جالة ىل ثالث منازل، وتضيق هذه الع إتني ومثانني وسبع منازل ئالسنية، وهي يف األعايل واألسافل من ما

يرادها فيها، وقد ذكرناها يف الفتوحات املكية، يف املنازل بأمهات معانيها ملن يعانيها وأريد أن إعن 
ىل بعض سورة األسرى وما حيصل فيها من التالوتني من األنباء، وأقول بالتالوة اإلهلية اليت إا أقصد هن

 خم حم جمُّٱ يف قلب تعرى عن اهلوى [1: ]النجم َّ ىل مل خلُّٱ ال يسأل عنها بالكيفية وال باملاهية
 جه ين ُّٱ خلروجه عن كرة اهلوى [3: النجم]َّ من خن حن جن ُّٱ ولكنه شرب فارتوى [2: ]النجمٱَّىم مم
يف  - عند نزول الواسطة -واسطة كشفًا وتلوحيًا، فكان به  عليه بال هأنزلنا [4: النجم]َّ يه ىه مه

: النجم]َّ ٰر ٰذ يي ُّٱ حبضرة االستوا [5: ]النجم َّمي خي حيُّٱ عامل األلفاظ عجواًل فصيحًا
ى عليه مراتب روحانية العلى، مث دنا فتدىل، عل [7: ]النجم ََّّ ٍّ ٌُّّٱ ، مبا أيده به من القوى[6

 مبُّٱ من املقام األسىن خلف حجاب العزة األمحر [9: النجم]َّرب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ املقام األجلى،
ما رأى  [11: ]النجم َّىت نت متُّٱ فما أمسى عليه يوم وال أضحى [10: ]النجم َّرت يب ىب نب

عند  [13: النجم]َّ اك يق ىق يف ُّٱ من حسن الرؤى أفتمارونه على ما يرى، فهو حبيث ال يرى
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 [15: النجم]َّ ام يل ىل ُّٱ مستقر احلسن والبها [14: ]النجمٱَّيك ىك مكُّٱ الصيحة الكربى
فيعدم  [16: النجم]َّ ىن نن من زن رن ُّٱ احملفوفة بالبلوى، حضرة ارتفاع الشكوى املنتجة للنجوى

ولو طغى لسفل، ولو زاغ ما ارتقى. فتحقق  [17: النجم]َّني مي زي ري ٰى ُّٱ البصري ويظهر األعشى
 ملنافع، من هذا االسم اجلامع.ل هذه اتالوة هذه املشاهد، وحّص

، نسايناإل بالسر [1 :]النجم َّ ىل مل خل ُّٱ: ية، اجلسمانية والروحانيةاإلنسان مث أقول بالتالوة
أصاب  يقول قد [2: ]النجمٱَّىم مم خم حم جم ُّٱ يف املوقع الرباين، ليحصل معرفته، ويكمل مرتبته،

ف والتركيب، والتدبري قدس عن التأليألنه م [3: ]النجمٱَّ من خن حن جن ُّٱ املطلوب، وظفر باحملبوب،
إىل  د الغيب، من السرمن اهلل إىل الرب، كما تقول يف شاه [4: ]النجمٱَّيه ىه مه جه ين ُّٱ والترتيب،

ر جبا [6: ]النجم َّٰر ٰذ ييُّٱ ترمجان االستوا إليه املستوى. [5: ]النجمٱَّمي خي حيُّٱ القلب
ن حضرة املىن مت العلى مث دنا فوق فلك اإلشارا [7: النجم]َّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ قهار، مقتدر أقوى
 يب ىب نب مبُّٱ أو كحبل الوريد األدىن، [9: النجم]َّرب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ فتدىل، حني جتلى

 [11: النجم]َّىت نت مت ُّٱ: ، وقام بأسبابه، وهو راقدملا استقل مبنافعه، وهو قاعٌد [10: النجم]َّرت
 رىوال كون ي  [13: النجم] َّاك يق ىق يفُّٱ ية،اإلنسان النكتة اجلامعة اإلهلية، ما رأى من احلقائق

 السوى، حني مقام [15: النجم]َّام يل ىلُّٱ حضرة ذات االنتها، [14: النجم]َّيك ىك مكُّٱ

ألنه يف  [17: النجم]َّ ني مي زي ري ٰى ُّٱ عند صالة الظهر والعشا، [16: النجم]َّىن نن من زن رنُّٱ
 االستوا. خط 

 ني مبنه.على، آمال اتياكم ممن عرج به اىل املأل األعلى وهيأه لقدومه احلضرإجعلنا اهلل و
 : يف معرفة أسرار الركوع وما خيتص به من التسبيح

 ر   تتتتتتتتتتتت   ريتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتر خ  ا  تتتتتتتتتتتت 
 فتتتتتتتتف   ختتتتتتتت  ال  تتتتتتتتر المتتتتتتتترا    تتتتتتتت  التتتتتتتت  

  ا   ي تتتتتتتتتتتتتت  أ زتتتتتتتتتتتتتت ر   ستتتتتتتتتتتتتتر فضتتتتتتتتتتتتتت  إ
 فستتتتتتتتتتتتتت ا  تتتتتتتتتتتتتت ل   ي   ال متتتتتتتتتتتتتت  لم  تتتتتتتتتتتتتت 

 

   تتتتتتتتتتتر  ل تتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتري ا إ تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  رع   
    تتتتتتتتتتتتتتت  أ   تتتتتتتتتتتتتتت  ف لممضتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت  رع 

 فتتتتتتتتتتتتتتتت  رع  ل م تتتتتتتتتتتتتتتتيم    استتتتتتتتتتتتتتتت             تتتتتتتتتتتتتتتت
  أ تتتتتتتتتتتتتتت  لم  تتتتتتتتتتتتتتت ف ال  تتتتتتتتتتتتتتتي  المتتتتتتتتتتتتتتتما رع 

 

قفة رزخ الوبت يف قد جتلى العظيم يف عظمته، لوجود كلمته، ملا وقف: نزل الروح وقال هذا
مسع : د قولهجده، عنون ملن ذلك الذي هو واسطة العقد، واملقام الذي يلي احتاد الفرد بالفرد، وسنبّي

رزخي حمقق، موجود بفيد، ق، وفوق املوجود اآلخر املقاهلل ملن محده كل من دون املوجود األول املطل
 ح الغيبفاتيوخذه حيث شئت، فإنك جتده كذلك. فإذا وقفت على هذه احلقيقة، فأنت جلميع م

ن يركب ماحملقق ع، فمالك، فاعرف قدر مقامك، وإن كان هبيميًا، من حيث مقابلتك األرفق فال جتز
ضرة لك من حذليكن عشرًا، ترتفع بذلك عنده قدرًا، وطبقًا عن طبق، وعظم من تناجيه وترًا أو 

ال قفتاح قفل من م، وهذا سبحالتنزيه، اليت هي على احلقيقة حضرة التنبيه، فإن املسبح هو املنزه ال امل
 ض أسراِرا من بع، فهذسبحاين، فمن شاء فليفتح، فإنه سيلوح له الوجه األغر األصبح: من العارفني

لبه غوإن ه،  ركوعياكم ممن اطمأن يفإجعلنا اهلل و من اخلشوع واخلضوع.الركوع، إذا صحبه شيء 
 آمني. الوارد يف خشوعه وخضوعه
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 : يف معرفة أسرار الرفع من الركوع وما يقال فيه
   زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     يم  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

    يتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت   زتتتتتتتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتتتتتتتت ف
 يتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  مق متتتتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أر   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت    
 يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     ح ا ي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف 
  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم  هللا لمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 م تتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتت  الق تتتتتتتتتتتتتل لمتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت ف
تتتتتتتتتتتتتتتتت     ال تتتتتتتتتتتتتتتتتر  التتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت  ف      

 

عامل هرت اململا ظوملا صحت العزائم، احتدت الذوات يف الكلمات، : نزل الروح األمني، قال
تنادها إليه امل باسح العم على النفوس باكتساهبا، وفرئاحملدثات، جتلى القا بانت عن القدمي الصفات

 لسميع، محده العبد املطيع.وانتساهبا، فلما أثبت مسعه ا
 : Eوقال 

  ا زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     ا م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   إ
  تتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتت ا  المق ستتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتت 

 لتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت  لستتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت   ا 
       تتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت  رستتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتت ال 

 

     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    لزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم   الم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     
   ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت      ل متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   

 ستتتتتتتتتتتتتتتتم    م تتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتت  ال  متتتتتتتتتتتتتتتت ا 
   الستتتتتتتتتتتتتت ار  الستتتتتتتتتتتتتت        تتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتت

 

يده حبضرة قي فإن التفصيل هتا، وصرح على لسان عبده بإمجال نعوهتا،فنادى بربوبيته اإلهلية لثبو
 عطاء،ملنع والقرار بااإل وال يقع يف ذلك إال من هو عن احلقائق أعمى، فإن زاد على هذا اإلمجال ،ما

مه، وثبت ايقفقد استكمل  ح واخلسران، واملضار واملنافع، للضار النافع،بللمعطي واملانع، وأثبت الر
 وحد.جعلنا اهلل وإياكم ممن صح عزمه فاحتد، مث بان له حمال االحتاد فت مقامه.

 : يف معرفة أسرار اهلوى إىل السجود
   يتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت  القيتتتتتتتتتتت   إلتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتت   
   لتتتتتتتتتتتتت  أريتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتتتتت 
 ف قتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتت  أختتتتتتتتتت    تتتتتتتتتترا إلتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت 

      تتتتتتتتتتتتتتتتت م  ي تتتتتتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتتتتتتت ل ففتتتتتتتتتتتتتتتتت
 أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  رل ااستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف   اا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل 
 ف تتتتتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتتتتتت   ال ر  تتتتتتتتتتتتتتتتت   ال   تتتتتتتتتتتتتتتتت 

 ي   الستتتتتتتتتتتتتتت   الم  تتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتت  ا   تتتتتتتتتتتتتتت
 ف تتتتتتتتتتتتتتت  ير الم تتتتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت   

 

تتتتتتتتتتتت   التتتتتتتتتتتتر ح متتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتت             
 استتتتتتتتتتتت  ا    متتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتت    ال تتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتت  

 أ تتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت  الزتتتتتتتتتتت ر ي   تتتتتتتتتتت  اف تتتتتتتتتتترا   
 لتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت  ام تتتتتتتتتتتتترا   إ

  ستتتتتتتتتتتتتتتر ال تتتتتتتتتتتتتتت لمي    تتتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتت ا   
  لتتتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتتتت   الخمتتتتتتتتتتتتتتتي   اار  تتتتتتتتتتتتتتت    
  ل  تتتتتتتتتتتتتتتتت  الم  تتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت    
   تتتتتتتتتتتتتتت  ير ال  ا تتتتتتتتتتتتتتتل فتتتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتتم    

 

قبل فلعليا. لدرجة اىل السماء الدنيا مساعدا لطالب اإنزل احلق الرباين : الروح وقالنزل 
 األخبار، يفلواردة اولة احلصول يف مسائها، وبعد مفارقة استوائها، وهي حالة الشرب والذراع، واهلر

ورة ه صلتجلي لن اإجمملة غري مفصلة، وقصد العبد يف أي حالة كان يفصلها، وعند ذلك حيصلها، ف
 ةلكنها موسوم معقولة، ووجوه جمهولة، ويف مقابلتها منك صورة معلومة، ووجوه غري مرسومة،

 كيليف جتليها ع إلهلية،قيقة ان مبثلها منه تنزل الرإليك فإليها فيها، اطلب جتليه إفالصورة اليت خترج 
 .قام، ومن استحكام سلطان األوهامهذا امل منفتحفظ 

كما أن يف أرضك مساك، واعلم أهنا حالة هوائية لطيفة، سريعة واعلم أن يف هويك عالك، 
الذهاب خفيفة، كذلك جتليها سريع الزوال، وشيك االنتقال وهي شبيهة باألحوال، ليس هلا قدم 
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 جب هئ مئ ُّٱفتطلب برسوخها، وال هي حضرة فتنبع من مشوخها فهي حالة وردية سيالة كالدهان 
 .[13: الرمحن]َّ حب

 ني.ه. آمىل دجنته، فعلم جزئيته من كليتإم ممن نزل من سدرته ياكإجعلنا اهلل و
 ُّ َُّّٱ: يف معرفة أسرار السجود وما خيتص به من التسبيح والدعاء وقوله جل ثناؤه

 : يف سجوده من الشيطان اإلنسان وسبب عصمة [19: ]العلق َِّّ

  م تتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتت  ر فتتتتتتتتتتت  الر تتتتتتتتتتت   م قتتتتتتتتتتت 
 ا تتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت   الر تتتتتتتتتتتتت   م  تتتتتتتتتتتتت 

  متتتتتتتتتتتتتتت ف ستتتتتتتتتتتتتتت ا   ستتتتتتتتتتتتتتت يا ال  تتتتتتتتتتتتتتت   
 

   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    إ   ا ل  يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلع  
  أ تتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت    الستتتتتتتتتتتتتت     ريتتتتتتتتتتتتتتلع 
 فف تتتتتتتتتتتتتتتت  ل ستتتتتتتتتتتتتتتتر ال  يتتتتتتتتتتتتتتتتل مزتتتتتتتتتتتتتتتتيلع 

 

ت من ق بالوقا يليحصل التجلي يف ثلث ليلة يف مسائه، وصرح فيم: نزل الروح األمني، وقال
إنك احملب قريب، فسم الىل االقتراب، االإنزل نزوله، وتتحقق فصوله، ودعاك أنبائه، وقد أمرك أن ت

ديتك لك عبو الحت تقترب، فإذا: لقال لك واقترب، ولو كنت حمبوبًا: احلبيب، وهلذا قال لك ليس
لطت غوفيها، لك نذفيها، وقلت عند  هكربياء قَتة من معبودك، وحتقَّبيف سجودك، وصحت لك القر

 .بتَ وِخ وأصبت، وأحطَت
 هذا يفبدو لك ير، أمفانظر يف علوه، ونزاهته يف مسوه، وسبحه على مقدار ما ظهر كما شرع و

ع أن قبلته لدعاء ميف ا ليك، ورده عليك، واجتهدإاخلضوع، ما بدا لك يف الركوع، من إعادة التنزيه 
ك لفخذ اجد فإنالس حنطاط واخلفض، ال جتزع أيهااليف السماء، وقبلتك يف سجودك يف األرض حمل ا

 حمل يفنك إ، فلتربامكن كفيك من له اخلالقي، فاملشاهد، وهي الغيب احلقيقي واإل نقطة الدائرة
 .ملعىن الذي ألغزناهالقرب فتفطن ملا رمزناه، وفك ا

هذا  ذا عاينإان، فليس له عليك سلط هنه قهارإيف سجودك من الشيطان، ف واعلم أنك معصوٌم
ا يؤول ملشاهدًا ، وماحلال اشتغل بنفسه، واحترق يف برج حنسه، وصار شاهدًا لك عند ربك بالطاعة

 جودك.وستمرار ايف  نه حجابكإمن اخلسران يوم قيام الساعة، ويكفيك هذا القدر يف سجودك، فليه إ
 مني.آه، ه وكرمه، ال رب غريياكم ممن سجد فوجد، وهتجد فتمجد مبّنإجعلنا اهلل و

 : يف معرفة أسرار الرفع من السجود

 رف  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر  ال  ايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
    فيتتتتتتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت ل

  تتتتتتتتتتتت ل  تتتتتتتتتتتت  المقيتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتت ي      فتتتتتتتتتتتتف ع 
 فتتتتتتتتتتتتتتتتف   قيقتتتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتتت  الم  تتتتتتتتتتتتتتتت 
    زتتتتتتتتتتتتتتي  ال  تتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت   
 فتتتتتتتتتتتتت ا  ال تتتتتتتتتتتتتخ    م تتتتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتتتت   
  ستتتتتتتتتتتتتتتر الم قيتتتتتتتتتتتتتتت   أمتتتتتتتتتتتتتتت ر ستتتتتتتتتتتتتتت   

 

    تتتتتتتتتتتتتتتتر    ستتتتتتتتتتتتتتتت ر فتتتتتتتتتتتتتتتت  ال  ايتتتتتتتتتتتتتتتت  
    زتتتتتتتتتتتتتتتتتي  لمتتتتتتتتتتتتتتتتت  فيتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال م يتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 أ تتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت ا أ تتتتتتتتتتتتتت  الر ايتتتتتتتتتتتتتت 
    زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  ال  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل   يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
   تتتتتتتتتتتتتتت    فتتتتتتتتتتتتتتت  ال  ايتتتتتتتتتتتتتتت   ال   يتتتتتتتتتتتتتتت 
 ل تتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتر ال قيقتتتتتتتتتتتتتتتت   ال  ايتتتتتتتتتتتتتتتت 

 متتتتتتتتتتتتتتتت  ال  ايتتتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتتتتر ال   يتتتتتتتتتتتتتتتت  
 

ىل حضرة استوائه، فعاين إس الصبح فرحل املتجلي عن مسائه تنفَّ: نزل الروح على القلب، وقال
اختراق األفالك، وقيام األمالك، واهتزاز املأل األعلى، وما حصلت من احلسن والوضاءة املراتب العال، 
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عة أعالم هلم قضايا يف العامل اب بني يديه مصطفون، والروحانيات عليه ملتفون، وحجابه سبواحلجَّ
ق، مث اجلابر، مث املعايف، مث العفو، واهلل من ازروأحكام، يقدمهم الغفار، مث الراحل، مث اهلادي، مث ال

 ورائهم حميط.
، مث كيف روحانيت ًامام عامل التخطيط، انظر يف تصرفهم وقتإفيا 

مانيتك مث مضاء العمل األكمل، ووقتا يف جسإذا أرادوا إيف جسمانيتك، 
 )الشكل(: ل، وهذا مثالهذا أرادوا حتصيل العلم األنزإيف روحانيتك 

ىل عامل الكائنات، فقال إفهم ميشون بني يديه فوقع منهم التفات 
 : هلم

ىل من تنظرون؟ فيقولون طائفة من عبادك، إىل من تلتفتون؟ وإ
 قهليك، وسألونا أن هنبهم ما هو خلإرفعوا رؤوسهم من سجودهم 

عليه،  نًةَزادفعوا هلم ما سألوه مما جعلتكم َخ: . فيقولكف عليموقو
وحمبوسني لديه، فإن به يظهر سلطانكم، ويعلو شأنكم، وقد وكلتكم، 

نة على حفظ العامل، وكالءته، وصونه ومحايته، واألمر فيه َزومجيع اخَل
الداعني  إىلني وتطلع السائل إىلملن سبق منكم، إن الوقت للسابق، ويتأخر الالحق، مث نظر بنفسه 

السجود الثاين  إىلالراغبني، فعندما أبصرته األرواح املسجونة يف أقفاصها، والواقفة يف مناصها، بادرت 
جود الثاين ما حصل له من احلقائق، حني سلتجليه، ومرغت وجهها يف التراب لتدليه، وأثبت هبذا ال

نة األمساء، فأخذوا بنواصيهم من السماء، َزيهم َخلعكان يف نقيض هذه احلالة من السبع املثاين، فأرسل 
، وما اروأجلسوهم يف بساط حضرة مضاهاة االستواء، فهذا بعض ما يف الرفع من السجود من األسر

 يتجلى فيها من األنوار.
 ب. آمني.األلبا بابُلاب، والزم الباب لتحصيل جَّجاب واحُلياكم ممن عرف احِلإجعلنا اهلل و

 : اجللوس يف الصالة يف معرفة أسرار

   ستتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتت  الزتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتترا  
 يتتتتتتتتتتتتتتتت     فختتتتتتتتتتتتتتتت        لتتتتتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتتتتت   ع 

 فمتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتت    لتتتتتتتتتتتتل  ر تتتتتتتتتتتت  م ي تتتتتتتتتتتت 
     تتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت    لتتتتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتتتت 

  ا متتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت  إف   تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت  
 

 ستتتتتتتتتتتتت  ا      تتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتر  الم تتتتتتتتتتتتت      
  تتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتت  اارف   تتتتتتتتتتتتت    الستتتتتتتتتتتتتم    أ

  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي   فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ر  أ   ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    
 ليتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت  خ  متتتتتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتتتت ا   إ

 م تتتتتتتتتتت    فتتتتتتتتتتت  ال قتتتتتتتتتتت    زتتتتتتتتتتت يا فتتتتتتتتتتت  ال
 

توى ش قد اسالعر هذا [واملباهي]به،  ىأيها املضاهي واملباه: نزل الروح على القلب، وقال
قي حجاب بر، وما استمو، وثبت امللك واستقر، ودام االنفعال هنسانإ، وظهر املستوى عليه بهمحانبر

حملسوس اعامل ال اهذال حجاب واحد، وهو مزج إعلى درك هذه احلقائق، وحتصيل هذه الرقائق، 
، لعامل الراسخلشامخ لاقام ذا وقع االنفصال، وزال االتصال، وجلبت صور الربازخ، وبان املإاملشاهد، ف

غاب عنك من  دركت ما، وأجتلت احلقائق، وعوينت كيفية امتداد الرقائق، باخلالئق من اخلالئق ئذ حين
 لتنوع هيأتك. سرار، يف اعتمادك على اليسار وبان لك عموم نشأتك،األ

 يره.ياكم ممن استوى به سريره، وأشرقت بالرؤية اإلهلية أسارإجعلنا اهلل و
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 : ن شاء اهللإيف معرفة أسرار التشهد يف الصالة، 

 الستتتتتتتتتتتتتتت     ستتتتتتتتتتتتتتتر فتتتتتتتتتتتتتتت  ال  يتتتتتتتتتتتتتتت        إ
  تتتتتتتتت  الزتتتتتتتتتت     تتتتتتتتت  الم  تتتتتتتتتت   مر تتتتتتتتتت   
  تتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتت     تتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتت  ا  أ م  تتتتتتتتتت 
  تتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتت       ل   يتتتتتتتتتتتتتتت  م  قتتتتتتتتتتتتتتت 

  تتتتتتتتتتتأ     تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت ر فتتتتتتتتتتت   ر ستتتتتتتتتتترا ر  
 

 ال تتتتتتتتتتتتتت ا   فتتتتتتتتتتتتتت  الم   تتتتتتتتتتتتتت   ل    تتتتتتتتتتتتتت    ا 
  تتتتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتتت     ي تتتتتتتتتتتتتتتت    ل   يتتتتتتتتتتتتتتتت  
 ال تتتتتتتتتتتتتت   ي    تتتتتتتتتتتتتت  أ  فتتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتم ا 
 فتتتتتتتتتتتتترف   ي تتتتتتتتتتتتت   مي تتتتتتتتتتتتت   الرستتتتتتتتتتتتت   
   تتتتتتتتتتتتت  الق تتتتتتتتتتتتت ل  أل تتتتتتتتتتتتت   ا  تتتتتتتتتتتتت را 

 

رض م األأنت قد دخلت حضرة االستواء وتعاليت عن حك: نزل الروح على القلب وقال
 يفوجز أوعلى من توالك حني توليت، وزك وبارك، وطيب من ضاهيت، وسلم  يوالسماء، فحي

، يف ةوتظهر الربك سيار،لقائها عصا التإح لك أنفاس األنوار، وتزكو أفعالك قبل ُلاخلطاب، وقرب َت
 دائه، مث سلمحبرف ن باتهم على من أرشدك، وبه من أنت بني يديه أسعدك، مقرًا بإثعموم احلركة، وسّل

ضرة السالم الك، وحا موة طيبة على نفسك، وعلى أبناء جنسك، فإن السالم هنحتية من عند اهلل مبارك
يبتك حتصيل إن يف غفاك، الشريك والولد، وال بد لك أن تغيب هن جمالك، وأقر بوحدانية األحد، وانِف

مة، الظاهرة لة العالرسالة واحملبة، فهي أعلى درجات القربة وأثبت له امناك، واشهد للمبعوث باخِل
، لقاضي واملفيتاا جتلى ، فإذىل اهلل ال إىل غريه، فإن يف ذلك جوامع خريهإادته يوم الطامة، وأضفه لسي

درجات من هذه ال قابليه، يا عائذ أعذين، من هذا املفيت، مما على منربه ذي اخلمس الدرجات فناِد
ا هناديون، فإن رآمث والامل الدركات، فإن جتلى لك من يف املنرب ذي السبع الدرجات، فردد االستعاذة من

ىل نعيم إأ جله، حني ركاتياكم مما جنا من جحيم دإأقبح ما يطلع على القلب من الريون. جعلنا اهلل و
 درجاته آمني.

 : يف معرفة أسرار السالم

 ستتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتي   أ تتتتتتتتتت   ي تتتتتتتتتت   م  
 ستتتتتتتت     تتتتتتتت  استتتتتتتت   تتتتتتتت    تتتتتتتت    ل  متتتتتتتت 
 ستتتتتتتتتتتتتت   ا زتتتتتتتتتتتتتت    ا مزتتتتتتتتتتتتتت    م تتتتتتتتتتتتتت  
  ستتتتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتت م

  ر    تتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت   ح
 

 ستتتتتتتت   فقتتتتتتت    تتتتتتت     تتتتتتت لخير متتتتتتت    تتتتتتت  مع  
 لستتتتتتتتتتتتتتت      ف ر تتتتتتتتتتتتتتت ح ستتتتتتتتتتتتتتتر مم  تتتتتتتتتتتتتتت 
   تتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتت   أف تتتتتتتتتتت ف   تتتتتتتتتتت   م  تتتتتتتتتتت 
  تتتتتتتتتتت      مستتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتت   رفتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتت 

 ستتتتتتتتتتت     ي تتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتت   يرا تتتتتتتتتتت  مع 
 

أن يقبل كالمك، ويتلقى بالترحيب سالمك، فال  -أيها املصلي-إذا أردت : نزل الروح وقال
ك، حىت تعرف من توالك، وتتفرغ عن أهلك ودكانك، وعمادك وسلطانك، فإذا فرغت تدخل مصال

ىل ربك فارغب يف الدوام، إن أردت أن تفوز بلذة إمن األكوان، فانصب ذاتك ملشاهدة الرمحن، و
ن فإن كانا يف شخص واحد فقد مجعت له االسالم، واعلم أن املسلم من صالته رجالن، هلما طريق

عايل من سلم لكونه انفصل من أمر ما، إىل أمر ما، إىل اسم ما، عن اسم آخر، فيكون احلقيقتان، فال
سالم توديع وإقبال، إما من جليل إىل جالل، أو من مجيل إىل مجال، والدون من سلم على الرمحن، 

 ليهم واتصاله، وهلذا الإ صاله، وسالمه على األكوان لرجوعهوعلى األكوان، فسالمه على الرمحن النف
ذا جاوزه مثله، فيظهر فيه ظله، ومن خرج عن هاتني احلقيقتني مل يصح إيسلم املصلي على يساره، إال 

سالمه، وال قبل كالمه، فإنه مل يكن عند احلق فينفصل عنه بسالم، ومل يغيب عن األكوان فيسلم عليه 
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ياكم ممن إجعلنا اهلل و  التمام.عند اإلملام، وهذه صالة العوام بريئة من الكمال التمام، ليس هلا انتظام وال
 آمني. حكم حكم من سلم على اسم من اسم، وحتكم يف

 : يف معرفة أسباب السهو والسجود له
  لمتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتت  م   تتتتتتتتتتتت   ر  تتتتتتتتتتتت 

 م تتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتت  ر  ل  ر تتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتر  القتتتتتتتتتتت
 ف تتتتتتتتتتتتتر  م   تتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتت    لستتتتتتتتتتتتت    

   ال ستتتتتتتتتتتر   لم تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  را  ا  تتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتت 
 ف تتتتتتتتتتت   زتتتتتتتتتتت ي    م  تتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتت     متتتتتتتتتتت   

 

 ر   ي تتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتت  ر ال متتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت  
 م   ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل  را 
 ف تتتتتتتتتتتتت ر ال  تتتتتتتتتتتتتي  التتتتتتتتتتتتتر     ل ستتتتتتتتتتتتترا 
 إل تتتتتتتتتتتتتتت   أخمتتتتتتتتتتتتتتت ف  تتتتتتتتتتتتتتت  الخ تتتتتتتتتتتتتتترا 
  تتتتتتتتتتتتتتت   الم تتتتتتتتتتتتتتت     ا تتتتتتتتتتتتتتت  ال   تتتتتتتتتتتتتتت  

 

اجيه  من ينىل غريإإذا التفت املصلي يف نفس صالته، : نزل الروح األمني على القلب، وقال
 نىل مإظر ين، أتنلت عمل ِز: جاه، فناداهليه من ناإببعض حركاته، فقد ظهر زهوه، وثبت سهوه، فنظر 

ك ب من ذلخلطااىل ذلك إن مل يشعر به املصلي، إفيحن القلب، يف عامل الغيب، و ؟هو خري مين
ذا ته، فيسمى هتكمل صالفه، تاجالاًل وتعظيمًا، فيلقى رؤوفًا رحيمًا، فيجرب له التفإالتجلي، فيسجد له 

ألنه حيزن  لسجود،ا جيرب سهو الصالة بغري ملن، وهلذا رغامًا للشيطان، ومرضاة للرمحإالسجود 
على مشسه،  ه، فمصلقدر املطرود، فافهم هذه إشارة فإهنا بنية املتحد، عزية املشهد، وكل يسهو على

 ومصل على بدره، وتكفيك هذه املنحة األفقية، املصلحة هلذه النية.
 االختصاصات واالنفعاالت الباب السادس

 : بيوم األحد وما يظهر فيه من االنفعاالت يف اختصاص اإلمام
 ستتتتتتتتتت     تتتتتتتتتت  اليتتتتتتتتتت   الستتتتتتتتتت ي  الم  تتتتتتتتتت 
  تتتتتتتتتتتتتت  اا تتتتتتتتتتتتتت  المخ تتتتتتتتتتتتتت ر أ   م  تتتتتتتتتتتتتت 
  ستتتتتتتتتتتم    زتتتتتتتتتتت  هللا متتتتتتتتتتت      غيتتتتتتتتتتترف
  تتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتر  اار اح فتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  مستتتتتتتتتت  

 أفقتتتتتتتتتتتت   زتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتل ال  تتتتتتتتتتتت   
 فأ يتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت  اار اح فتتتتتتتتتتتتتت  م     تتتتتتتتتتتتتت 
     تتتتتتتتت    تتتتتتتتت  اار اح م تتتتتتتتت  فتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتر 

 

     ستتتتتتتتتتتتتت     أيتتتتتتتتتتتتتت   ال  تتتتتتتتتتتتتت   المتتتتتتتتتتتتتت 
  تتتتتتتتتتتتتت  ال  يتتتتتتتتتتتتتت  ال  يتتتتتتتتتتتتتت       ال  تتتتتتتتتتتتتت  
 متتتتتتتتتتتتتتتت  أم  لتتتتتتتتتتتتتتتت  ف خ زتتتتتتتتتتتتتتتت    ل قتتتتتتتتتتتتتتتت  
 فيتتتتتتتتتت    ل تتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتل ال تتتتتتتتتت    ال  تتتتتتتتتتر 
 ف  متتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتر م تتتتتتتتتتتتتت  

  ال   تتتتتتتتتتت    أ يتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتت
  م تتتتتتتتتتتتتتت  ف أ تتتتتتتتتتتتتتت  ااستتتتتتتتتتتتتتت   ال  تتتتتتتتتتتتتتت  

 

ىل إخرجت أبقاكم اهلل ووقاكم، من روحانية اسم كرمي من األمساء، إىل اسم آخر ليصعد يب 
حتررت عن هذه السدفة الترابية، الحت لنا أعالم املشاهدة الغيبية، فركبنا اجلادة،  السماء، فعندما

، لمًاَع مًاَلوسألنا املادة، واستعذنا من وعثاء السفر، وكآبة املنقلب، وروعة احلذر، فقطعناها عَ 
النيب آي العال  ، حىت وصلنا السماء املتوسطة، واحلضرة العادلة املقسطة، مسامًالَّواختذناها ملعراجنا س 

واملهاة، ومها أسىن اآلباء واألمهات، يف إجياد احلياة، فلما وصلنا هذه السماء املطلوبة، واستأذن لنا 
من أين جاء هذا الركب : صاحب احلكمة احملبوبة، فأذن السيد فدخلنا، وقام لقدومنا وقعدنا، وقال

مرحبًا بالزائرين من بلد احلبيب، ما : قالمن بلد اجلسد الغريب، ف: احملفوظ، املصان امللحوظ؟ فقلنا
أحسنها من مدينة حصينة، قامت أركاهنا على التربيع، وجعل سلطاهنا من العامل البديع، وهذا العامل 

رفيع ونازل، وهذا السلطان من اجلنس الرفيع، وقامت هبا الصفات اإلهلية، فدعيت باحلي : على جنسني
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ري السميع، فأحكمت بتسع قوى مرضعة غاذية، ونامية، ومصورة، العامل املريد القادر املتكلم البص
الترصيع، وأتقنت بقوة جتذب  وناطقة، وعاقلة، وحافظة، ومفكرة، وخميلة، وحمسة، فجاءت حسنَة

من املضار وقوة تدفعها، وشرح ترتيب هذه  املنافع وقوة متسكها، وقوة هتضم ما حصل يف املعدة، خوفًا
هليات، ما فيها من الفصول، لكنها مجعت حقائق احملدثات، وبعض احلقائق اإل املدينة يطول، لكثرة ما

مثل ما أحدث عنها، أوتيت جوامع الكلم،  خلق اهلل خلقًا أشرف منها، وال أحدث حكم عن أحد 
ي إليها ليها، ويا حسريت عليها ما أشتهي قيام الساعة إال لرّدإوأودعت فنون احلكم، يا طول شوقي 

ا وهي مدينة ال يعرف قدرها، إال من عرف سر القدر، وهلذا جهلتها أرباب الفكر، هي ونزويل عليه
بوطيقي احلكمة وموسيقى النغمة، وبرزخ النور والظلمة، ال زالت آفاقها سافرة، وأطباقها دائرة، فخدم 

مام، جاب، مث رفعوا وأصاخوا وأقنعوا وأعاد الكالم السيد اإلاب، وسجدوا لظل احِلاجللساء واحلجَّ
عرفتم أن هذا احملل األسىن، ال جيوز عليه التكليف، وال يتحكم عليه لطيف وال : ام، وقالابة العلَّوالنسَّ

ا ببعض ما حنن عليه، واملترجم عنا ببعض ما قررناه لديه، فرفع لنا بيت من كثيف، أين املفصح عنَّ
ن الياقوت األمحر، وخرج الترمجان ر بالعنرب، ونصب فيه منرب مّمالذهب األمحر، قد فتق باملسك وج 

وروحانية السموات العلى وما  املأل األعلى، وعلى رأسه تاج من اللؤلؤ واجلوهر، وقد حفت به أقاويل
ال ظهر وسطع الشعاع وعمر القاع والبقاع وسرت الضياءات إحمجب  ال حضر وال ملٌكإ بقي روٌح

اءات وتعاىل العالء وقام البناء وخلص الوالء وأشرقت األنوار وازدانت السموات وظهر سلطان االستو
رت اجلداول وأخذت مراتبها األقاول، وصعد وعظم اإلشراق، وتألألت اآلفاق، وتبحَّومتكن الصفاء 

اح اجلبني أشم العرنني، سبط اهليئة، وضَّ اخلطيب املصقع منربه، ومحى أثره، وإذا به معتدل النشأة حسن 
يني يف أحسن تقومي، يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم، لُِّين، وداره بِعالبنان، ذرب اللسان من أهل أر

، فسلم ومل يشر ببنانه، وضرب بلسانه محرَّاه فالرمان يف خّد حّب ءيِقمستدير الوجه األغر، كأمنا ُف
ا هلل الذي كان وال شيء معه، وهو على م احلمد: مث شرع يف بيانه فقال هأنفه، وأداره يف شدق َةَبَنْرَأ

عليه كان، مث أبدع العامل واخترعه ومل يرجع إليه أثر من خلقه الكيان، أوجد ما علم من ذاته ال من 
، وكان موصوفًا بالوجود قبل كل موجود، وال ٍءبْ شيء، وأخرجها من غري شيء كانت فيه وال ِخ

ارتباط احملدث قبل إال من حيث العبارة، وال كان إال من حيث اإلشارة، واملنهج القومي، يف معرفة 
احلياة، فسرت منه يف زوايا  ينُّازم ، إذ القبل خملوق إضايف، وامتداٌدوال قبليٌة بالقدمي، فليس بينهما بينيةٌ 

الفضل، وزالت البغضاء وارتفعت  ةِ بَّلت مسالك كل عني، وقام ميزان العدل، يف ُقوجود الكون، وختلَّ
 يوب، ال زال جمده سنيًا، ومكانه عليًا، مث نزلت  الشحناء وظهر سلطانه يف القلوب، باختصاصات الغ

لكونه احلضرة اليت وسعت جالل الرب املوضوعة على : يا أبا العال مل اختصصت بالقلب؟ فقال: ت فقل
لكونه معدن احلياة، وسيبدو لك يف : فقال ؟اختص القوي هبا سر املهاة مَ لِ َف: صورة القلب، قلت

ني، على ين مشاهدة َعفأريد أن توق: من القوى واألعضاء، فقلت لهروحانية كل مساء، ما يقابله منك 
تأثرياتك يف قلوب العارفني، والعلماء، واملريدين، من عامل الكون، وما تعطيه أفالكك، وما هتبه 
أمالكك، فأشار إىل بعض جلسائه، وأكرم خدمائه، وقال اخترق به الدور املربع، وأشرف به على 

، وأحضره بني يدي، فاخترق يب ل مفاتيح اخلزائن، وموازين املعارف، رده إيلَّالكون املسبع، فإذا حص
امللك الواحد موكل : تسعني فلكًا، فرأيت مع كل فلك ملكًا، يرجع أمر هؤالء األمالك إىل ثالثة أمالك
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ثة مدة تدبريهم يف العامل، ثالوبالتحليل، وامللك اآلخر موكل باملوت، وامللك اآلخر موكل باألنفاس، 
وثالثون ألف سنة، وتدبرياهتم شريفة حسنة، بني أيديهم سبعة أمالك على صورة املردان، كأهنم قضبان 
خيزران، هلم انثناء وانعطاف، وبركات وألطاف ال نبات بعوارضهم، وال تأخر عندهم يف أداء 

ن، وقضيتم فرائضهم، ولو حققتم مراتب املوجودات، الستحال عندكم وجود األزمان والتقدم باملكا
فيها اإلحالة بعد اإلمكان، فمن ثبت قدمه، واستحال عليه إطالق صيغ األزمان، واإلشارة بصيغ 
املكان، إال من طريق اجملاز، على اجلواز، ملا يف عامل العبارة من العجز والقصور، يف ذلك املقام من العلو 

ة املوصولة يف يإىل إدراك املعاين املقدس واإلعزاز، فتطلقها عليه العقول املعقولة بأفكارها، لتجوز منها
رها املؤسسة، ولوال اإلمداد هلذه العقول املتعطشة ملعرفة باريها احلائرة، ملا احتجنا إىل استعمال هذه طف

العبارات القاصرة، وله الصفات العلى، واألمساء احلسىن، والنبأ األسىن، وحجاب العزة األمحى جتلى امسه 
قامت به األرض والسموات، ومن فيهن من عوامل البقاء فودات، والقيوم ت املوجَيحَياحلي َف

واالستحاالت، فعنت حلياته الوجوه، وسجدت لقيومته اجلباه، وأقنعت لعظمته الرؤوس، وحتركت 
بذكره الشفاه، وحبا سيدنا هذا بفنون املعارف واألسرار، ومنحه جزيل املعارف يف مطالع األنوار، 

وأسرى به مع األمالك، فوقف على اآلثار الفلكية، وحتقق بأسرار اللطائف امللكية،  ه مع األفالك،دارفأ
فته مبكان حكمتها، فلما حل يف أوج العال، نزل يف خط االستوا خوفًا ة بلغتها فعّريوخاطب كل روحان

يف  أن ينحرف إىل أحد امليلني فتذهب بعض معارفه، وتستحيل إىل الكثافة بعض لطائفه، وعلم ما يكون
منه يف الوسط، وهو مقامكم  مرقاه األوسط، وحلَّ البحور، فأودع احلكم يف الصخور، مث عاد إىل ِوْمَط

الذي أنتم به قاطنون، وعنه عند انقضاء كالمنا راحلون، مث ملا وصل حمفوظ اجلوانب، ملحوظ املآرب، 
، قد مشروا أذياهلم، وقصروا تحاأعراضهم طيبة الروائح، بأيديهم الطوالع واملف ،نكح املهاة، وأمرها

امون مبا يراد منهم، حمكمون ملا يصدر عنهم، منهم مخسة هلم حركة واحدة، أرداهنم، وثبتوا مكاهنم، علّ 
لك األنفاس، وواحد منهم لك التحليل، واثنان بني يدي َمواثنان هلما حركتان، واثنان منهم بني يدي َم

 هو سلطاهنم عليه. لك املوت، ما عندهم علم بغري مابني يدي َم
وت لك املَموت فِلاس واملألنفاالتحليل واملوت، والثاين له علم  وأما االثنان فالواحد منهم له علم 

على  خر، وهماآل تصريف الواحد منهما، ومللك األنفاس تصريف حليلملك التتصريفهما معًا، وِل
 مسة لتحصيلهممن اخل علمن االثنني أمتساوية يف العدد والقوة، وأحكام الفعل، غري أ معتدلة  درجات 
 العاملني.

 : يف اختصاص املأموم بيوم االثنني وما يظهر فيه من سر االنفعاالت

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتت   هللا يتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت  اا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
 لتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال  يتتتتتتتتتتتتتتتتت    الم تتتتتتتتتتتتتتتتت  الم  تتتتتتتتتتتتتتتتت 
   يتتتتتتتتتتتتتتتر  م تتتتتتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتتتتتتت ر 
 لتتتتتتتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتتتتتتت  الم  تتتتتتتتتتتتتتتت  إ    تتتتتتتتتتتتتتتت ل 
 لتتتتتتتتتتتتتتتت  ال زتتتتتتتتتتتتتتتتم    ا   تتتتتتتتتتتتتتتتي  م  تتتتتتتتتتتتتتتت   
 يمتتتتتتتتتتتتيف   تتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتت ال  متتتتتتتتتتتت  ل يتتتتتتتتتتتت 
 في متتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتي  ي متتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت  
  تتتتتتتتتتتتتتتتت  الم يتتتتتتتتتتتتتتتتت  إ ا يتتتتتتتتتتتتتتتتت    إلي تتتتتتتتتتتتتتتتت 

   يتتتتتتتتتتتتتتت  ال يتتتتتتتتتتتتتتتل ال ا تتتتتتتتتتتتتتت  الخ يتتتتتتتتتتتتتتترع  
 لتتتتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتتت ي   الم تتتتتتتتتتتتتتتت  ااستتتتتتتتتتتتتتتتيرع 

    تتتتتتتتتتتتتتتتترار يتتتتتتتتتتتتتتتتت  رع  ع ستتتتتتتتتتتتتتتتتري  ال  تتتتتتتتتتتتتتتتت
  إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ار إ ا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت      يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترع 
  متتتتتتتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت   ال م ريتتتتتتتتتتتتتتتتترع 
  ريمتتتتتتتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر    تتتتتتتتتتتتتتتتتت  يمتتتتتتتتتتتتتتتتتت رع 
  ي ختتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتي  ي ختتتتتتتتتتتتتتتت  أ  ي تتتتتتتتتتتتتتتت رع 
  إ  ي  تتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتتتتتتت   الم يتتتتتتتتتتتتتتترع 
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   لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لمراف   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل    
 يقتتتتتتتتتتتتتتتتت     ا تتتتتتتتتتتتتتتتت  م قتتتتتتتتتتتتتتتتت     متتتتتتتتتتتتتتتتت 
 إ ا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    فف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ار  م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
  متتتتتتتتتتتتت  ي متتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتتي 
 متتتتتتتتتتتتتتتت  اا يتتتتتتتتتتتتتتتت    اا متتتتتتتتتتتتتتتت   فيتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

  تتتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتتت ل  ال تتتتتتتتتتتتتتتت    ال  تتتتتتتتتتتتتتتت رع 
  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ارا  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر     ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيرع إ 

  إ  ي  تتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتت ل  يتتتتتتتتتتتتتتتتتت  خ يتتتتتتتتتتتتتتتتتترع 
  إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ار  إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رع 
   تتتتتتتتتتتتتتتت ل  ال ا تتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتترل القتتتتتتتتتتتتتتتت يرع 

 

، رحلنا الطباق ه هذيفى ما أودع اهلل من األسرار ىل الكشف علإوملا دعتنا دواعي االشتياق، 
ن وكتأول بوطيقي  نريد حضرة امليثاق، وهي حضرة أب اآلباء، وعنصر أجسام األولياء واألعداء،
ن قلب مندفعنا ، واإكسريها، فصار فضة بيضاء، قزديرها، اجلامعة للقبضتني، واحلاكمة للحكمتني

لت بأحسن زي إال جت ريقناالك فما بقيت حقيقة مررنا هبا يف طفت بركابنا أقاويل األمحاألفالك، وقد 
ة اآلن ن احلاجأهتم ت، وال روحانية إال سألت النزول عليها، واحترمت وأكرمت، فأخربموقامت وخد

هب، وسالت ت املذامتيزالواحد، فإذا انقضت املآرب، و اإلنسان يف رؤية الوالد، والغرض يف مشاهدة
لت ئب، وعقلرغاااقب، واحتد األول بالعاقب، وبانت املطالب، وحتصلت املذانب، وافترقت العو

 ا إن شاء اهلل، أسرعنكاذبتفاصيل املواهب مع اإلقرار بوحدانية الواهب، والتحقت بالعدم والوجود األ
 زولنا.ا لنإليكم الكرة، ونزلنا عليكم عند ابتداء الدورة، فاستعدوا حللولنا، وتأهبو

الدائرات وقلوب الروحانيات، إىل أن نزلنا بفناء الوالد، واإلنسان الواحد مث أخذنا نقطع دروب 
املوصوف بالناجي واهلالك، واملعروف بالباكي والضاحك، فأرسلت إليه رسول اهلمة، ينهى إليه إملامي 
حبضرته، يف القيام مبسرته وأدخلين عليه، وأحضرين بني يديه، فقبلت ميني بساط مقامه، وسجدت 

ملعايل أعالمه، وإذا به يف بيت من اللجني من أحسن ما نظرت إليه عني، قد فتح فيه خوختني، تعظيمًا 
الواحدة عن ميينه ينظر منها إىل عليني، واألخرى عن مشاله ينظر منها إىل سجني، بواب اخلوخة اليمينية 

الياقوت األبيض، ببغاء مستندة إىل الباب، وبواب اخلوخة الشمالية عقاب، وعلى رأس الوالد تاج من 
كأنه الربق إذا أومض، وعليه حلة دمشقية، وأمامه جمامري كافورية، تربق من أسارير وجهه ظهريية، يف 
اجملامري خبور املصطكى واللوبان، وبني يديه أطباق اليامسني والسوش، واجلرجري واألقحوان، فإذا شم 

ًا ضاحكًا، مملوكًا مالكًا، واإلنسان الواحد األقحوان تبسم، وإذا استنشق اجلرجري اهتم، فال يزال باكي
مرحبا باالبن السعيد، والطالب املستفيد، يا : بني يديه قائم يبث إليه ما عنده من معامل العوامل، فقال يل

فخدمت بساطه، واستغنمت  ؟ما الذي أوصلك إلينا، وما السبب الذي أنزلك علينا: أيها االبن
لوالد املعظم املقدم، وعدل قسطاسه، وأبرم أمراسه، وحرس أنفاسه، ملا انبساطه، وقلت أدام اهلل أيام ا

عرف العبد أنك صاحب العلمني والصورتني، وحامل سر اآليتني، أراد أن يقف عليهما منك مواجهة، 
مهة شريفة وداعية سلطانية منيفة، مث دعا بترمجانه، وصاحب لسانه، : وأن يسمعها منك مشافهة، فقال

ى منرب االستوائية، واذكر بعض ما عندنا، وعند حاجبنا من سرائر علوم الكونني اصعد عل: وقال
احلمد هلل الذي مجع آلدم عبده : والصورتني، فصعد اخلطيب وتكلم، وقال بعد أن بسمل وصلى مث سلم

وخليفته ورسوله بني يديه، وحباه بصورتيه ومنحه سورتيه، وأودعه سريرتيه، وحصل فيه قبضتيه، هداه 
يه، وأجنب له سبيليه، وخاطبه بكلمتيه، وأمره على مأليه، واستخلفه على كونيه، واصطفاه جند

نزله بني علميه، وأشهده أبرسالتيه، واختصه خبالفتيه وكرمه مبشاهدتيه، وخصه جبنتيه، ووهبه معرفتيه، و
سلطانًا على مركزه وقاب قوسيه، وأسكنه يف الربزخ بني كتابيه، إلظهار صفتيه، فقام عظيم الشأن، 
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األعيان، واستوزر له الزبرقان، الذي هو نظري الرئة يف األبدان، فيعلو وينمو فيفضل ويدنو، فيبخل 
ران وحمق اويذبل، فوزيره مثله على صورته وسورته، له وجهان وطريقان وسران وجتليان وحمقان، وإبد

م والترتيب، واالتقان، واعتدال ا يف الصنعة العلوية من اإلحكامبوإبدار يف كل أوان عند العاملني 
األوزان، وله حمق واحد، وإبدار واحد، عند العامة، فله الضدان وسرعة التأثري يف األكوان، وهو شبيه 
باإلنسان، من مجيع الوجوه القباح واحلسان، وله التقابالن، وإليه ينظر الثقالن، وفيه كسران وبدايتان، 

وأمران، وتأثريان، وحكمان، وله يدان، ورجالن، وعينان، وغايتان، ونقصانان، وكماالن، وسران، 
وأذنان، وثديان، وعلوان، وسفالن، وميينان، ومشاالن، وفوقان، وحتتان، وخلفان، وأمامان، وخماطبتان، 
وقلبان، ولسانان، ومغربان، ومشرقان ومعدتان وأثران، وعرشان، وكرسيان، وروحانيان، وتبييضان، 

تان وموتان، واعتداالن، واحنرافان وعقدتان، وفيه من كل شيء اكليسان، وحيوحتمريان، وتسويدان، وت
، إنه ويل االمتنان. والصالة على احلقيقة اإلتقاناثنان، فسبحان من فطره وفطر اخلليفة آدم على هذا 

 ن.احملمدية، صاحب اإلمامة املطلقة، واخلالفة احملققة، ما اتصلت األرواح باألرواح، واألبدان باألبدا
أن اهلل  د قدرك،لتوحياعلم يا بين شرح اهلل صدرك، ورفع يف ذروة ا: مث نزل وتكلم األب فقال

 امل العباراتعهما يف أ عنتعاىل ملا كىن على احلقيقتني، وأبان عنهما بالقبضتني، يف املوطنني، وأنب
ال صيتني، باعتد، واملععتنيباحلرفني، وجعلهما على السواء يف الفطرتني، والنعيمني، والعذابني، والطا
 وقع يف أوان قني كمالفريالكفتني وجعل اآلخرة ذات دارين، لتحيط بالعاملني، وفيها يقع امليز بني ا

املؤمن يف وملؤمن، اورة صالقبضتني، قبل أخذ امليثاقني، وجعل الدنيا ذات برزخني، فأظهر الكافر يف 
منهم  ان واحدلى لسعالطائفتني فوجه إليهم صورة الكافر، لذي عينني، وجعلهما حمل متحيص وبلوى 

ن، جبنة وناري َيوزِ ك ج أشر بنار وجنتني، ومن َيِبح   دَ حَّحكمني، فأمر وهنى، لتميز الكلمتني، فمن َو
 ،واألمام خللفمال، واشالو يمنيوال الفوق، والتحت،: بني ستة أعالم اإلنسان واعلم يا بين أن اهلل خلق

ق للرؤية ، فالفويالرب العزة من طريق املثل واملثال، واحلقيقة واخل اختص هبما فالفوق والتحت،
حجب بواب للأبعة والتحت للحجاب، فكانت اجلنة مثانية أبواب للرؤية اإلهلية، وكانت النار س

 ى.لبصري واألعماستوى اق، ويومًا ما، وانقلبت احلقائ ب بابًا مغلقًا لفتَحاالنفسانية، ولو كان احلج
نة والنار، راتب اجلملى بة عألعالم، اليمني، والشمال، واخللف، واألمام، فهي مرتَّوأما بقية ا

 يت ُّٱ: تعاىل ار، قال اهللار البو دإىل املوصلة ومنها يأيت امللك بالطاعة احمللة دار القرار، وإبليس باملعصية
أخرب بذلك عن إبليس، ويف مقابلته ملك ، [17: ]األعراف َّيق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 كل يفمان، روح ونفس وجث: وهو خماطب من ثالث جهات اإلنسان لتقديس، وهذه قسمة مدينةا
 علم من هذه األعالم األربعة.

دة، وللملك يف كل علم سبعة وزعة، َركانت مدينة مربعة، وللشيطان يف كل علم سبعة َم اوهلذ
ك واحد سادس بني ملكان للروح، ومريدان، وملكان للجسم ومريدان، وملك للنفس ومريد، ومل

نيد، وملك سابع بني النفس واجلسم، ويقابله مريد عنيد. وهكذا يف كل الروح والنفس، ويقابله مريد َع
للوسواس، ومالئكة لإلهلام، فمىت أتى امللك بلمته ومهته، أتى إبليس بلمته  ٌةَدَرعلم من األعالم َم

أربعة،  اإلنسان الرمحن، وملا كانت أعالم وعزمته، ومن ارتقى عن امللك والشيطان، بدت لعينيه إصبعا
واجلنة أربعة، والناس أربعة، كانت مالئكة املنازل يف الكثيب واحلجاب أربعة، فاملنزل الواحد يف 
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ة، واملنزل الثالث كراسي، واملنزل الرابع مراتب، وقد رَِّسواحلجاب منابر، واملنزل الثاين َأ الكثيب
"يقبل من الصالة عشرها : ال ويف عدم تتميم األحوال، قال يدخلها كسر، كما دخلها يف األعم

تسعها مثنها هكذا إىل نصفها". فقد جاء بالعدد املكسور، مع كوهنا حضرة النور، فإذا رأيت يف هذه 
كان يف أداء العهد، ولقد نبه عليه الصالة والسالم، يف قتل  املراتب كسرًا، فهو على هذا احلد، لنقٍص

ب وزيد بن حارثة، وعبد اهلل بن رواحة، على ما ذكرناه فأخرب أن يف سرير عبد اهلل جعفر بن أيب طال
ة أصحابه وكذا شهدناه، فإن عبد اهلل بن رواحة، توقف قلياًل يف غزاته عن رَّسِ بن رواحة ازورارًا عن َأ

ن املبعدون الروح والنفس واجلسم، يف حق املوحدين وكا: القتال كما رويناه وملا كان املصطفون ثالثة
فالروح خليفة  ثالثة الروح والنفس واجلسم، يف حق املشركني، فافهم ما قررناه لديك، وأبرزناه إليك.

والنفس وزيره، واجلسم مبلغ يتشرف به سريره، ولكل واحد من هذه الثالثة، منرب وسرير وكرسي 
"لن هتلك أمة أنا أوهلا،  :ومرتبة من شكله، وعلى مثله، وقال عليه الصالة والسالم، يف سر التثليث

وعيسى آخرها، واملهدي وسطها". فاحنفظ الطرفان والوسط، وانضم امللك وارتبط، فأتى بالثالثة على 
وانظر إىل اتساعه  حكم النشأة، وتقابل اهليئة، فارفع رأسك وانظر إىل الصور، الذي هو قرن من نور،

وانظر أيضًا إىل ضيقه يف سجني، يف أسفل  ني،يف عليني وما أعطى اهلل فيه من الدرجات ألصحاب اليم
سافلني، وما أودع اهلل فيه من الدركات للمحجوبني، فنظرت فرأيت األمر على ما قاله، وأن كل 

 إنسان ال بد له من أحد الدارين ال حمالة، وهذا صورة ما رأيت على التقريب.
 : شرح ما يف الدائرة من الرمز
ر انكما مثلت ال يل. وقد متثل يف وقت آخر يف صورة أخرى،فهذا ما قيل يل يف حضرة التمث

بقات، ط له اررة دالبن قسي يف صورة حية، ومثلت البن برجان يف صورة جاموس، ومثلت لنا يف صو
 : علوًا وسفاًل فلنقل يف بيان ما مثل يف هذه الدائرة

الناس ونة عدن جيف  والعليا صورة الكثيب الذي جيتمع الناس عليه لرؤية احلق وه إن الدائرة
هم فيها بني وهديني مة املربع منه تنصب هلم فيه منابر، وهي الرسل والورثة من األئ: على أربع مراتب

تبة، ويف  كل مرعة يفكامل، وهو جامع املقامات والصفات وأهل جالل، وأهل مجال، وما مث طبقة راب
وهي لألئمة  ن اجلنةيب ميها، يقابل الكثمقابلتهم يف النار يف منزل احلجاب، منها خاصة وهو منزل ف

ن عند اهلل، ما هو موهلل، هذا من عند ا: املضلني الذين شرعوا ما مل يأذن به اهلل، وقالوا ألتباعهم
 ويقولون على اهلل الكذب وهم يعلمون.

م، مبا  أنفسهيفهبم رواملرتبة الثانية تنصب هلم أسرة. وهم األنبياء الذين هم على شرع من 
: لرسلام كحال حاهلووا، وما جرى جمراهم ممن له إخبار إهلي من نيب ما هو على شرعة خاصة، أرسل

الت اوأصحاب اخلي اجلة،كامل، وذو جالل، وذو مجال. ويف مقابلته من النار الدج: أعين ثالثة أقسام
 حيسبون أهنم حيسنون صنعًا. مالذين ضلوا يف احلياة الدنيا، وهالفاسدة، 

  وليهم. وهم، فاهللهم اهللأصحاب الكرسي، وهي لألولياء الصاحلني، الذين توال: لثةواملرتبة الثا
 ملكراسي وهاار أهل  النكامل وذو جالل وذو مجال، ويقابلهم يف: أولياؤه، وهم فيها على ثالثة أقسام
 أولياء الشيطان، ووليهم الطاغوت.
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 على ثالثة هم أيضًا، واء من عند اهللأهل مراتب، وهم املؤمنون باهلل وما ج: واملرتبة الرابعة
قال اهلل  الباطل.بمنون كامل وذو جالل، وذو مجال. ويقابلهم يف النار أهل مراتب، وهم املؤ: أقسام
منا مسيناهم حمجوبني إو، [52: ]العنكبوت َّ حل جل مك لك خك حك جك مق ُّٱ: تعاىل

 يروه، يودون أهنم ملذيبهم فتع املتويل معما يراه أهل السعادة من اهلل، وأما هؤالء فريون ما اعتقدوا، وه
 تقلة، هي اليتلنار مسهل املا يعيبهم منه، وأما الشجرة فلها فروع ألهل اجلنان عالية، وهلا فروع أل

صل النار ها يف أعروقتسمى يف الشجرة عروق وأصول، ففروعها العالية ألهل اجلنان تسمى السدرة، و
دة ، ألهل السعا الطعموة يفلطعم، على قدر ما يف مثرها من احلالتسمى شجرة الزقوم، فيها املرارة يف ا

م مبا ويذكره هبم ويقوم يف كل مرتبة خطيب من أفضلهم، وهو الكامل من هؤالء ومن هؤالء فيخطب
ا فرغ وله فإذحعون يذكره يف اخلطب بعد هذا يقام خطيب يف السعداء، وخطيب يف األشقياء، وجيتم

ن م شقياءاألب ، فإذا فرغ خطيودعوا له هلم شكرهم وشكروه، ودعا اخلطيب السعيد من خطبته،
مأواهم عضًا، وضهم بفيكفر بعضهم ببعض، ويلعن بع خطبته لعنهم ولعنوه، ودعا عليهم ودعوا عليه،

لة، يكون ذه احلاة هبالنار، وما هلم من ناصرين. وذلك يف الوقت الذي يكون فيه السعداء يف اجلن
 نم.هج وغاية البعد ذه احلالة ومنزهلم جهنم خاصة فإن غاية القرب الكثيب،األشقياء يف جهنم هب

ون دى وعشرر إحواعلم أن السعداء يف كل مرتبة درجات، ولألشقياء دركات، فألهل املناب
 سبعمائةوان ومائتان وثالث آالف وألهل األسرة تسع وتسعون وثالث آالف وألهل الكراسي مث

 وأربعون ومائة وأربع آالف.وألفان، وألهل املراتب سبع 
أذن  عذاب والنقمة،دار ال سعريواعلم أنه إذا متيز فريق يف اجلنة، دار الثواب والنعمة، وفريق يف ال

 موا خطباء يفأن يقو شقاءالرمحن ألئمة السعداء أن يقوموا خطباء. يف أتباعهم وأذن اجلبار ألئمة ال
 أتباعهم.

احلمد : قالربرة، وام النرب، وقام بني يديه خدماؤه الكرصعد اخلطيب الناطق امل: خطيب السعداء
 ى، الذي تردَّاجمليد لعرشبنعت، كما قيده سادات أهل الوقت، املقدس احلميد، ذي ا هلل من غري تقييد 

يه ف العقول إلّرع، وم ساًلاملالئكة ر ِلبرداء الكربياء والعز، وأودع معرفته يف القصور والعجز، جاِع
له، كلم به أو قاضح ما تبأو عليها إرساله، وأشهدهم مجاله وجالله، وأنطقهم ملنابر وأقعَدسباًل، نصب ا

األسرار يف  ، حارتالكنيتعاىل يف ذاته عن إدراك املدركني، وتسامى يف قدسه، أن حتيط به غايات الس
ته نزل يه وأبدزليتأمشاهدة عظمته، وعبدت الظلم أنوار كلمته، واحتجبت بسبحات عزة أحديته، يف 

بالنعمة  حلاضرونها ال يف إمجاله، وأمجل يف تفصيله، اصطفاكم أييف علوه، وعال يف نزوله، وفصَّ
ا لعمى، فأنعمواه بغري لطانسوالرؤية، وأوصلكم إىل منازل القربة والبغية، وأحلكم اجلوار األمحى ومحى 

 ، وانفسحوا يفريةلدُّااق ون العتباملعارف الصمدية، وجولوا يف ميادين احلقائق احملمدية، وامتطوا مت
هنيئًا وآب، فسحات التوحيد، وترأسوا خبصائص املشاهدة على كل موجود، فطوىب لكم وحسن م

ت أعينكم ، فقرَّاعدةباب معارف األلباب، غضضتم األبصار للموافقة واملسلكم مبا طعمتموه، من ُل
ناصب إىل هذه امل قكمأشّووسة، املشاهدة املقد بكم يف هذهباملعاينة يف املشاهدة، مل أزل يف دنياكم أرّغ

 عنا زاك اهللقت جصد: املؤسسة، وأحرضكم على حتصيل املقام احملمدي، والتجلي األحدي، فيقولون
 خري ما جازى به مرشد حق، وأقعدك عنده مقعد صدق.
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 ل الريبيه أهصعد اخلليفة الناطق منكوس الرأس، وقام خدماؤه بني يد: خطيب األشقياء
ن عاحتجب  ن وقفاحلمد هلل الذي ال أحكم عليه بوصف وال أقيده بنعت فأي موط: وقال .اللبسو
الرسول  يف ذلك سأهلمدميني والذين متلكوا فمن اآل أشركوابصار املعطلني وأهل اإلصرار والذين أ

هم عبادهتم فأهلكتهم عادهتم ومل تنفع، [3: ]الزمرٱَّ ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ: ااألخفى فقالو
األئمة  لرباءة أولئكا تنفع ومل متهمئأ منهم عند اضطرارهم أوتربَّ ،عنهم من اهلل شيئًا، آهلتهم غِنت  ومل

ه ل من هذأنزو ،تباعهم عن سعادهتم مبعزلأخلف حجاب الظلمة فكانوا هم و عذابوضوعف هلم ال
 نتم فيها ماكثون بشر منزل.أالدار اليت 

اجلد   يساعدملحني  هذا مقام األسف الذي ال ينجي سوء اخلاسرونالأيها احلاضرون واجلماعة 
خسر أنا أاع وتبأر نتم شأنا شر متبوع وأي ال يرد حني مل ينفع اجلحد. الذوهذا موطن االعتراف 

كم ىل معاصيإاصيكم خذت بنوأحللتم بساحة مالك أوردتكم املهالك وأع اشيأخسر أنتم أمتشيع فيه و
حت لكم وأوض املزخرفة األقاويلوصياصيكم فزورت لكم  ركمطىل الشرك من معاقل فإنزلتكم أو

اك رام منه انفكوع ال ير وقشلصيد عقولكم حبائل اجلهالة واخلداع فوقعتم فيها  املناهج املتلفة ونصبت 
دكم جعلت عنسله وعدائه رأوعصم من أيدي  ،حلمى سبله ،لهإ َثمَّ وال يستطاع وقلت لكم لو كان

عجزات بامل حلقتوأ سافلاأل وأشياعه األراذلبفراره وعدم قراره وباتباعه منا ختلص إفيمن ختلص منهم 
م جادة ركبت بكياالت فصيد العقول القاصرة خلنا أ ت منا جعلها كما فعلإ: بالسحر واخلياالت وقلت

 خذِ ن يف األأكم نزلتكم منازل احلسرات ونصصت لأج الغمرات وبكم جُل الكفر والضالالت وخضت 
معراج ا وسهيه سبيل جناتكم وحتصيل درجاتكم وارتقاء عقولكم عن حضيض ِحا دللتكم علمب

كوينات هذه التائر وال هذا الدوالب الدإنه مأمث أعلى بعضكم ب عن خسائس نفسها وعطفت  أرواحكم
يما فهدنا فاعاًل وما شا إللهنه املعرب عنه باإن هذه العناصر وال يزال هذا الدوالب راجعًا وسائرًا وع

يوم الدين ب ح وكذبتقبي ن التناسخ صحيح والقائل بغري هذا خيبط يف مهامه من اجلهالةإسواه و يثبته
وأن  ال فسادون وخرة ليست بدار كلكون اآل ،حشر األجساد ةحالإفحرمت شفاعة الشافعني وقلت ب

الصراط  نأوذاتكم  دل يفن امليزان عبارة عن إقامة العأصلية وأالنبوة سياسة حكمية ليست هلا أصول 
ه عدد نيتآون لم وكوض يف احلكم عبارة عن العن احلأيف تطهري خلقكم وصفاتكم و أخذكمعبارة عن 

غري ما  وراءها ة ليسشارات متويهيإعندكم رموز فلسفية و اىل فنون العلوم وجعلتهإالنجوم إشارة 
ل بت الرسذة كذكرناه وال يوجد فيها سوى ما قررناه وسخرت بالشريعة وتابعت سلطان الطبيع

ضل كذلك مهلل من اعنك عميت السبل فيا سوء مذهيب ويا شؤم من اغتر يب ويا شر منقليب فيقولون لأو
عضا ببعضهم  يلعنما جازى به ملحدًا وجعل لك يف أسوأ املنازل مقعدا ف افعلت جازاك اهلل عن

 ومأواهم النار وما هلم من ناصرين.
الناطق على سريره بامسيه، وقام وزراؤه األدباء خطيب السعداء استوى اخلطيب : أهل األسرة

 احلمد هلل الذي استوى على العرش، امسه الرمحن، عند استواء األلوهية على عرش: بني يديه، وقال
البيان مقام  م"ما وسعين أرضي وال مسائي، ووسعين القلب املوصوف باإلميان، فأقام عل: ، فقالاإلنسان

 أنوارعامة  األكوانفاض على أ ،لضرب من العلم حقائق الكيانك هذا ادرالعيان حىت عجزت عن 
قامهم سايسني يف ملكه وجعل وأرمحانيته وحكم فيها أمساء ربانيته، ونظم اثين عشر نقيبا يف سلكه 
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يقف عنده علمه وجعلهم على أربعة مذاهب الحتاد الرسالة  ًاينتهي إليه حكمه وحدَّ أمدالكل نقيب 
ىل الفلك األثري إوالكراسي واملراتب. فمنهم من وصلت مادته  واألسرةباملنابر  ميانواإلوالنبوة والوالية 

لف سنة أواستقرت فتكونت املعادن والنباتات واحليوانات النارية واستمرت ومدهتم أربعة وعشرون 
تت. ذلك اهلوى ولبثت. فتكونت املعادن والنباتات واحليوانات اهلوائية وثب إىلومنهم من وصلت مادته 

ىل فلك املاء وسكنت فتكونت املعادن والنباتات إلف سنة ومنهم من بلغت مادته أومدهتم مثانية عشر 
 اإلنسان لف سنة ومنهم من بلغت مادته األرض فتكونأواحليوانات املائية ومتكنت ومدهتم مخسة عشر 

اهلل تعاىل خياطب هؤالء  لف سنة، وقالأواملعادن واحليوانات والنباتات الترابية ومدهتم واحد وعشرون 
 رث يت نتىت مت ُّٱ: النقباء والسادات النجباء الذين اختصهم باالستواء املعبود والظل املمدود

فأقاموا ، [12: ]املائدة َّ اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
هلم السبل وعزروهم  فأوضحوا زكاهتم فقدس ذواهتم وآمنوا بالرسل ّدأالهتم وصالهتم فضاعف ِص

وعلنا من كونه حمسنا فلما استوى على سرير ملكه فأثر  اهم سرًاهلل قرضًا حسنًا فوفَّقرضوا اأوا وز ّزفع 
نتم أيها أمام املكرب نظرت العقول يف آياته وما أودع الرمحن من التكوينات يف حركاته ووكان اإل

نيا عن بنت لكم يف الدار الدأذا إتذكرون أبرار املقربون واجملتبون األ األخياراحلاضرون املصطفون 
نه لو جلس عليه جلوسا كما يدعيه املشبهة حلده املقدار أنه ليس كاستواء األكوان وأاستواء الرمحن 

ىل إواالفتقار على اهلل حمال وال سبيل  واألقطارخمصص خمتار ال حتيط به اجلهات  إىلوقام به االفتقار 
مرين أاد حبال وما بقي لكم فيه سوى ىل هذا االعتقإهذا فاالستقرار مبعىن اجللوس عليه حمال وال سبيل 

ن نؤمن هبا أ: اآلخر واألمراالستيالء  إىلن نصرف لفظ هذا االستواء أالواحد  األمرمربوطني حبقيقتني 
سلم باملؤمنني عند قدومهم عليه أنه إليه فإكما جاءت من غري تشبيه وال تكييف ونصرف العلم هبا 

ىل هذا إعلم" ملعرفته بأن التنزيه قائم بذاته ولكن صرف هذه اآلية أ "واهلل: ويله بقولهأوهلذا خيتم املنزه ت
ن بامتداد تلك الرقائق املعنوية املنزهة أن أمساء اهلل هلا حقائق ورقائق وأاحلكم خاصة ال يلزم. وعرفتكم 

 حتفظوا من مكر اهلل يف: غماضها وتبياهنا وقلت لكمإقدسية، يظهر فيكم سلطاهنا ويضلكم ويهديكم األ
التأويل واستدراجه واسألوه الثبوت واالستقامة على منهاجه، وطهروا قلوبكم مباء التقديس والتنزيه من 

ويستوي وجييء وينزل وهو  [11: ]الشورى َّ حي جي يه مهىه جه ينُّٱالتجسيم والتشبيه، فإنه 
م القدير. يف السماء ويف األرض كما قاله وعلى املعىن الذي أراده من غري تشبيه وال تكييف وهو العلي

نتم فيه اآلن من النعيم املقيم يف دار أىل ما إوصلكم استعمالكم ذلك أليه دعوتكم فإعلى هذا دللتكم و
صدقت احلمد هلل الذي صدقنا : القرار واختصكم بلذة اجلوار فانعموا خبري جار يف خري دار فيقولون

وجعلك لكل  ه ناصحًافضل ما جازى بأوعده ورضي اهلل عنك رضاء ال سخط بعده وجازاك عنا 
 باب مقفل من التجليات اإلهلية فاحتًا.

استوى اخلطيب الناطق على سريره ذليل النفس وقام وزراؤه بني يديه يف : خطيب األشقياء
احلمد هلل املنزه يف علوه املقدس يف مسوه الذي ال حيده مكان وال حيويه زمان وال : ضيق حبس وقالأ

االت وال يتعذر عليه حل األمور املشكالت تنزه عن احلد املقدار واتصف يقيده آن، وال ختتلف عليه احل
واألمثال ليس كمثله شيء يف  األشكالرادة واالختيار، وتقدس عن احلركة واالنتقال وتعاىل عن باإل

سعيكم يف احلياة الدنيا  نتم الذين ضلَّأذاته وال يشبهه خملوق يف صفاته أيها احلاضرون اخلاسرون مسعًا، 
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نا الذي سلكت بكم مسالك الغي والضالل وقررت يف نفوسكم أنكم حتسنون صنعا وأنتم حتسبون أو
حوالكم فبئس املعلم كنت أعميت لكم ضرر أكل ما هو على اهلل حمال وزينت لكم سوء أعمالكم و

وردمتوه شبهتم معبودكم سبحانه وتعاىل بذواتكم أفيكم، وبئس ما قبلتموه فبئس املورد الذي قد 
الت موضوعة وأدوات آصواتكم تكتبون املصحف بأعلتم كالمه ككالمكم يف حروفكم وتقطيع وج

نكم فضلتم أم ومَ نكم يف ذلك على الطريق اأَلأمصنوعة، تلك احلروف اليت صنعتموها بالقدم وتدعون 
ىل خالقكم وعالمكم وجعلتم له جسما كأجسامكم، إم مث عمدمت َمهبذا االعتقاد على سائر األ 

كبشبشتكم وقدما كقدمكم وفرحا كفرحكم  رح كجوارحكم، وصورة كصورتكم وتبشيشًاوجوا
زور قويل  م، وأصل ضاللكم يف هذا كله من إضاليل، ومنككاستوائكم، وضحكا كضحك واستواء

 تباعه عذابا ال يستطاع.العنك اهلل من متبوع غوى، أورثنا : لكم وحمايل فلعنكم اهلل من أتباع فيقولون
يديه  اؤه بنيم وزرقعد اخلطيب الناطق على كرسيه األسىن، وقا: سي خطيب السعداءاأهل الكر

ن الرفع يه ميزاوضع فاحلمد هلل الذي وسع كرسيه السموات واألرض و: على قاب قوسني أو أدىن وقال
ا تب هلم فيهراجلهر، لسر واليه قدمي النهي واألمر وصريه طريق روحانيات التدبري يف إى لَّواخلفض وَد

 .املنازل، ليحل فيها النازل
يله، فإهنا امته ونا كرفأما الروحانيات اآلدمية فتنزل كل ليلة، وتستمر يف كل منزل، من رهب 

ئ هبم عنها إنه يبطفسري، خواهتا، وإن اجتمعوا معها يف سرعة الأسريعة احلركة، كثرية الربكة، وأما 
ستمعون؟ ء. هل تسعداالكهم أيها احلاضرون الحكم الدور، فإن عتاق أفالكهم تسري هبم وحبقائق أم

اء مسل ك وينصب له يف الدنيا من أجل اخللق، السماءإىل  [الليل]و احلقأتذكرون حني رؤيتكم نزول 
راد، عرف امل  فقدإن صح هذا اخلرب: كرسي يقعد عليه واملالئكة بني يديه؟ فنفيت التشبيه وقلت

عه، وهو على  شيء م وال"كان اهلل: عليه الصالة والسالم قالوالباري على وصفه من التنزيه فإن النيب 
أن خياطب  الم أمروالس ، لكن الرسول عليه الصالةاألكوانما هو عليه كان" فنزهه عن املكان بوجود 

شارهتا إىل اء يف إلسودالناس على قدر عقوهلم، ويبني هلم على قدر طاقة حتصيلهم، وقد قبل إميان ا
ل، لرب هو النازكم أن الثبت أن اهلل تبارك وتعاىل يف عاًل عن إدراك العلماء، مث أالسماء، مع علمنا ب

قبل وحلاجات اقضى ومعلوم أنه الثابت غري الزائل فهذا حظ السر بالعلم من نزول هذا االسم، ف
ت رمحته ، ومشلداعنيالسعايات، وتاب على التائبني، وغفر للمستغفرين، وأعطى السائلني وأجاب ال

، وانفصلت والترك خذاألبفأنزل من كرسيه كلمتيه وأرسلها على قبضتيه فتميزت  هجدين والنائمني،املت
ىل درجاهتم، خذ إاأليد وبالتوحيد والشرك فانقلب أهل الشرك والترك إىل دركاهتم، وانقلب أهل التوح

 قته.قيرامل وهم أنتم طاب مسكنكم، ونعمتم، فأعطى الكرسي بالقوة حقيقته، وأبرم يف الع
ي أذهب هلل الذ صدقت احلمد: مل أكن فيكم نعم الداعي واحلافظ، فيقولونأ -يا أيها احلاضرون

، وجعل لك ه داعيازى بعنا احلزن ورضي اهلل عنك فلقد كنت نعم الواعظ، جزاك اهلل عنا أفضل ما جا
 يف كل مقام من مقامات اجلمع املقدس ناديًا.

لى كرسيه يف النار وقام بني يديه وزراءه الفجار، وقال الناطق ع قعد اخلطيب: األشقياءخطيب 
احلمد هلل الذي خلق اللوح والقلم، وكتب فيه ما هو كائن إىل يوم القيامة مما علم، وجعل الكرسي 
موضع قدم املنزه وجوده أن يكون مسبوقًا بعدم، فحقت الكلمات يف اللوح علينا أهل اخلسران وعلى 
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وكذبنا به فناط بنا الضري، وأحرمنا اخلري، دللتكم  ،نا كرسيه علمه ال غريأهل الرحيان والروح إذ جعل
أيها احلاضرون الضالون املكذبون على ما فيه شقاؤكم، وحرضتكم على ما يسلط به عليكم بالؤكم 

ت منكم بَلوخاطبت كل طائفة منكم على قدر نقصان علمها، وقهرها حتت سلطان ومهها فمن َغ
معنوية، وكل من  ورمانيته جعلت له هذه العبارات احلسية، إشارات إىل أمروحانيته على خسة جس

: ]سبأ َّىف يث ىثُّٱ: أحلقها باحملسوس، فنظره معكوس وحشره منكوس، وقلت يف قوله تعاىل
إنه أراد الرجال وقلت يف ذلك إنه حمال، وإعطاؤه لسليمان تسخري الرياح، إمنا أراد به األرواح،  ،[10

إن : روح بشرًا إليها، أن خياهلا حكم عليها، فكذبت بامللك والشيطان واملس وقلتوكون مرمي متثل ال
جتسدت أغذية  هذه كلها من املخاطبات التمويهية إليقاع اللبس، وإن ذلك عبارة عن أخالط فاسدة،

فالك سوى جنومها، وإن ردية، وإن املالئكة قوى يف النفس روحانية، وخواطر نفسانية، وإنه ما يف األ
ملالئكة عبارة عن قوى سلطان علومها، وأمثال هذا اهلذيان الذي ال يقوم عليه برهان، وأما من غلبت ا

إذا مل : منكم جسمانيته على روحانيته، فخاطبته على ما علمت من قصور فهمه، وعدم علمه وقلت له
ما  يكن كالم ربك حبروف وصوت فما تسمع؟ وأنزلت له الصفات املقدسة املعنوية على مثال

يصححه أول عقله، فقبل ومل يدفع، فلحق بأهل التشبيه والتجسيم، ووصف القدمي بصفات احلدوث 
: حلق باجلحيم، فلعنكم اهلل لقصور أفهامكم وعقولكم، وعدم نظركم يف معاين منقولكم، فيقولونأف

 ل.ل، وألبسك ثياب اهلون والذُِّضد م  فِسصدقت لعنك اهلل م 
 أهل املراتب

: ، وقالحبرمته نيلائظهر اخلطيب الناطق يف مرتبته، وقام وزراؤه بني يديه ق: خطيب السعداء
داء، ويرجع شر السعمعا احلمد هلل رب العاملني، ونعمت العاقبة للمتقني، هذا احلمد هو آخر دعواكم

، إلنسانا ن عليها كامحوال على ترتيب على االبتداء، وهكذا تكون الدرجات يف اجلنان، واأل األمر
ع، فانعموا ول مسموهي أو اإلميانحلمد هلل متأل امليزان، وهي آخر موضوع، وال إله إال اهلل تثبت فا

وحيد للسنا فالت ،ءسناو ًاسَنرضي اهلل عنكم بني طرفني شريفني، وحقيقتني عظيمتني، توحيد وثناء َف
هنجت ذه األمور، وهب ممتكأعل والسناء للثناء، فقد مجع لكم بني الرفعة والضياء، فاحلمد هلل الذي جعلين

أحسن ما  هلل عنااازاك جصدقت. احلمد هلل رب العاملني، رضي اهلل عنك، : بكم مناهج النور، فيقولون
 اع يف السماع عند اإليقاع.تبه الداع، ومنحك لذة االستم ىجاز

قعد اخلطيب الناطق على مرتبته من الفضا وقام وزراؤه بني يديه يف لظى، : األشقياءخطيب 
احلمد هلل وال أدري كيف، ألين يف موطن العطب واخلوف، مل أزل يف ربقة التقليد مغلواًل، : وقال

لتم يدي لعنكم وبقيد الشرك مقيدا مكبواًل، ال أدري ما املعبود فيكون مين اإلقرار أو اجلحود، فلما قبَّ
رياسة احملسوسة، ومل اهلل وعظمتموين وجعلتموين إمامًا، وقدمتموين، فرحت نفسي اخلسيسة بتلك ال

تأخذوا يف تعظيم حايل إال رغبة يف جاهي وطمعا يف مايل، ومل يكن عندي علم ألقيه إليكم وال معرفة 
أسردها عليكم، ومنعين الكرب أن أسأل العلماء العمال، ورأيت العلماء السوء منكم حيذمون بايب، 

حوه، وإن زورت كذبًا صحَّ باطاًل ويالزمون ركايب، رغبة فيما عندي من األموال، فإن قلت قوال
الذي ال حيد، لقد أعطيت أيها  األقدسهذا هو احلق الذي ال يرد، والعلم : حققوه وشرحوه، وقالوا

السيد من الذكاء والفطنة وجودة القرحية مامل يعطه أحد، واغتر اجلاهلون هبم يف ذلك، فجروا على 
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عن تصريف عقلي برئاسة حسي، فصرت أخترع  مذهبهم فأوردهم املهالك، فغالطتين نفسي واحتجبت
األكاذيب وأشرع املذهب وفتحت بيوت األموال، وملكت هبا العلماء السفال، واتبعتموين على كل 
باطل فكنتم قوما بورًا، فال تدعو اليوم ثبورًا واحدا، وادعوا ثبورا كثريًا، ختيلتم أن ربوبييت دائمة، 

ومحدي، فاليوم أقول لكم ما  دمت نفوسكم يف شكريهعدي، فأجومملكيت ال تزال قائمة، واغتررمت بو
 مم يلام ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ مر يف سواء اجلحيمله الشيطان الرجيم حني قضى األقا
 هب مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن
زادكم اهلل إىل عذابكم عذابًا،  [22: ]إبراهيم َّ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت

صدقت. وأنت الكذوب لعنك اهلل وأخزاك وأهانك وأرداك، : ًا، فيقولونوفتح لكم إىل كل شر باب
 جازاك اهلل عنا أسوأ ما جازى به مفسدا ملحدا، وجعل لك يف كل منهٍل من الثبور موردًا.

فيه وما يظهر فيه من االنفعاالت  اإلماميف اختصاص العشاء بيوم الثالثاء ومن هو 
 : مبشيئة اهلل تعاىل

    تتتتتتتتتتتت   إ تتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتت   ال
 لتتتتتتتتت  التتتتتتتتت ر  ال تتتتتتتتت ل  إلتتتتتتتتت   تتتتتتتتت  غ يتتتتتتتتت   
  تتتتتتتت   تتتتتتتت    تتتتتتتتأ  هللا فتتتتتتتت  ال تتتتتتتت   تتتتتتتت  را  

 

تتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتت  خع       تتتتتتتتتتتت  م متتتتتتتتتتتت   ع ز 
 متتتتتتتتت  ال تتتتتتتتت ل  ال  تتتتتتتتت   فتتتتتتتتت   تتتتتتتتت  م تتتتتتتتت  
  ل  تتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتتتتل م  تتتتتتتتتتتتت   

 

وية، اخلالفة النب يد مساءت أربالربدة احلمراء، وسر من املرة الصفراء، والتحفت  مث أنشأ يل جوادًا
 لسلطان، عدميلعزة واء ابردا شرية، فلما وصلت الفلك اخلامس، إذا باخلليفة جالس مرتد مامة البواإل

وتسعري  وان،حضر من احلي ح مابقران، فسلمت فرحب وأهل، ووسع وسهل، وأمر بذالنظراء واأل
يرات، عليها املستد امليء بالكوحضرت جفان كاجلابيات، وِجرت القدور الراسيات، وُأّمح النريان، َف

 ،رواحته لطائف األمبشاهد تنعم، وتاألشباحق، واللحم املدقق، ما تسري برؤيته احلياة يف قَّن اخلبز املرم
محدنا اهلل ولطعام، اا من سر احلرفني، ونزل من كرسي القدمني، فلما متألن عن َرَدَص هيك من طعاٍمان

لذكر ا نم بوبيده قضي بأسه، نعام، أظهر اخلليفة عزة نفسه، وقوةتعاىل على ما منحنا من سوابغ اإل
جناد األ اعة منمجديه يوبني  شفار، ماضي الغرار، فقلت حذار من أسد العرين حذار،اليماين رقيق األ

خلطي ام رماح ديهيأن الصافنات اجلياد عليهم الدروع احملكمة السرد وبوجواد قد امتطوا متاأل
عداء من الك األهإو ظهار احلروب والفنتب اهلند وهم عازمون على إيقاع الباليا واحملن وإضوقوا

ر احلمية تفع لناق واروقد ظهر سلطان الغضب املقل واألسلالنحل وامللل والفتك فيهم حبد القواضب 
يا : ه فقلتمار سنني ذسنته وحيم نع اللهب احملرق وبان الطريقان وامتاز الفريقان وكل فريق يذبُّ

ذلك املأل  يف يبًاة خطهل األرض وقام وزير اخلليفأل سًاسوء املكر الذي حييق بعامل اخلفض ويا بؤ
عمامة محراء ب توجًاعيد مذن اخلليفة املوىل وبيده عصا من احلديد يلحق هبا القريب والبإاألعلى عن 

ريض على والتح ءلعصماامحر عليه فظاظة نكري ومنكر فعندما أراد الشروع يف خطبته أبرداء  مرتديًا
 .إلماماخلف  قام املؤذن صالة العشاء فبادرت للصف األولأالدهياء مضاء فتنته الداهية إ
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بعون اهلل  االنفعاالتمام فيه وما يظهر من يف اختصاص العصر بيوم األربعاء ومن هو اإل
 
 
 : وكرمه هومن

 ستتتتتت     تتتتتت   يستتتتتت  المستتتتتتيا ا تتتتتت  مريمتتتتتت 
   تتتتتتت ر ال تتتتتتتم  فتتتتتتت  اافتتتتتتت   تتتتتتت ل     تتتتتتت   

 متتتتتتتت  غيتتتتتتتتر  تتتتتتتت    اار تتتتتتتت    لتتتتتتتت  فتتتتتتتت  
  يتتتتتتتتتت   المتتتتتتتتتت ا     تتتتتتتتتتر  إ  تتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتر 

      تتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتت  م  يرستتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتت 
 فتتتتتتتتتتت  ال   ليتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتت       ف تتتتتتتتتتت   ل يمتتتتتتتتتتت   

 

 يتتتتتتتتتتتتتتتت   يممتتتتتتتتتتتتتتتت أ  تتتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتتت  اار اح  
  تتتتتتتتترف ال تتتتتتتتت   م  متتتتتتتتت أ ر ممتتتتتتتتت  أف تتتتتتتتت  

  تتتتتتتتتتت  ال م تتتتتتتتتتت  ال  يتتتتتتتتتتت  فزتتتتتتتتتتت ر م  متتتتتتتتتتت 
 ف تتتتتتتتتتتتتتتت   ليتتتتتتتتتتتتتتتت   اار  تتتتتتتتتتتتتتتت   م ممتتتتتتتتتتتتتتتت 

  ستتتتتتتتتتتتتم  م ستتتتتتتتتتتتتم ف ار    تتتتتتتتتتتتت  ر ح فتتتتتتتتتتتتتر  
   تتتتتتتتت    تتتتتتتتت     فتتتتتتتتت  ال را يتتتتتتتتتل مقتتتتتتتتت م 

 

رجته ده بعلو نفس ثىن علىأمساع مبوعظته والفلك اخلامس من خطبته وقرع األفلما فرغ خطيب 
دوار وار واألكات األساحميف  خرجنا نريد السياحة يف فلوات املعاين والسياحة يف الفلك الثاين فسحت 

ة حيالشعلة اليوبللوحية اقوة سرار فتلقتين النفخة الروحية املنبعثة من النوار واألوسبحت يف ساحات األ
الستنكاف زه عن اواملن سالم على الكلمة والروح اإلهلي: رحام من غري التحام فقلتاأل يفاملتكونة 

مد هلل احل: قلتذاهب فقصى املأ يفوعليك السالم أيها الطالب علو املراتب والذاهب : الرباين فقال
ليه بيت املعول ع بالتثدعا يلليه وإاحلبيب املضاف بخامتة فناداين  ة  على شهادة اعتصامية حاكمة من نبّو

منا إالقدس  رواحلطاف أن موارد األإف رقائقي ؟فئهل وقفت على حقائقي وميزت بني لطا: لينأوس
 : بيات أقولنشدته هذه األأتكون بعد تقدم معرفة النفس . ف

 ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    الق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر هللا      إ
  التتتتتتتتت م  فتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتر خ ال تتتتتتتتت        تتتتتتتتت   

 مي يتتتتتتتتتتتتتتت    يستتتتتتتتتتتتتتت م أ ال قتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتي  
 

  الستتتتتتتتتر فتتتتتتتتت  م تتتتتتتتت   المتتتتتتتتت   ر م تتتتتتتتت    
  التتتتتتتتتتر ح فتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتت   مق تتتتتتتتتت  
  ال تتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتم   م  تتتتتتتتتت  

 

عشق بداع فيق واإلودعت يف جتميلك فهل بان لك نور اخللأبدعت يف تفصيلك ونعم ما أ: فقال
 ؟عبك البقاع والقا

    ل تتتتتتتتتتتتتتتتال تتتتتتتتتتتتتتتت ر  تتتتتتتتتتتتتتتت ر الم تتتتتتتتتتتتتتتت     ال ع 
 ر ح   ستتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتر  إلتتتتتتتتتت فتتتتتتتتت   ر 

 خميتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت  م    تتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتت   التتتتتتتتتتت   ي
   زتتتتتتتتتتر     تتتتتتتتتتل فتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتت    خ ق تتتتتتتتتت 

  تتتتتتتتتتتتت  ف إ فتتتتتتتتتتتتت لر ح ي تتتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتتتم  
 

 اا  تتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت  أ  تتتتتتتتتتت  اا  تتتتتتتتتتت  ال  يتتتتتتتتتتت   
 أ تتتتتتتتتتت ف ستتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتريف  إلتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتتر 

  تتتتتتتتتتت ف  متتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتت  اا  تتتتتتتتتتت  القريتتتتتتتتتتتل اا
  م تتتتتتتتتتتتتتتتت   في تتتتتتتتتتتتتتتتت   غيتتتتتتتتتتتتتتتتتر م تتتتتتتتتتتتتتتتت    
  ال ستتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتتت ا    تتتتتتتتتتت    لتتتتتتتتتتت   

 

احبه؟ نزل صمهادة فعرفت ميان بالغيب والشول طريق السعادة وهو اإلأوهل سلكت : فقال
 نشدته.أوأين يبلغ جواده الكرمي الشامخ براكبه؟ ف

  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمم   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هلل
 المزتتتتتتتتتتتتتتت م   التتتتتتتتتتتتتتت   ا متتتتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتتتت 
   لتتتتتتتتتتتتتتت  المستتتتتتتتتتتتتتت   االتتتتتتتتتتتتتتت     أ تتتتتتتتتتتتتتت 

 ي   تتتتتتتتتتتتتتتت    المختتتتتتتتتتتتتتتتر  ففتتتتتتتتتتتتتتتت فخر فتتتتتتتتتتتتتتتت
 لتتتتتتتتتتتت   التتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتت   

   هللا مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر ف ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر متتتتتتتتتتتتتتتتتتت  هللاأ 
 هللا إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  هللا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ 

   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هلل
 لمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هلل إ 

 متتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتت  هللا
  متتتتتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت هلل
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  ا ستتتتتتتتتتتتتتل   تتتتتتتتتتتتتت   مستتتتتتتتتتتتتت  أ م ستتتتتتتتتتتتتتت  
 

 هللا إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترل متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  هللا 
 

 ملام؟إحسان بساحتك هذا قد شهد لك باإلسالم بالتمام فهل لإل: فقال
 ت.بيانشدته هذه األأسرار الكمال وتصريفات اجلالل واجلمال فأنه يعطيك إف

 ختتتتتتتتتتتت لق   ستتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت      إ تتتتتتتتتتتت     اإ
   تتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتت     متتتتتتتتتت     تتتتتتتتتت    ففتتتتتتتتتت

 لتتتتتتت     تتتتتتت   تتتتتتت  ستتتتتتت      تتتتتتت     رمي تتتتتتت 
  ا  تتتتتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتتتتت     م  لتتتتتتتتتتتتتت إ را تتتتتتتتتتتتتت  

   فتتتتتتتتتتتت  الزتتتتتتتتتتتت ف   متتتتتتتتتتتت أ  إ متتتتتتتتتتتت   ا  
 

  ستتتتتتتتتت  ع إفمتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتت   ا     تتتتتتتتتت      
 إ ستتتتتتتتتتت  ع  تتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتي  الم تتتتتتتتتتت    إ 

  تتتتتتتتتت  م ستتتتتتتتتت  ع ف  تتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت    ف
   ي تتتتتتتتتتتتت   مستتتتتتتتتتتتتر را ا ا  تتتتتتتتتتتتت    يستتتتتتتتتتتتت  ع 

  س ستتتتتتتتتتتتت  ع   ح     تتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتل   تتتتتتتتتتتتت   
 

ىل سر إت عنه حكامه فهل انتقلأعالمه وانتشرت فيك أحسان قد ظهرت منك هذا اإل: فقال
 بيات.نشدته هذه األأال يعلم وال يرى؟ ف هنأالسرى فعلمت 

تتتتتتتتت    ستتتتتتتتترح  ستتتتتتتتترح    م زتتتتتتتتت   ر  ل ستتتتتتتتترح  الس 
 لتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتت  را  ا إ ا   تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت  إ

 فتتتتتتتتتتت   مزتتتتتتتتتتت  فمتتتتتتتتتتت  ال مزتتتتتتتتتتتي    م تتتتتتتتتتت 
  متتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتت   تتتتتتتتت  خ تتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتت   تتتتتتتتت هلل 

تتتتتتتتتتإ تتتتتتتتتت       ا  ع      تتتتتتتتتت       الم تتتتتتتتتت  فيتتتتتتتتتت   ع
 ال  تتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت هلل   ف    ليتتتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 ال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي ع     إ    ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت        
 ي  يتتتتتتتتتتتتتت   ر   تتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتت ل      زتتتتتتتتتتتتتتي ع 

    مزتتتتتتتتتتتتتي ع   متتتتتتتتتتتتت     متتتتتتتتتتتتت  فمتتتتتتتتتتتتت  ا 
 ل تتتتتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتتتتت  ف ل  قتتتتتتتتتتتتتتتت  م قتتتتتتتتتتتتتتتت  ع 

  تتتتتتتتتتتتتتتتت ل  م قتتتتتتتتتتتتتتتت    م قتتتتتتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتتتتت 
 متتتتتتتتتت  هللا فتتتتتتتتتت  ال قتتتتتتتتتت  ل  ر تتتتتتتتتت   متتتتتتتتتت ل  

 

 : مام فيه وما يظهر فيه من االنفعاالتالظهر بيوم اخلميس، ومن هو اإليف اختصاص 
 ستتتتتتتتتت     تتتتتتتتتت  م ستتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتي  الم  تتتتتتتتتت 

    تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  خمستتتتتتتتتتتي  ي متتتتتتتتتتت  م  متتتتتتتتتتت أ
 خ تتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتت    ضتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتم   م  تتتتتتتتتتت أ 

   تتتتتتتتتتتتيف فيتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت   مستتتتتتتتتتتت  
   تتتتتتت     تتتتتتتت ل ال يتتتتتتتتل  تتتتتتت   تتتتتتتتي     تتتتتتتت 

 

 ستتتتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتتر    
   ر فيتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت  ر ح م  تتتتتتتتتتتتتتتت   أفتتتتتتتتتتتتتتتت

  تتتتتتتتتتتخ  م ستتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتت    فيتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت  
     فتتتتتتتتتتتتتت ا فيتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت ل مختتتتتتتتتتتتتت   
 ف تتتتتتتتتتتت    فيتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتت  م ستتتتتتتتتتتتت   

 

وحضرنا بني  عليه ، فلما دخلنامث رحلنا نبتغي مساء الكالم، لنقف على ورثنا من موسى 
 ،aلنيب حممد لشرف ا ثباتاإبوة خوة واألقبال األإكرمنا واحترمنا ومجع لنا بني أيديه سلمنا وخدمنا ف
رف الرمحن ك وما صا لديمهات حظنا منك، لنخرب به عنك، وأوقفنا على : لنا لهووفاء مبقام النبوة فق

ريان، جت فيهما عينان فنان،أليك فشال احلجاب، فانفتح الباب من خلفه جنتان ذواتا إفيه من النظر 
قوت ن اليا، كأهننس قبلهم وال جانإفيهما من كل فاكهة زوجان فيهن قاصرات الطرف مل يطمثهن 

 هذا ملن حرم يف الدنيا األمان.: فقالواملرجان 
مث شال عن يساره احلجاب، فانفتح الباب، من خلفه جنتان مدهامتان، فيهما عينان نضاختان، 

نس قبلهم وال إحسان، حور مقصورات يف اخليام، مل يطمثهن  تفيهما فاكهة وخنل ورمان، فيهن خريا
ملن عاش باألمان، وبقيت األعيان تطلب هذا : حسان فقال وعبقريٌّ ف خضٌررجان متكئني على رف

 اإلنسان الرمحن، علم القرآن خلق: العيان بالعيان، فشاهدنا ما أخربين اهلل يف السورة الذي يذكر فيها
ما السبب : ن جىن اجلنان ليس بدان فلما قصرت أيدينا عن تناول شيء منها سألتهأعلمه البيان غري 

اوهلا موقوف على التركيب الثاين إن قمت بتعظيم معرفة املثاين يا ويل تن: الذي قصر بنا عنها؟ فقال
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ذا سترت روحانيتك جسمك وومست ومسك، وعرفت إالتركيب األول فاصرب حىت يتحول فوأنت يف 
عادتك وامسك وصرت يف الصور احلول القلب، يذهب منها كل مذهب، حينئذ تتناول ما إسعادتك و

روائح أزهارها وتقف على سر حجرها وأحجارها فهنالك بسق من أشجارها، وتستنشق ما شئت من 
يبدو لك شرف االعتدال، وصورة الكمال وسر الثوب الذي مال وروح الضياء والظالل والتحاق 
النساء بالرجال وشفوفهن عليهن يف جنات األحوال، ويظهر لعينيك استواء املنحرف امليال، ويبقى 

وينحفظ الترتيب باعتدال التركيب وتربز حقيقة  اإلشكالل العلم ويذهب اخليال، وتتضح املعاين ويزو
ة اإلهلية من غري أمد، وتلوح كيفية التولد وماهية التعبد وأسرار الصالة ياألبد ويدوم البقاء بالدميوم

والصدقات وسبب األولياء والشهود يف النكاح والصدقات ومعامل الوقوف بعرفات وسفك دماء 
املقرون بذكر اآلباء واألمهات  ،ربات ومقام الذاكرين اهلل كثريا والذاكراتالقرابني مبىن البتغاء الق

املذاهب وسرور الروح  باألقارب وتنوع املراتب باختالف وانتظام الشمل باحلبايب، والتحاق األحباب
ن كان كافرا وهدى الطالب إو ،وتقف على سر إجابة دعوة املضطر ،واألنسوالنفس بتحصيل اجلمال 

باملانع، واجلواد  ن اهلل ال تضره معصية عاصي وال تنفعه طاعة طائع، ومل يسمَّ أحائرا وتعلم ذا كان إ
حسان يا من جعل معدن النبوة أشرف يا حنان يا منان يا رؤوف يا قدمي اإل ناِد: ليس مبانع؟ مث قال

ما  أرفع املواطن أنت الذي سويت فعدلت ويف أي صورة ما شئت ركبت األحكاماملعادن وموطن 
مانح املثوبات أهل املكاسب أنت الذي وهبت التوفيق، وأخذت  سويت، يا واهب إذ ال واهب، ويا

بالتوحيد  وأنطقتهقوال الزكية عمال الرضية واألبناصية عبدك ومشيت به على الطريق وخلقت فيه األ
ك ولك ما دخلته دارك، ومنحته جوارك وقلت له هذا بعملأوالشهادة ويسرت له أسباب السعادة مث 

انتهى إليه خاطر أملك. فناديته كما أمرين فأجاب وقرعت بابه هبذه الكلمات ففتح ورفع احلجاب فلما 
أين هذا من : بصر، وقالأىل القلب فإدراك على رأسي فانصرف اإل رت خرسي واجتلى دك اجلبل الر

قت بالتنزيه، الذي يوهم مقام اهلل أكرب وهو اهلل أكرب فلما أفقت بعد الصعق، وأبدرت بعد احملق نط
التشبيه والتحقت بأول إميان األولياء األبرار بأنه ال تدركه األبصار إال يف غري هذه الدار وأخلصت 

هذا مرياث مشهدك وأسىن مقعدك صدق خامت األنبياء يف : املناب فمن اهلل وتاب فقلت ملوسى 
هل : الذي أورثنا مث أماتنا وبعثنا فقال موسى بانته عن مرتبة العلماء بأهنم ورثة األنبياء، واحلمد هللإ

يف صالة الظهر نور يف نور وسرور يف : رأيت معدن النورين، وحمل السرورين فقلت وأين ذلك؟ فقال
لو حان وقتها صليتها يف حضرتك ووقفت عليها من مرتبتك فإنك األخ من متنيك : سرور فقلت

أما ترى الشمس يف مدرجة السلوك قد شرعت يف : لس والسيد من املقام النبوي األقدس فقاَفاألْن
 .الدلوك؟ فأقم الصالة، وأحرم وحلل كل ما يأتيك فيها وال حترم حىت تسلم

طعنا فلما أ، فلما افتتحنا منحنا فلما ركعنا مسعنا فلما رفعنا أحللنافعنا فلما أحرمنا فلما رفعنا ر 
مام من جزيل املثوبات واستعاذ من ما فرغ اإلسجدنا وجدنا فلما جلسنا أنسنا فلما سلمنا سلمنا فل

احلمد : بسم اهلل الرمحن الرحيم: وقلتور، وبيل العقوبات صعدت منرب النور، ويف يدي عصا من البّل
مالئكته يف مسائه، وجعلها طيارة يف فسحات هلل الذي أحلق العلماء بأنبيائه وأسكن أرواحهم مع 

أفاض عليها من نور جتليه ما أداها إىل الصعق، وأبان هلا من  .األفالك، سيارة يف روحانيات األمالك
ىل إمساع مقامات القرب ماحكم عليها به سلطان السحق، دعتها نغمات إيقاع السماع يف األ
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لباب من غري حجاب وال حجاب فوقعت ىل خطاب األحباب مبدارك لباب األإاالستماع فاشتاقت 
بة وزالت املراسلة واملكاتبة فسطعت أنوار أسرار ثوراهتا، وتبلبلت واملخاطبة واجملالسة واملعات ةاحملاور

 اإلهلياتبالبل سرها بكلماهتا فقالت وقال وأطالت وأطال مث منحها الوصيات القدسيات والتدبريات 
 ،اخلري، يف السعي على الغري لَّإن ج : وأطلعها على أسرار النيات يف املناجاة بالنريان املتخيالت وقيل هلا

جانبه ولو ذهب يف غري  إىلمن أراد مين قضاء مآربه، فليقض حاجة صاحبه وإن مل يستند فيها ف
 مذاهبه.

تغتروا  ن النكم ولكميكم يا أيتها األرواح الطاهرة واألنفس الزاهية املتظاهرة ها أنا أقرب إل
وا العدل وانعم ا مواطنموة فالزنه ال تقيدين صفألكم يف مقام املعرفة  بنت أنا عليكم وقد أنا لكم أفكما 

وا وا وال تدابر حتاسدا فالبسوابغ الفضل، فإين الشهيد الذي ال يقبل الرشا والبصري ال يقوم ببصره غش
نتم أا فمانألك رفعة والوا بذا تنخوانإوال تقاطعوا وال هتاجروا وال تباغضوا وال تنافروا وكونوا عباد اهلل 

 وتشقون كم الغريجو باملرشدون األعلون فال ين بون، وأنتمالرسل املقر نتمأالسابقون املقربون و
ء كل اء بإزال لوفاحفظوا وصييت وال تنسوها فرجعت األرواح بألوية رساالهتا منشورة ونصبت ك

ا، وتعزز ل والبهجلالاياكم ممن متيز يف صدر إصاحب سورة وخاطبت النهى ومنحت اللهى جعلنا اهلل و
 بالسمو على سدرة املنتهى.

 : اختصاص املغرب بيوم اجلمعة، ومن هو اإلمام فيه وما يظهر فيه من االنفعاالت يف

 يتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ال ر  تتتتتتتتتتتتتتتتتت   ختتتتتتتتتتتتتتتتتتر اايتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 أستتتتتتتتتتتتتتتتترارف  ل   تتتتتتتتتتتتتتتتت  فيتتتتتتتتتتتتتتتتت    قحتتتتتتتتتتتتتتتتت

  زتتتتتتتريم فتتتتتتت   تتتتتتت    فتتتتتتت   تتتتتتت  متتتتتتت  ي تتتتتتتر
 ف لستتتتتتتتتتتتتر ي  تتتتتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتتتتت ل م     تتتتتتتتتتتتت ل   
   تتتتتتتتتتتتتتتت  إ ا متتتتتتتتتتتتتتتت    قضتتتتتتتتتتتتتتتت  أي متتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   الم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر  اا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا 
 متتتتتتتتتتتتتتتتت  ر تتتتتتتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتتتتتتت    اا تتتتتتتتتتتتتتتتت  

  تتتتتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتتتتت  اا تتتتتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتتتتت    اا 
     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اافتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     ايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 ي قتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت     لمقتتتتتتتتتتتتتتت   الستتتتتتتتتتتتتتت م 

 

 رثنا من يوسف إىل مساء التصور التام حبسن االنتظام لنأخذ إمث نزلنا من مساء النظام 
فوجدناه على سرير قدسه فاستنزلنا روحانية نفسه فنزل يف حسنه البديع موافقا حركة الربيع فأبصرنا 

مت النفوس وهيمت تعت القلوب وتيدلى عنها الغيم فتصاجنتم، أو الشمس حني وجها كأنه بدر ال
يف الوجد بني  ُللب ب  َلَبْلاألرواح وتقيدت العقول وتوقفت احلواس وانكشف البال وتغري احلال، وَب

وتقصفت األعضاء وحذرت اجلوارح ودعي داعي األشواق وقام بالقلب االصطالم  ،حئاجلوا
رق واشتد القلق واستوى سلطان الذبول جبيش النحول وأرسلت مساء الدموع، ، ومتكن األواإلحراق

هذا فعلك على النصف فكيف لو اجتمع املوصوف والوصف وبني يديه : على أرض اخلضوع فقلنا له
صورة ينشئها وبنية يهيئها قد زينها أحسن تزيني، وأسرى يف مسالكها أحوال التلوين، وأرسلها يف 

 كل عني، تسحر الناظر وتقيد اخلاطر وتعطي اللذة قبل النيل وحتري السمع يف ترجيع ىلإالكون، حمبوبة 
ن لعبت أتعبت إن ملكت فتكت وإن ملست أبلست وإن نظرت سحرت وإت، ونََّعت ن غنَّإالقول، 

ن هلت وهلت، وإن أعرفت أرعفت، على رأسها تاج من الغمام وعلى جبينها إكليل من الدر التمام إو
إال أن هلا سياسة مدنية ورياسة  أقبلتن وصلت إهجرت أقربت وصلت و إنخامت احلمام  هاإصبعويف 

إنسانية تتواضع فتهتك السرائر، وتترافع فتتعب البصائر اهليبة منوطة بذاهتا، واجلالل من مجلة صفاهتا 
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رب غاألمر امل اهدقم نش: فبينا أنا أنظر يف مجاهلا وأهيم بني دهلا ودالهلا إذ أقيمت صالة املغرب فقالت
ت السر، وهي هذه يابافقمت، وقد رويت أبياتا من الشعر يف أنزه ما يكون يف املغرب من األمر، يف غ

 األبيات رب يسر كل عسري.
  مستتتتتتتتتتتتتتتت    م تتتتتتتتتتتتتتتترل  ا تتتتتتتتتتتتتتتت   أف تتتتتتتتتتتتتتتت

 ليتتتتتتتتتتتتتتتتتت إف  ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ   تتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 ل يتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت  :   تتتتتتتتتتتت  ر تتتتتتتتتتتت   فقتتتتتتتتتتتت  

 ف ف    تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر    ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
   تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا   ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتأ  

   متتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت م ا مضتتتتتتتتتت ا فتتتتتتتتتتف  :  تتتتتتتتتت  
  تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتي   فق تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتتت م 
 متتتتتتتتتتتتتتت  ألتتتتتتتتتتتتتتت  الخ تتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت هلل لتتتتتتتتتتتتتتتي   
 ف ستتتتتتتتتتتت م  رمتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتت  أغتتتتتتتتتتتت ر   يتتتتتتتتتتتت 

 ال تتتتتتتتتتتتتتري    تتتتتتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتتتتتت   ال ستتتتتتتتتتتتتت    
 لتتتتتتتتتتتتتتتت  رأ    لمتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتت ا  
 فأ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  

 

 الزتتتتتتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتتتتتت ي  إلتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتت       
 ل  يتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت إمتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  

 أ تتتتتتتتتتت  ال ميتتتتتتتتتتت : يتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتت    فق تتتتتتتتتتت أ
 م  تتتتتتتتتتتتتتتت   ا  متتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت   الم يتتتتتتتتتتتتتتتت 

 أيتتتتتتتتتتتتت   ريتتتتتتتتتتتتت  : فق تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت   ل تتتتتتتتتتتتت
  مقتتتتتتتتتتتتتتتتت م  متتتتتتتتتتتتتتتتت  ال يتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت ي 
   ق  تتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتتتتتتتتتراف   تتتتتتتتتتتتتتتتت  
 لتتتتتتتتتت  يزتتتتتتتتتتا المقزتتتتتتتتتت   زتتتتتتتتتتا ال  تتتتتتتتتت  

 ل  تتتتتتتتتتتتتتتتتت    إ  تتتتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا 
 م تتتتتتتتتتت  ال ريتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت   خزتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت   

 ل تتتتتتتتتتتتتتتتت ال    تتتتتتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتتت   
 ف زتتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتتتتتت   

 

 نا شهدنا فلمادلما سجفعنا فلما كربنا كربنا فلما قرأنا أنبأنا فلما ركعنا رفعنا فلما رفعنا وض
وت ن الياقمنرب مىل إجيبت الدعوات، قمت أجلسنا يئسنا فلما سلمنا حكمنا فلما فرغت الصالة و

 أ خلقه، وبدهلل الذي أحسن كل شيء خلق احلمد: األكهب خبطبة ذهبت فيها أحسن مذهب وقلت
افلني فلما س أسفل ىلإده من طني مث سواه ونفخ من روحه املكني فلما أقامه يف أحسن تقومي ر اإلنسان

ما فوة التحصيل، علمه ق ل ماكأناطه باملركز ليقيم يف دولة العز أعطاه سر التدبري والتفصيل، ووهبه يف 
 ال شهد ولو تكرب وجحد.إال سجد، وال ريح معبد إبقي روح جمرد 

ا هو ال مثلى ولوعة املنه النور األعلى، والقطإوسلم، ف حىي إالال تكلم، وال ميت إوال صامت 
اره وختللت بية أنولتراقت هذه السدفة اشمن ذلك املقام، ما انقادت لسلطانه الروحانيات اجلسام، ف

ا هذه ؤثر فيهأن ت حضرة توحيد موجدها وعاينت كرمي مشهدها، من غري إىلمسالكها أسراره ونفدت 
مذهبها وأن  فت بسموراعتوالظلمة، ملا هي عليه من نفوذ اهلمة فأقرت األرواح اجملردة بعلو منصبها، 

وح جمرد ب فكم رواههلا أرفع املناصب وأشرف املناسب مث اختصت دوهنا باملكاسب فعظمت لديها امل
د له الروح اجملس قام وأنال املقر هلا بعد ذلك بكمأيعلم منها ما علم، مث  أنتكلم فيها مبا ال يعلم قبل 

ت نفسها ضي فعشقالغر اجلمال العرضي للتعشقالكمال والتمام، وحسن التقومي والنظام مث صبغها يف 
لعز باألمس، ا من اان هلبنفسها حىت ال تتعلق بغري جنسها، فتذعن لغري اجلنس، فكان يذهب عنها ما ك
 قوفة ومهم غريليها موا عويظهر التيه عليها ممن نقص عن مقامها، وتقاصر عن متامها، فبقيت بذلك عزهت

 اجلمال يفلعرضي، الشغف بذاهتا يف ذاهتا مشغوفة، وجعل هلا هذا ا ليها باخلدمة مصروفة وهيإجنسها 
وقت ال يقيد بال ق الذيت احلالعرضي حجابا على اجلمال املطلق واحلسن البديع الفائق احملقق القائم بذا

 وال يدرك بالنعت.
لسر ومن غوامض ا ،"إن اهلل مجيل حيب اجلمال": ومن مراتب الكمال قوله عليه الصالة والسالم

 رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ: املكنون، قوله تعاىل
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فمن احنجب من هذه األرواح اجملسدة هبذا احلجاب عن هذا  [21: ]الروم َّ نن من زن
اجلمال، مل يزل يف سفال العوال ومن مل حيتجب به صح له املقال العال وحيدث له الظالل بالغدو 

 اح املبعدة عن هذا احلجاب مل يزل يف سفال السفال.واآلصال ومن احنجب عنها هبذه األرو
 ياكم ممن تعشق بربه وإن مل ير به آمني.إجعلنا اهلل و

 : يف اختصاص الصبح بيوم السبت ومن هو اإلمام فيه وما يظهر فيه من االنفعاالت

 لتتتتتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتتتتت  ل يتتتتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتتتت   ي  متتتتتتتتتتتتتت 
 إخ ا تتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتت  فضتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت  
 أ  متتتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتتت   ا ا رف تتتتتتتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتتتتتت  

  يتتتتتتتتتتتتتتتتت   ي  تتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتتت    م  قتتتتتتتتتتتتتتتتت   
     تتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت  ر    تتتتتتتتتتتتتتت 
     تتتتتتتتت  فتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتير     تتتتتتتتت   ال تتتتتتتتت  
     تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت   ال  تتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتت 

    ألتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتت   خ  زتتتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتتت
 هلل متتتتتتتتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ف  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 يتتتتتتتتتتتت    زتتتتتتتتتتتتر  فتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتت  

  ف  تتتتتتتتتت  اامتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتم  اليمتتتتتتتتتتي  متتتتتتتتتت  
 إخ ا تتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت   ا  مخز زتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت  

 ف تتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتتتي   فتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتترا ر م  تتتتتتتتتتتت 
   ي  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل قيقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

  تتتتتتتتتتتتتتتر  م تتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتم    مق  لتتتتتتتتتتتتتتت ل 
  تتتتتتتتتتتتي  التتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتت   ا  ي  تتتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتتتت ا

  تتتتتتتتتتتتتتتت    لتتتتتتتتتتتتتتتتت ا يتتتتتتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتتتتتت     
 ف أ تتتتتتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتتتتتت ف    تتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت  ف

 

   ليتتتتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتتتتر يتتتتتتتتتتتتت   الستتتتتتتتتتتتتإفيتتتتتتتتتتتتت   
 فيتتتتتتتتتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتتتتتتر     لستتتتتتتتتتتتتتتت  

 ليتتتتتتتتتتتتتتتت  ر    تتتتتتتتتتتتتتتت    لستتتتتتتتتتتتتتتت  إ   تتتتتتتتتتتتتتتت  
     تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  م زتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف    لزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  م ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م    لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
     تتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت     ر تتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتت 
  ميتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتر  فتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتر  الم  تتتتتتتتت 

 الستتتتتتتتتتت   ا   ستتتتتتتتتتتير   متتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت
 فتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتت   م متتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتري  ال تتتتتتتتتتخ 
 م تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  اايتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتت م  ال ختتتتتتتتتتت 
 ليتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتم    خ متتتتتتتتتتتتتتت   ال  تتتتتتتتتتتتتتت 
  تتتتتتتتتتتتتتت ل م  فتتتتتتتتتتتتتتت   زتتتتتتتتتتتتتتتريم   ال تتتتتتتتتتتتتتت 
   ل زتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتت   ر ي  تتتتتتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتتتتتتت 

  ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت      فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إإ  
 المقتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتت  أم ستتتتتتتتتتت م  متتتتتتتتتتت  

  ختتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتت  الأفتتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتتر ي    تتتتتتتتتتتي  
  تتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتت  أمتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتت ا  تتتتتتتتتتتق    
     تتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتت متتتتتتتتتت   ا  يستتتتتتتتتت 

 

دهم أبراق  ة، ومعهسانيية، بأيديهم الرايات السود اخلرااإلنسان مث جاءت الروحانيات املسرحة
ل استأذن الرسوخلليل فاء اىل أن وصلنا مسإكأنه قطعة ليل مظلم فامتطيته عشاء واندفعت طالبا اعتالء، 

ين سويت ب الثابصرت هذا األية فعندما أقد غشيته األنوار الليلية، والضياءات اإلهل  بإبراهيمفإذا 
 : واندفعت أقول هبذه األبيات. املثاين

 أ  متتتتتتتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتتتتتتتتغ   تتتتتتتتتتتتتتتتت  مق متتتتتتتتتتتتتتتتت 
  م  تتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت  إل تتتتتتتتتتتتتتتتت 

  تتتتتتتتتتتتتتتتت  اليمتتتتتتتتتتتتتتتتتي  يمتتتتتتتتتتتتتتتتتي  ر تتتتتتتتتتتتتتتتت      
     تتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتتتتتت   
 فختتتتتتتتتتتتتت      اليمتتتتتتتتتتتتتتي  فتتتتتتتتتتتتتت ا    تتتتتتتتتتتتتت  

 

   متتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتت م  
 لق  تتتتتتتتتتتتتتتت   ال  متتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت  ال  امتتتتتتتتتتتتتتتت 

 لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م م     ا را يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 م متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أر     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ا 

   يم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ ر    الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق م 
 

يف كل يوم  -كما قال -ور املغشى بأستار النور، "يدخله وقد استند إىل البيت املعم
ىل إاق ا األشوهب بة وهاجتربدا" فهفا إليه الروح وتأخرت التسبعون ألف ملك ال يعودون إليه أ

ه فقال هذه كعبت ىلإشوق ية تربته خمربا مبا استقر عنده من الالطواف بالكعبة، فانبعث احلس من زاو
 : األبيات
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 إ تتتتتتتتتتت  إلتتتتتتتتتتت  ال   تتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتترا  م تتتتتتتتتتت  ف
 ستتتتتتتتتتتتتتتتتترار   م تتتتتتتتتتتتتتتتتت    أ ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر  إ

   ر تتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتت  لستتتتتتتتتتتتتتتت  أهللا ي  تتتتتتتتتتتتتتتت  
 ل تتتتتتتتتتتتتت   افتتتتتتتتتتتتتت لر ح     تتتتتتتتتتتتتت   التتتتتتتتتتتتتت م   

 

  تتتتتتتتتتت فأفي تتتتتتتتتتت  ل   تتتتتتتتتتتق   فتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتر  
  تتتتتتتتتتتتتتت افأفي تتتتتتتتتتتتتتت    ر  تتتتتتتتتتتتتتت  ل  تتتتتتتتتتتتتتتي  

  تتتتتتتتتتتتتترافإ     تتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتت ا  التتتتتتتتتتتتتت  ر إ
 ق تتتتتتتتتتتتتل م  تتتتتتتتتتتتترف  التتتتتتتتتتتتت م  م تتتتتتتتتتتتتراف ال

 

البيت  ىلإلوصول بعد اأبين،  يا: فلما مسع بذلك الوالد اإلسالمي، والسيد النجدي التهامي قال
أيها السيد  ر، فقلتالصخوىل البيت الذي يبور القائم بالتراب وإاملعمور ووقوفك يف مشهد النور حتن 

عمور لبيت املاىل إفا نفسه، أال ترى كيف هىل إجنسه، فإنه اشتاق  إىلاإلمليد ال حرج على من حن 
من  لو ختلصفمى، وهم باخلروج من حبسه؟ فهو ينزعج وميسكه األجل املسمى فهو كمقعد حيمله أع

اج رفلو وهب الس هتا،ناشئة ليلته وشدة وطأهتا وحترز من ثقل الكلمة اليت ألقيت عليه وعظيم سطو
الذي  م، وأنتعال أشتاق إىل تلك املناسك واألراح، ولو منح املفتاح استراح، يا أبت. كيف ال

 ظننت أن سرك: م؟ فقاللكراأسستها لعامل األجسام، وأعليتها للمتثاقلني عن النهوض إىل هذه املشاهد ا
 غوف باحلجارةني املشاملسك يا أبا رزين ويا أيها العاشق: ىل كعبته، مث قالإاحنجب بتربته، وهلذا حن 

س زين تنفبو رأكعبة حبيسًا وصرت يف العامل العلوي رئيسا فتنفس والطني كيف تركت سرك بال
 : ألبياتد هذه ا أنشمثواشوقاه، إىل أعالم اهلدى، وعظم هيجانه واشتد، ورق أنينه : الصعداء وقال

  تتتتتتتتتتتتت  ل يتتتتتتتتتتتتت  ال  يتتتتتتتتتتتتتل رفقتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتي   
  متتتتتتتتتتتتتتتتما     تتتتتتتتتتتتتتتت   لستتتتتتتتتتتتتتتت  أ ستتتتتتتتتتتتتتتت     

 ليتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتت    ال تتتتتتتتتتت ا  
   ي متتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتت  أ ستتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت    

  تتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتت     تتتتتتتتتت إ  
 لتتتتتتتتتتت  أ    تتتتتتتتتتتي    تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتت م ا

  تتتتتتتتتتتتت    فتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتما  أ 
 

  ق يتتتتتتتتتتتتتتتتتل أمستتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتي   لتتتتتتتتتتتتتتتتتي  
 يتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتت  الر يتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتر ي 

   تتتتتتتتتتتتتتتتتي   لتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا   أ قتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل يتتتتتتتتتتتتتتتتت
  تتتتتتتتتتتت هلل زتتتتتتتتتتتت را  متتتتتتتتتتتتي :   لتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتت 

تتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت م  ل ستتتتتتتتتتتتتتر ر    ل يتتتتتتتتتتتتتتل       زع
 أ تتتتتتتتتتتتت    ال  تتتتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتتتت    ال  تتتتتتتتتتتتتي 
  أ  ستتتتتتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتت ا     تتتتتتتتتتتتتتتتتي 

 

يا أبت إذا مشينا بأخينا : ىل الكعبة هبذا الواله املسكني أوىل، فقلتإالنزول : له املوىل، وقال فرق
ذا سريت بفكرك يف عامل املعاين احنجب حسك إيا بين : هذا أبدا إىل مغناه مىت يلتذ السر مبعناه؟ فقال

عىن، فالبقاء مع احلس ذا سرى سرك يف املغىن مل ينحجب سرك عن مشاهدة املإعن التلذذ باملغاين، و
فما تراين صانعا؟ : يا أبت: أوىل يف اآلخرة واألوىل وسيبدو لك شرفه عند الرؤية يف جنة املنية فقلت

ن يبدو الفجر طالعًا، فنزلت هبمة مهمة فوقعت يف بيداء مدهلمة، أانزل به اآلن البيت بعمرة، قبل : فقال
فاعي واحليات قد درست طرقها فتاه طارقها، عدمية رات وال سكان سوى األم ال السَّإليس فيها نبات 

وبالء،  اتنس، وحشية الطبع، كريهة الوضع فقطعتها جبهد وعناء ومقاسإاألنس مل يسكنها جن وال 
كرام، فلما عاينت البيت هاج القلق، وعظم عالم، فلبيت بعمرة يا ذا اجلالل واإلشرقت علي األأن أىل إ

د فقبلته، وشرعت يف الطواف فأكملته واستجرت باملستجار، والتزمت ىل احلجر األسوإاحلرق وبادرت 
ىل السماء ورحلت، إامللتزم وركعت يف املقام وشربت من ماء زمزم، مث سعيت وأحللت، مث هنضت 

عالم أمرحبا باالبن اجلليل، هذا الفجر قد بدت دالئله، وطلعت منازله وبدت : فلما رآين اخلليل، قال
الصبح فتوضأ يا بين من السلسبيل فإنه موقوف على أبناء السبيل فغسلت يدي ومل  جل صالةأالفتح من 

فأوترت، مث استنثرت مث استنشقت فعبقت  ت طمن ذا؟ مث متضمضت فأفر: يكن هبا أذى فقال أمني النهر
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ىل املرافق فسررت، مث مسحت برأسي فتوجت، مث مسحت إمث غسلت وجهي فأريت مث غسلت يدي 
، مث أقيمت الصالة فأقمت، فلما أحرمنا أحرمنا، فلما كربنا قد ملجت غسلت رجلي أذين فكلمت، مث

كربنا، فلما افتتحنا شرحنا، فلما ركعنا نزعنا، فلما رفعنا دفعنا، فلما سجدنا عبدنا، فلما جلسنا رأسنا 
 : يف سابع درج وأنشدت فلما سلمنا حكمنا، فرقيت يف منرب من السبج وقمت فيهم خطيبًا

 ف تتتتتتتتر التتتتتتتت    ح متتتتتتتت     تتتتتتتت  تتتتتتتت ا   لمتتتتتتتت 
 ف  تتتتتتتتتتتتتر  أ تتتتتتتتتتتتت ا      تتتتتتتتتتتتتر   ق  تتتتتتتتتتتتت 
   ي تتتتتتتتتتت   را تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت ل   ل تتتتتتتتتتت 
  ريتتتتتتتتت   متتتتتتتتت    أ   تتتتتتتتتر   تتتتتتتتت ر     تتتتتتتتت 
  رفتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتت  أضتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتي    تتتتتتتتتتت   

  تتتتتتتتتت    متتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتت   ال ريتتتتتتتتتتل ل رف تتتتتتتتتت اأ
 ي تتتتتتتت    التتتتتتتت   فتتتتتتتت     تتتتتتتت  متتتتتتتت    تتتتتتتت    

   تتتتتتتتتتتتتتتتف  يتتتتتتتتتتتتتتتت    ل زتتتتتتتتتتتتتتتت   ف افم تتتتتتتتتتتتتتتت 
 فتتتتتتتتتتتتت  هللا متتتتتتتتتتتتت ل  را تتتتتتتتتتتتت          تتتتتتتتتتتتت 

 ا  فتتتتتت  الق تتتتتتل فتتتتتتت   م      تتتتتتم  التتتتتتت أفتتتتتت
 فستتتتتتتتتتت م  متتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  الزتتتتتتتتتتت   مقتتتتتتتتتتت م 

 

   تتتتتتتتتتتت      ا   ل  تتتتتتتتتتتت ي  متتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتترل 
    تتتتتتتتتتتتر  أ ضتتتتتتتتتتتت        يتتتتتتتتتتتت    ل تتتتتتتتتتتتل

 لتتتتتتي   متتتتتت  ستتتتتت ي   متتتتتت   تتتتتترل إف تتتتتت  لتتتتتت  
  تتتتتتتتتتتتت   ير تتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتت يف  تتتتتتتتتتتتت      

   تتتتتتتتتتتت ل    الم تتتتتتتتتتتت  ف  ال التتتتتتتتتتتت  الزتتتتتتتتتتتتل
  مضتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتتت     ال  تتتتتتتتتتتتتتل
  متتتتتتت   تتتتتتت   متتتتتتت    فتتتتتتت  الزتتتتتتت      ال  تتتتتتتل

تتتتتتتتت  إأستتتتتتتتتير  تتتتتتتتت ا  ال تتتتتتتتت    ل  خ تتتتتتتتت    ا سع
 ر ضتتتتتتتتتي  ستتتتتتتتت     تتتتتتتتت أ متتتتتتتتت ل   تتتتتتتتتمي  

   تتتتتت   ا  لتتتتتت  ي  تتتتتت  ستتتتتت    تتتتتت ل  القتتتتتترل
 غي تتتتتتت  إلتتتتتتت   تتتتتتت   تتتتتتت لم   تتتتتتت      تتتتتتت   

 

لباب أسرار أليه قلوب األدباء، وكعبة تطوف هبا إاحلمد هلل الذي جعل اهلوى حرما، حتج 
لى امسه اجلليل كأس تذاق، وجعل التالق عذب اجلىن طيب املذاق، جت الظرفاء، وجعل الفراق أمرَّ

سبحانه فأله الباب، فلما غرقت يف حبار حبه أغلق دوهنا الباب وأمر أجناد اهلوى أن يضربوها بسيوف 
النوى، فلما طاشت العقول وقيدها الثقيل ودعاها داعي االشتياق، وحركتها دواعي األشواق رامت 

 دَّ ، واشتوشوقًا الوعرة، وجدًاليه عشقا، فلم تستطع فذابت يف أماكنها الضيقة ومسالكها إاخلروج 
نسان الباهت، ورثى هلا العدو والشامت، ال النفس اخلافت واإلإأنينها وطال حزهنا وحنينها ومل يبق 

انضجتها لواعج احلرق، وفتك فيها الفراق حبسامه، وجرعها مضاضة كأس تلفها القلق، أرق وذاهبا األأف
والعني، ونزلت بفنائها عساكر األسف، وجردت عليها  مدامه واستوىل عليها سلطان البني فمحق األثر

منا خافت حسرة الفوت إمل املوت، وأاك، وما خافت يقنت باهلالك، وعاينت اهللَّأسيوف التلف و
مين حببه، يا من تّي [60: ]الرمحن َّ جخ مح جح مج حج ُّٱ: فنادت يا مجيل يا حمسان يا من قال

فأرقت، وأعرضت فأمرضت فياليتك مرضت وأفرطت وهيمين بني بعده وقربه جتليت فأبليت وعشقت 
فقنطت، وأسست فأسست وأيست فأيأست وقربت فدنوت وبعدت فأبعدت وأجلست فأنست 

وخاطبت فأتعبت، وملكت فهتكت، وأملكت فأهلكت،  مَتلوأمسعت فأطمعت، وكلمت فأك
ت وبوهت فوهلت، وزينت فأفتنت، وأهلت فنبهت، وفوه ،وأهتمت ففرحت، وأجندت فأترحت

ووسعت  ،فتوهت، وغلطت فنشطت، وعززت فعجزت، وأسلبت فأغفلت، وأمسكت فنسكت
أقبلت،  أنتذا ما إفجمعت، وضيقت ففرقت وأحرمت فأحللت، وأحللت فحرمت وهذا كله سهل 

ذا هجرت مل إهجر، وأعشق وإذا عشقت مل أذا حتققت مل إحتقق وأذا خلقت ملا إفيا ليتين مل أخلق و
ذا إزجر، وأذا عوتبت مل إعتب وأذا حشرت مل إحشر، وأذا نشرت مل إنشر، وُأذا قربت مل إقرب، وأ

نظر فلما مسع ندائي وتقليب يف أن أذا طردت مل تسعر يب النار اليت فيها على احلجب إطرد وأزجرت مل 
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ن ياكم ممإىل رفع احلجاب وجتلى املراد، فنعمت العني والفؤاد، جعلنا اهلل وإاب أنواع بالئي بادر احلّج
 عشق فلحق، فظفر.

هي  كم تنتىلإرين يا صاحب الغني وال: ىل املقاتل املشغوف باملقابل وقلتإمث رددت وجهي 
مثامنائة، مث و ألف ني وستنيلف حقيقة واثنتأىل مائيت إ: عطاك اهلل يف تدبري الكون فقالأحقائقك اليت 

لف ومخسة أمائة : ه فقالتدبري خالئقاهلل يف  أودعهاملشتري فسألته عن كمية حقائقه اليت  إىلنزلنا 
ت قيقة، مث نزلربعني دية وأومثان وأربعمائةىل املريخ فرأيت مثانية آالف إآالف ومائة وعشرون مث نزلت 

ة يت هلا مثانيهرة فرأالز ىلإىل الشمس فرأيت هلا مثانية آالف وسبعمائة وستا وستني دقيقة. مث نزلت إ
 وسبعني واثنتني تمائةىل القمر فرأيت له سإمثل الزهرة ونزلت  آالف وسبعمائة ومخسا وستني دقيقة

دحية وقد رض امللى األعىل أن استويت إدقيقة مث نزلت على بعض الرقائق الشمسية يف الصور الدحيية 
ن انيات ملروحعرفت ترتيب حركات األفالك ووقفت على مراتب األمالك وحتققت ما يف القوى ا

اهلل  علمت أنب، وت يف ميدان معارف النسب وفزت مبدارك وضعية السباالنفعاالت الكونيات فسرح
ه على عاملونفد يتركيب وحكم عليه بالبقاء فال و قد رتب الوجود أحسن ترتيب وحصره يف حتليل

 .باءهياكم مبا أسعد به أولياءه وأحإأسعدنا اهلل و .بالسعادة والشقاء فال يبعد
 : وم االستحاالتيف أن يوم السبت هو يوم األبد وهو ي

 الستتتتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتتتت   ال قتتتتتتتتتتتتتت   ا ستتتتتتتتتتتتتت     
    تتتتتتتت  متتتتتتتت  ي م تتتتتتتت  فيتتتتتتتت  المتتتتتتتترا   فيتتتتتتتت 
 لتتتتتتتتتتتتي  ال تتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت ل الستتتتتتتتتتتتر
 فتتتتتت   ر التتتتتت   تتتتتت   يتتتتتت   الستتتتتت     تتتتتت   تتتتتت 
   تتتتتتتتتتت رف فتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت   الخ تتتتتتتتتتتت  رمي  تتتتتتتتتتتت 
 ف ل يتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتق  ا 

 

 ال  تتتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتت   يزتتتتتتتتتتتتتت     
 الم تتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتتتتال تتتتتتتتتتتتتت    م  

 الضتتتتتتتت    ف لتتتتتتتت  ر أ لتتتتتتتت  متتتتتتتت   زتتتتتتتت ري 
 فقتتتتتتتتتت   قتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت   زتتتتتتتتتت  ال   يتتتتتتتتتت  
  لي تتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتل ال يتتتتتتتتتتت را 
  متتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتت ر   تتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتت   ا 

 

يام يف ات والقدائمسرى يوم السبت يف املوجودات سريان العدد يف املعدودات والدوام يف ال
جناس ألاإجياد  ل منالقائمات فهو ال معدوم وال موجود وال حاضر وال مفقود، فيه استلقاء الفاع

ناقض يصف مبا و يتأواألمهات، وشهد لك بامللك والثبات، وذلك أن اهلل جل أن يسبق وجوده عدم، 
تب اومتيزت املر لعوامل،اناس القدم، خلق اخللق أسفله وأعاله، يف ستة أيام من أيام اهلل، فلما كملت أج
األشكال والصور  وعتفتن واملعامل، ابتدأت يوم السبت االستحاالت والتكوين والتغيريات والتلوين

يف بعضها  ت بعضهاجوداوتغريت املناصب واألحوال فصارت اآلباء أبناء واألبناء آباء وتداخلت املو
نسانا إوان ا واحلييوانوحصل خفضها يف رفعها ورفعها يف خفضها، واستحال املعدن نباتًا، والنبات ح

واحلديد  زًاليل عزيالذو اد العزيز ذلياًلمعدنا وضرب الكل بالكل وظهرت القوة بالفعل وع واإلنسان
 يفخرة وقد بان يف اآل هكذاوال حملال مفصال، واحمللل مركبا موص واملركب بريزًاإوالنحاس ذهبا  جينًاُل

ك وملا كانت ضح املساء بنيف احلافرة وقوله يف غائط السعداء أنه عرق مثل املسك ووصفه األشقي: قوله
ليل  لبت فالنصب اذ كان يوم الإيبعد انسحب عليها ذيل يوم السبت اآلخرة ال تنفذ وساكنها ال 

 .سرارهاهر لسلطان أه وال قنواريف دار البوار وال منتهى لظلمه وأ هلنهاره يف دار القرار، وال هنار لليل
 جعلنا اهلل وإياكم ممن عرف أنه ال بد من يومه، فلم يعجل عن قومه.
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 : وملاذا مسيت الوسطى؟ فقال هذه األبيات يف بيان الصالة الوسطى أي صالة هي؟

 الستتتتتتتتتتتتر م تتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتر خ ال ستتتتتتتتتتتت 
 لتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتت   غ ي تتتتتتتتتتتتتتتتتت إفتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ر 
 لتتتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتي  را يتتتتتتتتتتتت إ ا  تتتتتتتتتتتتر 

 فمتتتتتتتتتتتتتتت  أرا  ال  تتتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت 
 يتتتتتتتتتتت  فر تتتتتتتتتتت  القتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت ا ل تتتتتتتتتتت 

 

   تتتتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتتتتتر القتتتتتتتتتتتتتتتتت ي  متتتتتتتتتتتتتتتتتر    
 ي متتتتتتتتتتتتتتتت  أستتتتتتتتتتتتتتتترار  ي تتتتتتتتتتتتتتتت  ال ستتتتتتتتتتتتتتتت 
   تتتتتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتت  ر  تتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتت ا
 غ ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ف لخمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر 

  ا  ال  تتتتتتتتتتتتتت ر  اغ   تتتتتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتتتتتر ا  تتتتتتتتتتتتتت
 

لظهر األن  شاهدت عني السر يف حضرة الوتر أن الصالة الوسطى هي صالة العصر: أقول
اء باألعداء األولي مزج لظهوره يف مقام الفناء واملغرب لظهوره يف مقام البقاء والعشاء لظهوره يف

د ال شرقية املشاه جرةن شوالصبح لظهوره يف طريق أخبار السفراء والعصر لظهوره يف خط االستواء أل
 لبسيط اللطيفلعامل اني ابوال غربية يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار واملراد بقاء األبصار فجمع 

يف  نساناإل اهدهل فشوعامل التخطيط الكثيف ومل يتغري يف هذا املشهد شيء من أشكال نظام األحوا
لة طلوب والفضياحلق املم، واالعتدال بنور أو ظال كماله بقوة اعتداله وما عدا هذا املقام فاحنراف عن
 ه حلف اجلماله وأحلفد حموليه عند صحوه وأثبته بعإعند الرجال إمنا هي يف املشاهدة واالعتدال فضمه 

لتكف ئق اإلهلية وت الرقانزالال بتإعرف احلقائق الروحانية ت  واألنس وأمره أن خيلع على عامل النفس فال
 وسطى من الوسط واألوسط فإهنا تنزيل من احلكيم املقسط.هذه اإلشارة يف ال

مي الباسق من رع الكرالف ياكم مبا خص به إبراهيمإياكم من األمة الوسطية وخصنا وإجعلنا اهلل و
 األرض القبطية.

 
 مت كتاب تنزل األمالك من عامل األرواح إىل عامل األفالك
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 مشس املغربكتاب عنقاء مغرب يف ختم األولياء و

 يل ىل مل خل
 آله وصحبه وسلمووصلى اهلل على سيدنا حممد 

بد ي الدين أبو عدقق حمق املقال سيدنا وإمامنا وقدوتنا الشيخ اإلمام العامل العارف الكامل احملق
وحقق تابعيه أرضاه و Eاهلل حممد بن حممد بن علي بن حممد بن العريب الطائي احلامتي األندلسي 

 نه جواد كرمي.مي أبسلوك منهجه القو
 : الدعاء املختوم على السر املكتوم

  متتتتتتتتتتتتتتت   إل تتتتتتتتتتتتتتت   المقتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتي 
  متتتتتتت     تتتتتتت  متتتتتتت  فر  تتتتتتت   يتتتتتتت    ر تتتتتتت 
  ل   تتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتتت  ف
 لتتتتتتتت ا  التتتتتتتت   أ تتتتتتتت   متتتتتتتت  ال تتتتتتتت ر  تتتتتتتت  را  
  متتتتتتتت     تتتتتتتت  متتتتتتتت   تتتتتتتت ر  ستتتتتتتتم   إ متتتتتتتت 
 فتتتتتتتتف   تتتتتتتت    تتتتتتتت    تتتتتتتت   م تتتتتتتت   رميتتتتتتتت 
  م  تتتتتتتت  ف ستتتتتتتتت ر   تتتتتتتتت  اامتتتتتتتتر يتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتت 

  تتتتتتتت   يتتتتتتتت    متتتتتتتت    تتتتتتتت ل    تتتتتتتت   التتتتتتتت ا 
 فرافتتتتتتتتتتتت  ر تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتت    مخ تتتتتتتتتتتترا  
 فق تتتتتتتت   ستتتتتتتتر ال يتتتتتتتت  زتتتتتتتت  لتتتتتتتت  مق متتتتتتتت 
 فق تتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتراف الختتتتتتتتتتتت   ف  تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت     
 فق تتتتتتتت    تتتتتتتت  ي قتتتتتتتت  لتتتتتتتت  ال  تتتتتتتت    تتتتتتتت م 
  ل ختتتتتتتتت   ستتتتتتتتتر لتتتتتتتتت  يتتتتتتتتت    تتتتتتتتت   تتتتتتتتت ر 
 أ تتتتتتتتتتتتتتتت ر إليتتتتتتتتتتتتتتتت  ال رمتتتتتتتتتتتتتتتت    خ متتتتتتتتتتتتتتتت 
  متتتتتتتت    لتتتتتتتت  الزتتتتتتتت ي  فتتتتتتتت    تتتتتتتت     تتتتتتتت 
 متتتتتتتتتتتتتتتت ا     ل تتتتتتتتتتتتتتتت  ال قتتتتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتتتتت   
 ي تتتتتتتتت ر   تتتتتتتتت  ااستتتتتتتتترار أ     تتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتر 
 فتتتتتتتتتف  أ تتتتتتتتت ر ا أ  أ مستتتتتتتتت ا فتتتتتتتتت ف  ر تتتتتتتتت 
 فر متتتتتتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتي    تتتتتتتتتتتتتتت     
 فستتتتتتتت     متتتتتتتت  أخمتتتتتتتت   تتتتتتتت  ال تتتتتتتتي   ا تتتتتتتت 
 ل تتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتت ر  ا الستتتتتتتتتتت  
 فأ خ زتتتتتتتتتتت   خمتتتتتتتتتتت   خمتتتتتتتتتتت   خمستتتتتتتتتتت 
  متتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت   إ  اار  تتتتتتتتتتتتتتتي     يتتتتتتتتتتتتتتت 
  إ   تتتتتتتتت   أخ تتتتتتتتتر  تتتتتتتتت   متتتتتتتتت       تتتتتتتتت  
 فستتتتتتتتتتتتتتت      فتتتتتتتتتتتتتتت  اارف   ي      تتتتتتتتتتتتتتت 
 ف تتتتتتتتتتت را  ف تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت   ال متتتتتتتتتتت     يمتتتتتتتتتتت 

    اا تتتتتتتتتت    ال تتتتتتتتتت   غمتتتتتتتتتت متتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتت 
  فتتتتتتتت  الر ضتتتتتتتت  الخضتتتتتتتترا  استتتتتتتت    ا تتتتتتتت 
  يختتتتتتتتتتتت     ل تتتتتتتتتتتت  ير متتتتتتتتتتتت      غيتتتتتتتتتتتترف
  تتتتتتتتتتتراف إ ا  تتتتتتتتتتت  اف فتتتتتتتتتتت  اامتتتتتتتتتتتر    تتتتتتتتتتت 

   المتتتتتتتتتتتتتتتما    تتتتتتتتتتتتتتتي فأ تتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتتتر را   
   تتتتتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتتتتت  فيتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتي     تتتتتتتتتتتتتريا

    تتتتتتتتتتتتتتت  لق  تتتتتتتتتتتتتتت   ال قتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتي 
   تتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتت   اا ستتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتي  يقتتتتتتتتتتتي 
    تتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتت ر الق تتتتتتتتتتتل  يتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتري 
 ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت ر    يتتتتتتتتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتتتتتتتتت  مقتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 
 ف تتتتتتتتتتتت   قتتتتتتتتتتتت  خ تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت ل  ي    تتتتتتتتتتتتي 
  تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت  فزتتتتتتتتتتتت   المزتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت ي 

 ختتتتتتتتتتتتتتتت   اا ليتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتري     يتتتتتتتتتتتتتتتتي 
 فقتتتتتتتتتتتتتتتت     يمتتتتتتتتتتتتتتتت   يزتتتتتتتتتتتتتتتت مي    تتتتتتتتتتتتتتتتي 
 إ ا متتتتتتتتتتتتتتت  ر ف الختتتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتتي  يتتتتتتتتتتتتتتتر  
 يتتتتتتتتتتتتراف   تتتتتتتتتتتتت   اامتتتتتتتتتتتتتر فيتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتي 
 إليتتتتتتتتتتتتتتتت  إ ا يستتتتتتتتتتتتتتتتر    يتتتتتتتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتتتتتتت  
  لتتتتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتتتت ف  الق تتتتتتتتتتتتتل م تتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتت ي 

 م تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت ي    تتتتتتتتتتم  ستتتتتتتتتتم  الم تتتتتتتتتترل
 إلتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت  ي  يتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت  
  أ   م  ي تتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت  
   تتتتتتتتتتتت   ل تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت  المقتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتت   
 فمتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتت   ل  تتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتت  
   تتتتتتتتتتتتتتتتت ر    ي تتتتتتتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتتتي 
   يتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتر   يتتتتتتتتتتتل ال يتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتقي 

 أمتتتتتتتتتتتر ال  تتتتتتتتتتت   يقتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتي    تتتتتتتتتتتر 
 ل تتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت   ير ضتتتتتتتتتتتتي    تتتتتتتتتتتتي 
  ريقتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أفتتتتتتتتتتتتتتتتتترا  إليتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتت ي 
   تتتتتتتتتتتتتتتت م      تتتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتتت ي 
   تتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتت ل   ال تتتتتتتتتتتر ر يقتتتتتتتتتتت  
   تتتتتتتتتتتتتتتتي     تتتتتتتتتتتتتتتت  ير اامتتتتتتتتتتتتتتتت ر   تتتتتتتتتتتتتتتتي 
  زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لممم ي  ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

  ستتتتتتتتتتتتتتتي ي تتتتتتتتتتتتتتتل إ ا فتتتتتتتتتتتتتتت ح   تتتتتتتتتتتتتتتر  أ  
   يتتتتتتتتتتتتتتتر التتتتتتتتتتتتتتت      أ  ي يتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتي 
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 ف تتتتتتتتتتتتتت  رف ا  تتتتتتتتتتتتتتراف   تتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتت 
 إ ا متتتتتتتت   قتتتتتتتت  متتتتتتتت  ي متتتتتتتت   زتتتتتتتت  ستتتتتتتت   
 في  تتتتتتتتتتت  غزتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتت    
  ي  تتتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتتت   هللا  تتتتتتتتتتتتتر     م ر تتتتتتتتتتتتتت   
   تتتتتتتت  زتتتتتتتت   ال تتتتتتتت    تتتتتتتتر    تتتتتتتت  التتتتتتتت  

 

 غيتتتتتتتتتتت ر   تتتتتتتتتتت  اامتتتتتتتتتتتر ال  يتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتي 
  تتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتري إلتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتت    ااختتتتتتتتتتر   

   تتتتتتتتتتتتت   اارف   تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتي   ي يتتتتتتتتتتتتت 
   تتتتتتتتتتتتتتخ  إمتتتتتتتتتتتتتت   المتتتتتتتتتتتتتتمم ي  رمتتتتتتتتتتتتتتي 
  تتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتت  أ   فتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت ل   أ تتتتتتتتتتتتتي 

 

 : أما بعد
  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  هلل التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 
  تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر أي تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتر ال  يتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
   قتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت  رمتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتت  
       تتتتتتتتتتتتتترف فتتتتتتتتتتتتتت  اا تتتتتتتتتتتتتت ا    تتتتتتتتتتتتتتق 
 إ ا متتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتتتتخ    فمتتتتتتتتتتتتتتتت ل 

 

  الزتتتتتتت   ال تتتتتتت  ختتتتتتت     تتتتتتت  ال متتتتتتت    متتتتتتت  
 

  تتتتتتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتتتتتت  المزتتتتتتتتتتتتتتتيلأمتتتتتتتتتتتتتتت را    ل
   ا تتتتتتتتتتتتتتت  لم تتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتت ل ال  يتتتتتتتتتتتتتتتل

  ستتتتتتتتتتتتتتتم  القتتتتتتتتتتتتتتت  ال ريتتتتتتتتتتتتتتتل  ي  تتتتتتتتتتتتتتتل
 أر   ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   الم  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

 

 تبيني الغرض من هذا الكتاب
وإنشاًء ربانيًا، مسيناه "التدبريات اإلهلية يف إصالح اململكة اإلنسانية"  روحانيًا،كنا قد ألفنا كتابًا 

وخ من العامل الكبري فكل ما ظهر يف الكون األكرب، فهو يف سان عامل صغري، مسلتكلمنا فيه على أن اإلن
هذا العني األصغر ومل أتكلم يف تلك األوراق على مضاهاة اإلنسان بالعامل على اإلطالق، ولكن على ما 
يقابله به من جهة اخلالئق والتدبري، وبينت منه ما هو الكاتب والوزير، والقاضي العادل واألمناء 

صدقات والسفر والسبب الذي جعل احلرب بني العقل واهلوى، ورتبت فيه مقابلة والعاملون على ال
األعداء، ومىت يكون اللقاء ونصرته نصرًا مؤزرًا، وكونته أمريًا مديرًا، وأنشأت امللك وأقمت ببعض 
عامله احلياة، وبعضهم امللك، وكمل الغرض، وأمن من كان يف قلبه مرض، وكنت نويت أن أجعل فيه 

حه تارة وأخفيه، أين يكون من هذه النسخة اإلنسانية والنشأة الروحانية مقام اإلمام املهدي ما أوض
املنسوب إىل بيت ب ين باملاء والطني وأين يكون أيضًا منها ختم األولياء وطابع األصفياء، وإذ احلاجة إىل 

فت من نزعة العدو معرفة هذين املقامني يف اإلنسان، آكد من كل مضاهاة أكوان احلدثان، لكين خ
والشيطان أن يصرخ يب يف حضرة السلطان فيقول عليَّ ما ال أنويه وأحصل من أجله يف بيت التشويه 

اجلسمان مث رأيت ما أودع احلق من هذه األسرار لديه، وتوكلت  فسترت الشاة بالعرزان، صيانة هلذا
كلمت على هذا. فإمنا أذكر العاملني يف إبرازه عليه. فجعلت هذا الكتاب ملعرفة هذين املقامني ومىت ت

ليتبني األمر للسامع يف الكبري الذي يعرفه ويعقله. مث أضاهيه بسره املودع يف اإلنسان الذي ينكره 
وجيهله فليس غرضي يف كل ما أصنف يف هذا الفن معرفة ما ظهر يف الكون وإمنا الغرض تنبيه الغافل 

اآلدمي. فحقق نظرك أيها العاقل وتنبه أيها الغافل هل  على ما وجد يف هذا العني اإلنساين والشخص
ينفعين يف اآلخرة كون السلطان عاداًل أو جائرًا أو عاملًا أو حائرًا. ال واهلل يا أخي حىت أنظر ذلك 
السلطان مين وإيل. وأجعل عقلي إمامًا علي وأطلب منه اآلداب الشرعية يف باطين وظاهري وأبايعه 

ي. فمىت مل أجعل هذا نظري هلكت. ومىت أعرضت عن االشتغال بالناس على إصالح أويل وآخر
 "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"خياطب مجيع أمته  aمتكنت من جنايت ومتلكت إذ وقد قال 

 األمر اإلمامة لكل إنسان يف نفسه وجعله مطلوبًا باحلق يف عامل غيبه وحسه فإذا كان aفقد أثبت 
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فعل هذا لوفاء بالعهد فمالنا نفرط يف سبيل النجاة، ونقنع بأحط الدرجات ما على هذا احلد، ولزمنا ا
حوادث  كتايب هذا أو يف غريه حادثًا من من قال إين عاقل ويتجنب هذه املعاقل. فمىت ذكرت يف

الذي  ان فتصدق النظر فيه إىل ذاتنااألكوان فإمنا غرضي أن أثبته يف مسع السامع وأقابله مبثله يف اإلنس
و سبيل جناتنا، فأمشيه بكليته يف هذه النشأة اإلنسانية على حسب ما يعطه املقام إما جسمانية وإما ه

روحانية، فإياك أن تتوهم أيها األخ الشقيق أن غرضي من كتيب كلها الكالم فيما خرج عن ذايت من 
 : غري أن تلحظ فيه سبيل جنايت

 فمتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتت ل  إ ا  مستتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتت     
 إليتتتتتتتتت    تتتتتتتتت   تتتتتتتتت فتتتتتتتتت   ر إلتتتتتتتتت  م تتتتتتتتت  اا 

    تتتتتتتتتتتت    ل تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتر     تتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت 
      تتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتت ر ا   ستتتتتتتتتتتتتت   لممستتتتتتتتتتتتتت  

 

   تتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتت    متتتتتتتتت   تتتتتتتتت  فتتتتتتتتت   أ     تتتتتتتتت  
 فتتتتتتتت   تتتتتتتت   تتتتتتتتخ    تتتتتتتت  أ  ا تتتتتتتت  م  تتتتتتتت 
  استتتتتتت    تتتتتتت  خ متتتتتتت  متتتتتتت   تتتتتتت  متتتتتتت  ستتتتتتت   

  تتتتتتتت  م  تتتتتتتت فتتتتتتتت  م تتتتتتتت   ا تتتتتتتت  ل تتتتتتتت  فيتتتتتتتت  
 

عل ما يقابله جقشر واكال فليتأمل ويل هذا الكتاب فإين أذكر فيه األمرين العامل األكرب واجعله
 ويعقله، ولو ي يعرفهالذ من اإلنسان كاللباب للسبب الذي ذكرته أن يتبني للسامع ما جيهله يف الشيء

إمنا أسوقه عناه، فلى معوصل فهمه إليه دون ذكري إياه، ما حلظت ساعة احلياة، وال عرجت حملة بارق 
ئ األصداف من آلل كتابىل يف هذا المثااًل للتقريب وجمااًل للتهذيب وسأورد ذلك إن شاء اهلل تعا

د، وعربة فة قاص، وحتونواشئ األعراف اليت هي أمثال نصبها احلق للمؤمنني والعارفني حبالة صائد
 لبيب، ومالطفة حبيب.

 يل ىل مل خل
ملوجِه  ي سَمع ط الذي الالبحر احملي -آله وصحبه وسلم تسليمًا ووصلى اهلل على سيدنا حممد 

ته جلَّت عن عرفة ذاهي موالصفات واألفعال ِبكٌر صهباء يف ُلجَّة  عمياء، و َغطيط يف معرفة الذات
نا هر، فخرج إليفه األز صديفاإلدراك الكوين، والِعلم اإلحاطي َغَطَس الغاطس، ليخرج ياقوهتا األمحر، 

 يعقل الهوتًا، ق مبمن قعر ذلك البحر ِصفر اليدين، مكسور اجلناحني مكفوف العني، أخرس ال ينط
 بك؟الذي أصا ألمراما هذا ويك، فس ِئل بعدما رجع إليه النََّفْس، وخرج من َسَدفة الَغلس، فقيل له ما رأ

وح وال عرفته رمضمن تفقال هيهات ملا يطلبون، وبعد املاء يرومون واهلل ال أناله أحد، وال 
األلباب،  ، وطاشتلعقوجسد، هو العزيز الذي ال ي دَرك، واملوجود الذي ميلك وال ميلك إذ حارت ال
، الكليم صعقًا ف َخرَّ ، كييف تلّقي صفاته، فكيف هلا بدرك ذاته أال ترى حكم جتليه، يف ربوبية األزل

صاحب موسى  سى لكانه مووتدكدك اجلبل، فكيف لو جتلَّى يف هذه الربوبية من غري واسطة اجلبل لنبّي
ا بوبية على هذلي الران جتكه  وأمالك. وإذا زمانه ال يوسى، بعد اندكاك وهالك، وبعث يف نشأة  ِمْثَل

التابع  كيف خبطم، فاحلد، فأين أنت من جتلي األلوهية من بعد، وإذا كان هذا خط املتبوع الكلي
 منه. ر لهاحلكيم، فقد رمزنا يف الصفات أمرًا يعجز عنه، وال يصل أحد إال إىل ما قد

حمتجبة حبجاب العزة األمحى، مصونة وأما معرفة الذات فمتفقة بالنور األضوا يف عمى، 
فغاية من غاب يف الغيب، الوصول إىل قرب، وهناية الطالب، الوقوف خلف ذلك  واألمساءبالصفات 

احلجاب. هنا ويف اآلخرة ويف نشأة الدنيا واحلافرة. فمن رام رفعه أو توىل صدعه يف أي مقام كان عدم 
رًا، و بقي حائرًا وكان قاسطًا جائرًا، ور دَّ إىل من جنبه، وطويت مساؤه وأرضه بيمينه، ورجع خاس
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أسفل سافلني، وُأحلق بالطني فمن كان من أهل البصائر واأللباب، وتأدَّب مبا جيب عليه من اآلداب، 
وصل إىل ذلك احلجاب الذي ال يرفعه سبحانه عن وجهه وكان يوقف على كنهه والوقوف على كنهه 

اب حبال، فإذا وصل إليه العاقل اللبيب، والفطن املصيب وأفرغ عليه حمال، فال سبيل إىل رفع ذلك احلج
رداء الغرية قال أغار  عليه أن يعلمه غريه، فوقف خلف احلجاب وناداه باسم الوهاب، البعيد األقرب 
إلينا من حبل الوريد فيجيبه احلق باملريد، وحقائق الوجود وتقدس وتنزه، ومتلك وتشبه. ودخل حيث 

الصفات وارتاح يف رياض الكمال وجاَل وصاَل باملتجلي املتعال ال يرد له أمر وال حيجب شاء من جنة 
. هذا عبدي حقا وكلميت ]التشبيه، التنويه[عزة عنه سر. ونادى احلق من عرش التنزيه. خلف حجاب 

ب وتأّدب فطاب. فليقبل مجيع ما تضمه هذه احلضرة إليه. ولينصب ذلك كله بني صدقًا، عرف فأصا
ديه. ليأخذ ما شاَء خمتارًا. ويترك ما يشاء ادخارًا فيؤيت امللك من شاء وينزع امللك ممن يشاء ويعز من ي

يشاء ويذل من يشاء بيده اخلري وهو على كل شيء قدير وهو احلكيم اخلبري وهذا مقام األدباء ومنزل 
زمه، وإن مشلهم املقام وعمَّ األمناء وحضرة اللقاء، وكل واحد من الواصلني إليه على قدر علمه وقوة ع

فمنهم التام واألمت ومن هذا املقام يرجع صاحب اجلماعة، وفيه يبقى من قامت يف حقه الساعة فهو 
 : ويف هذا املقام قلت .واإلكراماملنتهى واخلتام ومقام اجلالل 

 م ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت      ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   م  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
  ا ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ف متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 أرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت      لزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم    يمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 أختتتتتتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتما  في
 

 اا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلع  إ متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
 ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت   مستتتتتتتتتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتتتتتتتتتلع 
   تتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتت  ال   تتتتتتتتتتتتتتتتت  ال  يتتتتتتتتتتتتتتتتتل
 ي رف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  المزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيلع 
 ف م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم  الق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لع 

 

فأقول إن معرفة الياقوت األمحر  األزهرفإن قلت فأين معرفة الياقوت األمحر املصون يف الصدق 
مث موجودا أال يعرف، فقد عرفت وإذا أقررت  أن ال يعرف وال ي حّد وال يوصف، فإذا علمت أن

بالعجز عن الوصول إىل كنهه فقد وصلت فقد صحت احلقيقة لديك واتضحت الطريقة بني يديك، 
فإنه من مل يقف على هذا العلم وال قام به هذا احلكم يدوم ما ال حيصل له، وذلك ملا ذهل عنه وجهله، 

"ال : a، إذ قال aبلج صبحه فالزم، واقتِد بالنيب فكفاك أن تعلم أن ال يعلم وهذا احلق قد ان
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك". وهذا غاية الفخر أو معرفة من وقف عند حجاب 

"العجز عن درك اإلدراك إدراك" فال سبيل إىل االشتراك، وليس بعد حجاب : العز وقال أمري املؤمنني
سبحان من َبع َد وَقرب، وتعاىل ونزل، وعرفه العارفون على قدر ما العزة اإلهلية إال الكيفية واملاهية، ف

نه موجود، وهب، وحسب كل عارف به ما كسب فكسب وذلك من صفات السلب فغاية معرفتنا أ
نه السيد الصمد املنزه عن الصاحبة والولد، وهذا كله راجع إىل التنزيه، وسلب وأنه اخلالق واملعبود، إ
، وجلَّ أن تدرك كنه جالله احملدثات وإذا كانت صفات اإلثباترف منه صفات التشبيه، فتعاىل أن تع

اجلالل ال حياط هبا، فكيف من قامت به واتصف هبا فجّل الكبري املتعال. العزيز الذي ال ينال، فبحر 
 َّ جم هل مل خل حل جلُّٱ. و[11: ]الشورى َّمه جه ين ُّٱ الياقوت األمحر هو املسمى بـ

إىل حجاب العزة الذي ذكرناه، والسر الذي وصفناه الصفات حملة بارق، ، فقد أشار [180: ]الصافات
وخيال طارق قل للباحث عما ال يصل إليه، والطالب فوق ما يكفيه هل عرف من احلق غري ما أوجده 

املشتبه إال من طريق السلب  األمرفيه وإال فهل أثبت له مامل يتصف به. وهل زلت يف معرفته عن 
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س ونفي التشبيه وإن قلت هو احلي املتكلم القدير املريد العليم السميع البصري، فأنت والتنزيه، والتقدي
ه سبحانه بوصف  إال كذلك وإن قلت الرحيم القاهر حىت تستوىف أمساؤه فأنت هنالك، فما وصفت

وال تسميه باسم إال وقد حصلت منه ختلقًا وحتققًا مقاماتك وصفاتك، فأين ما أثبت  اتصفت به ذاتك
دونك من جهة العني، وغاية معرفتك به أن تسلب عنه نقائص الكون، وسلب العبد عن ربه تعاىل ما  له

سبحاين ما أعظم شأين، دون شؤوين هيهات كل : ال جيوز عليه راجع إليه ويف هذا املقام قال من قال
تسلبه يعرى من شيء إال من لبسه أو يؤخذ شيء إال ممن حبسه ومىت لبس احلق صفات النقص حىت 

تنزيه، وإمنا امللحد اجلاحد حكم على الغائب بالشاهد، وظن أن العنها أو تعريه. َو َواهلل ما هذه حالة 
ذلك نصٌّ فنسب إليه النقص. فإذًا أثره نفسيٌّ أن ألبس ما لبسه هذا امللحد، وأعريها منه حىت أكون 

ه عن التنزيه، فكيف عن التشبيه، احملقق املوحد فنفسي إذًا نزهت وذايت قدست، والباري سبحانه منز
فالتنزيه راجٌع إىل تطهري حملك ال إىل ذاته، وهو من مجلة ِمَنِحِه لك وِهَباته، فاحلمد هلل الذي قدسك 
وعلى ثوب التنزيه الذي ألبسك ولوالنا ما الح لعينك من ذلك حملة بارق وطرقك عند هجعتك منه 

ك ثوب اخلالفة والوالية وخرجت هبا يف وجودك خيال طارق. ما صحت لك هذه العناية وال ألبس
كما كنت عليها يف الصفة العملية، واملشيئة االختيارية، سابقة قدم قبل خّط القلم. فاعلم أنك متصل به 
يف الصفات املعنوية، من جهة الظالل من غري اتصال، منفصٌل عنه بالصفات النفسية اجملهولة يف كل 

وصفك بأوصافه واعتىن بك يف سورة إعرافه، وأنزلك فيها منزلته يف حال من غري انفصال. فلوال ما 
"هؤالء إىل اجلنة وال أبايل. وهؤالء إىل النار وال أبايل". ملا ارتفع عنه : وقت القبضتني والتعايل وقوله

 النفع والضرر وتنزه عن صفات البشر.
ما هم وما كانوا له وفيه و [46: ]األعراف َّنت مت زت رت يب ىب ُّٱ: فقال تعاىل

احلق  صفاتف على صورته وخصه بسريرته اإلنساين وذلك ملا خلق سبحانه وتعاىل هذا الشخص
. ء هذه الستورما ورا مَّلصفات العبد. فال تعكس فتنكس. فانظر إىل ما أشرنا إليه يف هذه الشذور وتأ

ن قة مقيى احلوحتقق ما حصل عندك من معرفة الصفات وإياك وااللتفات. فما عرفت قط صفة عل
نك رجت ميف أركان وجودك فما زلت عنك وما خ األوصافمعبودك وإمنا عرفت ما حتصل من 

أنت اهتا. فك بذوالتحقت صفاته بذاته فتنزهت عن تعلق علمك مباهيتها، واتصلت يف ذلك معرفت
 اضوما عرفت أي العاجز عنها، والواقف دوهنا، فعلى طريق التحقيق ما عرفت ربك من كل طريق.

قلت   تعرفهنك ملوما نزهت إال إياه فإن قلت عرفته قلت احلق وأنت الالحق، وإن قلت إ سواه.
ادث هبا لعلم احلعلق افقد تنزهت الصفات من ت اإلثباتالصدق وأنت السابق، فاختر النفي لنفسك أو 

 منهم منفصدف كما تنزهت الذات، األفعال موج ضرب يف الساحل وانصرف، وترك به اللؤلؤ وال
ة وهي اإلشار ن بابومنهم من اغترف، وملا كانت جنوم السماء السيارة تضاهي بعض األمساء مزهد 

 وهو حظنا يف لتنزيه،ثلة لعلى صورة، منها ما هو السلب للنقائص والتشبيه ونفي املما األحكامباب يف 
لى از عو جلعدمه ب، ومنها ما ال ينقص األلوهيةهذا التركيب من علم الذات، ومنها ما هو شرط 

 ور  األفعال.صون وهو  الكهو لتعلق إجياد العني والتأثري يف عامل املاهية وهو علم الصفات، ومنها ما
يف امسه  ل ونقولجال فنقول على هذا الصراط السوي يف امسه تعاىل القدوس العزيز الغين صفات

 تعاىل العليم السميع البصري صفات كمال.
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 ه صفة إال لنا ما لمد هللري املصور صفات أفعال وما فيها واحلونقول يف امسه تعاىل اخلالق البا
والبذل،  امواإلنع لفضلفيها قدم، ولنا إليها طريق أمم فهذا الباب لصفات الفعل وهو باب الطول وا

ني ان خمتارًا بكيه، بل ر إلأمنت سبحانه وتعاىل أواًل باإلجياد من غري أن جيب ذلك عليه، أو يضطره أم
ال م والوجود، وني العدبدرة جود، فاختار أحد اجلائزين ترجيحا وسعادة للعبيد، فعلق بنا القالعدم والو

هذا قة مبفقود، وضا متعل أيبعينه، فربز للعني عن تعلقها دون كيفيته إذ كانت غري متعلقة  مبوجود، وال
ة حقيقة القدر علمنا ولك لحبٌر ليس له قعر فرددناه للفضل املتقدم ومل أكن فيه باجلائر املتحكم. وذ

ئب لى قياس الغالكتاب عذا اهوماهيتها يف العاملية لعرفنا كيف حتققت ومىت تعلقت ومل نقدر يف  األزلية
 إمنا هو سببٌ د كون وإجيابعلى الشاهد ألنا ما اجتمعنا على معىن واحد. إذ ليس للقدرة احلادثة تعلق 

ء والفعل من يشا دي بهليضل به من يشاء، ويه اءاإلنشعادي إلبراز العني وحجاب نصبه احلق يف أول 
اهلل،  أي خملوق [31 :]لقمان َّ جع مظ حط ٱُّ: قد يكون نفس املفعول بالتشبيه واالشتباه كقوله تعاىل

  وجده بقدرته.أالذي 
اإلجياد الذي بألزلية اقدرة وقد يكون عبارة عن احلالة عند تعلق الفاعل باملفعول وكيفية تعلق ال 

قوله  هبه وهون مذملشاهد والعقول، وكل من رام الوقوف عليه، نكص على عقبه ورجع عحارت فيه ا
وقال يف حق أنفسهم وأقدسهم  .[51: ]الكهف َّحص مس خس حس جس مخ جخ محُّٱ: تعاىل

اء ية اإلنشفأراه آثار القدرة ال تعلقها فعرف كيف .[260: ]البقرة َّمم خم حم جم يل ُّٱ: حني قال
 سويًا، وما رأى تعلق قدرة  وال حتققَّها.والتحام األجزاء حىت قام شخصًا 

طيار، ملا تقدمه من صورة األ [260: ]البقرة َّ زب رب يئ ىئ نئ ُّٱ فقال له اخلبري العليم
د خريًا.  الوجوهر يفوتفريقه األطوار، وكما نفخ املسيح يف صورة الطني الروح وانتفض طريًا وأظ

تعاىل أن  أل اهللسمن  رة بابًا. وكذلك يقولفكان النفخ له حجابًا، وما فتح له من باب تعلق القد
 يفلق إمنا هو بني اخل فاضليقول للشيء كن فيكون، ذلك عنده أمرًا وينفرد  احلق بسّر نشئه ونشره فالت

له ذلك.  حقق ليس متاألمر احلق، فشخص يكون أمرًا ربانيًا لتحققه فيكون عنه ما يشاء، وآخر غري
 .حد احلقالواسبحان من انفرد باالختراع واخللق وتسمى بوإن كان قد ساواه يف اإلنشاء، ف

ثافاته أوجد العامل كله من غري مثال يف كافة ك [6: ]آل عمران َّ ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ
 بريًا.كعلوًا  . فتعاىل اهللًا..ولطافاته ظاهرًا وباطنًا دنيويًا وبرزخيًا وأخرويًا ملكًا وملكوتًا وغيب

 على نشأةٍ أ
ٌ
 أزلية

ٌ
 بديةٍ حماضرة

اجتمعت األمساء حبضرة املسمى اجتماعًا وتريًا منزهًا عن العدد يف غري مادة وال أمد كاألمساء 
والصفات اإلهلية تتخاطب كلها دون انفصال على مقتضيات احلكمة لتأخذ عن الذات اإلهلية ما أرادته، 

اورة وأشار كل اسم إىل الذي فلما أخذ كل اسٍم فيها مرتبته ومل َيعد  منزلته، فتنازعوا احلديث دون حم
ي جانبه  دون مالصقة وال جماورة، وقالوا يا ليت شعرنا هل يتضمن الوجود غرينا. فأعرف واحد منهم 

: ما يكون، إال امسان. أحدمها الِعلم املكنون فرجعت األمساء وأشار إىل االسم العليم الفاضل. وقالوا
وأشار إىل االسم اجلامع الرمحن، وأشار إىل االسم التابع نعم بسم اهلل، : أنت لنا احَلكم العادل، فقال

الرحيم، وأشار إىل االسم األعظم العظيم وصلى اهلل ورجع إىل اجلامع من جهة الرمحة على النيب وأشار 
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إىل االسم اخلبري والعلي حممد الكرمي وأشار إىل االسم احلميد، خامت األنبياء، وأول األمة وصاحب لواء 
مة، فنظر من األمساء من مل يكن له فيما ذكره العليم حظ، وال جرى عليه من أمساء الكرمي احلمد والنع

من ذا الذي صليت عليه، وأشرت يف كالمك إليه، وقرنته حبضرة مجعنا، وقرعت به : لفظ، وقال العليم
وهذا هو الذي باب مسعنا مث خصَّت بعضنا باإلشارة والتقييد إىل امسه الرحيم واحلميد، فقال هلم عجبًا 

سألتموين عنه أن أبّينه لكم حتقيقًا وأوضح لكم إىل معرفته طريقًا هو موجوٌد يضاهيكم يف حضرتكم، 
وظهر عليه آثار نفحتكم، فال يكون يف هذه احلضرة شيء إال ويكون فيه وحيّصله ويستوفيه، 

لصادر من حضرتكم، ويشارككم يف أمسائكم، ويعلم حبقائق أنبائكم، وعن هذا املوجود املذكور، ا
وأشار إىل بعض األمساء منها املوجود والنور، يكون الكنه والكيف واألين وفيه يظهر باالسم الظاهر 
حقائكم، وإليه باالسم املنَّان وأصحابه ميتد فائقكم، فقالت نبهنا عن أمر مل نكن به عليمًا وكان هذا 

، ويلوح هذا السر؟ فقال سألتم اخلبري األمر االسم إشارته إىل املفضل علينا عظيمًا، فمىت يكون هذا
واهتديتم بالبصري، ولسنا يف زمان فيكون بيننا وبني وجود هذا الكون مدة وأوان، فغاية الزمان يف حقنا 

 مالحظة املشيئة حضرة القدمي والنسبة، فتعالوا نسأل هذا االسم اإلحاطي يف جنسه، املنزه يف نفسه.
حلكم والصولة انا فيه ون لىت يكون، عالم التقييد يف الوجود الذي يكوأشار إىل املريد فقيل له م

 وجتول بظهور آثارنا عليه الكون على ما ذكره االسم العليم حوله.
 ،ناإلنسا ويسمى وكأن به قد كان، ويوجد يف األعيال، وقال االسم العليم،: فقال املريد

ن حمياه سم الرمحاطلق به سوابغ اإلحسان فأويصطفيه االسم الرمحن ويقبض عليه االسم احملسن وأصحا
ب فقال أنا م الوهال اسا احملسن وبّياه، وقال نعم األخ ونعم الصاحب، وكذا االسم الواهب فقاوحّي

ونه ما تعط ليكماملعطي حبساب وغري حساب فقال االسم احلبيب أقيد عليكم ما هتبونه وأحسب ع
ه ما حيصل ملعطى لاعرف ييد غري أن االسم العليم قد يبشهادة االسم الشهيد فإين صاحب الضبط والتق

 ريد ضده، فاللشيء وييد اله يف وقت، ويبهم عليه االسم املريد يف وقت أهبى ما يعلمه وال ميضيه وير
لها كزعت األمساء ميم فوواحل يقضيه، فال زوال يل عنكما وال فراق يل منكما فأنا لكم لزمٌي ونعَم اجلار

كَم حئقها وبّينت ية حبقالذات على هذا احلد الرباين وتفاخرت يف احلضرة اإلهلية اسايناإلن مملكة العبد
السم املريد ا إىل اجُّومسالكها وطرائقها وعجلوا يف وجود هذا الكون رغبة يف أن يظهر هلم عني، فل

 تنا إال ماسلماليت ت لداراملوقوف عليه ختصيص الوجود، وقالوا سألناك هبذه احلضرة اليت َجَمعتنا وا
ا حكيم يه وأنت وجدتأعلقت نفسك هبذا الوجود املنتظر فأردته، فأنت يا قادر سألتك بذلك إال ما 

ئما قاعدًا، احدا قاها وسألتك بذلك إال ما أحكمته، وأنت يا رمحن سألناك إال ما رمحته ومل تزل كل
ام فقام عليَّ باألحكوالوجود بدر ى القافقال له القادر على املريد بالتعلق وعليَّ باإلجياد وقال احلكيم عل

لك حتت حكمي ذادر كل الق الرمحن وقال عليَّ بِصلة األرحام فإنه سجنه مين فال صرب له عين، فقال له
ا مأ فقال العليم وقهري، فقال القاهر ال تفعل إن ذلك يل وأنت خدميي وإن كنت صاحيب ومحيمي،

 األرض جود عاملها ومر على مجيع األمساء وإن جبملتالذي قال حتت حكمي فليقدم علمي، فتوقف األ
لك يت أمرًا يهوضها لرأأ بعوالسماء وما بينهما إىل مقام االستواء. ولو فتحنا عليك باب توقفها والتج

 اكُّٱ: ولرجع ونقفلن منظره ويطلب لك خربه، ولكن فيما ذكرناه تنبيٌه على ما سكتنا عنه وتركناه
 .[4: ]األحزاب َّىل مل يك ىك مك لك
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ور آثارها إىل ظه مساءفعندها وقع هذا الكالم األنفس يف هذا اجلمع الكرمي األقدس تعطشت األ
فوه ملا فهم ويصا عريف الوجود وال سيما االسم املعبود ولذلك خلقهم سبحانه وتعاىل ليعرفوه مب

 .[57-56: ]الذاريات َّ مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ: وصفهم فقال
ألي شيء واللجأ  ا هذاكلها إىل اسم اهلل األعم والركن القوي األعظم، فقال م اءاألمسفلجأت 

حد منا امل أن كل والست العافع أأيها اإلمام اجلامع ملا حنن عليه من احلقائق واملن: هذا االلتجاء؟ فقالت
ود النظر جيء مع والش يف نفسه على حقيقته وعلى سنه وطريقه وقد علمت يقينًا أن املانع من إدراك

تحدون ال مقائقنا ن حبكونك فيه ال أكثر. فلو جترد عنك مبعزل لرأيته وتنزهت بظهوره. وعرفته وحن
 نسمع هلا خربًا، وال نرى هلا أثرًا.

ت إليه ، المتدسفليفلو برز هذا الوجود الكوين وظهر هذا العامل الذي يقال له العلوي وال
ني، وحنن بال فصل يف حاهد عني، ملا كان منا يف أين، ورقائقنا وظهرت فيه حقائقنا، فكنا نراه مش

ا هم أن يستدلوة فغايتكيفياهية الاملباقون على تقديسنا من األينية وتنزيهنا عن إحاطتهم بنا من جهة 
اصدين قا إليك وصلنوبرقائقنا على حقائقنا استدالل مثال وطروق ببال، وقد جلأنا إليك مضطرين، 

نفسه  ر فأجاب السالذات كما جلأت األمساء والصفات، وذكر األمر وأخربفلجأ االسم األعظم إىل 
علق ، والقادر يتأمر بكنيائل املتكلم بنفسه العليم، إن ذلك قد كان بالرمحن فقل لالسم املريد يقول للق
رة، قدوالقبول وال والعلم رادةبإجياد األعيان، فيظهر ما متنيتم. ويربز لعيانكم ما اشتهيتم فتعلقت باإل

أ سيدنا لنشء نشول افظهر أصل العدد والكثرة وذلك من حضرة الرمحة وفيض النعمة، أصل البنا. وأ
 سان.واإلن األكرب على أكمل وجه وأبدع نظام حبر اللؤلؤ واملرجان املودع يف العامل aحممد 

ألنوار ن امدية ماحمل وملا تعلقت إرادة احلق سبحانه بإجياد خلقه وتقدير رزقه برزت احلقيقة
ه بذاته سأل ذاتوصاف الصمدية، يف احلضرة األحدية وذلك عندما جتلى لنفسه بنفسه من السماء األو

فكان  اإلسعافوبول موارد األلفاف يف إجياد اجلهات واألكناف فتلقى ذلك السؤال منه إليه بالق
رة ضح ل جوده يفودخ املسؤول والسائل والداعي واجمليب واملنيل والنائل، فكمن فيه كمون تنزيه،

 ماًء عيونًا وفجَّر ارًاعلمه فوجد احلقيقة احملمدية، على صورة حكمه فسلخها من ليل غيبه فكانت هن
مل  ور غيبه قطعةنتطع من ه اقوأهنارًا، مث سلخ العامل منها فكانت مساًء عليهم مدرارًا وذلك أنه سبحان

 تكن متصلة فتكون عنه عند التقاطع منفصلة.
فكان قطع  ا ضرورةمعهَطَره سبحانه وتعاىل على الصورة، فصار كأن َثمَّ جنسًا جيولكن ملا َف

ل به والوصل ام الفصن قيهذا النور املنزل واملمثل من ذلك اجلنس املتخيل، والبارئ منزه يف نفسه ع
عىن باب ذلك امل ضرةواإلضافة باإلنسان إىل جنسه فهو قطع مثلي أبدي أحدي عن معىن أزيل فكان حل

حلجاب، لك اذوعلى وجهها حجاب. مث إن احلق صريه حجابًا ال يرفع وباب ال يقرع ومن خلق 
اطن ذلك ب وعلى توايليكون التجلي ومن وراء ذلك الباب يكون التديل كما إليه ينتهي التداين وال
آلخرة يا واني الدنبليس احلجاب يكون التجلي يف الدنيا للعارفني ولو بلغوا أعلى مقامات التمكني و

ت رداء ، إن شئلعزةفروق العارف يف التجلي عن غري اإلحاطة باحلجاب الكلي وهو يف حقنا حجاب ا
 اء.اء الثند ردرالكربياء كما أن ذلك احلجاب يكون جتلي احلق له خلف حجاب البهاء وإن شئت 
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نشء وقيله. لن حسن اميله وما ذكرناه زبدة احلق اليقني، وحتفة الواصلني فلنرجع إىل ما كنا بسب
عة ا اقتطع القطانه وملسبح فنقول على ما قدمناه يف حق احلق من التنزيه ونفي املماثل من التشبيه أنه

عالمها وال يظهر من أعلى النشأة اليت ال تنجلي  aاملذكورة مضاهية للصورة أنشأ منها حممدًا 
شأة غري تلك الن قًا علىتفرأقامه مصفاته إال أحكامها، مث اقتطع العامل كله تفصياًل على تلك الصورة و

ًا يشبه املاء لنورانية ثوبامدية ة احملية فإهنا كانت ثوبًا على تلك احلقيقاإلنسان املذكورة إال الصورة اآلدمية
صار حضرة فمثله،  على واهلواء يف حكم الدقة والصفاء فتشكل بشكله فلذلك مل خيرج يف العامل غريه

األعالم، وكان آدم نسخة من احلق ب aالناطق واحلساس وكان حممد األجناس إليه يرجع اجلماد و
نسخة منا وانتهت  ، وكان العامل أسفله وأعالهCنسخة منه على التمام وكنا حنن نسخة منهما 

سلون وغري ون املرلنبيااألقالم غري أن يف نسختنا من كتاَبي آدم وحممد سر شريف ومعىن لطيف، أما 
 وارثون منا فنسخًا منهما على الكمال.املرسلني والعارفون وال

يف  C سط حممدووا وأما العارفون والوارثون من سائر األمم، واملؤمنون منا فنسخة من آدم
ري، فتحقق خم إىل يل هلحضرة اجلالل، وأما أهل الشقاوة والشمال فنسخة من طني آدم ال غري، فال سب

ا بليس املنبه عليه حملمديةقة انك فردًا وحيدًا فاحلقيأيها الطالب هذه النسخة تِعش سعيدًا وتكون يف زما
ة، ملنزهة مرتفعاحلقيقة ة واكمثله شيء وما نزل عليها من النسخ فعدم، ودليل، وظل، وَفْي أربعة األربع

ة دمية والصورنشأة اآلم المث خلق اخللق وفتق الرتق وقدر الرزق ومهد األرض وأنزل الرفع واخلفض وأقا
يف   العامل كلهانه فصريء زملها تتناسل وتتفاضل وتترافع وتتنازل إىل أن وصل أوانه وجااإلهبامية، وجع

ته فله الفضل زبدة م ْحَصَنة، كما كانت حقيقة أصل نشأ aقبضته وحمضته فكان جسم حممد 
يل د الآللئ دلحبهذا هو فكتم باإلحاطة وهو املتبوع بالوساطة إذ كان البداية واخلتم وحمّل اإلفشاء وال

منزلته رتبته ومأين والنواشئ، وقد متهد فأستره وجتسد فأخربه، فقد حصل يف علمك شيء أول موجود 
ضل املنعم املف ه تعاىلح أنمن الوجود، مث عّلق العامل به تعلق اختيار احلق ألنه استوجبه حبق حىت يص

 ابتداء على من شاء مبا شاء الحقة.
لنشء وصار الكل يف اتوى ًا رجع الَعود على الِبدء، واسوملا كان من العامل دوريًا ونشأة فلكي

: هو هلا إشارةوإعادة  صغرالالبس ملبوسًا واملعقول حمسوسًا فوجود أسرار الكون األكرب يف العامل األ
 .[62: ]الواقعة َّىلمل يك ىك مك لك اكُّٱ .[29: ]األعراف َّخكحك جك مقُّ

فليس  .[10: ]النازعات َّ مص خص حص مس ُّٱ: وهلذا جعلها احملجوبون، بعقوهلم كرًَّة خاسرة فقالوا
نا عناها ولكن هما تقدم فيم هناك يف النشأة حقيقٌة زائدة سوى أعراٍض واردة  إشارة وإن كان قد تبيَّن

وجود  حسًا منه آخر ، فإمعدوم يف العامل األكرب وهو منفصل عنه مبقامه األزهر اإلنسان منتهاها هل
 وأول موجود  نفسًا. 

العامل األكرب فأين نسخته وإن مل يكن من مجلته فعلى أي نسبة خيرب به عنه فإن كان من مجلة 
بالفكر واملراقبة، وهتيأ للقبول مبا يرد  عليك به  ّلص الذكر واملقالبة واْسَتِعنفحد البصر وردد النظر، وخ

فستقف من ذلك على جالء، وسي كشف عن عينك غطاء العمى، وهذه نكتٌة فاعرف  aالرسول 
حقق أمرها، فهي زبدة األمر وخفي السر، وإن شئت أن أنبئك فامسع وحّصل ما أشري به إليك قدرها و

وامجع العامل يف األين واإلنسان يف العني فإن كنت يف األين فأنت منه وإن كنت يف العني، فال خنرب بك 
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التقاء عنه، ولسَت حبق يف عدم األين، ولكنك برزخ األمرين، صاحب لقاء وإلقاء، وسيد نزول و
برزخ، فانظر أينك وحقق عينك وأنا املربأ من تأويلك واملقدس عن تفضيلك إال إن وافقت أمر احلق 
وأحلقتين باخللق، وهذا لٌب ملن كان له قلب  قشٍر عليه لئال يتوّصل من ليس من أهله إليه، وذلك أن 

لينبأ بشيء زائد  على مجيع تلك  اإلنسان العامل مبا فيه من مجيع أجناسه ومبانيه، وأسافله وأعاليه، ليس
املعاين عند افتراقها، ومشل تلك األجناس والعيون عند اتفاقها فعلى هذا الوجه صح للعارف سلخه 

 فكان له أكرب نسخة.
وح العامل رالعامل وامل من العامل، واعلم أن على ما اقتضاه الكشف والعلم روح الع اإلنسان حظ

نفتح روي إىل أن يمل األخوعا امل الدنيا به بقاؤه، وبه فتق أرضه ومساؤهوالعامل اجلسم فهو اآلن روح لع
 بل إشراق يوحقاألرض  ، أو فهو اآلن كصورة آدم قبل نفخ الروحاإلنساين فيه األمر الرباين هذا الروح

 نفخ يف العاملنيته، وبت أف من هذا العامل الدنياوي، هتدمت بنيته، وختراإلنساين النشءفإذا أخذ هذا 
 ي نفخ منه يفحلق الذىل اإاألخراوي، فحييت به اجلثة، وكانت له الدنيا سترًا وج نَّة للروح املضاف 

 قيقة احملمدية القائمة باألحدية.عامل احلق هي احل
أًة ة احملمدية نشاحلقيق  منيف الدارين، وظهوره يف العاملني نشأ العامل اإلنسان فعلى هذا احلد هو

كل بداية  تها ومعرجانان الغرض أن أجعل إىل جانب كل لؤلؤة يف هذا الباب مما العرش منها لؤلؤ ك
 تباعدة أردت  مأجناس  ا منهنايتها، غري أن الفصل ملا كان لبيان ما تعدَّدت عن ذات واحدة، وظهر عنه

 حري الناظرن ال يتأغبة رأن أكمل آللئه على نسق، وأجعلها طبقًا حتت طبق حىت تأيت على آخر الكون، 
 هقّرم وعرف الطالب شيه،فيه فتذهب عنه أكثر معانيه، فإن استوفيت إن شاء اهلل اإلهلية، ورتبت نوا

 وتبّين معناه، أخذنا يف سياق مرجانه على ترتيب آللئه.
 للؤلؤة األوىل: املرجانة األوىل

ا أبدعه مل aمن هذا الفصل على أحسن نظم وأبدع صنع وأحكِم وصل فأقول إن حممدًا 
لك ِلك وأنت املأنا امل ال لهسبحانه وتعاىل حقيقة ِمثلية وجعله نشأة كلية حيث ال أين وال بني وقاحلق 

ًا، رسايسًا ومدب ربى،وأنا املدبر، وأنت الفلك ،وسأقيمك فيما يتكون عنك من مملكة عظمى وطامة ك
واي سما لست كواك وناهيًا وآمرًا تعطيها على ما قد أعطيتك وتكون فيهم كما أنا فيك، فليس س
 قري والقطمريعن الن دبريفأنت صفايت فيهم وأمسائي، فحد احلد وأنزل العهد، وسألك بعد التنزيل والت

 عاىل يف صحيحاحلق ت أ بههلذا اخلطاب عرقًا حيًا، فكان ذلك الِعرق الظاهر ماء، وهو املاء الذي نب
زٍع مستطٍر، ِمن زع نالكإال ما كان هاألنباء فقال سبحانه وكان عرشه على املاء، وهو منتهى اخلالء 

 حامل هلواء مستقر، ليس وراء وال يكون فيه خالء أو مالء.
 لؤلؤة نشأة املأل األعلى

د م املورى فكان هلعيون األرواح، فظهر املأل األعلى وهو بالنظر األجل aمث انبجست منه 
إن والناس، وجودات ومجيع املاجلنس العايل إىل مجيع األجناس واألب  األكرب إىل  aاألجل فكان 

اد يف العني أر  كأهنم، حىتتأخرت طينته فقد عرفت قيمته. فلما وقع االشتراك مع األمالك يف عدم األين
a .التفرد بالعني وحتصيل املأل األعلى يف األين 
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 لؤلؤة نشأة العرش
جد يف قلبه ما أو ظر إىلفلما َعلم احلق سبحانه وتعاىل إرادته، وأجرى يف إمضائها عادته نمنه 

ىت تكاثف لعني، حب وامن مكنون األنوار رفع عنها ما اكتنفها من األستار، فتجلى له من جهة القل
وجعله مستواه وجعل  العرش aالنور من اجلهتني فخلق سبحانه وتعاىل من ذلك النور املنفهق عنه 

مستواه بالتجلي األسىن   ومنباملوضع األدىن aاملأل األعلى وغريه مما ذكره ما احتواه لكنهم منه 
ن اجتباه ومن اصطفاه، يف مستواه مب aفحصلوا يف أينّيته احلصر، ومتكنوا من قبضته األسر وانفرد 

منه،  نفذ أمٌر إالن فال ي يكملوصيَّره احلق تعاىل خزانة سره وموضع نفوذ أمره، فهو املعرب عنه بكن ملا 
ن تعاىل حان َم"سب يه.تدل صياغة جتليه وترقي تدانيه وتلقيوال ينقل خرب إال عنه، وهو حجاب  جتليه و

 يف دنوه وتداىن يف علوه".
 لؤلؤة نشأة الكرسي منه

الء ة يف اخلأشع مث نظر طالبًا أين يضع قدميه وأين موضع نعليه فانبعثت من تلك الطرقة
، سالك والراحلعند ال نازلاستدارت أنوارها كاستدارة املرأة، لطيفُة الكيف فارغة اجلوف، معلومة امل

يه، بني يد ألمرفجعل ذلك الكور وأنشأ ذلك الدور كرسيًا لقدميه وحضرة لنفوذ ما يصدر من ا
وضع ذلك امل اطب منالعني حىت إذا وصل الكرسي انقسم قسمني إذ كان املخمتجه فيخرج األمر منه 

بع حد، تتالوااى ذلك إىل أقصى األسفل موجود بني اثنني، وإن كان واحدًا فمن جهة أخرى وعل
اجلان جزء وامللك  فإن ليس ملك وال جان اإلنسان الرسل تترى، فإن املخاطب جبميع األشياء إمنا هو

 : له تعاىلبقو منه، وأمنوذج خرج عنه فله بعض اخلطاب واإلنسان ُكّلي الكتاب املنبه عليه
ه كما نبَّ [38: نعام]األ َّ ىث نث مث زث ُّٱ :بقوله ممث عم [38: ]األنعام َّيت ىت نت مت زت رت ُّٱ

: روعه فقالفالعامل م وعلى احلقيقة احملمدية اليت هي أصل اإلنشاء وأول االبتداء فهو األصُل واأل
 .[39: ]الرعد َّجس مخ جخُّٱ

نهار املشرق ظلم والامل فنحن الكتاب األجلى وهو األم األعلى فاإلنسان الكتاب اجلامع، والليل
بالنظر  حاله وثالثة نظر إىلبال وإنه واحد بالنظر إىل معناه. واثنان الساطع فمن علو مرتبته ومسو منزلته،

نظر إىل ه، وسبعة بالىل جهاتإنظر إىل عامله وأربعة بالنظر إىل قواعده. ومخسة بالنظر إىل مملكته. وستة بال
ر ه وأحد عش إحاطتر إىلصفاته، ومثانية بالنظر إىل نسخته، وتسعة بالنظر إىل مراتبه. وعشرة بالنظ

ه فهو بع لغريو تاكشف ملكي وه بالنظر إىل واليته وهو روح القدس فإن أمده هذا الروح من غري
 .اإلنسان يق. وهي املنزلة احلادية عشرة يفصد

وإن أمده على الكشف امللكي وهو أيضًا تابع أو ال تابع وال متبوع فهو نيب وهي املنزلة الثانية 
فهو الرسول وتلك الرسالة وهي ال نابغ مللكي وهو تابع وإن أمده على الكشف ا اإلنسان عشر يف

ومت الوجود. ومت الوجود يف العشرة.  اإلنسان وجرد اإلنسان بتمام وجود اإلنسان املنزلة الثانية عشر يف
مث جاء احلادي عشر نظري األول إذ تأملت ومنعطف عليه ونظري الثانية عشر والثالثة عشر نظري الثاين 

ائط وتبني ذلك يف الوسائط فاعتكفت مالئكة التقيُّد على قدميه الحظة، وملا يصدر والثالث من البس
عنه من املعلوم فيها حافظة، فإن قيل هذا الكرسي األجلى فأين اللوح احملفوظ والقلم األعلى وأين 
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لع على الدواة واليمني. وكيفية كتاب التعيني. فنقول تركنا تعيني ما ذكرته موقوفًا على نفسك حىت تطَّ 
ذلك ببصرك الرباين حىت صحت وصلتك باهلل عند شروق مشسك وقد نبهنا عليها يف هذا الكتاب 
بالتضمني ال بالتعيني فاشحذ فؤادك وقوِّ اجتهادك عسى اهلل أن يفتح لك بابًا من عنده عند مواظبتك 

 على الوفاء بعهده والتصديق بوعيده ووعده.
 لؤلؤة األفالك

سي ذا الكرَل هأ السبع الطباق الطرائق والكواكب منه فلما َكم وهي أرواح السموات نش
علها ة األجرام جمتماسَّ رائقواستقر فيه املأل األمري أحال أنوار السبعة األعالم فكان عنها السبع الط

 هى األشعة يفبها منتكواكو"كن فيكون" : سقفًا مرفوعًا ملهاد سيكون إذا توجه عليه األمر بقوله تعاىل
شعة، نتهى األهي موء على االستيفاء فسقطت األنوار، وجتارت وانتشأت األفالك، واستدارت اخلال

ة يقية احملمديار احلقألنووبقي منتهى األشعة على أصله نّيرًا يف حمله فاألفالك اتصال أنوار أشعة ا
 نفهقة، وعليهيعه املينابواملقامات األحدية، ويرجع صغر حجم الكواكب وكربها ملسام ذاته املشرقة، و

اختصت ومربوط  عقد دور أفالك اإلحاطة، اليت اتصفت هبا الوساطة وحتريكها بالتماٍس مشروط على
ا يغافل وتدبر  نّبه يا، فتكواكب املنازل بالكرسي الكرمي ملا كان املقام الذي يفرق فيه كل أمر حكيم

ه األفالك دارت هذاست رون، وملااملصون والكتاب املكنون الذي ال ميسه إال املطه النشءعاقل هلذا 
ية رواستمرت اجل لعلوية،أة امتجّوفة، واستقرت بساحاهتا عوامل األمالك متخّوفًة وكملت البنية يف النش

نها  وململكته ما راغبًادميهوطلب التأثري يأتيه فلم جيد، فريجع فقريًا إىل حجاب األحدية فيجيء عند ق
 ر واهلواء.ء والنااملاي هنالك من األمساء إال وجود األرض وطالبًا، ضجَّت مالئكة السماء وما بق

 لؤلؤة نشأة العناصر األول منه
ذاته بعني االستقصاء، إذ قد أنشأه  احلق حمل اإلحصاء مث نظر ما وجد منه فوجد املأل  aفنظر 

فل والنور األعلى والعامل األدىن وفقد العامل األوسط واألقصى فأخذ يدبر يف إجياد أصول الكون األس
األنزل، إذ ال بد لكل علٍو من سفل ولكل طيب من تفل فقبض عليه احلق سبحانه عند هذه النظرة، 
ومرور هذه اخلطوة وقبض اجلاللة واهليبة ليخرج ما بقي من األشعة يف تلك الغيبة فعندما اشتد عليه 

ن ذلك الرشح ماًء مث نفس األمر وقوي عليه القهر، وظهر عليه العدل واألمر، ورشح لتلك القبضة فكا
عنه سريًا فتنفس فكان ذلك النفس هواء، مث أوقفه على سر اجلهة اليت قبضه منها فالح له ميزان العدل 
قائمًا على نصف ذاته فزفَر زفرة له، فكانت تلك الزفرة نارًا، فسد عنه يف ميزان العدل حبجاب 

فكان ذلك الَيبس والربد أرضًا قرارًا، مث  نظره ، فَيبس ما بقي من الرشح بعدالفضل، فوجد برَد الرمحة
ناداه من حضرة العني يا حممد هذه أصول الكون، فصريها إليك مث امزج بعضها ببعض فيكون منه عامل 

هو الذي أشار إليه العارف بقوله ال أبدع من هذا العامل  اإلنسان اهلواء واألرض واجلامع هلؤالء العوامل
الف واملثل، فظهرت الصورة والشكل وكل خلق باإلضافة إىل ما خلق منه يف اإلمكان، فتكّون اخل

 يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ: يسري، وإىل ما كون منه بعد اخلالء له يصري وستعلم أنَّ رفيقه القدمي يف قوله تعاىل
: ]الشعراء َّ مغ جغ مع جع مظ ُّٱ إىل ما خلق من الطني ،[5_4: ]التني َّ يب ىب نب مب زب رب

 ىف يثُّٱ مشاهدة متكني ،[6: ]التني َّ نث مث زث رث ُّٱ ل الظل مث أفاءفعرف من أين جاء وزا ،[227
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بني املتنازعني من أهل  ،[8: ]التني َّىك مك لك اكُّٱ عن مكاشفة التعيني ،[7: ]التني َّىق يف
الربازخ بني الشمائل واليمني َفص ْن هذه الدرر وتكتم هبا واستتر، فال يعرف ذلك إال من طعم وشرب 

 ق. وتزيح عنه أثواب الرق.من مائدة احلق. فعاين الصد
 لؤلؤة الدخان الذي فتقت فيه السموات العال

ا باقًا، وأسكنهطسبعًا  علهاجوملا خلق اهلل هذه العناصر األ َول، على اخللق الذي قدره يف األزل، 
بعضها يف  ، وحكَّألرضأقواتًا وأرزاقًا، كما أسكن الطباق العلى معارف وأخالقًا، فتماست طباق ا

، ن بعضهامضها ولد بينها هلٌب، ذو سبع شعب كل شعبة من جنس أرضها، ولذلك متيز بعبعض، فت
ار مرتوق دراري واألنوفالك الزج أَفَعَلا من كّل هليٍب دخاٌن خمتلٌط، ففتق ذلك املاء واهلواء والنار. وما

 ّيره احلق عندفصنيًا يوالهالشعب منزوع اللهب، ففرقته األفالك والنريان حبقائقها فكان فتقًا، وصعد 
 مس ُّٱ: عاىلفقال ت قائقهذه األسباب صورًا وخلقًا فأداره سبع طرائق وجعل األفالك أرواحًا هلن وح

يومني بعد ما  يف ،[12: ]فصلت َّ ىل مل خل ُّٱ: وقال ،[11: ]فصلت َّ حض جض مص خص حص
صر، تلفُة األواخمعناصر  ربعةخلق األرض وقدَّر فيها القوت يف أربعة أيام وذلك لكثافة األجرام فإهنا أ

ت الطباق ذلك جاءة، كوملا كان الدخان من نار السبع الطباق الترابية، فكانت خمتلفًة يف اللوني
ا إذ هي من نس أرضهجمن  السماوية خمتلفة يف اللونية، فزرقٌة وصفرٌة ومحرٌة وبياض، وخضرة كل مساء

فالك بقيت األوة، هلا يف اآلخربعضها، وكذلك ملا كان أصل السموات أرضيًا عنصريًا، زالت بزوا
جوم فإن يها النفظهر العلوية يف أوجها دائرة من غري ج رٍم حمسوٍس وال جسٍم ملموس، وكذلك ال ت

 ا اخلرب الذيأخي هذ ل ياالفلك يربز بذاته على العموم. إذ النجم عبارٌة عمَّا ظهر من الفلك. فتأم
حلقائق اتأمَّل لوال فدثان، واحل لسموات باقية ببقاء األرضمشلك، فاألفالك باقية بقاء اجلنان. واإلنسان وا

م يضاَء حتت قدب  مكةد ّر وصارتاملرتبطة واألفالك الروحانية املتوسطة، ما ب ّدلت األرض غري األرض، 
ا تضمنته احبث عمت، واخلفض فظهور األفالك النريات عبارة عن تبدُّل السموات فتأمل هذه اإلشارا

  يعرف السر إال من غمس يف حبر الرب.فال هذه العبارات.
 لؤلؤة نشأ منها أمثال رؤية احلق يف عامل اخللق

كله   الكونيفليس وجتلى احلق سبحانه وتعاىل للناطق من احليوان كتجلي السراب للظمآن، و
 ال يكون إال التجلي ترى شيء يشبه جتلي احلق إىل قلوب العباد من مساء املعرفة سوى هذه الصفة، أال

جالها وقطرة أكمة ما ها حاًل للسراب األسىن فانظردىن( وجعل القيعان دون اجلبال َمج)من أعلى إىل أ
نبَّه أهل  كفر. مثل الم زن ما أعذهبا وأحالها، مث حجب حقيقة هذا السراب، نصبة تشبيهًا بعمل أه

 زت رت يب ىب نبُّٱ: اإلشارة على عظمته عنده يف آخر األمر. فقال حني أنزل عهده، وخاطب عبده
 ىهمه جه ين ُّٱَفَستره أواًل بعمل الكفر وبتوِفيِة احلساب بعده، إذ  ،[39: النور]َّيت ىت نت مت
واخترق  وال يدرك وصَفه وهو اللطيف اخلبري فارفع هذه الطُّنب، ،[11: الشورى]َّحي جي يه

ٍل، مر عاٍل، واألر غاهذه احُلجب تبصر العجب العجاب، واشكر القشر الذي صان هذا الُّلباب، فالس
ًا" ة وعلميء رمحش"سبحان اهلل وسع كل : واملعرفة ملزمة فِقف عند حد األدب واترك الطلب وقل

 : وهنا يقول احملقق هلذا الكتاب
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 الستتتتتتتتتتتتتتر   يستتتتتتتتتتتتتت  ي  ال قتتتتتتتتتتتتتت    م تتتتتتتتتتتتتت 
 ف ر تتتتتتتتتتتل  ق  تتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت   عخميتتتتتتتتتتت    م تتتتتتتتتتت 

 

 إ    تتتتتتتتتتتتتتت ر  متتتتتتتتتتتتتتت  ال رفتتتتتتتتتتتتتتت   ر تتتتتتتتتتتتتتت    
  استتتتتتتتت م ر الخيتتتتتتتتتر متتتتتتتتت   يتتتتتتتتت    ال تتتتتتتتت   

 

 يت وانتظام املواقيتلؤلؤة التحام اليواق
 اين الشخص اجلسمالترايب لنشءوملا متهَّدت اخلليقة وامتدت الدقيقة إىل احلقيقة، وجتسَّد يف أول ا

، ورًا بعد طورطاجلسد  يرددو اآلدمي املخلوق بيِد التنزيه واملكسو ِحلَّة التشريف والتنويه اإلنساين
وار نشأة لك األدتيف  ، حىت كانت تلك األطواروكورًا بعد كور، يف قوالب يكثر عددها ويكرب أمدها

روحاين. لشخص اليه امتحدة. وهيئة فردية متجسدة فلما َكم َلْت بنيتها، وختلصت تصفيتها، نفخ ف
ارى الدور ند. وتوتست والكلمة اإلهلية، واألمر الرباين، فقامت النشأة على ساقها تعتمد وبأمرها

 واختلط بعضٌ  األعلى نصرهذلك النهار من ليل أرضه، والتحق بع بالنشأة، على أصل البدء. إىل أن س لخ
 يني، يف مقاملى التععه ببعض وبقي يف أوِجِه األعلى رقيبًا، وعلى تعاقب األدوار حسيبًا، ولتبصرنَّ 

لرد الذي به ه، يف اكرناالتمكني ولتعلن نبأه بعد حني وهو إذ ذاك أحكم احلاكمني فلما ارتفع كما ذ
ثبت  يف َحَمِلها ت الشمسن حلاملهلكة بالفساد، وعمَّ اهلالك مجيع البالد والعباد، إىل أ سترناه حتققت

ي رفرف وال بق تجليشرفها وجذهلا وسطع النور وتنزل األمر فلم يبق أحد أعلى إال ص عق لذلك ال
ون رديِة الص بأمكتنفًا يفء ى لذلك التديل فتنزل نور "ليس كمثله شيء" يف أنبوب مالهأسىن إال كان جتل

 فكان ياقوتةً   درجه،دع يفحىت وصل إىل عامل الكون، فحلَّ الدُّري املشرق يف برجه، وحصل الرقم املو
 حي جي يه ىه ُّٱ: متمحراَء، جتوَّفت هلا ياقوتة صفراء، فأودعها سبحانه فيها. وختم عليها خبا

 .[15: ]طه َّ خي
 لؤلؤة اعرتاض ملن أصاب الصيد باملعراض

د ية، وصح له اجمليع الربجلم نشء احملمدي هبذه املنزلة العلية، وكان األصل اجلامعوملا كان هذا ال
. مجعًا وفصاًلضاًل. و وفالذي ال ينبغي لغريه. وأقامه احلق سبحانه وتعاىل صورَة نفعِه وصريه عداًل

ء بعد انقضامًة رًة جمسس صووأراد احلق أن يتم مكرمته حسًا، كما أمتها نفسًا، فأنشأ هلا يف عامل احل
اجلسم  اىل ذلكوتع الدورة اليت تعطف آخرها على أوهلا. وكانت يف أوسطها مكمَّلة ومسى سبحانه

ألمر ااجلسد لسان  اهر ذلكلى ظاملكَّرم املطهر حممدًا وجعله إمامًا للناس كافة، وللعامل سيدًا. ونطق ع
 ".وال فخر  د  ولد آدَمّي"أنا َس: فقال

 .[110: ]الكهف َّ نب مب زب ُّٱ تفر وردد فيهم البصر والنظر وقالمث نزل هلم تعليمًا فاغ
ون ق وحنن الالحقو السابس فهوذلك ملا كنا له مثااًل، وكان لنا متثااًل، فطورًا تقدس وطورًا جتّن

، صورة اإلنشاءاء ال لألنبوهو الصادق وحنن املصدقون، وملا كانت أيضًا صورته اجلسدية جسمًا ملقام ا
ملذكورة، اتقدمة ة املوجود الكون وظهور العني فكانت دورة ُفلكه دورة ملك والدور كما كان ِبْدء

هللكة. اميدان  ت يفد رَّة ملك، لعلك تقول كيف يتأخر وجود امللك عن وجود اململكة وهي قد حصل
أوضح لغليل وشفي امن كان يف ذلك الوقت استنادها وعلى من قام أمرها وعمادها فها أنا أ: قال

 ل، وأعرفك بامتداد الرقائق وتناسب احلقائق.السبي
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 لؤلؤة امتداد الرقائق من احلقيقة احملمدية إىل مجيع احلقائق
ادًا ألرض مهانصب ووملا أوجد احلق سبحانه كما قدمنا األفالك سقفًا مرفوعًا ألهل السفل 

شعة أونت من أنوار ، وتكمن مستواه يف املأل األعلى حقائقه aالثقل وانتشرت عنه  حلثالةموضوعًا 
حقائقه، لكل حقيقة  و aنوره طرائقه واتصلت بعامل األرض املوضوع رقائقه، وظهرت فيهم مشائله 

ت اخلالئق ىل تفاوعة إشرٌب معلوم ومع كل رقيقة  رزق مقسوم وحلظنا تفاضل الرقائق "فوجدناها راج
هم اها تنزل علي فرأينسلنيياء واملريف اخلالئق، فكشفنا من مقام املشاهدة والتعيني، على رقائق األنب

مستواه  ليهم منعنزل يصلوات اهلل عليهم على قسمني منها ما ينزل هبا مالئكة القدمني، ومنها ما 
 هذه الإال بالعني،  تهم،مكاشفة عني" ورأينا مشاركة أتباعهم هلم يف هاتني التنزيلتني، ولكن بواسط

 لتباس.اطة وال واس جت للناس فإهنا تأخذ عنه من غرياألمة اليت قيل فيها أهنا خري  أمة  ُأخر
قتًا ما وفاجئهم يقد  كما أخذ عنه من تقدم من رسوٍل مرَسل أو نيب منزل، غري أن تنزل امللك

ا ر احملمدي ملإن النو، فكان يعّمهم باإللقاء يف األجل املسمى، وأما من خ لَق جاحدًا، وطبع ملحدًا
ن منها ت فتكوَّلنبايعانه وبقاعه تولدت بينهما حرارٌة وجتسدت باضرب يف األرض شعاعه، ومحيت ق

 ًا بني النوررة نتاجحلراشرارة، ففتق يف تلك الشرارة اجِلن على قسمني، رفٌع وخفٌض ملا كانت تلك ا
 .[15: ]الرمحن َّ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ: واألرض، ولذلك قال تعاىل

ن الالحق ن من اجلتاج كاعليه النور يف ذلك النإشارٌة إىل اختالط األرض باألنوار، فمن غلَب  
 صله من النورن كان أ، وإبالبوار فتنزل الرقائق على من ُطبع كافرًا يف أنابيب ذلك النار الشيطاين
 هفكانت رقيقت لشرارة.اسطة السلطاين وأما العصاة فتنزل رقائقهم بواسطة ما قدمناه من احلرارة ال بوا

a مد هو املىل هلم جرًا إىل األبد أصاًل جلميع احلقائق فيف دورة امللك املالك إa جميع العوامل ف
 من أول منشأة إىل أبد  ال يتناهى، مادة شريفة مكملة ال ت ضاهى.

 مرجانة اللؤلؤة األوىل
ى عن نفسه وجده نفان أمنها انسالخه عن احلقيقة اجملردة مبشاهدِة حقيقِة من ك اإلنسان حظُّ

أثري  احلكم تبقي له ، وه يف حضرة قدسه فحصل له اإلحاطة بالعلم الكلي تقديرًاحني أحاط به نور مشس
امل علم الكط بالفصاحب هذا املقام ال يعجز عما يسأله عنه سائل وكيف يعجز من أحا تكويرًا.

دم عالذل والعز  ني عامله وبوحتصل العلم عنده السؤال، وهل الفرق بينه وبني املتعال كما أن الفرق بين
، فهذا  الورىرك يفحلصد والعجز وقد يسأل نفسه أو يرى فيعرف ما سكن يف الليل والنهار أو حتا

وال تترك  فسك،نعت  من حصل يف هذا الكشف األجلى واملقام السين األعلى، ال ختدع نفسك بن
 من اْرِوِهَفعضه الغمائم على مشسك إال إْن استسقاك من جذبت أرضه، وتعطل عليه فرضه وهلك ب

يان، وقل بيل العسطلق ْزِنك حىت يستصحبك فيعلم أن مجيع مطالبه فيك فعند ذلك أرخي الِعنان وأم 
ا الكشف قق هبذوحت هبذا الوصف اإلنسان للريح تذروها ذروًا حىت تبدو الشمس للعيان، فإذا أحاط

ن، وحتقق ديملوجوصل احفليس وراءه عدم وال وجود، وال عابد وال معبود، إذ ال ورى وال أرى إذ قد 
 ادة بامليم.فردت املوان بالعدمني، وفصل العدم الثالث فصلني، ومل يسبق له من العلم سوى حرف العني

 .والالم بلطف القدمي، فليس يف ذلك املقام سوى علم جمرد وحتقيق قدمي وجمدد
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 مرجانة اللؤلؤة الثانية
مََّنها لوٌح وال تض عدموال بال كذلك بعض اخلواطر األ َول الالحقة باألزل ال تتصف ال بالوجود

 تكر من العني ال زالتين ووال خطها قلم، وال كانت جمملة يف الدواة كالقمر يف النواة، مل تتصف باأل
لعرش وفتق ابل خلق قذلك إىل العني فمن هنا وقع الشبه واالشتراك بني هذه اخلواطر وعيون األمالك و

 ماثلة.الفرش، فقد صحَّت له املقابلة وعوينت امل
 مرجانة اللؤلؤة الثالثة

ن منه سىن وكااأل كذلك إذ خلع الرجل نعليه وجترد عن ثوبيه وزهد يف كونيه حل هذا احملل
 يفتالفها ب اخبقاب قوسني أو أدىن، ورثًا نبويًا من دىن كل قوس على حسب راميها وعلى حس

 واعد التأسيسنيس، وقلتأاخماطبات  مراميها، هذا هو مقام االستواء وحضرة وتر األنبياء فيه ترد عليه
أنه االبتهاج، فكولسرور، اارد وبعني االحتاد، من غري إحلاد، فتمايل ذاته يف ذلك النور متايل السراج من 

 فكان عّشاقًا ه عليه،بعض نشوان أخذ منه الراح فرام االرتياح، مل جيد السراج فسمع منه إليه فتواجد
ه ا جادت مساؤ بعض ملضه يفه من فؤاده، وأشرقت أرض بالده فتنعَّم بعلنفسه توَّاقًا لشمسه فطلعت علي

 على أرضه.
 مرجانة اللؤلؤة الرابعة

يه تكون لبازخ فالعز من ذاته يف برزخ الربازخ مقام اجملد الشامخ وا اإلنسان كذلك إذا حصل
 ى أهل البالءطلع عليء، وليلة قدره، وكمال بدره مييز فيه بني األشياء، ويفصل بني األموات واألحيا

هؤالء ويف ِعّليني  أنساهبمهم ووالنعماء فيه يربز على صحابته بالكتابني بالشمال واليمني، وهؤالء بأمسائ
 بايل، وهؤالءأنة وال للج كذلك يف سجني، بعدما حيصل له فيه التجلي الَعلي من حضرة املتعايل هبؤالء

واإلميان  حائف الشمائلتطاير صن وتالقرآن، وفيه يعلق امليزا للنار وال أبايل، منه أنزل الفرقان وإليه أنزل
عض ق اجلوارح لبه، فتنطصفاتيف هذا املقام تقوم قيامته، اخلاصة بذاته، وتقع مسائل العدل يف أمسائه و

ت وكراماهتم م حسنايئاهتالعارفني، وتبدو الفضائح ألهل التلوين واملصاحل ألهل التمكني فيه تبدل س
 اصي، فنادى يفاالختص قامصل هلم بعد قيام قيامته، واستواء إقامته الوارث اإلنبائي واملآيات فيه حي

متملك، فمبادر و ،[3: ]ص َّخي حي جيُّٱذلك األنباء اخلاص، أال فانزل إىل القصاص وعّجل باألوبِة 
ل تم وحمفة واخلة اخلليحضر فم تملَّك من متّلك، ومن هذه احلضرة ينقلب الويل نبيًا والنيب وليًا، هي

 صل يف "مضمارىل إن حإ، اإلفشاء والكتم، وإن رغم أنف املنكر، فإنه القائل املستكرب أخذ بقضاء اهلل
 ق.االنتباه" فينقلب عينه ويتصل بينه فيا حضرة فرق ويا مقعد صدق ما أعطاه حب

 مرجانة اللؤلؤة اخلامسة
شيء ومل يفتقر هو إىل شيء كذلك إذا طلعت جنوم العلوم من مساوات الفهوم افتقر إليه كل 

وسبحت دراري صفاته يف أفالك ذواته على برج مقاماته ومنازل كراماته فخلق األيام بدورهتا، وتثبت 
األحكام بكرهتا، فسبعة سابح يف سبعة  كإقبال يف مثانية وعشرين ورجعة مقسمة على اثين عشر حماًل، 

ة أعالم، أيام ومجع وشهور وأعوام، فاأليام داخلة لتصح اثين عشر شهرًا حرامًا وحالاًل فليس إال أربع
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يف اجلمع واجلمع واأليام داخلة يف الشهور واأليام واجلمع والشهور داخلة يف األعوام، مث يرجع الكور 
فيتواىل الدور فلدراري مجعة متام واملنازل شهر والربوج عام، فإن كان يومك األحد، فإدريس جليسك 

ان يومك االثنني فآدم جليسك يف برج النشأتني، وإن كان يومك االثنني فال تلوي على أحد، وإن ك
 والثالثاء فهارون جليسك فالزم االهتداء.

حلياة افالزم  ليسكوحيىي أنيسك فالزم العفاف واالكتفاء، وإن كان يومك األربعاء فعيسى ج
لى كشف عملت القدسية والبيداء وإن كان يومك اخلميس فموسى جليسك فقد ارتفع التلبيس وك

احب سك صوال أنيس، وقد استبشر امللك وخنس إبليس، وإن كان يومك العروبة فيوسف جلي
الفوت  يفك قبلضامة الصفات املعشوقة احملبوبة، وإن كان يومك السبت فإبراهيم جليسك فبادر بكر

ك  أيها السالْعاسَتِمفَمع فهذه أيام العارفني، وهو ال دراري أفالك السائرين، وأما شهودهم فأربع ج  
 مئ خئ ُّٱ: علمهملمية، وعبعة واتبع فكشف مجعتهم األوىل لوحيَّه، والثانية قلمية والثالثة مينية والرا

 .[36: ]التوبة َّ حت جت هب مب خب حب جب هئ
 وربيع الكشف العرف، ربيعفعليك باالنتباه فمحرَّم التحرمي والتربي، وَصَفْر التجلي والتحري و

وسؤال  مدانية،الص خر، ورجب املشهد األمشخ وشعبان الربزخ، ورمضانومجادى األوىل، ومجادى اآل
م ، فشمسهورهمعني املاهية، وذو القعدة البساط وذو احلجة االنبساط فهذه شهورهم وهذه ده

هتم داواملشتري إر هم كالمهم وقمرهم علمهم، واملقاتل قدرهتم،تحياهتم، وزهرهتم نظرهم، وكتاب
مات  املقايفهم م، وقمرهم نفسهم، واخلنَّس حواسهم. وترحيلهم سريوكيوان مسعهم فشمسهم روحه

لكن نشأة  لنهاياتعد اوتأثريهم ما ظهر عنهم من الكرامات ورجوع دوراهنم نزوهلم إىل البدايات، ب
ق، أمساء حق احلخللق، و اأخرى، يف يوم طامة كربى، فيمانية ومشالية يف الترحيل، بالترقي بأمساء حقٍّ

 لى ماشهادة عب ال والتحليل وكسوف يعتري، الكمل قد ي رى. وأدىن يكشف أعلى. لغلعلى التحرمي
وحماق  دخولخفى، وزيادة يف قمر النفس، ونقص وذلك لتعويج القوس فخروج من حضرة احلق و

ذ دخل إْوِجها  َأوأقوال وال يكسف إال التراب ويتوب اهلل على من تاب، ويكسف القمر الشمس يف
لى هذا عفانظر  بصارطلب االختصار ألوضحنا هنا من األسرار ما فيه عربة ألويل األبرجها، ولوال 

سبيل قوم والاأل ، يف نفسك واجتهد يف ترحيل قمرك يف مشسك، واهلل يهدي إىل الطريقاألمنوذج
 األقوم.

 مرجانة اللؤلؤة السادسة
ته بكشف لطفت ذا تإنْ يف مقام اجملاهدة وعدم القرار فعنصره النار ف اإلنسان كذلك إذا كان

د باألمساء بع ام احلق مقيفاإلمياء، وفين عن تأثري اإلرادات وسلطان اهلواء، فعنصره اهلواء فإن كان 
عّلم وساوى وهو م  لعلمااألسرار، والنزول من السماء فعنصره املاء فإن صمت وهو متكلم وتربَّأ من 

 اب.واألحباب فعنصره التربني األقارب واألتراب وعمَّ خبطاب اهلداية األعداء 
 مرجانة اللؤلؤة السابعة

 ىب نب مب زب رب ُّٱأنَّ وجوده سراٌب إىل جانب وجود الوهاب  اإلنسان كذلك إذا علَم
 .[39: ]النور َّ مت زت رت يب
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عن املثل.  ه عبارةسرابففلوال نفحة الدعوى، ما تشبَّه باملاء، فإن ارتقى على كل هذا الشكل. 
ر به يف ذلك ل الظفتخيَّبه يف مكنون غيبه، فسطعت أنواره عند التجلي، فوذلك إذا جتلى احلق إىل قل

ىن إىل جع بعد الِغقت ه فريه ميالتديل فوجَد األين حيصره، والعني تبصره والكيف ينعته، والعقل يف التشبي
 شده.العجز، ويعرف أنه خلف حجاب الِعز، جيد اهلل عنده، فيوّفيه عهده، فتحقق ر

 لثامنةمرجانة اللؤلؤة ا
يته، مت مواقانعدوكذلك من َوِسَع احلق قلبه فقد استوى شهادته وغيبه، والتحمت يواقيته 

نَّ والنجدي، فإ التهاميوويل وكان احلق هنا الساري إىل عبده رمحًة من عنده، وهذا الفرق بني النيب وال
ى متزاجه بالورلقوة ا ّريسالنيب يسري إىل احلق العلي واحلق يسري إىل الويل، إذ ال طاقة له على الت
: لعليلى الب راق اعالنيب  سري وتثبته يف الثرى، فمن غلبت عليه روحانيته واستولت عليه ربانيته سرى إليه

 .[10: ]فاطر َّجع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ
ع من ُكتبنا فليطال يفاءواحلق يفرقه وجيمعه فمن أراَد بسط هذه املرجانة، ولؤلؤهتا على االست

 الك يعرف منزلته، ويكشف مرتبته.كتاب األسرار هن
 مرجانة اللؤلؤة التاسعة

د به يصح اجمل ألنوار،االع كذلك عامل الشهادة متام العوامل ونكتة العامل هو جمتمع  األسرار ومط
ذا هد املغيب يف إال بع علم وله حيصل اجلد، فإن قال أنا سيد العامل فله أن يقول ألن العقل ال يصح له

، نفسه نسختان نسان يفواإل وإن قال أنا بشر مثلكم دون زيادة  فال اشتراك يف العبادةاجلسد واألفول، 
كان فرهبا،  لقاءولذلك إذا صام له فرحتان، فنسخة إحساسه تفرح بِفطرها، ونسخة عقله تفرح ب

 يفه ولكن يالحظ فقودًا،لك مالواحد مثااًل واآلخر له متثااًل، وقد كان ملك الروح موجودًا، وعامل امل
 از بلذة قربهفبه فقد ن صلأطوار تنّقله من األصالب إىل أواِن انسالخه منها واالنسالب، فمن انسلخ ع

من  د وجودهه عنومن تقدم روحه على حسبه حاز حضرة قدسه ومن دبر ملكه يف عامل الغيب برَّأ
لمه اجلبار يفاء وكالستالغيب والريب ومن كان آدميَّ الوضع حممديَّ السر فقد حصل املقامات على ا

ه فإن مشى ميع خريء جببوساطة االفتقار إىل النار يف حق األغيار كذلك من مشى يف حق غريه فقد با
 يف حق احلق فهو يف مقعد الصدق فتحقق ترشد.

 مرجانة اللؤلؤة العاشرة
بية، وإنْ كان العارف أمره متبوعًا وكالمًا مسموعًا وحصل املشاهدة الغيبية وحاز املرتبة القط

وساقت إليه األسرار، واّطلع األنوار من خلف األستار، وكانت مادته كالشمس يف مادهتا وقبلت كل 
ذات على حسب حقيقتها، فإذا حصل يف النور تغيري، فذلك راجٌع إىل حمل التكوير، فكما ال يساوي 

يض الشاهد، قبول اجلسم الصقيل قبول الدرن للنور والفيض هو واحد، كذلك منازل القلوب عنه ف
فالقطب يرسل نوره، والكون منه ما يكشف حجابه ومنه ما يرخي ستوره، فالغيب من كون النفس 
ألمر عني الشمس، فاإلمداد وتري والقبول وتري َشَعِعي، فنور املعرفة كالسراج يف الصفة، فكما أن 

ار كذلك نور املعرفة ما نور السراج ما قرب منه إىل الفتيل أظلَم وعاه، وما بعد منه وارتفع سطع وأن
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امتزج منه بعامل الشهادة قلَّ ضوؤه وتراكم غمامه ونوؤه، فإن احلل كثيف ونور املعرفة لطيف وما تعلق 
منه بالعقل والروح أنار، كذلك يوح وبقي على أصله من اجلالء ملا انسلخ من العماء وكما أن الفتيلة 

به جرى نور السراج يف أنبوب الدخان حىت  إذا كان يف رأسها دخان مسامٌت لنور السراج الصق
يستقر برأس الفتيلة فَيِقد  على ب ْعد  فما ظنك بنور املعرفة من بعد كذلك للعارف إذا احترق قلبه 
بالشوق وصعدت مهته إىل فوق، واتصلت بنور املعرفة املعروف، ردها إىل قلب العارف بأسى معروف، 

كما أن السراج إذا طلعت الشمس مل يتغري ضوء نفسه كذلك نور فعاش هبا زمانًا وأنار هبا أكوانًا، و
املعرفة يف املعارف إذا جتلى احلق لألعيان وأظهر قدسه أنار الوجود بتجليه، وأنار العارف بذلك التجلي 
وزاد على الغري مبا أودعه فيه، فهو بنورين، ويشهد احلق من اجلانبني وكما أن نور السراج أبدًا إىل 

ذلك نور املعرفة متعلق باحلق، فإن مرَّ على السراج هواء متايَل متاي ل النشوان فإن اشتد عليه جهة فوق ك
 اهلواء عدم من العيان.

، فإن إلميانوامائل الش وكذلك نور معرفة العارف إن َداَخله تعلق باألكوان، متايل النشوان عن
أثرًا ما  ق ويبقى منهواء باحلاهل سراج يطفئ منهتعلق هبا تعشُّقًا عدم من عني املشاهدة حتققًا، وكما أن ال

علق تيبقى منه ما اخللق وق بمل يلحق كذلك نور املعرفة ليس يذهب ذهابًا ُكليًا ولكن يذهب منه ما تعلَّ
 ال تكلؤه.وملعرفة ور انباحلق وكما يفجأ النفخ للسراج بغتًة فيطفيه كذلك اخلطوة املستفرقة تطفئ 

سيكون فه دخان بق ليلك اهلمة، فسيعود إليه نوره وهو جالٌس وإن مل فإن بقي منه دخاٌن؛ فت
ِدْم، ده التقوى ع ذا مل ميإرفة الفرانق الفارس، وكما أنَّ السراج إذا مل ميده الدهن طغى، كذلك نور املع
ج ن نور السراأ، وكما لكوناوكما أن السراج إذا مل يتعلق جبسم مل يبَق له عنٌي كذلك نور املعرفة مع 

 لسراج الاأن  ال يكون ضوؤه كاشفًا إال حيث الظالم، كذلك نور املعرفة يف األجسام، وكما
 يستضيء به إال من يليه. 

ستضيء يراج ال الس كذلك نور معرفة العارف ال يستضيء به إال من يصطفيه وي دنيه، وكما أن
ريب يد والقلبعكشفه ابه من بعد كذلك نور املعرفة ال يستضيء به من جحد، وكما أن السراج ي

ل يف ن من حصما أكذلك نور املعرفة يشهد له البعيد يف األفعال والقريب يف وصفه العجيب، وك
وكما  ف سواه،يعر ضوئه السراج ال يكشف ما بعد عنه وأعماه، كذلك نور املعرفة من قرب منه ال

 ما أن السراجفاته وكت صا حققأن السراج َيِقد  منه أهل األرض وال ينقص ذاته، كذلك نور املعرفة إذ
ذا تعلق إملعرفة ور انما اتصل منه بالفتيلة اتسع، وما بعد عنها خرج خمروط الشكل وَسَطع، كذلك 

 غيار ما يضيقمن األ سراجباألفعال اتسع باتساعها، وإذا تعلق باحلق ضاق ورق لعجزه مبكاهنا، ويف ال
حال نقص  لقمر يفم واعتبار الشمس يف هذا املقاالديوان عنه وال يبلغ لدكنه فكيف لو أخذنا يف ا

 والتمام.

كرناه، لك ما ذذمن  فِ ْكللعيان، فلَيأو يف كون  من األكوان لضاق الزمان من إبراز سرائره 
أمجل معناه وبعضه،  كرناذمن اللؤلؤة العاشرة قد  اإلنسان وليستدل هبذا على ما تركناه، وهذا هو حظ

 مستقيم. دي إىل احلق وإىل طريٍقملا قصر عنه لفظه واهلل يه
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 إثبات اإلمامة على اإلطالق من غري اختالف
حل، ه ال ي ًا وعقدسموعاعلم أن اإلمامة هي املنزلة اليت يكون النازل فيها متبوعًا وكالمه م

صمت، ال جيد كالمه ملت وأمضى، وال راد ملا به قضى، حسامه مص مَّال يفل فإذا َه هِ دهّنم  ب ْروَض
 صغرى ى وأكربىل كربمدخاًل إليه، وإن رام اعتراضًا عوقب عليه، وقد أثبتها سبحانه وتعاالغرض 

حدة أموم واامل ت، فإن الطاعة فيها منت أم قلَّوأصغر، فأي منزلة كانت صغرت أم كربت جلَّ
 قة.حلقيشتراك يف احلد واواملخالفة هلا فاسدة إذ قد وقع التساوي يف الطريقة واال

قًا مودع صدوادق ومضمن نطقًا وص لى قسمني، ملا كان اإلمام إمامني ناطٌقوحكم اإلمام ع
يف شاء كا شاء اب مبكاإلمام الذي هو الكتاب الصحيح الذي يشهد عليه بالتصريح فيحكم عليه الكت

بع، مّت يه إمامكون في"فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار" وكل ملك ال : ولذلك قال الصادق املختار
هكذا ئمة، واأل إىل اختاذ ب ينخرب ذلك امللك ويتصدع وهلذا توفرت دواعي كل أمة  فعن ما قري

 ،[24: ]فاطر َّىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱ: جرت احلكمة اإلهلية والنشأة الربانية فقال احلكيم اخلبري
 نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ: حقيقتها وتقبل رقيقتها فإن اهلل تعاىل يقول يعلى حسب ما تعط كل أمة 
ها وجيف َأوها ناطقة فقيف ُأ وكل أمة   فأحلق البهائم باألمم وحكم بذلك وعمَّ ،[6: ]األنعام َّىب

الف خبالقائل ال وحجود مجاد وال حيوان إال ناطق بلسان، لسان ذات ال لسان وعاشقة فليس يف ال
ل ذات كأيت رل بطاءهذا قائل حمال فال حجب كثيفة واملعاين لطيفة فلو كشف الغطاء، وزال االست

أال ترى  بعهده، موف   ،[44: ]اإلسراء َّين ىن نن من زن رنُّٱ يف جنسها، ناطقة يف نفسها مسبحة
وان ما عدا ه كل حيسمعي ؤّذنوكالم امل ،أن املؤذن يشهد له مدى صوته فهذا قد عرفنا حبقيقته لغته

م اذ اإلماد من اختال بمن جنسها على حسب نفسها، و اإلنس واجلان، ويف كل أمة من هذه األمم نذيرٌ 
ن ظهر منه ك إال إا ملمهلك، وبقي األول على  املتبع يف الشيء الذي قدم له واتبع فإن نازعه آخرٌ 

يه لة من كانت فك املنز تليفنقص يف شروط اإلمامة ومل يثبت فيه العالمة فليعذر من وقته مقته، وليقدم 
 الشروط على العقد املربوط، فإمام األئمة كلها هاديها ومضلها.

ك اهلال فقد قرن الفساد باالشتراك وقال إن هبا يقع ،[22: ]األنبياء َّجض مص خص حص مس خس حس ُّٱ
كرت لك من ذال كما بته إمن احتاده يف حكم بالده، فال سبيل إىل منازعته وال مدخل إىل مطال فال بد

ا فإذ بانيهامو على أركاهنا كمال الشروط واستيفائها، والوفاء حبقها وأدائها وإمام الصالة إمام فيها،
ي إمام ك القاضكذلوالشيطان،  ركع فاركعوا فإذا سجد فاسجدوا ومن رفع قبل اإلمام فناصيته بيدِ 

إنسان  ه فكلكمعيتل عن رؤووكلكم مس فيما نصب إليه، والقائم إمام فيما قدم عليه، وكلكم راعٍ 
فكل  ،مجعأأمور األمة  د عليهقتنعو ع،الذي إليه النهاية واملرج ،إمام يف بيته وبنيته واإلمام األكرب املتبع

نه حتت قهر أ. كما لكبرياإمام ال خيالف يف إمامته إذا ظهر بعالمته، وكل إمام حتت أمر هذا اإلمام 
ه إىل روه فإنّزوَع روهّقَوه َوالقاهر القدير، فهو األخذ عن احلق، واملعطي حبق يف حق فال ختربوه وانصرو

 .[30: ]البقرة َّىم مم خم حم جم ُّٱ: حانههذه املنزلة الشريفة اإلشارة بقوله سب
ى عن َبدًا بني يديه فاختص خبزي األبد من َأوملا وقع االعتراض عليه جعل املعترضني سجَّ

فكيف إذا انضاف إىل هذا كونه على  اإلنسان السجود حني بادر. وما امتثل األمر وسجد، وكفى هبذا
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جود فبالصورة صحت له اإلمامة. وبالسجود صورة الرمحن فله الفضل على مجيع الوجود بالصورة والس
صحت له العالمة، حني يشهد احلق له أنه عالمة. وملا كان األمر على هذا الترتيب وأعطت احلكمة 

أمة فوق أمة إذ  ية، والنكتة الربانية فيها أئمة كما فيها أمٌماإلنسان على هذا التقريب كذلك هذه النشأة
لروح الفكري إمام والروح العقلي إمام والروح املصور والروح لباب. واكان أم الكتاب وحضرة اّل

من هذه األئمة أمة واإلمام األكرب، والنور األزهر،  اخليايل والروح الومهي إمام، احلواس أئمة ولكل إماٍم
"إن يف : بقوله aوالقلب املقدم على عامل الشهادة والغيب وهو القدسي، واإلمام القدسي وإليه أشار 

 ال وهي القلب".أضغة إذا صلحت صلح اجلسد وإذا فسدت فسد اجلسد اجلسد م
ام سواء ين اإلملى دوإن كان غري ذلك فشيطان غوي، فالرغبة ع قدسيٌّ فإن كان صاحلًا فروٌح

ضي وال سعين أروما ": هو الذي قال فيه الرمحن اإلنسان يف عامل البسائط أو عامل األجسام فإمام
التصاف ايهما حني ضاق عن محل جتليه األرض والسماء واستحال علمسائي، ووسعين قلب عبدي" 

يهما كرهًا لناس إلتى ا، فقد ثبت اإلمام مجعًا وأباألمساء فصار قلب العارف بيت احلق ومقعد صدٍق
 وطوعًا.

ايع على قدر ط كل مبربوواعلموا أن املبايعة ال تقع إال على الشرط املشروط والعقد الوثيق امل
لى الصفات عبايعة بح املع شخص على اإلمامة ويف غريه تكون العالمة، فتصعلمه فقد يبايَ عزمه ومبلغ 

 جلنس اخلليفةا ظاهر ص يفناقلفة اياملعقولة ألعلى هذه النشأة اجملهولة فيمد عند تلك املبايعة اخلل
يقع  ، ولذلكليهاإاملطلوب يده، من حضرة القدس، فتقع املبايعة عليها من غري أن ينظر ببصره 

 ل ماسيما إن اخت يه، والب علاملعني ال يف الوصف املتبني، فقل اخلليفة جتمع القلو االختالف يف اإلمام
وب بيل إىل القلض فال سعترات املبايعة للخليفة وفاز بالرتبة الشريفة، وإن توجه افقد صحَّ ،بني يديه

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: األوىل قال املنعوتة باملراض، وملا كان احلق تعاىل اإلمام األعلى واملتبع
لياء تم األوخال وال ينال هذا املقام األجسم بعد النيب املصطفى األعظم إ .[10: ]الفتح َّيم ىم مم خم

 .األطول األكرم
 إفصاح الكتاب العزيز مبقاماته واإلعالم بأحواله وآياته

إمام وية وخامتها، اء الوالل لوواعلم أن اهلل تعاىل ذكر اخلتم املكرم، واإلمام املتبوع املعظم. حام
 مرتبته ليقع يه وعلى علاجلماعة وحاكمها وأنبأ به سبحانه يف مواضع كثرية من كتابه العزيز تنبيهًا

تبوعًا وأمرًا مسموعًا رمبا م. ملا كان إمامًا aالتمييز فإن اإلمام املهدي، املنسوب إىل بيت النيب 
 آياته اشتراك، فإنه فال يقع يف هتما، وأما عيسى اشتبهت على الدخيل صفاهتما واختلطت عليه آيا

حصل التعب واللبس  وقع نيب بال ريب وال ارتباك. وملا كان اخلتم واملهدي كل واحد منهما ويل رمبا
 ليس لنا معهملعوام فاأما لدواعي النفس، فلهذا األمر الكبار ما نبه عليه ألهل البصائر واألبصار، و

 لماء يعرفون،اء والعألمرام، فإهنم تابعون أمساءهم مقتدرون بأمرائهم، واكالم، وال له بساحتهم إمل
خلتام. اإلمام األعظم وا ليذكره فيشهد له بني األنام، وأنه ويقتفون أثره ويتبعونه حىت أن عيسى 

ن ضمر . ال يقطعها إال مشهيدًا، وإن وراءكم له عقبة كؤودًا ملقام األولياء الكرام، وكفى بعيسى 
 لك فاعلم.ائه، وذأعد نه وسهل حزنه، فموضع نبه عليه سبحانه أنه سيظهر على أوليائه وينصر علىبط



498 

 

 

امسه و موته  حنيوهذا فصل حيتوي على مولده ونسبه ومسكنه وقبيلته وما يكون من أمره إىل
كر ره وذتضمن ذكفرآن وأمساء أبويه مما تضمنه نص القرآن الصحيح واخلرب الواضح الصريح فأما الق
التنبيهات  ت مواضعتتبعوأخيه، وأما اخلرب فيعم ذكره دون أخيه إال يف موضع واحد فذكر مع متبعيه، 

فيها : عانقرة موضالب عليه والتنصيص يف القرآن فوجدته كثريًا لكن على تقاسيم الربهان فمنها يف
ل كونه بشرفه قتقدم و ه،ينعالماته، ومكانته وآياته يف آل عمران أربع مواضع االعتناء به قبل وجود ع

بط، ومسكنه شد والرد ال، واحلل بعوالنقضوآثاره احلميدة، وأفعاله املشهودة وإحلاقه بالنقص واحلط 
 رع واثقه.يف الش ودعهالذي ال تغريه الذاريات، وال جتهله التاليات، أوجب التصديق به خالقه، وأ

ناجاته زور، ومول القزه يف ذاته عن أربعة مواضع، التحق بعضها بصاحب النور وتن النساءويف 
ه، ال يجاء حرف تنب لقه،مع إخوانه، وجوالته يف ميدانه أفرده بالصدق يف نطقه، مناسبة بينه وبني خ
 ناجاته بسماءمزيد يف بو يأتبعيض فأبانه وأظهر للعقول السليمة منزلته ومكانه، مث ذكره مبا دل عليه 

 ب سورة اإلسراء.التوحيد وشاركه يف أوضح األمساء، صاح
فصح سره األضح، ويف مثانية مواضع علمه الراسخ ومنصبه الشامخ، ونوره األو املائدةويف 

ه، قيح فهموتن باألنقص بتصريح النص، لتكميل علمه ه ونصحه وحتريضه وختصيصه وحتضيضه الَط
 ، ورده من عاملالعني يفبية خاطب احلق عباده على مقوله، كما فعل بأنبيائه ورسله وذكره باألفعال الغي

 البقاء إىل عامل لبس الكون.
. احتد سره املثلى ريقةطولب خبطه األعلى من املقامات العلى، فأحلق بالسفلى وبالعدول عن الط

ان عنفنودي يف األ هجه،بربه، تعشقًا النسالخ زمان قربه، فأراد الرجوع عن مدركه، والسلوك على من
 ألحد.اواحد الرباءة من اإلفك، فوحد واستشهد وسجد للويف عرصات الكيان بلسانك الشرك، 

قف على ع ملا وة موضموضع رتقه رتقًا ال يفتق، وجعله خلقًا ال خيلق ويف براء األنعامويف 
 لعناناد نار فساد وأمخ )توخ( توجموضعان،  مرميفلطه يسر من جنسه، ويف  حقيقة شرف نفسه.

 ونودي فلم يتلكا.موضع زكى فتزكى،  األنبياءويف  .)العناد(
 وأخصب ورتع. )فرجع( تشام فريع املؤمننيويف 
سباب أوعرف  موضع مهد له السبيل الشورىعرض بأخيه مع مجلة بنيه، ويف  الصافات ويف

 موضع نبه على مقامه تنبيهًا ال يرد بربهان ال يصد. الزخرفويف  التنزيل.
  هو املتلو الإن النيبليًا ففكان صديقًا و ، ومل يصح أن يكون متلوًاتاليًاموضع احلق  احلديدويف 

 زال املطال.ذنبه ف وردد موضعان قيل عنه فقال الصفالتايل والويل هو املوىل عليه ليس الوايل، ويف 
 .ي ومسلملبخارحرم، وأقر له باملقام وسلم، وأما اخلرب الصحيح يف مثل ا التحرميويف 

ت، وأما البينا ياتملعلم إىل غري ذلك من اآلفانظروا ما أشار إليه ابن بطال وصاحب كتاب ا
رض من العجائب ما ، ويف هذه األفإنه اجتمع به يف األرض اليت خلق منها آدم  aالنيب حممد 

لغرائب، يه من احتو يعظم مساعه، ويكرب استشاعه، وقد ذكرت هذه األرض وما فيها من العجائب وما
ت من بقية ليت خلقألرض امبا خلق اهلل من العجائب يف اأفردته هلما مسيته "بكتاب اإلعالم يف كتاب 
 ".طينة آدم 
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ام كان العفزل له يف األ خطّ واعلموا أن زمانه أربع من صورة العقود األول على حسب ما 
ن األعوام مما بقي وعة، األول كشهر والعام الثاين كجمعة، والعام الثالث كيوم، والعام الرابع كسا

ى ر يف ملكه عللمه وجا بعوهام، وإنه زائل عن مرتبته خبتمه، وظاهر بعلم غريه الكخطرات األماين واأل
ه والية، ب ختمت م والخالف حكمه، ولوال ظهر هبذا العلم، وحكمه هبذا احلكم. ما صح له مقام اخلت

املني  وله ععلمني ، ولوجهه نورين، ويف حفظهفجرينوال كملت به هداية، وإن له حشرين، ولصحبه 
" آدم لعجمااحب حكمني "وهو من العرب ال من هما يف حكم، وخيص أحدمها حبكم، فهو صيشرك

ل عبد هلل، كهو اسم  واللون أصهب أقرب إىل الطول منه إىل القصر كأنه البدر األزهر امسه عبد اهلل
ه ني، وآخرني اليقله عوأما امسه الذي خيتص به فال يظهر فيه إعراب، وينصرف يف صناعة األعراب أو

باه، أ يعرف ه والقيومية التمكني ونصف دائرة الفلك من جهة النصف الذي هلك ال يدع باسم سوا
هذا هو عل وى بني السعي واهلرولة، مرضي القول مشكور الفإن وقف قلت سرولة وإن مشى مش

 فاعلمه.

ا قد وضحت لك فيه الدليل، ومهدت لك السبيل، وأغلقت عليك بالنص باب التأويل، فيم
 ينته لك بامسه ونسبه.وع

وأنه سيد األولياء كما أن سيدنا سيد أنبيائه وإن شئت أوضحه لك يف العدد، وأقسم لك هبذا 
البلد، وإنه للسيد الصمد فانظره يف ثالثني عددًا، وكن لشيطان جهلك شهابًا رصدًا، فإن مل تقو على 

ريًا يعقوبك، هو شق يف خلقه، التفسري، فعن قريب يأتيك بقميصه البشري فيكشف كروبك ويرتد بص
وسطر من جهة خلقه وحقه، فانظر هناك جتده أباك، وأما اخلتم يف حق اإلنسان فهو عبارة عن املقام 
الذي ال ينتهي بك إليه، ويقف عليه وكل سالك حيث وصل ومقامه حيث نزل، فال يتعني فيوقف 

 وأسرار الوجود يف مزيد. عنده، وال تظهر املعارف لنا حده ولكن ختم املقامات التوحيد
 اللؤلؤة الالحقة بالياقوتة السابعة

عطف وق قطف، ف فووملا كانت القطوف دانية يف انعطاف القرون الثالثة املتوالية وكان قط
ني بلغهم عنه ح a ، وانتهى األمر، وقيل ما بقي خري وال أمري واستمسكوا حبديث النيبفوق عطف

لذي هو زمن ثالثة اد المنه"، وغفلوا عن القرن الرابع اآليت بع "أنه ما ينقضي زمان إال ويأيت شر
اد فر، ظهر الفسودخل ص الثةالنيب، وذلك أنه ملا انتهت القرون الث املهدي، واخلتم الويل، ونزول عيسى

لسرد فالتحق الثالثة اأول يف البشر، وتوالت أدوار النحوس يف األكر، إىل أن دخل رجب الفرد امللحق ب
 ومتيز يف أبوابه. بأصحابه
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من  مة وكانحملراوالتحمت القرون، بظهور السر املصون، وملا كان ذو احلجة وسط الثالثة 
فضيلة، ول بالهو األفإذا كان شهر رمضان التبعات، واملغفرة ألهل عرفات،  أعظم الشهور املعظمة.

كمة ال حلا وذلك من باب ،وهو الوسط بالدورة الربانية، واحلكمة اإلصالحية فخذ روحانيته يف التقدمي
التحق  التعظيموحيب التحكيم فهو األول، وإن كان وسطًا ومل أقل يف ذلك شططًا مث ملا كان التر

 اآلخر بصاحب التقدمي، وهو األصب واألصم، امللحق بالثالثة احلرم.
تقدم سم، يخر باجلاآل لكن أقوى ما تقوم عليه احلجة إحلاقه يف التعظيم بذي احلجة، وقد يكون

روية، قدمًا يف النشأة األخميف النشأة الدنياوية،  ًامؤخر aعلى األول يف احلكم، أال ترى أن النيب 
 صحابهأل aنيب ص الوإذا صح التقدمي فالتساوي أحرى وهبذا أشار من جرى هذا اجملرى، أال ترى ن

ضل يف ف التفاالعطب بل منكم" فأكد: "للعامل منهم، أجر سبعني منكم فقالوا بل منهم فقال عنكم
ة املد مبفاضل ضعيففانظر إىل عظيم هذا البذل وعميم هذا الفضل فإن احتج عليك اخلصم ال النطف

ادة والنقص ىل الزيإجعة والنصيف فاعلم أن للمفاضلة أبوابًا وأن هلا عند املفضل أسبابًا إذ هي را
 ملوتى وإبراءإحياء ار بفضله اآلخ باحلكم اإلصطالحي والنص، فقد فضل الواحد صاحبه بتكليم اهلل له،

ضلناهم  هبا فاليت األكمه واألبرص، وإذ قد صح القول وتبني التساوي فقد فضلونا من غري اجلهة
ة، راتب املعرف  بعضهميفتمع وعرفونا بغري الدليل الذي عرفناهم وقد يقع االشتراك بيننا يف الصفة، وجي

 وساغ لك التأويل. فضيلالتفإذا حتققت هذا التفضيل فقد فتح لك يف 
لسنني فكان اتني من امل وملا كان ذو احلجة أوان الفضل والتعيني محلنا ما بعده من الشهور على

نشاء، يالد اإلعد مبطلوع بعد إنقضاء اخلاء من حروف اهلجاء وكان ميالده إنقضاء الضاد والباء 
عند ولعز، بظهوره ا دولة م يفلك أوان احلكوانتظام األجزاء، ولعل الناقد يدخل البايع يف العلم فقل له ذ

 نقضائه، وجود ختم أوليائه، عند فناء العدد الوتر، املذكور يف الشعر.ا
 

 كتاب عنقاء مغرب يف ختم األولياء ومشس املغرب مت حبمد اهلل وعونه
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 كتاب احلجب

 يل ىل مل خل
 ألبصار بنوره،تر عن ااستدا نورًا فاحلمد هلل الذي َحَجبنا به عنه، غريًة أن ي عرف له كنٌه، ب

قع بصٌر إال ير، فال لظهواوظهر فاحتجب عن البصائر بظهوره، فاندرج النور يف النوِر وبطن الظهور يف 
 ة واحلجاب؟ن الغيبأي باأللباعليه، وال خيرج خارج إال منه، وال ينتهي قاصٌد إال إليه. فيا أويل 

  متتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتل  أ تتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتت   إلتتتتتتتتتتتتتي  
     تتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتت ا   ف   تتتتتتتتتتي    ي تتتتتتتتتت

 

  أستتتتتتتتتتتأ   تتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتت  
    تتتتتتتتت       مستتتتتتتتت    تتتتتتتتت   تتتتتتتتتي  أضتتتتتتتتت   

 

فال  عدى يده تتمن كانت غيبته حجابًا عليه فال حجاٌب وال حمجوب، ومن كانت ِهَباته ال
 واهٌب وال موهوب، ينقل العامل من يد  إىل يد، وما للواحد من الواحد ب د.

وهٌب هو مستوهب على كل حال، ومن استوهب غريه ففإنَّ من استوهب الواهب : أما بعد
ربُّ ٱَّ خم حم جم هل ُّٱ اجلواد ج وهورفاد فإين احملتاأسأل، وإليه أتضرع  وأرغب، يف اإلمداد واإلحمال، فإياه 
كان له به اخُلُلق ف aمد حمباعد واألداين، الوّهاب. سر الوجود املطلق عايل، ومشهود األاألسافل واأل

 داعية. تحققولنا التخلُّق، ولنا العلم والعني، وله معهما مقام ال احملقق فله اخُللق
ببت أن أعرف( )فأح: سرُّ اعلم أنَّه لوال احملبة ما صحَّ طلب شيٍء أبدًا، وال وجود شيء، وهذا

، ها ومقاماهتاب مراتببا عيان ويفء، فاحملبة أصٌل يف باب وجوِد األوملا كانت احلركة من شيء إىل شي
 ألفعال، وليساوجب من يا ثانيًا مل ل أيضًا أنَّ اخلوَف يوجب بعض ما ذكرناه فيجعله أصاًلوقد يتخيَّ

ف، إذ ال ن اخلائكة مكذلك وإمنا اندرج يف اخلوف حب النجاة. فلوال احلب يف النجاة ما صحت احلر
أن ي نفر  ةه العادرت بغري اخلوف، فيتخيل أن احلركة خوفية وهي ح ّبية، أال ترى إىل من طلب ما ج

 : منه، وهو العذاب فقال
 أريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     أريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال
   تتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت ر    تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتتتتت 

 

  ل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ل  قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل   
 ستتتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتت     ل تتتتتتتتتتتتتتت ال  

 

ب اده، وإمنا طلللذة تضانَّ واّللذة حمبوبة لذاهتا، وهذا الطالب ما طلب العذاب الذي هو األمل فإ
 يفَجب من ورد  يس الَعل: يلعادة، وهو الذي أشري إليه إذا قسبب األمل ليكّون عنه اللذة، وهي خرق  ال

لُقرب ظره إليه، واودام ن بوبهبستان  وإمنا الَعَجب من ورد يف قعر النريان. يشري إىل من تقوى وجده مبح
ائل أشار الق  هذا املقاميه. وإىلب إلمنه. فما زال قلبه حمترقًا باستيالء نار الوجد عليه منّعمًا بنظر احملبو

 : بقوله
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ح     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال

 

 م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  
 

لنعيم اأسباب  بني وليس هذا من باب احلقائق، وإمنا هذا من باب س كِر األحوال، فال يفرق
ن ه فيه وما كاه وفنائعلي والعذاب، وقد كان احلالج على جاللة قدره ودعواه العريضة يف استيالء احلق

 : يشري إليه من االحتاد يف مثل قوله يقول
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 م   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع ر  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 فأ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    
 إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا  

 

شريته ببتغري  أحس وشبه هذا ما اشتهر به واشتهر عنه أحس باألمل عند وقوع البالء وعندما
وهو  طي ذلك.لوقت يعلك الّطخ وجهه بدمه غريًة منه على املقام من وقوع العامة فيه، فإن حاله يف ذ

 : القائل أي احلالج
 متتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتتت     ممزتتتتتتتتتتتت 
   رمتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتت   التتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتت  
 متتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت    التتتتتتتتتتت  

 

 إ   فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
 ي متتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتت  إفستتتتتتتتتتتتتتتتت  ف التتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   الضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ     مسح

 

 : وقال فيه أيضًا وهو مما يدلك على إحساسه بذلك
 ف متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ار  ال  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتترل التتتتتتتتتتتتتتتتتتتراح

 

   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل     الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  
 متتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتي  فتتتتتتتتتتتتتتتتتت  الزتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

 

 . وحسب العارف باملقامات من هذا الرجل ما قال.فجعله تنينًا
 ملقاماتاعلى أواحلاصل من أمره أنه كان صاحب إدالل ال صاحب سكر، وإذا كان احلب هو 

امات يع املقه مجواألحوال، وأصلها والساري فيها، وكل ما سواه فرع منه فاألوىل أن ترد إلي
دأ العامل ببه ومبد وسامع واألصل الكلي كونه مقام أصل الوجوواألحوال. ومما يفيدك أن األمر اجل

 وصفيًا. فاختذه اهلل حبيبًا، حني اختذ غريه خلياًل، وجنيًا، aوممده، وهو حممد 
 لوات اهللسيد ص"أوتيت جوامع الكلم" فمن حقيقة هذا ال: وقد قال عليه الصالة والسالم

 وسالمه عليه تفرعت احلقائق علوًا وسفاًل.
   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  هللا  مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ر لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

 

 أ  ي متتتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتتت ل  فتتتتتتتتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتتتتتتتتت  
 

باحلب . وaد حمم فأعطى اهلل عز وجل أصل املقامات وهو احملبة أصل املوجودات وهو سيدنا
ببت أن عرف فأحأال  "كنت كنزًا: كان الوجود احملدث. وقد ورد يف الكتب املنزلة قال اهلل تعاىل

 بت.عرفوين". فقد جاء بأحببت وحتبأعرف فخلقت خلقًا وحتببت إليهم بالنعم حىت 
عن طلبها  ك علوهاؤيسنيفإذا حتققت أن احملبة هي األصل، وأهنا أعلى ما يوهب من الع ال. فال 

 : وقد قيل
   يميستتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتت ف
 إ  الق تتتتتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت     رف   تتتتتتتتتتتتتت 

 

 فتتتتتتتتتتتتتتتتف  ل م تتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت ري      ر ي تتتتتتتتتتتتتتتت  
   متتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتتت  أ    تتتتتتتتتتتتتتتت   فأ    تتتتتتتتتتتتتتتت 

 

ود منها شرب، فما اختص إال بالكمال فيها ولكل موج aيدنا حممد هذا وإن اختص هبا س
ا مبما ظنك فب، اب عن احملبولكن تتفاضل املشارب، ومع أهنا أعلى املقامات والوقوف معها حج

 يكون األعلى  بد أني، المنها. وملا كان األمر على الترقي والتداين إىل مقام التديل والتلق يتفرع
تدانيًا، مذا كنت إعلى ا كنت متدليًا. وال بد أن يكون األنزل حجابًا عن األحجاب على األنزل، إذ

 جاب.حلكن الصاعد حمكوم عليه، واملتديل حاكم، والكل يف احلجاب، ومقام ال حجاب 
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 فصل متمم
يست شيئًا ن كان لًا ماعلم أيها احملب كائنًا من كان أن احلجب اليت بينك وبني حمبوبك كائن

شياء ف مع األا وقألشياء ال لألشياء، كما يقول من مل يذق طعم احلقائق، وإمنسوى وقوفك مع ا
جاب، حيء وال شال  لضعف اإلدراك، وهو عدم النفوذ، وهو املعرب عنه باحلجاب، وهو عدم. والعدم

كان   منولو كانت احلجب صحيحة لكان من احتجب عنك احتجبت عنه. والعرف ما نذكره إال
 و الذي يعرف ما يعرب عنه باحلجاب.احلق مسعه وبصره، وه

حجابك  ف هوواعلم أنك إذا تفرغت ألمر ما بالكلية فبالضرورة تقف معه، وذلك الوقو
وف مع الوقوفتتخيل أن الوقوف معه حجبك، وليس كذلك والوقوف مع اخللق حجابك عن احلق، 

ر ة من ذكلسنوا احلق حجابك مع اخللق. وهذا من باب التوسع واإليناس، كما ورد يف الكتاب
 احلجب النورانية والظلمانية وعلى هذا التوسع ثبتت احلجب.

 حجاب العلم
حلق، ، وهو اثاينوهو أول احلجب الشريفة، وهو حجاب عن العني، والعني حجاب عن العلم ال

 هن العني. وهذع حجاب لثاينوهو ما وجد له املعلوم. وقد يعلم ذلك قبل العني فيصري أيضًا هذا العلم ا
 الثالث مراتب ال تكون إال إذا كان املعلوم كونًا من األكوان.

ن صفة م ألنه ال ملوأما الذات املقصودة فليس إال العلم األول والعني ألنه يستحيل أن يق
يها فآثار خمتلفة به إليه ا مناحلدوث، لكن يقتضي أن يكون عليها العامل قسمني مثاًل وأن يكون التردد من

 : كما قيل
 م تتتتتتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتتتتتت      إليتتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتت   

  أ  تتتتتتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتتتتتتي  يتتتتتتتتتتتتتتتت      إليتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 فأ ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  م ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 ف  تتتتتتتتتتتتتتتتت   فيتتتتتتتتتتتتتتتتت   ر ي تتتتتتتتتتتتتتتتت     ي تتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

م الثاين. هو العلوحق  فمعرفتنا بوجود الكعبة مثاًل علم، ومشاهدهتا عني، ومعرفة ما وضعت له
 ه.فهذا املتداول يف ألسنة القوم من علم اليقني وعينه، وحّق

 احلب
 
 حجاب

حكام أمها من ودان ض حجاٌب عن نفسه، فإنه يطلبك بالفناء والبقاء، ومها اعلم أنَّ احلبَّ
يك معك، فيبق مراألال وهي البهت فيفنيك عنَك، ويطالبك بامتث احلب، ألنه يطالبك بطلب املشاهدة.

ن تومهت لفة، فإاملخابآثرت احملبوب على نفسك ما مل تتوهم وقوع اهلجران  األمروإن آثرت امتثال 
احلب فبوب. ظ احملا آثرت نفسك، وإن آثرت املشاهدة فأنت يف حظ نفسك مؤثر هلا على حذلك فإمن

 .يطالبك حبب الوصل كما يطالبك حبب الفراق إذا كان الفراق حمبوبًا حملبوبك
 : آخر وقال، "وكل ما يفعل احملبوب حمبوب": وقد قيل

تتتتتتتتتتتتق  فيتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتت  ف     ح
 

تتتتتتتر  أ  تتتتتتت  زتتتتتتت حفع    متتتتتتت  ال  تتتتتتتر   تتتتتتت  ز 
 

إن كنا نعقل أنَّ حبَّ الوصلة يف احلب ذايت، وحب الفرقة يف احلب عرضي غري ذايت، ولكن ال و
بد من حبه فإذا أحب احملب الفرقة فقد فعل ما ال تقتضيه حقيقة احملبة، وإن مل حيب الفرقة اليت هي 
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له، فإنه ال حجة ال تقتضيه احملبة فاحلاصل من هذا أن احملب هالٌك حمجوج  حمبوب  حمبوبه فقد فعل ما
 : حكام. وأما قول من قالحصل يف مقاٍم متناقض األ

 أريتتتتتتتتتتتتتتتت ع  زتتتتتتتتتتتتتتتت ل   يريتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتر 
 

 فتتتتتتتتتتتتتتأ ر  متتتتتتتتتتتتتت  أريتتتتتتتتتتتتتت  لمتتتتتتتتتتتتتت  يريتتتتتتتتتتتتتت ع  
 

 : خرل اآلفليس بتام وال كامٍل يف احملبة فإنه قال بالترك ال باحملبة خبالف قو
 أ تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت اف  أخ تتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتت 

 

   تتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت  يم تتتتتتتتتت  الم  تتتتتتتتتت ل م  تتتتتتتتتت لع  
 

وى احملبوب شي يف هامل ارك، وهل أحبَّ أم ال فهو يف موقف االحتمال. واآلخر أمت يففالواحد ت
يص ختلاحملبوب و يف هوى ملشياال أنه أمت يف احملبة. وصاحب الترك واإلرادة أمت يف احملبة ألنه أمت يف 

ا  وقدره، فإذىلهلل تعااء امر عندي أْن حيب حب احلبيب الذي هو الفرقة ال الفراق. مثل الراضي بقضاأل
الفراق، بحملبوب اضاء قضى بالكفر فهو يرضى بالقضاء ال باملقضي به فإن املقضي هو الكفر وكذلك ق

اب قول ذا البهب فإمنا يتعلق رقة.ما هو عني الفراق، فحب احملب إمنا يتعلق بإرادة احملبوب، الفرقة ال بالف
 .جمنون بين عامر حني ضمَّته ليلى إىل صدرها فنظر إليها

حبها حلب وصاهوة اشإليِك عين فإنَّ حبِك شغلين عنِك، فهذا فناٌء يف احلب. ويسمى : وقال
 : ملتذٌّ يف اتصاٍل دائٍم وقد قيل يف املعىن

  لمتتتتتتتتتتتت  رأيتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتل  ي  تتتتتتتتتتتت ع  تتتتتتتتتتتت رف
تتتتتتتق   تتتتتتتتل  ال تتتتتتتتل  متتتتتتتر   لتتتتتتتت  أ تتتتتتتت      ح

 

  متتتتتتتتت  لتتتتتتتتت    تتتتتتتتت    تتتتتتتتت  الممتتتتتتتتت    تتتتتتتتت ا   
  متتتتتتتتت    التتتتتتتتت    تتتتتتتتت    تتتتتتتتت  م تتتتتتتتت   متتتتتتتتت   

 

 نفسه من يفاحملب  سكنهايف هذا املقام هجٌر ألن الصورة الروحانية املعنوية اليت موال يتصور 
 : مشاهدة حمبوبه ثابتٌة عنده، وليس هلا وجٌد إال فيه. وهلذا قيل

 متتتتتتتت  لم  تتتتتتتتت     تتتتتتتتت   تتتتتتتتت مر متتتتتتتتت   تتتتتتتتت اف
  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف  إ    ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 ف  ي تتتتتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتتت  

 

 غيتتتتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتتتت    ال  تتتتتتتتتتتتتت    ا غ تتتتتتتتتتتتتترال   
 ا  تتتتتتتتترال   فتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتما   لتتتتتتتتت  يتتتتتتتتت   فتتتتتتتتت 

  تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت  ف متتتتتتتتتتت  ا أ تتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتت 
 

ه، فإذا قبل قُّقه بوحت واحلس ال يقيده عن مشاهدة هذا املثال احلاصل عنده، لقوة سلطانه عليه
 احلب روحاين ة فإنَّ ناسباحملب من خارج عن احملبوب طلب احملب البعد عنه ال العطف منه يف عينه للم

مل ألنه ليس رقة واألا الفت املفارقة تقع بعدهووصلت الذامعنوي، واملثال كذلك فكانت املناسبة أمت، 
عد باف من األمل فراق فخال قيس". هذا" بدائم االتصال ملا يعطيه املقام من تغيُّر األحوال فيتوهم مثل

فى الغريبة اكت الصورة عاشقوالنَّعيم، فوقع النُّفور منه للصورة اخلارجة ألن األجنبية مصاحبٌة هلا، 
ىل ولو ريق اهلل تعاطما يف ال سّيالقرىب مقدَّم على اجلار اجُلنب، وهذا ذوٌق يعزُّ َواِجد ه  وواجلار ذي 

دًا، ال مساعًا أباهدًا وشوا مر ما طلبع الذين هم ضاّلة الصوفية هذا األوجد القائلون باملشاهدة والسما
وكان  وال ُقربًة، طريقًا علوه جبالشاهد وال بالسماع كتاٌب وال سنة وال جيئألنه مقام  فرقة ، وهلذا مل 

 من املباحات إال الشاهد فإنه إىل احملظور أقرب منه إىل املباح.
ه بستدعاه وال تعلَّق له اما أحبَّ السماع قط وال  aومما يؤيد ما أومأنا إليه كون رسول اهلل 

: فه بالدني يديضرَب بتاجلامع للمقامات كلها حىت قال للمرأة اليت نذرت أن  a خاطٌر أصاًل وهو
 إْن كنتِ نذرِت وإال َفال.
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 الق لهَخفعله من ال يف باب قيامه يف السماع وأمثاله مستفعٌل است aوكلُّ حديث  روي عنه 
 ةبل هو من قو راك،ليتمكن بذلك من شهوته. وأكثر شيوخ هذه الطريقة يف حمل الضعف عن هذا اإلد

يه فقة ال تتصور إن الفردمت فربه هبذه املنزلة اليت تق اإلهلي الصحيح وكذلك حبُّ العبد واإلرثالنبوة 
ت فرق بني الذا حىت ياَهَدشألنه به، وفيه، ومنه، وإليه، وهو، فال فراق. لكن ينبغي أن يعرف أي ذات  

، فمىت تحول والتبدليقع ال فيهااحلقيقية اليت هي "اهلو" وبني الذات اجملازية اليت هي عبارة عن الصورة و
 حملب ما عنده فيه فتلك املشاهدة.ما طالع ا

هد له به، مبا يش طلبهتومىت ما طالع ما مل يكن عنده فتلك الرؤية والنعيم هبا أمت فاحذر أن 
 نا.و حسبواهلل املوفق وه واطلبه من غري ما تشهد له به، لكن مبن يعرف هو نفسه به.

 حجاب اخللوة 
  خص.قريب األحجاٌب عن التجلي ال :واجللوة حجاٌب عن التجلي القريب األعم.: اخللوة

 : ما قال  يدريوقد ضّمنها قائُل فقال، وإن كان ال مع كل واحد منهما حمجوب.: والواقف
 إلتتتتتتتتتتت  الخ تتتتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتتتأ  ع فيتتتتتتتتتتت   مستتتتتتتتتتت 

 

  متتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتت  ال  يتتتتتتتتتتتت  إلتتتتتتتتتتتت  ال ميتتتتتتتتتتتت  
 

 اخللوة. فقده يفيحني  واآلخر يطلبه يف املأل يطلبه يف اخللوة حني يفقده يف املأل. فالواحد
من وجَد  :Fائفة طت الوهو ال يتقيد هبما فقد َشِهدا على أنفسهما بعدم املعرفة به. وقد قال

لعكس. ولكن كذلك باوبه  نس يف املأل، فإنه إمنا كان باخللوة الاألنس به يف اخللوة، وفقد ذلك األ
 ى.األنس باخللوة أعلى، ألهنا احلجاب األقرب، واملقام األسلم، واحلال األرض

 
 
 الرؤية حجاب

 : يلما قالرؤيُة حجاٌب عن املرائي وإن كان للرؤيِة معًنى لطيف جيده الرائي ك
  ل تتتتتتتتتتتتتتتت  ل  يتتتتتتتتتتتتتتتت   ل يتتتتتتتتتتتتتتتت ع م   تتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 لتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتأ  الم  ي تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتي ع  
 

. فال جيده  للعلمازيًاولكن العلَم بالشيء ألطف منه يف ذاته عند وقوع اإلدراك وهو يطلبه مو
 : ا قيلكذلك عنده فيكون رؤيته حجاب عليه كم

         ع             ال   رأي م  ل

 ملرئي هنا ليس، فإن ارناهعلى أنَّ إدراك احلقيقة يف الُقرب غري أن الرؤية العظمى خبالف ما ذك
لوجه وأما ا السلب.لوجود ووم اعلى صورة العلم إال بوجه  ما، فإنَّ املرئي ليس مبعلوم املاهية لكنه معل

  :عن اإلمام علي  ملشاهدة اليت هلم هنا كما قيلاخلاص للعارفني هنا فهو ا
 رأيتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتي     تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 أ تتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت  أيتتتتتتتتتتتتتت   
  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  ل تتتتتتتتتتتتتتتتتت    فيتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 فمتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   

 

 فق تتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت    
   يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  إ  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
 فتتتتتتتتتتتتتتتتتتي    التتتتتتتتتتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
  فتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت   

 

 ال باملشاهدة.ل من املشاهدة وبه تقع اللذة صِّوالشاهد ما ح 
 مت كتاب احلجب
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 كتاب إنشاء الدوائر

 يل ىل مل خل
مقدمتني  ملباهاةة واعلى صورته وخّصه بسريرته، وجعل املضاها اإلنسان احلمد هلل الذي خلَق

قاته، رة خملوه حضبلتصحيح نتيجِة معرفته، فطورًا يضاهي به حضرة ذاته وصفاته، وطورًا يضاهي 
يس له يفء لع الذي لساطابادئ األ َوْل واملقابل حضرة األزل، النور والصالة على النيب اجلامع للم

صورة  ز علىاألول املرب والنشءواملستور خلف حجاب ليس كمثله شيء، ذلك حقيقة احلقائق 
ومنه من  والوصف السماملخلوقات واخلالق، منه من باب الشكل ومنه من باب احلقيقة ومنه من باب ا

 وآله وصحبه وسلم وشرف وكرم.  عليهصلى اهللباب اخلالئق حممد 
لى عأطلعين كشفًا واهتا وذيف  أما بعد فإنَّ اهلل سبحانه ملا عّرفين حقائق األشياء على ما هي عليه

صاحب على ال خذهاحقائق نسبها وإضافاهتا، أردت  أن أدخلها يف قالب التشكيل احلسي ليقرب مأ
ا ره يف أفالكهي أفكاراِربصره عن إدراكها ومل تسبح َد الويل عبد اهلل بدر احلبشي وليتضح ملن َكلَّ

السجود وإذا بالئكة ه امللفيتبني له من أين مرتبته يف الوجود وما الشرف الذي حتصَّل له حىت خضعت، 
ه، حيث لصدق عنحلق اأال ترى خرب ا سجد له امللك الكرمي األخلص فما ظنك باملأل األسفل األنقص

 لعامل كله أمجع حتت تسخري هذاوأدخل ا ،[13: ]اجلاثية َّخي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن ُّٱ: قال
ل، فهم بني ك ويبتهإلي رفع فما من مأل أعلى إال بك مستعل وما من مأل أدىن إال يتضرعاأل اإلنسان

ق يصلي سيد احلن المستغفٍر لك ومصّل عليك، ومَلك  سالٍم يوصله من احلق تعاىل إليك، وإذا كا
يها إال تناه مة  عند ونعوإذا كان ناظرًا لك، فما ظنك خبليفته، وما من فاكهة عليك فكيف مبالئكته، 

ال إة وال دقيقة له حقيقود كلك ما أودع اهلل من املنافع فيها، فما يف الوج م تضرعة لك خاضعة أن تؤتى
 اإلنسان ذاهلما صح  لوالفق والدقائق، ومنك إليها ومنها إليك، رقيقٌة فعدد الرقائق على عدد احلقائ

صح عنه  عشق ملابه تأحسن تقومي وُفطر على صورة القدمي واستخرج من قصرياه احلق ملا سكن له، و
ال دارت وألمالك اجوه ووجود خلق وال داَن له املأل  األعلى وال ظهر باملوقف األجلى وال عنت له 

ذه همحن من كمال واد الره اجلعلى ما خّصك ب اإلنسان أيهافالك، فاشكر اهلل ثانيًا، يا بنفسه أجرام األ
ّيز بينك بودك ومن معالنصبة وأوقفك على معاين حقائق هذه النسبة فاحبث عن وجودك وأين مرتبتك م

وضحت  لك أذا وقد هاين وبني عبيدك، فإنك إن فعلت هذا ح شرت يف االستواء الرمحاين واإلنباء الرب
يف الصور  اخلالئقوالق، اخل اإلنسان على مضاهاةالدوائر اإلحاطية يف هذا الكتاب الذي مسيته إنشاء 

 ضربت األمثالوألشكال اصبت ليه يف أنابيب الرقائق، فناحملسوسة واملعقولة واخلالئق وتنزيل للحقائق ع
اًل م وتوصيهتقريبًا للف سان،مبا هو إنسان وما فيه مبا هو صاحب إميان أو إح اإلنسان وبّينت  ما هو يف

 ون نسأل التأييد والعون مبنه وكرمه.للعلم، ومن موجد الك
واعلموا وفقكم اهلل لطاعته وجعلكم من الفائزين مبعرفته برمحته، أنه ملا كان الغرض  يف : فصل

يف الوجود ومنزلته يف حضرة اجلود وبروزه من غيبِه بعينه وهل كان  اإلنسان هذا الكتاب أين مرتبة
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على العدم والوجود، وملاذا يرجعان وهل بني ذلك الوجود متَّصفًا حبال قبل كونه، احتجنا أْن نتكلَم 
والعدم ما ال يتصف هبما أم ال فجعلت  هذا الفصل هلذا األمر ومعرفته مث بعد ذلك إن شاء اهلل ننشئ 
الدوائر واجلداول ومندُّ الرقائق واحلبائل ونربز األصول والفروع، ونفرق بني املفروق واجملموع وما 

والسماء وكيفيات، التجليات وترتيبها على املقامات،  اإلنسان مساء، وأين األرض منيتعلق هبما من األ
كل ذلك وأشباهه يف أبواب مبوبة، يف هذا اجملموع وأشكال منصوبة بصناعة عملية ليقرب على 
الطالب مأخذ الفوائد واملعاين منها، ويتصور املعىن يف نفسه صورًة متجسدًة تسهل عليه العبارة عنها 

وة حصوهلا يف اخليال وحيرص الناظر على استيفاء النظر حىت يقف على كلية معانيها، إذ املعىن إذا لق
ُأدخل يف قالب الصورة والشكل تعشق به احلس وصار له فرجة يتفرج عليها، ويتنزَّه فيها فيؤديه ذلك 

 تصوير والتشكيل.إىل حتقيق ما نصب له ذلك الشكل وجسدت له تلك الصورة، فلهذا ما أدخلناه يف ال
فاعلم أن الوجود والعدم ليسا بشيء زائد  على املوجود واملعدوم، لكن هو نفس املوجود 
واملعدوم، لكن الوهم يتخيل أن الوجود والعدم صفتان راجعتان إىل املوجود واملعدوم، ويتخيلهما 

وجود بعد أن مل يكن، كالبيت واملوجود واملعدوم قد دخال فيه، وهلذا تقول قد دخل هذا الشيء يف ال
وإمنا املراد بذلك عند املتحذلقني أمنا معناه أن هذا الشيء وجد يف عينه، فالوجود والعدم عبارتان عن 
إثبات عني الشيء أو نفيه مث إذا ثبت عني الشيء أو انتفى فقد جيوز عليه االتصاف بالعدم والوجود 

عينه موجودًا يف السوق، معدومًا يف الدار فلو فيكون زيد املوجود يف  واإلضافةمعًا، وذلك بالنسبة 
وصاف اليت ترجع إىل املوجود كالسواد والبياض الستحال وصفه هبما معًا، والوجود من األكان العدم 

بل كان إذا كان معدومًا ملا يكن موجودًا، كما أنه إذا كان أسود ال يكون أبيض، وقد صح وصفه 
هذا هو الوجود اإلضايف والعدم مع ثبوت العني فإذا صح أنه ليس بالعدم والوجود معًا يف زمان واحد، 

بصفة قائمة مبوصوف حمسوس وال مبوصوف  معقول وحده دون إضافة فيثبت أنه من باب اإلضافات 
مام والوراء فال خيص هبذا الوصف وجود شرق واملغرب واليمني والشمال واألوالنسب مطلقًا، مثل امل

ح أن يكون الشيء معدومًا يف عينه يتصف بالوجود يف عامل ما أو بنسبة  دون وجود، فإن قيل كيف يص
ما، فيكون موجودًا يف عينه معدومًا بنسبة  ما، فنقول نعم لكل شيء يف الوجود أربع مراتب إال اهلل 

وجود الشيء يف عينه، وهي املرتبة الثانية : تعاىل فإن له يف الوجود املضاف ثالث مراتب املرتبة األوىل
وجوده يف العلم وهي املرتبة األوىل بالنظر إىل علم اهلل : بالنظر إىل علم احلق باحملدث، واملرتبة الثانية

وجوده يف الرقوم ووجود اهلل احلق تعاىل : لفاظ، واملرتبة الرابعةوجود يف األ: ا، واملرتبة الثالثةتعاىل بن
هذا هو اإلدراك الذي حصل بأيدينا اليوم وال بالنظر إىل علمنا على هذه املراتب ما عدا مرتبة العلم، 

أدري إذا وقعت املعاينة البصرية املقدرة يف الشرع هل حيصل يف نفوسنا علم إثبات  أو مزيد وضوٍح يف 
جنس العلم الذي بأيدينا اليوم يف علمنا به سبحانه فإن كان كذلك فليس له إال ثالث مراتب وإن كان 

اآلخرة أو حيث وقعت املعاينة ملن وقعت فقد نصفه باملرتبة الرابعة فتحقق يوجب النظر إثباتًا يف الدار 
هذه اإلشارة يف علمنا باهلل سبحانه فإهنا نافعة يف الباب، مث هذه املراتب باإلضافة إلينا كما قدمنا بتقدم 

ض باإلضافة وجود العني أو وجود ما مياثل العني أو وجود أجزاء العني مبدَّدًة غري جمموع بعضها إىل بع
إىل شكل ما خيترعه العاقل كل هذا ال بد من تقدميه أعين واحدًا منها مث بعد هذا ينضبط يف العلم 
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ويتصور يف الذهن، هذا باإلضافة إلينا وباإلضافة إىل اهلل تعاىل إمنا العلم متقدم من غري زمان بالشيء قبل 
لشيء يف عينه ومتقدم عليه، غري أنَّ َثم سرًا عينه، فوجود الشيء احملدث يف علم اهلل تعاىل قبل وجود ا

سنومئ إليه يف هذا الفصل إن شاء اهلل تعاىل، ونبني لك أن وجود العني يتقدم على وجود العلم باملرتبة 
ويساويه يف الوجود أزاًل ال من جهة كوهنا حمدثة وهذا يف حق احلق، وأما يف حق اخللق فسنبني لك أن 

ينه تفصياًل أنه قد كانت له حالة ما بالنظر إىل أمر ما ال يتصف فيها إدراك احلق للموجود يف ع
 تلك املراتب األربع املتقدمة فهي أن نيفأما تبي: بالوجود، وال بالعدم مع عدمه يف عينه، مث نرجع ونقول

ه أو زيد باللسان فنعقل معناه أو نرقمه يف الكاغد زيد، فنعقل معناه أو يظهر يف عينه فنعقل معنا: نقول
نتخيله يف أنفسنا، وهو غري حاضٍر فنعقل معناه وهذا هو الوجود يف العلم، فكل واحدة من هذه املراتب 
متحدة املعىن مل يزد باختالفها معىن يف زيد فكل شيء قدمي أو حمدث ال خيلو من أن يكون يف بعض 

 هذه املراتب أو يف كلها.
قولنا قدمي  ٌم، أمامعدو قدمٌي حمدٌث موجوٌد اناإلنس إن: فإذا تقرر هذا وثبَت أنه احلق فنقول

ٌث ما قولنا حمدورة، وأملذكافألنه موجود يف العلم القدمي متصوٌر فيه أزاًل وهي من بعض مراتب الوجود 
م معدوم يف  الكاليفجود فإن شكله وعينه مل يكن مّث كان فيخرج من هذا أن زيدًا موجود يف العلم مو

س بصفة  وجود لين الصور اتصافه بالوجود والعدم أزاًل، فصح من هذا أالعني أزال مثاًل، فقد ت 
ما  كوال نعلم ذل ملعدوم،و باأللموجود، وإن قد تقرر هذا فبقي لنا أن ننظر مباذا يتعلق العلم باملوجود 

تتعلق  يقة يف النفس عن حقبارٌةعمل نعلم ما هو العلم وإىل ماذا تنقسم املعدومات، فنقول أواًل إّن العلم 
 ، واملعلوماتي العلمهيقة باملعدوم، واملوجود على حقيقته اليت هو عليها أو يكون إذا وجد فهذه احلق

له، ودخول  الصاحبةوله تنقسم أربعة أقسام معدوٌم مفروٌض ال يصح وجوده البتة، كالشريك والولد لإل
شخٍص من كاريًا، ضطرًا ال ااجلمل يف س ّم اخلياط، ومعدوٌم جيب وجوده وجوبًا ترجيحيًا اختياري

و ومرارة احلل  البحريفبحر اجلنس الواحد وكنعيم اجلنة للمؤمنني ومعدوٌم جيوز وجوده، كعذوبِة ماء ال
عين ما أذا كله ه وهوأشباه ذلك، ومعدوٌم ال يصح وجوده قطعًا اختياريًا، لكن وجود شخص من جنس

بت ن احلقيقة تث على أعدًافصا شخص الثاين من اجلنسجيوز وجوده وما ال يصح اختيارًا، إمنا أريد به ال
: ]الرعد َّىت نت ُّٱمع الس رادة وتنفي االختيار، كما تثبت العلم وتنفي التدبري وإن كان َورَد يفاإل
ريعة ولكن من وقف على سر وضع الش، [68: ]القصص َّحص مس خس حس جس ُّٱ َوَورد [5: ]السجدة،[2

ريٌد مأنه سبحانه  ايب هذا كتار، وسأبّينه  إن شاء اهلل تعاىل يفعرف موضع هذا اخلطاب بالتدبري واالختي
رآن ا ورد يف القأنه كلموالة غري خمتاٍر وأنه ما يف الوجود ممكن أصاًل وأنه منحصٌر يف الوجوب واالستح

 .ٱَّ يق ىق ُّٱٱَّ خئ حئ ُّٱ: الكرمي من قوله
ستحيل ضد مشيئته فخرجت اقتران املشيئة حبرف االمتناع لسبٍب موجود  قدمي يستحيل عدمه في

املشيئة عن باهبا املعقول، يف العادة إىل باهبا املعقول يف احلقيقة، فمهما ذكرت  يف كتايب هذا ما يدل على 
اإلمكان أو االختيار أو التدبري وغري ذلك مما تأباه احلقائق فإمنا أسوقه للتوصيل والتفهيم اجلاري يف 

وضوعات ومعه أتكلم يف احلقائق وإياه أخاطب ومن نزل عن العادة، وصاحب احلقيقة يعرف مرتبة امل
هذه احلقائق فإنه حيمل الكالم على ما استقّر يف ع رف العادة الذي يتخيل فيه أنه حقيقة، فيقبل كل 
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واحد منهما املسألة وال يرمي هبا لكن من وجهني خمتلفني وبينهما ما بني مفهوميهما، فإذا علمت هذا 
ن هذه األقسام إال بالثالثة، وأما املعدوم الذي ال يصح وجوده البتة فال يتعلق به علٌم فالعلم ال يتعلق م

أصاًل ألنه ليس شيئًا يكون فالعلم إذًا ال يتعلق إال مبوجود وال يتعلق مبعدوم رأسًا، إذ العدم احملض  ال 
إال النفي احملض  يتصور تعلق العلم به ألنه ليس على صورة وال مقيد بصفة، وال له حقيقة تنضبط،

والنفي احملض ال حيصل منه يف النفس شيء إذ لو حصل لكان وجودًا والعدم من مجيع اجلهات ال يكون 
وجودًا أبدًا فإن احلقائق ال سبيل إىل قلبها، أال ترى علمك بنفي شريك  عن اهلل تعاىل إن تأملت إىل ما 

فما جتد يف النفس شيئًا إال الوحدانية تقدر لك يف نفسك وما انضبط لك يف قلبك من نفي الشريك 
وهي موجودٌة وهي اليت ضبطتها النفس ، وإن أبيت قبول هذا وعسر عليك فارجع إىل نظر آخر وهو 
أنَّ الشريَك معلوٌم عندك موجود يف عينه يف احملدثات، يف حق زيد، فتلك النسبة اليت أضفت هبا 

 اهلل تعاىل، فانظر علمك باحملال راجعًا إىل العلم الشريك إىل زيد موجودة، هي بعينها مل تضفها إىل
بأجزاء متفرقة موجودة ولوال ذلك ما عقلت نفيها عن اهلل تعاىل فمهما تصور لك العلم بعدم ما فليس 
عندك إال العلم بوجود ضده، أو بوجود الشرط املصحح لنفيه أو بأجزاء موجودة يف العامل نفيت نسبتها 

قيقة ذاتية موجودة لذلك املوجود، هو عليها علمتها أنَت فنفيت عنه ما منعت وإضافتها ملوجود ما حب
تلك احلقيقة قبول ما اتصف هبا لذلك وأثبتها آلخر حلقيقة  أيضًا موجودة يتصف هذا املوجود الذي 

 أثبتها له هبا، فتحقق هذه املسألة فإهنا نافعة إن شاء اهلل تعاىل.
 ازًا أو حمااًل أو جوجوبًاملعدومات وما عداه فقد جعلناه إما ووهذا هو القسم الواحد من أقسام ا

ود ىل الوجإعًا اختيارا مع فرض وجود شخٍص من اجلنس، فكلها راجعة إىل الوجود وما كان راج
 فالعلم يضبطه وحيصله.

ادث حلتعلق أزاًل باعلم املذ اللوال ما هو على الصورة ملا تعلق به العلم أزاًل، إ اإلنسان واعلم أن
 له بأسره علىكالعامل وها علي اإلنسان إمنا حصل ومل يزل حاصاًل بالصورة املوجودة القدمية اليت خ لق

ثله مبعدوم بتعلقه لق بامليتع عليها فالعلم إمنا اإلنسان ، فهو أيضًا على الصورة اليت خلقاإلنسان صورة
علم من أي أريد أن  أتقول يل إين املوجود، فافهم فإذا تقرر هذا فقد ميكن أن ت حّدث يف النفس أن

ن الرؤية البد م أنه طريق يتعلق العلم باملعلوم املعدوم الذي جيوز وجوده، فإين فهمت من كالمك
ملراد مان، وإمنا اليه الزعوز جيوحينئذ  حيصل العلم يف زمان الرؤية، أو يف تقدير زمان إن كان الرائي ال 

تعلم املعلوم، فل و أجزاءأ لومك البصري أو مثل البصري أو مثل املعحصول العلم عند رؤية املعلوم باإلدرا
م من قوااأل ي منق كل عامل سواء، وال أحاشمر كما فهمت وأشرت إليه كذا هو عندي يف حأن األ

 مي الذين اللوب الع الق أحد  غري أين سأنبهك على ما سكتَّ عنه من االعتراض أدبًا منك وخوفًا على
 تتفطن ملا أومأت إليه رمزًا. يعقلون وملعرفتك

فاعلم أنه ليس من شرط تعلق العلم باملعلوم، عند اإلدراك أن تكون أشخاص ذلك اجلنس 
موجودة يف أعياهنا، لكن من شرطها أن يكون منها موجود واحد أو أجزاء يف موجودات متفرقة  

إذًا إمنا تعلق رؤيتك بذلك  جبمعها، يظهر موجود آخر فتعلمه وما بقي معدومًا فهو َمَثٌل له فعلمك
املوجود وتلك احلقيقة، وليس مساع األصوات معرفة أعياهنا وإمنا ت عَرف عينها من باب الرؤية، وهكذا 
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كل معلوٍم على مساق ما تقدم فما بقي معدومًا فمدرك حقيقًة عندك إدراكًا صحيحًا، ألنه مثل أم 
 أحاطه من غري ختصيص موجود يف نفسه أجزاء موجودات ال سبيل إىل هذا وضرورة أن كل عامٍل

وعينه عامٌل بنفسه مدرك هلا وكل معلوم سواه إما أن يكون على صورته بكماهلا فهو َمَثٌل له أو على 
بعض صورته، فمن هذا الوجه يكون عاملًا باملعلومات ألنه عامٌل بنفسه وذلك العلم ينسحب عليها 

 تقّيد غري أنك جيب عليك التحفُّظ من التشبيه إن دخلت انسحابًا خ ذ هذا عمومًا يف كل موجود  وال
إىل احلضرة اإلهلية والتمثيل، فهذا هو إدراك املفصَّل يف اجململ، وأما حنن فما أدركنا اجململ إال من 
املفصَّل احلادث احلاصل يف الوجود، مث أدركنا يف ذلك اجملَمل تفصياًل مقدرًا ميكن أن يكون وأن ال 

م ما َأومأنا إليه يف قولنا عمومًا، يف كل موجود  وال ت قّيد، فإنه من وجد على صورة شيء يكون، فتفهَّ
فذلك الشيء أيضًا على صورته فبنفِس ما يرى صورته رأى من هو على صورته وبنفس ما يعلم نفسه 

س يف علم من هو على صورته ال ينقصه من ذلك شيء، فإذا حتصَّل هذا يف مسعَك وَنَفَث به روح القد
 القلب وحّد الذهن وخّلص الفكر ملا أذكره لك إن شاء اهلل تعاىل. رروعك فألِق السمع وأحصِ 

فاعلم أن األشياء على ثالث مراتب ال رابع هلا والعلم ال يتعلق بسواها وما عداها فعدٌم حمض ال 
ثة منها ما يتصف إن هذه األشياء الثال: ي علم وال ي جهل وال هو متعلٌق بشيء، فإذا فهمت هذا فنقول

بالوجود لذاته فهو موجوٌد بذاته يف عينه ال يصح أن يكون وجوده  عن عدٍم، بل هو مطلق الوجود ال 
عن شيء، فكان يتقدم عليه ذلك الشيء بل هو املوجد جلميع األشياء وخالقها ومقدرها ومفصلها 

لقيوم العليم املريد القدير الذي ليس ومدبرها وهو الوجود املطلق الذي ال يتقيد، سبحانه وهو اهلل احلي ا
كمثله شيء وهو السميع البصري، ومنها موجوٌد باهلل تعاىل وهو الوجود املقيد املعرب عنه، بالعامل 
والعرش، والكرسي والسموات العلى وما فيها من الَعامل واجلو واألرض وما فيها من الدواب 

يكن موجودًا يف عينه مث كان من غري أن يكون بينه واحلشرات والنبات وغري ذلك من العامل، فإنه مل 
وبني موجده زمان يتقدم به عليه فيتأخر، هذا عنه فيقال فيه بعٌد أو قبٌل هذا حمال وإمنا هو متقدم 
بالوجود كتقدم أمس على اليوم فإنه من غري زمان، ألنه نفس الزمان فعدم العامل مل يكن يف وقت لكن 

احلق ووجود اخللق امتدادًا، وذلك راجٌع ملا عهده يف احلس من التقدم  الوهم يتخيل أن بني وجوِد
الزماين بني احملدثات وتأخره، وأما الشيء الثالث فما ال يتصف بالوجود وال بالعدم وال باحلدوث وال 
بالقدم وهو مقارن لألزيل احلق أزاًل، فيستحيل عليه أيضًا التقدم الزماين على العامل والتأخر كما 

حال على احلق، وزيادة، ألنه ليس مبوجود فإن احلدوث والقدم أمٌر إضايف يوصل إىل العقل حقيقة است
ما وذلك أنه لو زال العامل مل ن طلق على الواجب الوجود قدميًا، وإن كان الشرع مل جيئ هبذا االسم 

خرًا، إذ الوسط العاقد لألولية آأعين القدمي وإمنا جاء بامسه األول واآلخر فإذا ِزْلَت أنَت مل يقل أواًل وال 
اآلخرية ليس َثمَّ فال أول وال آخر وهكذا الظاهر والباطن وأمساء اإلضافات كلها فيكون موجودًا و

ال بالعدم مثله يف مطلقًا من غري تقييد بأولية أو آخرية، وهذا الشيء الثالث الذي ال يتصف بالوجود و
ا كان الواجب الوجود سبحانه وكذلك ال يتصف بالكل وال اآلخرية بانتفاء العامل، كمنفي األولية و

بالبعض وال يقبل الزيادة والنقص، وأما قولنا فيه كما استحال على احلق وزيادة، فتلك الزيادة كونه ال 
موجودًا وال معدومًا فال يقال فيه أول وآخر، وكذلك لتعلم أيضًا أن هذا الشيء الثالث ليس العامل 
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يه باملكان، إذ املكان من العامل وهذا أصل العامل، وأصل اجلوهر الفرد وفلك احلياة، يتأخر عنه أو حياذ
وُأحلق املخلوق به وكل ما هو عامل من املوجود املطلق، وعن هذا الشيء الثالث ظهر العامل فهذا الشيء 

ادث حادثًا، فإن هو حقيقة حقائق العامل الكلية املعقولة يف الذهن الذي يظهر يف القدمي قدميًا ويف احل
قلت هذا الشيء هو العامل صدقت، وإن قلت إنه احلق القدمي سبحانه صدقت، وإن قلت إنه ليس العامل 

اجلامع للحدوث والِقدم،  األعموال احلق تعاىل وإنه معىن زائد صدقت، كل هذا يصح عليه وهو الكلي 
قسم بانقسام املعلومات، وهو ال وهو يتعدد بتعدد املوجودات، وال ينقسم بانقسام املوجودات، وين

موجوٌد وال معدوٌم، وال هو العامل وهو العامل وهو غري وال هو غري، ألن املغايرة يف الوجودين والنسبة 
انضمام شيء ما إىل شيء آخر، فيكون منه أمر آخر يسمى صورة ما واالنضمام نسبة فإذا أردنا أن 

، فحدثت ثالثة أركان فقلنا هذا مثّلث وأنواع ذلك من حندث مثلثًا ضممنا أجزاءًا انضمامًا خمصوصًا
عم، وهذا َمَلك وإنسان وعقٌل وغري ذلك، كوان معلوم يف الكلي األالتشكيل والتصوير واأللوان واأل

جناس الكليات ، وبانضمام اجلزئيات اليت حتت األوهذا مقداٌر ومكان ووضع وانفعال ما ومنفعل ما
فصيل، علوًا وسفالً من غري افتراق، إال ما حصل يف الوهم هذا وجه بعضها إىل بعض حيدث عامل الت

قولك إن هذا الشيء هو العامل وتصدق يف ذلك، وكذلك أيضًا إن قلت إنه ليس العامل صدقت فإن 
العامل قد كان معدوم العني وهذا على حالته ال يتصف بوجود وال عدم، لكن العامل القدمي يتعلق مبا 

الثالث اجململ من التفصيل كما قدمناه قبل، كما يتعلق علمنا ببعض التفصيالت يتضمنه هذا الشيء 
ويتعلق مبجمالهتا غري مفصلة، لكن يفصلها مىت شاء وهذا سر فإن علمنا به كذلك لصحة املضاهاة بيننا 

و كان مام أيب حامد الغزايل وليس يف اإلمكان أبدع من هذا العامل إذ لاإلشارة من اإل وبني احلق، وهلذه
اّدخره لكان عجزًا ينايف القدرة وخباًل يناقض اجلود، وهلذه العلة ُقطع اإلمكان وهذا ليس هو عندي 
على وجه واحد، وأكمل الوجوه عندي يف هذا كونه و جد على الصورة فافهم، وألنه أيضًا دليٌل 

كان دلياًل ومل تصح  نه ملاأن يكون مستويف األركان، فلو نقص ركن م بّد موصٌل إىل معرفة اهلل فال
من عرف نفسه عرف ربه"، مث نرجع فنقول هذا ": a، وقد صحت فقد ثبت داللته، قال النيب معرفة

الشيء الثالث الذي حنن بسبيله ال يقدر أحٌد أن يقف على حقيقة عبارته لكن ن ومئ إليه بضرب من 
إال من جهة الفعل ال أنه ي نبئ عن التشبيه والتمثيل، وهبذا ينفصل عن احلق الذي ال يدخل حتت املثال 
 [110: ]طه َّحط مض خض حضُّ: حقيقته فكنَّا حنيط به علمًا وهذا ال سبيل إليه قط، وقد قال تعاىل

إىل  - الذي ال حيد وال يتصف بالوجود وال بالعدم وال باحلدوث وال بالقدم - فنقول نسبة هذا الشيء
واين واآلالت اليت تصاغ رب واحململ، أو الفضة إىل األاملنالعامل، كنسبة اخلشبة إىل الكرسي والتابوت و

منها كاملكحلة والقرط واخلامت فبهذا تعرف تلك احلقيقة، فخذ هذه النسبة وال تتخيل النقص فيه، كما 
تتخيل النقص يف اخلشبة بانفصال احملربة عنها، واعلم أن اخلشبة أيضًا صورة خمصوصة يف العودية، فال 

قيقة املعقولة اجلامعة اليت هي العودية، فتجدها ال تنقص وال تتبعض بل هي يف كل ننظر أبدًا إال للح
كرسي وحمربة على كماهلا، من غري نقص وال زيادة وإن كان يف صورة احملربة حقائق كثرية منها 

، احلقيقة العودية واالستطالية التربيعية والكمية وغري ذلك وكلها فيها بكماهلا، وكذلك الكرسي واملنرب
يوىل أو املادة وهذا الشيء الثالث هو هذه احلقائق كلها بكماهلا فسّمه إن شئت حقيقة احلقائق أو اهل
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جناس يء الثالث احلقائق األ َول أو األجناس، ومسي احلقائق اليت يتضمنها هذا الشاألوىل أو جنس األ
من غري وجود  عيين، فانتفت  العالية، فهذا الشيء الثالث أزاًل ال يفارق الواجب الوجود حماذيًا له

اإلزاءات فتحقق متميزًا النتفت عنه التلقاءات و اجلهات والتلقاءات حىت لو فرضناه موجودًا ومل جنعله
 هذا الفصل واعلمه.

دات املوجو لم عنتكلمنا على أقسام املعدومات وتبيَّنت مراتبها أردنا أن نتك وملا: فصل
 كما ال جيوز ملاهية،ليه اٌد مطلق وال ي عقل ماهيته وال جيوز عوجو: وأصنافها، وهي على أقساٍم منها

ة بأيدينا ُة به احلاصلاملعرف غايةثبات وهو اهلل تعاىل وي علم له صفٌة نفسيٌة من باب اإل عليه الكيفية وال
 َّ جم هل مل خل حل جل ُّٱو ،[11: ]الشورى َّمه جه ين ُّٱ: اليوم من صفات السلب مثل

ه ا ال جيوز عليملم نفي تعلق العنا من أنَّ العلم ال يتعلق إال مبوجود فهنا م فعلى ما قدم ،[180: ]الصافات
 موجودٌ : ومنها ذا قسم.ا، هسبحانه وتعاىل، ونفي ما ال جيوز عليه ثابٌت عندنا موجود فينا منسوب إلين

هي ونورية، ائق الات الرقر ذوجمرٌد عن املادة وهي العقول املفارقة الروحانية القابلة للتشكيل والتصوي
ال وخمتص به،  ٌلوليس هلا شك املعبَّر عنها باملالئكة وهي ال تتخري، وال ختتص مبكان دون مكان لذاهتا،

قوى ة هي اللنسباصورة وإن كانت الصورة اليت تظهر فيها متحيزة وهو سرٌّ شريف لطيف، وهبذه 
املالئكة فات ذواهتا ورة من صراإنَّ احلالروحانية النارية املعرب عنها باجلن، غري أهنا حتت قهر الطبيعة ف

اد عند ، األفرواهرجود يقبل التحيز واملكان، وهي األجرام واألجسام واجلليست كذلك. ومنها مو
ه كن حيل يف غريلبنفسه  وميق موجوٌد ال يقبل التحيز بذاته ولكن يقبله بالتبعية وال: شعريني. ومنهااأل

هذه  دث بنيموجودات النسب وهي ما حي: ه ذلك ومنهاكالسواد والبياض وأشبا: عراضوهي األ
الوضع وأن وضافة إلر واكيف والزمان والعدد واملقداعراض كاألين والالذوات اليت ذكرناها وبني األ

ىل حيتاج هنا إ ثرية الكياء ، وكل واحد من هذه املوجودات ينقسم يف نفسه إىل أشْلَعَفْني فَعل وأن ي 
سائر سقم وكالصحة وال: مثل الفوق والتحت وأشباه ذلك. والكيف كاملكان: ذكرها. فاألين

: مبىت، والكم عنه سألأن ي كاألمس واليوم والغد والنهار والليل والساعة، وما جاز: األحوال. والزمان
. مل حتت كيدخ وزان وتذريع املساحات وأوزان الشعر والكالم وغري ذلك، مماكاملقادير واأل

ل أن ينفعولذبح، حكام، وأن يفعل كاكاللغات واأل: بن واملالك. والوضعكاألب واإل: واإلضافة
لثمانية ا، وهذه عراضكاملوت عند الذبح، وهذا أحصر املوجودات فاملوجودات كلها عشرُة جواهٍر وأ

لها وهي كوجودات امل وحده من بني سائر ما ذكرناه من املوجودات، جتمع هذه اإلنسان املذكورة يف
 رقة. يف العامل متف

روح  القدس التحق باملوجود املطلق التحاقًا معنويًا مقدَّسًا، وهو حظُّه من  اإلنسان فإذا نفخ يف
نسخة ظاهرة ونسخة باطنة، فالنسخة الظاهرة مضاهيٌة : نسختان اإلنسان األلوهية فلهذا تقرر عندنا أن

هلية، فاإلنسان هو الكلي على ضرة اإلللعامل بأسره فيما قدَّرنا من األقسام، والنسخة الباطنة مضاهية للح
طالق واحلقيقة، إذ هو القابل جلميع املوجودات قدميها وحديثها وما سواه من املوجودات ال تقبل اإل

ال يقبل العبودية بل العامل كله عبد واحلق  واإللهلوهية، فإن كل جزء من العامل ال يقبل األذلك، 
على وصاف اإلهلية، كما ال جيوز االتصاف مبا يناقص األ جيوز عليه سبحانه وحده إله واحد صمد ال
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ذو نسبتني كاملتني نسبة يدخل هبا إىل  واإلنسانوصاف احلادثة العبادية، العامل االتصاف مبا يناقص األ
احلضرة اإلهلية، ونسبة يدخل هبا إىل احلضرة الكيانية، فيقال فيه عبد من حيث إنه  م كلف ومل يكن َثمَّ 

، ويقال فيه رب من حيث إنه خليفة ومن حيث الصورة ومن حيث أحسن تقومي، فكأنه كان كالعامل
برزٌخ بني العامل واحلق وجامع خللٍق وحق وهو اخلط الفاصل بني احلضرة اإلهلية والكونية، كاخلط 
الفاصل بني الظل والشمس وهذه حقيقته، فله الكمال املطلق يف احلدوث والِقدم، واحلق له الكمال 

طلق يف القدم وليس له يف احلدوث مدخل يتعاىل عن ذلك، والعامل له الكمال املطلق يف احلدوث امل
 جامعًا وهلل احلمد على ذلك. اإلنسان وليس له يف القدم مدخل خيسأ عن ذلك، فصار

فما أشرفها من حقيقة وما أطهره من موجود، وما أخّسها وما أدنسها يف الوجود، إذ قد كان 
فتحقَّْق أحسن تقومي واجعله مركز الطائعني املقربني، وحتقق ، أبو جهل، وموسى وفرعونمنها حممد و

ٱَّحي جي يه مهىه جه ينُّٱمن  أسفل سافلني واجعله مركز الكافرين اجلاحدين فسبحان
 )الشكل(: وهذه دوائر ما قررناه على التنزيه والتشبيه ،[11: ]الشورى

حمليطة هي مثال احلضرة اإلهلية على التنزيه، وملا سودين اطني األالدائرة البيضاء اليت بني اخل 
: وقال اهلل تعاىل ،[54: ]فصلت َّهي مي خيُّٱ واهلل: كانت حميطة بكل شيء قال اهلل تعاىل

والدائرة البيضاء اليت يف جوفها الالصقة هبا اليت  ،[12: ]الطالق َّهش مش هس مس هث مث هتُّٱ
خلط املستدير األصغر إىل جهة احلضرة اإلهلية هو ، فمن ااإلنسان يشقها اخلط املستدير األصغر هي دائرة

عامل الكون،  اإلنسان احلضرة اإلهلية، ومن اخلط األصغر إىل الدائرة الصغرى مضاهاة اإلنسان مضاهاة
والفصل الذي وقع فيها على التربيع هو لتعداد العوامل على اجلملة، والدائرة الصغرى احمليطة باملركز هي 

خليفة عليه وحتت تسخريه واخلطوط األربعة اخلارجة من املركز إىل حميطها  إلنسانا دائرة العامل الذي
 الفصول اليت بني العوامل، فتحقَّق ذلك املقال تعُثر على السر الذي نصبناه واهلل املرشد ال رب سواه.
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اوية هي احلقييد، وتغري  طالق مندائرة احمليطة باملوجودات على اإلاهليوالين وهي ال اجلدولباب 
قدمي ليت هي يف العقولة اوامل والالمعدومة وفيها احلياة على مجيع احلقائق املعلومة املوجودة واملعدومة

، ولكن ملا ا صورةانت هلكرادية، وهذا مثال صورهتا لو وفيها العلمية واإلقدمية ويف احملدث حادثة، 
هر عبارة عن طة اجلونق ملة فتكونكانت معقولة معلومة عندنا قدرنا على إبرازها يف املثال، ولكن جم

م بنفسها، وال تق ذات كل ذات  قائمة  بنفسها قدمية أو حادثة، ويكون الَعَرض منها عبارٌة عن كل
، غري ذلكوَدر عراض من كون ولون وغري ذلك، والصفات كالعلوم والُقفيدخل حتتها أجناس األ

ة وهي هذه الدائر هذه شاء اهلل تعاىل يف وكذلك الزمان واملكان وسائر النسب على حسب ما تراه إن
 )الشكل(: الدائرة املذكورة

 

 
لع لوّيات اوجودات امل اعلم أن هذا اجلدول اهليوالين هو احلقيقة اليت أوجد احلق من ماّدهتا

عني، وهو أن ة يف الوجودوالسفليات فهي األم اجلامعة جلميع املوجودات، وهي معقولة يف الذهن غري م
فوجودها عن  ال نقص،ادة وصورة ذاتية هلا لكّنها يف املوجودات حقيقة من غري تبعيض وال زيتكون هلا 

 عقلنا حقائق الها ماولو بروز أعيان املوجودات قدميها وحديثها، ولوال أعيان املوجودات ما عقلناها
م للى العوف عاملوجودات، فوجودها موقوف على وجود األشخاص والعلم باألشخاص تفصياًل موق

إذ ال  مي شيء واحد،ك والقدامللهبا؛ إذ َمْن مل يعرفها مل يفرق بني املوجودات، وقال َمثاًل إن اجلماد و
املوجودات،  اهرة يفلم ظيعرف احلقائق وال مباذا تتميز املوجودات بعضها من بعض فهي متقدمة يف الع

ف عقولة ال تتصكلية م هتار إىل ذار فلتأخر الوجود الشخصي ال لعينها فهي بالنظفإن أطلق عليها تأخُّ
ما بقي ووجودات امل بالوجود وال بالعدم، وهي املادة جلميع املوجودات فقد ظهرت بكماهلا بظهور

خره لكان اّدوان ذ لو كأبدع من هذا العامل؛ إ وليس يف اإلمكان: هلذا قال اإلمامو ،شيء يوجد بعد
ل، فلو و جد ليه حماإضي فلباري هبذا م حال فالذي يووصف ا خباًل يناقض اجلود وعجزًا ينايف القدرة،

يف هذا  حبقيقة ليست يد عليهن يزإىل هذا العامل عوامل إىل أبد ال يتناهى لكانت مثاًل هلذا العامل وأما أ
يف أول  هذا قد تقررونه، مالعامل فال سبيل إىل ذلك، وإذا مل تصح زيادة حقيقة فما يف اإلمكان أبدع 

 .الكتاب
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دول احلضرة اإلهلية من جهة األمساء احلسىن، على ما ورد يف الشرع املطهر ال على ما ج باب
 : يقتضيه االستقصاء واحلصر وهذه صورته
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مريدًا  املًا متكلمًاادرًا عنه قاعلم وفقك اهلل أن العاملني باهلل تعاىل ما علموا منه إال وجوده وكو
ت على احملدثا ليه، ماوز عس الوجود وأنه سبحانه ال جيحيًا قيومًا مسيعًا بصريًا، وما عرفوا سوى نف

 يه سبحانه مافن يقال أوز لصفة هو يف نفسه عليها ي عقل وجودها وال ت عرف العبارة عنها، وهلذا ال جي
 ه سبحانه إالاملني بالع هو، إذ ال ماهية له وال كيف هو إذ ال كيفية له وعلى التحقيق ما تعلق علم

اىل مبزيد درها تعيث قحوجود إن حققت النظر حىت تقع الرؤية إن شاء اهلل تعاىل تلوحيًا من حيث ال
 هو ا بأن اجلوهَرة كعلمنحلقيقعرفنا اهلل، ومن جهة ا: الكشف والوضوح فمن جهة أنه ال إله إال اهلل قلنا

 مل نعرف.: الذي ال ينقسم املتحيز القابل لألعراض قلنا
ل اته من التمثيذفكر يف امل ىل، إذ ال يعقل له حقيقة فنخاف علىوهلذا ال جيوز الفكرة يف اهلل تعا

ه وخملوقاته  أفعاليفكرة والتشبيه، فإنه ال ينضبط وال ينحصر وال يدخل حتت احلد والوصف، وإمنا الف
فمنها ما  بّيه الصادق،لسان ن على وهذه األمساء احلسىن اليت مسَّى هبا نفسه توصياًل إليها يف كتابه العزيز

لى الذات ع اولكن داللته دل على ذاته تعاىل وقد يدل مع ذلك على صفاته أو أفعاله أو عليهما معًا،ي
دل على كرناه يما ذكأظهر فما كان من األمساء على هذا النحو جعلناه من أمساء الذات، وإن كان 
عال من جهة األفاء أمس بعض الصفات أو األفعال أو عليهما معًا، وهكذا فعلنا يف أمساء الصفات ويف
الثابت فهو  ن معناه، فإاألظهر، ال أنه ليس هلا مدخل يف غري جدوهلا الذي جعلناه هلا كالرب مثاًل

 لصفات.اء اللذات ومعناه املصلح فهو من أمساء األفعال، وهو مبعىن املالك فهو من أمس
نه ليس مّث أاء وال ألمساواعلم أن هذه األمساء اليت جعلناها يف هذا اجلدول ما قصدنا هبا حصر 

مسائه أَت امسًا من مىت رأيىل فغريها وإمنا س قناها هبذا الترتيب تنبيها على ما سنذكره إن شاء اهلل تعا
الذي حصل  الختالفيق ااحلسىن فأحلقه باألظهر فيه واكتبه يف جدوله، إذ األمساء كثرية جدا من طر

ا لذي وضعناه هلجلدول اذا اك من األمساء، وفائدة هفيها، وإمنا جعلنا هذا فتح باب لك إىل ما يصح عند
هلل ا آخرها قال وهلا إىلأمن  أن يتخلق العبد هبذه األمساء حىت يرجع منها حقائق يدعي هبا وي نسب إليها

 مج حجُّٱ: فقال اهلل تعاىل aمث وصف لنا من خ ُلقه  ،[4: ]القلم َّىن نن من زن ُّٱ: تعاىل
ه يف أيت عليربه إذا  ردناه هبذا اجلدول ورتبناه علمت املتخلقفإذا عرفت ما أ ،[128: ]التوبة َّ جح

ن اآلن يف تقول فالفوقت وقت ما امسًا من األمساء نسبته إىل ذلك االسم وإىل تلك احلضرة يف ذلك ال
كيف شئت  ة الذاتحضر حضرة األفعال، إن كان من أمساء األفعال أو يف حضرة الصفة الفالنية أو يف

ليه ا غلب عىل مإاالسم، فإن كان االسم فيه معاين احلضرات الثالث فتنظر  على حسب حضرة ذلك
كم وقها ولكن حتملقام فهة امن تلك املعاين، فتنسبه إليه وتلحقه بتلك احلضرة يف احلال، وإن كان من ج

من حاله،  ان أعلىذا كعليه مبا هو يف احلال غري أن املكمل منا ال حيجبه ذلك يف حق هذا الشخص إ
كم عليه، سم وحاك االنه ال خيفى علينا من ينزل ذلك االسم على ما يعطيه الوقت ممن سلطانه ذلفإ

ك يعرف غري ذل السم اللك اوهبذا يفرق بينهما الكامل منا وَمْن دون هذا إمنا حيكم عليه يف احلال بذ
 فهذا فائدة هذا اجلدول.

واألشياء كلها معدومة وهلذا جعلناه على  وبدأنا به يف املوجودات، إذ هو األول الذي ال أولية له
أثر الشكل اهليوالين، ومعه ملا كان مقارنا هلا يف األزل من غري أن يكون هلا وجود يف عينها، لكنها 
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معلومة له سبحانه يعلمها حبقيقة من حقائقها فهو يعلمها هبا وال بغريها، إذ هي الشاملة للكل وكان 
طن إذ هي صفة العلم وليس العلم بشيء غريها وال هي العامل فإن العامل احلق أزال هلا ظاهرًا وهي له با

منها من باب العاملية، وليست منه لكنها ظهرت فيه من باب احلقيقة، وهلذا جعلنا وجود احلق يقابل ما 
يأيت بعد هذا من أكثر عوامل وجداوهلا، وسقناه باألمساء ألن مستند األفعال إليها وألن الذات ال سبيل 
إىل تصويرها يف الذهن، والبّد أن حيصل يف النفس أمر ي ستند إليه فليكن األمساء فلم يكن بدٌّ من 
ذكرها، فهذا اجلدول من باب اجلوهر املذكور يف اهليوىل ال من غريه إذ اجلوهر عبارة عن األصل وأصل 

املادة اهليوالنية معقولة  األشياء كلها وجود احلق تعاىل، إذ لو مل يكن هذا األصل اإلهلي موجودا وهذه
ملا صح هذا الفرع احملدث الكائن بعد أن مل يكن وملا ت صور، فتحقق ترش ْد إن شاء اهلل تعاىل وهو 

 املستعان.

 باب سبب بدء العامل ونشئه
ه ومصدره ه وموردقيقتاعلم وفقك اهلل وسددك أنه ملا نظرنا العامل على ما هو عليه وعرفنا ح

ون يكزهًة عن أن هلية منت اإلمن احلضرة اإلهلية بعدما فصلناه تفصياًل، فوجدنا الذاونظرنا ما ظهر فيه 
ا مذلك فنظرنا  قة تأىبحلقيامر مناسبة أو تعلق بنوع ما من األنواع، ألن هلا بعامل الكون واخللق واأل

اء به كليًا  ال خفهورًاظاحلاكم املؤثر يف هذا العامل فوجدنا األمساء احلسىن ظهرت يف العامل كله 
ملقدسة قينا الذات اقها فأبرقائوحصلت فيه بآثارها وأحكامها ال بذواهتا، لكن بأمثاهلا ال حبقائقها لكن ب

مة ن أئمة  متقدال بد موٌع مجالكثرة : على تقديسها وتنزيهها، ونظرنا إىل األمساء فوجدناها كثرية فقلنا
اجلامعون  ئمةاألإذ  مساءني، وما بقي من عدد األهي املسلطة على العامل األئمةيف هذه الكثرة فلتكن 

اه كما الذات فنزهن هو دليلوها، حلقائقها فاإلمام املقدم اجلامع امسه اهلل فهو اجلامع ملعاين األمساء كل
ما نأخذه  ناألكوا ا منمنزهنا الذات، وأيضًا فإنه من حيث ما وضع جامع األمساء، فإن أخذناه لكون 

احلقيقة  ، ولتلكليهاعا نأخذه من جهِة حقيقة  ما من حقائقه اليت هو مهيمٌن من حيث ما وضع وإمن
 ز الكون منهاها ونربغري اسم يدل عليها من غري اسم اهلل فلنأخذها من جهة ذلك االسم الذي ال حيتمل

ي وبقق بالكون التعلُّ  ع عنونترك امسه اهلل على منزلته من التقديس، فإذا تقرر هذا وخرج االسم اجلام
 على مرتبته حىت ال تبقى حقيقة إال برزت فحينئذ  يظهر سلطان ذاته كليًا.

إنَّ أئمة األمساء كلها عقاًل وشرعًا سبعٌة، : ئمة الذين هم من مجلة حقائقه ونقولفلنرجع إىل األ
قسط، فاحلي املليس غريها وما بقي من األمساء فَتَبٌع هلؤالء وهي احلي العليم املريد القائل القادر اجلواد 

خاصة، وَقِبَله املقام وس رَّ به،  األئمةئمة والقائل أدخله الشرع يف إمام األئمة ومقدمهم، واملقسط آخر األ
وما بقي فالروح العقلي اقتضاه إمامًا وانفرد الروح القدسي بالقائل خاصة، وله مدخل يف املقسط من 

كل اسم، رمحاين يعطي سرًا ونعمة فهو املهيمن  على جهة ما ويف امسه اجلواد ال غري فامسه اجلواد يعمٌّ 
هذا القبيل من األمساء واملقسط يعم كاالسم غضيب يعطي ضرًا ونقمة، وهو املهيمن على هذا القبيل من 

حكام ن األمساء ال غري، ولوال ظهور األئمة وهذان القبيالن ماء وليس يف العامل إال هؤالء األاألمس
االسم املقِسط، احتياجًا ضروريًا فالعقاب والوعيد اضطرنا إىل إمامِة االسم الشرعية ما احتجنا إىل 
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من ح كِم امسه املريد وهو  املقسط وليس إيالم البهائم وما يف ضمن ذلك من حكِم امسه املقسط، ولكن
غري ئمة املقدمني، فتحقق الشكل إذا رمسناه لك ليثبت يف خيالك، فإين سأقيم لك دائرة العامل من من األ

ئمة وسأقيم لك دائرة السعادة من العامل ودائرة الشقاوة، وما شريعة وما حيكم فيه من هؤالء األ نظر إىل
ئمة األول انظر امتداد الرقائق من حضرات األئمة إىل العامل ومراتب األف األئمةحيكم فيه من هؤالء 

ئمة، وأجعُل هلم ر العامل وحضرات األوائفاألول، األعلى فاألعلى، وسأقيم لك القبيلني من األمساء بني د
ثالث دوائر دائرة تضم القبيلني يف مقابلة دائرة العامل الكربى املطلقة ودائرتان يف مقابلة عامل السعادة 

 األئمةوعامل الشقاوة وبتمّيز القبيلني فانظرها وحتققها حىت حتصُّلها يف خيالك، وسأجعل الرقائق من 
ئمة إىل بعض، وحينئذ  ة من بعض األومن السُّدنة إىل العوامل، وقد متتد الرقيقمتتد إىل َسدنة من األمساء 

ئمة على بعض، وأكتب  على الرقائق إثرها حىت تعقل، َفألِق بالك تنزل وتتصل بالعامل لوقوف بعض األ
واشحذ فؤادك واشكر اهلل الذي سخرين لك حىت علمت من الوجود ما غاب عنه أكثر اخللق بأقرب 

 وأصح مثال، وذلك بفضل اهلل وحوله وقوته ومّنه، هذه صورة الدائرة املتقدمة الذكر. حماولة
ملزاج، لفكر واايود اعلم أن من الكشف ما هو عقلي وهو ما يدركه العقل جبوهره املطلق عن ق

ان الرياضات ية بأزمزاجومنه ما هو نفساين وهو ما يرتسم يف النفوس اخليالية املطلقة عن قيوده امل
ب شف احلجعد كباجملاهدات بعد كشف ح جب املباينات واملمايزات، ومنه ما هو روحاين وذلك و

تنزل تجلي إما بالطريق البذلك والعقلية والنفسانية ومطالعة مطالع األنفاس الرمحانية، ومنه ما هو رباين 
ق جتليات من ن للمحإفة، مسائيذا النوع يتعدد بتعدد احلضرات األأو بالعروج أو مبنازالت أسراٍر، وه

فات املكاش عطييحدي، ي اإلهلي اجلمعي األمسائية، وأعالها هو التجلحلضرات األكل حضرة من ا
س والعماء، قة النفحبقيوالكلية وفوقها التجلي الذايت الذي يعطي الكشف حبقيقة احلقائق ومبراتبها 

: صورة أيتلك ال قوى كة من بعضوكانت املالئ: وباحلقيقة اإلهلية وحبقيقة الطبيعة الكلية، وقوله
لكوهنا  مسيت مالئكة ، وإمناقليةاملالئكة هي أرواح الِقوى القائمة بالصورة احلسية والقوى النفسانية والع

هو القوة  لك بالُّلغةإنَّ املفات، حكام الربانية واآلثار اإلهلية بالعوامل اجلسمانيموصالت تربط األ روابٌط
يصاِل ع أحكامها وإلى إيقاا عهبرواح باألنوار الربانية وقويت اآلثار اإلهلية والشدة، فلما قويت هذه األ

،  نوراينمثايلأنوارها مّسيت مالئكة، وهم ينقسمون إىل علوي روحي، وسفلي طبيعي عنصري، و
عامل ر احلق يف الاس، ظهونفألمن األعمال واألقوال وا فمنهم املهّيمون، ومنهم املسّخرون ومنهم املولدة

: ين ويف الثاينلي وحداِفع لروحاين ليس كظهوره يف العامل الطبيعي فإنه يف األول بسيٌط نوراين نزيها
 مركٌب ظلماين انفعايل.

دم َهب أين آيا : اللت، فقيا شقي َوْسَوسَت إيلَّ وفع: التقى آدم إبليس بعد اخلطيئة فقال: قيل
 منتشر عن أصله. كنت إبليسك فمن كان إبليسي الشكل مقيد بشكله، والفرع

اعلم أن سبَب نشء العامل على ما اقتضاه الكشف املثايل واحلكم اإلهلي ما ذكرناه يف كتاب 
عنقاء مغرب يف باب حماضرة  أزلية  على نشأة  أبدية ، وسأذكر منه يف هذا الكتاب ما ي حتاج إليه يف هذا 

يد السموات واألرض، وال مسوات وال املوضع وذلك أن السدنة من هذه األمساء ملا كانت بأيديهم مقال
يا َلْلَعَجب خ ّزان مبفاتيح خمازن ال تعرف خمزنًا : أرض بقي كل سادن  مبقالده ال جيد ما يفتح فقالوا
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البد لنا من أئمتنا السبعة الذين أعطونا هذه : موجودًا فما نصنع هبذه املقاليد، فأمجعوا أمرهم وقالوا
املخصص  اإلمامئمة على باب نكون عليها فقاموا على أبواب األ زن اليتاملقاليد، ومل ي عّرفونا املخا

صدقتم اخلرب عندنا وسنعّينها لكم إن شاء اهلل : فقالوا األمرواإلمام املنعم واإلمام املقسط فأخربوهم 
ئمة، باب حضرة اإلمام اإلهلي إمام األ ئمة وجنتمع علىلكن تعالوا نصل إىل من بقي من األتعاىل، و

ما الذي : لتمع الكل وهم باإلضافة إىل اإلمام املعروف باهلل َسَدنة، فوقف اجلميع ببابه فربز هلم وقافاج
 ،مر وأهنم طالبون وجود السموات واألرض، حىت يضعوا كل مقالد على بابهجاء بكم فذكروا له األ

: قال ،نعم: العليم فقال لهأليس اخلرب عندك وعند : فقال له ،أين اإلمام املخصص فبادر إليه املريد: فقال
كمل أيها اإلمام األ: العليم واملريد فإن كان فأِرح هؤالء مما هم فيه من تعلق اخلاطر وشغل البال، فقال

قل لإلمام القادر يساعدنا والقائم فإنه ال نقوم به بأنفسنا إال أربعتنا، فنادى اهلل تعاىل القادر والقائل 
عزمنا على : نعم فدخال حضرة اجلواد، فقاال للجواد: ا مها بسبيله، فقاالوقال هلما َأِعيَنا أخويكما فيم

وعامل احلدثان، وإخراجهم من العدم إىل الوجود وهذا من حضرتك حضرة اجلود، فادفع  األكوانإجياد 
 لنا من اجلود ما نربزهم به فدفع هلم اجلود املطلق فخرجوا به من عنده وتعلقوا بالعامل فأبرزوه على غاية

حكام واإلتقان، فلم يبَق يف اإلمكان أبدع منه فإنه صدر عن اجلود املطلق، ولو بقي أبدع منه لكان اإل
اجلواد قد خبل مبا مل ي عط وأبقاه عنده من الكمال ومل يصح عليه إطالق اسم اجلواد وفيه شيء من 

سك، وبطلت احلقائق وقد البخل، فليس اسم اجلواد عليه فيما أعطى بأوىل من اسم البخيل عليه فيما أم
ثبت أن اسم البخيل عليه حمال، فكونه إن أبقى عنده ما هو أكمل حمال وهذا أصل نشء العامل وسببه، 

كان عندنا  وما ظهر اإلمام املقسط إال بعد نزول الشرائع فتأهَّبت األمساء مبقاليدها وعلمت حقيقة ما
املرشد  فإنه نافع يف هذا الباب اهللصر العجيب، كوان، فتحقق هذا الفصل املختوما هي عليه بوجود األ

 .للصواب

 

 إنشاء الدوائر وهلل احلمد مت كتاب
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ة املستوفز
 
قل
 
 كتاب ع

 يل ىل مل خل
 وبه التوفيق

عة من فيض ل املبدقة باحلمد هلل الواجب الذي افتتح وجود السوى باألرواح املهيَّمة، املخلو
جود عامل ي فتح والذ املقام الذي ال يقبل احلركات، احلكيمالسبحات وعّين منهم العنصر األعظم ب

ل ظموجد حمل ال لتسطري،ن واالتكوين والتدبري بإجياد القلم األعلى واللوح احملفوظ مظهري عامل التدوي
قاماهتم يف مم عّين ومالك م ظهر أعيان األشخاص الفلكية واألواملقدار والغشيان واإليالج والتكوين، 

طوار، يكّور ال واألألحوادوار واختالف كوار بضروب األفالك، م سّخر األنوار وحمرك األاألركان واأل
هلل االذي خلقه  اناإلنس دجياإلالنهار على الليل ويكور الليل على النهار على عامل االنشقاق واالنفطار، 

ى سبحانه معًن قامه ألقدمييف أحسن تقومي وأبرزه نسخةً كاملة، جامعًة لصَوِر حقائق احملدث وأمساء ا
، عنايته صبغتهوحسن ب نعتهصرابطًا للحقيقتني، وأنشأه برزخًا جامعًا للطرفني والرقيقتني أحكم بيديه 

ع اخلالئق يفتميز عن مج لِقه،ية خَبفكانت مضاهاته لألمساء اإلهلية خب ُلقه ومضاهاته لألكوان العلوية والسفل
ألنوار، ن بني سائر امز نوره مّيسرار وه سّره مثاًل يف حضرة األن سبحانباخِللقة املستقيمة واخلالئق ، عّي

قام ىل هبذا املاعفلما أقامه ت ونصب له كرسي العناية بني حضرتيه وصّرف نظر الوالية والنيابة فيه وإليه،
به رّكك قبل وجود م يم، وذللتعظكمل ورّداه برداء املعلم األمجل فنظرت إليه الروحانيات الع لى بعني ااأل

رت ودا اهتا األمالكذت مقامن أخأالبهيم، فلم يزل عايل الكلمة بعلم األمساء، مميزًا لتفاصيل األشياء إىل 
 رت املوّلداتور، وظهالك كوان لذلك الدور وانعطاف املكور عليها بعدبأشواقها األفالك، وانفعلت األ

سان يس لإلنول ت واحليواناجلسمانيات، واجلسميات ذوات الكميات والكيفيات، كاملعدن والنبا
عليَّة ضرة الن احلموجود يف األعيان حىت إذا بلغت الدورة املخصوصة، وتوجهت الكلمة املنصوصة 

ة من حيث ال رض قبضاأل من ا روىاملأنوسة بإجياد هذه الكلمة اهلوية احملروسة قبَض احلق سبحانه كم
، ضداداألجاور اه متوهم ال يشعرون وسويعلمون، ومخَّر طينته بيديه من غري تشبيه، وال تكييف، 

 ركة املنكوسةرف باحللتصبنية اوميَّزه باحلركة املستقيمة من بني سائر األوالد، وأعطته قوى هذه ال
ليدين ااينوا تشريف ه ولو عيابتفقية مث أنطق الفهوانية يف الروحانيات خبالفته َفَطعنت من فورها يف ناأل

 قْدر ة حينئذ  كعرفت املالئ ّله،ا نفخ فيه الروح األنزه والسر احلاكم املتأما حجبتهم جماورة الضدين، فلم
 ا له ساجدين،م فوقعوأمرهشرف األسىن، فأوقفهم احلق بني يديه طالبني وا البيت األعلى واحملل األهذ

نكار إ غري طعن وال هبا من ظاهروالصالة على املخصوص هبذه املكانة الشريفة واملرتبة املقدسة املنيفة، ال
 ريًا.مًا كثم تسليسرار باألسرار وسلَّر واتَّحدت األنواما اندرجت األنوار يف األ ،a حممد

ده وهو ه وَنْضترتيبويف نظم ما حيتوي عليه هذا الكتاب من ذكر العامل العلوي والسفلي باب 
 : هذا

ي متتتتتتتتتتتتتتت      ال متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع هلل التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ف    تتتتتتتتتتتتتتتر ال  تتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتت ل  ال  
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  ال  زتتتتتتتتتتتتترع اا  تتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتت  ف
 قتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتتتتر  ر يتتتتتتتتتتتتتل  فتتتتتتتتتتتتت  م 

   تتتتتتتتتتتتت  إ ا  تتتتتتتتتتتتت   الم تتتتتتتتتتتتتيم  أ  يتتتتتتتتتتتتتر 
 فتتتتتتتتتتتتتتتت ا القتتتتتتتتتتتتتتتت ير  تتتتتتتتتتتتتتتت ال  التتتتتتتتتتتتتتتت ي ا 
  تتتتتتتتتتتتتت   ال  تتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتت   
 فتتتتتتتتتتتأ ارف ف  تتتتتتتتتتت     يمتتتتتتتتتتت    استتتتتتتتتتتم  ال تتتتتتتتتتت 
 ي  تتتتتتتتتتتتتتتت ف  رستتتتتتتتتتتتتتتت  ا قستتتتتتتتتتتتتتتت     متتتتتتتتتتتتتتتت 
 متتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت ف ف تتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتر      تتتتتتتتتتتت ف
  تتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتت  الختتتتتتتتتتتت   لمر تتتتتتتتتتتت   
 فتتتتتتتتتتتتتأ ار أرضتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت    ف  تتتتتتتتتتتتت 
 متتتتتتتتتتتت  ف  تتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتت    ف  تتتتتتتتتتتت 

  تتتتتتتتتتتتتر  ف  تتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت  ف  تتتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتتت  ل 
 متتتتتتتتتتت  ف  تتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتتتري   تتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتت ر 
  ل تتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتت  ي  تتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتت 
 ف تتتتتتتتتتتتتت  الم   تتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتترا   تتتتتتتتتتتتتتت  ر  
 ف  ر تتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت  ال متتتتتتتتتتتتتتت   ف لحتتتتتتتتتتتتتتت  
  تتتتتتتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتتتتتتت     ال  تتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتتت ف
  ال  يتتتتتتتتتتتت  القزتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت ر  ستتتتتتتتتتتت م  
 لمتتتتتتتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتتتتت ل  أر   تتتتتتتتتتتتتتتت 
   ستتتتتتتتتتتتتتتت ف خ   تتتتتتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتتتتتت   خ يمتتتتتتتتتتتتتتتت   
   تتتتتتتتتتتتتت  ر  الم تتتتتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتتتتتي     متتتتتتتتتتتتتت 

     أستتتتتتتتت  ا  فتتتتتتتتت   تتتتتتتتت    تتتتتتتتت ف اارف متتتتتتتتت
 ي تتتتتتتتتتر    تتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت   الريتتتتتتتتتت ح    تتتتتتتتتت   
  ار   زتتتتتتتتتتتتتخر  مر تتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتت      التتتتتتتتتتتتت 

 

 ا م تتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتر    ا   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال  
 فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأخر  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     

 اا تتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت   م   متتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتت  
    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ر ح   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر ح  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    

  اار تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   اافتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال  
 ر  ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتري   مستتتتتتتتتتتتتتتتتت    التتتتتتتتتتتتتتتتتتر م   

 لقتتتتتتتتتتتتتتت م    في تتتتتتتتتتتتتتت ح متتتتتتتتتتتتتتت   قستتتتتتتتتتتتتتتيم  ا
 اا متتتتتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتتتت  ال  ا تتتتتتتتتتتتتتل مزتتتتتتتتتتتتتت ر 

 ليقتتتتتتتتتتتتتتتتتي  فيتتتتتتتتتتتتتتتتت    ا تتتتتتتتتتتتتتتتت  ال  يتتتتتتتتتتتتتتتتت    
  تتتتتتتتتتتتتتتر  ال تتتتتتتتتتتتتتت ا     زتتتتتتتتتتتتتتتر ال يتتتتتتتتتتتتتتترا 
 ف تتتتتتتتتتتتتتتت   يعضتتتتتتتتتتتتتتتت   ل   تتتتتتتتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتتتتتتت ي ا   
 ف تتتتتتتتتتتتتتت  ال  التتتتتتتتتتتتتتت  مزتتتتتتتتتتتتتتت ر الم تتتتتتتتتتتتتتت ا   
  تتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتت   ي تتتتتتتتتتتتت   إلتتتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتتت ا   
 خ تتتتتتتتتتتتتتت   يستتتتتتتتتتتتتتتم  ال تتتتتتتتتتتتتتت ل  ال تتتتتتتتتتتتتتت را  
  متتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتت   متتتتتتتتت  استتتتتتتتتتم  الم ستتتتتتتتتت    
   تتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتتتتتتت ل  ال تتتتتتتتتتتتتتتي     

  يتتتتتتتتتتتتتتتت ا    تتتتتتتتتتتتتتتت    ل تتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت ال  ال
  اا تتتتتتتتتتتتتتتت ا فتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت ل  ال ر يتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 ا  ستتتتتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل يمتتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتتت  ا 
  التتتتتتتتتتتتتتتتت ق     اافتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 أ تتتتتتتتتتتتت   ل تتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت ل  ال تتتتتتتتتتتتت      
    تتتتتتتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتتر   ال  يتتتتتتتتتتتتتتتت    
   متتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتتتخ  القتتتتتتتتتتتتتتت  ر التتتتتتتتتتتتتتت ي  

 ال  تتتتتتتتتتتتتتتي  ال تتتتتتتتتتتتتتت      ل تتتتتتتتتتتتتتتر ح ا  تتتتتتتتتتتتتتت
 

 ياإلنسان باب الكمال

، اإلنسان ذلك خرج على الصورة وخلق اهللأما بعد فإن اهلل تعاىل َعِلَم نفسه فعلم العامل فل
خمتَصَرًا شريفًا مجع فيه معاين العامل الكبري وجعله نسخًة جامعًة ملا يف العامل الكبري، وملا يف احلضرة 

فلذلك ُقلنا خرج العامل  ،إنَّ اهلل خلق آدم على صورته"": aاإلهلية من األمساء وقال فيه رسول اهلل 
الضمري الذي يف صورته خالٌف ملن يعود ألرباب العقول، ويف قولنا َعِلَم نفسه على الصُّورة، ويف هذا 

الكامل على الصورة الكاملة  اإلنسان فعلم العامل غنية ملن تفطَّن وكان حديد القلب بصريًا، ولكون
نزلته وصورته صحت له اخلالفة والنيابة عن اهلل تعاىل يف العامل، فلن بّين يف هذا املنزل نشأة هذا اخلليفة وم

مبا هو إنساٌن حيواٌن فقط بل مبا هو إنسان وخليفة، و باإلنسانية  اإلنسان على ما هي عليه، ولسنا نريد
احليوان ليس خبليفة عندنا،  اإلنسان واخلالفة صحت له الصورة على الكمال، وما كلُّ إنسان  خليفة فإن

  صورة الكامل من الرجال والنساء فإنوليس املخصوص هبا أيضًا الذكورية فقط، فكالمنا إذًا يف
ية ملشاركة اإلنسان األنوثية إمنا مها عرضان ليستا من حقائقونثى والذكورية مع الذكر واألية جتاإلنسان

احليوان كلها يف ذلك، وإن كان يستدعيهما حقائق أخر مث من حيث النتاج فذلك أمٌر آخر قد ذكرناه 
: بالكمال للنساء كما شهد به للرجال، فقال يف الصحيح aيف كتاب النكاح وقد شهد رسول اهلل 
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ئل بعض "َكم َل من الرجال كثريون وكملت من النساء مرمي بنت عمران وآسية امرأة فرعون"، وس 
ِلَم ال تقول أربعون : فقال له السائل ،أربعون نفسًا: Eولياء عن األبدال كم يكونون فقال األ

لرجال عليهن درجة ء وغرضنا إمنا هو الكمال ظهر فيمن ظهر ولقد يكون فيهم النسا: رجاًل فقال
صلية فإنَّ حواَء و جدت من آدم فله عليها درجة يف اإلجياد، وكذلك العقل مع النفس وتلك الدرجة األ

 والقلم مع اللوح فلما كانت املرأة منفعلٌة عن الرجل باألصالة لذلك كانت الدرجة.

مة و
 
 العنصر األعظمباب يف خلق األرواح املهي

اعلم أن هلل سبعني ألف حجاٍب من نوٍر وظلمة لو كشفها ألحرقت سبحات وجهه ما أدركه 
ثر إذا وقعت الرؤية ي يرانا، وإمنا يقع االحتراق واألبصر من خلقه، فلذلك نرى احلق من غري الوجه الذ

يف هذه الدار مثااًل هلذا من وجه  واحد ، وهو وقوع البصر منك على البصر منه، وقد أوجد اهلل تعاىل 
عليها ووقع بصرها عليه على  اإلنسان املقام على عزته وعلوه، فخلق دابة تسمى الصلَّ إذا وقع بصر

من ساعته باخلاصية، واعلم أن اهلل كان وال شيء معه،  اإلنسان خط  واحد  فاجتمعت النظرتان مات
ن على ما عليه كان، فهذه الزيادة مدرجٌة يف هذا نصُّ اخلرب النبوي وزاد علماء الشريعة فيه وهو اآل

وال يعرفها كل واحد، وقد سبق يف علمه أن يكمل الوجود العرفاين بظهور آثار  aكالم رسول اهلل 
علوًا كبريًا فهو الكامل على  ، ال أن يكمل هو بذلك تعاىل اهللواإلضافاتاألمساء اإلهلية والنسب 

فنعطيك لذلك مثاال واحدًا وبه تستدل على ما بقي، وذلك أن ليكمل الوجود : طالق ومعىن قويلاإل
العقَل واحلقيقة تقسم الوجود إىل ما له أول وإىل ما ال أول له، وهو كماُل الوجود فإذا كان ما ال أول 
له موجودًا وهو اهلل تعاىل، والذي مل يكن مث كان ويقبل األولية احلادثة ليس مبوجود ، فما كمل الوجود 

"كنت  كنزًا : كن هذا موجودًا ولذلك قوله تعاىل لبعض أنبيائه وقد سأله ملا خلقت اخللق فقالما مل ي
خمفيًا مل ُأعرف فأحببت أن أعرف فخلقت اخللق وتعرَّفت إليهم فعرفوين" وذلك أن العلم باهلل ينقسم 

د العلمي العلم إىل قدمي وإىل حمدث فعلم اهلل نفسه وألوهيته بالعلم القدمي ونقص من مراتب الوجو
احملدث، فخلق اخللق فتعرف إليهم فعرفوه بقدر ما يعطيه استعدادهم فو ِجَد العلم احملدث، فكملت 

اهلل مراتب العلم باهلل يف الوجود ال أن اهلل تعاىل يكمل بعلم العباد، وبعد أن تقرر هذا وثبت فلنقل إن 
موصوفًا بالعدم ويكّلم نفسه بنفسه : ، أييريد بقاء املعدوم يف العدمكان وال شيء معه وهو يعلم و

ويسمع كالمه ويرى ذاته، وهو احلي بذاته سبحانه فهذه األمساء والنسب وهو احلي العامل السميع 
البصري املتكلم املريد، هي اليت مل يزل حكمها أزاًل وأما كونه قادرًا ورازقًا وخالقا ومبدعًا فبالصالحية 

امتداد زماين، ولكن االرتباط بني الوجودين ارتباط احملدث بالقدمي على والقوة، وما بني الوجودين من 
الوجه الذي يليق باجلالل، فتجلى احلق سبحانه بنفسه لنفسه بأنوار السبحات الوجهية من كونه عاملًا 
ومريدًا، فظهرت األرواح املهيمة بني اجلالل واجلمال، وخلق يف الغيب املستور الذي ال ميكن كشفه 

ي وال ِعّلي، ال سبيل إىل ذلك ق العنصر األعظم، وكان هذا اخللق دفعة واحدة من غري ترتيب سبِبملخلو
وما منهم روح يعرف أن مث سواه لفنائه يف احلق باحلق واستيالء سلطان اجلالل عليه، مث إنه سبحانه 

حيزة يف أرض وتعاىل أوجد دون هؤالء األرواح بتجّل آخر من غري تلك املرتبة، فخلق أرواحًا مت
بيضاء، خلقهم عليها وهّيمهم فيها بالتسبيح والتقديس، ال يعرفون أن اهلل خلق سواهم والشتراكهم مع 



523 

 

 

طالق، وكلٌّ منهم على مقام من بل قلنا األرواح املهيمة على اإل األول يف نعت اهليمان، لذلك مل نّفصل
يت أرضًا لنسبة مكانية هلذه األرواح العلم باهلل واحلال وهذه األرض خارجة عن عامل الطبيعة، ومس

املتحيزة، ال جيوز عليها االحنالل، وال التبدُّل فال تزال كذلك أبد اآلباد، كما سبق يف العلم، ولإلنسان 
يف هذه األرض مثال وله حظ فيهم ، وله يف األرواح األ َول مثاٌل آخر، وهو يف كل عامل على مثال 

نا شيئا مما ذكرناه أو نذكره من جزئيات العامل إال واستنادنا فيه إىل إن ما أورد: ذلك العامل مث نقول
خرب نبوي يصححه الكشف، ولو كان ذلك اخلرب مما تكلم يف طريقه فنحن ال نعتمد فيه إال على ما 

 .Fخيرب به رجال الغيب 
عامل  ىلصوصة إخمفاتة إنَّ هذا العنصر األعظم املخزون يف غيب الغيب له الت: مث نرجع ونقول

 ولوال عهد  العامليفود  التدوين والتسطري، وال وجود لذلك العامل يف العني، وهذا العنصر أكمل موج
أوجد ى اهلل به، فل ما سوكعلق الستر الذي ُأخذ علينا يف بيان حقيقته لبسطنا الكالم فيه وبّينا كيفية ت

ه أوُل عامل ول، ألنه أول، وقيل فيسبحانه على ما قال الوارد الشاهد عند تلك االلتفاتة العقل األ
عقل قصود فخلق الكان امل، فية من هذا العاملاإلنسان التدوين والتسطري، وااللتفاتة إمنا كانت للحقيقة

ائمة قمملكة ممهدة رتيبه وِم توغريه إىل أسفل عامل املركز أسبابًا مقدمة لترتيب نشأته كما سبق يف العل
، وأن العامل عليه م وجودتقدُّ بصورة اخلالفة والنيابة عن اهلل فال بد منالقواعد، فإنه عند ظهوره يظهر 

تكنان االسوجود بالقصد، كمن طلب االستظالل يكون هو آخر موجود بالفعل وإن كان أول مو
ود أول موجلم وفوقعت فكرته على السقف مث احندر إىل األساس، فكان األساس آخر مقصود بالع

إليه قصودة وامل هي اإلنسان معلوم بالقصد وآخر موجود بالفعل، فعنيبالفعل، وكان السقف أول 
 يف مبانيه. كملاأل شريفلنسخة العظمى واملختصر التوجهت العناية الكلية فهو عني اجلمع والوجود وا

 باب يف خلق العقل األول وهو القلم األعلى
مبادة وال يف مادة عامل بذاته يف فأول ما أوجد اهلل من عامل العقول املدّبرة جوهرًا بسيطًا، ليس 

ذاته علمه ذاته ال صفة له مقامه الفقر والذلة واالحتياج إىل باريه وموجده ومبدعه، له نسٌب وإضافات 
ووجود كثرية ال يتكثر يف ذاته بتعددها، فّياض بوجهني من الفيض فيٌض ذايت وفيٌض إرادي، فما هو 

هو باإلرادة فإنه يوصف فيه باملنع وبالعطاء، وله افتقاٌر ذايت  بالذات مطلقًا ال يتصف باملنع يف ذلك وما
ملوجده سبحانه الذي استفاد منه وجوده ومساه احلق سبحانه وتعاىل يف القرآن حقًا وقلمًا وروحًا، ويف 

 جئ يي ىي ُّٱ: السُّنة عقال وغري ذلك من األمساء قد ذكرنا أكثرها يف كثري من كتبنا قال اهلل تعاىل
وهو أول عامل التدوين والتسطري وهو اخلازن احلفيظ العليم  ،[85: ]احلجرٱَّجب هئ مئ خئ حئ

ية اليت من أجلها وجد وهلا قصد ميزها يف ذاته عن سائر األرواح متييزًا اإلنسان األمني على اللطائف
"من عرف نفسه عرف : aقال رسول اهلل  اإلنسان إهليًا، علم نفسه فعلم موجده فعّلم العامل فعلم

لساُن تفصيل فهو العقل من هذا  ،"أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه" لساُن إمجاٍل واحلديث اآلخر ،ربه"
الوجه وهو القلم من حيث التدوين والتسطري، وهو الروح من حيث التصرف وهو العرش من حيث 

سم إىل نفس إىل اهلباء إىل اجلاالستواء وهو اإلمام املبني من حيث اإلحصاء ورقائقه اليت متتد إىل ال
 فالك املستحيلة إىل احلركات إىل املولدات إىلركز إىل األركان بالصعود إىل األفالك الثابتة إىل املاأل
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إىل انعقادها يف العنصر األعظم، وهو أصلها ستة وأربعون ألف ألف رقيقة  وستمائة ألف رقيقة  اإلنسان
دبار ي قبل على باريه مستفيدًا قبال واإل يزال هذا العقل مترددًا بني اإلوستة ومخسون ألف رقيقة ، وال

فيتجلى له فيكشف يف ذاته من بعض ما هو عليه فيعلم من باريه قدر ما َعِلَم من نفسه، فعلمه بذاته ال 
يتناهى فعلمه بربه ال يتناهى وطريقة علمه به التجليات وطريقة علمه بربه علمه به، ويقبل على من دونه 

املزيد، فهو الفقري الغين العزيز الذليل العبد السيد وال يزال احلق ي لهمه طلب  مفيدًا هكذا أبد اآلباد يف
 ش.ذا االسم عليه كان من أحِد الع ر ش فأذكر الع ر التجليات، لتحصيل املعارف واستواء ه

رش
 
 باب يف ذكر الع

العرش لعظيم والعرش وية وعرش الرمحانية واعرش  احلياة وهو عرش اهل: ش مخسةاعلم أن الع ر
: ال تعاىلقهلوية، رش اعالكرمي والعرش اجمليد، فعرش احلياة هو عرش املشيئة وهو مستوى الذات وهو 

ال حلياة قاه عرش فأضافه إىل اهلوية وجعله على املاء فلهذا قلنا إن ،[7: هود]َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱ
 أي ،[7: هود]َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ: وقال فيه ،[30: األنبياء]َّمي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ: تعاىل

 خن حن جنُّٱ: وكذلك قال تعاىل يف موضع آخر ،[7: هود]ََُّّّٱأظهر احلياة فيكم 
 اءلى املقوله ع إىل جانب احلياة فإن امليت ال ي خترب وهو ََُّّّٱ فجعل ،[2: امللك]َّىنمن

عظم أعين فهو العنصر األ ،[30: األنبياء]َّمي زي ري ٰى ين ىنُّٱ: وهو قوله تعاىل َّ َُّّٱ
 :األنبياء]َّمي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ: ها وبه كانت وقوله تعاىلفلك احلياة، وهو اسم األمساء ومقدم

عظيم عرش اله والمن حيث هو حي ال من حيث هو جوهر والعرش اجمليد هو العقل الذي ذكرنا ،[30
و عرش لذي ها لعرشاالنفس، وهو اللوح احملفوظ الذي نذكره بعد هذا إن شاء اهلل تعاىل ويتلوه 

ها إن شاء  أماكنلها يفالعرش الكرمي وهو الكرسي وسنذكر هذه كفالك ويتلوه الرمحانية وهو فلك األ
 اهلل.

 باب يف العرش العظيم
وهو اللوح احملفوظ وهو النفس الناطقة الكلية الثابتة، وملا أوجد اهلل سبحانه القلم األعلى أوجَد 

و املشار إليه بكل له يف املرتبة الثانية هذه النفس اليت هي اللوح احملفوظ وهي من املالئكة الكرام وه
وهو اللوح احملفوظ  ،[145: ]األعرافٱَّحي جي يه ىه مه جه ين ُّٱ: شيء يف قوله تعاىل

 مل خل حل جل مك لك ُّٱ: وهو اللوح احملفوظ وقال تعاىل ،[145: األعراف]َّ يي ىي مي خيُّٱ
فهو موضع تنزيل الكتب وهو أول كتاب س ّطر فيه الكون، فأمر القلم  ،[22-21: ]الربوجٱَّ جم هل

ى هذا اللوح مبا قدره وقضاه مما كان من إجياده ما فوق اللوح إىل أول موجود، وإجياد أن جيري عل
األرواح املهيمة يف جالل اهلل تعاىل ومجاله الذين ال يعرفون العقل وال غريه وال يعرفون سوى من هاموا 

بد فناهم فناء األ، وال رجعة إليهم أيف جالله، وطاشوا مبشاهدته شهودهم دائم ليس هلم حلظة إىل ذواهتم
فراد مّنا اخلارجون عن دائرة ه وعلى قلوب هؤالء األرواح هم األعبدوا اهلل حبقه ال من حيث أمر

ويذبح املوت ويقوم منادي  ،[7: الشورى]َّىي ني مي زي ري ٰىُّ: القطب، ومما يكون إىل أن يقال
يا أهل النار خلود فال وخروج يف النعيم الدائم اجلديد  احلق على قدم الصدق يا أهل اجلنة خلود فال
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خروج يف العذاب املقيم اجلديد، إىل هنا حد الرقم مبا بينهما وما بعد هذا فله حكم آخر، إن ميكن لنا 
للوح أن نذكره يف أثناء كالمنا كان وإن مل جيز مّنا عليه لسان ذكر فال حاجة لنا يف التعريف به، فهذا ا

ومسيت نفسًا ألهنا وجدت من نفس الرمحن، فنفَّس  آلدم لقاء العقلي هو للعقل مبنزلة حواء حمل اإل
اهلل هبا عن العقل إذ جعلها حمّلًا لقبول ما يلقى إليها، ولوحًا ملا يسطره فيها، وليس فوق القلم موجود 
حمدث يأخذ منه يعرب عنه بالدواة وهي النون كما ذكره بعضهم، وإمنا نونه اليت هي الدواة عبارة عما 

مجال من غري تفصيل فال يظهر هلا تفصيل إال يف اللوح الذي هو ه من العلوم بطريق اإلمله يف ذاتحي
اللوح احملفوظ فهو حملُّ التجميل والنفس حمل التفصيل وهذا القلم له ثالمثائة وستون ِسنًا من حيث ما 

ن حيث ما هو هو القلم، وثالمثائة وستون وجهًا وِنسبة من حيث ما هو عقل، وثالمثائة وستون لسانًا م
روح مترجم عن اهلل، ويستمد كل سن من ثالمثائة وستني حبرًا، وهي أصناف العلوم ومسيت حبرًا 

 خك حك جك مق حق ُّٱالتساعها وهذه البحور هي إمجال الكلمات اليت ال تنفد وهلا جاء املثل يف القرآن 
ألن غاية كل نقطة  من  ،[27: ]لقمان َّجن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك

كتب هبا عني ذاهتا ال غري، وتبقى األقالم ومجيع املخلوقات الكائنة يف اآلن واملاضية، البحر أن ي
واملستأنفة، وهذا امللك الكرمي الذي هو اللوح احملفوظ هو أيضًا قلٌم ملا دونه، وهكذا كل فاعٍل ومنفعل 

كيب وعامل وجعل اهلل أمر التر لوح وقلم وهلذه النفس من الرقائق والوجوه على عدد ما للعقل،
نشاءات كلها بيد هذا امللك الكرمي، فإذا اعتدلت املباين واستوت املعاين وتصورت نشآهتا األجسام واإل

نورانية كانت أو نارية أو ظلمانية أو شفَّافة كان القلم األعلى واهب األرواح فيها اليت جعله اهلل أمينا 
نسبة نورانية وهو مما : ذا امللك الكرمي نسبتانعليها، وهو فيٌض عجيٌب ذايت له وإرادي هلل تعاىل، وهل

يلي العقل الكرمي، ونسبة ظلمانية وهو مما يلي اهلباء حبر الطبيعة وهي يف نفسها خضراء هلذا االمتزاج 
الدقيق العجيب، وقد استوفينا ذكرها وصفتها يف كتاب النفس وهو كتاب الزمردة اخلضراء وذكرنا 

اٍب مفرد  مسيناه الدرة البيضاء، واملقصود من هذا الكتاب كان كيف أيضا مقام القلم األعلى يف كت
 .اإلنسان متهيد اململكة لوجود اخلليفة الذي هو

 باب العرش الرمحاني
 ي الطبيعة واهلباء واجلسم والفلكاجلامع للموجودات األربعة وه

 م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ح ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي   
 

 فتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتترف  يمتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    
 

أوُل صورة قبل صورة اجلسم هو الطول والعرض والعمق فظهرت مث أوجَد اهلل سبحانه اهلباء ف
فيه الطبيعة، فكان طوله من العقل وعرضه من النفس وعمقه اخلالء إىل املركز، فلهذا كانت فيه هذه 
الثالث احلقائق، فكان مثلثًا وهو اجلسم الكلي وأوُل شكٍل قبل هذا اجلسم الشكل الُكري، فكان 

ى عليه سبحانه باالسم الرمحن باالستواء الذي يليق به الذي ال يعلمه إال هو الفلك فسماه العرش واستو
من غري تشبيه وال تكييف، وهو أول عامل التركيب فكان استواؤه عليه من العماء وهو عرش احلياة، 
وهو العرش السادس وهو عرٌش نسيب ليس له وجود إال بالنسبة ولذلك مل جنعله يف الع ر ش، وهذا البحر 

البحر الفاصل بني احلق واخللق، وهو حجاب  العزة لنا وله فمن أراد منا الوصول إليه وقع يف هذا  هو
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البحر، فينسب الفعل للكون وما بيد الكون من الفعل شيء بل الفعل كله للواحد القهار، وإذا أراد هو 
شارٌة لتوصيل معىن جيب أن الوصول إلينا مبا هو عليه، وقولنا إذا أراد قول جمازيٌّ ال حقيقيٌّ بل هي إ

ينزل واستوى واهلل يفرح بتوبة عبده ويضحك ربنا ويتعجب : يفهم عنَّا كان نزوله إلينا بنا فقيل
وَيَتَبْشَبش، واهلل يستهزئ هبم وما أشبه هذا كاملكر والكيد، وجعل سبحانه هلذا العرش محلة مثانية 

ة، امللك الواحد على صورة إسرافيل، والثاين على حيملونه يوم القيامة، وأما اليوم فيحمله منهم أربع
صورة جربائيل، والثالث على صورة ميكائيل والرابع على صورة رضوان، واخلامس على صورة مالك، 

هذه صور  aوالسادس على صورة آدم، والسابع على صورة إبراهيم، والثامن على صورة حممد 
فإسرافيل : رمحه اهلل يف هؤالء ملا ذكرهم كما ذكرناهممقاماهتم ال صور نشآهتم، قال ابن مسرة اجلبلي 

لألرواح، وميكائيل وإبراهيم لألرزاق، ورضوان ومالك للوعد  aوآدم للصور وجربائيل وحممد 
والوعيد، ويكون العرش عند هذا عبارٌة عن امللك وعّمر سبحانه هذا الفلك باملالئكة احلافني وهم 

هو َفم  القرن ومبشاهدة هذا االستواء يصري كذا وكذا مرة يف اليوم و الواهبات، وهنا مقام  إسرافيل 
صريف األقالم،  aكالوضع من استيالء سلطان العظمة اإلهلية على قلبه، ومن هنا مسع رسول اهلل 
  ومن هنا نزل الرفرف، ومن هنا غلبت عليه حالة الفناء فتجرد عن عامل التركيب.

 باب العرش الكريم

، وهو يف الكرسي اهالقدمني مث إن اهلل تعاىل أدار هذا الُفلك اآلخر مسَّ وهو الكرسي موضع
عّمر هذا هلباء ومل اجوِف العرش كحلقة  م لقاة  يف فالة  من األرض، وخلق بني هذين الفلكني عا

أول  العرش، ألنه حدٌة يفة واالكرسي باملالئكة املدّبرات، وأسكنه ميكائيل وتدّلت إليه القدمان فالكلم
قدمني ّبر عنها باللمة فع الك عامل التركيب، وظهر هلا يف الكرسي نسبتان ألنه الفلك  الثاين فانقسمت به

شكال دث األحتلفلكني ين استخبار وعن هذكما ينقسم الكالم، وإن كان واحدًا إىل أمٍر وهنٍي وخرٍب وا
بة ال ي عرف ل الغريشكاألمن ا ، وهياإلطالقالعوائِد على الغريبة يف عامل األركان وعنهما يكون خرق 

: ]طهٱَّىي مي خي حي جي يهُّٱ: أصلها، وهو هذا وتظهر يف عاملني يف عامل اخليال كقوله تعاىل
66]. 

ويف عامل احلقيقة مثل املعجزات والكرامات وهذان الفلكان َقلَّ من يعثر عليهما أو يصل إليهما 
ألرصاد، وإذا رأوا شكاًل غري معتاد  يف فراد، وكذلك من أرباب علماء اهليئة وانا إال األمن أصحاب

الطبيعة نسبوا ذلك إىل شكٍل غريب حدث يف الفلك عنه َصَدَر هذا الذي هو غري معتاد ال جيري على 
قياس، ومن هذين الفلكني كانت اخلواص يف األشياء وهي الطبيعة اجملهولة، فيقولون ت ْفَعل باخلاصية فلو 

هلم أن جيعلوا شيئًا يف العامل، وقد ذكرنا من عامل التدبري القلم  أدركوا حركة هذين الفلكني مل يصح
فالك من العوامل ألن يف كل فلك  من األواللوح والطبيعة واهلباء واجلسم والعرش والكرسي، وما بينها 

 هبُّويف كل ركٍن من األركان عامٌل من جنس كل فلك، وركن وطبيعة وهلم عمَّارها وسكاهنا 
فإن نسبة التسبيح  ألهنم ال يلحقهم يف ذلك عيٌّ وال نصٌب ،[20: ياءاألنب] َّهت مت خت حت جت

 ىن نن من زن رنُّٱ: نفاس، قال تعاىلضيها نشأهتم كما تقتضي نشأتنا األنفاس إلينا تقتإليهم نسبة األ
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من جهة الِفكر والنظر إال أن مينَّ اهلل على بعض عباده  ،[44: ]االسراء َّمي زي ري ٰى ين
 .[4: ]األحزاب َّمل يك ىك مك لك اكُّٱبعلم ذلك 

 باب فلك الربوج وهو األطلس

ٱَّخن حن جنُّٱ: طلس، قال تعاىلجوف هذا الكرسي هذا الفلك وهو األمث أدار سبحانه يف 
سبة هو بالناألطلس وطلس الذي ال كوكب فيه، وهلذا مسي بوهي تقديرات يف الفلك األ ،[1: ]الربوج

 امل الرفارف،علفلكني اذين الة ، وخ لق بني هإىل الكرسي كنسبة الكرسي إىل العرش كحلقة  ملقاة  يف ف
ستر القبيح، جلميل وهر اية وتسبيحهم سبحان من أظاإلنسان وهي املعارج العلى، وفيه خلق عامل املثل

ثاله يف هذه صورة م غريتتوسبب  هذا التسبيح أنَّ الشخَص منَّا إذا فعل فعاًل ال يرضي اهلل تعاىل 
ة ع عن املخالفإذا أقلفيري ني من فيها حىت ال يرون ما قام هبا من التغاحلضرة، فريسل احلجاب بينه وب

ستر جلميل واظهر رجعت إليه صورته ال يروَن منه إال حسنًا، فلهذا يكون تسبيحهم سبحان من أ
 ربائيل، وفيهمقام ج لفلكالقبيح، هكذا روينا هذا اخلرب وهو عامُل احلجب وإرخاء الستور، ويف هذا ا

ال ول رمبا كلهم كثرهم باد أقسامات وهم ع مَّاره، وإىل هذا الفلك ينتهي علم علماء األرصاملالئكة امل
كًا من قسم مل  كلكوكب فيه، والربوج فيه تقديرات فهو منقسٌم على ذلك اثين عشر قسمًا جعل يف

ومسوا فة، ٍر خمتلى صواملالئكة، وهو رئيس  ذلك القسم، وحتف به مالئمة من املقسمات، وأنشأهم عل
 بأمساء صورهم يف عاملنا.

ه والطب ورحارٌّ  لفلكو قسمه من هذا اِلك األول على صورة امليزان وطبيعة بيته الذي هفامَل
نني يمكث هذه السإليه ف نتهياحلكم يف عامل التكوين ستة آالف سنة، مث ينتقل احلكم إىل غريه، إىل أن ي

الزمان  ةكوكان أول حر األيام دون الليل والنهار،املعلومة، وهو أول فلك دار بالزمان وفيه حدثت 
إن الزمان قد استدار ": aولذلك قال رسول اهلل  aهبذا الفلك، وقد استدار يف زمان رسول اهلل 

لق خالزمان الذي يريات والتغكهيئته يوم خلقه اهلل"، وجعَل بيد هذا امللك الكرمي مفتاح خلق األحوال و
 أحدث فيه الليل والنهار وهو متحرٌك.اهلل فيه السموات واألرض، و

ٌب وواله ارٌد رطبلفلك اعلى صورة العقرب وطبيعة بيته الذي هو قسمه من هذا : ِلك الثاينوامَل
 و ساكن.لنار وهلق ااحلكم يف عامل التكوين مخسة آالف سنة، كلما جاءت دولته وجعل اهلل بيده خ

ك حاٌر ذا الفلهه من يعة بيته الذي هو قسمالذي يليه على صورة القوس وطب: وامَلِلك الثالث
يده أزّمة كرمي ب ملك يابٌس وواله احلكم يف عامل التكوين أربعة آالف سنة، كلما جاءت دولته وهو

 األجساد النورانية والظلمانية، وجعل بيده مفتاح خلق النبات.

ارٌد با الفلك هذن ه مخلقه اهلل على صورة جدي وطبيعة بيته الذي هو قسم: ك الرابعِلوامَل
 مفتاح الليل  بيدهل اهلله احلكم يف عامل التكوين ثالثة آالف سنة، وهو ملك متحرك، وجعيابس، وَوال

 والنهار.
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ذا هسمه من هو ق خلقه اهلل تعاىل على صورة دلو وجعل طبيعة بيته الذي: وامَللك اخلامس
يده ب، وجعل هيبةوسكون ووقار  الفلك حارًا رطبًا، وجعل واليته ألفي سنة وهو ملك كرمي عليه

 مفتاح األرواح.
عل طبًا وجرردًا خلقه اهلل على صورة حوت  وجعل قسمه من هذا الفلك با: وامَللك السادس

اح خلق يده مفتبجعل جسام النورانية والظلمانية فيهما وه ألف سنة  وله اشتراك مع ملك األدولت
 احليوان.

عل بسًا وجًا ياكبش وجعل قسمه من هذا الفلك حار خلقه  اهلل على صورة: وامللك السابع
 ات.لصفعراض وا متحرٌك وجعل بيده مفتاح خلق األدولته اثين عشر ألف سنة، وهو ملٌك

ابسًا، وجعَل اردًا يبلفلك خلقه  اهلل تعاىل على صورة ثوٍر، وجعل قسمه من هذا ا: وامللك الثامن
ا رآه إله ملل وظنه لِعجاوهيبة وعليه َعمَل السامري  دولته أحَد عشر ألف سنة، وهو ملٌك عليه وقار

 يف حديث طويل ليس هذا موضعه، وجعل بيده مفتاح خلق اجلنة والنار. موسى 
بًا، ارًا رطحلفلك خلقه اهلل تعاىل على صورة توأمني وجعل قسمه من هذا ا: وامللك التاسع

 ادن.لق املعخفتاح يها، وجعل بيده مجسام فسنة وله اشتراٌك مع ملك األوجعل دولته عشرة آالف 
طبًا، اردًا ربلفلك اخلقه اهلل تعاىل على صورة سرطان ، وجعل قسمه من هذا : وامللك العاشر

 وجعل دولته تسعة آالف سنة، وهو ملٌك متحرك، وجعل بيده مفتاح خلق الدنيا.
  يابسًاارًاح خلقه اهلل على صورة أسد، وجعل قسمه من هذا الفلك: وامللك احلادي عشر

 ة.ق اآلخرح خلوجعل دولته مثانية آالف سنة، وهو ملٌك كرمي تعلوه مهابة، وجعل بيده مفتا
عل دولته بسًا وجًا ياخلقه اهلل تعاىل على صورة سنبلة  وجعل قسمه بارد: وامللك الثاين عشر

وَكم ل  يةسانناإل مجسام، وله اختصاص معيَّن باألجساالف سنة وله اشتراك مع مالئكة األسبعة آ
يزان زاء واملجلواثري، وعن ألسد والقوس واحلمل و جدت كرة األوين فعن االفلك وكمل عامل التك

بلة واجلدي ر والسنالثووالدلو و جدت كرة اهلواء، وبالسرطان والعقرب واحلوت و جدت كرة املاء، وب
ن والفساد ت والكواالالستحو جدت كرة األرض، ومن هذا الفلك إىل املركز حكم الطبيعة بالتغيري وا

م كما ذكرنا ت األياحدث عند قبول املستعّد لذلك االستعداد الذي خلقه اهلل فيه، وبوجود هذا الفلك
كام تأثريه ز عن أحلعزيادون الليل والنهار، وقد ذكرنا ذلك يف كتاب الشأن فدار هذا الفلك بتقدير 

صبها سبحانه سباٌب نأهذه لفاعل سبحانه لكل شيء وفيه العليم مبا وضعه له من احلكمة البالغة، وهو ا
ن أضاف  تعاىل، ومافر باهللا كهبملا سبق يف علمه، وِلَيبَتلَي هبا عباده فمن أضاف الفعل إليها فهو مؤمن 

 الكفر.ميان وه اإلهبا، هكذا جاء الشرع الذي ل الفعل إىل اهلل تعاىل فهو مؤمٌن باهلل كافٌر
وما بلغ عن ربه بأشرف  aأنه ال فاعل إال اهلل، وما أحسَن ما قال  وأما العقل فإنه يدل على

"أتدرون ماذا قال : عبارة ، وألطف إشارة  فقال يف أثر مساء كانت وقد أصبحوا خبرافات من جهينة
فأما من قال  ،ربكم قال أصبح من عبادي مؤمن يب وكافٌر بالكواكب كافر يب ومؤمٌن بالكواكب

ته فذلك مؤمن يب كافر بالكواكب، ومن قال م طرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافٌر م طرنا بفضل اهلل ورمح
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القسمة بني املؤمن والكافر بأي وجه كان ونّبه بذلك على  a، فأدار رسول اهلل "يب مؤمن بالكواكب
بداع، تعاىل حبكم اإلجياد واإل القسم الثالث املدرج بينهما، وهم القسم  الذي يضيف الفعل إىل اهلل

يضيف الفعل إىل املخلوق حبكم التوجه والقصد واالنبعاث والكسب، وعلى الوجه الذي أضاف اهلل و
وأضاف العمل إلينا هبذا  [96: ]الصافات َّ مج حج مث هت مت ُّٱ: تعاىل به الفعل إىل عبده فقال

يقل احلكم مع كون ذلك العمل خلقا له وإبداعا له ال إله إال هو فهذا جعله كافرًا أي ساترًا، ومل 
 ساتر ما يعرف منه.: مؤمن يب جاهل بالكواكب لكن قال كافر أي

 باب فلك الكواكب الثابتة

فالك الثابتة مث أحدث اهلل هذا الفلك الرابع، وخلق عامل الرضوان بينه وبني فلك وهو آخر األ
من  الربوج وَسْطح ه أرض اجلنة ومقّعره يكون سقفًا للنار، وفيه أسكن رضوان خازن اجلنان وهَو

 ىثُّٱ: التاليات، وقال بعض أهل املقاييس يف قوله تعاىل: املالئكة الكرام ومالئكة هذا الفلك يقال هلم
فالك اليت حتته اليت أحد الثمانية احلملة والسبعة األ إنَّ هذا الفلك ،[17: ]احلاقة َّيق ىق يف ىف يث

مر على خالف ما قاله واأل األطلسسنذكرها إن شاء اهلل تعاىل، وجعل فلك الربوج هو العرش وهو 
وكذا املنجمون من كل وجه ، وهذا الترتيب ال ميكن إدراكه إال بالكشف واالطالع أو خبرِب الصادق، 

رصاد وأصحاب علم اهليئِة مل يعرفوا ما عرفوا من ذلك إال بطريق الكشف احلسي، فأبصروا أهل األ
تيب اهليئة فأخطأوا يف بعٍض وأصابوا حركات الكواكب فاستدلوا بذلك على كيفية الصنعة اإلهلية وتر

يف بعض واختلفت آراؤهم يف ذلك اختالفا معروفًا متداواًل بني أهل هذا الشأن، وإن اهلل تعاىل ملا خلق 
هذا الفلك رتَّب يف مقّعره ألف مرتبة  وإحدى وعشرين مرتبة، قسم الفلك عليها أقساما كما قسم فلك 

ب والسبعة ل قسم كرة فظهرت اثنا عشر كرة وهو فلك الكواكالربوج على اثين عشر قسما، فظهر لك
ربعة األركان، فهذه اثنا عشر وحكمها إمنا هو فيها كما رتبه وقدره العزيز العليم األفالك اليت حتته واأل

 جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص ُّٱ: وقد نبَّه عباده على هذا فقال تعاىل
الفلك الرابع إىل األقسام اليت فكذلك َقسَّم هذا  ،[39-38: يس]َّحق مف خف حف جف مغ

ذكرناها وجعل يف كل قسم ملكًا من املالئكة على صورة عامل من العوامل الكائنة يف عامل األركان، 
فحصر صور عامل األركان بتلك األقسام فدار هذا القلم دورة أبرز فيها عامل اجلنان كحركة األرض يف 

فكل  ،[5: ]احلج َّمق حق مف خف حف جف مغُّٱإخراج النبات، كما قال تعاىل يف األرض 
حلروف، من هنا انتشأت يف فلك  حيكم فيما دونه مبا أودعه احلق فيه وفطره عليه وهذا الفلك هو فلك ا

جسام على الثمانية والعشرين منزلة مثانية وعشرون حرفًا على املخارج املستقيمة، مث حروٌف عامل األ
يوانات، وهي بعدد ما بقي من األقسام مقدارًا ال وغريه من احل اإلنسان خرجت عن حد االستقامة يف

كاحلروف بني الباء والفاء وكاحلروف بني اجليم والشني وكحرف  اإلنسان يزيد وال ينقص، ومثاهلا يف
أنه أوصلها إىل  اخليشوم، وهكذا يف احليوانات وأخربين بعض العلماء من تلميذ جعفر الصادق 

ملا كانت احلروف من هذا الفلك ال تعطى خواصها إال ما يعطيه سبعة وسبعني حرفًا يف احليوانات، و
يف الفلك حكم املنازل، وال تعطى أبدًا شكاًل غريبًا ألهنا دون الفلكني غري أن هلا روحانية لطيفة 

طلس الذي هو سقف  اجلنة هبا يبقى الكالم على أهل اجلنة أعين احلروف الفكرية، وأما اللفظية فهي األ
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ذا الفلك الذي هم فيه، ولكن هو ألطف  وأعذب  من هذا الكالم املعتاد للعباد ألهنا تفعل هلم يف نفس ه
هناك بالروحانية اخلالصة، كشكلنا أيضًا يف اجلنان على أعدل نشأة فأنتج االستعداد احلسن والفيض 

اجلنة األهنار  طلس من الطبيعة ويف هذا الفلك كان يفألالروحاين نتيجًة تناسب نشأهتا، ومبا يف الفلك ا
ال كل والشرب والنكاح واالنتقاالت من حال إىل حجار واحلور والقصور والولدان واألوالرياح واألش

مر ثابٌت يف عني احلوامل والقوابل حبفظ االعتدال فال يستحيلون أبدًا، لكن على أهل الطبيعة، إال أنَّ األ
عراض املالبس واملناكح واألواملشارب واعم شكال يف املطصور واحلاالت والصفات واألخيتلف عليها ال

 بشريف  وأشرف وحسن وأحسن ومجيل وأمجل حكمٌة بالغٌة من عزيٍز عليٍم، وهنا نكتُة اللطيفِة
ية ليست من عامل االستحالة والفناء بل هي من عامل الثبوت والبقاء، وهي تستدعي بيتًا تدبره اإلنسان

عاقلة احلية الدائمة امللتذَّة املتأملة، واجلسم مبا هو جسٌم طبيعي يسمَّى اجلسم الطبيعي، وهي املخاطبة ال
يعطي الغذاء من الزيادة قدر ما نقص، والفاضل خيرج يف  قلياًل وينمو قلياًل قلياًل ويتغّذى ويتخّلل قلياًل

يعين خاصة خيرج من أعراضهم هذه الدار َعِذَرة وبواًل وبصاقًا وخماطًا وعرقًا، وهناك ليس إال العرق 
لطيفته  وهي احلافظة ملا  اإلنسان بدان وهو فضالت األغذية أطيب  من ريح املسك، فاملعترب منمن األ

 حصلت واملميزة ملا أدركت، فتّفهم هذا فإنه ينفعك.

رابع، أراد لفلك الذا افلما أكمَل سبحانه أفالك الثبات والبقاء وصارت الكلمة أربعة بوجود ه
ساد  فأجسامها إىل كيبها و ترا من األركان والسموات السبع واملولدات اليت مآُلسبحانه إجياد عامل الدني

نه للملكني  سبحاعل اهللجالثابتة إال وقد  األفالكوانتقال، وما من فلك  أوجده احلق تعاىل من هذه 
ا شاء أن خيلقه مماء أن شه ما لتوجُّاالكرميني القلم واللوح توجهًا إليها عندما أراد إجياده، وخيلق اهلل عند 

ا و الناصب  هلاب إذ هألسبايتوجَّه عليه ال بالتوجه، ألنه يتعاىل ويتقدس عن املعني والشريك وأحكام 
لقه ملرادة لنا خباعمالنا ثل أمواخلالق  وما هلا سبٌب إال من حيث التوجُّه والقصد، وهو خلٌق هلل تعاىل 

ريك يدنا رادتنا بتحإ قفعندما تتعل من األفعال املرادة لنا، سبحانه اإلرادة فينا إىل حتريك يدنا أو إىل فعل
د إال هو  الوجويفاعل فأو بفعل ما خلق اهلل تعاىل احلركة يف اليد وذلك الفعل ليس غري ذلك، فال 

ه سبحانه ليه وأنعبات سبحانه هذا هو الذي أعطاه دليلي وكشفي وهو علمي واعتقادي، نسأل اهلل الث
ه دمي انتفت عنق أزيل مثما  فكان ما أوجده إجيادًا من مل يكن إىل بل هو الواحد أوجدليس بعّلة  لشيء، 

جياد إيث إنه يريد هًا من حتوج األولية إال هو ال إله إال هو، فجعل سبحانه للنفس الكلية اليت هي اللوح 
سب لى حك عفالألاالستعدادات ألشخاص أنوار هذه اجرام النورانية وغريها، حىت إذا حصلت األ

 ،[164 :الصافات]َّ يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱمقاماهتم ومراتبهم اليت أهَّلهم اهلل تعاىل هلا وأهلها هلم 
كية يف اح امللألرواتوجه العقل الذي هو القلم عن إذن الواحد القهار توجه النفخ، فأوجد اهلل 

لنوع امللكي  هذا اا يفناألشخاص الفلكية فقامت حية ناطقة بالثناء على اهلل تعاىل ولذلك خلقها ول
 : أبيات أوهلا

 ر ح  متتتتتتت  التتتتتتتر  ح  فتتتتتتت   ستتتتتتت   متتتتتتت  ال تتتتتتت ر  
 ي  يتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت  رفع أستتتتتتتتتتتتتتترار     تتتتتتتتتتتتتتت 
 لتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتت حع إ ا متتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت   ي ستتتتتتتتتتت  ع 
 لتتتتتتتتتتت  اليتتتتتتتتتتت ا   لتتتتتتتتتتتت  ال ي تتتتتتتتتتت      زتتتتتتتتتتتتر  

   لمتتتتتتتتتتتت   أ    ع تتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت ر   
   لم زتتتتتتتتترا  إ ا متتتتتتتتت  فتتتتتتتتتف  فتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتت ر  
 أ   تتتتتتتتتت   يق ضتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتر    تتتتتتتتتتمير  
 فتتتتتتتت  ال تتتتتتتتي     متتتتتتتت   متتتتتتتت  غيتتتتتتتتر  زتتتتتتتت ير  
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 ل ا تتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتت ر     يتتتتتتتتتتتتتتت    يستتتتتتتتتتتتتتت    
    لتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  يقتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف اار اح   ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
  ختتتتتتتتتتتتتتتتت م  يستتتتتتتتتتتتتتتتتم  اار اح     تتتتتتتتتتتتتتتتت 

     زتتتتتتتتتتت  مق زتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت  ال  يتتتتتتتتتتتر     ي
 فمتتتتتتتت    تتتتتتتت  ال تتتتتتتت ر ي  تتتتتتتت ع ستتتتتتتتر خ ق تتتتتتتت 

 

تتتتتتتت  فتتتتتتتت  التتتتتتتت م  فتتتتتتتت  الزتتتتتتتت ر      ختتتتتتتتر  مح
   ا تتتتتتتتتتتتل ر  تتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتتتر   ييتتتتتتتتتتتتر
 خيتتتتتتتتتتتتر ي تتتتتتتتتتتت     ختتتتتتتتتتتت   خ تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت مير  
 ر     متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا     إ  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
  ف  تتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتت  ا  فتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتت ر  

 

ذا بداءة سواء وهلادة كالإلعاعادة فإن ذا بّينا أن النفخ يف البدء واإلوفرق بني النفخ والدعاء وهل
 ىث نث مث زث ُّٱ: الطري وقال يف خلق عيسى  ،[29: األعراف]َّحك جك مقُّٱقال 
 ّٰ ِّ ُّٱ:  يموهو إجياٌد خمصوٌص والدعاء ليس كذلك كما قال إلبراه ،[110: ]املائدة َّيث
 .[260: ]البقرة َّزئ رئ

وليس حكم  أعياهنابقية وما كان أذهب منهن شيئًا إال فساد عني التركيب، وأما األجزاء فهي با
ّنا ألك أصاًل مع كن له ذيمل  اجلوهر بعد زوال احلياة منه اليت كان حيملها ِحّسًا لنا مثل اجلوهر الذي

 ن َحي.ميح إال لتسبانا وال نعلم الكيفية وال يكون انعلم أنه ما من شيء إال َسّبح حبمده إمي

 األول اإلنسان باب نشأة
هلل قد اباهبا إذ كان أحكم أسولكة بعدما مهَّد له املم اإلنسان اعلم أنَّ اهلل تعاىل ملا أراد أن خيلق

ن حقيقة ما م كله فلعاملاقضى بسابق علمه أن جيعله يف أرضه خليفًة نائبًا عنه فيها، فجعل نسخة من 
إلهلية اليت احلقائق عل افهو الكلمة اجلامعة وهو املختصر الشريف وج اإلنسان يف العامل إال وهي يف

ال عز وجل مية، فقماية اإلاإلنسان توجَّهت على إجياد العامل بأسره توجهت على إجياد هذه النشأة
ركب ت أنه مهلا ورأ فلما مسعت املالئكة ما قاله احلق ،[30: البقرة]َّىم مم خم حم جمُّللمالئكة 

ٱَّمه جه ين ىن من خن حنُّ: من أضداد  متنافرة  وأن روحه يكون على طبيعة مزاجه قالوا
 جي يه ىهُّأهتم غرية منهم على جناب احلق مث قالوا عن أنفسهم مبا تقتضيه نش ،[30: ]البقرة
 .[30: البقرة]ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ: قال ،[30: البقرة]َّخي حي

عاىل وجَّه إىل األرض ملكًا بعد ملك ليأتوا بقبضة منها، ليفتح مث نرجع ونقول إنَّا روينا أن اهلل ت
وما من ملك منهم إال وت ْقِسم األرض عليه بالذي أرسله أن ال يأخذ منها  اإلنسان فيها صورة جسد

شيئا يكون غذاًء للنار فريجع إىل أن َوجََّه اهلل عزرائيل فَأقسمت عليه كما أقسمت على غريه، فقال هلا 
وجهين وأمرين أوىل بالطاعة فقبض منها قبضة من سهلها وَحَزهنا وأبيضها وأمحرها فظهر ذلك إن الذي 

يف أخالِق الناس وألواهنم، فلما حضر بني يدي احلق شّرفه احلق بأن وّلاه قبض أرواح من خيلقه من تلك 
هلي، وسرى الروح القبضة فتميز وتعني ومخَّر اهلل طينة آدم بيديه حىت قبلت بذلك التعفني النفخ اإل

احليواين يف أجزاء تلك الصورة مث فتح بعد التمييز والنفخ هذه الصورة اآلدمية وعيَّن هلا من النفس 
الكلية النفس الناطقة اجلزئية، فكان الروح احليواين والقوي من النََّفس الرمحاين بفتح الفاء، وكانت 

وجعل بيد الطبيعة العنصرية تدبري جسده وبيِد  النفس الناطقة اجلزئية من أشّعة أنوار النفس الكلية،
النفس اجلزئية تدبري عقله، وأيدها بالقوى احلسية واملعنوية وجتّلى هلا يف أمسائه لتعلم كيفية تدبري ما 
مّلكها إياه، مث جعل يف هذه النفس الناطقة قوة اكتساب العلوم بواسطة القوى اليت هي كاألسباب 



532 

 

 

بالنفس الرمحاين كانت حياة هذه النشأة، وبالنفس الناطقة علمته وأدركت، لتحصيل ما تريد حتصيله، ف
وبالقوة املفكرة فّصلت ما أمجل احلق فيها فأنزلت األشياء مراتبها وأعطت كل ذي حق حقه، فبما هو 
ِمَن الطبيعة هو من ماٍء َمهنٍي وآدم من محأ مسنون  وصلصال ومن تراب وطني وغري ذلك، ومبا هو من 

 الكلية والروح املضاف إليه تعاىل هو حافٌظ عاقل درَّاك متصور ذاكٌر إىل أمثال هذه الصفات النفس
ية والقوى، وملا َسَرْت النفخة فيه خرج اهلواء من منخريه فَعطس فتغريت صورته، فلما انفصل اإلنسان

اهلل، فقال عنه عادت صورته كما كانت، فقال له امللك امحد اهلل على رد حسن صورتك إليك فحمد 
لتحمدين فأرمحك، فذلك هو تشميت العاطس إذا محد : له ربه يرمحك ربك يا آدم هلذا خلقتك أي

اهلل، مث كان من أمره مع املالئكة ما قّصه اهلل علينا وأنزله يف األرض خليفة جامعًا لألمساء اإلهلية 
 جئ ييُّ: إىل كل كامٍل من الناس بقولهوالكونية كلها جلمعيته اليت َخلقه  اهلل عليها، فهو املشار  إليه و

 َّهبُّٱمبا علمه احلق من األمساء و َّجت مبُّٱمن طبعه  َّحب جب هئُّ من نفسه َّمئ خئ حئ
بتعيني املراتب وإطالق األمساء على مسمياهتا، وهذا كله على طريق اإلشارة ال على  ،[84: ]الزخرف

 َّجم يل ىل مل خلُّٱاحلقيقيتني جهِة التفسري، فاعلم ذلك فأعطته النيابة واخلالفة هاتني الصفتني 
 فجعل علمه يف حريته. ،[23: ]اجلاثيةٱَّىم ممُّٱ أي حّيره َّخم حمُّ له املتََّخذفهذا هو اإل

ة وما فيفكل كامل خل وملا تعدد الكّمل من هذه النشأة جعلهم احلق خالئَف بعدما كان خليفة،
اهلل لق مجيع خ فهايعر خيلو زمان عن كامٍل أصال فما خيلو عن خليفة األرض عن ظهور صورة إهلية

 اجالل هلاإليم ون التعظها مها فيوّفون حقنس واجلن فإهنا معروفة عند بعضمعيَّنة، ما عدا الثقلني اإل
ذها خأمث لتعلم أن كل مولود  فإنه يولد على الفطرة اليت  ،[28: فاطر]َّخص حص مس خس حس جسُّ

م هلل الذر فقال ه كأمثاريتستخرج منه ذاهلل على بين آدم من اإلقرار بربوبيته ملا قبض على ظهر آدم فا
إلقرار اليها وهي عأنت ربنا، فهذه هي الفطرُة اليت فطر الناس  ،[172: ]األعراف َّ مئ زئ ّٰرئ ُِّّٱ

استمر على  لذر فمناكم بربوبيِة احلق عليهم، فلما كربوا صاروا حبكم اآلباء واملربني وحكم هلم حب
ه ليه خلل يزيلن طرأ ع، وإعليها كان من السعداء املوحدين الفطرة إذا كان أبواه مسلمني إىل أن ميوت

 ذا انتقل إىلضار، وإالحتاعن الفطرة كان حبسب ما زال إليه، مث ميوت على ما هو عليه قبل موته وقبل 
ا عند ان عليهيت كالربزخ وانفصل عن الدنيا انفصال من ال يرجع يكون يف الربزخ عن احلالة ال

 ترد عليه مثوة شقي لشقاحالة تعطيه السعادة سعد وإن كان على حالة تعطيه ا االنفصال، فإن كان على
ما تقول يف هذا : يقال لهف aحياته، وعقله أوفر ما كان يف قربه فيأتيه فّتانا القرب ومعهما حممد 

رسول اهلل  ذا حممدهقول الرجل، وال يظهران له مبا ينبغي له من التعظيم، فإن ع صم امليت منهما في
 إن وقف مع ماوك هذا، رف منَنم هنيئًا فقد كنا نع: اءنا بالبينات واهلدى فآمنا وصدقنا، فيقوالن لهج

يعتقده  ند اهلل قدر مثل ماعلو كان هلذا : وتلك فتنة القرب فيقول aيرى من عدم تعظيم الساِئَلني له 
 ا قاله الناسملت فيه ، فقهللمسعت الناس يقولون فيه أنه رسول ا: املؤمنون فيه َلَعظَّمه هذان فيقول

ي بعث لبعث، واحني  ال مسعت وال قلت فتتسلمه مالئكة العذاب مث يبقى على ذلك إىل: فيقوالن له
 على ما مات عليه كان ما كان كما ذكرنا.

وال يزال ينتقل يف مواطن القيامة من موطن إىل موطن على تلك الصورة اليت ُقبض عليها فإن 
دار ما هي دار تكليف. لو كانت دار تكليف لنفعهم إمياهنم إذا آمنوا وما بقي ذلك املوطن وتلك ال
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كافٌر إال أسلم وآمن، فإنه يعاين ما ال يقدر على جحده وال إنكاره مث إن الناس حيشرون إىل أخذ 
: كتبهم، فمن الناس من يعطى كتابه بيمينه، وهم أهل السعادة، ومنهم من يعطى كتابه بشماله فيقول

وهم الكافرون، ومنهم من يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره  ،[25: ]احلاقة َّ خض حض جض مص ُّٱ
يضرب يف صدره فينفذ إىل ظهره وهم املنافقون واملرتابون، فأما املؤمنون فهم وجٌه بال قفا يرون من 

زنون كل جهة، وأما الكافرون فهم قفًا بال وجه، واملنافقون وجٌه وقفا، مث يرجع هلم املوازين فيو
بأعماهلم ، فإن رجح عمله به ثقل ميزان عمله به وارتفعت الكفة به فُأخذ إىل ِعّليني وإن رجح هو 

 بعمله نزل بكفته إىل ِسّجني وهنالك يقرأ كتابه مبا قدمت يداه.
 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱوأما الكفار املقلدة يف الكفر فيقول القائل منهم 

 [29-27: ]الفرقان َّ مث هت مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
ل  عز وجال يقيم هلم اهللففردوها ومل يعملوا هبا، وأما اجملرمون  Dوهم الذين بلغتهم دعوة الرسل 

 : همة يقول مترمجمستجري ائفةيوم القيامة وزنًا، وال يعبأ اهلل هبم من قبورهم إىل جهنم، ويأيت أيضا ط
 : شعر

 رم    ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتي     ي تتتتتتتتتتتتتتتتتت   مماختتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  
 أ   تتتتتتتتتتتتت    م تتتتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت ل   تتتتتتتتتتتتت 

 فتتتتتتتتتتتف   تتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتت ا     ماختتتتتتتتتتت ف إ تتتتتتتتتتت 
 

  يتتتتتتتتتتتتتتتتتت   م   متتتتتتتتتتتتتتتتتت  ع يتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت ف ر 
 أ تتتتتتتتتتت  مع   متتتتتتتتتتت  ااختتتتتتتتتتتر  لتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتت  

 أ تتتتتتتتتتتتتتت  مستتتتتتتتتتتتتتتت  يرا  ستتتتتتتتتتتتتتتت     مع   حمتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 : شعر: فأجابه الناطق بلسان احلال
 إ    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فأ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
 يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  م ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ  
 لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
  ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

 

  أ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  إ    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع  
    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   م  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  إ   م  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  مع   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   أ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 عقلة املستوفز واحلمد هلل مت كتاب
 
 
 
 
 
 
 



534 

 

 

 كتاب املسائل إليضاح املسائل

 يل ىل مل خل
احلمد هلل الذي حجبنا عنه غريًة منه أن يعرف له كنه، بدا نورًا فاستتر عن األبصار بنوره، 

البصائر بظهوره، فاندرج النور يف النور، وبطن الظهور يف الظهور، فال يقع بصر  وظهر فاحتجب عن
إال عليه، وال خيرج خارج إال منه، وال ينتهي قاصد إال إليه، فيا أويل األلباب أين الغيبة واحلجاب؟ ومن 

 كانت عينه حجابًا عليه، فال حمجوب وال حجاب.
 األوىلاملسألة 

 ليس عني  تعاىلن اهللأفسه بالغىن عن العاملني، إمنا هو ملن توهم اعلم أن وصف احلق تعاىل ن
 سه، فال يضادلشيء نفلى االعامل، وفّرق بني الدليل واملدلول، ومل يتحقق بالنظر، إذا كان الدليل ع

يل والدال هو الدلفوم، نفسه، فاألمر واحد وإن اختلفت العبارات عليه، فهو العامل واملعلم واملعل
تكلم ما ، وهو قول املللعامل ايٌتذفبالعلم يعّلم العلم، فالعلم معلوم العلم، وهو العلم، والعلم  واملدلول،

)هو(،  ائد علىقول زما هو هو، فهو ملا يرى من أنه مع: هو غريه فقط، وأما قول القائل بعد هذا
، فحار و غريهه ما: فينبغي أن ال يكون )هو(، وما قدر أن يثبت )هو( من غري علم يصفه به، فقال

حنن مثل  انولكن إذا قل إن صفات احلق تعاىل، ما هي هو، وال هي غريه،: فنطق مبا أعطاه فهمه، فقال
ا الزائد، فمب لفنحن ال نقو هذا القول، ما نقوله على حد ما يقوله املتكلم، فإنه يعقل الزائد وال بد،

 جلاهلني.ون من ان نكأ، فنعوذ باهلل يزيد املتكلم، على من يقول إن اهلل فقري إال حبسن العبارة
  الثانيةاملسألة 

، تنبيه لنا على أن كل [2: ]األنبياء َّ ىن من خن حن جن يم ىم ُّٱ: اعلم أن قول اهلل تعاىل
كالم يف العامل كالمه تعاىل؛ ألنه ما أتى من اهلل تعاىل إلينا إال كل ذكر حمدث؛ ألن اإلتيان حمدث بال 

 خئ حئ جئ ييُّٱ: أم شر، وقد قال تعاىل –شاء ذلك  –ن شك، وكل شيء من اهلل تعاىل حس
أولئك الذين هداهم اهلل إىل معرفة احلسن واألحسن،  ،[18-17: ]الزمر َّحب جب هئ مئ

يعين املستخرجني لب األمر املستور بالقشر صيانة له؛ فإن  ،[18: ]الزمر َّحجمج مث هت متُّٱ
ق تعاىل، مث يتحول عنها إىل حجاب العني ال تقع إال على احلجاب، وهو الصورة اليت يتجلى فيها احل

آخر، فما َثمَّ يف احلقيقة إال انتقال من حجاب إىل حجاب؛ ألنه ما تكّرر جتلٍّ إهلي قط، فال بد من 
اختالف الصور، واحلق تعاىل وراء ذلك كله، فما لنا منه تعاىل إال االسم الظاهر رؤيًة وحجابًا، وأما 

لو األلباب، يعين يعلمون أن َثمَّ لبًا، واللب املعقول، الذي يدركه أاالسم الباطن فال يزال باطنًا، وهو 
وهو االسم الباطن املستور باسم الظاهر، وهو املسمى يف احلالني، فمن قال بالرؤية صدق، ومن قال 

: ا سئل"ترون ربكم يف اجلنة"، ونفى الرؤية مل: أثبت لنا الرؤية بقوله aبعدم الرؤية صدق؛ ألن النيب 
نور فال أراه لضعف احلدوث، والنور هلل تعاىل وصف : أّنى أراه"، أي أنه "نور: يت ربك؟ فقالهل رأ

ذايت، واحلدوث لنا نسبة ذاتية، فنحن ال نزال على ما حنن عليه، وهو تعاىل ال يزال على ما هو عليه، 
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فائدة لكون األمر ظاهرًا إن اهلل تعاىل ظاهر، فما قال على اهلل تعاىل إال ما قال عن نفسه، وال : فمن قال
إن اهلل تعاىل باطن فما قال عليه تعاىل : إال مشاهدته، فهو تعاىل مشهود مرئي من هذا الوجه، ومن قال

إال ما قال عن نفسه، وال فائدة لكون األمر باطنًا، إال أنه ال تدركه األبصار فهو تعاىل ال ي شهد وال 
 إن: وحه الباطنة املدبرة بصورته الظاهرة، فمن قالالظاهرة، ور اإلنسان ي رى، ومثال ذلك صورة

إنه عبارة عن : إنه ما يرى، ومن قال: عبارة عن العني الباطنة املدبرة للصورة الظاهرة، قال اإلنسان
إنه : هو اجملموع، فهو الظاهر والباطن، قال اإلنسان إن: إنه ي رى، ومن قال: الصورة الظاهرة فقط، قال

، [17: األنفال]َّخن حن جن يم ىم مم خمُّٱ: يف املعىن كقول اهلل تعاىلي رى وما يرى، فهو 
 : فأحسن القول إثبات األمرين على الوجهني

 فمتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتت        تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت   
 فمتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت     ف يزتتتتتتتتتتت ف   لتتتتتتتتتتت 
   تتتتتتت  الستتتتتتتم    لح تتتتتتت  ف  تتتتتتت  أ لتتتتتتت  ال  تتتتتتت 
 إ ا  تتتتتتتتتتتتتت   م زتتتتتتتتتتتتتت م     تتتتتتتتتتتتتت    ق لتتتتتتتتتتتتتت 
 ف قتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتر  زتتتتتتتتتتتتتتت        لمتتتتتتتتتتتتتتت 

 

  تتتتتتتتت ل م  ستتتتتتتتت    ا تتتتتتتتت    المتتتتتتتتترف يع قتتتتتتتتت  
  متتتتتت   تتتتتت   لتتتتتت    تتتتتت   ف  ضتتتتتت    الزتتتتتت  
      تتتتتتتتت  فيمتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتت    تتتتتتتتت  الستتتتتتتتتم 
  تتتتتتت  ال تتتتتتتت    يأ يتتتتتتت  متتتتتتتتي    تتتتتتت  الق تتتتتتتت 
 ف تتتتتتتت ر  متتتتتتتت   قتتتتتتتت    تتتتتتتت ر  متتتتتتتت   تتتتتتتتر 

 

 الثالثةاملسألة 
تعاىل قد وصف  ، اعلم أن اهلل[91: ]األنعام َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ: يف معىن قول اهلل تعاىل

ق ي ينزه احللقوالدليل الع ألعني، وشبه ذلك مما وردت به األخبار،نفسه يف الصورة الظاهرة باليدين وا
 : ]شعر[تعاىل عن حكم الظاهر من ذلك يف احملدثات، فحق قدره تعاىل 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر هللا غيتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 متتتتتتتتت   تتتتتتتتت   تتتتتتتتت ر ا لتتتتتتتتت    تتتتتتتتت   ستتتتتتتتت  

 

  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  غيتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ف   تتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتت را 
  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  هللا فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر  الزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت را

 

، فمن أضاف ه تعاىلإلي ا ينكر الدليل العقلي إضافتهفحق قدره تعاىل إضافة ما أضافه لنفسه مم
 وكان على وشهودًا رعًاشمثل هذا إليه تعاىل عقاًل، فذاك الذي قّدر اهلل حق قدره، ومن أضاف إليه 

اطنًا ىل ظاهرًا وبهلل تعار ابينة من ربه، فهو الذي قدر اهلل حق قدره، فاإلنسان الكامل هو اخلليفة قدّ 
ل، والعامل اىل فاعق تعفاعل ومنفعل فيه، فاحل: ىن، فمن كل شيء يف الوجود زوجانصورًة ومنزلًة ومع

جتماع سكون واوركة منفعل فيه؛ ألنه حمل ظهور االنفعال مبا يتناوب عليه من صور اإلمكان من ح
و أظهر حلكم ثبوت فه اليفوافتراق، ومن صور األلوان والصفات والنسب، العامل قدر اهلل وجودًا وأما 

 كنًا يف حالملمكن ممزل امكن نعت ذايت، ومل يمألزل، الذي هو للممكنات يف ثبوهتا؛ ألن اإلمكان للا
ر ما ظفر باألموتنزيه، ن العدمه ووجوده، فلما سّبح احلق تعاىل نفسه عن التشبيه، سّبح املمكن نفسه ع

 ال التشبيه شرعًاب، وقال رعًاعلى ما هو عليه األمر إال من مجع بينهما، فقال بالتنزيه من وجه عقاًل وش
 َّمب زب رب يئ ىئ نئُّٱ: عقاًل، والشهود يقضي مبا جاءت به الرسل إىل أممها يف اهلل تعاىل

 ، فنزهت خمصوص، فأنا مؤمن مبا جاءت به الرسل، فكل واصف فإمنا هو واقف مع نع[29: ]الكهف
ية اىل أحده تعأحديتاهلل تعاىل نفسه عن ذلك النعت من حيث ختصيصه ال من حيث أنه له، فإن 

 اجملموع، ال أحدية كل واحد من اجملموع، واهلل تعاىل أعلم.



536 

 

 

 الرابعةاملسألة 
ك احملال، ولذل ر ُأدركالنواعلم أنه لوال النور مل ي درك معلوم وال حمسوس وال متّخيل أصاًل، فب

ال أن لى احملال عحم: ينسحب على كل قسم من أقسام العقل، كما ينسحب على أقسام الوجود، فنقول
ته، وواجب جود لذاالو يقبل الوجود، وحمال على الواجب أن يقبل العدم، وحمال على املمكن أن يقبل

غريه إال ون حمال ملوم للممكن أن يكون العدم والوجود يف حقه على السواء. فقد علمت أنه ما مث مع
 ا صح أن يكونمنسبٌة  ليهلذي له إوله نسبة ما إىل النور، واهلل تعاىل هو النور، ولوال ذلك النور ا

ة األمور مع كون نسبيف تمعلومًا، فال معلوم إال اهلل، وعلى احلقيقة فما يدرك أحد ما نقوله وال ك
 كون تعلقها، والعبارات تقصر عن اإلحاطات هبا واهلل أعلم.

 اخلامسةاملسألة 
مكن ا اتصف به املا هي مإمن لعاملاعلم أن احلجب الظلمانية والنورانية اليت بني احلق تعاىل وبني ا

و  احلجاب، فلر إال يفينظ يف حقيقته من الظلمة والنور، لكونه وسطًا، فهو ال ينظر إال يف نفسه، فال
لة، وال ال مسدو تزالارتفعت احلجب عن املمكن، ارتفع اإلمكان، وارتفع الواجب واحملال، فاحلجب 

 ألف حجاب من نور "إن هلل سبعني: aرسول اهلل  ميكن أن يكون األمر إال هكذا وانظر إىل قول
اخللق  عاىل أن توظلمة، لو كشفها ألحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه"، وقد أخرب اهلل

ة وال يبفالرؤية حجا تراه يوم القيامة وال حتترق، وسبحات وجهه موجودة فدل أن احلجب مل ترتفع،
 ما أدركه: المدير الك تقو)ما( هنا عني خلقه، فكأنه يقول يف بد، والضمري يف )بصره( يعود على )ما(،

ب وإن ، واحلججودةبصر خلقه، فإنا ال نشك أن احلق تعاىل يدركنا اليوم ببصره وسبحات وجهه مو
ولو   حجاب،ن غريكانت عينه تعاىل فال ترتفع، وإن كانت خلقًا ُأحرقت، فإهنا مدركة ببصره م

عرفوا لحلديث، ذا اهكن وحنن كائنون بال شك، فلو فهم الناس معىن احترقت احلجب احترقنا، فلم ن
لرأوه يف ول شيء، بل كقنفوسهم، ولو عرفوا نفوسهم، لعرفوا رهبم، ولو عرفوا رهبم، اللتقوا به من 

 أعلم. عاىلكل شيء، فلم ينظروا يف ملكوت السموات واألرض؛ ألنه تعاىل عينها، واهلل ت
 السادسةاملسألة 

املنح والعطايا الذاتية ال تكون إال عن جتلٍّ إهلٍي، والتجلي من الذات ال يكون أبدًا إال اعلم أن 
بصورة استعداد املتجلى له، غري ذلك ال يكون، فاملتجلى له ما رأى سوى صورته يف مرآة احلق تعاىل، 

يف الشاهد إذا  وما رأى احلق تعاىل، وال ميكن أن يراه مع علمه أنه ما رأى إال صورته فيه، كاملرآة
رأيت صورتك فيها ال تراها مع علمك أنك ما رأيت صورتك إال فيها فأبرز اهلل ذلك مثاًل نصبه لتجليه 
الذايت، ليعلم املتجلى له أنه ما رآه، وما مثَّ مثال أقرب وال أشبه بالرؤية والتجلي منه، وإذا ذقت هذا 

تطمع وال تتعب نفسك يف أن ترقى أعلى من  ذقت الغاية اليت ليس فوقها غاية يف حق املخلوق، فال
هذه الدرج، فما هو أمت أصاًل وما بعده إال العدم احملض، فاحلق تعاىل مرآتك يف رؤيتك نفسك وغريك، 
وأنت مرآته تعاىل يف رؤيته أمساءه، وظهور أحكامها، وليست سوى عينه تعاىل، فاختلط األمر وانبهم، 

عن درك اإلدراك إدراك، ومّنا من علم فلم يقل مثل هذا، بل العجز : فمنا من جهل يف علمه فقال
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 aأعطاه السكوت ما أعطاه العجز، وهذا أعلى عامل باهلل تعاىل، وليس هذا العلم إال خلامت الرسل 
وال يراه أحد من  aوخامت األولياء، وما يراه أحد من األنبياء والرسل إال من مشكاة الرسول اخلتم 

 اة خامت األولياء، رضي اهلل عنهم أمجعني.األولياء إال من مشك
 السابعةاملسألة 

ا هلل تعاىل، ومهو ظل اص، فاعلم أن مسمى العامل بالنسبة إىل اهلل تعاىل كالظل بالنسبة إىل الشخ
عليه، لتعرف وك عليك ئل لأوجد اهلل تعاىل الظالل وجعلها ساجدة متفيئة عن اليمني والشمائل إال دال

وى ستصف من اهلية إوما نسبتك إليه، وما نسبته إليك، حىت تعلم من أي حقيقة من أنت، ومن هو، 
 ىل بالغىن عنحلق تعاصف ااهلل تعاىل بالفقر الكلي، وبالفقر النسيب بعضه إىل بعض، ومن أي حقيقة ات

 فإن العامل عضه به،ىل بإالعاملني؟ ومن أين اتصف العامل بالغىن بعضه عن بعض من وجه عني ما افتقر 
تقر إليها ق تعاىل يفحلوال سببية ل مفتقر إىل األسباب افتقارًا ذاتيًا، وأعظم األسباب له سببية احلق تعاىل،

حلق تعاىل، له، أو عني اامل مثاعمن  العامل سوى األمساء اإلهلية، واألمساء اإلهلية كل اسم يفتقر إليه العامل
 َّجت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ ىيييُّٱ: فهو اهلل تعاىل ال غريه، ولذلك قال اهلل تعاىل

، بال ليه االفتقارإىل، إذ هلل تعاا، ومعلوم أن لنا افتقارنا من بعضنا إىل بعضنا، فأمساؤنا أمساء [15: ]فاطر
ظر ك السبيل فانهّدنا ل، وقد م-هوتيتناال-ظله ال غريه، فهو تعاىل هويتنا  شك، وأعياننا يف نفس األمر

 واهلل تعاىل أعلم.
 نةاملسألة الثام

 لقيامة يف صوراا يوم تبدهلاعلم أنه قد صح فيما خرجه مسلم رمحه اهلل تعاىل من حتّول األلوهية و
اىل، الدار به تع يف تلك ائفةاالعتقادات واملعارف، وفيه اعتقاد املشبهة وغريهم، وال بد من إقرار كل ط

بدل، إلهلية ال تتاحلقائق اإن فرئي، فال بد من جتليه يف صور اعتقاداهتم، فإن ذلك راجع إىل الرائي ال امل
التبدل  ي عامللك مسوهلذا نقص علم من خرج عن طريقنا يف أي حضرة يقع فيها جتلي األلوهية، ولذ

التجليات،  ضرة هذهاحل والتمثل برزخًا، لكونه وسطًا بني حقائق جسمانية وغري جسمانية، فتعطي هذه
 هلل تعاىل أعلم.فترتبط هبا املعاين بالصور ربطًا حمققًا، وا

 التاسعةاملسألة 
ه وجودًا با إال ني هلاعلم أن األلوهية تطلب املألوه، والربوبية تطلب املربوب، وإال فال ع

ا تطلبه مي األمر بني كم، فبقاحل وتقديرًا، والذات املقّدسة هلا الغىن عن العاملني، والربوبية ما هلا هذا
ني عاالتصاف إال وحلقيقة لى اىن عن العاملني، وليست الربوبية عالربوبية، وبني ما تستحقه الذات من الغ

 .هذه الذات
فلما تعارض األمر حبكم النسب ورد يف اخلرب وصف احلق تعاىل بالشفقة على عباده، فأول ما 
نّفس عن الربوبية بنفسه املنسوب إىل الرمحن، بإجياده العامل الذي تطلبه الربوبية واأللوهية حبقائقها، 

ت من هذا الوجه أن رمحة اهلل تعاىل وسعت كل شيء فوسعته، فهي أوسع من قلب العارف، أو فيثب
مساوية له يف السعة، ومعىن وسع قلب العارف احلق تعاىل هو أنه إذا جتلى له ال ميكن أن ينظر معه 
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عني إال احلق غريه، واعلم أنه ال يشهد القلب والعني أبدًا إال صورة معتقده يف احلق تعاىل، فال ترى ال
االعتقادي، وال خفاء بتنوع االعتقادات، فمن قّيده أنكره يف غري ما قيده به، وأقر به فيما قيده به إذا 
جتلى له، ومن أطلقه عن التقييد مل ينكره وأقر به يف كل صورة يتجلى فيها، وصور التجليات ال هناية 

يقف عندها، بل العامل باهلل يف كل زمان يطلب هلا يقف العارف عندها، وكذلك العامل باهلل ما له غاية 
الطرفني، هذا إذا  ، فاألمر ال يتناهى من[114: ]طه َّ يه ىه مه جه ُّٱ: الزيادة من العلم باهلل تعاىل

 حق وخلق.: قلت
قوى، ك من الري ذل"كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به"، إىل غ: فإذا نظرت قوله

والعني  بنسبة، هو حقخلق كله، فهو حق كله بنسبة، وهو خلق بنسبة، ومل تفرق، فاألمر حق كله أو 
انظر ما ى له، فتجلواحدة، فعني صورة ما جتلى، عني صورة ما قبل ذلك التجلي، وهو املتجلي وامل

ىل ، واهلل تعاه احلسىنمسائأعجب أمر اهلل تعاىل من حيث هويته، ومن حيث نسبته إىل العامل يف حقائق أ
 أعلم.

 العاشرةألة املس
، [37: ق]َّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جهُّٱ: يف معىن قول اهلل تعاىل

 ن العقل قيدأله عقل؛ ان لكاعلم إمنا مسي القلب قلبًا لتقلبه يف أنواع الصور والصفات، ومل يقل ملن 
م عقل، وه كان له ملن حيصر األمر يف نعت واحد، واحلقيقة تأىب احلصر يف نفس األمر، فما هو ذكرى

له له حكم يف إ عتقد ماامل أصحاب االعتقادات، الذين يكّفر بعضهم بعضًا، وما هلم من ناصرين، فإن إله
ده له الذي اعتقذلك اإلوره، املعتقد اآلخر، وصاحب االعتقاد يذبُّ عن األمر الذي اعتقده يف إهله وينص

: ]آل عمرانٱَّمف خف حف جفُّٱال ينصره وكذا املنازع له ما له نصرة من اإلله الذي يعتقده 
: لهذا قالال ي نكر، ف واحلق تعاىل عند العارف، هو املعروف الذي ،[29: ، الروم37: ، النحل22،56،91

 قلب لتقلب احلق تعاىل يف الصورة.يعين تقلب ال ،[37: ]ق َّ مي خي حي جي ُّٱ
 ىيُّٱ: عاىلله تدون بقوملراوأما أهل اإلميان الذي قّلدوا الرسل صلوات اهلل عليهم أمجعني، فهم ا

عماله، ل واستخلياا، وهو ملا وردت به األخبار اإلهلية وهو شهيد تنبيه على حضرة [37: ]ق َّٰذ يي
ىل يف "إن اهلل تعا :aوله "أن تعبد اهلل كأنك تراه"، وق: وهو قوله عليه الصالة والسالم يف اإلحسان

 قبلة املصلي"، فلذلك هو شهيد.
 احلادية عشرةاملسألة 

م اهلل تعاىل مه، وعلد علحهو حكم اهلل تعاىل يف األشياء، وحكم اهلل تعاىل على  اعلم أن القضاء
ها شياء يف عينليها األعهي  باألشياء على ما أعطته املعلومات مبا هي عليه يف نفسها، والقدر يوفيه ما
 لله احلجةب، فن له قلن كامن غري مزيد، فما حكم القضاء على األشياء إال هبا، فهذا عني سر القدر مل

ا هو حاكم مبحملكوم عليه هتا، واه ذاالبالغة، فاحلكم يف التحقيق تابع لعني املسألة اليت حيكم فيها مبا تقتضي
 نكان احلاكم م-ه حمكوم عليه أن حيكم مبا حكم ب عليه، احلاكم أن حتكم عليه بذلك، فكل حاكم

 ب.يه الطلفُثر فلم يعرف، وك فتحقق هذه املسألة، فإن القدر ما جهل إال لشدة ظهوره، -كان
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 الثانية عشرةاملسألة 
رسالته ونبوة التشريع لعام، فاباء اعلم أن الوالية هي الفلك احمليط بالعامل، وهلذا مل تنقطع وهلا اإلن

 بقى اسميّرع له، فال ، وقد انقطعت فال نيب بعده وال رسول مشرع، وال مشaمنقطعة بسيدنا حممد 
لنبوة ا، فأبقى هلم بعباده لطف احلق تعاىل بانقطاع النبوة والرسالة، إال أن اهلل خاص خيتص به العبد دون

 التشريع، يفلوراثة م اهلالعامة، اليت ال تشريع فيها، وأبقى هلم التشريع من ثبوت األحكام، وأبقى 
ت فإذا رأي عوه،ام فشّرألحكافالعلماء ورثة األنبياء، وما مث مرياث يف ذلك إال يف ما اجتهدوا فيه من 

و ن حيث همامه النيب يتكلم بكالم خارج عن التشريع، فذلك من حيث هو ويل وعارف، وهلذا مق
أهل  حدًا منأعت مسعامل أمت وأكمل من مقامه من حيث هو نيب ورسول، وذواته تشريع وشرع، فإذا 

ذلك أن فإنه يعين ب الرسول؛لنيب وإن الوالية فوق ا: إن الوالية أعلى من النبوة، أو يقول: اهلل تعاىل يقول
نيب مرجع الل، فالشخص واحد، وهو أن الرسول من حيث أنه ويل أمت وأكمل من حيث هو نيب ورسو

طلب الزيادة من العلم ال من ب aوالرسول املشّرع إىل الوالية والعلم، أال ترى أن اهلل تعاىل قد أمره 
ف بأعمال يعلم أن الشرع تكلي، وذلك أن [114: ]طه َّ ىه مه جه ين ُّٱ: غريه، فقال تعاىل

 خمصوصة، وحملها هذه الدار، فهي منقطعة، والوالية ليست كذلك.
 الثالثة عشرةاملسألة 

حجب حانه، ف سباعلم أن حد الصرب عندنا إمنا هو حبس النفس عن الشكوى لغري اهلل تعاىل
ء ال بالقضا لرضااطائفة نظرهم يف أن الشكوى تقدح يف الرضا بالقضاء، وليس األمر كذلك، فإن 

ه، وحنن ما بملقضّي ايف  تقدح فيه الشكوى إىل اهلل تعاىل، وال إىل غريه تعاىل، وإمنا تقدح الشكوى
لم قضاء، فلما ععني ال ا هومخوطبنا إال بالرضا بالقضاء ال بالرضا باملقضي به، والصرب هو املقضي به، 

ي، شكا هر اإلهلمة للقرفع الضر عنه مقاوأن يف حبس النفس عن الشكوى إىل اهلل تعاىل يف  أيوب 
رفع  هلل تعاىل يفارع إىل يتض إىل اهلل تعاىل، فرفعه عنه، وأثىن عليه، ووصفه بالصرب، فينبغي للعارف أن

عض بما جاع كرة، الضر عنه؛ ألن يف رفعه عنه إزالة عن جناب احلق تعاىل، إذ هو صورته الظاه
ين إمنا ابتال: لكي، يقو ألبإمنا جوعين: يف هذا الفن، فقال العارفالعارفني، فبكى فعاتبه من ال ذوق له 

 غري اهلل شكوى إىلن العألشكو إليه، وذلك ال يقدح يف كوين صابرًا؛ ألن الصرب إمنا هو حبس النفس 
، صًا من وجوههجهًا خاانه ووجهًا خاصًا من وجوه اهلل تعاىل، وقد عّين لنا سبح: تعاىل، وأعين بالغري

 هو ًا، وليست إالة أسبابسماسمى باهلوية، لندعوه منه، إذ منه رفع الضر ال من الوجوه األخر املوهو امل
أن  عن نهالضر ع رفع من حيث ختصيص األمر يف نفسه، فالعارف ال حيجبه سؤاله هوية احلق تعاىل يف

، باد اهلل تعاىلمن عاء ألدبتكون مجيع األسباب عينه تعاىل من حيث خاصيته، وهذا ال يلزم طريقته إال ا
 األمناء على أسراره، وقد نصحتك فاعمل، واهلل تعاىل فاسأل.

 الرابعة عشرةاملسألة 
اعلم أن األمر ينقسم إىل مؤث ر ومؤثَّر فيه، ومها عبارتان، فإن املؤث ر بكل وجه، وعلى كل حال، 

كل حضرة هو العامل، فإذا ويف كل حضرة هو اهلل تعاىل، واملؤثَّر فيه بكل وجه وعلى كل حال، ويف 
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ورد فأحلق كل شيء بأصله الذي يناسبه، فإن الوارد أبدًا ال بد أن يكون فرعًا عن أصل؛ ألن احملبة 
اإلهلية كانت عن النوافل من العبد، فهذا أثر بني مؤث ر ومؤثَّر فيه كان احلق تعاىل مسع العبد وبصره 

 على إنكاره، لثبوته شرعًا إن كنت مؤمنًا.وقواه عن هذه احملبة، فهذا أثر مقدر ال تقدر 

 اخلامسة عشرةاملسألة 
إال  ، وال يكون مستجيبًا[60: غافر]َّجه ين ىن من خن ُّٱ: يف معىن قول اهلل تعاىل

صور، فهما تالف ال اخيفإذا كان من يدعوه غريه، وإذا كان عني  الداعي غري عني اجمليب، فال خالف 
صورة خصية، وشحدة ألعوان )لزيد( مثاًل، فحقيقة )زيد( واصورتان بال شك، وتلك الصور كلها كا

عني واحد سان بالاإلنكيده ليست صورة رجله، وال رأسه، وال عينه، فهو كثري بالصور واحد بالعني، 
ور  فكثري بالص بالعنياحدًاوبال شك، وال شك إن )َعْمرًا( ما هو )زيدًا(، وال )خالدًا(، فهو وإن كان 

يعرفوه، مث صورة ف ة يفت قطعًا إن كنت مؤمنًا أن احلق تعاىل يتجلى يوم القيامواألشخاص، وقد علم
صورة م أن المعلوويتحول يف صورة فيتعرف إليهم فينكروه، وهو املتجلي يف كل صورة ليس غريه، 

رة فيها إىل صو إذا نظرفآة، األوىل ما هي الصورة األخرى، فكأن العني الواحدة الناظرة قامت مقام املر
ته  املرآة صورما يرى يفبه، وإن رأى فيها صورة معتقد غريه أنكره، ك عرفه فأقرَّ -اهلل تعاىل-معتقده 

ملرآة صورة اليس يف وئي، وصورة غريه، واملرآة عني واحدة، والصور اليت ترى فيها كثرية يف عني الرا
غر والكرب، من الص شكلال منها، مث إن املرآة هلا تصرف يف الصور بوجه، هو أهنا ترد الصور متغرية

تعاىل من  ، فاحلقاحدةووالطول والعرض، وذلك الختالف صور مقادير الرائني، فانظر يف املثال مرآة 
لناظر، نظر فيهما ا سم إهليأي افكونه ذاتًا غين عن العاملني ومن حيث األمساء اإلهلية، فهو مثل كاملرآة، 

الدليل على و ختف، ع والذا هو األمر، إن فهمت فال جتزفإمنا يظهر يف الناظر حقيقة ذلك االسم، فهك
مدية ، والعني ما أدركت إال الصورة احمل[17: ]األنفال َّ خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱ: ذلك قوله تعاىل

د سطًا مث عاو امث أثبته هل اليت ثبت هلا الرمي يف احلس، وهي اليت نفى اهلل تعاىل عنها الرمي أواًل،
ملؤثر انظر إىل هذا ذا، فاان هب هو الرامي يف صورته احملمدية، وال بد من اإلميباالستدراك أن اهلل تعاىل

ه بق، واإلميان خربه صدده وحني أنزله احلق تعاىل يف صورته احملمدية، فهذا إخبار من اهلل تعاىل لعبا
ا ، ومملم مؤمنم مسواجب سواء أدركت علم ذلك أو مل تدركه، فإنا حبمد اهلل وعونه نعلم ذلك عل
علولة ملن تكون م ا اليدلك على ضعف النظر العقلي من حيث فكره، وكون العقل حيكم على العلة بأهن

هلل ي علة له، واة ملن هعلومهي علة له، هذا حكم العقل إلخفائه، وأما يف علم التجلي فإن العلة تكون م
واحدة، مث  العني: ولناق إن العامل متماثل باجلوهر، فهو جوهر، فهو عني: أعلم، وكما تقول األشاعرة

عني  اذليس ه: فيقال وخيتلف باألعراض، وهو عني قولنا، وتتكثر بالصور والنسب حىت تتميز،: قالت
 م.أعل هذا من حيث صورته، أو عرضه، أو مزاجه، وهذا عني هذا من حيث وجوده، واهلل

 السادسة عشرةاملسألة 
أم كيف ميكن أن يصل املمكن إىل معرفة الواجب  اعلم أن املقيد مبعرفة املطلق وذاته ال تقتضيها

بالذات، وما من وجه للممكن إال وجيوز عليه العدم واالفتقار، فلو ج مع بني الواجب بذاته وبني 
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املمكن بوجه جلاز على الواجب ما جاز على املمكن من ذلك الوجه من الدثور واالفتقار، وهذا يف 
 مع بني الواجب واملمكن حمال.حق الواجب بذاته حمال، فإثبات وجه جا

 السابعة عشرةاملسألة 
ى لفظه نا انتهىل هالقول مبا أعطاه الكشف االعتصامي أن اهلل تعاىل "كان وال شيء معه" إ

aكان" فاآلن و"ان"، ، وما أتى بعد هذا فهو مندرج فيه، وهو قوهلم "وهو اآلن على ما عليه ك
ه" إمنا  وال شيء معكان اهلل"ليه عما، وقد انتفت املناسبة والقول أمران عائدان علينا، أو فينا ظهر وأمثاهل

 هو األلوهية ال الذات، واهلل أعلم.
 الثامنة عشرةاملسألة 

هلية تنا القدرة اإلما أثب نناألاعلم أن املخلوق ال قدرة له أصاًل عندنا وعند احملققني من أصحابنا، 
 أثر وق قدرة واللخفمن أين للم ا ال أثر هلا، فال تعلق هلا،إال بظهور أثرها، والقدرة احلادثة عند مثبته

يوجد دون غريه، ف فعٍل مابلعبد تعلق إرادة ا: هلا؟ وإمنا له التمكن من قبول األثر اإلهلي، والكسب معناه
 لم.االقتدار اإلهلي ذلك الفعل عند هذا التعلق، فيسمى كسبًا للعبد، واهلل أع

 التاسعة عشرةاملسألة 
ه لبها، واملألوطما هو  حقهان األلوهية مرتبة للذات ال يستحقها إال اهلل تعاىل، فطلبت مستاعلم أ

أللوهية، البطلت  كرناذيطلبها وهي تطلبه، والذات غنية عن كل شيء، فلو ظهر هذا السر الرابط ملا 
م اقول اإلموهو  عنه، ظهر القوم، أي ارتفعوا: ومل يبطل كمال الذات، وظهر مبعىن ارتفع كما يقال

هية، فال ت األلور لبطل، خياطب كل موجود، لو ظه"إن لأللوهية سرًا وهو أنت": كّرم اهلل وجههعلي 
موجودة  ، فاأللوهيةود أبدًاموج يظهر، فال تبطل األلوهية، فإن املألوه ال وجود له، إال باإلله، فاملألوه

 أبدًا، ال ترتفع، واهلل أعلم.
 العشروناملسألة 

ثابتة ىل األعيان السبتها إ، ونإلله اسم للذات األقدس باعتبار نسبتها إىل األعيان الثابتةاعلم أن ا
خلارجة، ىل األعيان اسبتها إنبار هو منشأ األمساء اإلهلية، كالقادر، واملريد، والرب اسم للذات أيضًا باعت

 واهلل أعلم. ونسبتها إىل األعيان اخلارجة هو منشأ أمساء الربوبية، كاحلافظ، والرازق،
 الواحدة والعشروناملسألة 

اعلم أن األحدية موطن األحد عليها حجاب العزة ال ي رفع أبدًا، فال يراه يف أحديته سواه؛ ألن 
احلقائق تأىب ذلك، واإلنسان الكامل الذي هو أكمل النسخ وأمت النشآت خملوق على الوحدانية، ال 

: ، فقال تعاىلاإلنسان ح من إنسان وغريه، فال يطمع فيهاعلى األحدية، ألن هلا الغىن املطلق فال يص
فقد أشرك املشركون معه املالئكة، والنجوم،  ،[110: الكهف]َّ لك هش مش هس مس هث مث هتُّ

وهو واحد،  اإلنسان واإلنس، والشياطني، واحليوانات، والشجر، واجلماد، وال يصح هذا املعىن على
حد ال يناهض األحد ألن األحدية ذاتية لذات اهلوية، فالوحدانية ال تقوى قوة األحدية فكذلك الوا
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والوحدانية اسم هلا مستها هبا التثنية، وهلذا جاء األحد يف نسب الرب ومل جيئ الواحد، وجاءت معه 
 َّيل ىل مل خلُّٱ: فأنزل اهلل تعاىل "انسب لنا ربك": aأوصاف التنزيه، فقالت اليهود حملمد 

وا صفه لنا، وال إنعته، مث إن األحدية قد انطلقت على كل ، فجاء بالنسب ومل يقول[1: ]اإلخالص
موجود، فصارت األحدية سارية يف كل موجود، وإمنا عمت مجيع املخلوقات للسريان اإلهلي، الذي ال 

، وقضى [23: ]اإلسراء َّمن زن رن مم ام يل ُّٱ: يشعر به خلق إال من شاء اهلل تعاىل، وهو قوله تعاىل
ه، فما عبد عابد غريه تعاىل، فقال فإن الشريك هو األحد وليس املعبود هو اهلل تعاىل أال سبيل إىل رد

الشخص املنصوب، وإمنا هو السر املطلوب، وهو سر األحدية، وإمنا هو سر املطلوب قمني بعبد يعبد 
فإن األحد  ،[110: ]الكهف َّ لك هش مش هس مس ُّ: الرب، واهلل تعاىل اجلامع هلذا أشار إىل األفهام بقوله

ل الشركة وليست له العبادة، وإمنا هي للرب، فنّبه تعاىل على توفية مقام الربوبية، وإبقاء األحدية ال يقب
على التنزيه الذي أشرنا إليه، فاألحد عزيز منيع احلمى مل يزل يف العماء ال يصح به جتٍل أبدًا، فإن 

 هذا احلجاب، واهلل أعلم. حقيقته متّنع، وهو الذي له السبحات احملرقة، فكيف هو؟ فال تطمع يف رفع

 الثانية والعشروناملسألة 
علوم ما، لق نسبة إىل م، والتععلوماعلم أن العلم ال يتغري بتغري املعلوم، ولكن التعلق يتغري بتغري امل

، أو لرؤية والسمعتغري ا رئيوما يلزم من تغري التعلق تغري العلم، وكذلك ال يلزم من تغري املسموع وامل
علومني سبة ألمرين منمنا هو إلعلم اثبت أن العلم ال يتغري، فاملعلوم أيضًا ال يتغري، فإن معلوم كما إنه قد 

ليت ُأحلق ي املعلومة اهللجسم  قيامحمققني، فاجلسم معلوم ال يتغري أبدًا، والقيام معلوم ال يتغري، ونسبة ال
ري، شخص، فال تتغهذا ال غريلال تكون  هبا التغري، والنسبة أيضًا ال تتغري، وهذه النسبة الشخصية أيضًا

 التعلق، واهللوشخصية، ة الوما مث معلوم أصاًل سوى هذه األربعة، وهي النسبة، واملنسوب إليه، والنسب
 أعلم.

 الثالثة والعشروناملسألة 
كنه قضاها يدها، ل يرالاعلم أنه كما يقال إن اهلل تعاىل ال يأمر بالفحشاء، كذلك تعاىل إنه 

اء غري  األشيىل يفوبيان ذلك هو أن كوهنا فاحشة، ليس هو عينها، بل هو حكم اهلل تعا وقدرها،
ثبت مسعًا ال تلنا اإلرادة ناه، وقلتزمخملوق، وما مل جيِر عليه اخللق ال يكون مرادًا، فإن ألزمناه يف الطاعة ا

 عقاًل.

 الرابعة والعشروناملسألة 
ال ياته، فقصى غاستر أو جتلٍّ، فقد وجد على أيف : اعلم أن املمكن ينحصر يف أحد قسمني

رة الكمالية ًا للحضطابقأكمل منه، ولو كان األكمل ال يتناهى ملا ت صور خلق الكمال، وقد وجدناه م
ن العامل من(، أي ا كافقد كمل، واعلم أن وصف احلق تعاىل بالبخل حمال )فليس يف اإلمكان أبدع مم

فال بد أن   عليه،ليالً دكان جنس زائد؛ ألن اهلل تعاىل قد نّصبه من حيث حصر األجناس فليس يف اإلم
 م.هلل أعل، وايكون الدليل كامل اإلمكان فما بقي إال االمتثال، واملثال مثل يف احلقيقة
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 اخلامسة والعشروناملسألة 
اإلهلي،  ن األمرعيقع  جياد متعلق القدرة، ودل الشرع على أن الوجودإاعلم أنه دل العقل على 

فنقول  والعقل السمع متعلق القدرة؟ حىت جنمع بنيما هو فال بد أن تنظر يف متعلق األمر ما هو؟ 
و املمكنني وه صيص أحدبتخ اإلرادة ت)كن(، واملأمور به إمنا هو الوجود فتعلق: االمتثال قد وقع بقوله

جود فتعلق دم والوعال ، وهو حالة معقولة بنيبلقدرة باملمكن، فأثرت فيه اإلجياا تالوجود، وتعلق
 .اخلطاب باألمر هلذه العني املخصصة بأن تكون، فامتثلت فكانت

 السادسة والعشروناملسألة 
ى عينًا، رًا تسمأمو اعلم أن اهلل تعاىل قد جعل لإلنسان ظاهرًا وباطنًا، وهو يدرك بظاهره

ل دراك، وكل جتوقع اإل اىلعويدرك بباطنه أمورًا تسمى علومًا، واهلل تعاىل هو الظاهر والباطن، فبه ت
أما وه الظاهر، مساإمنا هو من  وقع يف الوجود من اهلل تعاىل لعباده سواء كان من عامل الغيب أو الشهادة،
لتجلي ة، إذ اروال يف اآلخ نيا،امسه الباطن فمن حقيقة هذه النسبة، إنه ال يقع فيها جتل أبدًا ال يف الد

 عبارة عن ظهور ملن جتلى له.

 السابعة والعشرونة املسأل
عند أرباب   ذواتهيفمان زاعلم أن أولية العامل وآخريته إضافية، أما يف الوجود فله آخر يف كل 

األول من مانني فزبقى تالكشف ووافقتهم احلسبانية على ذلك ووافقتهم األشاعرة على أن األعراض ال 
ك خر، وليس كذلآق بعده خيل لنسبة إىل ماالعامل بالنسبة إىل ما خيلق بعده أوله، واآلخر من العامل با

 د واحلق تعاىلمل يتعدلعافإن ا ،معقولية سر اسم اهلل، وهو اسم اهلل األول واآلخر، والظاهر والباطن
عاىل، تنا أوليته تقبل رتبال تواحد ال يتعدد، وال يصح أن يكون أواًل لنا فإن رتبته ال تناسب رتبتنا، و

ك، تعاىل عن ذل ثان  لهبسنا يه اسم األولية، بل كان ينطلق اسم الثاين، ولولو قبل أوليته الستحالت عل
م نس له بالعلوأمن ال  على فلهذا كان عني أوليته عني أخرويته، وهذا املدرك عزيز املنال يتعذر تصوره

 َّلك خك حك جك مق ُّٱ"عرفت اهلل جبمع الضدين" مث تال : اإلهلية، وهلذا قال أبو سعيد اخلراز
 .فاألول نعت سليب، واألبد نفي األخروية ،[3: ]احلديد

أخي يا ذا  يا: له فقلت "رأيت ذا النون املصري يف بعض التجليات: وقال الشيخ رمحه اهلل تعاىل
، يا ويتمثل يتخيلإن احلق تعاىل خبالف ما يتصور و: النون عجبت من قولك وقول من يقول بقولك
ن وقد ني الكوعهو  ال يقوم إال به؟ أم كيف يكون أخي يا ذا النون كيف ختلي الكون منه والكون

 ختل ما رته، والتصو كان وال كون يا حبييب يا ذا النون؟ إين شفوق عليك ال جتعل معبودك عني ما
 ليس هو عني ما ،[11: ]الشورى َّحي جي يه مهىه جه ين ُّٱواثبت، وقل  تصورته منه وانفِ 

وقت، وال بيتقيد  لم العهذا : لم فاتين فقلت لههذا ع: تصور، وال خيلو ما تصور منه، فقال ذو النون
 هلل أعلم.وا ،قي"التر جزاك خريًا قد ُأبني يل ما مل يكن عندي، وفتح: مبكان، وال بنشأة فقال يل
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 والعشروناملسألة الثامنة 
د عني  الواحيفما  اعلم أن كل شيء فيه كل شيء وإن مل تعرف هذا، فالتوحيد ال تعرفه لوال

التقريب  ثال علىمهذا والثة إىل ما ال يتناهى، ما صح أن يوحد به، أو يكون علتهما، االثنني والث
 فافهمه، واهلل أعلم.

 والعشروناملسألة التاسعة 
فتتخيل أن  اعلم أنك إذا تفرغت آلخر ما بالكلية، فإنك تقف وذلك الوقوف هو حجاب،

ع لوقوف م، واجابك عن اخللقالوقوف معه حجبك وليس األمر كذلك، فالوقوف مع احلق تعاىل ح
ن ذكر السنة موتاب اخللق حجابك عن احلق تعاىل، وهذا من باب التوسع واإليناس مما ورد يف الك

 احلجب النورانية والظلمانية على هذا أبنت احلجب، واهلل أعلم.

 الثالثوناملسألة 
هذه ة االشتراك، فيه رائحفنا لقاعلم أن احلق تعاىل قد أضاف العمل إلينا وقتًا، ووقتًا إليه، فلهذا 

ها أن صحيح فير المسألة ال خيلص فيها توحيد أصاًل، من جهة الكشف، وال من جهة الشرع، فاألم
ن النسب ما يكون معلى العمل مربوط بني احلق تعاىل، وبني اخللق غري خملص ألحد اجلانبني؛ فإنه أ

 ني احلق تعاىلع وجود  إالمثته املمكنات، فما اإلهلية أن يكون احلق تعاىل هو عني الوجود الذي استفاد
هر احلكم، ظعني ما  الال غريه، والتغريات الظاهرة يف هذه العني هي أحكام أعيان املمكنات، فلوال

حمل ظهور  ن العبدية أولوال احلكم ما ظهر التغري، فال بد يف األفعال من حق وخلق، فمذهب األشعر
 ة إال من اهللا البصريشهدهفال يشهدها احلس إال من األكوان، وال ت أفعال اهلل تعاىل، وموضع جرياهنا

ا مكتسب ، فهو هليهار فتعاىل من وراء حجاب، فهي اليت ظهرت على يديه وهو املريد هلا ال املختا
 باختياره.

عاىل ال ت احلق م بنيوقد ذهب املعتزلة إىل أن الفعل للعبد حقيقة، مع هذا فربط الفعل عنده
قها، هلل تعاىل خلنه، أن اا هذا الفعل ماليت يكون هب -يف العبد-هنم يقولون إن القدرة احلادثة يزال، فإ

كم مثبيت ح، وهذا لفعلفهؤالء الثالثة فرٌق وأصحابنا واألشاعرة ما زال منهم وقوع االشتراك يف ا
إلله، يقول اإنه  يهفقول العلل، وأما الطبائعيون، والدهريون، فغاية ما يؤول إليه أمرهم أن الذي ن

كشف  ، وما مث إاللة وملةل حنالدهريون فيه إنه الدهر، والطبيعيون إنه الطبيعة، فما زال االشتراك يف ك
نيا وأخرى، دأبدًا  لصهوشرع وعقل وهذه الثالثة املشتركة، فما أخلصت الفعل ألحد اجلانبني، وال خت

 هذا املتكلمني يف ، مث إنريةفي واجللي، وموضع احلفليقّره على ما أقره اهلل ورسوله، وهذا هو الشرك اخل
 جل مك لك خكُّٱهلية ة اإللسان الغري: أحدمها أضاف األفعال كلها إىل األكوان، فقال: الشأن على قسمني

أي حادثًا، والقسم اآلخر أضاف األفعال احلسنة  ،[78: ]النساء َّجن مم خم حم جم هل مل حلخل
 ، ال تكذيبًاَّمكجلحلخللكخكُّٱي كوان، فقال لسان اجلود اإلهلكلها إىل اهلل تعاىل، وأضاف القبيحة إىل األ

 هلم، وثناء عليهم مجياًل، واهلل أعلم.
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 الواحدة والثالثوناملسألة 
املنفعل ال  مه؛ ألنمقا من شهد نفسه شهود حقيقة رآها ظاًل أزليًا ملن هو على صورته، فلم يقم

فخر ، وإن كان ال تعاىلال هللفال فخر بالذات إيقوم مقام فاعله، وكل منفعل فاعله أعلى منه يف الرتبة، 
ضيف أ وعلم أنه إذ خره،ففينا للرتب، والرتب نسب عدمية، فما افتخرنا إال بالعدم، وناهيك ممن هذا 

ن شيئًا وال  يشهدوين الحكم من أحكام الوجود إىل غري اهلل تعاىل أنكره أهل الشهود خاصة، وهم الذ
فيه ال مع ما  م اهلل تعاىلم مع حكملقاابله، وأما العلماء باهلل تعاىل فهم يف هذا يرونه، إال رأوا اهلل تعاىل ق

 يشهدونه، فينكرون النكرة، ويعرفون املعرفة، واهلل أعلم.
 الثانية والثالثوناملسألة 

لتشريع هو وحيد واني التبكيف اجلمع : فإن قيل: ]تغمده اهلل برمحته[قال اإلمام أبو حامد الغزايل 
كون ياعاًل، فكيف اهلل ف كان فاعل إال اهلل تعاىل، والشرع قد ورد بإضافة الفعل إىل العبد، وإذا أن ال

غري معقول،  فاعلني ل منالعبد فاعاًل، وإذا كان العبد فاعاًل فكيف يكون اهلل فاعاًل، وصدور الفع
عل دور الفصن كا صدقت وإن كان صدور فعل من فاعلني مبعىن واحد، فهو غري معقول، وإن: فنقول

؛ ن العبد فاعاًلمعىن كوترع ومعىن كون احلق تعاىل فاعاًل، وهو أنه اخلالق املخ: مبعنيني فمعقول فنقول
القدرة ة بالقدرة، وت احلركرتبطألنه حمل إلجياد قدرته بعد إجياد اإلرادة، واإلرادة بعد إجياد العلم، وا

ود شرطه، قبل وج شروطط، ومن احملال وجود املباإلرادة، واإلرادة بالعلم، ارتباط املشروط بالشر
 .وارتبط اجملموع بالقدرة اإلهلية ارتباط املختَرِع باملختِرع، واهلل أعلم

 الثالثة والثالثوناملسألة 
عند كل  كل حال على اعلم أنه ال بد من إثبات الكثرة يف عني الواحد، وإثبات أحدية الكثرة

ا نسب إىل بحانه مبسكثر ت، فلواله تعاىل ما وجدنا، ولوالنا ما قائل، إما بأمساء أو بصفات، أو نسب
 ري إثبات والغهي من  ث هيذاته املقدسة من األمساء والصفات اإلهلية، فأحدية الكثرة اعتبارها من حي

 نفي من حيث يندرج فيها مجيع ما يف احلضرة الواحدية، واهلل أعلم.
 الرابعة والثالثوناملسألة 

تظهر  أحكامهاوها، لكون هو الوجود اإلضايف الوجداين؛ ألن األكوان وأوصافاعلم أن مرآة ا
 م.فيه، وهو خيفى بظهورها، كما خيفى وجه املرآة بظهور الصور فيه، واهلل أعل

 اخلامسة والثالثوناملسألة 
فاألوىل مرتبة حضرة : اعلم أن املراتب سٌت، واجملايل مخسة، والعروش مخسة، أما املراتب

حدية، مث مرتبة عامل األرواح اجملردة، مث مرتبة عامل النفوس، وهو عامل ا، مث مرتبة حضرة الواألحدية
فاألول جملى : الكامل. وأما اجملايل اإلنسان املثال، مث مرتبة عامل األجسام، وهو عامل امللك، مث مرتبة

 اإلنسان مل األجسام، مث جملىاحلضرة الواحدية، مث جملى عامل األرواح، مث جملى عامل النفوس، مث جملى عا
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فاألول عرش احلياة، وهو عرش اهلوية، مث عرش الرمحانية، : الكامل، الذي هو جملى اجملايل. وأما العروش
 مث عرش الكرمي، مث عرش العظيم، مث عرش اجمليد، واهلل أعلم.

 السادسة والثالثوناملسألة 
أللوهية و عرف ا ولدانية خالقه تعاىلاعلم أنه ليس يف الوجود من مجاد وغريه إال عارف بوح

اىل قرن  أن احلق تعلنا غري ألمرااليت ختيلها املشرك يف معبوده ما عبده أصاًل؛ فقام له سر األلوهية مقام 
كل لسان، بإنه املعبود عاىل؛ فتهلل السعادة بأمر املشيئة، وقرن الشقاوة بإرادة املشيئة فما مّث مشروع غري ا

ة ثوكذلك الثال احد،وإمنا هو الواحد فما مث إال الواحد، واالثنان إمنا هو  ويف كل حال وزمان،
احد ظهر دًا، فإن الورًا زائس أمواألربعة والعشرة واملئة واأللف، إىل ما ال يتناهى ما جتد إال الواحد لي

بزواله،  نيهكذلك يففعدد يف مرتبتني معقولتني، فسمي اثنني، وهكذا سائر األعداد، فكما أنه أنشأ ال
 كل شيء، يفد ظهرت لواحفتكون اخلمسة مثاًل موجودة فإذا ع ِدَم الواحد منها ع ِدَمت، وإذا ظهر ا

 أنه مل يكن، م كوننان عدمفهكذا وحدانية احلق تعاىل، فبوجوده ظهرنا، فلو مل يكن مل نكن، وال يلزم 
عنها  الواحد كونيحد، وال كما ال يلزم من عدم اخلمسة عدم الواحد، فإن األعداد تكون عن الوا

ة مل رتبة املعقوليف امل ن هوفلهذا تظهر به، وال يعدم بعدمها، وهكذا فيما تناله من املراتب، إن مل يك
تني صح؛ فإن الذااد ال يالحتاتكن، فتفطن هلذا الواحد والتوحيد، واحذر من االحتاد يف هذا املوضع؛ فإن 

 الواحد ال لواحد يفاربت و الواحد يف مرتبتني، وهلذا إذا ضال تكونان واحدة، وإمنا مها واحدان، فه
 موجودة؛ فإن حلال الثل اميتضعف، ومل يتولد منهما كثرة، فالواحدية سارية، فما مث غريها، فالتثنية 

ك لت عشرة؛ فإنك إذا قك إناحلقيقة تنفيها، أو تأباها، وال معدومة فإن احلق تعاىل يثبتها، وملخص ذل
 علم.د قد مشى عشرة منازل، وقس على الغرض، واعرف الواحد، واهلل أقلت إن الواح

 السابعة والثالثوناملسألة 
اعلم أن منزلة القوى احلسية احليوانية أمت من منزلة القوى الروحانية؛ ألن هلا االسم الوهاب؛ 

وة خيال، وفكر، ألهنا هي اليت هتب للقوى الروحانية ما تتصرف فيه، وما تكون به حياهتا العملية من ق
وحفظ، وتصور، ووهم، وعقل، فكل هذه القوى من مواد القوى احلسية، وهلذا قال اهلل تعاىل يف الذي 

"كنت مسعه وبصره" .... احلديث، فذكر الصورة احلية، وما ذكر من القوى الروحانية شيئًا، : أحبه
ومنزلة القوى احلسية منزلة االفتقار إىل وال أنزل نفسه منزلتها؛ ألن منزلتها منزلة االفتقار إىل احلواس، 

اهلل تعاىل، فلذلك مل ينزل نفسه منزلة من يفتقر إىل غريه، بل أنزل نفسه منزلة من ي فتقر إليه سبحانه 
وتعاىل، فأعطى القوى احلسية الغىن عن القوى الروحانية؛ ألن القوى الروحانية تأخذ من القوى 

ا، وإمنا تأخذ من اهلل تعاىل، فاعرف احلس وشرفه وقدره، وإنه عني احلسية، والقوى احلسية ال تأخذ منه
احلق تعاىل وهلذا ال تكمل النشأة اآلخرة إال بوجود احلس واحملسوس؛ ألهنا ال تكمل إال باحلق تعاىل، 
فالقوى احلسية هم اخللفاء على احلقيقة يف أرض هذه النشأة عن اهلل تعاىل، أال تراه سبحانه وتعاىل 

من نفسه  اإلنسان حيًا، قادرًا، عاملًا، وباقي الصفات، وهذه كلها هلا أثر يف احملسوسات، وحيسبكونه 
قوام هذه القوى به، ومل يصف احلق تعاىل نفسه بأنه عاقل، وال مفكر، وال متخيل وما أبقى تعاىل من 

ما وصف احلق تعاىل القوى الروحانية إال ما للحس مشاركة فيه، وهو احلافظ واملصور، فلوال االشتراك 
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نفسه هبما، فهما صفتان روحانية وحسية، فتنبه ملا نبهناك عليه واعلم أن الشرف كله يف احلس، وإنك 
جهلت أمرك وقدرك، فلو علمت نفسك علمت ربك، كما أن ربك تعاىل علمك، وعلم العامل بعلمه 

فسك، وهذه نكتة ظهرت من بنفسه وأنت صورته، فال بد أن تشاركه يف هذا العلم، فتعلمه بعلمك بن
"من عرف نفسه عرف ربه" تعاىل، إذ كان األمر يف علم احلق علمه : حيث قال aرسول اهلل 

 ،[53: ]فصلت َّلك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ ُّٱ: بنفسه، وهذا نظري قوله تعاىل
، فهو إنسان واحد ذو َّمفحقُّٱ: نشأة صورة العامل باآلفاق ونشأة روحه بقوله: فذكر النشأتني

بأمته، وما أحسن ما طرق هلم، فنعم املدبر ونعم املطرق  aتني فانظر يا ويل ما ألطف رسول اهلل نشأ
جعلنا اهلل ممن مشى على مدرجته حىت التحق بدرجته، آمني بعونه إن كنت ذا فطنة فقد أومأنا إليك ما 

أشرنا به يف هذه  ما ينسب إلينا ممن ينكر ما -هو األمر عليه، بل صرحنا لك بذلك وحتملنا يف ذلك 
وواهلل لوال هذا القول  ،[7: ]الروم َّ خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱمن العمل  - املسألة

حلكمنا عليهم بالعمى يف ظاهر احلياة الدنيا واآلخرة، كما حكم اهلل عليهم بعدم السماع مع مساعهم يف 
بظاهر احلياة  ، وهكذا هو علم هؤالء[21: األنفال] َّ ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ: قوله تعاىل

الدنيا مبا تدركه حواسهم من األمور احملسوسة ال غري، ألن اهلل تعاىل ليس مسعهم وال بصرهم، فاعرف 
روحها ونفسها الناطقة، هل أنت من  aية اليت سيدنا حممد اإلنسان يا ويل منزلتك من هذه الصورة

عها، أو مشها، أو ذوقها أو قواها، أو من جمال قواها؟ فإن كنت من قواها، هل أنت بصرها، أو مس
ملسها، فإين واهلل قد علمت أي قوة أنا من هذه الصورة، هلل احلمد على ذلك، وعلى كل حال، واهلل 

 أعلم.
 الثامنة والثالثوناملسألة 

ية إال على قع الرؤال تاعلم أن األرواح النورانية والنارية إذا تبدت ألبصار البشر جتسدت، ف
 األرواح باقية على حاهلا ال تتغري، واهلل أعلم.أجساد تشبه األجسام و

 التاسعة والثالثوناملسألة 
ت رائحة ، فما مشلميةاعلم أن األعيان باقية على أصلها يف العدم، غري خارجة من احلضرة الع
ذ بتجلياته، ال يتلذفات، الوجود، فليس وجود اخلارج إال وجود احلق، وال ما ينشأ بصور أحوال املمكن

هو  بهنا، إمنان امفانتبه إىل  تهم فيها سواه. واعلم أن التألُّم والتلذذ من صفات الكون متساوية،وال ي 
ليه، وأما صفاته إلكون ول؛ وألن فيها رجوع ااتصافه بصفات اخللق يف مقام التنزأحدمها : باعتبارين

 ه سر األحديةقدر؛ ألنالر باعتبار األحدية فالكل مستهلك فيها، فال التذاذ وال تأمل، وهذا سر فوق س
 املستعلية عن الكثرة، واهلل أعلم.

 األربعوناملسألة 
  باسم النور،ق تعاىلي احلمن املسائل الغامضة بيان علم بقاء األعيان الثابتة على عدمها مع جتل

لفهم، ابو عنه ي ينأي الوجود الظاهر يف صور املخلوقات، وظهوره بأحكامها، وهذا علم كشفي ذوق
 العقل، واهلل أعلم. ويأباه
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 الواحدة واألربعوناملسألة 
ور الواحد يف عىن ظهان مبكاعلم أنه إذا كان االحتاد يصري الذاتني ذاتًا واحدًا فهو حمال، وإن 

، فيكون على ًا للحسالفمراتب العدد فيظهر العدد، فقد يصح االحتاد من هذا الوجه، فيكون الدليل خم
ال  قدرة القدميةأثر ال إهناتب حسًا، وبالدليل أن اهلل تعاىل خالقها، ووجهني، كالكتابة عن حركة الكا

غري  جه إرادته منته، وتوهبم احلادثة، وقد يكون االحتاد عندنا مبعىن حصول العبد يف مقام االنفعال عنه
ورة عبد، صحق يف  ظهورمباشرة وال معاجلة، فلظهوره بصفة هي للحق تعاىل حقيقة مسي ذلك احتادًا ل

ىل وبني حلق تعاني اظهور عبد يف صورة حق، وقد يطلق االحتاد يف طريقتنا على تداخل األوصاف بو
فسه مبا هو ن، ووصف ومهاالعبد، فإن احلق تعاىل قد وصف العبد مبا هو وصف له يف احلياة والعلم وحن

لعبد اني اف بألوصوصف للعبد من اليدين، واألعني، والغضب، والرضى، وشبه ذلك، فلما تداخلت ا
 : ال يف شعرهول من قصح قيوبني احلق تعاىل مسي ذلك احتادًا، لظهوره تعاىل بنا، وظهورنا به، فلهذا 

      أ    أ      م   أ    م أ 

 : ويف معناه قيل شعرًا
  تتتتتت ا ال تتتتتت   تتتتتتي  الخ تتتتتت  إ    تتتتتت   ا  تتتتتتي 
  إ    تتتتتتتتت   ا  قتتتتتتتتت    تتتتتتتتتي  فمتتتتتتتتت   تتتتتتتتتر 

 

  تتتتتت ا الخ تتتتتت   تتتتتتي  ال تتتتتت  إ    تتتتتت   ا  قتتتتتت  
  تتتتتتتي   تتتتتتت    ا تتتتتتت  فيتتتتتتت    ل تتتتتتت  ستتتتتتت   

 

 الثانية واألربعوناملسألة 
 : يلاعلم أن الكون والناظر إليه حمجوب به إذا مل يعلم أنه مل يوجد كما ق

  لمتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتتت   ال ريتتتتتتتتتتل ل تتتتتتتتتت  ر 
 

    تتتتتتتتتت  إلتتتتتتتتتت  اا  تتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت  الر   تتتتتتتتتتل 
 

ر، ستعاه ملجود ألن الكون غريب عن وطنه، ووطنه األصلي العدم، فهو وطنه األصلي، والو
 واهلل أعلم.

 الثالثة واألربعوناملسألة 
اعلم أن احلقائق أعطت ملن وقف عليها أنه ال يتقيد وجود احلق تعاىل مع وجود العامل بقبلية، 
وال معية وال بعدية، فإن التقدم الزماين واملكاين يف حق اهلل تعاىل قد رمت به احلقائق يف وجه القائل به 

، ونطق الكتاب العزيز به، aصيل إىل إفهام املخاطبني، كما قال رسول اهلل إال أن يقوله من باب التو
إن اهلل تعاىل موجود بذاته مطلق : إذ ليس أحد يقوى على كشف هذه احلقائق فلم يبق لنا إال أن نقول

الوجود غري مقيد بغريه، وال معلول بشيء وال علة لشيء بل هو خالق املعلوالت والعلل، ونقول إن 
اىل، وعن موجود باهلل تعاىل ال بذاته مقيد بوجود احلق، وإذا انتفى الزمان عن وجود احلق تع العامل

إن اهلل تعاىل موجود قبل : د العامل يف غري زمان، فال نقول من جهة احلقائقوجود بدء العامل فقد وج
لعامل موجود بعد العامل؛ ألن القبلية من صيغ الزمان، وال زمان يف وصف اهلل تعاىل، وال نقول إن ا

وجود احلق تعاىل، إذ ال بعدية يف وصف احلق تعاىل، وال نقول إنه موجود مع وجود احلق تعاىل، فإن 
احلق تعاىل هو الذي أوجده، ومل يك شيئًا، ولكن نقول إن احلق تعاىل موجود بذاته، والعامل موجود 

)مىت( سؤال عن زمان، : ق تعاىل؟ قلناباحلق تعاىل، فإن سأل متوهم مىت كان وجود العامل من وجود احل
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والزمان من عامل النسب، وهو خملوق هلل تعاىل، فهو سؤال باطل حجبت أدوات التوصيل إىل اإلفهام 
هذا السائل عن حتقيق هذه املعاين، فلم يبق إال وجود صرف خالص ال عن عدم، وهو وجود احلق 

بني الوجودين، وال امتداد إال التوهم الذي حييله تعاىل، ووجود عن عدم، وهو وجود العامل، وال بينية 
العامل، وال يبقى منه شيء، ولكن يقال وجود مطلق، ووجود مقيد، ووجود فاعل، ووجود منفعل 

 هكذا أعطته احلقائق، واهلل أعلم.
 الرابعة واألربعوناملسألة 

تراع يف قة االخيحق اعلم أن االختراع ال يصح حقيقة إال يف حق العباد، وأما الرب فال تصح
لك نه، مث بعد ذبراز عييد إحقه، وذلك املخترع على احلقيقة ال بد أن ي خترع أوال يف نفسه مثال ما ير

فما  زاًل وأبدًا،العلم أًا بيربز عينه على صورة ما اخترعه يف نفسه، والرب سبحانه وتعاىل مل يزل عامل
الذي  اله يف نفسه،ترع مثخمنه ترع للعامل بالفعل؛ ألاخترع يف نفسه شيئًا مل يكن عاملًا به، فإن الرب خم

إن فشئت؛  امذلك  أزيل ليس مبخترع، فتحقق ما قلناه، وقل بعد هو صورة علمه؛ ألن علمه تعاىل
ا م مولكن بعد فه باالختراع، وعدم املثال، فصفه، وإن شئت نفي هذا عنه، فانفه، شئت أن تصفه

 لم.فإهنا من أغمض املسائل، واهلل أع ألة،أعلمتك من احلقائق، فتحقق هذه املس
 اخلامسة واألربعوناملسألة 

ياهنا يف كون يرى أع ء أنإنه ملا شاء احلق تعاىل من حيث أمسائه احلسىن اليت ال يبلغها اإلحصا
نفسه بنفسه  ة الشيءرؤي جامع جلميع حقائق األشياء، لكونه متصفًا بالوجود ويظهر به سره إليه، فإن

ظور ا احملل املنة يعطيهصور رؤية نفسه يف أمر آخر يكون له كاملرآة، فإنه تظهر له بنفسه يف ما هو مثل
ه جد العامل كلعاىل أوق تفيه مبا مل تكن تظهر له من غري وجود هذا احملل وال جتليه له، وقد كان احل

اًل سّوى حم نه ماأفكان كمرآة غري جملوة، ومن شأن احلكم اإلهلي  وجود شبح مسوى ال روح فيه،
 a مل، فكان آدمآة العاء مرلألرواح، وال بد أن يقبل روحًا إهليًا عرب عنه بالنفخ، فاقتضى األمر جال

ئكة ، فكانت املالالكبري نسانعني جالء تلك املرآة، وروح صورة العامل املعرب عنه يف اصطالح القوم باإل
لعموم نشأته، وحضرة  إنسانا س مي آدم ية، فاإلنسان كالقوى الروحانية واحلسية اليت يف النشأة

فرمحهم  ىل إىل خلقه،حلق تعاظر ااحلقائق كلها؛ ألنه للحق تعاىل مبنزلة العني اليت يكون هبا النظر، فبه ن
ن عانفك اخلتم  ا، فإذالدنيومساه خليفة؛ ألنه استخلفه يف حفظ العامل ما دام فيه كاخلتم على خزانة ا

 يف ك وال وجود يليف أوحدكهلي مر إىل اآلخرة، كان ختمًا أبديًا واهلل أعلم. إخزانة الدنيا، وانتقل األ
 وال عرفك إال عني األحدية؟ وكيف ال أوحد والتوحيد حمض العبودية؟ سبحانك ما وحدك سواك،

 إياك، بطنت وظهرت، ال عنك بطنت وال لغريك ظهرت، واهلل أعلم.
 السادسة واألربعوناملسألة 

له شؤون وجتليات يف مراتب  ،[29: ]الرمحن َّىفيفىقيقاكلكُّٱاىل حبسب كونه اعلم أن احلق تع
اإلهلية، وله أيضًا حبسب شؤونه ومراتبه اإلهلية أمساء وصفات إجيابية وسلبية، وليست إال جتليات ذاته 
حبسب مراتبه اإلهلية، وهي أول كثرة وقعت يف الوجود، وهي برزخ بني احلضرة األحدية الذاتية، وبني 
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هر اخللقية؛ ألن ذاته تعاىل اقتضت بذاته حبسب مراتب اإلهلية والربوبية صفات متعددة متقابلة، املظا
كاللطف والقهر، والرمحة والغضب، والرضا والسخط، وغريها وجتمعها النعوت اجلمالية واجلاللية، 

 واهلل أعلم.
 السابعة واألربعوناملسألة 

ة الكلية وإن ه احليطلكون امة الكلية، وإىل ما ال تاعلم أن الصفات تنقسم إىل ما له احليطة الت
عة، وهي مة السباألئكانت هي أيضًا حميطة بأكثر األشياء، فاألول هن األمهات للصفات املسمات ب

ضها أيضًا صفات بعن الاحلياة، والعلم، واإلرادة، وهذه الصفات السبع، وإن كانت أصواًل لغريها م
ية لثالثة الباقما، واهبتان لم مشروط باحلياة، واإلرادة والقدرة مشروطمشروط بالبعض يف حتققه، إذ الع

ي األمهات، وه مساء هيعة أمشروطة باألربعة املذكورة، واألمساء أيضًا تنقسم بنوع من القسمة إىل أرب
 األول واآلخر والظاهر والباطن، وجيمعها االسم اجلامع وهو اهلل والرمحن.

 الثامنة واألربعوناملسألة 
ما حق من طلق، وإماطل باعلم أن احلق يف مقابلة الباطل، فكلما خيرب عنه فإما حق مطلق، وإما 
اته ، واملمكن لذمطلقًا باطلوجه، باطل من وجه، فاجلواب لذاته هو احلق مطلقًا، واملستحيل لذاته هو ال

ن وجه، وما الهو حق من وجه باطل من وجه؛ ألنه من حيث ذاته ال وجود له، فهو باطل من هذ
لوجود ان وعلى عياحيث موجده موجود، فهو حق من هذا الوجه، فإذا يطلق احلق على الوجود يف األ

ه ثابتًا لذات ن وجودهيكو يف األذهان، وعلى الوجود يف اللسان، فأحق األشياء بأن يكون حقًا هو الذي
 أزاًل وأبدًا.

 واألربعوناملسألة التاسعة 
سبة وتعني، ناعتبار بلذات اوصفية، وفعلية؛ ألن اإلله إمنا يطلق على ذاتية، و: رتب األمساء ثالث

سالم، وس، والالقدكوذلك العتبار إما أمر عدمي نسيب حمض كالغين، واألول، واآلخر، وإما نسيب 
 ًا على الذاتون زائدن يكويسمى هذا القسم أمساء الذات، وإما معًنى وجوديًا يعتربه العقل من غري أ

ن لغري دواعقل  وال يتوقف على وجود الغري، كاحلي والواجب، وإما أن يتوقف علىفإنه حمال، 
كاخلالق  وجوده، على وجوده، كالعامل والقادر، وتسمى هذه األمساء أمساء الصفات، وإما أن يتوقف

 والرازق، وتسمى هذه أمساء األفعال، واهلل أعلم.
 اخلمسوناملسألة 

 لم.اهلل أعسدك وجواحلق تعاىل مبنزلة الروح املدبرة اعلم فأنت للحق مبنزلة اجلسد لك، 
 الواحدة واخلمسوناملسألة 

منه أمر  العصيانونه، اعلم أن الطاعة يف العامل قبول أوامر التكوين فيما يراد كونه فيه وم
 مر كله، واهللرجع األيليه عارض، ويف احلقيقة ما أطاع اهلل أحد وال عصاه أحد، بل األمر كله هلل، وإ

 أعلم.
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 الثانية واخلمسوناملسألة 
ولكن  كل أحد،ق ليف بيان معىن توحيد املوتى، اعلم أن باملوت ينكشف الغطاء، ويتبني احل
 الناس يف  به، مثاملًاعذلك الكشف يف ذلك الوقت يف العموم ال يعطي سعادة إال ملن كان من العامة 

صحاب أ، وهم عينًا ة، وصنف علموا احلقصنف علموا احلق علمًا، وهم العام: الدنيا ثالثة أصناف
إىل العني،  ن العلملم مالكشف وصنف علموا احلق بالكلية، فإذا انكشف الغطاء باملوت انتقل أهل الع

بد  قدم علم، فالتال عن  بصاروانتقل أهل العني من العني إىل احلق، وانتقل أهل العمى من العمى إىل اإل
"لو كشف يل  :اإلمام علي ء، وهبذا االعتبار يصح قول من مزيد لكل طائفة عند كشف الغطا

ء يف حق من ف الغطاد كشالغطاء ما ازددت يقينًا"، يعين من علمه إذا كان ذا عني، ألنه ال يزيد عن
 عدمي. ي الهذه صفته إال عبثًا معرى عن الفائدة فما كان الغطاء إال ووراءه أمر وجود

 الثالثة واخلمسوناملسألة 
ن مالقدم  ليهاإلمات احلق تعاىل ليست سوى أعيان املمكنات املوجودة، فينسب اعلم أن ك

 تعاىل هللولذلك قال ا حيث ثبوهتا يف علم القدمي، وينسب إليها احلدوث من حيث وجودها يف اخلارج،
 ، واهلل أعلم.[2: ]األنبياء َّىن من خن حن جن يم ىم ُّٱ: يف كالمه القدمي

 الرابعة واخلمسوناملسألة 
اليقني له باعتبار نشأته الكاملة أربع مراتب، فأوهلا مرتبة العلم، مث مرتبة العني، مث مرتبة  اعلم أن

احلق، مث مرتبة احلقيقة، فعلمه وعينه وحقه كتابته، وحقيقته َسنية، فاليقني يف أول مراتبه اسم جامع بني 
اليقني هبذا االعتبار استقرار اإلميان العلم والطمأنينة، وقد يشتق من يقن املاء يف اإلناء، إذا استقر فيه، ف

يف قلب املؤمن، ومن املعلوم أن اليقني الذي هو يف مرتبة العلم بقدرة اهلل تعاىل على إحياء املوتى كان 
حني سأل ربه كيفية إحياء املوتى، وإمنا كان مطلوبه الطمأنينة اليت  aمستقرًا يف قلب خليل الرمحن 
ن الذي هو الطمأنينة أمر زائد على العلم، فينبغي أن يطلب؛ ألنه مل يكن تعطيها رتبة العني؛ ألن السكو

: وقد أخرب أنه كان يتعلم اليقني، وقد قال له ربه aأحد أثبت قلبًا من سيدنا رسول اهلل 
أن يستند إىل اليقني، ألن اليقني روح  والعلم على كل حال ال بّد ،[114: ]طه َّينجهمهىهيهُّٱ

ال يزال يطلب الزيادة من العلم، فكان ال يزال يتعلم اليقني؛  aفكان  العلم، والطمأنينة حياته،
الرتباطه به، فينبغي للعاقل أنه ال يزال يسأل اهلل تعاىل الزيادة من العلم املرتبط باليقني، فاعلم أنه ملا كان 

شر، لعلو مهمهم، فلك اليقني متسعًا؛ عاليًا، فلذلك ال يظهر له أثر إال عند القليل من املتروحنني من الب
بالنشأة  حوقِهفإن مهمهم حازت عليه يف فلكه، واعلم أن احلق تعاىل ال ميكن أن يوصف باليقني لُل

خبالف العلم، فإنه يوصف به، واعلم أن اسم العلم مشترك، وكذا اسم العني، وكذا اسم احلق، فألجل 
نه ليس بأيدي الناس اليوم من يقني ذلك أضيف كل واحد منهم إىل اليقني، ليتميز به عن غريه، واعلم أ

إال امسه، إال األفراد منهم، وكذلك ال جتد أحدًا إال وهو يشك يف املقدور، إما بعقله وإما حباله 
ضرورة، وأدناه مرتبة الشك يف الرزق الذي وقع فيه القسم من اهلل تعاىل وضمانه، ومل يشترط يف 

هلل تعاىل والضمان مل حيصل يف النفس من اليقني ال حقيقة إعطائه إميانًا وال طاعة، ومع هذا القسم من ا
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يف هذه املصيبة اليت عمت الكافة إال  ،[156: ]البقرة َّىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰٱوال عينًا وال علمًا، فـ 
 القليل، واهلل أعلم.

 اخلامسة واخلمسوناملسألة 
ىل لق ال يصلون إأن اخل عاىلاعلم أن حقيقة العبودية تقتضي طاعة املعبود وحمبته، فلما علم اهلل ت

 ىل مل خلُّٱ: قاله، فالصفي من طاعته وحمبته أوجد هلم بشرًا من جنسهم، وأقام طاعتهم مقام طاعت
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ: وأقام متابعته مقام حمبته، فقال تعاىل ،[80: ]النساء َّحم جم يل
 .[31: ]آل عمران َّنب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ

 السادسة واخلمسوناملسألة 
علي بن  ملؤمننيامري أتعاىل من حيث أحديته ال اسم وال نعت وال صفة، كما قال  اعلم أن احلق

تجلى ي، فإنه لتجليا"اإلخالص نفي الصفات عن احلق تعاىل". وأما عند : أيب طالب كرم اهلل وجهه
ئل عن سره حني دس سلكل أحد بصورة معتقده، وكذلك قال اإلمام أبو القاسم اجلنيد رمحه اهلل وق

ملعرفة إال تجلى بصورة اىل ال يق تعالون املاء لون إنائه(، أي أن احل): باهلل تعاىل والعارف به فقال املعرفة
لون له،  ملاء الإن افحبسب استعداد املتجلى له، وهو جواب حمكم مطابق ملعرفة ما يف نفس األمر؛ 

ستعدادات سب االحبعني ويتكون بألوان أوعيته الشفافة، فكذلك احلق تعاىل ال تعّين له حيصره، ويت
هتا ستعدادااسب حبوالقابليات، فمن عرف أن احلق تعاىل هو املتجلي يف صور األعيان واألذهان 

من  ه فيها، وكانوآمن ب هبا وقابلياهتا مسلم لكل ذي اعتقاد ما اعتقده، وعرف أن اهلل تعاىل هو الظاهر
هلل ارفًا لعرف ااملًا عان عس بعامل، إذ لو كأصحاب السعادة العظمى، فاملعتقد باالعتقاد اخلاص ظان لي

  أظهر له إال"، أي الدي يب"أنا عند ظن عب: تعاىل يف مجيع الصور واالعتقادات، ولذلك قال اهلل تعاىل
إن شاء قّيد ليات، والتجبصورة معتقده، فإن شاء أطلق وعبد اإلله املطلق، الذي يظهر بكل املظاهر و

 ذي وسعهلوهو اإلله ا قيد،ه، فإله املعتقدات تأخذه احلدود، ألنه معني مبصورة معينة يعطيها استعداد
يقال فيه  لشيء ال، واقلب عبده املؤمن، واإلله املطلق ال يسعه شيء؛ ألنه عني كل شيء وعني نفسه

خصيته، وث شيسع نفسه، وال ال يسعها. واعلم أن القلب مقيد معني مكتف بعارض تعينه وحد
دود وعن عن احل لق جلمثله، وال يسع إال ما هو معني مقيد مثله، واإلله املطفلذلك ال يدرك إال 

أن قلب بالقول  ناقضاإلحاطة، فال يسعه شيء وهو عني األشياء وال شيء غريه، وال يقال إن هذا ي
تجلى له، تقاد املة اعالعارف يسع احلق تعاىل، إمنا هو حبسب التجلي، واملتجلي ال يكون إال بصور

ن احدة، وإن كاوه دفعة صفاتوى له عني معتقده، فال ميكن أن يتجلى له احلق تعاىل جبميع أمسائه واملتجل
لية ، وال له قابة واحدةدفع القلب الكامل قاباًل جلميع التجليات األمسائية، لكن ال يتجلى احلق تعاىل

 ذلك، واهلل أعلم.
 السابعة واخلمسوناملسألة 
 يقيد بظواهر الشريعة، فقد ُقذف به يف حبر الزندقة، ولكن من استرسل مع إطالق التوحيد ومل

الثبات على أن تكون باحلقيقة مؤيدًا أو بالشريعة مقيدًا. واعلم أنه ال يدل على علم العبد كثرة عمله 
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ومداومته على ورده، وإمنا يدل عليه رجوعه إىل ربه، وإن خيرج من رق الطمع وحتليته حبلية الورع، 
 "مالك الدين الورع، وفساد الدين الطمع"، واهلل أعلم.: سن البصريوكذلك قال احل

 الثامنة اخلمسوناملسألة 
لسعادة اعلم أن . وااعلم أنه من وقف عند اإلضافات والنسب، عثر على األمر على ما هو عليه

 أعلم. اهلليف اإلميان ال يف العلم، فإن مجعت بينهما، كنت إذن الذي ما فوقك غاية، و
 التاسعة واخلمسونة املسأل

اهلل تعاىل  ا كلفنامذا إن االبتالء أصله الدعوى، فمن ال دعوى له ال ابتالءات يتوجه عليه وهل
 العبوديةو، وعبوديتنا له، فقلنا بلى، فأقررنا بربوبيته لنا ،[172: األعراف]َّّٰ ُِّّٱ: حىت قال لنا

 اهلل أعلم.وعيناه، ا ادتلي صدقنا فيمتطلب بذاهتا طاعة السيد، فلما ادعينا ذلك، كلفنا حينئذ ليب
 الستوناملسألة 

ين، النفس الرمحا واًل يفرت أاعلم أن اهلوية اإلهلية هي املتجلية بالصفات احلياتية ال غريها، فظه
 ه كل شيء حي،عاىل من تمث بواسطته يف كل شيء، وألجل سريان هذه احلياة الذاتية يف املاء، جعل اهلل

وهر األصلي ي، واجلالكل أصل كل شيء، إمنا هو النفس الرمحاين املسمى باهليوىلوهذا املاء الذي هو 
ن املاء ألاء جمازًا؛ اسم امل اينالذي كان عرش اهلل تعاىل، ال املاء املتعارف، وإمنا أطلق على النفس الرمح

 اهلل أعلم.وحيوان، ات ومظهره، فلذلك اتصف بصفاته، فصار مادة جلميع ما يف العامل اجلسماين من نب
 الواحدة والستوناملسألة 

لقه، فيما يعطيهم أي التامة القوية على خ ،[149: ]األنعام َّيث ىث نث ُّٱ: قال اهلل تعاىل
نه بلسان مطلبوا   مامن الطاعة واإلميان، والكفر والعصيان، ال خللقه عليه حجة أاّل يعطيهم إال

لك، ذاء أعياهنما  باقتضة إالوعلى العاصي املعصي استعداداهتم وقابلياهتم، فما قّدر على الكافر الكفر،
 كما طلب عني صية،وطلبهما ذلك بلسان استعدادمها أن جيعلهما على ما برزا عليه من كفر أو مع

اهتا بتة واستعدادان الثاألعيا: الكلب صورته، واحلكم عليه بالنجاسة العينية باقتضاء ذاته ذلك، فإن قلت
ولة، بل يست جمعلبتة األعيان الثا: دس، فاحلق تعاىل جعلها كذلك، قلتحصلت يف العلم بالفيض األق

دية واهلل هي أزلية وأبزمان، فبال هي صورة علمية لألمساء اإلهلية، اليت ال تأخر هلا عن احلق إال بالذات ال
 أعلم.

 الثانية الستوناملسألة 
لب ر ما تطى قدإال علاعلم أن الرسل من حيث هم رسل ألممهم ال يعطون من العلم ألممهم 

فعاهلم أممهم أحكام بينون ألون ماستعداداهتم وقابلياهتم، ال ميكن أن يكون زائدًا وال ناقصًا؛ ألهنم مبلغ
يث حىل، وإما من هلل تعاايف  املتعلقة مبصاحل دينهم ودنياهم وأخراهم، وإما من حيث إهنم أولياء وفانون

 هلل أعلم.سلم، واويهم اداهتم وقابلياهتم، صلى اهلل علإهنم أنبياء وعارفون، فعلومهم حبسب استعد
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 الثالثة والستوناملسألة 
خلارج كما امها يف أحكاواعلم أن احلق تعاىل رحم األعيان الطالبة لظهورها ولوازمها وتوابعها 

ة الشاملة  الرمحد عنيأوجدها أوال يف العلم، فالرمحة سابقة على كل شيء وحميطة بكل شيء، فالوجو
 الك، رمبا مما مثال ذلن وأميع املوجودات ومن مجلة األعيان الغضب وما يترتب عليه من اآلالم واحملجل

ضب ولوازمه سبة الغ، فنيالئم الطباع، فوسعت الرمحة له كما وسعت لغريه، فعني الغضب من رمحة اهلل
إليه أشار نقمة، وو رًاناشئة من عدم قابلية بعض األعيان للكمال املطلق والرمحة التامة، فتسمى ش

الفقر احملن ون اآلالم وم"والشر ليس إليك"، ومن أمعن النظر يف لوازم الغضب : بقوله aرسول اهلل 
ور عارضة لغضب أماازم واجلهل واملوت، وجدها كلها أمورًا عدمية، فالرمحة ذاتية للحق تعاىل، ولو

 نشأت عن أسباب عدمية، واهلل أعلم.
 الرابعة والستوناملسألة 
كم الطريقة نشدت حبأية، فلما حريتين هذه احلقيقة اإلهل: قال الشيخ رمحه اهلل تعاىل ورمحنا به

 : للخليقة
 فتتتتتتتتتتتتتتتتتت لرل  تتتتتتتتتتتتتتتتتت   ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 إ    تتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  ميتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 يتتتتتتتتتتتتت  ليتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت ر  متتتتتتتتتتتتت  الم  تتتتتتتتتتتتت  
 أ    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  رل  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

قة اجلود ت حقيهر، ظواعلم أن بالتكليف ظهر االسم املعبود بوجود ال حول وال قوة إال باهلل
ء طلب به اجلزاان ما تكإذا واآلالء، فإذا جعلت اجلنة جزاء ملا عملت فأين اجلود اإلهلي الذي عقلت؟ و

 ليس لك، فكيف ترى عقلك؟ واهلل أعلم.
 اخلامسة والستوناملسألة 

ن ، واحملسن مملراقبةاناه اعلم أن اإلحسان أعلى درجة يف اإلميان، وأعلى اإلحسان املشاهدة، وأد
ا ، والصدق يف هذه الدعوى إمنَّجيحي يه ىه مهُّٱ: حتقق الصدق يف دعوى قوله تعاىل

خطاب ملوجود يشاهد مع  ،َّجيحي يه ىه مهُّٱ: يكون باإلخالص هلل وحده، فقولنا
قبة نعلم ا، ومع املرايف غرينوينا فالعبادة، ويراقب مع االستعانة؛ ألننا مع املشاهدة نرى أفعال اهلل تعاىل 

كات غرينا تنا وحرسكناما يسمعه من أنفسنا ومن غرينا، وهو الذي أوجد حركاتنا و أنه الذي أمسعنا
بادة علوال تتحقق ا وسكناهتم، فاملشاهدة على هذه رؤية تقع موقع العيان، واملراقبة رؤية قلب،

 دين الذي نزلعامل الرف مواالستعانة إال ممن يعرف املشاهدة واملراقبة، فمن أسلم وآمن وأحسن فقد ع
 سلم وجههصفة إال من أليعلم األمة معلم دينهم، وال يظفر هبذه ال aعلى رسول اهلل  به جربيل 

 هلل وهو حمسن، واهلل أعلم.
 السادسة والستوناملسألة 

فيه تنبيه على أن الشرك منتف  يف  [13: ]لقمان َّزئ رئ ّٰ ِّ ُُّّٱ: اعلم أن قول اهلل تعاىل
ي الظاهرة يف كل من الصور، فجعل إحدى الصورتني شريكة نفس األمر، إذ العني الواحدة األحدية ه
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لألخرى وهو الشرك الذي أثبته الشقي، مل يتوارد مع اهلل تعاىل على أمر فيه االشتراك، فليس مبشرك، 
 راك الشيء مع نفسه وهو ظلم عظيم.ش

ء، وإال الى السوعيها ففإن من شأن الشركة احتاد العني املشترك فيها، فيكون لكل واحد احلكم 
ها لوباألمساء ك م اهلل،ع اسفليس مبشرك على احلقيقة، خبالف املؤمن السعيد، فإنه أشرك االسم الرمحن م

األول أثبت  ول، فإناأل يف الداللة على الذات، ويف اجلامعة لألمساء والصفات، فكان أقوى يف الشرك
ه يف يد بصدقلسعا املؤمن اشريكًا من دعوى كاذبة، وهذا أثبت شريكًا بدعوى صادقة، فغفر هلذ

 دعواه، ومل يغفر لذلك الشقي بكذبه يف دعواه، واهلل أعلم.
 السابعة والستوناملسألة 

حلروف بذاته، صوات وااأل اعلم أنه ال خيفى على العقالء أن الباري سبحانه وتعاىل منزه عن قيام
ال هو و هو، وه: لال يقا بل هو متكلم على اإلطالق بكالم قدمي، وهو صفة معىن اتصفت به ذاته،

الم ظهر كر، وكل لتأخغريه، كعلمه وسائر صفاته، تنزه كالمه تعاىل عن الصوت واحلرف، والتقدم وا
 .[96: ]الصافات َّمج حج مث هت متُّٱ: يف الوجود حمَدث، فإنه خلق له، إذ هو القائل تعاىل

وهم تأخر ن غري تمه ملنا، فهو خلق له خياطبنا بكالمه، ويرد على نفسه بكالاوكالمنا من أعم
اب وال قدرة لنا لنا من اجلو بّد وال ،[14: ]طه َّجه ين ىنُّٱ: وال تقدم، مثال ذلك أن يقول

ة عنه  خلق العباروبنا، مث قليفعليه ما مل خيلق الكالم لنا، فإذا أراد أن جييب نفسه بفعله، خلق الكالم 
ه بفعله، فيطلق د رد على نفسفيكون ق [285: ]البقرة َّمب خبُّٱ: يف ألسنتنا، فنقول عند ذلك

، إنه َّمب خبُّٱإنه متكلم، ويطلق عليه من قولنا  َّجهمه ين ىنُّٱ: عليه من قوله تعاىل
 تعاىل، كقولهبحانه وسمه خالق الكالم لنا، وقد تتوسع العبارة ويسمى كالم اهلل تعاىل ما دل على كال

األعرايب  يف مسع ، ووقعaالذي صدر عن رسول اهلل  ،[6: ]التوبة َّجغ مع جع مظ حطُّٱ: تعاىل
 الم اهللك ألعرايبَفِهم منه ا ، مث خلق العبارة عنه يف لسانه،aمن فعل اهلل تعاىل خلقه يف قلب النيب 

 تعاىل القدمي، القائم بذاته سبحانه وتعاىل، الذي هو صفته، واهلل أعلم.
 الثامنة الستوناملسألة 

البدن، بمعلقة  ملادةجوهر جمرد عن ااعلم أن النفس الناطقة مسماة بالكلمة الرمحانية، وهي 
ى ا موقوفة علهتا، إهنماالكلكون تعلق التدبري من شأنه إدراك العلوم واملعارف، تعلقها بالبدن، وسبب 

 دن كثيف مظلمض، والبر حمتعلقها به، ال ميكن وصوهلا إىل ذلك إال بواسطة الروح احليواين؛ ألهنا نو
ط بينهما، يف متوسر لطضى اجلود اإلهلي إفاضة جوهر خباري حاوال مناسبة بني النور والظلمة؛ فاقت

ى روحًا ال، يسمألشكمناسب للنفس مبا فيه من اللطافة، ومناسب للبدن مبا فيه من قبول الصور وا
املين؛  تكون منيما  حيوانيًا، فتكون بتجويف القلب اجلسماين، من ألطف أجزاء األغذية، وهو أول

تسري  ةوقفيفيض عليه  احلركة لسائر األعضاء، وهو متعلق النفس الناطقة،ألن بواسطته حيصل احلس و
البدن قوى  ن أعضاءضو مبسريانه إىل مجيع األعضاء وأجزاء البدن وأعماقه، فتنتشر بواسطته يف كل ع

 تليق به، ويكمل به نفعه، كل ذلك بتقدير احلكيم، العليم.



556 

 

 

 التاسعة والستوناملسألة 
مبا  ؛ ألهنم ال يصفونه إال[180: ]الصافات َّحم جم هل مل خل حل جلُّٱ: قال اهلل تعاىل

يع مجن املميز عن زيه؛ أللتناه بذلك ه تعاىل عن تنزيه العقول، إذ حّددوتعطيه عقوهلم، فنّزه سبحانه نفس
إمنا وية وشؤوهنا، ق اإلهلقائاألشياء حمدود بتمييزه عنها، وذلك لقصور العقول غري املنورة عن إدراك احل

كرناه ملن ذهر حقيقة ما إمنا يظا، والعقول املنورة هذه املعاين بإعالم اهلل تعاىل إياها، ال بأنفسه استفادت
وقوله  ،[10: الفتح]َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ: عرف سر قول اهلل تعاىل

ول هوية الرس وأمثال ذلك، فإذا كان احلق تعاىل عني ،[80: ]النساء َّحم جم يل ىل مل خلُّٱ: تعاىل
aيه يف هوية الرسول ، كان التشبa ي يف يه الذزعاىل، وكان التْنتزيه الذي يف هوية احلق ثابتًا للتْن

ا بالتشبيه يف عني التنزيه، ، وهلذا قلنaهوية احلق تعاىل، ثابتًا للتشبيه، الذي هو يف هوية الرسول 
ملشبهة، ا aول لرساورة صوبالتنزيه يف عني التشبيه، إذ هوية احلق تعاىل املنزهة هي اليت ظهرت يف 

 والصورة املشبهة هي اليت كانت منزهة يف املرتبة األحدية.
 السبعوناملسألة 

القدم، بباريها ، ولاعلم أن وجود األشياء تشهد لصانعها بالصنعة، وتقر على نفسها باحلدوث
ون؛ ألن تسبيح ولكن ال تسمع: ومل يقل ،[44: ]اإلسراء َّمي زي ري ٰىُّٱ: وهلذا قال اهلل تعاىل

 ل ي فهم وال يسمع، واهلل أعلم.احلا
 الواحدة والسبعوناملسألة 

كذا جدها، ود مواعلم أنه ليس يف الوجود ذرة إال وهي دالة جبواز وجودها على وجوب وجو
ادًا ، وقدرته إجيختصيصًا ادتهليس يف الوجود أيضًا ذرة إال وقد تعلم من علم اهلل تعاىل هبا كشفًا، وإر

  أعلم.تعاىل، واهلل ري ذاتهام بغقائمة بذاته ال تقبل االنفصال عن ذاته، وال القيوإعدامًا، وصفاته تعاىل 
 الثانية السبعوناملسألة 

وهي  ملعتاد،افعل اعلم أن كل شخص له قوة )كن( يف باطنه، وليس له منها يف ظاهره إال ال
عل هبا، ذها، وفخن ألكل أحد يف اجلنة، وقد تعطى لبعض الناس يف ظاهر الدنيا، فمن رجال اهلل م

ا هبا لرحيم، ليتقولرمحن ااهلل اومنهم من مل يفعل هبا، وهم األدباء مع اهلل عّز وجل، وإمنا يفعلون ببسم 
يف أفعاله،  ق تعاىلللح عن مشاركة الشيطان هلم يف أفعاهلم، وليسلموا هبا من دعوى مشاركة األسباب

 واهلل أعلم.
 الثالثة والسبعوناملسألة 

اعلم أن كل مؤثر به ومؤثر فيه أم، واملتولد : ائنا العلويات وأمهاتنا السفلياتيف معرفة آب
بينهما ابن فاألرواح كلها أب والطبيعة أم، وهي اليت ظهرت عنها اإلدراكات، وهي النار واهلواء واملاء 

يوان، والتراب، وبتوجه هذه األرواح على هذه األركان ظهرت املولدات اليت هي املعادن والنبات واحل
واجلن واإلنسان، فأول اآلباء العلويات معلوم، وأول األمهات السفليات شيئية املعدوم املمكن، وأول 
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النكاح القصد باألمر، وأول ابن وجد عن تلك الشيئية، وهذا أب ساري األبوة، وتلك أم سارية 
العني، فهذا عندنا  األمومة، وذلك نكاح سار يف كل شيء، وذلك نتيجة دائمة، ال تنقطع يف كل ظاهر

يسمى النكاح الساري يف مجيع الذراري، مث أول موجود حادث أبدعه اهلل تعاىل العقل األول، وهو 
ليكون  القلم األعلى، وكان أول مؤثر فيه انبعاث اللوح احملفوظ عنه، كانبعاث )حواء( عن )آدم( 

د انبعاثي، فخط القلم يف اللوح ما أملى القلم اإلهلي فيه، فكان اللوح أول موجو ذلك اللوح حماًل لكتبة
عليه احلق تعاىل من علمه يف خلقه، الذي خيلق إىل يوم القيامة، فكان بني القلم واللوح نكاح معنوي، 
وما أودع اهلل تعاىل يف اللوح من األثر، مثال املاء الدافق، وما ظهر من تلك الكتابة من املعاين مبنزلة 

يف اللوح صفة علم، وهي أب، وصفة عمل وهي أم، فظهرت عنها الصور األوالد، فخلق اهلل تعاىل 
الظاهرة احلسية وهي األجرام وما يتصل هبا من األشكال واأللوان، والصور الباطنة املعنوية، وهي 

 األرواح وما فيها من العلوم واملعارف، واهلل أعلم.
 الرابعة والسبعوناملسألة 
سبته تابعة العلم نم، واحدية التعلق، وهي نسبة تابعة للعلاعلم أن مشيئة احلق تعاىل أحدية و

عطيه ، وهو إنه ي العاملثر يفأللمعلوم، واملعلوم أنت وأحوالك، فليس للعلم أثر يف املعلوم، بل للمعلوم 
 من نفسه ما هو عليه يف عينه، واهلل أعلم.

 اخلامسة والسبعوناملسألة 
إذا  م يعرفهة عله، فإنه حصل له يف تلك الغيب، وغاب عن حساإلنسان مىت اشتد احلال على

يكون معه  حلال أنحة اصرجع ويعرب عنه، فهو احلال اإلهلي، وجيد القلب عند اإلفاقة سرورًا، وشرط 
ك، فهو يتحروحركة، وأما احلال الكاذب فهو الذي يعقل صاحبه أهل جملسه ومل يغب عن حسه 

، فال هي مسوموم ون ما يلقى إليه يتخيل إهنا علصاحب وسوسة وحديث نفس، سخر به الشيطان، فكا
عن حسك مث  ن يغيبكان أيعول على ما ي خاطب به يف هذه احلالة، فإهنا شيطانية، وليس يف قوة الشيط

بالتخيل،  وهم والبال يلقي إليك وتعقل عنه، واعلم أن خماطبة احلق تعاىل ال تترك إحساسًا وليست
 فافهم ذلك، واهلل أعلم.

 السادسة والسبعون املسألة
اعلم أن العبد إذا أثىن على اهلل تعاىل مبا يعتقد إنه ثناء، وكان موضوعه ثناء على اهلل تعاىل، 

 يعلم، ولكن ثناء العامل صدقه اهلل تعاىل عليه، وتقبله منه، وأثابه عليه، سواء علم معىن ذلك الثناء أو مل
 َّىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّ: أمت وثوابه أعظم، مثال ذلك قول العبد مبعانيه
: قال اهلل تعاىل َّيم ىم مم خم حمُّٱ: فإنه أثبت أن العبد إذا قال يف صالته [2-1: ]الفاحتة

محدين : أثىن عليَّ عبدي، وقوله تعاىل: قال اهلل تعاىل َّحنخن جنُّٱ: محدين عبدي، وإذا قال
ثواب أعظم من تصديق عبدي، وأثىن عليَّ عبدي، يتضمن التصديق والثناء والقبول، وأما الثواب، فأي 

اهلل تعاىل وثنائه عليه؟ وأما إذا أثىن العبد على اهلل تعاىل بوصف يتضمن ضد الكمال، فإنه يكفر به، 
املسيح ابن اهلل، : الع زير ابن اهلل، وكذا قول النصارى: سواء كان يعتقد إنه كمال أو ال يعتقد، وقوهلم
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إن اهلل تعاىل ال يقبل منه : مال، فقد قال بعض األئمةوأما من أثىن على اهلل بوصف ال يعلم إنه وصف ك
 جم هل ملُّٱ: ذلك الثناء، ولو كان ذلك الوصف يتضمن الثناء، ويكون ذا يف مجلة املنهيني بقوله تعاىل

 ، واهلل أعلم.[169: ]البقرة َّجنحن مم خم حم

 السابعة والسبعوناملسألة 
، فتنة ثبت األزليةباده الذي أنطق عب احلمد هلل الدائم الذي مل يزل يعطف املعقول على األزل،

لنظار ا، فطائفة من معناها رفونهبا من ثبت، وزّل هبا من زّل، يعين أهنم ينعتونه باألزلية وأكثرهم ال يع
، ن يف الزمانحنزل كما األ تومهوا يف لفظة األزل نسبتها إىل اهلل تعاىل، نسبة الزمان إلينا، فهو يف

أو  ه مثل اخلالءألزل إنات يف ًا يف األزل بكالمه األزيل، وطائفة أخرى ختيلقد كان اهلل متكلم: فيقولون
 ان.ر زم حركات زمان، فكأنه تقديذات يف غري جسم، كذلك األزل امتداد من غري توايل

إن كان دمًا، فع أو هذا األزل الذي نعتم احلق به ال خيلو، إما أن يكون وجودًا: فنقول هلم
 إن كان وجودًاوعت به، ن ينأعاىل بالعدم، والعدم نفي حمض، يتعاىل احلق تعاىل عدمًا، فقد نعتم احلق ت

المسية، ا يففقد أخطأمت  إما أن يكون نفس احلق تعاىل أو غريه، فإن كان نفس احلق تعاىل،: فال خيلو
 : حيث مل يطلقها احلق تعاىل على نفسه، وإن كانت غريه فال خيلو

ن يكون نفس إما أ: لغرياغريها، بطلت الوحدانية، فال خيلو ذلك إما أن تكون قائمة بنفسها أو ب
جع األزل لية، فرياألزاحلق أو ال، فإن كان نفس احلق تعاىل فهي كعلمه وباقي صفاته، وهي متصفة ب

ًا قد أثبتم قدميعاىل، فق تمنعوتًا باألزل ويتسلسل، وإن كان الذي يقوم به األزل النَفس غري نَفس احل
، فوصف ل أصاًل أزمثليل الوحدانية، وبطل وصفكم احلق تعاىل باألزلية، وثبت أن ما آخر، وبطل د

أال يطلقوا  ب عليهملواجااحلق تعاىل باألزل موضع مزلة قدم النّظار، وقد أغفلها أكثر الناس، وكان 
ألن  ؛aله سان رسولى لععلى احلق تعاىل من األلفاظ والنعوت إال ما أطلقه على نفسه يف كتابه، أو 
حم ربك، مسي ال من رإيه، فاألزل مشتق من زلَّ إذا زلوا ومل يثبتوا، فلكثرة ما تزل أقدام الناظرين 

 أزاًل، واهلل أعلم.

 الثامنة والسبعوناملسألة 
ليت فيها سباب اا األاعلم أن املمكنات مفتقرة، فال يزال الفقر يصحبها دائمًا وقد وضعت هل

فرق عند  ال إليه، فالَتَقر إي ف اهلل أمساء األسباب امسًا له تعاىل حىت ال مصاحلها، فافتقرت إليها، فجعل
هنا أسباب، ألاوبني أمساء  اىل،أهل الكشف بني األمساء اليت تقال يف العرف ويف الشرع أهنا أمساء اهلل تع

 .[15: ]فاطر َّهئ مئ خئ حئُّٱ: وقد قال اهلل تعاىلأمساء اهلل تعاىل، األسباب 
فندعوه هبا،   تعاىلاهلل االفتقار إىل األسباب، فال بد أن تكون أمساء كأمساء وحنن نرى الواقع

ه وهو يوافتقرنا إل ع،اجلو المآلدعاء احلال ال دعاء املقال، فإذا مسنا اجلوع، سارعنا إىل الغذاء املزيل 
فظ االسم نازل منزلة للعاىل، اتهلل ، ال نفتقر إال إىل اهلل تعاىل، فصورة الغذاء اسم من أمساء امستغٍن عّنا

 اإلهلي أو صورة رقمه، واهلل أعلم.
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 التاسعة والسبعوناملسألة 
بتني ني النسهلاتاعلم أنه بسبب علم اهلل تعاىل بسر القدر، وصف نفسه بالرضا والغضب، و

ما  كل ة والنار؛ ألناجلن: نداراانقسمت األمساء اإلهلية إىل اجلاللية واجلمالية ومن هذا االنقسام ظهر ال
 فهذا من جهة الل،يكون من الرضا واللطف، فهو اجلمال، وكل ما يكون من الغضب والقهر فهو اجل

ار تعد لقبول آثا هو مسىل مإالذات املقدسة وصفاهتا، وأما من جهة األعيان الثابتة، فهي أيضًا منقسمة 
 الرضا واللطف، وإىل ما هو مستعد لقبول الغضب والقهر، واهلل أعلم.

 الثمانون املسألة
ن  اهلل جمرد ع إله إالال: لالعلم بأن ال إله إال اهلل جمرد عن العقول، نافع يف حكم اآلخرة، وقو

 العلم، ال نفع له يف حكم اآلخرة، واهلل أعلم.
 الواحدة والثمانوناملسألة 

يف  حلقائقاند أهل زيه عاعلم أن التن: قال الشيخ رمحه اهلل تعاىل، ورضي عنه، ونفعنا به آمني
ن أعرفة املنزه من غاية ؛ ألاجلناب اإلهلي عني التحديد والتقييد، فاملنزه إما جاهل، أو صاحب سوء أدب

الة ح هواهلل ما هذ يسلب عن ربه نقائص الكون، وسلب العبد عن ربه ما ال جيوز عليه راجع إليه،
تعاىل  اته، فالباريلك وهب نحهم التنزيه، فالتنزيه راجع إىل تطهري حملك ال إىل ذاته تعاىل، وهو من مجلة

ن موما عرفه، و يده،منزه عن التنزيه، فكيف عن التشبيه؟ وكذلك من شبهه وما نزهه، فقد حدده وق
ال ال على لى اإلمجفه عمجع يف معرفته بني التنزيه والتشبيه، ووصفه بالوصفني على اإلمجال فقد عر

ريانه يف ن حيث سمإنه فال من له مقام القطبية، التفصيل، لعدم اإلحاطة مبا يف العلم من الصور، إ
ائمًا واهلل دلى ذلك عقدر ياحلقائق باحلق، يطلع على املراتب كلها تفصياًل، ولكنه من حيث بشريته ال 

 أعلم.
 الثانية والثمانوناملسألة 

 ة الروح مبنزلتعاىل وأنت للحق تعاىل مبنزلة اجلسم، واحلق: قال الشيخ رمحه اهلل ورضي عنه
يان، ألرواح باألعا، ويرب فاتهاملدبرة جلسمك، واعلم أن احلق تعاىل َير بُّ األعيان الثابتة بأمسائه وص

 م.ويرب األجسام باألرواح، لتكون ربوبيته يف مجيع املراتب ظاهرة، واهلل أعل
 الثالثة والثمانوناملسألة 

  تعاىل أعلم.ر، واهللظاهحبسب املاعلم أن احلق تعاىل، تعاىل عن املكان، إمنا هو حبسب الذات ال 
 الرابعة والثمانوناملسألة 

 : قال الشيخ رمحه اهلل تعاىل
 فأ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  رل  

 

 لمتتتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتتت  فيتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت ع  
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ل به بقبوب تررأي أنت عبد للرسم احلاكم عليك، الظاهر فيك، الذي يربك ويدبرك، وأنت 
ما أن ما ثابتة، وكوبية هلالربواهرًا وامسًا باطنًا، أحكامه وظهور كماالته، وذلك أن اهلل تعاىل امسًا ظ

طن بقبوهلا رب الباياهر الباطن يرب الظاهر بإظهار أحكام األمساء اإلهلية الغيبية عليه، كذلك الظ
الق، إال لى اإلطعبًا ظاهرًا، فلكل من هذين االمسني اجلامعني ربوبية وعبودية وما مث من يكون ر

 : ًا شعروجوهبا وغناها عن العاملني. وقال رمحه اهلل تعاىلاحلضرة اإلهلية ومن حيث 
  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  رل   أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   

 

 لمتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتت  الخ تتتتتتتتتتتتت ل   تتتتتتتتتتتتت ع  
 

ملن له يف : ، وقولهقيدكأي أنت رب باعتبار األلوهية الظاهرة فيك، وأنت عبد باعتبار تعينك وت
هلل ، وا[172: فرا]األع َّّٰ ُِّّٱ: اخلطاب عهد، أي أنت عبد للرب الذي عهد إليك بقوله تعاىل

 أعلم.
تياًل ف ميلك الائر، يا عبادي كلكم عاجز، قاصر صامت ح: وله رمحه اهلل من املشاهد القدسية

 هلكتكمألندي جوال نقريًا وال قطمريًا، ولو سلطت عليكم أدىن حشرات املخلوقات، أو أضعف 
، رقتم أحزابًاالل، وفضيف  وعشتمرتكم تتبريًا، فكيف تدعون أنكم أنا؟ وأنا أنتم؟ ادعيتم احملال، وتّب

 : واحلق وراء ذلك كله. شعر ،[53: ]املؤمنون َّحص مس خس حس جس مخُّٱوصرمت أشتاتًا 
 هلل   تتتتتتتتتتتتتتت يل الم يتتتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتر 
 م زتتتتتتتتتتتتر  فتتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتت  
 ف متتتتتتتتتت  ال قتتتتتتتتتت ل   تتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتت   أ يتتتتتتتتتت   

 

 متتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتت  إ تتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتت  ا    
 يخ تتتتتتتتتتتتتتتت ر ل تتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت       ستتتتتتتتتتتتتتتت    
 ف تتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتت ا    تتتتتتتتتتتتتتتتتي   فضتتتتتتتتتتتتتتتتت    

 

  أعلم.واهلل
 اخلامسة والثمانوناملسألة 

وأما حضرة  ماالهتاها كاعلم أن احلضرة األحدية اعتبارها نفي الكثرة عينًا، لكنها معقولة في
والعلم  اتية كاحلياةرة الصفالكثالواحدية، ففيها تظهر الكثرة األمسائية، كاحلي والعامل وباقي األمساء، و

حنومها، ويف وة والرازقية اخلالقيية كة واملالكية اإلهلية، والكثرة اإلضافوباقيها، والكثرة النسبية، كالربوبي
 ال حقيقة، بد حكمًاللع باقي احلضرات الكونية تتداخل األمساء بعضها يف بعض، فيصري اسم الرب امسا

ها، وتصري فسه وغرينيها فويصري فيها املسخر  مسخَّر املسخِّرة، ويصري وجود احلق مرآة لعبده، يرى 
اىل آة له، به تعيضًا مرأاته ذات العبد مرآة له يرى فيها، مثال أمسائه تعاىل، وكذلك أحكامها، وتصري ذ

 يرى ظهور أحكامها أحكام أمسائه ومثاهلا، واهلل أعلم.
 السادسة والثمانوناملسألة 

صفات اعلم أنه ال خيلو تنزيه عن تشبيه، وال تشبيه عن تنزيه؛ وذلك ألن كل ما تنزه تعاىل من 
اخللق عنه، فهو ثابت له عند ظهوره يف املراتب الكونية، وهو التشبيه، وكلما شبهته، وأثبت له من 

: الكمال كاحلياة والعلم وباقي الصفات فهي منفية عنه يف الرتبة األحدية، وهو التنزيه، قال اهلل تعاىل
املماثلة عن املثل توجب نفي  ه، أما التنزيه فظاهر؛ ألنه نفيه وشّبفنّز ،[11: ]الشورى َّمه جه ينُّٱ

املماثلة عن نفسه بطريق األوىل، وأما تشبيهه فإنه أثبت له مثاًل، ونفى عنه املماثلة، وإثبات املثل تشبيه، 
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املخلوق على صورته، املتصف بكماالته، إال الوجوب الذايت، الفارق بينه  اإلنسان وليس ذلك املثل إال
فشّبه؛ ألنه أثبت له ما هو ثابت لغريه، ونزه  ،[11: شورى]ال َّحيخي جي يهُّٱ: وبينه، قوله تعاىل

أيضًا يف هذا القول؛ ألن تقدمي الضمري يوجب حصر السمع والبصر فيه، فنزه عن املشاركة مع الغري 
 تشبيه بالكاف، واهلل أعلم. فيهما فهذه أعظم آية تنزيه نزلت، ومع ذلك مل ختُل عن

 السابعة والثمانوناملسألة 
بحانه ألنه س طلق؛أحدها احلق تعاىل، وهو املوصوف بالوجود امل: ملعلومات أربعةاعلم أن ا

لعلم اارة عن ه عبوتعاىل ليس معلواًل بشيء، وال هو علة لشيء، بل هو موجود بذاته، والعلم ب
-فات له يه من صب إلبوجوده، ووجوده ليس غري ذاته، مع أنه غري معلوم الذات، لكن بعلم منا ينس

رعي وال بدليل ش كمال، وأما العلم حبقيقة الذات، فممنوع ال يعلموهي صفات ال -املعاينمن صفات 
عرفتك به عرف؟ فميف يبرهان عقلي، وال حيدها حد، فإنه سبحانه ال يشبه شيئًا وال يشبهه شيء، فك

 ، واهلل أعلم.[11: ]الشورى َّمه جه ينُّٱإمنا هي 
 الثامنة والثمانوناملسألة 

لو"، ": ، قلنا[9: ]النحل َّمئنئ زئ رئ ُّّٰٱ: ئدة يف قوله تعاىلفما الفا: فإن قيل
للشيء  ن قابلةملمكحرف امتناع، فما يشاء إال ما هو ممكن عليه يف حال ثبوت عينه، ولكن عني ا
ه، وهذا بوت عينال ثوضده يف حكم دليل العقل، وأي احلكمني وقع فهو الذي كان املمكن عليه يف ح

ا بوت عينه، فم حال ثيف ليهعنّور اهلل بصريته حىت رأى املمكن على ما هو  مبعىن َبْيَن، وما كل إنسان
 ما بّين هلم أمجعني، واهلل أعلم.هداهم، ف

 التاسعة والثمانوناملسألة 
ئذ معدومة يف هنا حين؛ ألاعلم أن األعيان الثابتة ال توصف بأهنا جمعولة ما مل توجد يف اخلارج

ارج، إذ توجد يف اخل ة ما ملعولخليالية اليت يف أذهاننا ال توصف أهنا جماخلارج، كما أن الصور العلمية وا
 لم.اهلل أعا، ولو كانت جمعولة، لكانت املمتنعات جمعولة؛ ألن هلا صورًا علمية يف أذهانن

 عونالتساملسألة 
دبر بدنه يالروح  ا أناعلم أنه كما أن الروح روح لبدنه، فكذلك احلق تعاىل روح للعامل، وكم

د لبدن وال متحالٍّ يف حبا قواه، فكذلك احلق تعاىل يدبر العامل بأمسائه وصفاته، وكما أن الروح ليسب
 به، فكذلك احلق تعاىل ليس حبال يف العامل واهلل أعلم.

 الواحدة والتسعوناملسألة 
مع شدة ون منه، أبط اعلم أن احلق تعاىل هو الظاهر الذي ال أظهر منه، وهو الباطن الذي ال

 اوز حدها جتهوره أعقب اخلفاء، فظهوره سبب بطونه، ونوره هو حجاب نوره؛ ألن الشيء إذظ
 انعكس على ضده واهلل أعلم.
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 الثانية والتسعوناملسألة 
مثال ولبياض، ني ااعلم أن اهلل تعاىل ما أوجد شيء إال وله مثل وضد وخالف، فمثال املثل

لك هذه  ما ذكرتوحد، والرائحة والطعم يف حمل وا الضدين البياض والسواد، ومثال اخلالفني اللون
ف، مثل من ل ضد خال مثاملسألة إال لتعرف منزلتك عند اهلل تعاىل، فاإلنسان الكامل مع احلق تعاىل

ن حيث ف محيث الوجود، ضد من حيث إنه حني يوصف بأنه رب، حكمًا ال يوصف إنه عبد، خال
 م. أعلبينه وبينه يف عني واحدة، واهللإنه وصف نفسه بأنه مسع العبد وبصره، فجمع 
 الثالثة والتسعوناملسألة 

وأثىن به  ه إليك،أضافواعلم أن غاية الكرم، هو أن احلق تعاىل كلفك، وقام عنك مبا به كلفك، 
  أعلم."، واهللب بشر"ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قل: عليك، ورتب عليه من الثواب

 لتسعونالرابعة وااملسألة 
 اية العلم مباوصوف بغمعاىل األول هو أن تعلم أن اهلل ت: اعلم أن العلم احلامل على التوكل ثالثة

 لب ما ينفعك،ة على جلقدرينفعك، ومبا يضرك، العلم الثاين هو أن تعلم أن اهلل تعاىل موصوف بغاية ا
 اهلل أعلم.رمحة، ووال الرأفةودفع ما يضرك، العلم الثالث هو أن تعلم أن اهلل تعاىل موصوف بغاية 

 اخلامسة والتسعوناملسألة 
احلمد هلل، واهلل،  بحانس: اعلم أن معاين أمساء اهلل تعاىل احلسىن تندرج حتت أربع كلمات، وهي

فات اهلل، هلل، وصات اذوال إله إال اهلل، واهلل أكرب، فسبحان اهلل معناها سلب العيب والنقص عن 
س والسالم كالقدو لكلمةاه سلب فهو مندرج حتت هذه اأمساء اهلل تعاىل معنوأفعاله، فكل ما كان من 

أمساء اهلل  كان من كل مافإثبات كل كمال لذات اهلل وصفاته وأفعاله، : ونظائرها، واحلمد هلل معناها
قادر، مل، والالعاوتعاىل متضمن لكمال ال يدرك وال ي عقل فهو مندرج حتت هذه الكلمة، كاحلي، 

ق ما نفيناه اه، وفودركنأا، فنفينا بسبحان اهلل كل عيب عقلناه، وأثبتنا باحلمد هلل كل ما ونظائره
مما نفيناه  ل وأعظمي أجأاهلل أكرب، : وأثبتناه كمال قد غاب عنا وجهلناه، فنتحققه باإلمجال بقولنا

حتت هذه  ندرجو م، فهوأثبتناه، فكل ما كان من أمساء اهلل تعاىل متضمن بكمال ال يدرك وال يعقل
ودين من  املوجيفكون يالكلمة، كذي اجلالل واإلكرام، فإذا كان يف الوجود من هذا شأنه نفينا أن 

ا ىل من اتصف مبإعبودية اق الال إله إال اهلل فاأللوهية ت رجع استحق: يشاكله أو يناظره فنحققه بقولنا
 ذكرناه، واهلل تعاىل أعلم.

 السادسة والتسعوناملسألة 
الغيب هو  ت وعاململلكواجلربوت هو عامل األمساء والصفات اإلهلية، وعامل األمر وعامل اعامل 

 عامل الشهادةواخللق  عاملوعامل األرواح والروحانيات؛ ألهنا وجدت بأمر احلق تعاىل بال واسطة مادة، 
 هو عامل األجسام، واهلل أعلم.
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 السابعة والتسعوناملسألة 
م دقيق يف ح كل علمفتار وااللتجاء إىل اهلل تعاىل أصل كل خري، واعلم أن دوام شهود االفتقا

كلمة وحركة  يه، وكلفاىل طريق القوم، حبيث أنه ال يستند حبركة وال كلمة دون االفتقار إىل اهلل تع
: ليهعل رمحة اهلل قال سه قناهخلت عن مراجعة اهلل واالفتقار إليه ال تعقب خريًا قطعًا، علمنا ذلك وحتق

ضيع  على من يدخل انتقل من نفس إىل نفس من غري ذكر اهلل تعاىل فقد ضيع حاله، وأدىن ما"من 
 حاله دخول يف ما ال يعنيه، وتركه ما يعنيه"، واهلل أعلم.

 الثامنة والتسعوناملسألة 
، نيةوهذه الرمحة امتنا ،[107: ]األنبياء َّمل يك ىك مك لك اكُّٱ: قال اهلل تعاىل

 خص حص مس خسُّٱ: ، وقوله تعاىل[156: ]األعراف َّمي خي حي جي ُّٱ :وهي داخلة يف قوله تعاىل
ىل هلل تعااا سوى ، فمنتهى علمه تعاىل منتهى رمحته يف من يقبل الرمحة، وكل م[7: ]غافر َّجض مص

ضب غلومنها صدر ا قابل لرمحة اهلل تعاىل بال شك، ورمحته غري متناهية ومنها صورت املمكنات،
ضة، ولذلك حمخالصة  رمحةيها، ألنه صدر عنها صدور فراق، فتكون الاإلهلي، وملا صدر عنا مل يرجع إل

 : تسابقا، فما تسابقا إال على متيز وافتراق فيه منه تعاىل. شعر
  لتتتتتتتتتتتتتتتتت   غيتتتتتتتتتتتتتتتتتر  التتتتتتتتتتتتتتتتتر م  في تتتتتتتتتتتتتتتتت 
  ل  تتتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتت ر  ل تتتتتتتتتتتتتتتتت   ر تتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 لمتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت  اامتتتتتتتتتتتتت   ل تتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت ر  
 يريتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتت ر  تتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتتر الم   تتتتتتتتتتت 

 

 التاسعة والتسعوناملسألة 
به األخبار  ا جاءتدق مبتعاىل ما يقبض أحدًا من احملتضرين إال وهو مؤمن، أي مص اعلم أن اهلل

ءة حد موت الفجاغفلة، فل الاإلهلية؛ ألنه معاين ما أخربت به األنبياء، وهلذا يكره موت الفجاءة، وقت
ن مالشخص  عنق هو أن خيرج النفس الداخل وال يدخل النفس اخلارج، وقتل الغفلة هو أن يضرب

صاحب  كون إالال يفائه، وهو ال يشعر، فيقبض على ما كان عليه، وهو ال يشعر، وأما احملتضر ور
 شهود، فهو صاحب إميان فال يقبض إال على ما كان عليه، واهلل أعلم.

 املسألة املائة
، وغضبه "شيء" فقد وسعته الرمحة، [156: ]األعراف َّمي خي حي جي ُّٱ: اهلل تعاىلقال 

فال يتصرف إال حبكمها، وترسله إذا شاءت، ومتسكه إذا شاءت، وهلذا ليس  وحصرته، وحكمت عليه،
القهر من  -اهلل  -ن الرحيم، وإن كان يتضمن االسم يف البسملة شيء من أمساء القهر، بل هو اهلل الرمح

حيث إنه االسم اجلامع، فكذلك يتضمن الرمحة واملغفرة والعفو والصفح وزنًا بوزن، ويبقى لنا فضل 
، وهو قوله الرمحن الرحيم، فعني الرمحن وعني الرحيم زائد على ما يف االسم، وهو اهلل منه، فزاد زائد

 -اهلل  -الرمحة مبا هي باطنة يف االسم  يف الوزن فرجح، فكان اهلل تعاىل عّرفنا مبا حيكمه يف خلقه، وإن
م هي رمحته بالظواهر، فعمت، اجلامع من البسملة هي رمحته بالبواطن، ومبا هي ظاهرة يف الرمحن الرحي

فعظم الرجاء للجميع، وما من سورة من سور القرآن إال والبسملة يف أوهلا إعالم من اهلل تعاىل لنا إن 
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الرمحة الباطنة يف اسم اهلل، والظاهرة يف الرمحن والرحيم، ومل : املآل إىل الرمحة، فإنه تعاىل جعلها ثالثًا
  فال عني له موجودة، واهلل أعلم.للقهر سوى البطون يف اسم اهلل جيعل

 املائةاحلادية بعد املسألة 
، ومعىن [70: ]الفرقان َّ نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱاعلم أنه 

ا وصل إىل رع، فلمالش ذلك أنه يريه عني ما كان يراه سيئة حسنة، وقد كان حسنًا غائبًا عنه حبكم
ألعمال آب امأى عند كشف الغطاء حسن موضع ارتفاع األحكام املشروعة وهي الدار اآلخرة ر

ال قبح، فإن فيها و نقص كلها. إن العامل هو اهلل تعاىل ال غريه، فهي أعماله كلها كاملة احلسن ال
طاء عن غلمن كشف ا فكل السوء والقبح الذي كان ينسب إليها إمنا كان ذلك حكم اهلل فيها ألعياهنا،

 ى ذلك يفشف، فمن الناس من يروخيتلف زمان الك رأى ما ذكرناه، -مىت كان  -بصره وبصريته 
ادثة حأن مث قدرة  ال يرونفاىل، أفعال اهلل كلها حسنة، وال فاعل، إال اهلل تع: الدنيا، وهم الذين يقولون

فان ،  ل عبد حميف  يكون عنها فعل شيء، وإمنا وقع التكليف واخلطاب من اسم إهلي على اسم إهلي
 واهلل أعلم. ياه،ذلك اخلطاب تكليفًا، إذ ال حيمل عطاياه إال مطافسمي ذلك العبد مكلفًا، و

 بعد املائةالثانية املسألة 
 ن، ورداءده يف جنة عدأن احلق سبحانه وتعاىل يتجلى لعبا: قد أخربنا aعلم أن سيدنا حممد ا

، فصدق يهرؤية إلل الالكربياء على وجهه، أي على ذاته، فحال احلجاب بينه وبني الرائني، فلم تص
لكربياء  الرداء، وهو ا، وصدقت املعتزلة، فما وصلت األعني إال إىل[143: ]األعراف َّ مخ جخ ُّٱ: قوله

ط من حيث ق هفنحن ال نرا على ذاته، وحنن عني الكربياء على ذاته تعاىل، فما تعلقت الرؤية إال بنا،
نا كنزال، وملا  ننا ماة؛ ألواآلخرهو، وما نرى قط سوانا، فال يزال رداء الكربياء على وجهه يف الدنيا 

اطنه، اه الرداء ببطن، فريوبا عينًا لكربياء احلق تعاىل على ذاته، واحلجاب يشهد احملجوب، والرداء ظاهر
صدق هر الرداء، فيمثبتو الرؤية، وال يراه ظا "ترون ربكم" ويصدق: aفيصدق احلديث يف قوله 

 ء عني واحدة، واهلل أعلم.وصدق املعتزلة، وحنن والردا َّ مخ جخ ُّٱ: قوله

 املسألة الثالثة بعد املائة
تعينات ب الاعلم أن حقيقة الوجود واحدة ال تعدد فيها وال تكثر، وتعدد وتكثر حبس

 أعلم. ، واهللانيةوالتجليات، فتتكثر وتصري أرواحًا وأجسامًا ومعاين روحانية، وأعراضًا جسم

 املائةالرابعة بعد املسألة 
إهلي على  ضًا خربام أيخرب إهلي على يد ملك خيتص به األنبياء والرسل، واإلهلاعلم أن الوحي 

بصر عندما  اه رؤيةوير يد ملك يشترك فيه األنبياء والرسل ومن دوهنم، فالرسول والنيب يشهد امللك
 يوحى إليه، وغريمها حيس بأثره وال يراه ببصره، واهلل أعلم.
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 بعد املائةاخلامسة املسألة 
برسالة حىت  شي إالال مي اعلم أن كل من ميشي يف العامل فإنه: خ رمحة اهلل تعاىل عليهقال الشي

 الدودة يف حركتها هي يف رسالة تسعى هلا ملن غفل عن اهلل، واهلل أعلم.
 بعد املائةالسادسة املسألة 

العامل  ية يفاأللوه رتبةاعلم أنه لو مل يسبق يف علم اهلل تعاىل أنه سيقع ادعاء شريك له يف م
 ستحقها ممن الما لغري عاؤهالسفلي الستحال وقوع ادعاء هبا لغري اهلل تعاىل، ومن املعلوم أنه وقع اد

فلي، وكانوا امل السالع خالق له من بعض اآلدميني دون بعضهم، فلو مل يقع ادعاؤها لغري مستحقها يف
وهم إىل نفي اٍع يدعدىل إ تعاىل كلهم عارفني بوحدانية احلق بكل اعتبار ملا احتاجوا يف توحيدهم هلل

االته ء من كم شيشريك له تعاىل يف شيء من مجيع كماالت ذاته تعاىل، ألن الشريك له تعاىل يف
اليت هي من  أللوهيةبة امنتف  عند مجيعهم يف نفس األمر، ولكن ملا وقع ادعاء شريك له تعاىل يف رت

 األلوهية عن ة تتضمنكلم متييزهم عن املشركني إىل مقتضيات ذاته تعاىل دون غريه احتاج املوحدون يف
 غري مستحقها، وإثباهتا ملستحقها.

أن ال بإلقرار ىل اإفألجل ذلك أرسلت الرسل صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني يدعون الناس 
 وأن وا أن ال إله إال اهلل"ُأمرت أن أقاتل الناس حىت يشهد: aإله إال اهلل، ولذلك قال رسول اهلل 

أل األعلى، الف املذا خبحممدًا رسول اهلل، فإن فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم" احلديث، وه
ٍع تاجوا إىل داه مل حيذات فإهنم ملا أوجدهم احلق على منط واحد يف العلم بتفرده تعاىل جبميع كماالت

اته يف كماالت ذ  تعاىلهلل يكيدعوهم إىل نفي اإلهلية عن غريه تعاىل، ألهنم مل يقع يف عاملهم توهم شر
 املقدسة، فافهم ذلك راشدًا واهلل أعلم.

 بعد املائةالسابعة لة املسأ
وأسراره،  خواطره،ه، واعلم أن كمال التوفيق هو استصحابه للعبد يف مجيع أحواله من اعتقادات

 لى ما ذكرناهعبد للع وفيقومكاشفاته، ومشاهداته وأفعاله كلها، ألنه يتجزأ ويتبعض فإنه إذا كمل الت
 فهو املعرب عنه بالعصمة واحلفظ اإلهلي واهلل اعلم.
 بعد املائةالثامنة املسألة 

تصف به عبد مة ما السالااعلم أن التوفيق هو الباعث احملرك لطلب االستقامة واهلادي إىل طريق 
ميان، يك اإلعططه يإال اهتدى وهدى، وال فقده شخص إال تردى وأردى فمبدأه يعطيك اإلسالم وتوس

 وغايته تعطيك اإلحسان، واهلل أعلم.
 بعد املائةالتاسعة املسألة 

هي العني واأل ذن واللسان واليد والبطن والفرج والرجل و: اعلم أن عدد األعضاء املكلفة مثانية
والقلب فعلى كل واحدة من هذه األعضاء تكليف خيصه اهلل تعاىل من األنواع الشرعية فالبصر عالمته 

: ض عن نظر احملرمات واإلطراق وقاية من النظرة األوىل املعفو عنها والسمع عالمته قال اهلل تعاىلالغ
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ومساع العلم ومواظبة جمالس الّذكر والعمل بكل  .[18: ]الزمر َّحب جب هئ مئ خئُّٱ
قلة الكالم إال فيما يفوض إليه من هداية وتبليغ رشد ودوام ذكر : خري يسمعه واللسان عالمته

ه على التالوة، وإن كان من أهل القرآن وصدقه يف احلديث وبطؤه عن اجلواب يف املسألة إذا واسترسال
س ِئَلها، وإذا سأل ال يسأل إال ما فيه فائدة سعادية وأشباه ذلك واليد عالمتها أن ال يبطش هبا يف حمرم 

مينه وال يستنجي هبا من ملس امرأة ال حيل ملسها له أو قتل إنسان أو لطمه أو سرقة وال ميس ذكره بي
وأن ال يدخلها يف اإلناء عند القيام من النوم يعين يف وضوئه وأشباه ذلك والبطن عالمته الورع 
واالكتساب والبحث عن الكسب وإذا أكل ال ميتلئ من الطعام والشراب حذرًا من كسل اجلوارح عن 

لفرج عالمته احلفظ من التحرك إىل الطاقة واإليثار بقوله فما م لئ وعاء شر من بطن م لئ من حالل وا
غري أهله من أحرار وإماء، والرجل عالمتها السعي يف قضاء حوائج املسلمني واإلخوان والسعي على 
العيال وكثرة اخلطى إىل املساجد والثبوت يوم الزحف وغري ذلك والقلب عالمته االنتباه واليقظة 

لتوكل والتفويض والتسليم والفرح مبوارد القضاء والفكر واهليبة وترك احلسد والغل ودوام احلزن وا
 واملراقبة والتنزه يف العامل وفعل اهلل فيه وفيهم واهلل أعلم. 

 املسألة العاشرة بعد املائة
قول ي نفال يتخيل أ من تال كتاب اهلل ومل يتمثل أوامره، ويتجنب نواهيه، ويقف عند حدوده،

 ما يراجع احلق محدين عبدي، ال واهلل ،[2: ]الفاحتة َّ ىم مم خم حم ُّٱ: احلق تعاىل عند قوله تعاىل
مره تثل أوان اممسبحانه بقوله "محدين عبدي" و"أثىن علي عبدي"، إال ألهل احلضور، بل أقول 

ر ىل حباله شاكهلل تعامد اواجتنب نواهيه، ووقف عند حدوده، وكان اللسان صامتًا عن التالوة؛ فإنه حا
 دين عبدي"."مح: عاله، ويقول اهللله بأف

وة، لنفس تالاعلى وواعلم أن على اللسان تالوة، وعلى اجلسم تالوة، جبميع أعضائه تالوة، 
للسان ترتيل تالوة افوة، وعلى القلب تالوة، وعلى الروح تالوة، وعلى السر تالوة، وعلى سر السر تال

اء، وتالوة  األعضا يفهصيلاالكتاب على احلد الذي رتب املكلف له، وتالوة اجلسم املعامالت على تف
التوحيد،  ة الروحتالوالنفس التخلق باألمساء والصفات، وتالوة القلب اإلخالص والفكر والتدبر، و

ام بني يدي ق، فمن وعال وتالوة السر االحتاد وتالوة سر السر األدب الوارد عليه يف التلقي منه جل
 اه كان عبدًاما يرض على رد إال شعر ما فيهسيده هبذه األوصاف، ونظر إليه جّل امسه، فلم يبق منه ف

بد غفلة، يف الع تعلقتو"محدين عبدي"، فإذا كانت فيه هذه األوصاف، : كليًا، وقال له احلق إذ ذاك
كون هلل يثم عبد ه، ففليس بعبد كلي، وال يكون فيه من عبودية االختصاص إال قدر ما اتصف به ذات

كما جاء يف  حلق،اثلث والنصف على قدر ما حيضر منه مع فيه السدس، وهلواه ما بقي والربع وال
 إنه ال يقبل منها إال ما ع ِقل، واهلل أعلم.: الصالة

 بعد املائة ةاحلادية عشراملسألة 
ب اهلل كيف ضر لدينااعلم أن الشفقة على العصاة أوىل باملراعاة من الغرية هلل، أترى عدو 

ىل رها، فأنت أوة مع كفلبنياإذا كان احلق تعاىل قد راعى هذه عليهم اجلزية، وأمر بالصلح إبقاء هلم، و
 لم. أعما دام حيًا ت رجى له السعادة، واهلل اإلنسان مبراعاهتا مع معصيتها؛ وألن
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 بعد املائة ةالثانية عشراملسألة 
تحها ، وأبوابًا فري أيضًاللخ اعلم أن هلل أبوابًا فتحها للخري، وأبوابًا أعدها مل يصل أوان فتحها

اخلليل  ترى إبراهيم ال أالر احللآلالم املعرب عنها بالعذاب ملا يؤول إليه أمر أصحابه، فيستعذبونه يف آخ
a ن ، والرمحن ال يعطي أملًا موجعًا إال أ[45: مرمي]َّري ٰى ين ىن نن من زن رنُّٱ: يقول

تعماله، فما اس افيةالع يكون يف طيه رمحة يستعذهبا من قام به ذلك األمل، كشرب الدواء الذي يتضمن
ها أمل اطنة يكون فيب رمحة ، ومثعند اهلل باب يفتح إال أبواب الرمحة، غري أنه مث رمحة ظاهرة ال أمل فيها

حوم رمفإن العامل  ابت،يف الوقت ال غري، مث يظهر حكمها يف املآل؛ ألن اآلالم عوارض، واللذات ثو
رب ولده، يض نساناإل مور مواضعها أال ترىبالذات متأمل مبا يعرض له، واهلل عزيز حكيم، يضع األ

 قلبه وباطنه ه ما يفلظهر أويؤمله بذلك الضرب عقوبة لذنبه، وهو يرمحه بباطنه، فإذا أوىف األمر حقه 
"وإن اهلل أشفق : قول فيهايف قصة طويلة ي aمن الرمحة والشفقة، وهلذا ورد يف اخلرب عن رسول اهلل 

 والسامعني لنا اهلل، جعار إىل امرأة"، وهذا كله من علوم األذواقعلى عبده من هذه على ولدها، وأش
 من أهل الرمحة اخلاصة اليت ال أمل فيها مبّنه وكرمه.

 بعد املائة ةالثالثة عشراملسألة 
اعلم يا بين أن اهلل جّل ثناؤه ملا أراد أن ي رقي عبده اخلصوصي إىل املقامات العلية، قّرب منه 

ه له، ويشتغل مبحاربتهم قبل حماربته غريهم من األعداء، الذين هم منه أبعد، أعداءه حىت يعظم جهاد
، [123: التوبة]َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ: قال اهلل تعاىل

وحظ الصويف، وكل موفق من هذه اآلية أن ينظر فيها إىل نفسه األّمارة بالسوء، اليت حتمله على حمظور 
للمخالفة اليت جبلها اهلل تعاىل عليها، وهي أقرب الكفار ومكروه، وتعدل به عن كل واجب ومندوب 

واألعداء إليه، فإذا جاهدها وقتلها، أو أسرها حينئذ يصّح له أن ينظر يف األغيار على حسب ما يقتضيه 
فجهادها هو اجلهاد األكرب، فمن مقامه، وتعطيه منزلته، فالنفس أشد األعداء شكيمة وأقواها عزمية، 

ك الزحف، وحتقق مبعىن احلرف انتهض به يف امللكوت مليك، وكان له املليك جليسًا ت قدمه يف ذلّبث
غري أن هذه النفس العدوة الكافرة األّمارة بالسوء هلا على اإلنسان قوة كبرية، وسلطان عظيم، بسيفني 

يع ومها شهوة البطن والفرج اللتان قد تعبدتا مج ماضيني ي قّطع هبما صناديد الرجال، وعظماؤهم،
اخلالئق وأسرهتم، ومن عظمهما أفرد هلما اإلمام حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل رمحه اهلل كتابًا أمساه 
)كسر الشهوتني( يف )إحياء علوم الدين(، له والذي يتعني عليك يف هذا الباب مثل ضرب احلسام 

ى هذا العبد الضعيف الواحد الذي هو البطن، مث عليك أن تعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل قد سّلط عل
املسكني املسمى بإنسان شهوتني عظيمتني، وآفتني كبريتني هلك هبما أكثر الناس، شهوتا البطن، 
والفرج، غري أن شهوة الفرج وإن كانت عظيمة قوية السلطان، فهي دون شهوة البطن، فإن ُغلب هذا 

شهوة البطنية جتعل صاحبها أواًل العدو البطين يقل التعب مع الفرج، بل يذهب ذهابًا كليًا، فهذه ال
أو طبيعيًا، فالداء الطبيعي الذي تنتجه هذه  - مع العلم أن أصل كل داء الربدة دفينًا -ميتلئ من الطعام 

الربدة هو فساد األعضاء من أخبرة فاسدة تتولد فيها اآلالم واألمراض املؤدية إىل اهلالك، كما ح كي عن 
وكان ذا هنمة يف الطعام، أنه خرج يومًا فوجد دابة عليها زنبيل بيض  سليمان بن عبد امللك بن مروان،
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مطبوخ، فدعا بتني وهو راكب فما زال يقرن التني بالبيض حىت أتى على آخر ما كان يف الزنبيل، 
فوجد لذلك ثقاًل يف معدته أهلكه وأورثه القرب، فانظر هذه الشهوة كيف ساقت له حتفه، فنسأل اهلل 

لو : إن ابنك َبِشَم البارحة من كثرة ما أكل، فقال: Eيف الدنيا واآلخرة، قيل للشبلي  تعاىل العافية
فإنه قاتل نفسه، فهذا الداء الطبيعي، وأما الداء الدفني فيؤدي : مات ما صليت عليه كأنه يقول تعنيفًا له

من احلركات  إىل هالك األبد، لكونه يؤديك إىل فضول النظر والكالم واملشي واجلماع، وغري ذلك
املؤدية، فإذا كان األمر على هذا احلد فواجب على كل عاقل أن ال ميأل بطنه من طعام وال شراب 
أصاًل، فإن كان صاحب شريعة طالبًا سبيل النجاة فيتوجه عليه وجوبًا جتنب احلرام، والورع يف 

ن األحوال، فإنه ما ُأيت املختصة فواجب عليه جتنبها كاحلرام على كل حال م الشبهات املظنونة، وأما
على أحد إال من بطنه، منه تقع الرغبة، وقلة الورع يف املكسب، والتعدي حلدود اهلل، فاهلل اهلل يا بين 
التقليل من الغذاء الطيب واللباس والطعام، فإن اللباس أيضًا عند اجلسم كالطعام، فإن اجلسم ال يطلب 

والربد، والنفس فال تطلب منك إال الطيب من الطعام منكم إال سد جوعه، وما كان وقاية من احلر 
احلسن، وكذلك املشرب واملركب واملسكن وامللبس إمنا تريد من كل شيء أحسنه، وأعاله منزلة، 
وأغاله مثنًا، ولو استطاعت أن تتفرد باألحسن من هذا كله دون النفوس كلها لفعلت، والذي يؤديها 

ينظر إليها ويشار وال ي لتفت إىل غريها، وال تبايل حرامًا كان إىل طلب ذلك التقدم، والترؤس، وأن 
ذلك أو حالاًل، وإذا تعلقت مبا هو حسن يف احلال، فانظر مآل ذلك، فإنك إذا نظرت يف املنكح، 
نظرت ما يكون مآله إىل جيفة نتنة قذرة، وإن نظرت يف الغايل من امللبس نظرت إىل خرقة مطروحة يف 

مسكن عاٍل مشرف حسن الصنعة والتنميق نظرت إىل ما يكون مآله خربة  مزبلة، وإن نظرت يف
موحشة، وإن نظرت إىل مطعم نظيف نظرت إىل ما يصري عذرة نتنة يسد أنفه حني يطرحها من شدة 

: نتنها، وكذلك شربه وأمثال ذلك، وليت هذا أواًل ي بقي عليه تبعات ذلك يف الدار اآلخرة حني ي سأل
أنفقت، وي سأل عن الفتيل والقطمري، بل يف مثقال ذرة، فانظر ما أهجن باطن الدنيا، ِممَّ كسبت وفيم 

مساكنها خراب، ومالبسها خرق، ومناكحها ومراكبها جيف، ومطاعمها العضال، والطامة الكربى 
والداهية العظمى إهنا يف أسر ما تكون فيه من هذه األحوال إن ُقضي هلا به ت سلب عنه، وعن هذه الدار 
باملوت، وتنتقل إىل منزل ال جتد فيه شيئًا إال ما قدمته يف دنياها بعمل صاحل عملته، فإذا تقرر هذا يا 
بين، فاعلم أنه ما جيب عليك يف الطعام من اجتنابك احلرام واملتشابه عليك يف اللباس والتقليل من هذا، 

ك جماهدة لنفسك خري من "للقمة تتركها من عشائ: Eكالتقليل من هذا، قال إبراهيم بن أدهم 
قيام ليلة"، هذا إن كان حالاًل، وأما احلرام فال كالم فيه، إذ ال خري فيه البتة، فما م لئ وعاء؛ شر من 

فاتك من قيام الليل "أطب مطعمك وال تباِل ما : بطن م لئ من حالل، وقال أيضًا يف طيب املكسب
 جخ مح ُّٱ: ينتج إال طيبًا قال اهلل تعاىل"، فاحلالل احلالل، وفقك اهلل طيب ال وصيام النهار
ويف هذا من االعتبار للصويف والنظر ، ]26: النور[َّخص حص مس خس جسحس مخ

اإلهلي بعض ما نذكر اآلن، وذلك أن من كان عند اهلل خبيثًا فال يعذبه إال باخلبيثات من املطاعم، وال 
وهي احلالل ال يغذي هبا اهلل إال  تصدر األفعال اخلبيثات إال من اخلبيثني كذلك الطيبات من املطاعم،

من كان عنده من الطيبني، وكذلك الطيبون عند اهلل ال يصدر منهم إال طيبات األفعال، فإذا اغتذى 
حبسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه"، تنشط اجلوارح إىل ": a اإلنسان من حالل ونال منه قال
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وة والذكر، والعني للسهر، فذهب النوم لذهاب الطاعة وتفرغ القلب إىل املناجاة، وتفرغ اللسان للتال
األخبرة اجلالبة للنوم، فيؤديه أكل احلالل إىل الطاعة، والتقليل منه يؤدي إىل النشاط يف الطاعة، ويذهب 
عنه الكسل، وأية فائدة أكرب من هاتني الفائدتني، فكان ال ينبغي أال يسعى إال يف حتصيلهما، ويرغب 

أال تأكل إال مما تعرف  - نفعين اهلل وإياك -الذي ينبغي لك أيها االبن املسترشد إىل اهلل يف ذواهتما، ف
إذا كنت موكاًل نفسك، فإن رأس الدين الورع والزهد قائد الفوائد، وكل عمل ال يصحبه ورع 
فصاحبه خمدوع، فاسَع جهدك يف أن تأكل من عمل يدك إن كنت صانعًا، وإال فاحفظ البساتني 

زم االستقامة فيما حتاوله على الطريقة املشروعة، والورع الشايف الذي ال ي بقي يف القلب والفدادين، وال
أثر هتمة إّن أردت أن تكون من املفلحني، وال يصح لك إال بعد حتصيل العلم املشروع باملكاسب 

 علم.أواحلالل واحلرام البد لك منه، فافهم ذلك واهلل املوفق مبّنه وكرمه، واهلل 
 بعد املائة  ةالرابعة عشراملسألة 

بعث يوم نكري ال وماعلم أن اهلل تعاىل قد أخربنا عن إبليس أنه يقول لتّباعه من املشركني
كم بأنه ليس ، ووعدتوعده إن اهلل وعدكم بأن هذا اليوم كان، يعين يوم القيامة، فصدقكم يف: القيامة

 ة تصدقينن حجما أظهرت لكم م بكائن، فأخلفتكم يف وعدي، وما كان يل عليكم من سلطان، أي
وا أنفسكم، ين ولوملوموتعلى ما دعوتكم إليه من الشرك يف األلوهية وإنكار البعث، فصدقتموين، فال 

 واهلل أعلم.
 مع جع حطمظ مض خض حض جض مصُّٱ: قال اهلل تعاىل خماطبًا إلبليس اللعني: تنبيه
ات ة على إثبأي حجة دالفمطلق اسم العباد ليس للشيطان عليهم سلطان، ، ]65: اإلسراء [َّجغ

تكم أن دعو ن إالوما كان يل عليكم من سلطا: شريك هلل تعاىل يف األلوهية، ولذلك قال حلزبه
ائه أي ألولي َّجغمغ مع جعُّ: فاستجبتم يل، فال تلوموين ولوموا أنفسكم، وأما قوله تعاىل

 م.لعأيعصمهم من القبول من إبليس، وليس هو تعاىل بوكيل ألولياء إبليس، واهلل 
نه يف تعاىل ع لك مما أخرب اهللوذ -اللعني  -تنبيه غريب ينبئ عن أمر عجيب مما وقع إلبليس 

هذا ظن منه ال علم، [، 82: ص[َّمسهس هث مثُّٱ - أي إبليس -كتابه العزيز بقوله 
 زن رنُّٱ: هذا علم ال ظن ، ألنه ملا قال له اهلل تعاىل[، 83: ص[َّمك لك هش مشُّٱ: وقوله
َعِلَم عْلم اليقني صدق اهلل تعاىل فيما أخرب به [، 42: حلجر]ا َّنيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن من

ه، عاىل أمر قسمتم اهلل ثناهمن أمر الفريقني، فلما سلك طريق األدب مع اهلل تعاىل يف استثنائه من است
ومما  ،]20: سبأ] َّهتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جبُّٱ: وصدق ظنه بقوله تعاىل

 .و ِجد خبط شيخنا رمحه اهلل تعاىل ورضي عنه
د يف ح القصي تصحيهالعبودية للعامة هي غاية التذلل هلل تعاىل، والعبودية للخاصة : فائدة

مقام  بدون اهلل يفته، فيعبوديعالسلوك إىل اهلل تعاىل، والعبودية خلاصة اخلاصة هي شهودهم القيام به يف 
 أحدية الفرق واجلمع.

ميع أمسائه، فال يكون أرفع مقامًا وال أعلى عبد اهلل تعاىل هو الذي جتلى له احلق تعاىل جب: فائدة
هبذا  aشأنًا منه، لتحققه باالسم األعظم، واتصافه جبميع صفاته، وهلذا خص اهلل تعاىل نبينا حممدًا 

فلم يكن هذا االسم باحلقيقة إال له، ولألقطاب ، ]19: اجلن[َّيت ىت نت مت زت رتُّٱ: االسم يف قوله
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جمازًا، التصاف كل اسم من أمسائه جبميعها حبكم الواحدية  من ورثته بتبعيته، وإن أطلق على غريه
 وأحدية مجع األمساء، واهلل أعلم.

 ئة ااملسألة اخلامسة عشرة بعد امل
 كل ما كان للعبد كسبًا، فاحلق هو القائم به، ولكن فيه ظلمة الكسب.

 ئةالة السادسة عشرة بعد املسأامل
إلخالص، احتلية النفس بالعبادة مع  إشارة إىل، ]5: الفاحتة[َّجيحي يه ىه مهُّٱ: قوله

ك عن الشر إشارة إىل تزكية النفس َّجيحي يه ىه مهُّٱ: وإنه ال يستحق العبادة سواه، وقوله
 وااللتفات إىل احلول والقوة.

 ما جتلى اهلل لشيء فاحتجب عنه بعد ذلك.: فائدة
 لة السابعة عشرة بعد املائةأاملس

 قني.ا للمحقفيه لتلذذ فيها للعارف، والفناءالطاعة للعبد، واملسارعة إليها للمحب، وا
 املسألة الثامنة عشرة بعد املائة

ل حم أهنم ة إالالعارف صاحب جتريد، واألعمال جتري منه، وهو عنها مبعزل، فليس له نسب
ترى املتقي  رد، أالوال جلرياهنا، وظهور أعياهنا، فما زالت األعمال عن عاملها، فال يوصف بالقبول

 لرمحن والعارف يف احلضرة ما زال.حيشر إىل ا
 املسألة التاسعة عشرة بعد املائة

 العمد اليت قامت هبا السماء، إمنا هو اإلنسان الكامل.
 املسألة العشرون بعد املائة

 الواقف مع الكون حمجوب عن العني.
 املسألة احلادية والعشرون بعد املائة

 هلل أعلم.راٍء وابأنت  اهلل كأنك تراه"، وماأعظم العبادات عند اهلل ما أيدها اخليال "أعبد 
 لة الثانية والعشرون بعد املائةاملسأ

أخرج صرة اهلل، ف؛ بقدرك عند اهلل قدره عندك، رأى بعض الصاحلني رجاًل سأله مسكني معروفًا
لك ذكان مع وئل، فيها قطع فضة كبار وصغار، فأخذ يفتش على أصغر قطعة فيها حىت يدفعها للسا

هلل، س ئل با هذا: لقل، فقا: يا أخي تعرف على ماذا يفتش هذا؟ وقال: رجل صاحل آخر فقالالصاحل 
هتب  ى كون ماعل: فأخذ يفتش على قدره عند اهلل، فعلى مرتبته يفتش، مث رد وجهه للمعطي فقال

 لوجهه يكون وجهك عنده، فكّبر أو صّغر وعّظم أو حّقر، واهلل أعلم.
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 بعد املائةالعشرون ولة الثالثة املسأ
يدي ربه  عبد بنيي الإذا شرع اإلنسان يف العمل فهو بني القبول والرد، فإما وإما، وإذا رض

 هللاوالفقر إىل  ل الزم، ذوطرحها عند بابه فقريًا ذلياًل، فهو مرحوم بال شك، واعلم أن الفقر من اهلل
  أعلم.يء، واهللن شمده خوف عز دائم، فالفقري من اهلل خائف من كل شيء، والفقري إىل اهلل ما عن

 املسألة الرابعة والعشرون بعد املائة
اخللق  اىل خلقق تععندنا مجيع املخالفات كبائر، فإن الذي ي عصى هبا واحد، واعلم أن احل

ناس، فعكس لظن بالاحسن ولينظروا إىل قبائح الدنيا، وحماسن اخللق، فيؤديهم إىل الزهد يف الدنيا، 
 وهم، ومن حصلهم ومقتغتابوا إىل حماسن الدنيا ورغبوا فيها، وإىل قبائح الناس فانظرو: الناس القضية

  قد بقيت يفأشهد أين، ول من جانب احلق جيد له حالوة ما رآها قط، وتورث عنده شكرًاله هذا التَنّز
 لذهتا أيامًا كثرية، اهلل أعلم.

 املسألة اخلامسة والعشرون بعد املائة
ذا اغترفها ْرفة إك الَغفهو هنر الدنيا من أخذ للقوت منها مل يتعد، فتلهنر طالوت هنر ملوي، 

ت فقو[، 249: البقرة[َّىه مه جه ين ىنُّٱ: كسبًا بيده، فإن جترد عن الكسب، فهو قوله
من شرب منه وإلهلي، يه ااملتجرد ليس من الدنيا، ألنه ما أخذ من النهر شيئًا، فما أحسن هذا التنب

ن فضل مالتساع ايف  ضرورة والكسب، فليس مين، وليس على املتجرد تقييدوأمعن فيه زائدًا على ال
ذه همن فهم فسب، اهلل، فيشرب ويروي من جود اهلل املطلق الذي مل تدنسه أيدي احملدثات بالك

 اإلشارة علم ما بني الرزقني، وأدرك الفصل بني النوعني، واهلل أعلم.
 املسألة السادسة والعشرون بعد املائة

علينا  نه، والسالمالسالم أمان، فمن سلم عليك فقد أّمنك مما حتذره م": a ىن قولهيف مع
 ورده املواردسه أن تن نفممشروع يف التشهد يف الصالة"، فَأمنا به من شر أنفسنا، وملا خاف اإلنسان 

هلل د اعلى عباوينا "السالم عل: املهلكة أمنه اهلل من ذلك يف التشهد يف الصالة، فشرع أن يقول
م، مسه املنتقا نمفأمنك بذلك  الصاحلني"، وشرع لنا أيضًا أن نصلي ونسلم على النيب الظاهر بأمساء اهلل،

 ونظائره من األمساء اإلهلية واهلل أعلم.
 لة السابعة والعشرون بعد املائةاملسأ

صلوا د حلكرم فقم باإن عامل احلق عباده بالسخاء فقد جنوا، وحصلت هلم السعادة، وإن عامله
لى أهله، نعيم ع دار على خري عظيم، وإن عاملهم باجلود ضاعف للسعيد، وأسعد الشقي، وصيَّر جهنم

 وإن عاملهم بالوهب فبٍخ على بٍخ، فهو احلكيم العليم، واهلل أعلم.
 املسألة الثامنة والعشرون بعد املائة

اآلخرة، ومن كرمه عّز ال يتكرر احلساب من الكرمي، فمن حاسب نفسه يف الدنيا مل حياسب يف 
وجل أن جعلك حتاسب نفسك يف الدنيا، ما كلف أحدًا حياسبك، فجعل لك ما أخره يف حق غريك 
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والسعيد من إذا صّلى العشاء اآلخرة [، 14: سراءاإل[َّختمت حت جت هب مبُّٱ: من قوله تعاىل
َشَكر، وما يطلب  وجعل صحيفة أعماله يف ذلك اليوم بني يديه، ونظر فيها، فإذا رأى ما يطلب الش ْكر

االستغفار استغفر، وما يطلب التوبة تاب مث يطوي صحيفته، وينام على شكر واستغفار وتوبة، يفعل 
 هذا كل ليلة، فإنه ال يدري مىت يفجؤه املوت، واهلل أعلم.

 املسألة التاسعة والعشرون بعد املائة
وإذا  اب سنة،غلو وك هبا، ظر وصوله إليتالراحة كل الراحة إذا بعثت أحدًا يف حاجة فال تن

هبا  ، وإن مل جيئن بعثتهىل مجاءك ال تقل له ما الذي أبطأك؟ فإن جاء حباجتك فما أبطأ هبا إال وقتها إ
 فاعلم أن وقتها ما جاء، تكون مسترحيًا من تعب االنتظار، واهلل أعلم.
 املسألة الثالثون بعد املائة

: الثال من ثإكره ن ابن آدم إذا مات انقطع ذأطلب من اهلل أن يقوم مقامك بعد املوت "فإ
 م.صدقة جارية عليه أو علم يبثه يف الناس، أو ولد صاحل يدعو له"، واهلل أعل

 والثالثون بعد املائة ةاملسألة احلادي
أن يزول  ليس إالومة، النفس جمبولة على طلب املنافع، ودفع املضار، فاسأل ربك املنفعة العا

 اذ بكل ما جيري عليك، واهلل تعاىل أعلم.األمل، وترزق االلتذ
 املسألة الثانية والثالثون بعد املائة

جزاء مجيع أ  يفاعلم أن اللطيف املركب مع اجلسد الكثيف مسي الروح، وهو جسم لطيف ساٍر
البخار وحًا، واألغذية متده ور - ألطباءا -البدن وذراته حممول على خبار الدم اللطيف، ويسمونه 

وينمو أو  ،هويدثر بدثور فظ نظامه، والرطوبة األصلية متممة لقوامه، وميوت مبوته البدن،الغريزي حي
لنبات اجود يف ي مواإلنسان، واعلم أن هذا اللطيف واحلويضمحّل ويبيد، وهو يف احليوان ويزيد، 

لناطقة، ه اغري نفسواين واحليوان واإلنسان ويف كل حي متحرك ذي نفس سائلة، وإهنا غري الروح اإلنس
روح النامية هذه ال تسمىووغري روح احليوان ذات احلس واحلركة، وإن النبات هبا حييا ويتغذى وينمو، 

 ال احلساسة، وال غريها، واهلل أعلم.
 املسألة الثالثة والثالثون بعد املائة

ره األول روح كلية حاملة نظام العامل بأس: اعلم أن هذا اجلنس الروحي يتنوع إىل تسعة أنواع
كلياته وجزئياته، وتسمى هذه الروح، الروح الطبيعية الفاعلة املنفعلة القائمة بكل شيء قيامًا على ما 
ذلك الشيء به، الثاين روح املعدن وتسمى اخلاصة للمعدن والنبات واحليوان واإلنسان. الثالث روح 

ع روح النبات، كلية خمصصة لكل نوع وكل شخص من أشخاصه خبواص يتميز هبا عن غريه، الراب
وهي النفس النامية هبا منوها، ومنو احليوان واإلنسان، اخلامس روح احليوان وتسمى الروح احليوانية وهلا 
احلس واحلركة، وهي يف اإلنسان ويف احليوان، إذ هبا يتحرك احليوان، وحيس احملسوسات اخلمس، 

حليوانية الكاملة اإلحساس وليس ذلك للنبات وال للمعدن، السادس روح اإلنسان وهي النفس ا
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كاحملبة، والبغض، واخلوف، والطمأنينة، واإلقبال، واليت آالؤها األوصاف احليوانية، واحلركات، 
واإلدبار، والطلب، واهلرب، والشهوة، والكراهية، وسائر صفات اإلنسان احليوانية، حممودها ومذمومها 

وعة يف اإلنسان بالقصد وباخلاصية بالطبع، وهذه الروح املتفرقة يف أنواع احليوان بالطبع واخلاصّية واجملم
احلاملة للنظام واملسماة الطبيعية الفاعلة الكلية إذا احنل تركيب اإلنسان ذهبت عنه وبقيت فيه الروح 

املنفعلة فقط، السابع روح خمتصة باإلنسان تسمى النفس اإلنسانية املشتركة بني احليوانية من اإلنسان 
نها، وهي املتصفة بالفضائل والرذائل، وليست مبوجودة يف احليوان وال النبات وال وبني الناطقة م

املعدن، ومسيت مشتركة لكوهنا بصفاهتا متوسطة بني الروح احليواين يف صفاته، وبني النفس الناطقة يف 
 صفاهتا، الثامن روح اإلنسان اخلاصة به، ويسمى النفس الناطقة، وهي يف اإلنسان دون املولدات

وهي جوهر حي دّراك شاعر ببعض املغيب، عامل لبعض ما يف املستقبل باالستقراء، شيق إىل : الثالث
النفس الناطقة سبع خواص  ه أرواح املولدات وقواها، وهلذهمعرفة املبدع له، فاعل بقواه ما ال تفعل

قواها، وقوى  قوى ظاهرة بالدماغ، فلها مخس خواص ظاهرة وقلبية مشتركة الدروك بني: باطنة هّن
النفس احليوانية، فأما أمساء اخلواص الباطنة الدماغية اليت مظاهرها بطون الدماغ، قوة تسمى احلس، 
املشترك مظهرها أول بطن من بطون الدماغ مبقدم الرأس، وقوة التخيل مبؤخر هذا البطن، ومظهرها فيه 

مات فيها، وسائر األشياء املتخيالت حقًا أيضًا، وهباتني القوتني يشعر اإلنسان بسائر املعلومات املرتس
بطن الوسط من الكانت أو باطاًل، صدقًا وكذبًا ممكنة الكون أو مستحيلة، هذا دأب هاتني القوتني، مث 

بطون الدماغ الثالثة مظهر للقوة املفكرة العاقلة الداركة املثبتة للحق حقًا، وللباطل باطاًل، وللصدق 
ضية يف اخليال مبا جيب، ومبا جيوز، وما يستحيل، ومظهرها وسط صدقًا، وللكذب كذبًا، والقا

أحدمها القوة املتومهة هبا، : الوسطى، وهي حمبوسة يف هذا البطن، بالظهور بني قويت مظهرمها به كذلك
التوهم والوهم يف األشياء، والتردد والتشكك، وهذا البطن الذي يلي املتخيلة، والثانية تسمى القوة 

ي يف الطرف ومن البطن، كذلك مما يلي مؤخر الدماغ، وهبذه ت فهم األشياء على اختالف الفامهة، وه
أحواهلا وتفهم املعاين واملعقوالت، مث البطن اآلخر، وبه قوة الذكر وتسمى الذاكرة وهي مما يلي 

ظة الفامهة، هبا التذكر لكل منسي، وكل شيء كان علمه قد تقدم، وآخر هذا البطن مظهر للقوة احلاف
هبا حيفظ اإلنسان العلوم واملعلومات وسائر املتحصالت لباقي القوى املذكورة، فكأمنا احلس املشترك، 
قناص حيتوش باقتناصه على سائر املعقوالت واحملسوسات، وكأمنا املتخيلة ناقد معترب لكل ما يف شبكة 

دين، وكأمنا القوة املفكرة ملك احلس املشترك من صيد، وهاتان القوتان مبنزلة الشياطني والفّساق املار
كرمي، وبشر عليم حليم، ورجل جامع للخري والفضل، وقوة الوهم حاجب بني يديه يعرض القصص 
عليه، وقوة الفهم كاتب حاسب لبيب ضابط يكتب أحسن ما يسمع، مث يلقيه إىل القوة الذاكرة 

للوح، أو األمني اخلارق، وكأمنا هاتان فتحصله يف ذكراها، مث تلقيه إىل القوة احلافظة اليت هي مبنزلة ا
مالئكة كرام ال يعصون اهلل ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، وأما احلواس الظاهرة، فالقوة : القوتان

الباصرة، ومظهرها العني املنظور هبا أنوار الكواكب، ونصف دائرة الفلك تومهًا، وما بني ذلك، وبني 
صماخ األذن، ومدى مسعها ذاكرة حميطة من سائر اجلهات حبسب الباصرة، مث القوة السامعة ومظهرها 

قوهتا وضعفها، مث القوة الشاّمة ومظهرها األنف واملنخر، ومدى مشامها من جهة قصد اهلواء إليها 
حبسب قوة املشموم وضعفه، مث القوة الذائقة ومظهرها رأس اللسان، وجانباه القريبان من رأسه، ومدى 
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اللسان دون الفم كله، مث القوة الالمسة ومظهرها سطح البدن واجللد كله  املذاقِة ما ماس رأس
باختالف يف أجزائه كلمس الشيء بالرجل ناعمًا معتدل احلرارة، وبالكف خشنًا حارًا، أو باخلد 
اخلشونة واحلرارة، وهذه احلواس مشتركة بني اإلنسان واحليوان يف اإلحساس هبا، وهي يف اإلنسان أزيد 

ة الشم، فإهنا يف احليوان الساعي أقوى، وكذا حاسة البصر، فإهنا يف الطري أقوى لشدة احلاجة إال حاس
تسمى هذه الروح العقل اإلنساين ومن احليوان إىل البصر والشم. النوع التاسع روح األرواح، 

للفيض اإلهلي أو  اهليوالين، واجلوهر املفارق، واملالك الكرويب ذو التدبري يف اململكة اإلنسانية، والقابل
الوحي اإلهلامي، والتكليم الرباين، واخلطاب العلي املسموع بواسطة حجاب ما، من احلجب املعنوية 
الروحية، أو مكافحة رسول من املالئكة األقدسيني النورية، أو وحي بنفث يف الروع، أو قول عام 

اجلوهرية، وهو املخلوق يف أحسن  باللسان املنطلق، وهلذا اجلوهر املفارق مادة الثبوت حبسب مرتبته
 : تقومي وفيه ن ظم شعر

   تتتتتتتتتتتتتتت  الخ يمتتتتتتتتتتتتتتت     متتتتتتتتتتتتتتت    م  متتتتتتتتتتتتتتت   
  ا  تتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتت   ال ميتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتتتتتتت 
 ف  رفتتتتتتتتتتتتتتتت  مخ   تتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتت ل  ر تتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 م زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف     ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ا  زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
  زتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتت  ل ااستتتتتتتتتتتتم    اا

   تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت ا فتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتت ر   تتتتتتتتتتتت ف 
 

ومستفاداته  كتسباتهفس مة فيه وله، فالنوهذا ال ميوت مبوت البدن، بل يبقى حيًا جمردًا مرتسم
معلومه لمه وعامله وعة، وإن بوتيومعلوماته أبدًا مبتهجًا بذاته املستعدة لقبول الفيض العلي، واملادة الث

 وكحفظ البدن يواين،س احلواحد، وإنه يف حفظ الناطقة باإلمداد هلا، والتجلي كحفظها هي لنظام النَف
 ه احلكمة اإلهلية، واهلل أعلم.تقتضبالنَفس احليواين على ما ا

( قال لتخلقتحقق واوال فائدة لإلمام العارف، الوارث احملمدي قدس اهلل سره يف معرفة التعلق)
E والتحقق  الذات، ة علىاعلم أن التعلق هو افتقارك لألمساء احلسىن من حيث هي دال: وعنَّا به

إليه  ما تنسبق بك، كا يليأن تنسب إليك م: التخلقمعرفة معانيها بالنسبة إىل احلق سبحانه وتعاىل، و
 : سبحانه ما يليق به، فاالسم

 ه.يء بعينشصيص افتقارك إليه من حيث اجلمع مما جيوز على احلد املشروع، من غري خت: اهلل
 ألمر.افتقارك إليه يف حتصيل االسم جبهله منك عامل اخللق دون عامل ا: الرمحن
 د.األب السم يف حتصيل الرمحة اخلاصة، اليت هي سعادةافتقارك إىل هذا ا: الرحيم
 مم خم حم جمُّٱفيه  افتقارك إىل طلب التأييد من امللك احلق سبحانه فيما هو مستخلفك: امللك

 وكلكم راع"." ]30: البقرة[َّىم
 اًل. وفعافتقارك إىل هذا االسم يف تقديس ذاتك عما قيل لك تنّزه خ ُلقًا: القدوس
قائه ع فمن بإن رفوهذا االسم بسالمة ذاتك من وقوع ما يلحقك بالغيب،  افتقارك إىل: السالم
 واستحكامه.
صّدق، ناه املإن معفافتقارك إليه يف أن يعطيك التصديق مبا جاء عنه، وتكون مصدقًا : املؤمن

ن ما يليق سب محوافتقارك إليه يف أن يعطيك قوة هبا حتصل اإلميان يف كل نفس من جهتك على 
 آل والذم.الغرض وامل

 املصدقني به. aافتقارك إليه أن جيعلك من أمة حممد : املهيمن
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 افتقارك إىل أن يكون احلق مسعك وبصرك.: العزيز
، وكل من وباطنك وارحكجافتقارك إليه يف حتصيل األمر املؤثر يف انقياد األمر إليك من : اجلبار

 تعلقت إرادتك حبمله على ما تريد.
 ه.از عندأن ينسيك هذه املرتبة من حيث أهنا حقيقة لك، جم افتقارك إليه: املتكرب
ن مجياد ما كلفك ة على إملعونافتقارك إليه يف اإلصابة يف التقدير وافتقارك إليه أيضًا يف ا: اخلالق

 األعمال.
ًا كافتقارك ليه أيضإقارك افتقارك إليه كافتقارك إىل اخلالق الذي هو مبعىن املوجد، وافت: الباري

 لسالم فهو جامع.إىل ا
 افتقارك إليه يف تصوير املعاين اليت إذا قامت بك أنزلتك عليه.: املصور
 افتقارك إليه يف ستر حيفظك وحيميك بستر من شقاوة األبد.: الغفار
 افتقارك إليه يف النصرة والتأييد.: القهار
 افتقارك إليه يف رفع األغراض يف نفس األعمال.: الوهاب
 .واهتمليه يف قيامك يف العامل به، ليحتاجوا إليك يف بقاء ذافتقارك إ: الرزاق
 ا.ستعماهلذن باافتقارك إليه أن يهبك املفاتيح على اختالف صنوفها، ويعطيك اإل: الفتاح
 م.افتقارك إليه يف تعيني ما يصح أن تكون متخلقًا به من هذا االس: العليم
افتقارك معىن، وسًا ون العطايا واملواهب حافتقارك إليه يف حسن األدب، فيما تقبضه م: القابض

 أيضًا فيما تقضيه للغري مما أنت مستخف فيه على احلد املشروع.
رمة حهك فيه  تنتافتقارك إليه يف أن جيري على يديك ما فيه إفراح العباد، مبا ال: الباسط

 مشروعة.
 ق.حلاوبينك وبني  امل، العافتقارك إليه يف التوفيق يف إقامة الوزن لك، وعليك يف: اخلافض الرافع

  عليك.الى اهلل ر علافتقارك إليه يف إقامة حياة من استند إليك، وإذالل من تكّب: املعز املذل
ا أمرت من تسمع د، بأافتقارك إليه يف نفوذ هاتني القوتني إطالقًا من غري تقيي: السميع البصري

أحبك اهلل،  نحت ذلكمإذا ه ندبًا ووجوبًا، فأن تسمع فيه، ومنه أن تبصر ما أمرت أن تبصر فيه، وإلي
 وكان مسعك وبصرك كما ورد يف الصحيح.

 افتقارك إليه ليوفقك على سر القدر حبكمه يف اخلالئق.: احلكم
 افتقارك إليه يف حتصيله وتعيني حمال تصريفه.: العدل
 ا.افتقارك إليه سبحانه يف أن يطلعك على خفي أفضاله لتشكر م ظهره: اللطيف

 افتقارك إليه يف أن يطلعك على ما يف علمه فيك قبل كونك.: خلبريا
  .افتقارك إليه يف إمضاء اهلّمة، والتمكن من فعلها، حيث توّجهْت: احلليم
هلل أمرًا، اغًا عن ن مبلافتقارك إليه يف أن تكون عظيمًا عنده ال عند الكون إال أن تكو: العظيم

تكون يف هذا حلرم، ف باتك يف قلوب السامعني، ليتلقى أمر اهللفتحب أن تقابل باالحترام، وتثبت عظم
 نفسك. عظيمتالطلب واالفتقار إليه ساعيًا فيه يف تعظيم احلق تعاىل عند الكون، ال يف 
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لى ما عن الضر بك م افتقارك إليه يف إسبال الستر مطلعًا بينك وبني ما تتوقع وقوعه: الغفور
 ًا ومعىن. أجراه فيك مما تتعلق به الذمة حس

 :قال ملوسى  ته فيما أنعم به عليك،افتقارك إليه أن ال حيجبك عن مالحظة رؤي: الشكور
 .ق الشكرحكرتين شإذا رأيت النعمة مين فقد : كيف أقدر على ذلك؟ قال: اشكرين حق الشكر، قال

 ك.ا سواافتقارك إليه يف حتصيل درجة يف القرب منه ليس فوقها درجة يناهل: العلي
 افتقارك إليه يف كمال ذاتَك بتجّليك بكربيائه يف علمك.: بريالك

 افتقارك إليه يف حفظ ذاتَك، وطلب التأييد يف حفظ غريك.: احلفيظ
 قوة.لا ملا فيها من افتقارك إليه يف أن يهبك صفة واحدة تقابل هبا أحوااًل خمتلفة،: املقيت

القيام  فاية يفكرزقك وافتقارك يف أن ي افتقارك إليه يف أن يعينك على حماسبة أنفاسك: احلسيب
 مبا كلفك، حىت يكون فيك اكتفاء بذلك.

كونه  ترى يف ، فالافتقارك إليه يف أن يطلعك على حسن جتليه فيك يف خ لقك وَخلِقك: اجلميل
 .]88: النمل[َّمي خي حي جي ٰه مه ُّٱ: فعاًل من أفعاله إال ورأيته حسنًا مجياًل

، وافتقارك يستطيع يه الفهبك املقام الذي إن رام أحد الوصول إليك افتقارك إليه يف أن ي: اجلليل
ه لطفًا سع طاقتوقدر أيضًا أن يرزقك من التواضع إىل حد أن ميكن منك أصغر املوجودات وأحقرها ب

 بك، ورمحة به.
 ومينع عنك سفاسفها. األخالقافتقارك إليه أن يهبك مكارم : الكريم
 مراعاة حدوده من غري سهو.افتقارك إليه يف طلب : الرقيب
 ه.ه به فيتدعو افتقارك إليه يف قبول الدعاء وأن يرزقك أال تدعوه مبا هناك أن: اجمليب
فتنا صلتقييد اكان  افتقارك إليه يف أن يسعك كل شيء، وأن تسعك رمحته املقيدة، وإن: الواسع

 ٰذ ييُّٱ: ال صفته، ولكن جيب على اإلنسان أن يرغب فيما رغبه فيه، فإنه قال
 فقيدها، فكأين سألت أن أكون من املتقني.، ]156: األعراف[َّٰر

ا، وأزماهنا  حماهلمور يفافتقارك إليه يف أن يرزقك وضع األشياء يف مواضعها، وترتيب األ: احلكيم
 وأمكنتها.

 افتقارك إليه يف إثبات وده، وود من أمر بوده يف نفسك.: الودود
 أثىن عليه من الصفات. افتقارك إليه يف تشريف ما: اجمليد
 ااًل.افتقارك إليه يف أن يرزقك اإلفادة عن مهة مؤثرة يف املستفيد ح: الباعث
 ه.افتقارك إليه أن يرزقك مشاهدته حيث كانت، وأن يرزقك احلياء من: الشهيد
 سكن إال حبق.، وال ت حبقافتقارك إليه أال تنطق إال حبق، وال متشي إال حبق، وال تتحرك إال: احلق

 افتقارك إليه أن يوفقك أن تتخذه وكياًل.: الوكيل
نع يف ه، فتمامرت بافتقارك إليه يف ظهورك على من قاومك، فيما تريد أن تفعله مما أ: القوي

 ذلك.
 ريك.افتقارك إليه يف احلفظ والعصمة عن تأثري شيء فيك منك، أو من غ: املتني
 افتقارك إليه يف أن جيعلك من أوليائه.: الول
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 افتقارك إليه يف أن جيعلك حممودًا من مجيع الوجوه.: ميداحل
 افتقارك إليه يف إحصاء ما أنت عليه مما أمر احلق به من حفظه.: احملصي
ة إىل اهلل ق القربى طريافتقارك إليه يف خالص النية فيما تظهره من األعمال، وتنشئه عل: املبدئ

 تعاىل.
 ات.لعباداملداومة فيما أمرك بفعله من ا افتقارك إليه سبحانه وتعاىل يف: املعيد
 ات.افتقارك إليه يف إحياء قلبك حبياة العلم، وجوارحك حبياة الطاع: احمليي
  ضمنه.، وما يفاهلل افتقارك إليه يف أن يعصمك أن تكون ممن أمات قلبه لغفلة عن ذكر: املميت
 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: تعاىلافتقارك إليه يف اتصال حياتك باحلياة اآلخرة، قال اهلل : احلي
 .]169: آل عمران[َّريزي ٰى ين ىن ننُّٱ: وقال ]68: ]الزمر َّمن خن حن جن يم ىم مم خم

 به. القيام كلفت افتقارك إليه أن يرزقك املعونة فيما أمرك به من القيام على ما: القيوم
 افتقارك إليه أن يهبك حااًل ال عدم تعيني حاجة.: الواجد
 رف ما من غري تعيني.افتقارك إليه يف إعطاء ش: املاجد
 افتقارك إليه يف أن جيعلك وحيد وقتك يف مهك به ومهتك.: الواحد
: ثيدحفتفهم معىن  أن ال ترى معه سواه يف الظاهر والباطن،: افتقارك إليه أن يفهمك: األحد

 "كان اهلل وال شيء معه".
عه غريه،  ترى مال، كي افتقارك إليه أن يهبك معىن تنفرد به يف جتريد تفريد توحيد ذاتك: الفرد

 .]56: هود[َّيبرت ىب نب مب زبُّٱ آخذ بناصيتك
من عاىل، وحلق تافتقارك إليه أن جيعل الفرج بيدك، حىت تكون ملجأ لكل وارد من ا: الصمد

 اخللق، وأن تكون يف حال تركيبك من الطهارة على ماكنت عليه قبل وجودك.
 نئُّٱ هل وأنه ال قيد مكره، وعظيم سطوته،افتقارك إليه أن يهبك معرفة تعرف هبا خفّي : القاهر

 .]68: غافر[َّىبيب نب مب زب رب يئ ىئ
 فعال.افتقارك إليه أن يرزقك التمكني مما أمرك اهلل تعاىل به من األ: القادر
 افتقارك إليه يف استعمالك مما أمرت به.: املقتدر

ر عن ن التأخممك عصافتقارك إليهما يف أن جيعلك من السابقني املقربني، وأن ي: املقدم املؤخر
 هذه املسابقة والتقريب.

فصال عنه، إذ  االنيفخرًا افتقارك إليهما أن جيعلك أواًل يف التقدم إىل الطاعات، وآ: األول واآلخر
 كانت حمددة مبكان وزمان، أو هيئة، كالدخول واخلروج واالنتشار.

ن اليت املواط ك يف، ويسترافتقارك إليه يف أن يظهرك يف املواطن اليت يرتضيها: الظاهر الباطن
 يرتضيها.

 يتك.ت والافتقارك إليه يف إجراء العدل، وإسباغ فضله على من جعل أمره حت: الوال
 ".افتقارك إليه أن يرزقك التواضع فإنه "من تواضع هلل رفعه اهلل: املتعال

 افتقارك إليه يف أن جيعلك ممن أحسن عبادته على الوجه املشروع.: الرب
 افتقارك إليه يف كل حال أن يعصمك من نقمته، وإن كانت مستلذة.: التواب
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 افتقارك إليه يف أن يعفو عنك فإنه عفوٌّ حيب العفو.: العفو
 افتقارك إليه أن جيعل يف قلبك رأفة ورمحة بنفسك وغريك.: الرؤوف

 افتقارك إليه يف أن يشغلك بعبوديتك يف ربوبيته عما مّلكك.: مالك امللك
 افتقارك إليه أن جيعلك حماًل لتعظيمه وإكرامه.: اإلكرامذو اجلالل و

 افتقارك إليه يف أن جيعلك ممن عدل يف أحكامه.: املقسط
 افتقارك إليه يف أن جيمعك عليه فإنك عبد آبق شارد.: اجلامع

ذا ردك يضًا إليه أإافتقارك إليه أن يشغلك به عن سوى له ال ليعطيك، وافتقارك : الغني املغني
  أن تفيض على غريك مما أعطاك من هذين االمسني، فتستغين وت غين.إليك 

عطيت ملن أسب ما حبعطاء افتقارك إليه أن يهبك لذة قبول العطاء اإلهلي فتنال به لذة ال: املعطي
 .]39: ص[ ]َّ خف حف جف ُّٱ أعطيت

 .فسادهإافتقارك إليه يف أن يرزقك الذب عن دينه ومحايته مما يؤدي إىل : املانع
 معىن.وافتقارك إليه يف دفع ما يضرك يف دينك ودنياك وأخراك حسًا : ار النافعالض
عنده فيما  داية من اهلافتقارك إليه أن جيعلك نورًا يهتدي بك اهلادي، وافتقارك إليه يف: النور

 يوصل إليه، مما فيه سعادتك.
يه ، وافتقارك إلالباقي جنسك يفافتقارك إليه يف نفس املماثلة يف علو املقام عند اهلل تعاىل : البديع

 يف أن جيعلك ممن استمرت حاالته على أسباب السعادة والنجاة من كل مكروه.
 .aافتقارك إليه يف أن يوفقك لالقتداء بسّنة نبيه حممد : الوارث
 افتقارك إليه يف أن يرشدك إىل ما فيه سعادتك.: الرشيد
 أعلم. ، واهللوآخرتك من عافية يف دينك ودنياكال يزيل عنك نعمة  افتقارك إليه يف أن: الصبور

 املسألة الرابعة والثالثون بعد املائة
كّرم فقال  باهلل؟ مدًا(هل عرفت اهلل بـ)حممد(؟ أم عرفت )حم: م اهلل وجههسئل اإلمام علي كّر

 ًا باهللحممد لو عرفتوهلل، لو عرفت اهلل مبحمد ملا عبدته، ولكان حممد أوثق يف نفسي من ا: اهلل وجهه
مدًا  كيف، وبعث حم، ولكن اهلل عّز وجل عّرفين نفسه كما شاء بالaملا احتجت إىل رسول اهلل 

a ،لى منهج ع سوتقومي النا بتبليغ أحكام القرآن، وبيان معضالت اإلسالم واإلميان، وإثبات احلجة
 اإلخالص، فصدقته ملا جاء به. انتهى.
 لة اخلامسة والثالثون بعد املائةاملسأ

خالفات، صي واملاملعاوال يلزم للراضي بالقضاء أن يرضى بالكفر : للشيخ حميي الدين ُقدس سره
 اختيار احلق ضي، وهواملقبفإهنا كلها مقضية، وما هي عني القضاء، والشارع أمرنا بالرضا بالقضاء ال 

ي عني ها( هنا إن )مفرضيت مبا قضى اهلل يل من املخالفات، : تعاىل ال خمتاره، وليس لك أن تقول
 املقضي إال أن جتعل )ما( زائدة، فحينئذ جيوز لك، واهلل أعلم وأرحم.

 مت كتاب املسائل
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 املتشابه إىل احملكم من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية كتاب رد

 يل ىل مل خل
عبده لى حممد عصلواته وته. احلمد هلل الواحد بذاته وصفاته، املنّزه يف أحديته عن مشاهبة خملوقا
له آحياته، على  هلم يف كان ورسوله، املوضح بسنته متشابه آياته. الباقي مدده ألوليائه بعد مماته كما

فتتاح صالته اما عند رفعهوصحبه الذين كان أحدهم إذا زاره يف قربه سّلم عليه، ورفع يديه كما كان ي
 وسّلم تسليمًا كثريًا.

، وهو ما  ضررهه وعمٍَّر عظيم يف هذا الزمان خطبفقد سألتين أرشدين اهلل وإياك عن أم: وبعد
اعتقاد  ة واخلاصة من العاميفاعه تظاهر به بعض املبتدعة املنتسبني زورًا وهبتانًا إىل احلديث والفقه، وأش

ئه، الله وكربياجب يليق ما العظواهر اآليات املتشاهبة يف أمسائه تعاىل وصفاته، من غري تعرٍُّض لصرفها 
لف يقة الس طريفيه والتجسيم، ويزعم أنه يف ذلك متمسك بالكتاب والسنة، وماٍش ويوهم التشب

ارف يف  ما تع، إىلالصاحل، ويشنع على من تعرض إىل شيء منها بتأويل، أو صرفه عن ظاهره بدليل
هم وان اهلل عليبعني رضالتاعرف العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، وبنسبة يف ذلك إىل خمالفة الصحابة و

الَّ من هو ضل به إما يمجعني، لكوهنم ما نقل عنهم التعرض لشيء من ذلك، وقد ضّل وأضل كثريًا، وأ
 قاصر الفهم ضعيف النور.

يحة يل النصى سبوحيث سألتين عن ذلك، ورغبت يف إمالء شيء عليك، فال بد من اإلجابة عل
 ني.، وألئمة املسلمني وعامتهم رضي اهلل عنهم أمجعaهلل تعاىل ولرسوله 

 : بدهلى ععفاعلم أمدين اهلل وإّياك مبدد توفيقه أن من أجّل ِمَنِح اهلل تعاىل 
يف كل  تف احلقهوا طهارة قلبه وسالمة فطرته، وقلة منطقه، فإنه بذلك يلقن احلكمة، ويسمع
سبحانه،  رفة ربه معيفنفس من أنفاسه، ويضيء له يف ليل املتشابه مصباح احملكم، فريسخ قدم صدقه 

 هل مل خل حل جل مك ُّٱ: يي بلده الطيب بغيث اهلدى والعلم، فيخرج نباته بإذن ربهوحي
 ويسلك بنحل أفكاره سبل االستقامة، فيخرج ،[25-24: ]إبراهيم َّحم جم يل ىل مل خل حم جم

 من بطوهنا شراب خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس.
ّنة أزكاه من هذا املشرب أصفاه وأعذبه، ومن العلم بالكتاب والس Fوقد كان للصحابة 

وأطيبه، وكيف ال يكونون كذلك وقد تليت عليهم آيات اهلل وفيهم رسوله، وهلم من االعتصام باهلل ما 
يعلمون ، [101: ]آل عمران َّ مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ: ضمنت هلم به اهلداية واالستقامة

لتركيب وأساليب الناسخ واملنسوخ باملعاصرة، وأسباب النزول بالوقائع، ويفهمون ما أودع يف مواقع ا
اهلل والرسول، فيعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهم الراسخون  البيان بالطباع، يردون ما اختلفوا فيه إىل

]آل  َّخص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ يف العلم وأولو األمر، يتدبرون القرآن ويردون املتشابه إىل معىن احملكم،
[، 82: نساءال[َّمثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت يبُّٱفيه فال اختالف  ،[7: عمران

ذلك مل ينقل عنهم اعتناء بإيضاح آيات األمساء والصفات، وال أكثروا السؤال عنها بعدم  وألجل



580 

 

 

أن ال يثق  Fأشكاهلا حبسب لغتهم، والتساع جمال أفهامهم يف معانيها الصحيحة، وكان من أدهبم 
ما منحه اهلل تعاىل من أحد بفهمه يف استيعاب املراد منها، فسكتوا، عنها مفّوضني إىل كل فهم صحيح 

"قلت لعلي : االتساع املوافق للغة واآليات احملكمة، كما يف صحيح البخاري وغريه عن أيب جحيفة قال
ال، إال كتاب اهلل، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما يف هذه : هل عندكم كتاب؟ قال: كّرم اهلل وجهه

 الصحيفة".
ن ظواهر ع aوته مبنقطع افهمًا يف القرآن"، فلما  "إال ما يعطيه اهلل عبده: ويف بعض الروايات

عف استنباط ، وضFاألمساع مدد روح الوحي، وعفت عهود الوقائع بانقراض علماء الصحابة 
 القلوب يفلتمريج احصل واملتشابه من احملكم مبخالطة النبط وانعجم املعىن الواضح مبالبسة العجم، 

 فهنالك ظهرت كمة،م فيما ال يعين، فقلَّ أبناء احلفزاغت وحجبت عن هواتف الغيب، وكثر الكال
ه هذه ا أيد اهلل بلوال م لتبسأرباب البدع، وأشكل معىن املتشابه، فاتبعه من يف قلبه زيغ، وكاد األمر ي

شبههم،  لحوختطئتهم، و األمة من العلماء الوارثني، والسلف الصاحل، فنهضوا ملناظرة أرباب البدع،
ه دة اجلدال فيسموا ما، وحعهم وعن اإلصغاء إليهم، وعن التعرض باآلراء للمتشابهوهنوا الناس عن اتبا

طيل اء من غري تعجره كما إمراوالسؤال عنه، سدًا للذريعة واستغناء عنه باحملكم، وأمروا باإلميان به وب
الشبه  راكليها أشعبوا وال تشبيه وكان هذا يف عصرهم مغنيًا، لوال أن املبتدعة دّونوا بدعهم ونص

دوها لكالمية، وأياالكتب  ليهمعواألهواء املضلة، فوفق اهلل الراسخني من علماء السُّنة فدّونوا يف الرد 
ل تهم، وقمع أهلى ألسنعحلق باحلجج العقلية والرباهني املنرية من الكتاب والسنة، إىل أن أظهر اهلل ا

 زاء.فضل اجلمة أنصيحة هذه األ الباطل والزيغ، وأطفأ نار البدع واألهواء، فجزاهم اهلل عن
 : ولنشرع يف بيان ما سألته على سبيل اإلمجال، مث على سبيل التفصيل
، ي، متكلم، عاملح: عاىله وتفاعلم هداين اهلل وإّياك ملا اختلف فيه من احلق بإذنه أن ربنا سبحان

ته، أحدي فال أين، وال تركيب لذا، ]11: الشورى[ٱَّحيخي جي يه مهىه جه ينُّٱ مريد، قدير،
وإدراكه  ه وبصرهمسع أزيل فال كيف وال ترتيب لصفاته، أبدي فال تناهي جلالله وإكرامه، تنزه يف

ّرد يف اض، وتفألغراوبطشه عن اجلوارح، وعّز يف قدرته عن الشريك واملعني، وجّل يف إرادته عن 
يته عن ه وفوقو عليفكالمه عن احلروف واألصوات، وتعاىل يف استوائه عن التشبيه والكون، وتقدس 

حاطة، ال حد إاك وال إدر اجلهات، ينزل بال نقلة، وجييء ويأيت بال حركة، وتراه أبصار املؤمنني بال
ية يته، وال وتراّل ملعإيعة لقربه، وال ميل حلبه، وال ثورة لغضبه، وال كيف له يف رضاه وضحكه، وال شف

 إاّل بظهور قهره وأحديته، وال بقاء إاّل ألهل عنديته.
 ذاته وُأم كتابه.: سه تعاىلنف

 نور توحيده عند إقباله.: ووجهه
 مظاهر تعرفاته.: وصورته

 ته.أمساء حقائق، يتصرف هبا يف خملوقا: وظلل غمامه، ويده، ويداه، وأيديه
 ه.عباد آياته املبصرة القائمة باحلفظ والرعاية للمخصوصني من: وعينه، وأعينه

 املؤمنني. قدم الصدق الذي بشر به عباده: وقدمه
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 ني.يصحبته وكالءته للذاكرين من أتباع النب: وجنبه
 ريته.م بآخفما من عرض وال جوهر إاّل هو مبدوء بأوليته، خمتو: وهو األول واآلخر

 حبكمه يف حمكمه، الباطن بعلمه يف متشابه آياته وحكمه.: وهو الظاهر
وادث، مساء احل أأحديته يف ظهر مبعيته يف باطن وتريته فنشأت أعداد مصنوعاته، وبطن بقدم

: هود[ َّرنزن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اكُّٱ: فرجعت حبقائق هوياهتا إليه
123[. 

على" تقدس ملثل األله اال شريك له يف ملكه، وهو يؤيت امللك من يشاء، وال مثل له يف كنهه "و
ت وتنزه عن اجلها ،]23-22: القيامة[ٱَّىنين من خن حن جن يم ىمُّٱواآلخرة عن النظري يف الدنيا 

 يفل قربه  معانيها أهوتعاىل عن التشبيه وله اآليات املتشاهبات جيتين ،]3: األنعام[َّزئ رئ ّٰ ُِّّٱ
 ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن منُّٱرياض جنات ذكره 

 هذا ما فتح اهلل به على سبيل اإلمجال. [.25: ]البقرة َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ
 الوجود نه ليس يفأ: هوولقاعدة والتمهيد له، فلنقدم عليه مقدمة تكون مبثابة ا: وأما التفصيل

 تعاىل، تراع إىل اهللد واالخلوجوافاعل إالَّ اهلل، وأفعال العباد جبملتها عند أهل السنة واجلماعة منسوبة 
ٱَّحقمق مف خف حف جف مغُّٱبال شريك وال معني، فهي على احلقيقة فعله، وله هبا عليهم احلجة 

 .[23: األنبياء[
 بة إليه وبذلكا منسوع أهنال العباد ال بد فيها من توسط اآلالت واجلوارح، مومن املعلوم أن أفع

واجلوارح  و الصوره، وهمظهر عادي سفلي، منسوب لعباد: يعلم أن لصفاته يف جتلياهتا لعباده مظهرين
وبة لعباده ة املنسسفلياجلسمانية ومظهر حقيقي علوي منسوب إليه، وقد أجرى عليه أمساء املظاهر ال

نّزه أنه سبحانه مسمني، والق ى سبيل التقريب ألفهامهم، والتأنيس لقلوهبم، ونّبه تعاىل يف كتابه علىعل
، [14: التوبة]َّيل ىل مل خلُّٱ: عن اجلوارح يف احلالني، فنّبه على األول بقوله تعاىل

 له، نا مظهروارحجوذلك يفهم أن كل ما ظهر على أيدي العباد، فهو منسوب إليه، وفعل له، وأن 
العبد  ن جوارحأقل، وواسطة فيه، فهو على احلقيقة الفاعل، جبوارحنا، مع القطع الضروري لكل عا

  ليست جوارح لربنا تعاىل، وال صفات له.
زال عبدي يتقرب إيلَّ ي"وال : يف صحيح البخاري aونّبه على الثاين بقوله فيما أخرب به نبيه 

 طش هبا،بويده اليت ي به، ذي يسمع به، وبصره الذي يبصربالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه ال
 ورجله اليت ميشي هبا" احلديث.

 َّمث هت مت خت حت جت هب مب خبُّٱ: ذلك بقوله تعاىل aوقد حقق اهلل لنبينا 
: وبقوله عّز من قائل[، 103: ]التوبة َّين ىن نن من زن رن ممُّٱ: بعد قوله، [104: ]التوبة

منزلة يده يف املبايعة  زل يد نبّيهفن، [10: ]الفتح َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ
وذلك كله يفهم ، [17: ]األنفال َّخن حن جن يم ىم مم خمُّٱ: وأخذ الصدقات والرمي يف قوله

أن العبد إذا صار حمبوبًا صارت أفعاله ناشئة عن أنوار علوية روحانية من عند ربه، تكون له مبثابة 
ويدًا ورجاًل، مع القطع الضروري أن اهلل  اجلوارح، وأن اهلل سبحانه يكون له بواسطتها مسعًا وبصرًا
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أن اهلل جّلت حكمته ضرب لنفسه يف : سبحانه ال يكون جارحة لعبده، ولكن سر األمر يف حتقيق ذلك
أن املتصرف يف دائرة بدنه هو قلبه، : دوائر ملكه مثاًل بالقلب يف دائرة بدنه، ومن املعلوم لكل أحد

ة منه شائعة يف سائر أقطاره، وأن اجلوارح مظاهر ألنوار القلب ونور شامل جلميع أجزائه، وروح احليا
وتصرفاته، فبنوره تبصر العني، وتسمع األذن، ويشم األنف، ويذوق اللسان وينطق، وتلمس اجلوارح 
وتبطش، مع العلم الضروري بأن اجلوارح صفات للبدن، وليست صفات للقلب، وال تعلق هلا به، وال 

 تباع والعبيد للملك املطاع.تنسب إليه إال نسبة األ
ني، رى بالعيصار مث أن القلب إن غلب عليه التوجه إىل عامل الشهادة تصرف باجلوارح، ف 

وإن ، [14: ]التوبة َّيل ىل مل خلُّٱ: ويسمع باألذن، ويبطش باليد، وهو مثل قوله تعاىل
ني تبصر تصري العفه، غلب على القلب التوجه إىل عامل الغيب استتبع اجلوارح، فصارت هي متصرفة ب

 ىل آخرهإبه"،  كنت مسعه الذي يسمع": احلواس واجلوارح، وهو مثل قولهبالقلب، وكذلك باقي 
 سع لك فهم ماهبذا يتوًا، فافهمه، فإنه بديع، وسيأيت إن شاء اهلل يف التفصيل ما يؤيده ويزيده وضوح

ليه من نسبتها إ ال تفهموك، د هذا عليجاء من اجلوارح، منسوبًا إىل أفعاله تعاىل وصفاته، فال تشتبه بع
سة ن ذاته املقدقلب، وإح للتشبيهًا وال جتسيمًا، بل تفهم أن مثل النسبة إليه فيها كمثل نسبة اجلوار

ا كان واجب ، وكل ملقدممتعالية عن االتصاف هبا ألن اجلوارح يلزمها احلدوث، وذاته تعاىل واجبة ا
 استحال عليه العدم.: القدم

 ىكُّٱ: عاىلال تقروح األصلي الذي هو منشأ عامل األمر هو مصباح نور التوحيد، وإمنا ال
وهبذا الروح ، [2: ]النحل َّمي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك

 يتجلى سبحانه لعباده بأمسائه وصفاته احملكمة واملتشاهبة.
ه الروح، ئق هذقارمن  ومن املعلوم أنه قد ثبت قوة التطور يف الصور املختلفة للمالئكة، وهم

يها، كما تجليه فلهلل فألن يكون له قوة التجلي بأي صورة شاء أوىل، وتصح نسبة تلك الصورة إىل ا
 سيأيت حتقيقه يف صفة اجمليء والصورة وغريها.

لرباهني اليت د ذكر اقصووها أنا إن شاء اهلل تعاىل أشرع يف تفصيل الصفات املتشاهبة، وليس امل
 للغوية، وعلىالقواعد لى اكالمّية، وإمنا املقصود "رد املتشابه إىل احملكم" عهي مدونة يف الكتب ال

ات من وتصرحي حياتمواضعات العرب، وما كان يفهمه الصحابة والتابعون من الكتاب والسنة، وتلو
ى أن يهديين قار، عساالفتوهذا متام املقدمة، ولنشرع يف التفصيل، مع بسط يد الفاقة  الكتاب والسنة.

  سواء السبيل.ريب
  فصل الصورة

من املتشابه يف اآليات اليت يذكر فيها الصورة، واألوىل تقدميها، ألهنا اسم جامع لباقي احلقائق 
"فيأتيهم رهبم يف غري : يف غريها، فما يصح يف ذلك ما رواه البخاري وغريه من حديث الرؤية وفيه

وذ باهلل منك، هذا مكاننا حىت يأتينا ربنا، فإذا أتى أنا ربكم، فيقولون نع: الصورة اليت يعرفوهنا، فيقول
نعم، أنت ربنا فيتبعونه"، وقد : ربنا عرفناه، فيأتيهم يف الصورة اليت يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون



583 

 

 

ثبت ذكر الصورة يف حديث أيب سعيد أيضًا، وهو من األحاديث املتشاهبة، ومرجعها إىل اآليات 
 من له من اهلل نور، له يف مرجعها إىل احملكم فهم على حسب نوره. واألحاديث احملكمة، وكل

يه من احلق فاختلف  ملا وحنن إن شاء اهلل نذكر مبلغ علمنا وفهمنا فيه، ونسأل اهلل أن يهدينا
 بإذنه.

ظلة يف قوله ة هي الحلقيقأن للصور اليت يأيت فيها ربنا يوم القيامة حقيقة ومظهرًا، فا: فاعلم
أن مظاهر : فعلم بذلك، [210: ]البقرة َّ حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ: تعاىل

 بيائه.اسطة أنا بوجتليه لعباده هي ظلل غمامه، وحقائق هذه الظلل آياته اليت تعرف خللقه فيه
 أمامة، أيب وقد ثبت يف الصحيح تشخص حقائق آياته، كالظل، ففي مسلم وغريه من حديث

تان مامتان أو ظلأهنما غان كوم القيامة يأيت تقدمه البقرة وآل عمروحديث النواس بن مسعان أن القرآن ي
 ومن املعلوم أن كالمه صفته، وصفته ال تفارقه. سوداوتان.

 فإذا ثبت إتياهنما يف صورة ظل الغمام، ثبت إتيانه.
سه فإذا مثل قرأ سورة الكهف ليلة، فجالت فر E"أن أسيد بن حضري : ويف مسلم وغريه

 لت للقرآن".إن السكينة تنز: فقال a، فيها أمثال السرج، فسأل النيب الظلة فوق رأسه
موافق  ذلك كلهك" ولويف رواية الترمذي "مع القرآن". ويف رواية "تلك املالئكة كانت تسمع 

لظلة، وذلك كله حيقق ل a آلية البقرة، ونفرة الفرس دليل على أهنا ظلة حمسوسة، وقد ثبت رؤيا النيب
 مل خلُّٱ: تعاىل آيات اهلل وشرائعه، وهي من الروح، كما قدمته لك، قال: هي أن حقائق الظلل

 اآلية.[ 52: ]الشورى َّحم جم يل ىل
 ظلة عذاب، وظلة رمحة.: والظلة قسمان
وقد  ،]189: الشعراء]َّزبمب رب يئ ىئُّٱ: كظلة قوم شعيب يف قوله تعاىل: وظلة العذاب

: ]البقرة َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ: ضرب اهلل سبحانه املثل بذلك يف القرآن، يف قوله تعاىل
 .اآلية ]19

ما صّح يف منني، كاملؤ فهي آياته املقتضية للرمحة، النازل غيثها على قلوب: وأما ظلة الرمحة
العلم، كمثل غيث إن مثلي ومثل ما بعثت به من اهلدى و": a البخاري ومسلم وغريمها، وقوله

 أصاب أرضًا" احلديث، فهذا هو مظهر احلقيقة.
وقد ثبت تشخيص األعمال بصوٍر شىت، كما يف حديث الرباء  وأما مظهر الصورة فهو العمل.

"إن امليت املؤمن يفسح له يف قربه : رضي اهلل عنه بإسناد صحيح، أخرجه املسانيد كاإلمام أمحد وغريه
من : مد بصره، وميثل له عمله يف صورة رجل حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، فيقول له

أنا عملك الصاحل، وإن الفاجر ميثل له عمله يف صورة رجل قبيح الوجه، مننت الريح، : أنت؟ فيقول له
أنا عملك"، احلديث، وقد صح متثيل املوت بصورة الكبش، ومتثيل املال : من أنت؟ فيقول: فيقول

السنة مشحونة بصورة الشجاع األقرع، ومتثيل املالئكة صلوات اهلل وسالمه عليهم بصورة اآلدميني، و
بنحو ذلك، ومن املعلوم أن األعمال أعراض، فإذا ثبت ظهورها ومتثلها بصورة اجلواهر واألجسام، مع 
القطع بأهنا ليست جسمًا وال جوهرًا، وأن املالئكة ليسوا بآدميني، فعلى مثل ذلك قس إتيان ربنا 
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ألفهام، وهو شائع يف اللغة سبحانه يف صورة األعمال، فاملقصود من ذلك كله تقريب املراد إىل ا
معروف يف مواضعات العرب واستعماالهتم، وإنه ال يلزم من إتيانه يف صورة األعمال أن يكون له تعاىل 
صورة، وال يلزم من نسبتها وإضافتها إليه أن تكون ذاتية له، كما قد ثبت نسبة اليدين والركبتني إىل 

 .جربيل 
 ية له.ت ذاتليت جاء هبا جربيل جسمانيات وليسأن الركبتني واليدين ا: ومن املعلوم
 أن رؤية العباد لرهبم يوم القيامة خمتلفة النعيم.: وهبذا يعلم

 ه.اله عليإقب فكل يراه يف صورة عمله، على حسب مراقبته وإخالص توجهه إليه وصدقه يف
ح من ما ص لكذعلى  إذا علمت أن حقيقة الصورة آياته اليت تعرف هبا إىل خلقه، فنزل: تنبيه

رًا آلياته كان مظهفات، أن اهلل خلق آدم على صورته فإن اإلنسان قد مجع اهلل فيه كل حقائق الكائن
يم لذلك قبل تعلفلصفات، ء واالكربى، اجلامعة جلميع حقائق اآليات، املتجلية خللقه جبميع أنواع األمسا

 لي صورة آيتهبلة لتجلقاى املثالية ااألمساء، وسجدت له مالئكة األرض والسماء، أي أن اهلل خلقه عل
 ه إاّل اهلل".ليلة اإلسراء، وحققها "روح ال إل aالكربى، وهي اليت أريها سيدنا حممد 

 فصل الوجه 
 ظهره منمقيقة ومنها صفة الوجه، وقد جاء ذكره يف آيات كثرية، فإذا أردت أن تعرف ح 

الص جه اإلخلعمل واالتوحيد، ومظهره من بارق نور : الصورة، فاعلم أن حقيقته من غمام الشريعة
 َّمك لكُّٱ: ويدل على أن وجه اإلخالص مظهره قوله تعاىل، [30: ]الروم َّهت مت ختُّٱ

، [20: ]الليلٱَّىتيت نت مت زت رتُّٱ: وقوله، [9: ]اإلنسان َّٰر ٰذ يي ىيُّٱ: وقوله، [52: ]األنعام
: أنه ىوتنبيهًا عل النية، الصإخ واملراد من ذلك كله الثناء باإلخالص على أهله تعبريًا بإرادة الوجه عن

 يف ىف يث ىث ُّٱ: عاىلتمظهر وجهه، سبحانه، ويدل على أن حقيقة الوجه هو بارق نور التوحيد، قوله 
أي إاّل نور توحيده، وهو ، [88: ]القصص َّ ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك يقاك ىق

مر وصلح عليه أ ات،أعوذ بوجهك الذي أشرقت به الظلم": a نور السموات واألرض، بدليل قوله
 .[115: ]البقرة َّمن زن رن مم امُّ: الدنيا واآلخرة"، وهبذا يفهم سر قوله

ة يف ظلم فون"، أييف حديث الرؤية "فيأتيهم رهبم يف غري الصورة اليت يعر aقوله : تنبيه
لك الصورة،  من تن باهللنعوذ باهلل منك، فيستعيذو: آيات العذاب، ومظهر األعمال السيئات، فيقولون

 كما كانوا يف الدنيا ينكروهنا ويستعيذون منها.
ة والنبوة ة الرمحلة صف"فيأتيهم يف الصورة اليت يعرفون"، أي يف مظهر أعمال الرب، وظ: وقوله

يا، هلم يف الدن ة تعرفهواسطاليت كانت حتيي قلوهبم بغيث اهلدى والعلم، فيقولون "أنت ربنا، يعرفونه ب
 يف الدنيا هم أهل املعروف يف اآلخرة". أهل املعروف: a حتقيقًا لقوله

 فصل الرؤية
هل " :a ولهيث قومنها صفة الرؤية، وقد جاء يف غريما آية، ويف أحاديث منها هذا احلد 

 تضارون يف رؤية القمر" ويف رواية "يف رؤية الشمس".
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لقمر اعّبر ب إمناوفإذا ثبت جتليه تعاىل يف صورة روح الشريعة، مل يبق يف رؤيته إشكال، 
 والشمس عن حقيقة الوجه، وهو نور التوحيد.

ية، يم الرؤ نعواختالف الروايتني جيوز أن يكون تنبيهًا على اختالف درجات الرائني يف
هها، كناه كنعن است فال يكون بينهم وبينها حجب متنعهم: تتضح لعباده: أن آيات اهلل: واملقصود

القمر،  ، وآيتهالليلكالرؤية يف الربزخ يف وجوده والوقوف على بدائعها، وجيوز أن يكون باعتبار 
 واآلخر كالنهار، وآيته الشمس.

 يشهدون راقبة الل امل"ليس دوهنا سحاب"، فيه ترقية ألهل املراقبة، وذلك ألن غالب أه: قوله
ر ورهبم، وهو ن هود وجهشعن  بقلوهبم عند العبادة واملراقبة إالَّ ظلل آيات الشريعة، وحيجبون بسحاهبا

ا يس دوهنشمس لككشف الغطاء واحتد البصر، فريون وجه رهبم : توحيده، فإذا كان يوم القيامة
 حم جم يل ىل مل خلُّٱسحاب األعمال، وال ظلل غمام الشرائع، بل هو أقرب إليهم من أعماهلم 

 .اآلية ]16: ق[َّمم خم
ف، املوق يفرؤية وقد أنكر القاضي أبو بكر بن العريب يف "األحوذي" ثبوت نعيم ال: تنبيه

لى عوقف إمنا هو يف امل لرؤيةإن نعيم الرؤية ال تكون إالَّ للمؤمنني يف اجلنة، وإن ما جاء من ا: وقال
 سبيل االمتحان واالختبار.

صريح  يث وذلكاحلد ثبوت الرؤية ونعيمها للمؤمنني يف املوقف على ما صح يف: والذي نعتقده
 .]23-22: القيامة[ٱَّىنين من خن حن جن يم ىمُّٱيف قوله تعاىل 
 لوجه ربنا سبحانه وتعاىل رداء، وله حجب، وله سبحات.: تنبيه

ما وما ان من فضة آنيتهيف حديث عبد اهلل بن قيس، عن أبيه "جنت aفأما رداؤه فقد نّبه عليه 
ياء  رداء الكربهبم إالَّرإىل  آنيتهما وما فيهما، وما بني القوم وبني أن ينظروا: فيهما، وجنتان من ذهب

و أن لرب، وهية اهه يف جنة عدن"، فالرداء ههنا واهلل أعلم هو ما حيجب القلوب عن رؤعلى وج
ء حيد، إال رداور التوود نيكون يف قلبك كربياء لغريه، فأهل اجلنة ليس هلم مانع من نعيم الرؤية وشه

، أو وبأو مشر أكولمالكربياء، فمن كرب يف قلبه غري اهلل، من غرف أو حتف أو قصور، أو حور أو 
لكل  لكربياءاداء شيء سواه حجب عن اهلل، ومن عرف اهلل صغر عنده كل شيء فارتفع عن بصريته ر

 شيء، فشهد اهلل يف كل شيء.
ار املراقبة ألنواجاة، واملنوهبذا يظهر لك سر افتتاح الصالة بالتكبري، ألن الصالة حضرة التجلي و

 سبحات وجهه سبحانه وتعاىل.
 سبحان اهلل، واحلمد هلل.: الصحيح أن غراس اجلنةصّح يف احلديث : إثبات

 ".لق الذكرح: الوما رياض اجلنة؟ ق: ويف احلديث "إذا مررمت برياض اجلنة فارتعوا، قيل
د املراقبة، ار، وعنألذكويف ذلك إشارة إىل أن نعيم الرؤية حيصل ألرباب القلوب يف رياض جنة ا

 وارتفاع رداء الكربياء عن وجه التوحيد.
وليس بني  لنار"،افقد ثبت يف الصحيح أن "حجابه النور"، ويف رواية "حجابه : ما حجبهوأ 

 الروايتني تناف .
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جتّل جبالله  ام، فلهاإلكرأحدمها أن وجهه سبحانه هو الباقي ذو اجلالل و: ولك يف تأويله سبيالن
 حني آنس من جانب الطور نارًا. يف حجاب النار، كما جتلى ملوسى 

رأيت ": a  قولهليلة اإلسراء، يف aبإكرامه يف حجاب النور، كما جتلى حملمد وله جتّل 
 وهذان احلجابان ألرباب اخلصوص. نورًا".

 وال هادي وال ن غريه،الكو وهو ألرباب العموم، يؤخذ مما قررناه أنه ال فاعل يف: التأويل الثاين
فوجه ، ]23: نبياءاأل[َّحقمق مف خف حف جف مغُّٱمضل سواه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، 

ابان، الله حجوإض توحيده، هو الذي ينعم ويهدي بإقباله، ويعذب ويضل بإعراضه، وله يف هدايته
 ىب نب ُّٱ: عاىلال تقفحجابه يف هدايته النور، وهو آياته املتجلية للقلوب بواسطة شرائع رسله، 

وحجابه يف  ]16-15: ملائدة]ا َّ ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
ساوس اد من والرشنار، وهي اكتساب احلجب املغشية للقلوب، الصاّدة عن سبل اهلدى وإضالله ال

-14: ملطففني]ا َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث ىتيت متنتُّٱ: الشيطان املخلوق من النار
15[. 

 مع جع ُّٱمرسل ع للفقد تبني بذلك أن وجه توحيده، هو اهلادي بإقباله يف حجاب نور االتبا
وأنه هو املضل بإعراضه يف حجاب االتباع لوساوس الشيطان،  ،]123: طه] َّ خف حف جف مغ جغ

 :a قوله فهم سري"حجاب النار"، وبذلك : "حجاب النور"، وبني قوله: وأنه ال تنايف بني قوله
لين رًا"، أي اجععلين نوواج": اللهم اجعل يف قليب نورًا، ويف مسعي نورًا، ويف بصري نورًا"، إىل قوله"

 ليك.إالنظر  حبسن نورًا، دااًل عليك، وحجابًا يتنعم برؤييت من أراد التنعممن مجيع الوجوه 
 جاء يف الصحيح "إن هلل سبعني حجابًا من نور".: تنبيه

 عددت.د وإن تألفرا"حجابه النور"، ألنه جنس يصح لشمول ا: وذلك ال تنايف بينه وبني قوله
ن م، وآية ربنا وهو حجاب من حجب وجهواحلق أن حجب أنواره ال حصر هلا، ألن ما من شيء إال 

 آيات وحدانيته.
  فتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتتتتت 

 

  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 

 مل يكُّٱ: ، وقولهاآلية ]35: النور[َّجبحب هئ مئ حئخئُّٱ: تعاىل ومبثل ذلك يفهم قوله
 . ]115: البقرة[َّمن زن رن مم ام يل ىل

 وبذلك تعلم أن ذكر عدد السبعني يف حجبه، ليس للحصر.
 ع".وز السبإن جاو"العرب تضع السبع موضع التضعيف، : ه من علماء اللغةقال األزهري وغري

 .اآلية ]261: البقرة] َّمث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نبُّٱ: وأصله قوله تعاىل
القدرة، ياة، و، واحلالعلم: أن هلل صفات ذاتيه، وهي: وأصل اعتبار هذا العدد يف تضعيف حجبه

ها بوجه ب أنوار حجيتجلى سبحانه يف ذه سبع صفات ذاتيةصر، والكالم. فهواإلرادة، والسمع، والب
 توحيده، فكانت هي مبدأ التضعيف يف حجب أنواره.
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ته يف يات صفاف، وآرتبة العشرة، ورتبة املائة، ورتبة األل: مث ألعداد التضعيف ثالث رتب
ني، وإن سبع انتكشرة جتلياهتا تتضاعف بكل رتبة يف دائرة من دوائر ملكه، فإن تضاعفت برتبة الع
 ة.لكثرتضاعفت برتبة املائة كانت سبعمائة، وإن تضاعفت برتبة األلف كانت هناية ا

 ات، إىلده عشر حسن"من هّم حبسنة فعملها كتبها اهلل عن: على الثالثة بقوله aوقد نّبه 
 .ن عبادهميشاء  مينحها اهلل ملن: ووراء ذلك أسرار كثرية سبعمائة ضعف، إىل أضعاف كثرية".

رقت وأما سبحات وجهه سبحانه، فقد ثبت يف الصحيح "لو كشف حجابه ألح: بصرةت
 سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه".

له جبالله فكرام، واإل وقد أّوهلا العلماء جبالله، وهو تأويل صحيح، لكن وجه ربنا ذو اجلالل
 سبحات، وله بإكرامه سبحات.

فاعلم أن  :هدناهامليت فق االستعمال اللغوي، والقواعد اوإذا أردت أن جتري يف التأويل على و
 حيصى الا، مما حنوهالسبحات مجع سبحة، والسبحة يف اللغة ما يتطوع به من ذكر، وصالة وتسبيح و

 أفراده.
ى هيمن عل، وموقد ثبت أن أنوار الطاعات حجب وجهه سبحانه، ونور الذكر شامل جلميعها

 .]152: البقرة[َّحط مضُّٱ: قد قال تعاىلسائر سبحات اإلكرام واجلالل، و
 جابه.حنور : هعبد لسبحة وجهه الشاملة ألنواع سبحاته، وذكر ال: فذكر اهلل لنفسه ولعبده 

كما ثبت يف  كره،فما دام العبد يشهد ذكره لربه، فوجه ربه متجل عليه يف حجابه بسبحة ذ
 "أنا عند ظن عبدي يب، وأنا معه حني يذكرين".: الصحيح

د توحيد من شهو قربهزال العبد يذكر اهلل، وذكره له يبعده من شهود نفسه ونسبتها، ويوال ي
بب بحته بسرق سربه، حىت ينكشف حجاب ذكر اهلل له، ويتجلى له سبحة ذكر اهلل له، هنالك حت

يتقرب  ال عبدي يز"وال: يف الصحيح تنسب األفعال واألذكار للعبد، وتظهر نسبتها للرب، كما ثبت
اليت يبطش  ه، ويدهببصر يلنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي إيل با

 هبا، ورجله اليت ميشي هبا".
 التعاىل  ن بصرهأ"ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه"، اعلم : قوله: تنبيه

رته لك، ة ما قراجعاحلديث مبر تتناهى مبصراته، وال حيجبه عن خلقه حجاب، وإمنا ينكشف لك معىن
على أن  بالشرط ك"، فنّبهاإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يرا": a وبقوله

فهي  ها املراقبة،دة تصحبعبا العبد ال يشهد رؤية اهلل له حىت يغيب عن صفته ورؤيته ومراقبته لربه، فكل
لعبد فيها لذا كشف ده فإإىل ربه، وينظر اهلل منه إىل عبنور من حجب وجهه سبحانه، ينظر العبد منه 

د، شف العبكسب حبحجاب املراقبة شهد رؤية اهلل سبحانه له، فانتهاء بصره عبارة عن انتهائه 
حموه : هو إحراقه،ته ووشهوده، ال حبسبه يف نفسه، فإنه ال انتهاء له، وخلقه هو صفة العبد، ورؤي

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّٱ سبحٌة: وصفة الرب ورؤيته هي بثبوت صفة الرب ورؤيته للعبد،
 .]27-26: الرمحن[َّيبرت ىب

 : بيتنيىن، بأورد حممد بن علي األصفهاين عن جمنون ليلى يف حماومة هذا املع: إشارة
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 فتتتتتتتتتتتتتأ رف  تتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتت ا  : رأ  لي تتتتتتتتتتتتت 
 لقتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتر  يتتتتتتتتتتتتت افا   تتتتتتتتتتتتت   م  تتتتتتتتتتتتت   

 

   يتتتتتتتتتتتتتتتر   ستتتتتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتتتتت ا  : م تتتتتتتتتتتتتتتل 
 لتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتراف  متتتتتتتتتتتتت  يرا تتتتتتتتتتتتت 

 

 ه.ها له على أن امللك والظفر ليسا يف رؤيته هو هلا، وإمنا مها يف رؤيتفنّب
د، فلم يَر اإلفرا ى وجهكما يراها، فيه تنبيه على جتلي السبحة، وذلك أنه رأى ليلى عل: وقوله

ى ا"، فنّبه علليلى أنيلى و"أنا ل: "فأعرض عن سواها" حىت عن نفسه، وهلذا قال: معها غريها، وهلذا قال
، فإهنا سبحة املقدسةتجلي ال بمللك هو أن تراه كذلك، فال يراه غريها، وهذا فيما حنن فيه ال يتم إاّلأن ا

ية لعبده، ي املرئا هإذا جتلت أحرقت احلادث من صفة العبد، وتبقى صفة الرب هي املرئية له، كأهن
 .حلديثا"كنت مسعه الذي يسمع به "، : فهنالك تظفر يداه وينال ملك التصريف، بقوله

: a يكن مع قوله ، ملEأن يقرأ على ُأيب  aهبذا يفهم سر أمر اهلل لنبيه حممد : إشارة
فقههم قراءة، وال أم يف الفصحهأقرؤكم ُأيب"، مع العلم بأن ُأبيَّا مل يكن أحفظ الصحابة للقرآن، وال أ"

ذلك الذي يقرؤه ك a يف أحكامه، ولكن لعله كان عند قراءة القرآن أصفاهم مراقبة لتالوة النيب
لك ويوضحه لك، أن ، ومما يدل على ذaويغيب بذلك عن قراءة نفسه، حىت كأنه يسمعه من النيب 

 ىي ني مي زي ري ُّٱ: لهوهي مشتملة على قو ،]1: البينة[َّزن رن مم امُّٱالسورة اليت أمر بقراءهتا هي 
و لروح النبوة يت فكان أيب إذا قرأها صغي بأذن قلبه إىل[، 3-1: البينة] َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 ان يشهده يف عامل الغيب.كما  aعليه ذلك، فأراد اهلل أن حيقق له يف عامل الشهادة من تالوة النيب 
اقي راب، وبخللق تاالتنبيه على أن حقيقة : كلمة استعارة اإلحراق حملو صفات اخللق: لطيفة

ًا، كما أن له تراب أصاخللق إىلصفات اخللق إمنا هي أثر جتليات احلق بصفاته، فلو ظهرت صفاته رجع 
 النار أي شيء أحرقته جعلته رمادًا، وأزالت مجيع صفاته.

 ،]27-26: الرمحن[َّيبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّٱ: قد قّدمنا أن قوله: تربية
 لنور، فيحتاجا حجاب امه يفجتّل جبالله يف حجاب النار، وجتل بإكر: ينبه على أن لوجهه الكرمي جتليني

 بة إىل معرفة قبلة هذا التجلي وميقاته ومشرقه.أهل املراق
 الصالة.: فاعلم يا عبد اهلل أن قبلة هذا التجلي القلب، وميقاته

 احلمد هلل.: ومشرق اإلكرام سبحان اهلل.: ومشرق اجلالل
  :حاالن  لهفمن أراد شهود وجه ربه الباقي، فليجعل قبلته قلبه، وميقاته صالته، مث

ه ربه ، ووجان اهللعلى قلبه تنزيهه مما سوى اهلل، فهذا مشرقه سبح أن يغلب: احلال األول
لك باعه أن يقتدوا به يف ذ، وهلذا أمر اهلل أتيتجلى عليه جبالله يف حجاب النار، كما جتلى ملوسى 

ليه يف عفهذه القبلة وامليقات. ونّبه على جتليه  ،]87: يونس[َّحص مس خس حس جسُّٱ: بقوله
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىلُّٱ: اب النار، بقولهمشرق "سبحان اهلل" يف حج

 .]9-8: النمل[َّمئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
احلمد هلل، : أن يغلب على قلبه شهود النعم والفضل هلل، بال شريك، فهذا مشرقه: واحلال الثاين

ووجه ربه يتجلى عليه بإكرامه يف حجاب النور، كما جتلى لسيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم، 
 جيُّٱاحلمد هلل : وكان ميقاته صالته ومشرقه ،]84: الصافات[ٱَّيئ ىئ نئ مئ زئُّٱقلبه ت قبلته فكان
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وكان التجلي . ]121-120: النحل[َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 .]76: األنعام[ٱَّرئزئ ُّّٰ: الكوكب، والقمر، والشمس، فقال: باإلكرام يف حجاب النور، وهي أنوار

 مخ جخ مح جح مجٱُّٱ :تعاىل قوله فتدبر باإلكرام، له لىجت ربه أن تعلم أن أردت إذا :إشارة
 كان نظره أن تعلم أن أردت وإذا به، ظنك فما مكرما، بسببه ضيفه كان فإذا ،]24 :الذاريات[َّجس

 ظرفًا النجوم جعل ،]88 :الصافات[َّاك يق ىق يفُّٱ :قوله فتدبر والكواكب، للنجوم ال ربه، لنور
 َّجب هئ مئ خئُّٱو واألرض السموات ملكوت أىر وقد ال، وكيف املرئي، نفس ال للمرئي،

 اهلل سبحان :مشرق بني مجع ومن ،]115 :البقرة[ َّمن زن رن مم ام يل ىل مل يكُّٱ [،35 :النور[
 ليلة a حملمد جتلى كما الكربى، آيته وأراه التجليني، بني اجلامع بكماله ربه له جتلى هلل، واحلمد

 َّجب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّٱ :قوله ىلإ ،]1 :اإلسراء[َّىل مل خلُّٱ :قوله عليه ونّبه اإلسراء،
 .اآلية ]111 :اإلسراء[

 اللللج اجلامع لهبكما ربه وجه له جتلى آخرًا هلل" وبـ"احلمد أواًل، بـ"سبحان" حتقق وملا
 خرآ قال هلذاو الكربى، ربه ةآي وهي هلل، واحلمد اهلل لسبحان اجلامع اهلل" إال إله "ال مشرق يف واإلكرام
 تعاىل. شاء إن راءاإلس مسألة يف بيان مزيد لذلك وسيأيت ،]111 :اإلسراء[ٱَّجخ محُّٱ :السورة

 فصل السمع والبصر والعني واألعني
من اآليات املتشاهبة آيات السمع والبصر والعني واألعني، وقد دل الكتاب والسنة على أهنما 

ن والكافر، مسع القلب باألذن وإبصاره بالعني، وهو عام يف املؤم: عادي وحقيقي، فالعادي: قسمان
: ما آية، منها قوله تعاىلوقد نفاه اهلل عن الكافر يف غري بصر العني بالقلب، ومسع األذن به،: واحلقيقي

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ: ويف قوله ،]21: األنفال[َّىنين نن من زن رن مم ام يلُّٱ
فأثبت هلم السمع والبصر العاديني ونفى عنهم احلقيقي، وهبذا يفهم قوله  ،]198: األعراف [َّّٰرئ

مع العلم  ،]125-124: طه[َّهنجه من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حلُّٱ: تعاىل
 َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّٱ: بأن اهلل يعيدهم بأبصارهم العادية، كحاهلم يف الدنيا حتقيقًا لقوله تعاىل

 .]104: ]األنبياء
بة القلب ة استجاواسطبولكن احلكم يف تلك الدار لألبصار احلقيقية، املستفادة من نور صفاته 

 لتوحيد، فكانن نور اًا مهها بنورها إىل عامل الغيب، وقلب الكافر يف الدنيا كان خاليآلياته، وتوج
ال جرم  لتوحيد،ايات آن نور عبصره ال يرجع إىل قلبه، ألنه ال مدد له إال من نور حسه، وهو أعمى 

 ،]43: إبراهيم[َّيمجن ىم خممم حم جم يلُّٱأنه حيشر يوم القيامة أعمى كما كان يف الدنيا 
أي ال  ،]126-125: طه[َّجم يل ىل مل خل جه هن من خن حن جن ممُّٱ: قال فلذلك إذا

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّٱبصر يف هذه الدار إال من نور صفايت املستفاد من االستجابة آليايت 
، وبصره ع القلبعبارة عن مس: فإذا صح لك أن السمع احلقيقي، والبصر احلقيقي ،]40: النور[َّمبهب

ات السمع فهم إثبأن ت تاج إليه، وهو غين عنها، أمكنك حينئذالعني واألذن، حت: وأن اجلوارح، وهي
 .يه عنهاتعالووالبصر هلل سبحانه، وكذا بقية اإلدراك، مع استغنائه يف ذلك عن اجلوارح، 
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يه، هبا ينظرون إلمنني، وللمؤ فهي اسم آلياته املبصرة اليت هبا ينظر سبحانه: وأما نسبة العني إليه
ا قيقًا، ألهنحتفنسب البصر لآليات على سبيل اجملاز  ،]13: النمل[َّجه هن من خنُّٱ: قال تعاىل

 َّمب زب رب ىئيئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َُّّٱ: املرادة بالعني املنسوبة إليه، وقال تعاىل
آياتنا تنظر هبا أي ب ،]48: الطور[َّجن مم خم حم جمُّٱ: وعلى هذا يتنزل قوله تعاىل ،]104: ألنعام]ا

بآيات  م ربه، وعللهصرب حلكا الكونه علل هب: هنا باألعني اآليات إلينا، وننظر هبا إليك، ويؤيد أن املراد
 .]24-23: اإلنسان[ َّمي خي حي جي ٰه مه جه هن من خنُّٱ: القرآن صرحيًا يف قوله تعاىل

: ، بدليل قوله تعاىلأي بآياتنا وعنايتنا ،]14: القمر[َّىف يثُّٱ: قال تعاىل يف سفينة نوح
 ٌَّّ ٰى ٰرُّٱ: موسى وقال تعاىل يف  ،]41: هود]َّٱيك ىك مك لك اك يق ىقُّٱ
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مهُّٱ: أي على حكم آييت اليت أوحيتها إىل أمك ،]39: طه]
ويؤيد أن املراد ذلك كونه ظرف صنعه على  ،]7: القصص[ٱَّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى

 رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّٱعينه 
ه هلل بعضكالم ا ه باب عظيم يف تفسريفمن تدبر ذلك علم صحة ما قلناه، وفتح ل ،]40: طه[َّزث

 ببعض.

 فصل النفس

ألن  ،]116: املائدة[َّيي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىنُّٱ: صفة النفس، يف قوله تعاىل: ومن املتشابه
أن : النفس يف اللغة تستعمل مبعان، كلها تتعذر يف الظاهر ههنا، وقد أوهلا العلماء بتأويالت، منها

وهذا وإن كان شائعًا يف اللغة ولكن تعدى الفعل إليها بواسطة "يف"  النفس عّبر هبا عن الذات واهلوية،
وقد  جيل عنه تبارك وتعاىل.: املفيدة للظرفية حمال، ألن الظرفية يلزمها التركيب، والتركيب يف ذاته حمال

 جه ين ىنُّٱ: أّوهلا بعضهم بالغيب، أي وال أعلم ما يف غيبك وسرك، وهذا أحسن لقوله آخر اآلية
ولكن قانون اللغة يأباه، وال بد من خترجيه على ما مهَّدناه حىت تنتظم أشتات  ،]109: ئدةاملا[َّمهىه

الصفات، وذلك أن الصورة إذا كانت ظلة غمام آياته، فنفسه هي ُأم كتابه، وهي اآليات احملكمات، 
واآليات  ،]7: آل عمران[َّري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يلُّٱ: قال تعاىل

: هود[َّرن مم ام يل ىلُّٱ: دانيته، بدليل قوله تعاىل يف أول هوداحملكمات هي الدالة على وح
 اآلية. ]1

ا باالستغفار وفسر تفصيله ،]2: هود[َّمي زي ري ٰىُّٱ: مث فسر أحكامها بالتوحيد يف قوله
ع أعدادها إىل ونبه على أن آياته احملكمة يرج ،]3: هود[َّهب مب خب حب جب هئُّٱ: والتوبة، يف قوله

لغيب وال يف فما من علم من العلوم يف ا ،]35: الصافات[َّرن مم ام يلُّآية واحدة، حمكمة، وهي 
ا للنيب اكتفى بعلمه ، وهلذاارهاالشهادة، إالَّ وهو منتظم يف سلك "ال إله إال اهلل"، مستثمر من مثار أسر

a اآلية. ]19: حممد[َّهئ مئ هي مي خي حي جي ٰهُّٱ: إمجااًل وتفصياًل يف قوله تعاىل 
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تطلع  إذا خرجته على هذا ،]116: املائدة[َّيي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىنُّٱ: قوله تعاىل: تنبيه
سرائيل، هل أمرهم إعما بلغه لبين  على أسرار بديعة، وذلك أن السياق اشتمل على سؤال عيسى 

 بتوحيد رهبم أم بأن يعبدوا له وألمه.
اًل مجاإلخبار به إالطف يف لك تومن املعلوم أنه مل يكن أمرهم إالًّ بالتوحيد، فلما أراد أن خيرب بذ

 وتفصياًل.
 اآلية. ]117: املائدة]َّخت حت جت هب مب خب حبُّٱ: أما تفصياًل فبقوله
 ىي ني مي زيُّٱ: فقوله ،]116: املائدة[ٱَّيي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىنُّٱ: وأما إمجااًل فبقوله

 كفرهم.بأي أم كتابك املشتمل على سر قدرك، وأن القلم جرى فيه  ،]116: املائدة[َّيي
يد، من بينات التوح أي أم كتايب، وهو ما كتبه اهلل له ،]116: املائدة[َّري ٰى ين ىنُّٱ: وقوله

 .]87: البقرة[َّمث هت مت خت حت جت هب مبُّٱ: وأيده به من روح القدس، قال تعاىل
قارهبم أعبد  شأن احملجوبني عن اهلل من أرباب الرئاسة، مواددة من عبدهم ومن: تبصرة

 خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ: عاىلوأهل القلوب املؤمنة مربؤون من ذلك، مبقتضى قوله ت ألجلهم.
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيُّٱ: إىل قوله ،]22: اجملادلة[ٱَّحن جن يم ىم مم
 ين ىنُّٱ: لروح، فلهذا قالكتب يف قلبه اإلميان، وأيد با ومن املعلوم أن عيسى  ،]22: اجملادلة[ٌَّّ
مل  وينكمثرة  ح، وأن ذلكأي ما كتبته من اإلميان يف قليب، وأيدتين به من الرو ،]116: املائدة[َّري ٰى

 .]109: املائدة[َّمهىه جه ينُّٱأوادد هؤالء الذين عبدوين وعبدوا أمي من دونك 
التوحيد، ومل خيتص بومل يقل أمرت به، مع أن األمر  ،]117: املائدة[َّ خت حت ُّٱ: قوله: تنبيه

 يعة.قيقة، وأمر شرأمر ح: مرانبه، بل أمر به مجيع األنبياء، ولكنه نبه بذلك على سر القدر، وأن األمر أ
: النحل[ َّجغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصُّٱ: هو املشار إليه بقوله تعاىل: فأمر احلقيقة

ار ألنه ال االعتب ه هبذاوهو متوجه إىل مجيع الكائنات، فما من كفر وال إميان إال وهو مأمور ب ]40
 يكون إال بأمره.

 مف خف حف جف مغُّٱفهو الذي ربط به الثواب والعقاب، وقامت به احلجة : وأما أمر الشريعة
خصصه  ،]117: املائدة[َّخت حتُّٱفمن هذا يفهم السر يف قول عيسى  ،]23: األنبياء[َّحقمق

 يقة.احلق تنبيهًا على أمر: باإلضافة إليه، تنبيهًا على أمر الشريعة، ومل يقل أمرت
فر العبد كلون إن ن يقومبا كان يف هذا اشتباه على احملجوبني من املعتزلة وغريهم الذي: إشارة

واهبم جرم بني اهلل ه، ال جعلي اختراعه، غري مستند إىل إرادة ربه، وإال ملا جاز له أن يعاقبه منسوب إىل
ذيبه هلم علل تع ،]118: املائدة[َّمف خف حف جفُّٱ: ، يف قوله تعاىلعلى لسان نبيه عيسى 

إهنم يقل فهلذا مل كفر، و وال بأهنم عباده، تنبيهًا على أن التعذيب ال حيتاج يف جوازه عقاًل إىل معصية
 عصوك، وإمنا جمرد كوهنم عبادًا جيوز للمالك أن يفعل هبم ما يشاء.

 لتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتي    يتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت 
 

  م متتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت   ف ل ستتتتتتتتتتتتتتت  ال ميتتتتتتتتتتتتتتت  
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سرار ك يف أإهلي جلت عظمتك أن يعصيك عاص أو ينساك ناس، ولكن أوجبت أوامر: مناجاة
إن  ح حبمدكيسب من شيء إاّلالكائنات، فذكرك الناسي بنسيانه، وأطاعك العاصي بعصيانه، وإن 

: األنعام] َّيث ىث نثُّٱعصى داعي إميانه، فقد أطاع داعي سلطانك ولكن قامت عليه حجتك 
 .]23: األنبياء[َّحق مف خف حف جف مغُّٱٱ] 149

وله أول قأي وحيذركم أم كتابه، بدليل  ،]28: آل عمران[َّجك مق حقُّٱ: قوله: اعتبار
: ...اآلية، مع قوله]30: آل عمران[َّخن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱاآلية 

مع ما ثبت يف صحيح مسلم وغريه من قوله  ،]49: الكهف[َّىت نت مت زت رت يب ىبُّٱ
a :ذراع واحد،  نها إالنه وبيالذي ال إله غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بي"فو

 ما يكون لنار حىتهل اأفيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل 
 ث." احلديخلهابينه وبينها إال ذراع واحد، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعلم أهل اجلنة فيد

يفهم السر  ، وهبذافيه فهذا حتذير من أم الكتاب، الذي يكون خامتة العبد على وفق ما سبق له 
 يف ذكر النفس، وأم الكتاب متقاربني يف أول السورة.

خالص أهل اإل أماوخشية سوء اخلامتة خمصوصة بأهل أعمال اجلنة،  أن: يف احلديث: إشارة
يكون بينه  حىت ما جلنةاألعمال التوحيد فال خيشى عليهم سوء اخلامتة، وهلذا قال "ليعمل بعمل أهل 

 قرب إىل اهللا، ومتأعماهلبمتقرب إىل اجلنة : وبينها إال ذراع واحد" فافهم بذلك أن املتقرب متقربان
تقرب  وإذا": ىل قولهإوأنا معه حني يذكرين" "أنا عند ظن عبدي يب، : ا ثبت يف الصحيح بذكره، كم

ألن  وبينه ذراع، قى بينهن يبأوذلك يفهمك أن املتقرب إىل اهلل، ال ميكن  ،إيل ذراعًا تقربت منه باعًا"
يستلزم يه، وحينئذ فإل  بهاهلل ذلك الذراع إن كان التقرب به مطلوبًا من العبد مل يبَق بعده مقدار يتقرب

لعبد، فال لالقرب  حتقيقولزم تنجيز وعده، : اخللف يف وعده، وهو حمال، وإن كان موعودًا به من اهلل
 يبقى بعد وال دخول إىل النار.

إليها،  ن تقربممقرب فعلم أن ذلك الذراع خمصوص بأهل التقرب إىل اجلنة، اليت ال يلزم أن ت
 فافهمه فإنه بديع.

 "فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي".: ه يف احلديثقول: تتمة
يات توحيده آله من  ذكرهإذا أردت خترجه على ما تقدم، فمعناه أن العبد إذا ذكر اهلل يف سره ف

 ب الوجه حجاملتشاهبة، فال يزال يذكر ويشهد ذكر نفسه، حىت ينكشف حجابه كما قدمناه يف
بد مذكورًا صري الع، فيويتجلى ذكر اهلل لعبده بسبحاته وسبحاته، فهناك حيترق ذكر العبد املخلوق،

نسبت إليه النفس وبنها واهلل ذاكرًا، وذلك من آيات التوحيد احملكمة، وهي أم الكتاب فلهذا عرب ع
 "ذكرته يف نفسي".: سبحانه يف قوله

لفناء اواجلمع  ن حالم"وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منه"، هذا من باب الترقي : قوله
أن  اه فإذا أرادحده أفنوفسه إىل حال الفرق والبقاء وذلك ألن العبد إذا مجعه اهلل عليه بذكره له يف ن

 نه. خري م مأليفذكره اهلل : جيعله هاديًا بعثه لذكر اهلل يف املأل فذلك إبقاؤه فإذا ذكره
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 فصل القرب
: وقوله ،]186: البقرة[َّجغ مع جع مظ حط مضُّٱ: ومنها صفة القرب يف قوله تعاىل

"وإن تقرب إيل شربًا تقربت منه : وحنوه يفهمك أن قوله ،]16: ق[َّىنين من خن حن جن يمُّٱ
ذراعًا"، ليس على ظاهره، ألن قربه سبحانه من العبد بنوره ال يزال وال تتفاوت درجاته، وإمنا البعد 

ر اإلميان صفة العبد، وبعده عن اهلل هو حجابه عن شهود قرب اهلل منه، وشهود قربه على حسب نو
 واالستجابة، وهبذا يكون تقرب العبد إىل ربه.

 جكُّٱ: قوله ه يفوأما تقرب الرب إىل العبد فإرشاده بنوره لنوره، وقد مجع اهلل ذلك كل
 .]186: البقرة] َّحل جل مك لك خك حك

يدل على أن قربه من عبده  ،]85: الواقعة[َّمبنب زب رب يئ ىئ نئ مئُّٱ: قوله: تنبيه
ته وصفاته، أو قدر علمهعن املكان ألنه لو كان القرب يراد به قربه ب سبحانه قرب حقيقي مع تعاليه

قرب احلقيقي يدل على ال ،]85: الواقعة[َّمبنب زب ربُّ: "ولكن ال تعلمون"، وحنوه، فقوله: لقال
: ولهقرئية، وكذلك ائق املاحلقاملدرك بالبصر، والبصر ال تعلق إلدراكه بالصفات املعنوية، وإمنا يتعلق ب

 لقرب،ايدل على ذلك، ألن )أفعل من( تدل على االشتراك يف  ،]16: ق[َّىنين من خن حن جن يمُّٱ
ل ، بدليوحاينروال اشتراك بني قرب الصفات وقرب حبل الوريد، وعلى هذا فالقرب قرب حقيقي 

قرب الرباين أي من الذين يكشف هلم عن نعيم ال ،]88: الواقعة[َّيفىق ىف يث ىث نثُّٱ: قوله تعاىل
ضم الراء ب رئوجداهنم للروح والرحيان، وقد ق: فجعل قرهبم ،]89: الواقعة[َّمكىك لك اك يقُّٱ

 .وفتحها، وقد تقدم يف حقيقة الرؤية ما يكشف عن معىن اإلدراك للقرب بالبصر
اس س، ووسوإنه تقدم ذكر الوسوا: حكمة جميء التفضيل لقربه على حبل الوريد: تبصرة

ري من ابن آدم جمرى "إن الشيطان جي: a من إلقاء الشيطان، وجمراه األوردة بدليل قوله: النفس
على  ،]16: ق]َّىنين من خن حن جن يمُّٱ: الدم"، وجمرى الدم هو عروق األوردة وحنوها، فنبه بقوله

 : أنه أقرب إليه من جمرى الوسواس، وقلت يف ذلك
   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت غ    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    س استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 م تتتتتتتتتتتتتتتتل    ستتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتتتتتتت  
    تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتراف   م تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
    تتتتتتتتتتتتت  إلتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت   مستتتتتتتتتتتتت 

 

  ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتت يم    
  أزتتتتتتتتتتتتتتتت ا فتتتتتتتتتتتتتتتتت  غير تتتتتتتتتتتتتتتتت  يرغتتتتتتتتتتتتتتتتتل
  ي ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    أ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

 أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترل:   ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي    
 

 فصل البطش 
-12: الربوج] َّمث هت مت خت حت جت هب مب خبُّٱ: من صفاته "بطشه" سبحانه، قال تعاىل

ن غري عطف لبدل، موجه ا وال تشابه فيه، ألن اآلية الثانية تفسري لألوىل، ولذلك جاء هبا على ،]13
 بطشه عبارة عن تصرفه يف بدئه وإعادته.تنبيهًا على أن 

بطشه فعادته، ئه وإالَّ وهي مفتقرة إىل بد[ إجواهرها وأعراضها]وما من شيء من الكائنات 
 بدءًا وإعادة.: اسم شامل جلميع تصرفاته يف خملوقاته: سبحانه
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 فصل األيدي واليدين
بدءًا وإعادة، وتلك : فه وبطشهاستعارة حلقائق أنوار علوية، يظهر عنها تصر: نسبة األيدي إليه

األنوار متفاوتة يف روح القرب، وعلى حسب تفاوهتا وسعة دوائرها يكون رتب التخصيص ملا ظهر 
كيف يستفاد منه تنويه به وتشريف  ،]75: ص[َّمص خص حصُّٱ: عنها، أال ترى قوله تعاىل يف حق آدم

: يس[َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ: وتكرمي وختصيص، وال يستفاد مثل ذلك من قوله
وما ذلك إالَّ ألن حقائق أنوار األيدي اخلالقة لألنعام ليست يف روح القرب، كحقائق اليدين  ،]71

 اللتني خلق هبما آدم.
ته ما تدبر استثمر الذي فما حقيقة اليدين يف خلق آدم قلت واهلل أعلم مبا أراد ولكن: فإن قلت
 دله.صفة عبة فضله، ولنورها القائم استعارة لنور قدرته القائم بصف: كتابه إن اليدين

لق خفق منذ رأيتم ما أن"ميني ريب مألى سحاء ال يغيضها الليل والنهار، أ: a ويؤيد ذلك قوله
 ض"، فنبه علىرفع وخيفي: نالسموات، فإنه مل يغض ما يف ميينه، وعرشه على املاء وبيده األخرى امليزا

 ان.مليزار العدل باليد األخرى صاحبة النور الفضل بيمينه السحاء املنفقة، وعلى نو
ميه إياه بأن مجع له على ختصيصه له، "وتكر ،]75: ص[َّمص خص حصُّٱ: ونّبه تعاىل بقوله يف آدم

تسويته ف ،]29: احلجر[َّخف حف جف مغ جغ معُّٱ: فضله وعدله، مبقتضى قوله تعاىل: يف خلقه بني
 يشاء. من عدله، ونفخ روحه من فضله، على أن الفضل بيد اهلل يؤتيه من
 مل يك ىك مك لك اك يق ىقُّٱ: ومما حيقق لك أن اسم اليد استعارة لنوره سبحانه قوله تعاىل

يه شتمل علاتعارمها ملا فاستعار اليدين للقرآن مث نّبه على أنه اس ،]42-41: فصلت[َّرن مم ام يل ىل
ور العدل صاحب ن: فاحلكيم ،]42: فصلت[َّينٰى ىن نن منُّٱ: من نور الفضل ونور العدل، بقوله

 صاحب نور الفضل.: دواحلمي
 مل يزد على ، وإالَّارحةنعام على أن اليد املنسوبة إليه ليست جونّبه جبمع األيدي يف خلق األ

 " وهو ال يزيد على يدين.aيدين ألن أفضل املخلوقات يف الشاهد "حممد 
ألهل  سبتهااوية نمسينًا "احلجر األسود ميني اهلل يف األرض"، وذلك يفهم أن له مي: ويف احلديث

 السماء كنسبة احلجر األسود ألهل األرض.
 فصل القدم 

، عند مسلم Eومن املتشابه صفة "القدم" فإنه ثبت يف الصحيح من حديث أنس بن مالك 
"ال تزال جهنم تقول هل من مزيد حىت يضع رب العزة فيها قدمه، : aقال رسول اهلل : وغريه، قال

 قط قط وعزتك".: فتقول
: يونس] َّٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىهُّٱ: ىل احملكم، قال تعاىلوهذا أيضًا يرجع إ

وقد مهدنا أن الصورة املنسوبة إىل اهلل، هي ظلة غمام الشريعة، وأن وجهه منها بارق نور  ،]2
الصدق، وهذا هو : نور اإلميان، ومظهره: التوحيد، ومظهره اإلخالص، وعلى هذا فالقدم منها، هو

 Eسألت جابر بن عبد اهلل : كما جاء يف حديث أيب مسية، قال القدم الذي تستغيث النار من نوره،
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الدخول، ال يبقى بر وال فاجر إالَّ دخلها، : "الورود: يقول aمسعت رسول اهلل : عن الورود، قال
 فتكون على املؤمن بردًا وسالمًا، كما كانت على إبراهيم، حىت أن للنار ضجيجًا من بردهم".

رك فقد أطفأ نو جز يا مؤمن،: "إن النار لتنادي: aل اهلل قال رسو: ويف حديث يعلى قال
 كر النجاد.ن أيب بلى عهليب"، أخرجهما أبو عبد اهلل حممد الترمذي احلكيم، وذكر القرطيب حديث يع

 : مما حيقق أن القدم ما ذكرناه أمران: حتقيق
يطفي  فكما ر.ناال أن نور اإلميان يكفر مجيع أسباب الكفر، واملعاصي، وهي أسباب: أحدمها

 أسباهبا يف الدنيا، فكذلك حقيقته تطفئ حقيقتها يف اآلخرة.
، مبقتضى يعها هللنت مجنسبته إىل رب العزة، وهو صاحب العزة ومالكها، والعزة وإن كا: الثاين

 ىل مل يكُّٱ: لكنه قد نسبها لرسوله وللمؤمنني بقوله ،]10: فاطر[َّخص حص مسُّٱ: قوله
تضج  لنار أنلؤمن إالَّ وهو صاحب العزة، فإذا وضع قدمه حق فما من م ،]8: املنافقون[َّيل

 منه، وتنزوي عنه، وتنطفي نارها مبا له من نور العزة.
نه األصل أ: ، وهو يقتضيقدم صدق"" a يف الشفا للقاضي عياض أن من أمسائه: فائدة

 اجلامع لكل نور من أنوار صفاته وأمسائه تعاىل.
له، يها رجتعاىل فوا النار فال متتلئ حىت يضع اهلل تبارك "فأم: جاء يف حديث مسلم: تنبيه

ر احلديث، وذك ًا"ه أحدقط قط، فهنالك متتلئ وينزوي بعضها إىل بعض، فال يظلم اهلل من خلق: فتقول
 تقرب إيليبدي "وال يزال عوهو غري مناف ملا ذكرناه، ومرجعه للحديث الصحيح الذي قّدمناه 

ضي حتقق رجل إنه يقتف ا""ورجله اليت ميشي هب: إىل قوله ببته كنت مسعه"بالنوافل حىت أحبه، فإذا أح
 . القدميفقدم املؤمن بنور التوحيد، حىت تكون منسوبة إىل اهلل، وحينئذ فهو موافق ملا ت

 فيه عض"با إىل "وينزوي بعضه: أي بأهلها من املتكربين، وقوله "فهنالك متتلئ": وقوله
مواضعهم،  ها ختلوجون منتضج بسبب نور العزة من أقدام املؤمنني، فيخر أهنا عندما: أحدمها: حكمتان

وأيضًا  ،اآلية ]18: فاألعرا[ٱَّ ٰى ين ُّٱ: فلو بقيت كذلك ملا كانت مملوءة، وهو مناف لقوله تعاىل
م ا، ومتتلئ هبلى أهلهعتمع فرمبا كان يف ذلك ختفيفًا على أهلها، فاقتضت احلكمة أهنا حينئذ تنضم وجت

 ًا للوعيد وزيادة يف العذاب.حتقيق
األمن منها، رورهم بسهلم  مل يتم: أهنا لو بقيت مواضع املؤمنني خالية من النار: احلكمة الثانية

 ا على أهلها،انضمامهوها، لعلمهم أن اهلل وعدها أنه ميلؤها، فرمبا توقعوا اإلعادة، فكان يف انزوائ
 ود.حتقيقًا للخل: بني الفريقني وامتالئها هبم تأمني للمؤمنني، كما ذبح املوت

 حف جف مغ ُّٱ: اىلقوله تعقًا لأي ال ميلؤها بغري أهلها، حتقي "فال يظلم اهلل من خلقه أحدًا": قوله
 .]30-29: ق[ٱَّ جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف

 نت مت ُّٱ: إىل قوله َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ: هبذا القدم يفهم السر يف قوله تعاىل: تبصرة
 َّ حق مف خف حف جف مغ جغ مع جعُّٱ: ويف قول الربانيني ،]11: نفالاال[ َّ مث زث رث يت ىت

قدام باملاء املطهر، املتنزل على القلب بروح التوحيد، بدليل قوله ، فنّبه أن تثبيت األ]147: آل عمران[
 جغ ُّٱ: وذلك املاء املطهر هو القرآن بدليل قوله ،]27: إبراهيم[ َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ: تعاىل
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، فانظر كيف ]102: النحل[ َّ جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ
أي بقدم : أضيف الروح للقدس، وهو الطهارة، وجعلها املثبتة بالقرآن ألقدام الذين آمنوا، وبشرى هلم

 الصدق، بدليل تصرحيه به يف يونس كما قدمناه.
 راهيم صيص إبهبذا القدم الصدق الذي تستغيث النار من نوره، يفهم السر يف خت: تنبيه

 يل ىل مل خل مه جه هن من حنخن جن مم خم ُّٱ: ر وسالمها، إلميانه يف قوله تعاىلبربد النا
 َّجف مغ ُّٱ: ه تعاىل، وكذلك يفهم السر يف أنس موسى بالنار، وقول]82-81: نعاماأل[َّ حم جم

 .]143: األعراف[ َّجل مك لكُّٱ: اآلية، ألنه كان له قدم الصدق اإلمياين مبقتضى قوله ]12: طه]
 له ظاهر وباطن.، ]12: طه [َّ جف مغ ُّٱ: قوله تعاىل: إشارة

ري اعتبار سرض كان  األيفأن سري األنبياء : فأما الظاهر، فاحلكمة يف األمر خبلع النعل الظاهر
 حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ: وادكار ونظر ملا أودع فيها من سر البدء واإلعادة مبقتضى قوله تعاىل

 اإلعادة وقيام الساعة،، وكان املراد التعرف ملوسى بسر ]20: العنكبوت[َّ هبجت مب خب حب جب مئهئ خئ
 غرهبا.ممن  وهلذا كانت مناجاته يف جانب الغريب، ألن من أكرب آيات الساعة طلوع الشمس

 ىه ُّٱ ،]14: طه[َّ مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱ: وقيل له يف أول مناجاته
وقد فسر  من األرض املقدسة،لوم أن بعث اخلالئق وحشرهم يكون ، ومن املع]15: طه[َّجي يه
سى أي من صخرة بيت املقدس، فمن هنا قيل ملو ،]41: ق[َّ يل ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ: اىلقوله تع

 مغ ُّٱاعة عندما سار بأهله وبلغ بيت املقدس وكشف له من سر ما أودع فيه من قيام الس
: ل لهذا قيرب، وهلتنبيها على أنه انتهى سفرك، وبلغ ما كان املراد بك من التق ،]12: طه[َّجف

الئق جوع اخلأي هذا هو الوادي الذي أودع فيه سر قيام الساعة، ور ،]12: طه[ َّ مف خف حفُّٱ
صا ل وإلقاء العلع النع، وخإىل اهلل، فاخلع نعليك، وألق عصاك، فإن النعل وأخذ العصا من توابع السفر

 : من أعالم اإلقامة، قال الشاعر
  متتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتترح  ي تتتتتتتتتتتت     ايتتتتتتتتتتتت ل المستتتتتتتتتتتت فر    فألقتتتتتتتتت   زتتتتتتتتت     استتتتتتتتت قر   تتتتتتتتت  ال تتتتتتتتت  

 

اهلل، وما  قلب إىلريق الما يكون وقاية لقدم الصدق من عوائق ط: فإن حقيقة النعل: الباطن وأما
 ، تعس وانتكس، وإذاتعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم": a فيه من وعر وشوك، كما نّبه عليه

إن ف اهلل، ري إىلعن الس لصدقفنّبه هبذا على أن افتتان القلب بزينة الدنيا يعوق قدم ا شيك فال انتقش"
سائر، فإن قدم ال ل يفعظم يف عينه منها تعس به، وإن احتقره واستهان به، كان مبثابة الشوكة تدخ

وإن أمهله   اهلل،قه إىلسلم وسارع بقدم صد: انتقش أي أخرجه مبنقاش االستغفار، وألقاه بالزهد فيه
وف عن ض والوقملرا، وحيصل كان مبثابة الشوكة اليت يهملها صاحبها حىت تتمكن، ويفسد هبا الدم

 الرجاء فيه، ك، ومهان ذلمالقدم، والنعالن يقيان  للموت، أو زمانة السري، ورمبا متكنت فكانت سببًا
 واخلوف منه.

: القصص[ٱَّجن يم ىم مم خم حم ُّٱ: فموسى ملا خرج خائفًا يترقب، وقال عند التوجه
من انتعل فقد ركب، حلديث جابر بن ، اعلم أنه انتعل اخلوف والرجاء، وركبهما يف سريه، ألن ]22
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"أكثروا من النعال، فإن : يف سفر، فقال aكنا مع رسول اهلل : قال يف صحيح مسلم. Eعبد اهلل 
 .الرجل ال يزال راكبًا ما انتعل"

، ]12 :طه]َّجف مغ ُّٱفلما بلغ حضرة املناجاة والتأنيس، وحّل يف وادي التقديس، قيل له 
 سلوك، ال ملن وصل وخص مبجالسة امللوك.ألن الرجاء واخلوف ألرباب ال

 فصل الكالم
 اىل.انه وتعسبح ومنها صفة الكالم، واملتشابه منها نسبة الصوت واحلروف إىل كالم اهلل

 [6: التوبة] َّجغ مع جع مظُّ: وقد وردت آيات وأحاديث، توهم ذلك، فمنها قوله تعاىل
 واملسموع إمنا هو احلرف والصوت.

 اهلل.كالم  ومنها مساع موسى 
 .الديان مللكأنا ا: وما روي من أن اهلل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب

مل أ أقول الأمثاهلا،  "من قرأ حرفًا من كتاب اهلل، فله حسنة، واحلسنة بعشر: aومنها قوله 
سألة هي محرف، بل ألف حرف، والم حرف، وميم حرف"، وغري ذلك من األحاديث الثابتة، و

 عيدة الغور، تزلزلت فيها أقدام املتكلمني.مهمة، ب
صفة علمه لالفًا ته، خمأن هلل كالمًا قدميًا قائمًا بذاته، واحدًا يف حقيق: ومذهب أهل احلق

 يف لسنة، مكتوبًاًا باألقروءموإرادته، منزهًا عن احلروف املرتبة واألصوات احملدثة، منزاًل على نبيه، 
ئم لشجرة وال قاا، وملن يريد اهلل إمساعه، غري خملوق يف حقيقة املصاحف، مسموعًا ملوسى 

 باحلوادث.
 ة.الكتب الكالمي: وموضع الرباهني العقلية والسمعية على كل مقام من ذلك

حلرف إىل لصوت وابة اواملقصود ههنا رد ما وقع من املتشابه يف الكتاب والسنة، من إيهام نس
هلل ان كالم أ: هووكم من مراجعة مقدمة هذا الكتاب اهلل سبحانه وتعاىل، وال بد يف ردها للمح

لزمها ي: لكالماادة سبحانه وتعاىل صفته، وصفة القدمي قدمية، تتقدس عن احلدوث، واحلروف يف إف
 الترتيب، وتقدم بعضها على بعض، وذلك مستحيل على القدمي.

هي ولعباد، وب لسأن لكالمه مظهر، جسماين من: ولكنا قدمنا أن لصفاته مظهرين، وبه يعلم
 روح القدس.: األلسنة واأليدي واألقدام. ومظهر علوي روحاين، وهو

لب يف نزه القما، كتوكالمه منزه عنه من لوازم املظهرين.: وقلمه العلي، واحلروف واألصوات
 يع املتشابه.ح لك مجيتض كالمه عن احلروف اللسانية، واألصوات اهلوائية، وإن كانت مظاهر له، وهبذا

 : ا أفصله لكوأن
مانيات، أي بواسطة مظاهر اجلس ،[6: ]التوبة َّجغ مع جع مظ حطُّٱ: فمنه قوله عّز وجّل

ن املظاهر أ: مناها قّدجماز، مل: وهي أصوات العباد وحروفهم، وإطالق كونه سامعًا لكالم اهلل بذلك
 ال لغة وال شرعًا.: اجلسمانية ليست منسوبة إىل اهلل تعاىل
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 فصل اجلنب
: الزمر]َّحن جن مم خم حم جم هل مل خل حلُّٱ: "اجلنب" يف قوله تعاىل: هومن املتشاب

أسها عة، فرالشري إذا كانت ظلة غمام: وهو أيضًا يتخرج على ما مهدناه، وذلك أن الصورة ،[56
ألمة لراشدين، وعلماء اا، ومظهرها متابعته، ومتابعة خلفائه aكتاب اهلل، وجنبها سنة رسول اهلل 

له يف مع قو ،[55: ]الزمر َّحف جف مغ جغ مع جع مظُّٱ: ، قوله تعاىلاملتقني ومما يدل على ذلك
سوله وكذا سنة ر فعلم أنه كتاب اهلل، ،[23: ]الزمر َّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميُّٱ: أثناء السورة

a  تابعة لكتابه وسنة فلما مهد األمر بامل ،[4: ]النجم َّيه ىه مه جه ينُّٱألنه ال ينطق عن اهلوى
: ]الزمر َّحن جن مم خم حم جم هلُّٱ: قول النفس رسوله، حذر من إتيان عذابه قبل ذلك، ومن

رون من وا يسخم كانسنة رسوله وعلماء األمة املتقني، ألهن: وذلك كالصريح يف أن اجلنب هو ،[56
: ]الزمر َّجهمه هن من خنُّٱ: ، فلهذا أردفت حسرهتا، بقوهلاaالذين آمنوا يف اتباعهم لرسوله 

 يي ىي ميُّٱ:  عليها بقولهفرد اهلل ،[57: ]الزمر َّىميم مم خم حم جم يل ىلُّ: وبقوهلا ،[56
 .[59: ]الزمر َُِّّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّٱ: قد سبق يف أثناء السورة قوله تعاىل: تنبيه
 مل يك ىك مك لكُّٱ: مث بني أهنم الذين اتقوا بقوله تعاىل ،[18-17: الزمر]َّحت جت هب مب
: ]الزمر َّمكجل لك خك حك جك مقُّٱ: مث بّين بقوله ،[198: ]آل عمران َّرن مم ام يل ىل

20]. 
 ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيُّٱ: إن ذلك هو الذي وعدهم به، يف قوله تعاىل

ف، غرألهنم يكونون يف الدرك األسفل، والذين اتقوا يف ال ،[212: ]البقرة َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ
متابعته، حىت و، aحق هلم أن يتحسروا على ما فرطوا يف جنب اهلل، وهو صحبة رسوله ولذلك 

ة ظهر هلم حقيقتاليوم  ذلك ملتقون من أتباعه، واهتدوا باتباعه، ويفيسعدوا به، وبصحبته كما سعد به ا
: ]حممد َّحض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مثُّٱ: سخريتهم يف قوله تعاىل

 .[17: حممد]َّحكخك جك مق حق مف خفُّٱ: إىل قوله [16
فكذلك  جنب حسي، وجنب معنوي حقيقي،: إذا تقرر لك هبذا أن اجلنب جنبان: تبصرة

 لقليب.ي ايِبصاحب يف السفر احلسي اجلنيب، وصاحب يف السفر الغ: ، صاحباناجلنببالصاحب 
إىل  ،[36: ]النساء َّمن زن رن مم ام يلُّٱ: وبذلك فافهم السر يف قوله تعاىل

 نب مب زب رب يئُّٱ: فإن تنزلت، فاعترب قوله ،[36: النساء]َّجب هئ مئ خئُّٱ: قوله
 اآلية. [69: ]النساء َّمت زت رت يب ىب

عترب قول امث  ،[2: ]النجم َّىميم مم خم حم جمُّٱ: ىل عن رسولهفاعترب قوله تعا ترقيتوإن 
 "اللهم أنت الصاحب يف السفر، واخلليفة يف األهل".: يف سفره aالرسول 
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 فصل صفة الفوقية
 :]النحل َّمج حج مث هتُّٱ: فوقية، فقد جاء هبا الكتاب والسنة، كقوله تعاىلالوأما صفة 

معدود من  آيات كثرية، وأحاديث، وهوو ،[18: ]األنعام َّخن حن جن ممُّٱ: وقوله تعاىل ،[50
اد ، وإمنا املراجلهات ه عناملتشابه، وذلك أن "فوق" كلمة موضوعة إلفادة جهة العلو، واهلل تعاىل منز

 إفادة العلو الريب.: منها حيث أطلقت يف حق ربنا سبحانه
 [3: م]األنعا َّنئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱ: ومما يدل على عدم اختصاصه جبهة "فوق" قوله تعاىل

 مم ام ىليل مل يكُّٱ: وقوله تعاىل ،[84: ]الزخرف َّحب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّٱ: وقوله
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّٱ: وقوله ،[16: ق]َّىنين من خن حن جن يمُّٱ: وقوله ،[115: ]البقرة َّمن زن رن
ه رضت هذلتعا: وآيات كثرية يطول ذكرها، ولو كان يف جهة العلو ،[7: ]اجملادلة َُِّّّ َّ ٍّ

 َّمثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت يبُّٱ: ىلاآليات، واختلفت، وهو مناف لقوله تعا
 نفي تقييده جبهةف"أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"، : aقال رسول اهلل  .[82: ]النساء

 .[4-3: ]النجم َّيهجي ىه مه جه ين ىن من خن حن جنُّٱ: فوق، وهو
اعتبار ضايف، وبار إاعت: أن يعلم أن العلو له اعتباران: والذي جيمع بني اآليات واألحاديث

لو، إال ه جهة عوق للو املخلوقات بعضها على بعض، إمنا هو علو إضايف، ألن ما من خملحقيقي، فع
 وهو مستقل بالنسبة إىل خملوق آخر هو فوقه، إىل ما يشاء اهلل.

 : وهذا العلو اإلضايف قسمان
 لحيز.فتقرة لر املوهو املفهوم بالنسبة إىل اجلهات املكانية، املخصوص باجلواه: قسم حسي
لكمال اوب، أو القل وهو املفهوم بالنسبة إىل درجات الكمال العرفاين، ألرباب: ويوقسم معن

 يبُّٱ: ىلوقال تعا ،[32: ]الزخرفٱَّمظ حط مض خض حضُّٱ: الومهي ألرباب النفوس. قال تعاىل
هذا كله يف العلو  ،[21: ]اإلسراء َّىثيث نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت

 اإلضايف.
 خل حل مكجل لك خك جكحك مق حق مفُّٱوأما العلو احلقيقي، فإمنا هو هلل سبحانه 

ب ار النسوعلوه هذا حمقق قبل اجلهات واألماكن، مفهوم بدون اعتب ،[255: ]البقرة َّملهل
 واإلضافات، عام يف مجيع جتلياته على خملوقاته بأمسائه وصفاته.

ة، وله ه س ْبحوقيتفوإمنا يعرفه ويشهده أرباب البصائر والقلوب، ولتجلي نور توحيده بعلو 
: ]األنعام َّخن حن جن ممُّٱ: ه صفة القهر، وحجابه خلوص العبودية، قال تعاىلحجاب؛ فسبحت

18]. 
أردت أن تتحقق أن فوقيته ليست فوقية مكانية، وإمنا هي الفوقية احلقيقية، بقهر  إذا: تنبيه

يتجدد له خبلقه للسموات علو، وال  حديث "كان اهلل وال شيء معه" وملالربوبية للعبودية، فتفكر يف 
نشأت أعداد خملوقاته، غري وصفاته األرض نزول، وال خبلقه للعرش استواء. وإمنا عن جتلي أمسائه خبلقه 

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ: مماسة له وال منتسبة إليه بفوق وال حتت، وال شيء من اجلهات، قال تعاىل
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، ولذا فوصفه باألعلى حال اتصافه باخللق، فدل على أن علوه حمقق قبل اخللق، [2-1: ]األعلى َّيي
وصف نفسه آخر اآلية بالعلو والتنزيه، يف قوله تعاىل  ،اآلية [91: األنعام]َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ: قال تعاىل

 ال مكاين.: بعد ذكره قبضه لألرض وطيه للسماء، فدل على أن علوه علو حقيقي
سرائيل مع قول فرعون على بين إ ،[18: ]األنعام َّخن حن جن مم ُّٱ: وتأمل قوله تعاىل

فهل يفهم أحد أن فرعون ادعى  ،[127: ]األعراف َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىُّٱ
 نسبة باملكان أو باجلهة.: أنه فوق بين إسرائيل

 م دعواه ادعاؤه الفوقيةكان من الز ،[24: النازعات]َّ رئ ّٰ ِّ ُّٱ: وإمنا ملا ادعى الربوبية بقوله
ال  .[127 :]األعراف َّ جئ يي ىي نيُّٱ: بالربوبية، وهي الفوقية احلقيقية، بالقهر، فلذلك قال الالئقة

 : مريناألجرم كذبه اهلل يف 
 .[68: ]طه َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ: بقوله ملوسى ،[24: ]النازعات َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ: فكذبه يف قوله
 .[79_78: طه]َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ: وكذبه يف قهره بقوله

: رادقيقية، وليس املفوقية احليرجع إىل العلو وال ،[15: ]غافر َّ جخ مح ُّٱ: قوله تعاىل: تنبيه
 أن العلو احلقيقي له درجات وتفاوت.

 : اتدرج: أن للعباد يف ترقيهم إىل معرفته وخلوص التحقيق به: وإمنا املراد
 م.رجة العلد: لرابعةوا االتباع.: والثالثة درجة التقوى.: والثانية درجة اإلميان.: األوىل

 .[11: ادلة]اجمل َّهئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه ُّٱ: قال تعاىل
 .[212: ]البقرة َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ: وقال تعاىل
 .[55: ]آل عمران َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ: وقال تعاىل
 .[76: ]يوسف َّ مح جح مج حج مث هت ُّٱ: وقال تعاىل

وقد فسرت باملساجد،  ،[36: ]النور َّ ٰه مه جه هن من خن حن جن مم ُّٱ: قوله تعاىل: تنبيه
، ومتام ملذكورةادرجات واشتماهلا على ما ذكره من الحتققها : وفسرت بالقلوب، وكيفما كان، فرفعها

 اآلية حيققه.
 ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ: ملا ادعى فرعون الربوبية، واعتقد اجلهة هلل تعاىل قال: تنبيه
فرد اهلل عليه وسخف سوء رأيه  ،[37_36: ]غافر َّ زن رن مم ام يل ىل مل يك

القرب والدنو  أي عدل عن سبيل ،[37: ]غافر َّجئ يي ىي ني مي زي ري ٰىُّٱ: بقوله تعاىل
  يرفعه.ل الصاحلالعممن إله موسى، فإنه تنزه عن علو املكان، وإمنا يصعد إليه بالكلم الطيب، و

حتاج امع أنه مل ينب له صرح، وال  ،[84: ]طه َّ مب خب حب جب هئ ُّٱل موسى هو من قو أين
 يف الدنو والقرب إىل صعود السماء.

إليه،  يئهجملسان صدق علّي، فكان  وكذلك إبراهيم حني جاء ربه بقلب سليم، ووهب له
ء اهلل اوقد ثبت إيو مكان،بسالمة القلب وصدق اللسان، ال بالتَّسور والصعود لل: ووصوله إليه، وعلوه

: ]األنفال َّ حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: للمؤمنني يف قوله تعاىل
26]. 
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 فصل اإلسراء
يست منافية ملا إىل السموات، فل aوإن كانت مشتملة على الترقي بالنيب : قصة اإلسراء

 قضي للتنزيهحان" املـ"سببذكرناه، وال مستلزمة إلثبات اجلهة، ويدل عليه أمور، منها افتتاح السورة 
 تنبيهًا على تعاليه عن التحيز باجلهات، وعلى عدم اختصاصه جبهة.

دية صاحبة، يف تعفيدة للمفأتى بباء اإللصاق، امل ،[1: ]اإلسراء َّيل ىلُّٱ: قوله تعاىل: الثاين
طع  قربه إىل قيحتاج يفنه، فتنبيهًا على مصاحبته له يف إسرائه، وأنه ليس نائيًا وال بعيدًا ع: الفعل

 "اللهم أنت الصاحب يف السفر".: aمسافة مكانية، وحتقيقًا لقوله 
ب التحقق خبضوع تنبيها على أنه على حس ،[1: ]اإلسراء َّيلُّٱ: قوله تعاىل: الثالث

 ، يكون الترقي إىل حضرة الربوبية.العبودية
ل يدًا لذلك تنبيها على أن كوإن كان لفظ اإلسراء مف [1: ]اإلسراء َّجمُّٱ: قوله تعاىل: الرابع

 ته، واإلراءةمن آيا يرى أن: ما تضمنه اإلسراء، كان خارجًا عن العادة يف مثله، فإنه جعل العلة فيه
باين، بنور ر: ي رؤيةة، بل هت عادين الرؤية املقصورة ليسليعلم أ َّجمُّٱ: العادية سلطاهنا النهار، فقال

 سلطانه الليل دون النهار.
إلسراء لو نّبه به على أن ا ،[1: ]اإلسراءٱَّجن يم ىم مم خم حمُّٱ: قوله تعاىل: اخلامس

صى، جد األقاملس مل تكن حاجة بالذهاب إىل: كان لضرورة رؤية ربه لكونه خمصوصًا جبهة العلو
ء زعم كمة وراحل: كانوالترقي من مكان مل اإلسراءمكة إىل السماء فدل على أن وألمكن الترقي من 

ال إصل إىل اهلل بد ال ين العأتنبيهًا على : مثبت اجلهة، والسر فيه، ويف كونه ذكر اهلل تعاىل يف كتابه
لفردية إال بعد وال تتحقق له ا [95: ]مرميٱَّجنحن مم خم حم جمُّٱ: فردًا، حتقيقًا، لقوله تعاىل

 فهنالك يصل إىل حضرة عنديته. رقة احلوادث وجترده عنها.مفا
، قال واألرض مواتوقد جاء الكتاب العزيز بالتنبيه على أن حضرة عنديته، وراء دوائر الس

ت فعطف )من عنده( على )من يف السموا ،[19: ]األنبياء َّحئ جئ ىييي ني مي زي ريُّٱ: تعاىل
ع مض، وهي األرالعندية وراء السموات و واألرض( والعطف يقتضي املغايرة. فدل على أن حضرة

رادها فعليه ، فمن أينتهذلك حميطة حبضرات السموات واألرض، كإحاطة ربنا بذلك كله، مباينة له كمبا
 بتفرقة احلوادث ومباينته هلا.

بقلبه،   اهللوصل إىل بقلبه فإن فارقها: حسيةفرقة قلبية غيبية، وفرقة : مث اعلم أن الفرقة فرقتان
الروح ومرة بني مرة مرت اإلسراءارقها حبسه تبعًا لقلبه، وصل إىل اهلل حبسه وقلبه فلذلك كان وإن ف

ل، ومرة هو اإلسراء األومرة بالروح، و: فراق احلوادث مرتني شرع ألمته aباجلسد تنبيها على أنه 
ئر مبجاوزة دوا السًا إدث حباجلسد حسًا، وهو اإلسراء الثاين، ومن املعلوم أنه ال يتحقق لفرقة احلوا
ا أظهره: بديعة يه أسرارفف: األفالك كلها، كما ثبت ليلة اإلسراء. وأما ترتيب نعليه، وترقيه يف توجهه

 ملثمرة لنعيمراقبة اوامل أن فرض الصالة كان ليلة اإلسراء، والصالة حضرة القرب واملناجاة: وأجالها
 الرؤية.
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ال اهلل، و وجه: ي. فقبلة التوجه الروحاينروحاين، وحس: ومن املعلوم أن التوجه توجهان
و قبلة ه: قدسيت املبيت املقدس والكعبة، فب: اختصاص له مبكان، وأما التوجه احلسي فله قبلتان

: تعاىل سًا للشريعة يف قوله، فجاء اإلسراء الروحاين أوال تأسياألنبياء، والكعبة هي قبلة إبراهيم 
 وجاء اإلسراء احلسي مبدوءًا بالتوجه لبيت ،[115: ]البقرة َّمن زن رن مم ام ىليل مل يكُّٱ

بيت للصالة أواًل اسي يف ه احلاملقدس، مث إىل السماء، مث بالرجوع إىل الكعبة تأسيسًا للشريعة يف التوج
إىل قبلة مكة  مث بالرجوع ،[144: البقرة]َّري ٰى ين ىن نن منُّٱ: املقدس، مث للسماء يف قوله تعاىل

 .[144: لبقرة]ا َّهئ مئ خئ حئ جئُّٱ: يف قوله تعاىل
  حضرةلقي إىلملا كان توجه اإلسراء إىل مكة بعد خروجه من حضرة القرب يف الت: إشارة

 نت مت زت رتُّٱ: يهفقال فالقرب يف التبليغ، جاء التشريع يف التوجه إىل الكعبة على وفق املناسبة، 
 رت يب ىب نبُّٱ: ومن هذا يفهم السر يف قوله تعاىل ،[149: ]البقرة َّزث رث يت ىت
عوة وهذا املخرج للد ،[80: ]اإلسراء َّلك اك يقُّٱ: إىل قوله [79: سراء]اإل َّمت زت

: ]آل عمران َّمه جه ين ىن منُّٱ: والتبليغ، هو املخرج الذي ورثه عنه أمته يف قوله تعاىل
 اآلية. [110

إياك أن تفهم أن ذلك  ،[9-8: ]النجم َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ: قوله تعاىل: تنبيه
ختصيص يف جهة، وإمنا هو دنو جتل وكشف، ألنه ذكره يف قصة اإلسراء  يشعر بتحديد يف القرب، أو

مث ذكر بعده اإلسراء احلسي  ،[11: ]النجم َّ زث رث يت ىت نت مت ُّٱ: بالروح، أال ترى قوله تعاىل بعده
فإذا  ،[18: ]النجم َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ: إىل قوله ،[13: ]النجم َّ لك اك يق ىق يف ُّٱ: فقال تعاىل

: من قوله ،[7: ]النجم َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ: حاين، وكشف عرفاين، فهمت سر قولهعلم أنه دنو جتٍل رو
: ]النجم َّىئ نئ ُّٱفكان أفقه يف الرؤية، ويف بيان احلق فكان  ،[53: ]فصلت َّ خف حف جف مغُّٱ
أي قدر قوسني، والقوس يف اللغة يستعمل للذراع، وما يقدر ويقاس به، وهو املراد هنا، وهو من  ،[9

"فإن تقرب إيل : "أنا عند ظن عبدي يب، وأنا معه حني يذكرين" احلديث، وفيه: يحيف الصحقوله تعاىل 
شربًا تقربت منه ذراعًا، وإن تقرب إيل ذراعًا تقربت منه باعًا". وليس املراد فيهما ذراع حسي حمدود، 

ية للقلب، متثيل التقريب لدنو الذاكر من املذكور يف جمالس النجوى والذكر، وجتلي سر املع إمنا املراد
 ،[2: ]الفاحتة َّ خم حم ُّٱوسر  ،[91: ]املؤمنون ٌَّّ ٰىُّٱوأوىف الرتب يف ذلك حتقق القلب بسر 

: ـليلة اإلسراء. وإذا أردت التحقق لذلك فخذه من افتتاح سورة اإلسراء ب aوكذلك كان 
التقدير من مث نّبه على انتفاء  ،[111: ]اإلسراء َّ حئ جئ يي ُّٱ: مها بقولهاواختت ،[1: ]اإلسراء َّٰىُّٱ

 مم ام يل ُّٱ: وهو التحقق بالتوحيد يف نعيم الرؤية لآلية الكربى، وهي ،[9: النجم]َّ زب رب يئ ُّٱ: دنوه بقوله
: ]اإلسراء َّجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ: ولذلك وصف بقوله آخر سورة اإلسراء ،[35: ]الصافات َّ رن

وبني النظر إىل رهبم إال رداء "وما بينهم : لقولهحتقيقًا  ،[111: ]اإلسراء َّ جخ مح ُّٱ: إىل قوله ،[111
 الكربياء على وجهه يف جنة عدن" كما قّدمناه.

، فتأمل ما رواه أبو عيسى [8: النجم]َّ رئ ُّٱ: أردت أن تفهم سر التديل يف قولهإذا : إيضاح
الترمذي من حديث العنان، وفيه ذكر األرضني السبع، وأن ما بني كل أرض وأرض كما بني السماء 
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"والذي نفسي بيده لو دّلى أحدكم حببل لوقع على اهلل" فنّبه : عليه الصالة والسالم واألرض، مث قال
a ُّٱ: على عدم حتيزه تعاىل يف السماء، وأنه ليس خمتصًا جبهة، كما نّبه على ذلك قوله تعاىل ِّ ّٰ 
زيادة  َّ ُّّٰٱ: ، فإن اإلسراء كان للعلو، فرمبا توهم احملجوب أن الدنو يف قوله تعاىل[8: النجم]َّ رئ

، كان مثرة التديل املشعر بالتنزل، وأنه [9: النجم]َّ ىئ نئ ُّٱعلى أن قربه  َّرئ ُّٱ: العلو، فنبه بقوله
: ]العلقٱَِّّ ُّ َّ ُّٱ: تعاىل ال خيتص قربه جبهة العلو، بل التديل إليه باخلضوع أقرب حتقيقًا، لقوله

 ، ويف الصحيح "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد".[19

ظاهر باطن، فالوظاهر : "لو دىل أحدكم حببل لوقع على اهلل" له تأويالن: aوله ق: تبصرة
 .سراءالتنبيه على إحاطته سبحانه بكل شيء، وعلى إحاطة حضرته كما قدمناه يف اإل

 حادث، وقدمي.: وأما الباطن فاحلبل حبالن
عاع عقله ر حبل شكملتفحبل الوريد، وهو احلديث النفساين والنور العقلي، فلو دىل ا: فاحلادث

ب إليه من نه أقر، ألإىل منتهى املخلوقات السفلية، لوقع يف كل حضرة من حضرات مدركاته على اهلل
 .[16: ق]َّ ين ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱكل شيء 

له على د سر تنزشه: هبفهو حبل اهلل املتني، وكتابه املبني، فمن متسك : وأما الباطن القدمي
 َّجم هل مل خل ُّٱع حبل أشعته على اهلل فيها، ألن القلب بيت الرب و، ووقأراضي القلوب

 .[85: ]الواقعة َّ نب مب زب رب ُّٱ: إىل قوله ،[75: ]الواقعة
ال  ،Cيس وإدر ىسراء، وعروج املالئكة، ورفع عيسإذا أردت زيادة التبصر بأن اإل: تبصرة

هلل رام، وأمر البيت احل الى العباد إىليدل على أن اهلل تعاىل خمصوص جبهة السماء، فاعترب فرض احلج ع
ر واحلج ،هوفده وضيفان ه،هات، وجعل سكانه جريان اهلل وحجاجتعاىل الناس بالتوجه إليه من مجيع اجل

ري إىل ن القصد بالسأ، فعلم احدةووغريه إىل اهلل سبحانه باعتبار املسافة  األسود ميينه، مع أن نسبة البيت
 عبدات وأسراربحانه تسهلل  لسري يقتضي القرب والوصول إليه باملكان، وإمناليس مقصودًا، ألن ا: البيت

الوادي بوسى ميف ضمن مشروعات يقتضيها من عباده، حلكم ظاهرة وخفية، أال تراه كيف ناجى 
ه تعاىل ال تفاق أناال املقدس، وأمسعه كالمه من الشجرة ووصفه بالقرب إىل جملس حضرته وجنواه، مع

ونه كليه مع قرب إ بالشجرة، وأن موسى ـ وهو صفتهـ ادي املقدس، وال حيل كالمه خيتص جبهة الو
هر وحجب اته مظاتجليباألرض، ومسع نداء ربه من جانب الطور، ومل يكن ربه جبانب الطور، وإمنا ل

مشكاته،  ر مصباحونو ،اهلل رتق قلبه، وفلق أصباح ليلهروحانية وجسمانية، ال يشهدها إال من فتق 
 .[40: ]النور َّ هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱشجرة توحيده  بزيت

 ،[16: ]امللك َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ: قد يورد على ذلك حنو قوله تعاىل: تشكيك
 : وأمثال ذلك ،[5: ]السجدة َّ ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ُّٱ: وقوله

 .ؤمنةأعتقها فإهنا م: قال يف السماء.: فقالت أين اهلل؟: للجارية aوقوله 
أنه قد قررنا أن جتلياته تعاىل بأمسائه وصفاته حميطة بدوائر السموات واألرض، وأن هلا : وابواجل

يف تصرفها وسائط سفلية منسوبة للعباد، ووسائط علوية منسوبة له، فأطلق على نفسه سبحانه أنه يف 
والوسائط السفلية السماء باعتبار الوسائط، ومظاهر جتلياته العلوية، وأنه يف األرض باعتبار املظاهر، 
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 َّ مظ حط مض خض جضحض مص خص حص ُّٱ: وقال تعاىل ،[84: ]الزخرف َّحب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّٱ

جاء التعبري مبن يف السماء، : فإذا كان املقصود بالسياق حتذير أهل األرض، وتفخيم األمر ،[51: ]النحل
 فإن مظاهره السماوية هي القائمة بالتصرفات الغيبية املنسوبة إليه، كما قررناه.

ه مزيد سيأيت ل، ووأما تنزل التدبري وعروجه، فهو عروج روحاين، وسر رمحاين، وكشف عرفاين
 بيان بعد ذكر مسألة االستواء.

 يعتمد يف مل a النيب ق أنفها بأهنا مؤمنة، فاحلوأما تقرير اجلارية على أن اهلل يف السماء ووص
ال ائل باجلهة وذهب القامل يد اهلل، ال علىإمياهنا وتقريرها ظاهر لفظها، فإن لفظها ليس مفيدًا لتوح

 غريهم.
د عبدت قلى أنه ون عأما عند من ال يثبت اجلهة فواضح، وأما عند مثبت اجلهة، فألهنم موافق

يس يف ماء، ولالس املالئكة والشمس والكواكب، وهي يف السماء، وعبد عيسى وهو حني األخبار يف
 يقتضي وصفها باإلميان.لفظها ما خيرج هؤالء عن اآلهلة، وال ما 

حتقيقًا  سماوية،ق الوأقرب احتمال يف ذلك أن اجلارية أشرق لبصريهتا نور التوحيد يف اآلفا
 .يف السماء: أين اهلل؟ قالت: ، اآلية. فلما قال هلا[53: فصلت] َّ خف حف جف مغ ُّٱ: لقوله تعاىل

 "أعتقها فإهنا مؤمنة".: أي ظهر نور توحيده يف السماء، فقال
لظاهرة، وارح اان واجلإهنا مسلمة، ألن اإلسالم تتعلق أحكامه باللس: ذلك كونه مل يقلوحيقق 

وب، فدل على القلزم لوا من "إهنا مؤمنة" واإلميان: ومل يكن ظهر منها شيء من ذلك يعتمد عليه، وقال
حتمال ، مع اهاا، ال إىل لفظشهده منها يرجع إىل قلبه ]ما[يف تقريرها، كان أمرًا  a أن اعتماد النيب

 لفظها له، فلذلك أقرها عليه، واهلل أعلم.
 فصل النزول

نايف ما هو ال يا، وومن األحاديث املتشاهبة أحاديث نزوله سبحانه كل ليلة إىل مساء الدني
 عراض يلزمهارض، واألا عذكرناه، وال يستلزم إثبات اجلهة، وال اتصافه تعاىل باحلركة والنقلة، فإهن

منا القصد آلن، وإاا له على القدمي حمال على ما هو مقرر يف الكتب الكالمية ولسناحلدوث، واحلدوث 
 عد اليت مهدناها يف صفاته تعاىل.ختريج صفة النزول على ما يوافق القوا

ه وصفاته ه وقدرتعلم وقد أّول بعضهم النزول بنزول علمه أو قدرته وحنوه وهو غري منٍج، فإن
لنزول فصفته اوصوفها لى مل، ألن الصفة قائمة باملوصوف فإذا مل جيز عإن أريد نزوهلا نفسها فهو حما

 يزل جودات كلها مله باملوقدرتأوىل وأحرى، وإن أريد بنزوهلا تعلقها مبا يف السماء الدنيا فتعلق علمه و
ألرض أن موات واالس وال يزال فكيف خيص جبزء من الليل أو غريه، هذا مع القطع بأنه تعاىل ميسك

أو خيتص  ل إليهالنزو. فمن قبضته ال تزال حميطة بالسموات واألرضني كلها كيف حيتاج إىل اتزوال
 كتابه بينه اهلل يف كمة قداحمل تعلق علمه وقدرته هبا بزمان دون غريه. وإمنا اجلاري على القواعد واآليات

 مبثلني مثل فيك ومثل خارج عنك.
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لنور إذا جعل اومن املعلوم أن  ،اآلية [35: ]النور َّجب هئ مئ خئُّٱ: قوله تعاىل: األول
ائرة يه وأوسعها دناها إل أدحميطًا بدوائر شفافة سبعة ومثانية بعضها حميط ببعض، فأول ما يظهر أثره يف

لسابعة اورابعة إىل   ثالثةا إىلفرياه أهلها، مث ينفذ شعاعه إىل الثانية فيظهر فيه على حسب صفاته مث هكذ
ركة ونقلة ح نزول ل الا يرى النور قد نزل إىل دائرته وهو نزول ظهور وجتوكل من كان يف دائرة منه

بعده عن  يه، وعنك إلفعلى مثل هذا خرج صفة نزوله سبحانه مع تنزيهه عن تفاوت نسب دوائر األفال
 تقدم يف ة مابعض وقربه من بعض، بل هو أقرب إىل كل من نفسه، وال بد لك حينئذ من مراجع

الستواء هو ن صفة ادم أش، فتعلم أن صفة النزول من لوازم صفة االستواء، وقد تقاالستواء على العر
 ضرة االستواءري من حلتدبقيامه يف عامل األمر بسر التدبري، فنزوله حينئذ هو نزول روح األمر بسر ا

: ف]األعرا َّمك لك اك يقُّٱ: "وهو العرش" إىل سائر دوائر الكائنات حلكمة التعرف، قال تعاىل
 مهٰه جه هن من خن حن جن ممُّٱ: وقال تعاىل ،[5: ]السجدة َّاك يق ىق يف ىف يثُّٱ ،[54
 مت هب مب هئ مئ هي مي ُّٱ: مث بني أن ذلك التنزل حلكمة التعرف بقوله ،[12: الطالق]َّخي حي جي
 .[12: ]الطالق َّ هش مش هس مس هث مث هت

: ىلال تعاحيد، قإمنا نسب النزول إليه سبحانه، ألن روح األمر هي مظهر نور التو: تنبيه
وقد بّينا أن  ،[2: ]النحل َّمي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىكُّٱ

ألن  فته، حتقيقًاابة معرمبث نور توحيده هو وجهه سبحانه، فلهذا جعل نزول أمره مبثابة نزوله، ومعرفتها
 "من عرف نفسه فقد عرف ربه".

، اإلنسان  عامليفنزوله إذا علمت معىن نزوله يف العامل األكرب، فاعترب بذلك استواءه و: تبصرة
 العامل األصغر، كما سيأيت بيانه.: وهو

فال  ،[4: ]امللك َّرثُّٱ: إىل قوله [1: ]امللك َّيل ىل مل خلُّٱ: قوله تعاىل: املثل الثاين
ذلك، لضعفه  ك ببصركتدر تعتقد أن املراد منك أن يرجع بصرك يف طباق السماء، فإن اهلل يعلم أنك ال

خلق أي أن الرمحن خلقك و ،[3: ]امللك َّرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ: وشدة البعد، وتأمل قوله
فكما خلق  ،اآليات [3-1: ]الرمحن َّنبىب مب زب رب يئ ىئ نئُّ: السموات، قال تعاىل

تعلم : مثلةتلك األ ك يفالسموات، خلق فيك أمثلة هلا، ال تفاوت بني تلك األمثلة وبينك، فارجع بصر
استوائه  عاىل يفه تر أطوارك، ولأنه سبحانه ضرب قلبك لنفسه مثاًل، وذلك أن قلبك هو صاحب دوائ

س تنزل امل احلعدبري عامل خلق، وهو عامل حسك، وعامل أمر، وهو عامل غيبك، فإذا أراد ت: عاملان
 بروح أمره، وهو نور البصر.

ل إىل عامل  أن تصها إىلأن للروح الباصر سبع طباق، تتنزل من: ومن املعلوم عند علماء التشريح
رى أن تة، أال احلركوذلك حكمت بسببه أن نزوله سبحانه منزه، عن النقلة احلس، وأنت إذا اعتربت 

طور يف خقل وال  تنالقلب يدرك بالبصر، ويدرك به البصر الشيء البعيد حسًا يف آن واحد، من غري
 ها.بته إلي نسطباقه، ينفذ من بعضها لبعض، وال مهلة يف تنزله ورجوعه إليه، وال تفاوت يف
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نها مجل رأى عني ر إن العني مرآة القلب، أي من نظر إىل: من أهل النظروقد قال احملققون 
 بصر ليس حسًاا أن التقدوحقيقة قلبه، ولتحقق الروح الباصر بالقلب اشتبه على كثري من العقالء، فاع

 مغايرًا للقلب.
 حلس.عامل ا ا يفوكذا باقي احلواس، بل هي مبثابة الشبابيك، والقلب هو املدرك منها مل

 من أكرب كونهويكشف لك سر نسبة النزول إىل ربنا سبحانه، بنزول روح أمره،  هذا كلهو
 آيات توحيده.
 اهلل علي روحي ألرد عليه سالمه".رّد "ما من مسلم يسلم علي إال : احلديثيف : تذكرة

ن بة ملا حنمناس: اه هنبذكر وجوابه يف "األمايل" والقصدوقد نبهت على اإلشكال املتعلق هبذا، 
رد يده، وحااًل وهوتكمياًل لش حااًل جيمع روحه عليه، حتقيقًا لتوحيده،: فيه، فإنه للعبد مع اهلل حالني

ن على أ aلنيب به به اية، نهداية خللقه وتوفية حلقه، وهذا اجلمع والرد من األسرار اإلهل: روحه عليه
 ال يزال بروحه عند اهلل. - حاله يف مماته كحاله يف حياته -

 ياته.يف ح رد اهلل إليه روحه كما كان يردها: سلم عليه مسلم، أو جاءه زائر وإذا
لروح ع فيه ايتجمذلك، فإنه ما من نفس إال و رناه من الروح الباصر كشف حلقيقةوفيما ذك
ال وة وال كيفية ور بنقلري شعمؤديًا إليه ما يراه يف عامل احلس، مث يرد للعني من غ: الباصر إىل القلب

 زمان.
: ينهعا زايل مف أنه مل حينث، ولو حلف حال: أن روحه الباصر ما زايل قلبه: فلو حلف احلالف

 ية عند رهبا،كون باقتن ال لرد سالم املؤمن املسلم عليه، أمل حينث كذلك، وال يلزم من رد روحه إليه 
 وال من بقائها عنده أال تكون مردودة إىل نبيه، واهلل أعلم.

 احلس، يف عامل فال يكن حظك منه النزول .احلديث ،ول ربنا كل ليلةإذا مسعت بنز: تبصرة
: ه تعاىلذا بقوللى هواعترب بذلك نزوله سبحانه بروح ذكره إىل مساء قلبك، أال تراه كيف نبهك ع

: ]الطالق َّ من خن حن جن مم ُّٱ: اآلية، مث قال بعدها ،[129: ]البقرة َّ نئ ُّٱ ،[10: ]الطالق َّ خلُّٱ
: قال يف األولوألول، ام باآية نزول ذكره قبل آية نزول أمره، تنبيهًا على االهتماآلية، فبدأ ب ،[12
 َّ مت هب مب هئ مئ هي مي ُّٱ: وقال يف الثاين ،[11: ]الطالق َّ جعمع مظ حط مض خض حض جض مص خصُّٱ

العبد من   إخراجهلل يتوىلاوذلك يقتضي أن نزوله بروح الذكر يثمر النور واهلداية، وأن  ،[12: ]الطالق
بني من دل،  لم، وكم، بالعيثمر الداللة والتكليف: يكله إىل نفسه، وأن نزوله بروح األمرظلمته، وال 

 وبني من نور وبني من محل وأخرج، وبني من محل وكلف.
 : اختصاص نزوله بالثلث األخري من الليل، له ظاهر وباطن: تنبيه

 .فألن الليل حمل النوم، وتويف األنفس، ورقيها إىل اهلل: فأما الظاهر
يل، لوهي ثلثا ال اعات،سن النوم املعترب يف صالح البدن مثان أ: وقد ذكر أرباب العلم الطبيعي

وا قد ىت يكونحم، هبفاقتضت حكمة الربوبية ختصيص النزول بالثلث األخري رمحة للعباد، وتلطفًا 
 تيقظوا، وتأهبوا لقبول ما ينزل على قلوهبم من بركات نزوله سبحانه.
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عقد "ي: ديث احلألن احلجاب هو ليل القلوب، وهو ناشئ عن نوم القلب، ويفف: وأما الباطن
 ا توضأ احنلتدة، فإذت عقالشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثالث عقد، فإذا قام فذكر اهلل احنل

 عقدتان، فإذا صلى احنلت ثالث عقد".
يله، فإذا لهب ثلث ، فذعقدةفالقلب إذا نام بليله عقد الشيطان، فإذا استيقظ فذكر اهلل احنلت 

 حك جك مق ُّٱ: وحنتوضأ احنلت عقدتان، فذهب ثلثا ليله، ووضوؤه استغفاره، قال تعاىل يف قصة 
فإذا صلى فصالته يف ثلث الليل احلجاب اآلخر،  ،[11_10: ]نوح َّ جم يل ىل مل خل جل مك لك خك

: قيقةحله عن  يكشفووهي العقدة الثالثة، وهناك يكون نزول روح الذكر عليه، فتنحل عقده كلها، 
 خلطاب.بروح ا لتلذذكشف ليل احلجاب، وا: الوصلة وعالمة ،"أن الصالة صلة بني العبد وبني ربه"

 فصل اجمليء واإلتيان
 جم يل ىل مل خل ُّٱ: صفة جميئه سبحانه وتعاىل وإتيانه، يف حنو قوله تعاىل: ومن املتشابه

: ]الفجر َّخم حم جم هل مل ُّٱ: اآلية، وقوله [158: ]األنعام َّمن خن حن جن يم ىم مم خم حم
 رب يئ ىئ نئ ُّٱ :عاىلوهو أيضًا يرجع إىل معىن احملكم، وال ينافيه، ألن من احملكم قوله ت ،[22
نه يتجلى علمت أ ،[22: ]الفجر َّمم خم حم جم هل ملُّٱ: فإذا رددت إليه قوله ،[38: ]النبأ َّزب

 تجليه فيه.إليه ل وحلربوحدانيته يف الروح، وأن اجمليء للروح، ونسب إليه تعاىل، كما نسب نزول ا
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: أن الروح هو من عامل األمر، وقد قال تعاىل: وحتقيقه

 دته.وقد تقدم ذكر إتيانه يف ظلل الغمام، فال حاجة إلعا ،[158: ]األنعام َّمن خن حن جن
 ىئ نئ ُّٱ: عاىلتقوله  اعلم أن الروح األصلي، اجلامع حلقائق الصفات يف عامل األمر يف: حتقيق

لي بنور حب التجانًا، وهو صاهو روح القدس احملمدي، استواء ونزواًل، وجميئًا وإتي ،[38: ]النبأٱَّ يئ
و قدم، وهما تكالتوحيد، يف مظاهر السموات واألرض، ويف ظلل غمام الشرائع، وصور األعمال 

لك وصلته، ن وصن مني أ"أال ترض: صاحب الرحم اإلميانية، والنسب احملمدي، بدليل قوله تعاىل للرحم
" وإىل رمحه ال نسيبقطع إ"كل نسب يوم القيامة من: وأن من قطعك بتته" مع قوله عليه الصالة والسالم

 اآلية. [42: ]الزمرٱَّ ٰذ يي ىي مي خي ُّٱتعرج األرواح كل ليلة عند النوم : املتعلقة بالعرش
 فبسيماها يعرو فما كان منها طاهرًا سجد حتت العرش كما يف احلديث فسجوده وصلته هلا،

ما كان منها غري و ،[29: ]الفتح َّٰذ يي ىي مي خي حيُّٱبدليل قوله تعاىل يف املتصلني باملعية احملمدية 
قطعها  ه، ألنهلؤذن ظاهر بسبب التمريج الذي حصل له من الشيطان املخلوق من مارج من نار، مل ي

 ه.لطع اهلل ق: ون له همثرة قطعه هلا، وعدم اإلذ: باتباع العدو، فيسجد قاصيًا، فبعده عنها
سىن، يف احل هي "الرحم" اليت اشتق هلا اسم من امسه "الرمحن" صاحب أمساء اهللهذه : تنبيه

فما من اسم حسن للعبد،  ،[110: ]اإلسراء َّمم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ُّٱ: تعاىل قوله
ب صلته للرحم اإلميانية إال وهو مشتق من أمسائه تعاىل احلسىن، وإليها مرجعه، واشتقاقه منها على حس

صدق مودته إلخوانه املؤمنني، وقوة ألفته هبم، واجنماعه عليهم، وعالمة : احملمدية، وعالمة صلته هبا
اآلية،  ،[105: ]آل عمران َّ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ: وإليه اإلشارة بقوله تعاىل مفارقته هلم.: قطعه هلا
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كيف قطع : انظر بسبب التفريقف ،[159: ]األنعام َّمت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ: مع قوله
: ونبه على أهنم قد قطعوا عن اهلل بقوله ،[159: ]األنعام َّ رت يب ُّٱ: عنهم نسبة احملمدي، بقوله تعاىل

فتحقق بذلك  ،[28: ]آل عمران َّ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخُّٱ
 "من قطعك بتته".: قوله

يف يه طرت علب ما فية، وسجودها على حسوصلة الروح للروح احملمدية، والرحم اإلميان: إشارة
 القيام ب، وهوكون بسبيارة ت: أصل نشأهتا، من سر "ال إله إال اهلل" ورثته من نورها، وإرثها من نورها

 ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ: حبقها، وتارة يكون بنسب، وهو امتزاجها بالروح اإلميانية، يف قوله تعاىل
 سبب. ه إال اهلل" فهو أحق هبا، وهو صاحبفمن قام حبق "ال إل .[22: ]اجملادلة ٌَّّ ٰى ٰر

 ني مي زي ُّٱ: ومن أيد بروحها، فهو صاحب نسب، وقد ذكرها اهلل تعاىل يف قوله
 .[26: ]الفتح َّحئ جئ يي ىي

 فصل املعية
ل كالذكر  تب يف"كان اهلل ومل يكن معه شيء غريه، وكان عرشه على املاء وك: يف احلديث

 ن حصني.أخرجه البخاري من حديث عمران ب ،شيء"
عه إىل ه، ورجوتشابوقد كثر ذكر معية اهلل لعبده يف مواضع من الكتاب والسنة، وهو من امل

 اد. األعدحد يفاحملكم بأن يعلم بأن اهلل سبحانه يف املوجودات قد ضرب لنفسه مثاًل بالوا
واحد د المن شهو ثنانأن ما من عدد إال وهو يف احلقيقة يرجع إىل الواحد، فاال: ومن املعلوم

 ألعداد حقيقةدد من ات لعمرة مرة، والثالثة من شهوده مرة ومرة ومرة، وهكذا مجيع األعداد، فلو طلب
 تتناهى، لواحد الات اجمردة عن الواحد، مل جتدها، ولسبب ذلك كانت األعداد ال تتناهى، ألن جتلي

وهو األول  لوترية،ت ابتولوال معية الواحد للواحد ما ثبتت الشفعية، ولوال إحاطته بالشفعية ما ث
 قد شفعه،اآلية، فمن أشهده اهلل آخرية معيته له ف [7: ]اجملادلة َّ يه ىه مه جه ين ىن من خن ُّٱواآلخر 

سه دانيته يف نفه سر وحشهدومن أ ،فإن أشهده مع ذلك أولية معيته فقد أوتره، "إن اهلل وتر حيب الوتر"
"من عرف  : قولهسر يفلواحد( وهبذا يفهم الورجوع األعداد إليه، فقد وحده )ما وحد الواحد إال ا

 نفسه فقد عرف ربه".
نزهة عن حانه ماته سباعلم أنه تعاىل، كما أنه واحد يف ذاته، فهو واحد يف صفاته، وذ: تنبيه

 املعية، فليست مع شيء، وال معها شيء، ولكنه مع كل شيء بصفاته.
 ره.ة على سقدسبتجلي ذاته امل وكذلك العبد الذي وحده، وأشهده سر الوحدانية يف ذاته،

صفتني، وه بصفة يته لأن املعية من أحكام الصفات، فرب عبد يشهده اهلل مع: فقد ظهر لك هبذا
 .[46: ]طه َّ جض مص خص حص مس ُّٱ: كقوله تعاىل

التأييد ولشهود، ء باومعية الصفات عامة جلميع املخلوقات، وإمنا اختصاص األنبياء واألوليا
قال يل وقلت  :قوليي عن أحد أصحاب الشيخ أيب النجا رمحه اهلل، أنه كان بالروح منها، كما حك

 له، ويكثر من ذلك.
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 اهلل.: قال من هو الذي يقول لك وتقول له؟: فقيل له
 نعم. ويأخذ بيدي كلما قمت وقعدت.: قال اهلل يقول لك؟: قالوا
 شهدون.يال قال ال، بل للناس عامة، ولكين أنا أشهد، وهم  لك هذا خاصة؟: قالوا

بين ل موسى  رب عبد خيص بشهود املعية، وال يتعدى ذلك منه إىل اتباعه، كقول: تبصرة
 يشهدون به سرفورب عبد يتعدى منه نوره إىل أتباعه،  ،[62: ]الشعراء َّ ين ىن من خن ُّٱ: إسرائيل

 "إن اهلل معنا".: aاملعية، كقول سيدنا حممد 
: ]الشمس َّىب نب مب زبُّ: ك بتزكية النفس، قال تعاىلإذا أردت شهود نور املعية، فعلي: تربية

 بن معاوية عبد اهلل إىل ويف حديث رواه أبو عبد اهلل الترمذي احلكيم يف "نوادر األصول" بسنده ،[9
 ن عبد اهلل وحده"ثالث من فعلهن طعم طعم اإلميان، م: aقال رسول اهلل : ، قالFالغاضري 

كن من املريضة، ول نة، والالدر طيبة هبا نفسه، ومل يعط اهلرمة والبأنه ال إله إال هو، وأعطى زكاة ماله 
 أوسط أموالكم، وزكا نفسه".

 ."أن يعلم أن اهلل معه حيث ما كان": وما تزكية نفسه؟ قال: فقال الرجل
 تثمر العلم مبعية اهلل.: فانظر كيف نبه على أن تزكية النفس

 مباذا تكون تزكية النفس؟: فإن قلت
 ذكرين".ه حني يأنا معو"أنا عند ظن عبدي يب، : الذكر، قال اهلل تعاىل يف احلديث بلزوم: قلت

 يكون تطهري النفس وتزكيتها.: فعلى حسب الذكر
سب وعلى ح ،[15: ]األعلى َّ ىي مي خي حي جي ُّٱ ،[14: ]األعلى َّ يه ىه مه جه ين ُّٱ: وقال تعاىل

 التزكية يكون شهود املعية.
 فصل احلب

 َّ حئ جئُّٱ :قولهبصفة احلب، وقد نسب يف الكتاب إىل اهلل تعاىل : ومن الصفات املتشاهبة
وكذا يف السنة، يف  ،[31: ]آل عمران َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ: وبقوله ،[54: ]املائدة

التعبري  رجع إىلينه أ: أحاديث، وقد اختلف علماء الظاهر والباطن يف تأويله، واملعول عليه عندهم
ه إقباله بوج: ه لعبدحب اهللحمبة إدامته لذكره، وإقامته لطاعته، و: بالشيء عن مثراته، فحب العبد هلل

الذي محلهم لوصف، وقة اإحسانه ورمحته إليه، وإفاضة سوابغ نعمه وجوده عليه، وهذا فيه تعطيل حلقي
لتعاليه عن  بحانه،عبارة عن ميل القلب، وهو مستحيل على اهلل س: أن احلب يف الشاهد: على ذلك
 احلوادث.
أن احلب ترجع حقيقته مطلقًا إىل سر روحاين، جيمع اهلل به املتفرق، ويوحد املتعدد، : تحقيقوال
فما من شيء من الكائنات، إال وفيه سر من الواحد قائم  ،[35: ]النور َّجب هئ مئ خئ ُّٱوذلك أن 

ء أن املخلوقات خمتلفة من حيث األمسا: به، كما تقدم حتقيق ذلك يف "فصل املعية"، ومن املعلوم
وإمنا تأتلف  ،[123: ]هود َّ يل ىل مل يك ُّٱوالصور، ومراد اهلل منها ائتالفها يف الرجوع إىل الواحد 
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الصور واألمساء املختلفة من حيث ذلك السر القائم هبا من جتلي الواحد، وليست كلها متساوية، بل 
 هي متفاوتة على حسب قابليتها لتجليه.

سر ا من الهبم تالف بالصورة واالسم، عما قاموقد جعل اهلل احلب سرًا يكشف حجاب االخ
 املتفق، فيأتلف السر مع السر بواسطة التعارف.

ن حصل " فإتلفها اخ"األرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر من: ويف احلديث
ن حصل من أحد وإ ،[54: ]املائدة َّ حئ جئ ُّٱحصل التحابب من اجلانبني : نيالكشف من اجلانب

كشف له عن  حبن امُلألبه،  يظهر عليه أنه حيني اختص باحملبة، وهلذا جتد بعض الناس حيب من الباجلان
 .م مبحبهلقائاسر التوحيد املناسب له القائم مبحبوبه، فألفه ومل يكشف حملبوبه عن السر 

 أن ال حمبوب يف الوجود إال اهلل.: ومجلة األمر
 : اًل فقال يف حمبوبه شعرًاولقد أحسن بعضهم يف التنبيه على ذلك إمجا

  تتتتتتت    تتتتتتت   ستتتتتتت   الق تتتتتتت ل ستتتتتتت   التتتتتتت  
 

  ! يتتتتتتتت    ال متتتتتتتت  ا  لستتتتتتتت  أ ر  متتتتتتتت   تتتتتتتت  
 

 : وقال بعضهم 
 ال   تتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتتت ح ي تتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتتت  
  ال تتتتتتتتتتتتتت    مي تتتتتتتتتتتتتت  غتتتتتتتتتتتتتترا    تتتتتتتتتتتتتت  

 

 يتتتتتتت   تتتتتتتر  ال  تتتتتتت  لمتتتتتتت  :  التتتتتتت رف   تتتتتتت ح 
 ي تتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت  

 

يتحد وقها التوحيد فيجتمع متفر فقد ظهر أن احلب سر يكشف حجاب احلوادث عن أسرار
ة من ليس على حقيقحملب، فها امتعددها ومن توهم أنه امليل أو اإلرادة، أو بعض اآلثار احلادثة اليت جيد

 أمره، وإمنا التبس عليه األعراض املنفعلة عن احلب باحلب.
عن احلوادث  دًاجمر توحيدأنه ال يطلق على العبد أنه حيب اهلل إال إذا كشف له عن سر ال: واعلم

يف حقيقة  اللتباسصل احفأحبه، فأما إذا أحب السر متومهًا أنه أحب مظهره من احلوادث فال، وهبذا 
 احلب ويف إطالقه على غري اهلل ويف صحة إطالقه عليه.

ل له ث" جمماحلواد "ال يصدق حب اهلل إال بالكشف عن سر التوحيد، جمردًا عن: قولنا: تنبيه
 تارة يكون عيانًا، وتارة يكون إميانًا.: شف جتريدهأن ك: تفصيل، وهو

 توجه يف الشمس، مث حيث توجه إليه يف الكواكب، مث يف القمر، مث فالعيان كحال إبراهيم 
 اآلية. [79: ]األنعام َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ: إليه جمردًا، فقال

ان، كحال من ميواإل [76: ]األنعام َّ زب رب يئ ُّٱ: ونبه على جتريد حبه عن احلادث، بقوله
: ذلك السر ف له عنب كشأخربه الصادق "أن السر يف هذا املظهر". فنشأ له بنور التصديق واإلميان ح

 كشفًا إميانيًا.
فنبه على أن سر  ،[31: ]آل عمران َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ: ومنه قوله تعاىل

فيها يستلزم اتصافه هبا، وهو  له مظهر، وهو ظلل غمام الشريعة، واتباعه: التوحيد، املأذون يف حمبته
مبثابة تعرض احملب للمواطن اليت يظهر له فيها حمبوبه، ومن شأن املتعرض ملواطن احلبيب، أن يراقب 
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"اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه، : aوجه حمبوبه عند جتليه فيها، فلهذا أمر العبد باملراقبة، يف قوله 
 فإن مل تكن تراه فإنه يراك".

 يل ىل مل خلُّ ،[80: ]النساء َّحم جم يل ىل مل خل ُّٱ: ن هذا قوله تعاىلوم: تبصرة
: مظهره :جلامعاأن سر التوحيد : يتضمن اإلخبار للعباد: وحنوه من اآليات ،[10: ]الفتح َّحم جم

 " فمن أحبه فقد أحب اهلل.a"حممد 
 احلجر، والبعري، ويسعى إليه الشجر.: ولشهود ذلك السر، كان يسجد له

 هب مب خب حب جبُّٱ: ب عن جترده، حىت أخرب به يف قوله تعاىلومن االتباع من حج
 .[64: ]النساءٱَّمحجخ جح مج حجُّٱ: إىل قوله ،[64: ]النساءَّجت

اهلل  اهلل، فإن حمبة اعذرين يا رسول: يف نومه، فقال له aأنه رآه : عن بعض الشيوخ: وحيكى
 حبين. فقد أاهلل حبوحيك يا مبارك، من أحبين قد أحب اهلل، ومن أ: شغلتين عن حمبتك، فقال له

ديث، فيه ه" احلا أحببت"وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه، فإذ: قوله تعاىل: حتقيق
 : أسرار، منها

 التنبيه على أن احلب سر جيمع املتفرق، ويوحد املتعدد، كما ذكرناه.
 "احلبيب أنت، إال أنك غريه".: ومن كالم احملققني

: محقيقة التقسي ، وترجعبوبًاعبد تارة يكون حمبًا متقربًا وتارة يكون حمالتنبيه على أن ال: ومنها
 .[5: ]السجدة َّىك مك لك اك يق ىق يف ىف يثُّٱ: إىل شهود العبد، وحظه من جتلي قوله تعاىل

: وعالمته هو حمب،فهلل، اما منه إىل اهلل، فقد شهد رجوع األمر بسر التوحيد منه إىل : فإن شهد
 وه.رب بالنوافل، وغلبة الشوق، والقلق، واهليمان، وحندوام ذكره، وتوجهه بالتق

، فهو حمبوب، يد إليهلتوحوإن شهد ما من اهلل إليه، فقد شهد بدء األمر من اهلل، وتنزله بروح ا
 السكون، واالستسالم، ودوام املراقبة.: وعالمته

 ه.بقسم يفىن مبحبوبه، وقسم يبقى : التنبيه على أن احملبوب قسمان: ومنها
ونبه  سمع به"يالذي ": "كنت مسعه"، ونبه على حال الثاين بقوله: به على حال األول بقولهفن

 [17: ]األنفال َّخن حن جن يم ىم مم خمُّٱ: ال بقاء إال بعد فناء، ومنه قوله تعاىل: هبما، على أنه
ى وعل ،[17: ]األنفال َّيم ىمُّٱ: وعلى البقاء بقوله ،[17: ]األنفال َّمم خمُّٱ: فنبه على الفنا بقوله

 .[17: ]األنفال َّخن حن جنُّٱ: حتقق احملب باحلبيب، بقوله تعاىل
 يه ىهُّٱ: إىل قوله ،[1: ]اإلسراء َّجم يل ىل مل خلُّٱ: ومن ذلك قوله تعاىل: دقيقة
 : ، والسميع البصري هو احلبيب. شعرaالضمري حملمد  ،[1: ]اإلسراء َّحيخي جي

 رأ   متتتتتتتتتتتتتتتتتتتر الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتم  ا فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ  ر   
    تتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر  متتتتتتتتتتتتتتتتتترا ا  ل تتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لر م ي ليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل   زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 رأيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  رأ    ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 : وإمنا يتضح قصد الشاعر بتخرجيه على ما حنن فيه، وهو
من عشاق حمبوبته، وأن حمبوبته رأته ذات ليلة، فكسته برؤيتها له : أنه يشري على أن قمر السماء

ق بتلك الليايل اليت نور مجاهلا، وحماسن صفاهتا، وألقت عليه شبهها، وأعارته امسها، فأذكرت هذا العاش
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وصلته بالرقمتني، فإهنا بوصلها له أفنته عن صفاته، وغلبت عليه بصفاهتا، حىت صارت معه كالقمر 
 الواحد، وكالمها ينظره.

وهي عني  بعينه، تنظر "كالنا ناظر قمرًا" أي قمرًا واحدًا، تعدد مظهره، لكوهنا: وهلذا قال
 نفسها.: ن البصري هلاا، فكاها هبرآ: ر بعينها، ألهنا أعارته عينهااحملبة، ألن احملب صار حمبوبًا، وهو ينظ

 فصل لفظة عند
هي يف اللغة ريًا، وة كثومن املتشابه لفظة "عند" وقد جاءت منسوبة إىل اهلل، يف الكتاب والسن

 ادة امللك.ىل، إلفتعا كلمة تستعمل إلفادة امللك، وإلفادة احلضور، وال اشتباه يف استعماهلا هلل
 وإمنا االشتباه يف إفادهتا للحضور.

وراء  ل حضرتهدس، بليست حضرة مكانية، لتعاليه عن املكان تق: واعلم أن حضرة اهلل سبحانه
فعطف  [19: ]األنبياء َّحئ جئ ىييي ني مي زي ريُّٱ: حضرات السموات واألرض، قال تعاىل

ت اء السمووالعطف يقتضي املغايرة، وهي مع كوهنا ورا َّمف خف حف جفُّٱعلى  َّجم هلُّٱ
ة إال كانيمواألرض، فهي مهيمنة على حضرات السموات واألرض، وحميطة هبا، فما من حضرة 

 .[3: ]األنعام َّنئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱوحضرة اهلل حميطة هبا 
 .قيقةمتعددة حبسب اإلضافة، متحدة حبسب احل: وإذا تقرر ذلك، فعنديته سبحانه

 يشهدها أرباب :" ختصهنديةله يف جتليه "عفأما تعددها، فألنه ما من اسم من أمسائه تعاىل، إال و
 ه.ضا منوخيلع عليهم فيها خلع الر القلوب الذاكرة له، وفيها جمالس املناجاة هلم.

 كره.خترج الربوبية ألهله، وتظهر تواقيع الوالية بذ: ومن سلطان ذلك االسم
 نث مث زثُّٱ: عاىلتوأما احتادها حبسب احلقيقة، فعند اهلل، هو موطن استقرار عباده، قال 

بده، عبومعىن ذلك أن عندية اهلل، ما زالت وال تزال حميطة  ،[98: ]األنعام َّىقيق يف ىف يث ىث
ولكن  ،[16: ]ق َّىنين من خن حن جن يمُّٱ ،[85: ]الواقعة َّيئ ىئ نئ مئُّٱ: كما قال تعاىل

فت لوده، وإن اختبدئه وعه ومرب عبد دام له هذا الشهود، فهو ال يزال مستقرًا عند اهلل يف حمياه وممات
 عليه األحوال.

تعاقب لكشف، واائق ومعىن "توىف هذا العبد باملوت إىل اهلل" ترقيه يف مراتب التجلي، وحق
 مظهرًا بعد مظهر.: مظاهر "العندية" على روحه

يطه، ثرة ختلكسبب ورب عبد شهد يف البدء "عندية" اهلل له، مث حجب عنه مكانه من اهلل، ب
 وبًا إىلجفال يزال حم به، دعه اهلل لرسل أسبابه ومالئكته املوكلنيوظلمة اكتسابه، فذلك مستودع استو
 : األجل املقدر له، فريد إىل اهلل، كما قيل

  متتتتتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتتتتتت    اا  تتتتتتتتتتتتتت   إ    ي تتتتتتتتتتتتتت 
 

     تتتتتتتتتتتتتتت  ي متتتتتتتتتتتتتتت   أ   تتتتتتتتتتتتتتتر  ال  ا تتتتتتتتتتتتتتت  
 

 خن حن جن يمُّٱ: اىلإىل كشف احلجاب، وجتلي إحاطة اهلل به، كما قال تع: وترجع حقيقة الرد
اآلية،  [22-21: ]ق َّاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رثُّٱ: إىل قوله [16 :]ق َّىنين من

 : هنالك يشهد أنه ال مستقر إال عند اهلل، وقد نظمت يف ذلك
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  تتتتتتتتت    تتتتتتتتت  أ ستتتتتتتتتل أ تتتتتتتتت   تتتتتتتتت  ف تتتتتتتتت    
 ف تتتتتتتت  يتتتتتتتت   ل م تتتتتتتت   تتتتتتتت ا   تتتتتتتت    تتتتتتتت   

 متتتتتتت   ر تتتتتتت    تتتتتتت  التتتتتتت : فتتتتتتت ح أ تتتتتتت  مقتتتتتتتي 
 

  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا  أ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأرف هللا م ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
   تتتتتتتتت  رف تتتتتتتتت     تتتتتتتتت ل المتتتتتتتتترف ف ر م تتتتتتتتت 

   ال  تتتتتتتتت  متتتتتتتتت  ا ق  تتتتتتتتت  تتتتتتتتت ال   تتتتتتتتت ا ا  أأ
 

صني من أهل تنبه على العباد املخصو [18: ]األنعام َّخن حن جن ممُّٱ: قوله تعاىل: إشارة
 "العندية" واالستقرار.

 فظة.خطاب للمحجوبني من املستودعني للح ،[61: ]األنعام ََّّ ٍّ ٌُّّٱ: وقوله
 َّزت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّٱ: وهلذا قال

 جف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جضُّٱ: مث حذر املكذب بذلك، بقوله تعاىل ،[62-61: م]األنعا
لبصرية، ايظهر بزوال حجاب  ونبه على أن مستقر األنباء عنده، وأنه ،[67-66: ]األنعام َّمف خف حف

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حصُّٱ: إىل قوله [8-7: ]القيامة َّجتحت هب مب خب حب جبُّٱ: بقوله
 .[13-12: ]القيامة َّمع

: له ظاهر وحقيقة، فظاهره [96: ]النحل َّمب زب رب يئ ىئ نئ مئُّٱ: تعاىل قوله: تنبيه
لى ع -ن اجلزاء اهلل م ا عندبصدد الزوال والنفاد، وم: أن ما عند العبد من املال والولد وزينة الدنيا

 باق ال ينفد. - تقدير إنفاقه
سبته نوهي : ةة أصلينسبة عارضة، وهي نسبته للعبد، ونسب: فكل شيء له نسبتان: وأما حقيقته

سبته إليه، ن" هو عند اهلل"ومعىن كونه  نسبته إليه، وهو فائت زائل.: فمعىن كونه "عند العبد" هو هلل.
 وهو باق ال يزول.

 .وقد بقيت له  اهلل،ها إىلأن العبد خيرج األشياء كلها عنه، وميحو نسبتها إليه، بنسبت: واملراد
 مظ حط مض خض حض جض مص خصُّٱ: عاىلومىت نسبها إىل نفسه وقدرته، فقدت، قال ت

 أخذت وزالت.: اآلية، فعند ظن القدرة عليها [24: ]يونس َّجف مغ جغ مع جع
 [7: ]القصص َّ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ: وقال تعاىل يف ضده

ويبقيه  حبفظه، توالهيأن تلقيه من يدها، وخترجه عن حفظها، فإن اهلل حينئذ : فأرشدها عند اخلوف
 برمحته.

دعائه لإلقبال فيه تلطف بعبده يف است [17: ]العنكبوت َّنب مب زب ربُّٱ: له تعاىلقو: تربية
ال : عل الرزقجب، فلو الطلعليه، باإلعراض عن سواه، ألن العبد جمبول على االفتقار للرزق. وإيثاره ب

بتغاء انه جعل أ: بدهشغله ذلك عن اهلل، فكان من لطف اهلل بع: يكتسب إال باإلقبال على األسباب
 ذلك يف حضرتهبالعبد  يكونفرزق باإلقبال عليه، إقبااًل يشهد به العبد قرب اهلل منه، وإحاطته به، ال

 جاءه الرزق من حيث ال حيتسب.: ومىت بلغ العبد إىل هذا وعنده.
 حل جلُّٱ يا زكر أال ترى مرمي ملا تركت األسباب، وأقبلت على اهلل بلزوم احملراب، كان

 اآلية. [37: ]آل عمران َّخي حي جي ٰه مه هنجه من خن حن جن خممم حم جم هل مل خل
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 فصل لفظة أين
 "أين" وهي كلمة يستفهم هبا عن احليز املكاين.: ومن املتشابه لفظة

 a قوله والسنة يف [4: ]احلديد َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ: وقد ورد هبا الكتاب يف قوله تعاىل
 حمال. أن التحيز على اهلل: ومن املعلوم يف السماء".: "أين اهلل؟ فقالت: للجارية

انه، م، ال له سبحلالزم هلين افإهنا أطلقت إلفادة معية اهلل للمخاطبني يف األ: فأما "أين" يف اآلية
فصل  ليه، يفالم عوأما إطالقه يف حديث اجلارية، فقد تقدم الك فهو مع كل صاحب أين بال أين.

 "الكالم على اجلهة" و "اإلسراء".
 فصل الضحك، والرضا، والغضب

 بصفة الضحك والرضا والغضب.: هومن املتشاب
 ديث.وورد الضحك يف السنة يف أحا وقد ورد الرضا والغضب يف الكتاب والسنة.

: ان فهوكيًا ما ، وأوقد اختلف أهل احلقائق يف معىن الرضا يف الشاهد، وهل هو حال أو مقام
لى اهلل عمتناعه ا، ومن مقولة "الكيف" احلادثة، وهو مستحيل على اهلل، فالضحك يف الشاهد معروف
يكون صورة، ف اليفبالنسبة لذاته ضروري، فلذلك كان من املتشابه، ورجوعه للمحكم مبا قدمناه 

لضحك اإن أصل ك، فظهور الضحك يف الصورة، اليت يتجلى فيها ربنا على عبده، وال اشتباه يف ذل
، يت تسمى ضحكًايفية الالكن بعند احلكماء ينشأ من إقبال القلب إىل وجهة الصدر، فينفعل إلقباله البد

 اهلل.: والفاعل يف احلقيقة لذلك كله هو
هر ظي أنه: من عمله أنه إذا أقبل بروح توحيده، على عبده يف الصورة املتشكلة،: فال إشكال

 ب.على تلك الصورة بإقباله هيئة الضحك املناسبة للضحك املعتاد، بإقبال القل
ذلك بيتضاعف واه، والوجه إليه، باملعىن الذي قدمن وينسب ذلك الضحك إليه، كنسبة الصورة

 نعيم الرؤية للمؤمن، وإفاضة جوائز وخلعة الكرم عليه.
 وقد ثبت أنه "يلقى املؤمن إذا مات بروح ورحيان ورب غري غضبان".

عدم وحكه فانظر كيف جعل مظهر لقائه الروح، ويف الروح يظهر لذلك العبد رضاه وض
القي ربه، الروح ي هر الربوبية وأن العبد بلقائهأن الروح مظ -غري غضبان ورب-: غضبه، وحقق بقوله
ي الفعل رب على الروح، وأشرك بينهما يف تعدألنه عطف ال -عربيةعلى قواعد ال-ولوال ذلك ألشكل 

 إليه بالباء على وجه تعديه للمفعول، وذلك ينايف كون الرب فاعاًل ليلقى.
 ي ذكرناه، مل يبق فيه إشكال.وإذا أنت أخرجته على املعىن الذ

 واهلل تعاىل أعلم.
 

 ه وكرمهمتت الرسالة املباركة، حبمد اهلل وتوفيقه، ومنّ 
 وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثريًا وصلى اهلل على سيدنا حممد

 واحلمد هلل رب العاملني
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 مشاهد األسرار القدسية ومطالع األنوار اإلهلية

 نمشهد نور الوجود بطلوع جنم العيا
 يل ىل مل خل

 ظاهر.لعدم الا: لتمن أنت؟ ق: أشهدين احلق مبشهد نور الوجود، وطلوع جنم العيان، وقال يل
: لذلك قلتو: لتوالعدم كيف يصري وجودًا؟ لو مل تكن موجودًا ملا صح وجودك؟ ق: قال يل

 العدم الظاهر. وأما العدم الباطن فال يصح وجوده.
، وقد ود حادثال وجوالوجود الثاين، فال عدم سابق،  إذا كان الوجود األول عني: مث قال يل

 ثبت حدوثك.
 ليس الوجود األول عني الوجود الثاين.: مث قال يل
 يات.الوجود األول كوجود الكليات، والوجود الثاين كوجود الشخص: مث قال يل
 ك هو.كذل: العدم حق، وما مث غريه، والوجود حق ليس غريه. قلت له: مث قال يل

 دليل. ال مقلد، وال صاحب: أراك مسلمًا تقليدًا، أو صاحب دليل؟ قلت :قال يل
 ت.صدق: الق ثلية.أنا الشيء بال مثلية، وأنت الشيء بامل: فأنت ال شيء. قلت له: قال يل

  شيئًاو كنت ل: نعم: ما أنت بشيء، وال كنت شيئًا، ولست على شيء. قلت له: مث قال يل
قابل، مكان يل لشيء  على شيء لقامت النسب الثالث. ولو إين الألدركين جواز اإلدراك. ولو كنت  

 وال مقابل يل.
غري  وف منوجدت  يف األبعاض ومل ُأوجد، فأنا مسمى من غري اسم، وموص: مث قلت له

وت وصف، ومنعوت بال نعت، وهو كمايل. وأنت مسمى باالسم، وموصوف بالوصف، ومنع
 بالنعت، وهو كمالك.

 ف املوجود إال املعدوم.ال يعر: مث قال يل
 ال يعرف املوجود على احلقيقة إال املوجود.: مث قال يل
 الوجود مين، ال منك، وبك، ال يب.: مث قال يل
 من وجدك وجدين، ومن فقدك فقدين.: مث قال يل
 من وجدك فقدين، ومن فقدك وجدين.: مث قال يل
 من فقدين وجدين، ومن وجدين مل يفقدين.: مث قال يل

  لك.الوجود والفقد يل، ال: مث قال يل الوجود والفقد لك ال يل.: يل مث قال
 يل. كل وجود ال يصح إال بالتقييد، فهو لك. وكل وجود مطلق فهو: مث قال يل
 وجود التقييد يل، ال لك.: مث قال يل
 وبالعكس. :مث قال يل الوجود املفروق يل بك، والوجود اجملموع لك يب.: مث قال يل
 الوجود باألولية غري وجود، ودوهنا هو الوجود احلقيقي. :مث قال يل
 الوجود يب، وعين، ويل.: مث قال يل
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 الوجود عّني، ال يب، وال يل.: مث قال يل
 الوجود ال يب، وال عين، وال يل.: مث قال يل
 إن وجدتين مل ترين، وإن فقدتين رأيتين.: مث قال يل
ود لى الوجعوقفت دي. فلو اطلعت على األخذ ليف الوجود فقدي، ويف الفقد وجو: مث قال يل

 احلقيقي.
 مشهد نور الصمت بطلوع جنم السلب

 يل ىل مل خل
إال  ون موضعالك سين، فما بقي يفور الصمت، وطلوع جنم السلب، فأخرأشهدين احلق مبشهد ن

 ارتقم بكالمي، وما سطر كتاب إال من ماديت وإلقائي.
 الصمت حقيقتك.: مث قال يل
 لصمت ال غريك، والصمت ليس إليك.ا: مث قال يل

س الشم إن كان الصامت معبودك حلقت بأصحاب العجل، وانتظمت مع أهل: مث قال يل
 والقمر، وإن مل يكن الصامت معبودك، كنت يل ومل تكن له.

 ت.ت صامعلى الكالم فطرتك، وهو حقيقة صمتك. فإذا كنت متكلمًا فأن: مث قال يل
بك رى، وطي، وبك آخذ، وبك أبسط، وبك أقبض، وبك أبك أتكلم، وبك أع: مث قال يل

 أوجد، وبك أعلم.
لك رى، ولك أتكلم، ولك أعطي، ولك آخذ، ولك أبسط، ولك أقبض، ولك أ: مث قال يل

 أوجد، ولك أعلم.
. ك دائماأنظر أنت موضع نظري وأنت صفيت، فال تتكلم إال إذا نظرتك، وأنا: مث قال يل

  تتكلم.فخاطب الناس على الدوام، وال
 صميت ظاهر، وجودك وكونك.: مث قال يل
ُأعرف.  كلم حىتا، فتلو كنت أنا صامتا مل تكن أنت، ولو تكلمت أنت ما ع رفت أن: مث قال يل

 اطقة يفروف ناأللف صامت، واحلروف ناطقة، واأللف ناطق يف احلروف وليست احل: مث قال يل
 هلا، وهي ال تشعر. األلف. واحلروف مدبرة عن األلف، واأللف مستصحبة

 احلروف موسى واأللف العصا.: مث قال يل
 يف الصمت وجودك، ويف النطق عدمك.: مث قال يل
 ما صمت من صمت، وإمنا صمت من مل يصمت.: مث قال يل
نت مية، فألدميواتكلمت أو صمت فأنت متكلم. ولو تكلمت أبد اآلباد ما دامت : مث قال يل

 صامت.
 شف.ع، تكى بك كلَّ شيء، وإن تكلمت ضل بك كل شيء. فاطلإن صمت اهتد: مث قال يل

 
 مت الكتاب
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 رسالة الباء

 يل ىل مل خل
 وآله وصحبه وسلم تسليما وصلى اهلل على سيدنا حممد

الدين أبو  ييرفني، حمالعاوقال الشيخ العامل احملقق ناصر الطائفة، عالمة الوجود، كعبة العلماء 
 حلسىن.ه باليب الطائي احلامتي األندلسي ختم اهلل العر علي بن حممد عبد اهلل حممد بن

ئق اضعناه يف احلقودي مبا يط خبد له كتابًا طلبته أن أقيّ  يَّمسألته، وتنجح عل يَّعل سألين من تعزُّ
ن نفسه، م سَ ِلإنه اخت  :ال فيهق مٌ اإلهلية، والرقائق الروحانية، مث جرى منه أكرمه اهلل يف أثناء اجمللس كال

رت هإن األشياء ظ :نورسره من عامل قدسه، وقيل له يف ذلك اخلطاب املذكور، املكتشف بال ونودي يف
 ما. بالباء. والباء فيها أمٌر

 ى.عمَُّـامل رت؛ فإن كل أحد ال يقدر على فّكفتحيَّ: قال
 فلما قامت احلرية، واحلضرة من عادهتا الغرية.: قال

ة إىل الزياد هبذه ب، وارتفع اخلطاب، ورجعتاضرب عشرة يف عشرة، مث س ِدَل احلجا: قيل يل
 عرَبردنا أن ن ياله، أخ ةانعامل الشهادة، فلما عرض علينا ما شوقه به يف عامل مثاله، وخوطب به من خز

 ة له يف عامل اإلهلام.ينعن إعجام هذا الكالم، ونلحقه مبرتبته املع
شهود طانه، ور سل بقائي ظهواحلمد هلل باهلل، فإنه أثبت لعيين، وأبقى لكوين، ويف: فقلت

ء املشغوف ب اآلبامد أببشر، وصلى اهلل على حم ، وال التحم روٌحإحسانه، ولوال باؤه ما ظهر أثٌر
 بالباء، وعلى آله، وصحبه، وسلم تسليمًا كثريًا.

لباء فيها لباء. واشياء ظهرت باقيل لك إن األ إنه: فإنك قلَت - أبقاك اهلل -ليي يا َو: أما بعد
 اضرب عشرة يف عشرة.: فقال لك ٌر ما، فتحريَت فيما قيل لك.أم

 لتمامية، وذلكلغاية الى افاعلم أنه قد مجع لك يف هذا اخلطاب ُلباب احلكمة اإلهلية، ونبَّهك ع
واحلق الذي  العدل، فإنه ، وهو حرف شريف؛"من الوجود"أن الباء أول موجود، وهو يف املرتبة الثانية 

 حلق تعاىل بهاافتتح  ته أنواألرض وما بينهما، وإنه من شرفه، ومتكنه من طريق مرتبقامت به السماوات 
 .َّ مل خل ُّٱ: كتابه العزيز فقال

أ ري بسملة ابتدتوبة بغة الفبدأ بالباء، وهكذا بدأ هبا يف كل سورة، فلما أراد اهلل أن ينزل سور
 احلروف. براءة من اهلل فبدأ بالباء" دون غريها من: فيها بالباء "فقال

نه عليه مكتوب، كأ ما رأيت شيئًا إال رأيت الباء: يقول Eوكان شيخنا وإمامنا أبو مدين 
 يقول يف كل شيء، يب قام كل شيء، فكانت الباء يف إزاء كل شيء.

 أنا النقطة اليت حتت الباء.: فقال أنت الشبلي؟: وقيل للعارف الشبلي
 لك.ا من التاء والثاء وغري ذيشري أنه كما تدل النقطة على الباء ومتّيزه

وكذلك تدل أنا على السبب الذي عنه وجدت، ومنه ولدت، وبه ظهرت، وبه بطنت، فهذان 
شيخان كبريان شاهدان عادالن قد َشِهَدا لك بشرِف هذا احلرف وجاللته على غريه من احلروف. وأنا 
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. وذلك أن الباء يف العدوة الدنيا إن شاء اهلل أفّصل لك ما فيه ما يقتضيه حال الرؤيا وينزل عليك به
، وهو من عامل الشهادة والظاهر. وله من املراتب املرتبة الثانية "من الوجود، وهو حرف  اتصال ووصلة

 والباء فيها أمٌر ما.: حرف جمهوٌر، وله شركة مع امليم، وهلذا قيل لك
 أيضًا حرف وصلة، وهو من عامل الشهادة والظهور.: فامليم

د يقتضي ه. والشطق براتب الثانية؛ من التثنية إال أنه حرف مهموس، وشدد لك النوله من امل
  ما.: يف قوله  امليميفدغمت "أمر" ُقلبت ميمًا، وُأ: لك أنَّ فيه حرفًا آخر، وهو النون الذي يف قوله

 "أنا من أهوى ومن أهوى أنا": وهذا هو املقام "الذي يقال فيه
 : عنه فقالس ئل اجلنيد  وعن هذا املقام

    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    غ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ا    حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

  غ حيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  غ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ا  يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 "."كنت مسعه وبصره: وقال اهلل تعاىل فيه " أنا احلق".: وقال اآلخر فيه
رف أحٌد ع امولوال الشد  وهو تصيري الذاتني ذاتًا واحدة يف العني، وأهنا ذات واحدة يف النطق،

 .ى ليس إال هللأن إحياء املوت - طعًاق -مل الشهادة ذاٌت واحدة كما نعلم يف عا ذاتني، ولكن
يف الطائر فكان طائرًا. فما وقع يف الشهادة، وال أبصره العني  مث رأينا عند نفخ عيسى 

سوى ذات واحدة، وهو عيسى ولكن أعطى الفعل واألثر بأن مث ذاتًا أخرى عنها كان هذا الفعل، 
الشدُّ الظاهر يف النطق يف احلرف هو مبنزلة األثر، والعقل يدل على أن َثم ذاتًا أخرى غري فهما ذاتان ف

ا، ما يقوله أهل السكر من االحتاد". مث نسبة النون مَّ ما شهدناه فأنبأ أيضًا يف هذا الكشف " بتشديد 
ن املراتب اخلمسة وهي املدغمة من امليم نسبة قريبة منها أهنا من العامل املهموس مثل امليم، وهلا م

اخلمسون يف العشرات ويف املرتبة الثانية للفردية، كما كانت امليم يف املرتبة الثانية للتثنية والشفعية. فإنَّ 
هلا من املراتب الرابعة وهي األربعون يف العشرات فلها حكم اجملاورة يف العدد. فلهذا أدغمت فيها 

بة الثنائية وهي أقوى شبه بالباء. ويف املرتبة من امليم؛ فإن وخفيت وأشبهت النون الباء من حيث املرت
 ـالباء ثانية الوحدانية، والنون ثانية الفردانية. والفرد أقرب إىل الوحدانية والوترية من الزوج فإنه ك

"هو"، فلهذا احتملت الباء أن تدغم النون يف امليم لشبهها هبا، من جهة األحدية. وهلذا خيتص به كل 
من هذه الثالثة، ما خيتص به اآلخر وذلك أن الباء، اختصت باألولية وليس ألحد  ذلك املقام؛ واحد 

ألهنا يف املرتبة الثانية من وجود خالقها واألولية على خالقها حمال، فبقيت األولية هلا. وهلذا ينتشئ العدد 
ة الثانية ظهر وجود العدد، والذي منها. فإن الواحد ال يقال فيه إنَّه عدد. فإذا جاءت الباء، وهي املرتب

ختتص به امليم هو أوهلا منعطٌف على آخرها مثل الواو والنون فأشبهت النون يف هذا الباب. وحكمُة 
"ستة وتسعون" تكلمنا فيه على )الواو، والنون، وامليم( : هذا العطف وهذه الدائرة قد ذكرناه يف كتاب
عيٌة. والشفعية ليس ألحد غريه. ومن خواص النون هذه خاصة؛ ولكن الذي ختتص به امليم مرتبٌة شف

؛ فلها طريق يف اخليشوم ولكن ليس لغريها ذلك، وهو حرف ة أهنا من عامل األنفاس والروائحاملذكور
شريف. وإمنا كانت الباء جمهورة من العامل اجملهور ألهنا أصل الظهور. وهي الثوب الذي على موجدها. 

بكلمته، وخفي هو بظهورها فلم تتعلق معرفة العارفني إال بالباء وال وهلذا ُأخرجت على صورته و
شهدت أبصار الشاهدين إال بالباء وال حتقق احملققون إال بالباء. فهي كل شيء والظاهرة يف كل شيء 
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والسارية يف كل شيء، وهبذا كان كل جمهور وغيبها موجدها فلهذا كانت من العامل اجملهور، وإمنا 
النون من العامل املهموس من أجل الباء، فإهنما ظهرا يف العني عن الباء، ومها عن احلقيقة كانت امليم و

 عن غيب الباء الذي هو األذن العايل واألمر املطاع فن سِبَتا إليه ال إىل الباء.
 فلهذا النسب كانت من العامل املهموس وهو اخلفي.

ن بعد شفتاباء اتصلت هبما الواجتمع الكل يف كوهنم حروف اتصال ووصل. فامليم وال
 افتراقهما، وهو شأن احملبني إذا اجتمعا والوصلة إذا تعانقا وامتزجا.

 أنه بني ى غريوالنون أيضًا حرف اتصال ووصلة؛ ألن اللسان اتصل عندها باحلنك األعل 
 : االتصالني فرقان

 اتصال النون يف العامل األوسط عامل اخليال الروحاين والعلوي. -
 قرب إىلأنه أ الباء، وامليم يف عامل الشهادة، وإن كان ذلك اللطف من طريقواتصال  -

 َّ ىق يف ىف يث ىث نثُّٱ: الروحانية والغيب. فهذا أمتٌّ ألنه من باب النيابة واالستخالف قال تعاىل
 .[164: ]الصافات

  عشرة.يفشرة اضرب ع: وملا حتري املكاشف يف هذا األمر، وما عرفه، وقال له يف خطابه
 فلماذا قصد إىل العشرة دون غريها من األعداد؟ ضرورة هي مائة.فبال

ملئني مبنزلة هو يف اوائة ًا يف الضرب وخروج كل منهما عقدًا واحدًا وهو منيفاعلم أن العشرة مب
 . فإن الواحدَ ئة واحداملاالواحد يف اآلحاد والعشرة يف العشرات. فصار الّشبه بني الواحد والعشرة و

 ا القائمة منة ولكنهدانيالعشرة رأس العشرات، واملائة رأس املئني. فما زالت من الوحرأس  اآلحاد و
ا شرة بيانًا ملعشرة يف عصار فاثنني كما تقدم يف الذاتني يف حرف امليم، وإدغام النون فيها كما ذكرناه 

واحد يف ب التضرواحد وقال له يف الباء وتشديد امليم وحتّير فيه. فكما تقول واحد يف واحد فهما 
ذلك واحد. كف الوهذا الواحد اخلارج ليس بواحد خالص فإنه نتيجٌة خلال اآلخر فيظهر واحدًا.

 العشرة يف العشرة ظهرت منهما مائة واحدة. فصارت العشرة بيانًا للباء.
نك جدك؛ فإات مواضرب ذاتك يف ذ: مث اعلم أن قصده للعشرة بالضرب يف العشرة كأنه يقول

يف هذا  اخلارج كان رته. فإذا ضربت ذاتك يف ذاته من طريق العشرة كانت مائة، فإنخملوق على صو
خلارج يف ن كان اة فإالضرب يف عامل احلس فهو أنت هذه املائة، ال هو وهي درجات اجلنة مائة درج

، تسعني امسًالتسعة واء اهذا الضرب يف عامل الغيب فهو "اهلو" ال أنت هذه املائة. وهي مراتب األمس
جات لك ألنك . فالدرجلنةاوالواحد املائة الذي ُغّيب عن اخللق يف عامل األلفاظ، فلكل اسم درجة من 

رة، ذا قصدت العشلك ملا بّينتالذي ترتقي فيها، واألمساء له ألهنا املؤثرة الناصبة هلذه الدرجات. فقد 
 : ولسرٍّ آخر وهو أن مراتب األعداد أربعة

 ألالف.ا: رتبة الرابعةوامل ات.املئ: ثةواملرتبة الثال العشرات.: واملرتبة الثانية اآلحاد.: املرتبة األوىل
 ألهنا ت أهنا اثننيفروالباء قد ع وما َثمَّ خامسة أيضًا. فالعشرة هي املرتبة الثانية من هذه املراتب،

 ين من الباء،عنهما أحد مبعد األلف. فلهذا ملا حتريت يف الباء جعل لك بداًل منها العشرة، فلكل وا
 : والعشرة؛ اليت هي بدل منها

 وحظٌّ يف التثنية بوجه .  حظٌّ يف األولية، بوجه .
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 به. وطبتفتضرب فيها كيف شئت، فإنه ال حيجر عليك. وهنا قد تبني لك حقيقة ما خ
ن حيث نفي دعوة م لباءفلنتكلم يف كون األشياء املتعددة ظهرت من الباء دون غريها. فإن يف ا

. كذلك اإللصاقوتبعيض، ك ال، فإهنا ال تعطي الفناء مثل الالم، وهلذا نقول باء االستعانة، وكذلالرسم
لى احملجة عهي تدل اء فوقد تنوب  مناب فاء الظرف وتكون زائدة فلها وجوٌه مجَّة، كلها تعطي البق

نت به. ىت استعحمده؛ محدت اهلل باهلل. فأثبتَّ نفسك حامدًا، غري أنك عجزت عن القيام حب: تقول
: اهلل تعاىل ذلك قال. ولكما تقول كتبت بالقلم فأثبتَّ نفسك كاتبًا لكن استعنت على كتابتك بالقلم

 لسماواتقامت به ا فعّلم اخللق كلهم بالقلم. وهو العدل واحلق الذي ،[4: ]العلق َّ يي ىي ني ُّٱ
 واألرض، هو العقل األول، وهو احلقيقة احملمدية، وهو الباء.

 قول باحلق ظهرت األشياء، كذلك تقول بالباء ظهرت األشياء.فكما ت
دل، ، واحلق، والعو القلمه وهألن الباَء اسٌم هلذه احلقيقة املعقولة، كما أن من أمسائها ما ذكرنا

اء هبا. ق ظهور األشيمن طري لباءوالعقل. فهذه كلها أمساء هلذه احلقيقة اليت أمسها الباء وأحسن أمسائها ا
ء بالباء األشيا ا ظهرتألصقت املرور به. إمن: مررت باملسجد. أي: اء يعطي اإللصاق، تقولوألن الب

على  هي ألٌففعنه  صحيح. فكأن الباء أول شيء يصدرالفإنه واحد، وال يصدر عنه إال واحد، وهو 
 جود.من الو انيةاحلقيقة وحداين من جهة ذاهتا، وهي باٌء من جهة أهنا ظهرت يف املرتبة الث

 من اجلهر، ف جمهورٌ ه حرلهذا مسيت باء حىت ميتاز عنه ويبقى اسم األلف له. ولظهورها قلنا إنف
ة فهي ن جهة املرتبماثنان  لباءوهو الظهور. فلما كان يف املرتبة الثانية، والواحد ال يقال فيه عدد، "وا

ري ًا ومنزهًا غيته مقدسأحد عدد" واألشياء عدد، فصار العدد يف العدد وهو الباء وبقي الواحد األحد يف
 : أن هنا نكتة، وهي

بَدل يف ة أخت اهلاء ت ن اهلمز ألإمنا مسي باء من الباه فُقلَبت الباء مهزة رمزًا، وهو يف الكالم كثري
 كالم العرب الواحدة من األخرى.

 معناه النكاح، وكذلك الباه.: والباء يف اللسان
: هل اإلشاراتشارة أللمة إوإمنا جاءت اهلاء يف آخر الكفالباء على احلقيقة بال هاء هو النكاح. 

 الباء هو.: أن اهلاء هو الباء. والباء هو اهلاء. فقالوا الباه كأنه يقول
 هو الباء.: أي

خر، فهو دمها اآلح أحوملا كان الوجود احملدث نتيجًة فال بد من أصلني، ومها املقدمتان ينك
ن ملثاين قابله وجود او امللك ملا توجه احلق على هذه الباء، وهالرابط للمقدمتني فتظهر النتيجة. وكذ

"فامتد  ،[45: ]الفرقان َّ مي خي حي جي يه ىه مه ُّٱ: حيث الوجه، فامتد فيه ظل الكون، قال تعاىل
الظل على  كما خرجمس فالعامل من الباء عند مقابلة احلق امتداَد الظل" من اجلسم عند مقابلة الش

 رأيت يئًا إالشأيت ما ر: رج الكون على صورة الباء. فلهذا قال العارفصورة املمتد منه، كذلك خ
هي ساريٌة ظلها ف شيء الباء عليه مكتوبة، وهو أنه رأى صورة الباء يف كل شيء تكّون عنها ألن كل

ن هور الظل، فإلشمس وظِل ايف األشياء. وهلذا ذكر اهلل تعاىل أن الظالل يسجد له بالغدو واآلصال ملي
د لكون عنايفىن  اندرج ظلك يف نورك كما االستواء إذا اكتنفك من مجيع اجلهات وهو حدالنور 

 ظهور احلقيقة، فال يبقى له أثر يف أي مقاٍم كنت.



621 

 

 

 .إن كان يف مقام الذكر فيفىن الكون عند الذكر 
 .وإن كان يف مقام املشاهدة فيفىن يف املشاهدة 

 نه ثوهبا. وإنباء؛ أله باللي احلقيقة، وإمنا ظهورأنه ليس للكون ظهوٌر أصاًل، عند جت: فاملقصود
 الكون ينسلخ منها، وهي ال تنسلخ منه كما انسلخت هي من هوية موجودها.

د هلل رّب احلم: ال اهللأمتمها، كما ق: احلمد هلل، فقال اجلنيد: عطس رجٌل حبضرة اجلنيد فقال
 ع اهلل؟يا سيدنا، وما العامل حىت يذكر م: فقال الرجل العاملني.

 نية االستعانة. فروحاه أثرلاآلن قله يا أخي! فإن احملدث إذا قرن بالقدمي مل يبَق : فقال اجلنيد
ارة من غري كما ال يتصور جن ،[64: ]يونس َّ ٰرٰى ٰذ يي ىي ُّٱكون وجود الكون موقوفًا عليها، 

 جنَّار بال قدوم.
تقدم على تال أصاًل أن من احمل ثةا أن الثالفاملرتبة الثانية أمٌر حقيقيٌّ ال بد منه، وال ميكن غريه كم

ثنني، ن مساعدة االال بد مالثة فما أراد الواحد أن يظهر عني الثفمىت االثنني، وال األربعة على الثالثة، 
هذه روحانية ثنني. فاال "فإن مل يوجد عني االثنني" يبقى الواحد غري متمكن من إجياد الثالثة، دون

 االستعانة يف الباء.
نفسه وال بنه قام أكون منا جعلت النقطة دلياًل لكوهنا تلتبس صورهتا بصورة ظلها فيتخيل الوإ

ئدًا عليه، ّم أمرًا زاَثقطة أن الن يعرف أنه ظلٌّ. فإذا اندرج ظل الباء يف الباء تبني له بكونه مل يندرج يف
لباء مبتدأ اء لكون لباايت وهو الباء الذي النقطة دليل عليه. والنقطة رأس اخلط ومبدأ كل شيء فأعط

 ون النقطة بنياء، فتكالب أواًل جعلت من أسفل ألن صدور الكون من الباء إمنا يظهر يف السفل من مقام
ني الكون بلتوحيد اكان فالباء وبني الكون والنقطة عني التوحيد ألنه رأس اخلط فهو حقيقة الوجود. 

 مًا يف اخللقيد معصولتوحاع الكون من الشركة. فيبقى وبني الباء حاجزًا مينع الباء من الدعوة، ومين
وهلذا  ء فيه.طة الباونق كلها واألشياء ظهرت بالباء. فما من شيء إال والباء عنده، وما من شيء إال

 : قيل
  فتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتتتتت 

 

  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 

 : وهو النقطة اليت تدل على التوحيد وَسنامه وهلذا قال القائل
  يتتتتتتتتتتتتت  ي زتتتتتتتتتتتتت  ا لتتتتتتتتتتتتت  أيتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتت   

  هلل فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ري تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
  فتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 أ   يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف ال   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع  
  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ع   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي    

  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع 
 

صدر  اء الذي البالنقطة عندما ينظر الكون إىل: فقال كيف جيحده اجلاحد وهو ظاهر؟! يعين
 ىك مك ُّٱ :لعيسى  ولهقاإلذن، يف  منه، فال يراه بالنقطة، وال يوجده اآلخر إال بالنقطة وهي نقطة

كنت "و: اىلوله تع. فلوال النقطة ما متكن للباء أثر ظاهر يف الكون وهو ق[110: املائدة]َّ ملىل يك
 تمكن املعصية، وال يوجوده"كنت مسعه" فال يتمكن اجلحد ل: له يدًا ومؤيدًا" يف احلديث الذي جاء فيه

ضتها إن الباء اقتوحداين، الو يكة  وتسكينة، تشهد له باألثرلتجليه وهو العلم الشاهد الذي له يف كل حتر
 احلقائق فال بد منها. فهي بالنقطة كما أنت بالنقطة.
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جه  األثر وبسببه  الذيوأما روحانية اإللصاق يف الباء، ومعىن اإللصاق. هو أن ت لصق األثر ب
 مررت  باملسجد.: فتقول

هاب بالنور، فألصق الذ ،[17: ]البقرة َّ حن جن يم ُّٱ: فألصقَت مرورك باملسجد، كذلك يقول
يف عينه،  ظهر: امقعىن والنور هو الباء، الذي هو نور السماوات واألرض؛ ألهنا احلق الذي قام، وم

ء، "ألن ذا مسي بالباعنوي هلامل وثبت، وهلذا كنَّى عنه بالنور لظهوره. فلما كان فيه هذا اإللصاق املعقول
 الباء" تعطي اإللصاق.

نزلت  : ف. تقولحلروروحانية الظرف فيها لكوهنا تنوب مناب فاء الباء، وهي من أعجب ا وأما
الظرف للباء لباء، واء افمبوضع كذا "ومعناه يف موضع كذا" فالباء يف هذا املوضع ظرف ألهنا بدل من 

ياء هلا ألشا ألن اياننحكم صحيح فإنا صادرون من قوهتا، وقد كنا موجودين فيها قبل "وجودنا يف أع
م اهلل قبل نا يف علك: ليف الوجود" أربع مراتب هذه الواحدة منها وهو الوجود يف الذهن، وهلذا يقو
لكون من اا بسلخ  هذوجود أعياننا، وكنا حبيث يعلمنا. فكانت الطريقة حقيقة يف الباب، وقد تبني

: ]الفرقان َّ مي خي حي جي يه ىه مه ُّٱ: الباء، واندراجه فيه عند إحاطة النور يف االستواء بالباء يف قوله تعاىل
 َّزب رب يئُّٱ: يف مطوّي مقبوض فكان مقبوضًا يف ذات الباء وقال ، وال يقع املد إال[45

يف نفسه،  لظرفية، وشرف اامليل فقد بانت الظرفية هبذا كله. ومما ذكرناه من فاء الباء ،[15: ]الرعد
م السماء كحت جنوين نأئة، فُأريت ليلًة وهو أنين كنت  ببجاية يف رمضان سنة سبعة وتسعني ومخسما

 لنجوم ُأعطيتنكاح ا كملتأكلها فما بقي جنٌم يف السماء إال نكحته، بلذة  عظيمة  روحانية . مث ملا 
الظرفية.  ء الباءو فاهاحلروف فنكحتها كلها يف حال إفرادها وتركيبها، وش ّخَص يل حرف "ف" الذي 

ذه على قصيت ه عرضتورفها، وما أودع اهلل من اجلالل عندها فأعطيت فيها سرًا إهليًا يدل على ش
 .ال تذكرين: رجل عارف كان بصريًا بالرؤيا وعبارهتا. وقلت للذي عرضتها عليه

الرؤيا  احب هذهره صفلما ذكر املنام له استعظم ذلك، وقال هذا هو البحر  الذي ال يدرك قع
أهل  أحد من ن بيدالكواكب، وحروف ما ال يكويفتح من العلوم العلوية، وعلوم األسرار، وخواص 

ذي وصل لشاب الاهذا  إن كان صاحب هذه الرؤيا يف هذه املدينة، فهو: زمانه. مث سكت ساعًة، وقال
 فبهت صاحيب وتعجَّب. إليها، ومساين.
بغي وال ين: قال يا.نعم هو صاحب الرؤ: فقال صاحيب ما هو إال هو فال ت خِف عين؟!: مث قال

 ستأذنه!أعل حىت  أفال: فقال يف هذا الزمان إال له، فعسى أن حتملين إليه أل سّلم عليه. أن يكون
ه احلكاية من قنا هذس منا فاستأذنين، فأمرته أال يعود إليه، فسافرت عن قريب، ومل أجتمع به. وإ

باء، لاعين يف ها أأجل فاء الظرف، التبعيض وإهنا من أعجب احلروف فقد تبني حكم االستعانة في
ا احدة هلوانت وحكم اإللصاق، وحكم الظرف. فبقي حكم التبعيض، وذلك ملا كانت الذات وإن ك

 غيٌب، وشهادٌة. وظاهر، وباطن. وأول، وآخر. ورداء، ومرتد.: وجهان معقوالن
ا من كوهن ة الصح أن يقول يف الغيب إنه بعض الذات، ألين كشفت الذات من كوهنا "شهاد

 ه.يدًا كلزأيت ر: وهنا غيبًا ال من كوهنا شهادة" وهلذا جيوز أن يقولغيبًا، وعلمتها من ك
فيؤكد بكل جلواز رؤية البعض. فمن اطلع على معىن واحد يف ذات تدل على معنيني. فمن 
عاين منها سوى الوجه الذي يدل على ذلك املعىن الواحد الذي ظهر عليه وغاب عنه املعىن اآلخر، 
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ت. يدل على ذلك املعىن الغائب، فإذا ما شاهد هذا الشاهد سوى بعض فغاب عنه الوجه الذي للذا
 مسح  بعض الرأس يف الوضوء للتبعيض الذي يف الباء.: الذات. وهلذا يرى الشافعي

 ء. كاحلياة يفذا الباجود هوبالباء ظهرت األشياء، وإمنا ظهرت على احلقيقة باهلل عند : فإذا قلَت
 ور األشياء، وهو" فصار كأن الباء بعٌض له عند ظهخ عيسى "عن اإلذن عند نف طائر عيسى 

لباء. وكذلك هر يف اظلذي بعض هلا هلذا احلكم خاصة، بكأن املشّبهة. فهذه روحانية التبعيض اإلهلي ا
تدت بعٌض ملن ام ل كأهنالظالالكون ملا كان مسلوخًا منها، مل يبعد أن ميشي عليها اسم البعضية فإنَّ ا

 ذا الشرف العظيم الذي يف الباء.عنه، فتحقق ه
يستحيل  رين والمؤث وأما مرتبتها يف كوهنا زائدة فجليٌّ جدًا، وذلك أنه يستحيل مؤثر بني

الدليل يس هلا أثر بادثة لة احلعندنا مقدور بني قادرين. فإن القدرة القدمية هلا األثر بالربهان، والقدر
" اليت قدرة احلادثةهذه ال قل أناحلادثة "قام الدليل عند العالواضح. فإذا وجد أثر يف الشاهد عند القدرة 

 ال" وقع عندها ا األثرن هذظهر عندها هذا األثر "ونسب إليها أهنا قدرة صحيحة ثابتة العني وال نشك أ
مؤّثر ا األثر للا أثر، وإمن يكن هلململا هبا، وأن القدرة القدمية هي اليت هلا هذا األثر. فقد بان زيادة الباء، و

 يةاألحدلباء هي  حتت اة اليتزائدة يف حضرة الفعل وهلذا قدمنا النقط: فالعني ثابتة لكنها ثابتة. نعين
بت طة أصاًل، فثذه النقهمَّ رأس التوحيد هي من العامل الكوين، والباء فلو كان األثر للباء مل يكن َث

 النقطة ر مرتبتها بنيانت تظهثر كلو كان هلا أبوجود النقطة أن األثر هلا، وأن الباء زائدة ليس هلا أثر. و
انت زيادهتا ه فقد بكرناذوالكون فال تصل النقطة إال هبا ووجدنا األمر على ما أعطاه الربهان. كما 

 لكل ذي عني سليم.
أصل نشأته، وسائطه، ه وبفانظر ما أودع اهلل فيها من األسرار. والباء حرٌف شريٌف ذكرنا مراتب

توحات يف الف فهاومزاجه، وما يعطي من األمور، واتصاالته باحلروف على اختال وحركته، وسببه،
هو نافذ اجلود وونسة املكية يف الباب الثاين. فلتنظر هناك وهو حرف سعيد يعطي املواصلة واملؤا

ن األمور ما مويعطي  نزلةيف أول اسم هذه امل جاءت الباء الروحانية وله من املنازل بطني فانظر كيف
 طي هذه املنزلة.تع

ن مري هذا ل بغفانظر يا أخي فيما ذكرناه يف هذا اجلواب على ضيق الوقت وكثرة األشغا
ك لطّيب املبارلسالم اب وااألسرار. واهلل يفتح قفل هذه األبواب والفصول اليت أودعتها يف هذا اجلوا

 عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
 

 متت الرسالة
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ة األسرار والعلومومطا كتاب مواقع النجوم
 
 لع أهل

 يل ىل مل خل
 احلي القيوم، حلمد هللا: قال العبد الفقري إىل اهلل مسترق احلضرة اإلهلية ختم اهلل له باحلسىن

 ات العلى إىلن احلضرمسوم املقسم مبواقع النجوم، واهب احلكم الربانية أسرار األرواح يف غيابات اجل
باده ال عشاء من يمن   أهل اهلمم والرسوم، يؤيت احلكمةاض النور الفاصل من بنيحتت التخوم، فيَّ

 حلكيم.يم ابشرط معلوم وال حبد مرسوم بل رزق مقسوم، وخاصية يؤتيها من يشاء وهو العل
 ألزهر، اإلماماالضياء ر ووالصالة على الدُّرة البيضاء والزبرجدة اخلضراء، والنور اإلهلي األهب

بد املطلب  بن عاهلل مد بن عبدري األكرب، والكربيت األمحر حمكساألظهر صاحب الثوب األطهر، واإل
ة لعظيم يف حضرااملقام يم باملصطفى املعصوم، املعطى لواء اخلالفة والتقدمي، قبل إجياد الكون والتقس

ىل أجله إالعلي  وجدهالكرمي حىت برز عامل التخطيط والتجسيم بأسرار التعذيب والتنعيم، فعاش مب
إىل موجده  مفارقة غري . مث كرَّ راجعًا من عامل التركيب والتجسيم منل، وال محيماملسمى دون خلي

هلي محيم، ي حسب إه كل ذوالتفهيم. فمازال يتلقا األسرارشورى بني أهل  اإلمامةالكرمي، وترك لواء 
وم املرس لوالية،وة واميم، حىت ينتهي إىل اخلتم املعلوم، اجلامع بني النبعمن كل ذي شرف إحاطي 

فضل أآله ووعليهم   عليهى اهللاخلامت أيضًا لدورة الفلك الترايب، املضاهي ذات األب اجملتىب املرحوم صل
 صالة وسلم أعم تسليم.

 مبادئ التوفيق ومواسطه وغاياته
لق خالب كل ، وجواعلم يا بين أن التوفيق قائد إىل كل فضيلة، وهاد  إىل كل صفة منجية

وخيرجها  ها،ينر يزيلوالسرائر، وخيلص الضمائر، ويفتح أقفال القلوب،  رضي، جيلو البصائر، ويصلح
ك لطلب ث احملرلباعاعن أكنتها، ويهبها أسرار وجوده، ويعرفها مبا جتهله من جالل معبودها، هو 

إال تردى  قده شخصال فاالستقامة، واهلادي إىل طريق السالمة، ما اتصف به عبد إال اهتدى وهدى، و
 أردى.و

 باهلل من اخلالف.نعوذ 
 ط وغاية.وله مبدأ وموسَ 

 ن.يعطيك اإلحسا: وغايته يعطيك اإلميان.: هوموسط يعطيك اإلسالم.: فمبدؤه
 وال.مفاإلسالم حيفظ الدماء واأل

 واإلميان حيفظ النفوس من ظلم الضالل واإلضالل.
 مالكلى الحيفظ األرواح من رؤية األغيار، ويهبها املراقبة واحلياء ع: واإلحسان

قائق تنعم حب لروحفالنفس تنعم بشهوهتا يف اجلنان، والعني تنعم بلذة مشاهدة الرمحن، وا
 االمتنان.

رك لك شيئًا تال فما ألحوالتوفيق، فمن دعا لك بالتوفيق يف مجيع ا هفانظر يا بين ما أوصلك إلي
 من اخلري إال أعطاك إياه، فال ترده.
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 كمتنح: وغايته ر ذاتك من دنس األعراض والعلل.ووسطه يطه. يعطيك العلم والعمل: مبدؤه
 أسرار الوجود واألزل، وليس وراء اهلل مأمول يؤمل.

 سك.جتود عليك بشم: وغايته يغنيك عن نفسك.: ووسطه يغنيك عن حّسك.: مبدؤه
 ات.وغايته تنّعمك بالذ يغنيك عن الصفات.: ووسطه يعطيك الكرامات.: مبدؤه
 يان.ناء األعتشهد لك بف: وغايته يشهد لك بالعيان.: سطهوو يشهد لك باجلنان.: مبدؤه

 ده رمحان.يفسبحان املتفضل به واملنان، إنه بعب
 الفلك اللساني 

 إ  ال ستتتتتتتتتتتتت   رستتتتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتتتت  ل   تتتتتتتتتتتتتر
 فير تتتتتتتتتت   الزتتتتتتتتتت ف أ ي  تتتتتتتتتت     تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت ر

 فتتتتتتتتتتتتت  رأستتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتتل      تتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتت     
 فتتتتتتتتتت   ر إلتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتت  ف    تتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت ار ف

    تتتتتتتتتتتتتتت يمتتتتتتتتتتتتتتت  ا     متتتتتتتتتتتتتتت   ال يتتتتتتتتتتتتتتت  
 

 التتتتتتتتتتر م  متتتتتتتتتت   رر      تتتتتتتتتت  تتتتتتتتتت  أ متتتتتتتتتت   
  ير تتتتتتتتتت   المتتتتتتتتتتي  أ ي  تتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت  خ تتتتتتتتتتر  
   ي قتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتت  فيتتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتتر م   تتتتتتتتتتتر  
   تتتتتتتتتتتت  ل را تتتتتتتتتتتتا غتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتمر  

   تتتتتت  ال تتتتتت  فتتتتتت  ال  تتتتتتر   يتتتتتت متتتتتت  ستتتتتت     
 

ء شي أملك  اللساَن نأ -فقك اهلل وعصمك من آفات اللسان وزيادة احلديثو-اعلم يا بين 
"وهل  :، قال ثراتك منها إىل النجاة، كثري العلإلنسان، سريع احلركة، حركته أقرب إىل اهلال

ن جيريه يف أا شاء مبحلق الناس على مناخرهم يف النار إال حصائد ألسنتهم". هو ترمجان إرادة ا يكّب
بنا ما ر: لعارف يقولحلكيم اكن اوإما دجال، ل ا صادٌقعامل الشهادة ال ترمجان األمر إال باملوافقة، فإمَّ

ه على اذب كذبالك بحانك. وإن كان كاذبًا أخذ احلكيم منه حكمته ويبقى علىخلقت هذا باطاًل س
 قته.إذا حق لعدمأنه ليس يف الوجود باطل أصاًل، وإمنا الوجود حق كله والباطل إشارة إىل ا

م يف قراطيس ن العلودة مملي عليه اإلرافاعلم أن اللسان قلم القلب تكتب به ميني القدرة ما ت 
 :  هذا املقام أشرت بقويلظاهر الكون، إىل

   متتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتت    فتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتت   يمتتتتتتتتتت ف 
  يتتتتتتتتتتتتتتت   يمتتتتتتتتتتتتتتتي  هللا فتتتتتتتتتتتتتتت  م    تتتتتتتتتتتتتتت 

 

   تتتتتتتتتتتتتتتت  ا لتتتتتتتتتتتتتتتت   ل  تتتتتتتتتتتتتتتت  الم متتتتتتتتتتتتتتتت   
 متتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتر   الرستتتتتتتتتت     تتتتتتتتتت  

 

اإللقاء اإلهلي من خري وشر شرعًا، وهو لوح احملو واإلثبات ميحو اهلل ما  وقلب العبد هو حملُّ
لعبد خاطر بأن يفعل أمرًا ما من األمور مث ينسخه خاطر آخر وعنده أم الكتاب، فيخطر ل ،يشاء ويثبت

فيمحو األول ويثبت الثاين، وهذا ما دام العبد متهمًا خلواطره حمجوبًا عن كشف اإللقاء اإلهلي 
عاد قلبه لوحًا حمفوظًا مقدسًا  -إن كان وليًا-أو باحلفظ  -ان نبيًاإن ك-بالعصمة  دَ ّياخلصوصي فإذا ُأ

 -وهوعن أمر يقوم بالقلب من احلق-مه حمو يف ظاهر الكون بعد إثبات ظهر ممن هذا مقاعن احملو فإن 
وإمنا وقع احملو يف ظاهر الكون وبقيت حكمته  فال يقال فيه أنه لوح حمو وإثبات، ألنه صاحب كشف 

ا أن نعرفك نسخة من العامل الكبري فأردن اإلنسان يف القلب، وإمنا مسينا هذه املقامات هبذه اإلمسية لكون
-، وكيف يكون ومىت يكون، فالكالم ي العامل األكربَحوْ َلاملقابلني ِل اإلنسان أين موضع اللوحني يف

: ]ق َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ: عمل من األعمال حيصيه امللك كما قال تعاىل -عافاك اهلل من موارده
ليني، الصًا له سبحانه ألقاه يف ِعمث يصعد به يف املساء والصباح إىل الواحد جل جالله فما كان خ ،[18

من أنواع الكدر مثل الزيادات يف احلديث والكذب والرياء واملراء ما وما كان غري خالص بنوع 
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 ،[18: ]املطففني َّيي ىي ني مي زي ريُّٱ: واجلدال يف نصرة الباطل ألقاه يف سجني قال تعاىل
 .[7: ]املطففني َّىن من خن حن جن يم ُّ: وقال

الوجود،  تبها يفين مراذا العضو إن شاء اهلل وأهوبقية الكتب يف آخر وسأذكر منزلة الكتابني 
 حلافظني.اهو خري  ووأنه حيثما كان كتابك نوديت يوم القيامة أن تقرأه حيث هو إال أن يعصم اهلل

اشتغل فحد له  ندماواعلم أن اللسان إذا حتقق يف مراعاة ما توجه عليه من الشارع، ووقف ع
النهي عن عروف وبامل شهادة التوحيد، وقراءة القرآن يف بعض املواطن، واألمربالواجب عليه فيه ك

ه م إىل ما أشبد السال، وراملنكر، وإصالح ذات البني، وشهادة التعيني، وتدريس العلم، وإرشاد الضالل
ار ذك، ومجيع األالتحميدح، وهذا كله من الترغيبات يف النطق املقرب إليه كتالوة القرآن، ودوام التسبي

مة والغيبة، والنمي لقولرية واهلجر من اواملواعظ، كما جيب عليه الكف عن التضريب بني الناس والِف
نه، وشهابًا ًا للساالكمله كان  دَّوكل نطق مذموم شرعًا، فإذا حتقق العبد هبذه األوصاف على ما ح 

عضاء. من األ ابهأصح ثاقبًا لشيطانه، ويسمى هذا صاحب لسان، وله كرامات ومنازل كما تقدم يف
 ومنازله العالية املرادة بالعبد منزلتان ال شيء فوقهما.

حملققني كما اعارفني ه للأن تتلو على احلق جل وعال كتابه على حد ما وضعه ورمس: املنزلة األوىل
 ن لك يف داخل الباب.بّيسن 

وىل على ما كان األع، ومأن يتلو احلق عليك كتابه على حد ما يريده وأنت تس: واملنزلة الثانية
يف  شتراك اإلهليلكن لالولم تكاشترطنا أن تلقى هذه املنزلة يف إدراك السمع، فإن العبد هنا سامع ال م 

 ات.كرامرناها إىل هذا الفصل وهو فصل الالتالوة اليت تقف عليها إن شاء اهلل أخَّ
 ل  ا] فصل الكرامات

 
 سان[ل

ن ينادى يكون ممفلسماع ته هلم، فإن العبد قد يتحقق باوحمادثمكاملته للعامل األعلى، : فمنها
ما كان من حلديث فوا اويهتف به، وإذا تكلم ال يرد عليه، فإن صحت املكاملة بينه وبينهم، وتنازع

هدته اشموما كان من  ذنه،من حديثهم له فمن جهة حتققه بُأ انثه هلم فمن حتققه بلسانه، وما كحدي
بينه، وبينهم  اليت وهكذا يف مجيع األعضاء املذكورة وذلك للمناسبةهلم فمن جهة حتققه ببصره. 

 والترتيب احلكمي االختياري فمن ترتب ورتب فذلك احلكيم.
ومنها أيضًا نطقه بالكون قبل أن يكون، واإلخبار باملغيبات والكائنات قبل حصول أعياهنا يف 

قاء. وكان تقي بن خملد رمحه اهلل قد إلقاء وكتابة ول: على ثالثة أضرب Fالوجود وهي عند القوم 
ا من الرجال الذي صفتهم هذه مجاعًة، وشاهدنا من ، وعاينَّهذا عنه  َرِهمجعها، وكان صاحبًا للخضر ش 

رة. ومن هذا املقام ينتقلون إىل مقام كرمي يقولون فيه للشيء كن فيكون بإذن اهلل تعاىل. ذاتنا غري َم
واألبرص، كل ذلك بإذن  هيف إحيائه للموتى، وإبرائه األكم ى مقام كرمي، ومشهد عظيم ناله عيس

بعد ما قطعهن، ومزج  ءًاحني صاد األطيار وجعل على كل جبل منهن جز اهلل، وكذلك إبراهيم 
حلومهن بعضها ببعض، مث جعل على كل جبل جزءًا، مث دعاهن فأتينه سعيًا، كل ذلك بإذن اهلل، وليس 

كرم اهلل وليًا من أوليائه هبذه الكرامة، وجيريها على يديه. فإن كل كرامة يناهلا يف قضية العقل ببعيد أن ي
، فإنه باتباعه ووقوفه عند حدوده صح له ذلك ا راجع إىل النيب َهَفَرالويل أو تظهر على يديه فإن َش

منهم من ينفي بني العلماء، منهم من يثبت معجزة النيب كرامة للويل، و األمر، وهذه املسألة فيها خالٌف
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مل تكن معجزة لنيب، وأما أصحابنا فلم يتمكن هلم أصاًل نفيها  ذلك، ومنهم من يثبت للويل كل كرامة 
هلا وذوق، ولو ذكرنا ما شاهدنا منها  ملشاهدهتم إياها يف أنفسهم ويف إخواهنم، فهم أصحاب كشف 

بنظره لنفس من أظهرها اهلل على  قصوٍرالسامع، ورمبا رمى به، وذلك ل َتِهب  وما بلغنا عن الثقة منها َل
على  أجراهاسبحان الذي -يديه وشخصه واحتقاره له، فلو تكمل بأن ينظر للفاعل القادر املختار 

لو عاينت أمرًا من هذه : مل يكن ذلك عنده بكبري. ولقد رأيت شخصًا من فقهاء زماننا يقول -يديه
مع جواز ذلك عندي،  ؛ي، وأما أنه جرى ذلك فالاألمور على يدي أحد لقلت إنه طرأ فساد يف دماغ

 وأن اهلل تعاىل إذا شاء أن جيري ذلك على يدي من شاء أجراه.
 ]اللسان[منازل هذا العضو 

ئذ نعرفتها حي ا فإذاهنعيااعلم يا بين أنك ال تعرف منازل التالوة ما مل تعرف الكتب املتلوة بأ
 .-واهلل املرشد-عليك، فتحقق عرفت كيف تتلوها، وكيف تسمعها. ومن يتلوها 

طور الظاهر، ، واملسحلكيمز، واملرقوم اعزيالكتاب املنري، واملبني، واحملصي، وال: أمساء الكتب
 واملسطور الباطن، واجلامع.

 هل املراقبة،ألاحملصي ئق، وفاملنري ألهل احلجج واملبني ألهل احلقا: تعيني أرباهبا القائمني هبا
 عتبارًا ألهلياًل وار تأوواملرقوم احلكيم للمرسلني والورثة، واملسطور الظاهوالعزيز ألهل العصمة، 

 .نييمللك انيياإلميان واملسطور الباطن اعتبارًا أيضًا ألهل اإلباحة، واجلامع للروحان
دعى أنه تال ، ومن ااشفةكفمن ادعى أنه تال املنري عالمته امل: عالمات التالني هبا على احلضور

ن د احلدود، وموقوف عنه اله التمييز، واحلكم والترتيب. ومن ادعى أنه تال احملصي عالمتاملبني عالمت
روف األمر باملع عالمته كيمادعى أنه تال العزيز عالمته أن جيهل مقامه. ومن ادعى أنه تال املرقوم احل

 والنهي عن املنكر والتسليم هلل يف كل حال.
باطن عالمته سطور الامل ه اجملاهدة. ومن ادعى أنه تالومن ادعى أنه تال املسطور الظاهر عالمت

قال عمللكية كأيب االرتبة قه بالزندقة. ومن ادعى أنه تال الكتاب اجلامع عالمته اخلروج عن البشرية وحلو
 وغريه.

ين أنه بعلم يا ع. فاوليس من هذا الباب وإمنا هو من باب السم: عالمات من تالها احلق عليه
 ب احملصي سلكليه كتاي عللي عليه املبني شاهد معناه. ومن ت نري قمع هواه. ومن ت لي عليه املمن ت 

لي ت غ مناه. ومن كيم بلم احللي عليه املرقوطريق هداه. ومن تلي عليه العزيز اجتيب وعصمه اهلل. ومن ت 
لي عليه . ومن ت والهملي عليه باطن املسطور كان الشيطان عليه ظاهر املسطور فاز برمحاه. ومن ت 

 إىل سواه. ظراجلامع مل ين
 : املنزل األول

يف التاليني هلذه الكتب على  رسمَ تالوة العبد على احلق تبارك وتعاىل، لعلك تشتهي يا بين أن ت 
احلق تعاىل بأن متر على حروفه وتكون فيه حااًل مرحتاًل وأنت ال تعقل معناه، وال تقف عند حدوده أو 

ين عبدي. ال واهلل يا بين، َدمَ بارك وتعاىل عند قولك احلمد هلل رب العاملني َحتتخيل أن يقول لك احلق ت
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ما يراجع احلق سبحانه بقوله محدين عبدي. وأثىن علي عبدي إال أهل احلضور معه عند التالوة بأنه 
 ر والتذكر.املناجي نفسه بفعله، واملناجي بإحاطته وذاته أهل التدبُّ

شفه، قال ذوقه وكوامه سرار والعلوم فهم كل عبد على قدر مقن األملا أودع يف كالمه العزيز م
 .[29: ص]َّ رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ: تعاىل

امة قعد على منهج االستقبل أقول إن من  ،[60: ]البقرة َّىقيق يف ىف يث ىثُّٱ: وقال
ه بأفعاله، ل، شاكر الهته الطاعة وكان اللسان صامتًا عن تالوة القرآن فإنه حامد هلل حبيلوكانت ح

 الدار أو يف ن أو يف الدكاهلل، والقلب يف احلمد: محدين عبدي، فإذا كان اللسان يقول: ول اهلل فيهويق
ا مبب غافل القلوعرض من هذه األعراض مىت عرف من هذه صفته أنه حيمد اهلل؟! وكيف يكون ذلك 

يرمسك يف ك والوتنك تمهو عليه عما جرى به لسانه؟! فإذا وفقك اهلل وتريد أن يسمع احلق جل امسه 
لتالني منك اها وكم مواطنومحدين عبدي فاعلم منازل التالوة : اهلل على الكمال لديوان التالني، ويقو

وة. وعلى نفس تالى الوذلك بأن تعلم أن على اللسان تالوة. وعلى اجلسم جبميع أعضائه تالوة. وعل
 تالوة.القلب تالوة. وعلى الروح تالوة، وعلى السر تالوة، وعلى سر السر 

ت على لمعاماللسم فتالوة اللسان ترتيل الكتاب على احلد الذي رتب املكلف له. وتالوة اجل
لقلب تالوة اوات. تفاصيلها يف األعضاء اليت على سطحه. وتالوة النفس التخلق باألمساء والصف

ر األدب وهو سر الس الوةاإلخالص والفكر والتدبر. وتالوة الروح التوحيد. وتالوة السر االحتاد. وت
 التنزيه الوارد عليه يف التلقي منه جل وعال.

 إال نه فردًامزءا فمن قام بني يدي سيده هبذه األوصاف كلها ونظر إليه جل امسه فلم ير ج
 ما يقول على بدي، أوعدين مح: مستغرقًا فيه على ما يرضاه منه كان عبدًا كليًا، وقال له احلق إذ ذاك

ض القالني فلة ببعقت غاًل أو حااًل. فإن كان فيه بعض هذه األوصاف وتعلحسب ما ينطق به العبد قو
بد يكون عته فثم ه ذافليس بعبد كلي وال يكون فيه للحق من عبودية االختصاص إال قدر ما اتصفت ب

لى قدر ما النصف عوثلث هلل فيه السدس وهلواه ما بقي، وهلل فيه اخلمس وهلواه ما بقي، والربع وال
قل ال ما عإمنها  من حيث هو ومن حيث نودي كما جاء يف الصالة أنه ال يقبل مع احلقحيضر منه 

فإن  ه الكل،صل لعشرها تسعها مثنها سبعها سدسها مخسها ربعها ثلثها نصفها فإن حضر بالكل ح
، ومن تقرب ه ذراعات إليمن تقرب إيل شربًا تقرب: جميء احلق لك على قدر جميئك له، أليس اهلل يقول

  هذا احلديثولة، ويفي هر ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاين يسعى أتيته هرولة. فالسعي إىل السعايل
ما ال  "إن يف اجلنة :aالواحدة أنه يعطي فوق ما يتمىن العبد مصداق ذلك قول رسول اهلل : فائدتان

ادة ، واإلرلمناعفقد أعطانا ما مل يدخل حتت  ،عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر"
 شرط يف العلم.

والفائدة األخرى املتعلقة مبا كنا بسبيله من أن جميء احلق باجلود لك على قدر جميئك له، فإذا 
تقربت إليه شربًا تقرب إليك جبوده ذراعًا، ولكن مبن تقربت إليه شربًا فهو الذي تقرب إليك عناية منه 

ثوابًا وجزاًء على ذلك الشرب األول شربًا آخر فضاًل بك هبذا الشرب الذي تقربت إليه به مث تقرب إليك 
أيضًا فكان من كليهما ذراعًا، وهكذا ما بقي فهو املتقرب به إليه بفضله، فكأنه ينبهك ويقول لك 

 آخذا بناصيتك بقوله تقربت إليك ذراعًا يا عبدي إذا تقربت إيل فاشهدين يف تقربك مقربًا لك إيلَّ



629 

 

 

خبري جئت إليك  فإن جئت بك إيلَّ  أجازيك على ذلك مبثل ما جئت إليه،وأنت كامليت ال فعل لك، مث
وإمنا أعمالكم ترد عليكم، وهذا الوجه غامض جدًا  ُلخبري، وإن كان ما سوى ذلك فأنا احلكم العْد

ذا حققت ما أشرنا إليه ارتفع االعتراض فاحبث عنه وحققه يف نفسك، إيتصور عليه اعتراض، ولكن 
املنازل يف هذا املقام فانظر يا بين أين جتعل مهتك؟ وكيف تكون مع احلق الذي إليه فإنه من أرفع 

مردك؟ إنك ال جتد عنده إال ما قدمت وقد علمت املنازل، فإما عبدًا كليًا وإما جزء عبد فتدبر هذه 
 اهلل وعن التالوة وألزمها نفسك يف حركاتك وسكناتك، فال تتحرك إال باهلل وهلل ومع اهلل ويف اهلل وإىل

اهلل، وال تسكن إال على هذا احلد فباهلل من حيث توليه لك يف ذلك، وهلل من أجله ال من أجلك، ومع 
اهلل من حيث املشاهدة واملراقبة، ويف اهلل من حيث احلكم والتدبري، وإىل اهلل من حيث التوجه والقصد، 

نه يعلم السر وأخفى، فال يطلع وعن اهلل من حيث التكليف. فهكذا فلتكن يف تالوتك، فإنه سبحا
رك وعالنيتك على ما ال يرضاه منك، وإن كان هو الفاعل سبحانه املوجد لذلك الفعل سعليك يف 

 فالزم ما كلفته من األدب وما تقتضيه احلضرة اإلهلية من اجلالل والتعظيم.
نظر حيث د، فاموحم إىلواعلم أن اهلل تعاىل خلق األفعال كلها مث قسمها سبحانه إىل مذموم و

نابة. وإن يف اإل تضرعيقيمك، فإن أقامك يف مذموم فاعلم أنك يف الوقت ممقوت فاستدرك اإلقالة، و
ع على نك فارجمحلق أقامك يف حممود فاعلم أنك يف الوقت حمبوب، فإن فعلت يا بين ما ال يرضي ا

غري أدب بوحيدًا ن ت، فإذمة والتقصري، فإنك مأجور يف هذا الشرك بل هو حقيقة التوحيدنفسك بامل
 تصح فعلك مل على ليس بتوحيد، فإنك إن مل تر العيب من نفسك وال رجعت عليها بالذم وال ندمت

 ذلك يفنفس ما تدعي جوبًا ب حمب مل تكن حمبوبًا، وإذا مل تكن حمبوبًا كنت ممقوتًات لك توبة، وإذا مل تَ 
نيا وال يف الد قيقةوبًا ال تنفعك تلك احلالتوحيد أنك صاحب كشف جعلك سوء األدب يف احلال حمج

 يف اآلخرة.
، وإذا وٍ صاحب حم اهٌدمث لتعلم يا بين إذا كان فعلك الذي عربنا عنه بتالوتك باهلل فأنت مش

أنت ف اهلل نت يفككنت له فأنت حمقق صاحب حمو، وإذا كنت مع اهلل فأنت مؤيد صاحب حال، وإذا 
ف أنت عار ففأنت أديب صاحب وقت، وإذا كنت إىل اهلل عامل صاحب إثبات، وإذا كان عن اهلل

 صاحب مهة، مجع اهلل لنا ولكم هذه املقامات، وعصمنا من اآلفات بكرمه.
 منزل تالوة احلق على العبد

سك بناء جنأمع  احلق عليك كتابه وأنت مالحظ نفسك، موجود لعلك تشتهي يا بين أن يتلَو
يث صفته ما من حده إقام، ويسمعك تالوته على حسب ما يريهيهات إذا أراد احلق أن ينزلك هذا امل

د  الوجويت يفأو من حيث فعله على اختالفه. فمىت شاء هذا بك أفناك عنك، وجردك منك، وبق
 : شبحًا مفقودًا فإن فعل بك تال عليك. وتالوته عليك على ثالثة أضرب

امها عليك وحتققت بكل الضرب األول إجياد احملامد فيك، فإذا أوجدها فيك وظهرت أحك
مشاهدة  داحلمد لك يا عبدي. فيقول العبد عن: صفة حممودة فكأن احلق قد قال لك بآثار فعله فيك

احلمد هلل رب : محدين ريب. مث يرجع العبد باحلمد على اهلل ملا أواله فيقول: هذا اخلطاب احلايل الوصفي
اسب الصفات مع الثناء صفة بعد صفة حىت محدين عبدي. وهكذا تن: العاملني. فيقول اهلل عند ذلك

تنتهي حيث ينتهي بك، فاحلق احلامد واحملمود، والعبد حامد وحممود، وحممود ليس إال اصطفائية إهلية، 
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وهذا املقام يفصل بني الرب والعبد فإن احلق تعاىل ليس له حامد حيمده من ذاته حمدث ما مل يوجد 
يكون هبا حامدًا، وإذا كان األمر على هذا فيكون تعاىل إذ  سبحانه يف ذلك احلامد صفة احلمد الذي

ذاك احلامد نفسه بفعله ال العبد، فلهذا ما أثبتنا العبد هنا حممودًا ال حامدًا فإن اهلل يصفه وهو ليس 
 جبًا.َع َرر هذا الضرب من التالوة َتبواصف يف هذا املقام فتدبَّ 

ا ينتجه يف عليه مب وتهرب األول من التالوة هي تالالضرب الثاين الذي حيصل للعبد بعد هذا الض
ته عليه ، وتالورتيبالعبد عند حصول تالوة احملامد اليت ذكرناها من األسرار واحلكم وعلوم الت

ول له احلق كأن يق يضًاأطالع االختصاصي بالتجليات السلبية الذاتية، فإذا اتصف هبذه األوصاف باال
جب الثناء  ما يوأن وهبينبأثىن علي ريب : فيقول العبد عند ذلك ختلقًايم حااًل. حالرمحن الر: مثاًل

 جعل يل بذلك مطلقًا ودًاوجو واحلمد مما ال تدركه العقول حىت ترتفع اهلمة لطلبه اختصاصًا واصطفاًء
عبدي.  ىن عليَّأث: لسان صدق يف اآلخرين فهو الرمحن الرحيم على احلقيقة. فيقول احلق عند ذلك

 مر دوريًا بني العبد واحلق.فيصري األ
 ، واليت يفٍقلُّالوة ختول توالفرق بني التالوتني يف هذين الضربني أن التالوة اليت يف الضرب األ

ي، هلإ اين وجوٌدرب ٌبْهو َوالضرب الثاين تالوة حتقق، ال جيوز االتصاف هبا، فإن احلقيقة تأىب ذلك فه
 عجبًا. َرر أيضًا هذا الضرب َتوتدبَّ

ذه الدار هبيد يف الع ب الثالث، تالوة خارجة عن اخللق واالختراع واإلبداع، يناهلا بعضالضر
 مال عقول بعضقلة احته لنعنا عن كشفطالعًا، ويناهلا بعضهم يف الدار اآلخرة، وهذا فصل م او حقيقًة

جلزء ام. كمل منه اخللق من العلماء له والعارفني فتركناه لك حىت تكشف عليه من نفسك إن كنت
 هلل. األول واحلمد

 الفلك اليميني
البن أيها ا فامسع تسأل عن يدك أين حظها يف الوجود؟ وأين مرتبتها يف حضرات اجلود؟ لعلك
 : املوفق السعيد

تتتتتتتتمتتتتتتت   تتتتتتتت   يتتتتتتتت     تتتتتتت لر م  ف    ف تتتتتتتت      ع
   أ  يقتتتتتتتتتتتت ف التتتتتتتتتتتت  ي   ي ستتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتألف

 

  تتتتتتتتت   ال  تتتتتتتتتر  متتتتتتتتت  خيتتتتتتتتتر التتتتتتتتت   ف تتتتتتتتت  
 يتتتتتتتتتتتتت ا   م تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت  ر  تتتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتتت 

 

 وال متحق حىت حق،أبدًا ما مل تلحق، وال تلحق حىت مت اذه يا بين درجة شريفة ال تناهلوه
، فإن املوفق خللقاتتحقق، وال تتحقق حىت تتخلق، وال تتخلق حىت توفق، وال توفق حىت تصحب ذا 

إذا حلقت، وقت أقت، وإذا خلقت حققت، وإذا حققت حمقت، وإذا حمصاحبته وفقت، وإن وفقت خلَّ
دك يد يانت ت نفضت ما بيدك من الكائنات، وخرجت عن ملك ميينك وعن هذه الصفات، وكأحلق

 الطول تعطي ومتنع بيد حق.
رفها رعًا يف يده صعليه ش وجهواعلم يا بين أن العبد املوفق املراد إذا حتقق يف مراعاة التكليف امل

و أبيح له ه له، أو كرأحرم عليه فيما أبيح له، وبسطها فيما وجب عليه أو ندب إليه، وقبضها عن ما 
 سن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه.ورعًا ومهة. فمن ح 
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ما ال  قة وملسالسرفالواجب كإخراج الزكاة وما أشبهه، واملندوب كصدقة التطوع واحملظور ك
االستنجاء والبول  عند حيل له ملسه، والضرب يف غري حق وأشباه ذلك. واملكروه كلمس الذكر باليمني

 حاجة ه من غري يديفبه وغري ذلك. واملباح كجليس خياط أو جنار فيمد يده لبعض ما حوله ليمسكه 
وف السخاء لك الوقر ذإليه، أو تقليب ثوب وأنواع هذا كله، فإذا وقف عند احلدود ووىف بالعهد أمث

  يتخلقا ما ملال يفعل هذ"إال من قال هكذا وهكذا" يعين مبا له، و: والزهد، وبذل املال كما قال 
ت نه بالتسبيحاثين بناأن يببأسرار أمساء يده وما جاورها فلذلك يؤدي إىل رمي الدنيا وأعراضها، وذلك 
 ، وخيرجها إنتعشقًا ليهاإويظفر بأظفاره على ماله فيوجهه يف سبيل الرب ولو أعطي الكنزين ال يلتفت 

لوجود، ويكف كفه بذل له أسرار احىت ت aملكها ويزهد فيهما كما فعل من سلك أثره أسوة به 
ء بالوجود ه ابتدالهلل عن احملارم، ومبعصمه يعتصم عن احملظورات واملكروهات، ويالحظ فيها عصمة ا

رك العام، من الش لعاممن العدم. وتقلبه بالعصمة يف أطوار وجوده باإلسالم من الكفر وبالتوحيد ا
ن من باإلحسااب، والنفاق وباإلحسان من احلجوبالتوحيد اخلاص من الشرك اخلاص، وباإلميان من 

وت اخلاص ة من امللعاماإلحسان، وباإلحسان الذي تراه من اإلحسان الذي يراك، وباحلياة اخلاصة وا
 ن الرغبة.الزهد م، وبوالعام، وباإلنسانية من البهيمية، وبالصفات من اآلفات، وبالعلم من اجلهل

ن مبالشكر ورب، الصرب من اجلزع، وبالرضا من الصمث إن ارتقى بالتخلق نظر إىل عصمته ب
حو لغفلة، وبالصاقظة من باليالكفران، وبالعدل من اجلور، وباالنتباه من النوم، وبالذكر من النسيان، و

ة، ن اهليبمألنس بالبسط من القبض، وبالوجود من الوجد، وباومن السكر، وبالرجاء من اخلوف، 
الرجوع ضيق، وبن الممن اجلمال، وبالوصال من الشوق، وبالرضا  وباجلمال من اجلالل، وباالعتدال

قامة الوزن، يفات إللتكلع بذراعه ذاته مع امن الوقف، وهكذا يف مجيع األحوال واملقامات، وأن يذّر
، إلهلي بساعدهااألمر  اعدهوإظهار العدل، وأن يرتفق باعتبار مرفقة مبواله، ويعتضد به بعضده، وأن يس

 أن يتيامن يفوبيده،  ادتهعرفته ومشاهدته بكتفه، وأن يتأيد يف األسباب املوصلة إىل سعوأن يكتفي مب
سه بشماله. د يف نفامذلك كله بيمينه، وأن يوسر على إخوانه بيساره، وأن يشمل مجيع اخلريات واحمل

حبها األبدية لصاة السعاد إىل وهكذا إىل مجيع أسرار ما يتعلق بأمساء يده من احلكم واالعتبارات املوصلة
ٱ.[191: ان]آل عمر َّ يي ىي ني مي زي ري ُّٱاملتصف هبا، فإن اهلل تعاىل ما وضع شيئًا باطاًل 

 جن مم خم حم جم هلُّ .[27: ]ص َّ حنخن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خلُّ
 .[38: ]الدخان َّحن

لها. فالوجود كله ما انتظم ِهها من َجَلِهوجَ  ها،َمِلها من َعَمِلفما يف الوجود شيء إال حلكمة َع
منه شيء بشيء، وال انضاف منه شيء إىل شيء إال ملناسبة بينهما ظاهرة وباطنة إذا طلبها احلكيم 
املراقب وجدها. كما حكي عن اإلمام أيب حامد الغزايل وهو من رؤساء هذه الطريقة وساداهتم، وكان 

وأنس به ومل فرأى يومًا بالقدس محامة وغرابًا قد لصق أحدمها باآلخر : يرى املناسبة ويقول هبا
اجتماعهما ملناسبة بينهما فأشار إليها بيده فدرجا وإذا بكل واحد منهما : يستوحش منه، فقال اإلمام

عرج. وكذلك اتفق شيخ الشيوخ مبغربنا أيب النجا املعروف بأيب مدين اتفق له يومًا أن علق خاطره 
ه فإذا به مشرك باهلل تعاىل، بالغري فماشاه شخص وهو على ذلك اخلاطر، فاستوحش منه الشيخ، فسأل

فعلم املناسبة وفارقه. فاملناسبة يف سياق األشياء صحيحة، ومعرفتها من مقامات خواص أهل الطريقة 
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رضوان اهلل عليهم وهي غامضة جدًا، موجودة يف كل األشياء حىت بني االسم واملسمى. ولقد أشار أبو 
ولكنه قد أشار إىل هذا املقام يف كتاب )املعارف  زيد السهيلي وإن كان أجنبيًا عن أهل هذه الطريقة

 aحممد وأمحد، وتكلم على املناسبة اليت بني أفعال رسول اهلل  واألعالم(، له يف اسم النيب 
وأخالقه وبني معاين امسية حممد وأمحد، فالقائلون باملناسبة من طريقنا عظماء أهل مراقبة وأدب واشتغال 

ون إال بعد كشف علمي، ومشهد ملكويت، والسيما املالمتني من أهل بنفوسهم وبأحواهلم، وال تك
طريقتنا كشيبان الراعي، وأيب يزيد البسطامي، ومن لقينا من املشايخ كالعريب ....... وأمحد املرسي، 

 وعبد اهلل الربجاين ومجاعة.
ب عليك جفًا فيه آنفإذا ختلقت وفقك اهلل بكل ما قصصناه لك يف أمساء يدك، وما أشرنا إلي

العبد  عن عني غطاءالتحقق بأمهات العطاء الذي هو أصل اجلود الظاهر والباطن، وهو سبب كشف ال
الكرم عطاؤك سؤال، ول اليف هذه الدار وهي اجلود والكرم والسخاء واإليثار فاجلود عطاؤك ابتداء قب

قدر  كؤوالسخاء عطا ق إهلي، وطلب مقام رباين،بعد السؤال عن طيب نفس ال عن حياء إال عن ختلُّ
 احلاجة للمعطى إليه ال غري، واإليثار عطاؤك ما أنت حمتاج إليه.

سل إليه جربيل على وذلك أن اهلل أر واعلم أن بالعطاء صحت اخللة على ما قيل إلبراهيم 
أيته ال رن ريب، لكرم ماتعلمت : اء واألعداء، فقاليا إبراهيم أراك تعطي األوّد: خص فقال لهشصورة 

 نا ال أضيعهم، فأوحى اهلل إليه أن يا إبراهيم أنت خليلي حقًا.أضيعهم في
وتيقنت أنك  لك،فإذا صح منك الزهد، وكان اهلل امللك وأنت العبد حصلت حتت امللك ال مت

برار، بني واألملقرواسطة فيما صرفت، تبني فيك سقوط الدعوى واالفتقار، ويرقى بك إىل منازل ا
 .[69: ]طه َّ زب رب يئ ىئ ُّٱ: ى قدر ما وهب لك الواهب. قال تعاىلفشاهدت من األسرار عل

يها سابق أجرى عله، وفمن ألقى إرادة نفسه يف حبر إرادة مواله وميداهنا توالها بلطيف حكمت
ردت إليه ، وغرورب الهعنايته، فأحياها حياة السعادة والتمليك، فامتحق كل باطل وزور، وخنس من د

ة املرضية الراضي مئنةالشرف الكامل على أبناء جنسها، فتلك النفس املط بعد ما ألقاها، وحصل هلا
نفق كيف وطتني تمبس الداخلة يف عباد االختصاص ويف الفراديس العلية جوار الرمحن، وكانت يداها

 تشاء ألهنا يف حمل الكشف، ال تتحرك إال عن اإلذن.
يضاء من غري سوء كان هذا ومن كرامات صاحب هذا املقام إدخاله يده يف جيبه فتخرج ب

، ورمى التراب يف وجوه األعداء a، ونبع املاء من بني األصابع، كان هذا حملمد ملوسى 
فاهنزموا، وقبض من شاء اهلل من األولياء يف اهلواء فيفتح عن فضة أو ذهب إىل أمثال هذه املنزلة، مث 

وهي ختطط العامل  ،فيشاهد اليمني ماسكة قلمهاقه مبا وصفناه آنفا إىل عامل الغيب، ختلُّ عديرتقي العبد ب
كاألنواع  األشكاليف لوح الوجود احملفوظ حرفًا حرفًا مشكواًل منقوطًا لتمييز احلقائق بني املتماثالت 

 مثال، والنوع ذوات األربع، وذوات اجلناح، وكذلك أصناف اجلمادات مع اإلنساين مثل الصنف
ميات وغري الناميات، فأمثال مفترقة بذواهتا مل حتتج إىل نقط، وما يوانات ما بني النااحليوانات، واحل

اشترك يف النوع احتاج إىل فصل يف األشخاص بأمر عرضي كالعابد والزاهد والصويف والفاسق والكافر 
واجلربويت وامللكي، فال  ،والرمحاين واإلهلي، ويف املقامات كامللكويت، واملؤمن، ويف طريقتنا كالرباين

احب هذا املقام ينظر يف ذلك التخطيط الشريف وإجياد تلك احلروف على إبداع نظام بأحسن يزال ص
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رقم يف أحسن لوح. فإذا طال عليه النظر يف جزئيات الكون وهي كثرية والعمر قصري، والوقت عزيز، 
نقله إىل مقام والعبد مشغول بتحصيله له، بث اهلل يف نفسه التضرع واالبتهال، والرغبة إىل اهلل تعاىل أن ي

ينحصر له فيه مجيع املوجودات كلها ليأخذ احلكم دفعة فيعيش هبا يف أوقاته، فإذا صدقت هذه اهلمة 
موالي لو اختصرت يل معانيه على الكمال يف شيء حمصور حتيط به : منه وتعلقت باحلق لذلك، وقالت

شهادة فأغيب عن هذه املنازل العلية، عامل اللالعني يف حلظة واحدة على الدوام ال أفقده، فإنك قد تردين 
قال اهلل هلا أيتها اهلمة لك ذلك، فيفتح له باب إىل مشاهدة نفسه فيشاهد اليمني تصقل نفسه الزكية، 
ومرآة قلبه الكرمي، فما زال يشهدها حىت إذا صقلت وزال صداها وراهنا امتدت يد البسط إىل باب 

بابًا كليًا، وجعلت املرآة الكرمية الصقيلة جتاه الباب الكلي بابًا جزئيًا و: املشيئة، ففتحت له بابني
فانطبعت فيه الصور الكائنة خلف ذلك الباب الكلي وهي منازل العامل الكبري بأسره وحقائقه فتغفل 

سه ميينًا وال مشااًل وال إىل جهة من اجلهات. فإذا رأعني البصرية يتفرج يف شيء واحد ال يتحري وال يرد 
لى يف مرآة القلب من املتجلي نفسه جاءت صورة املرآة ألطف وأحسن وأحكم وأبدع من قرن ما جت

 ذوات املتجليات، وعلى قدر اللطافة واحلسن واجلمال تعظم اللذة يف نفس املشاهد.
ملعارف ها من ا طيوأما الباب اجلزئي هو باب حكم التجلي، وأسرار املتجليات، وما أبدع يف

ن ذلك ألة يف الوجود ري حاصلغهنا انية املتعلقة باحلضرة اإلهلية وهي ال تتناهى لكوالقدسية، واملعامل الرب
 بية يف حتصيلها السبغايتفراجع إىل فهمك وإىل ما يوجده احلق فيك عند مشاهدتك إياها ال إىل ذواهتا 

ها، هودترنة بشك مقاألسرار اليت تدل عليه عندك فهي حروف وألفاظ جاءت ملعاين يوجدها احلق في
د كنه يف املزيلعباده  من شاء نوال يكون فتح ذلك الباب إال على قدر ما يريده الواهب أن مينح منها م

ا ك يأخذ من هذزال كذليال  على الدوام، فمقامات العوامل حمصورة، ومعاملها وأسرارها غري متناهية، مث
 ، وحجاب غفلةمنازهلمم وى مراتبهالعامل املواهب اإلهلية على مراتبها ويدفعها للفقراء ممن دونه عل

جاب حند ذلك عله  الكون دونه مسدول حىت متتد له اليد املقدسة بكل شيء هالك إال وجهه فيلوح
حلجاب ن خلف امادى الكون، وسد الغفلة أمامه، فترتفع اهلمة خلرق ذلك السد، ورفع احلجاب، فين

عامل اترك الوة، والراح د جتد الغىنال يصل إلينا من استمسكت يده بشيء من غري حضرتنا، فازه
ك د مساع ذلثانيًا فيثوب القلب عنتريد أن تكون رزاقًا أ -ال تعترض عليه فيهم: أي-وموجدهم 

ند ليمني عوي ااخلطاب ويستغفر، ويتضرع ويغمض عينه عن مالحظة نفسها، ومشاهدة مرآهتا فتط
 والنعت  اليمنيليمنيافإذا بدت شاهدت  ذلك مساء القلب وهتبط عنه أكوانه، وتبدو العني السليمة،

وجده يف فبأسره  مللكاالنعت واالسم االسم والذات الذات، واجتمع الكل وانتظم الشمل، واطلع على 
رتقم فيه من وجده فارآة محقيقة ألطف منه يف مرآة قلبه، ألنه شاهده يف م قبضته مرتقمًا يف حقيقته،

قويل يف أشرت ب قامهد فيه اخللق يف احلق، وإىل هذا امللطف إىل لطف، وهذا هو املقام الذي يشا
 : ، فمنهاEقصيديت اليت كتبت هبا إىل أيب العباس الرفاس 

   تتتتتتتتتتت   الخ تتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتت  ف   متتتتتتتتتتت 
 

   يتتتتتتتتتتتتتتتت     ي تتتتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتتت ي   متتتتتتتتتتتتتتتت ر 
 

وهذه الغاية القصوى، واملستوى األعلى فمن حصل فيه ووقف على حقائقه ومعانيه فهو الذي 
 مل خل ُّٱب، وتقطع لرؤيته السباسب، وهذا ميقات املبايعة اإلهلية الذي قال اهلل فيه تشد إليه الركائ
وقد أفردنا هلذا املقام مبا جيب كتابًا كبريًا  ،[10: الفتح]َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل
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مسيناه "مبايعة القطب" مل أذكر فيه سوى هذا املقام خاصة فيه، فيد هذا اإلمام املرتقى به إىل هذه املرتبة 
 .بهه األسود، وقلبه كعبته املقصودة، وجسده حرمه املطهر، وسره عرفاته، ونفسه حمصَّحجر

 الفلك البطني
 فتتتتتتتت   تتتتتتتت    التتتتتتتت    ستتتتتتتتر لتتتتتتتتي  ي  متتتتتتتت 
 لتتتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتتت ا   لتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتر   م تتتتتتتتتتتت 

تتتتتتتتتتتف     تتتتتتتتتتت    إ ا  تتتتتتتتتتت   الم  تتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت   ع  ع
 

 إ  التتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت    التتتتتتتتتتتتتتتر اف ر ا تتتتتتتتتتتتتتت  
 أ را تتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت   ح فتتتتتتتتتتتتتر       ي تتتتتتتتتتتتت   

  خ  تتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت  ا   ق  تتتتتتتتتتتتتتتت      
 

ية قرب منه ات العلقاماعلم يا بين أن اهلل جل ثناؤه ملا أراد أن يرقي عبده اخلصوصي إىل امل
ذين هم منه عداء الاأل حىت يعظم جهاده هلم، ويشتغل مبحاربتهم أواًل قبل حماربة غريهم من ءهأعدا

 .[123: ]التوبة َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: أبعد، قال تعاىل
مله على حتء اليت السوارة بمَّوكل موفق من هذه اآلية أن ينظر فيها إىل نفسه األوحظ الصويف 

 هي أقربوليها عمندوب للمخالفة اليت جبلها اهلل وكل حمظور ومكروه، وتعدل به عن كل واجب 
 ر على حسب مااألغيا ر يفالكفار واألعداء إليه، فإذا جاهدها وقتلها أو أسرها حينئذ يصح له أن ينظ

 ضيه مقامه ويعطيه منزلته.يقت
دمه يف قن ثبتت ، فمفالنفس أشد األعداء شكيمة، وأقواهم عزمية. فجهادها هو اجلهاد األكرب

 لك جليسا.له امل كانو،  مليكًايتذلك الزحف، وحتقق مبعىن ذلك احلرف انتهض هبم يف العامل امللكو
لطان عظيم وس رية،ة كبقو اإلنسان ارة بالسوء هلا علىّمغري أن هذه النفس العدوة الكافرة األ

لتان قد لفرج الن واشهوة البط: ِبَسيفني ماضيني تقطع هبما رقاب صناديد الرجال وعظمائهم، ومها
 اإلسالم أبو مام حجةاإل هتم. ومن عظمهما وكبري فعلهما حىت أفرد هلمارَ َستعبدتا مجيع اخلاليق وَأ

بار كهبما  كذلك اعتىن إحياء علوم الدين له، وكتابًا مساه "كسر الشهوتني" يف Eحامد الغزايل 
 يليه لبطن مثالذي هو اسام الواحد احُل رِبَغ لُّ، والذي يتوجه عليك يف هذا الباب َفFالعلماء 

 الفرج بكراماته ومنازله كما تقدم يف األعضاء اليت ذكرناها.
اىل قد سلط ن اهلل تعأ -يدأيدك اهلل جبنود التأييد ونصرك على إحياء كلمة التوح-فاعلم يا بين 

هبما أكثر  ني، هلكبريتهذا العبد الضعيف املسكني املسمى باإلنسان شهوتني عظيمتني، وآفتني ك ىعل
ون دان فهي لسلطا يُةشهوتا البطن والفرج. غري أن شهوة الفرج وإن كانت عظيمة قو: الناس مها

ع يقل التعب م البطين لعدو، فإن غلب هذا اشهوة البطن، فإنه ليس هلا تأييد إال من سلطان شهوة البطن
ها لطعام مع علماتلئ من  ميالفرج بل رمبا يذهب ذهابًا كليًا، فهذه الشهوة البطنية جتعل صاحبها أواًل

ساد األعضاء ف: ة هوَدَرَبهذه ال نتجهكان أو طبيعيًا، فالداء الطبيعي الذي ت دينيًا ِةَدَرأن أصل كل داء الَب
بد امللك بن ن ابن عليماسوأمراض مؤدية إىل اهلالك، كما حكي عن  يتولد منها آالٌم من أخبرة فاسدة،

بتني وهو  يخ فدعاض طبمروان، وكان ذا هنمة يف الطعام فخرج يومًا فوجد دابة عليها زنبيل فيه بي
 قال يفلذلك ث ل فوجدمكان ما كان يف الزنبيآخر راكب، فما زال يقرن التني بالبيض حىت أتى على 

نيا  الدين والديفلعافية اهلل معدته أهلكه وأورثه القرب. فانظر هذه الشهوة كيف ساقت إليه حتفه. نسأل ا
 واآلخرة.
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 ات ما صليت لو م: Eشم البارحة من كثرة ما أكل. فقال إن ابنك ب : Eقيل للشبلي 
 تعنيفًا له فإنه قاتل نفسه. فهذا هو الداء الطبيعي.: عليه، كأنه يقول

م واملشي والكال لنظرلداء الديين الذي يؤدي إىل هالك األبد فكونه يوديك إىل فضول اوأما ا
ل عاقل كجب على د فوامن أنواع احلركات املردية. وإذا كان األمر على هذا احلواجلماع وغري ذلك 

ه توجه علينجاة فيل الأن ال ميأل بطنه من طعام وال شراب أصاًل، فإن كان صاحب شريعة طالبًا سبي
 وجوبا جتنب احلرام، والورع يف الشبهات املظنونة.

لى أحد إال عيت ُأا نه موأما احملققة فواجب عليه جتنبها كاحلرام. على كل حال من األحوال، فإ
ن الغذاء ين التقليل مبهلل يا  اي حلدود اهلل فاهللمن بطنه، منه تقع الرغبة، وقلة الورع يف الكسب، والتعّد

ارد ن اهلواء البمحيفظه  حيث الطعام، فإن اللباس أيضًا غذاء اجلسم كالطعام به يتنعمالطيب يف اللباس و
 والظمأ والري املتفاوت. ءواحلار الذي هو مبنزلة اجلوع واالمتال

د سنك إال لب مواشرب والبس لبقاء جسمك يف عبادتك ال لنفسك، فإن اجلسم ال يط ْلُكَف
بضة بقل قحلم أو من ور والبارد مبا كان سواء كان خبز بسجوعته مبا كان، ووقاية من اهلواء احلا

ن من الربد أن يصا رادة، ليس عليه يف ذلك شيء إمنا املءكالمها تسد جوعته، وسواء كان حلة أو عبا
 واحلر.

 وكذلك الشرب وأما النفس فال تطلب منك إال الطيب من الطعام، احلسن الطعم واملنظر،
ن لو استطاعت أنًا، وه مثا تريد من كل شيء أحسنه، وأعاله منزلة، وأغالواملركب واملسكن وامللبس إمن

ب التقدم ذلك طل إىل تتفرد باألحسن من هذا كله دون النفوس كلها مل تقصر يف ذلك، والذي يوديها
و حالاًل، ن ذلك أا كاوالترأس، وأن ينظر إليها ويشار، وأن ال يلتفت إىل غريها، وال تبايل حرام

 لٍ ه خاصة من أكا يصونمل ًاكذلك إمنا مراده الوقاية مما ذكرناه، فصار اجلسم يف هذه طالب واجلسم ليس
ملطعمة اسية واالك وملبس ومسكن وأشباه ذلك مما يصلح به، وصارت النفس أو العقل الشرعي وشرٍب

 له.
هنا أل رمات، احمليففإن كانت النفس املغذية له والناظرة يف صونه خاض يف الشبهات، وتورط 

ألن  لبتهاناها وِطملغ هنا  تبارة بالسوء، ومطمئنة باهلوى، فهلكت وأهلكته يف الدارين، ألنه رمبا الأمَّ
قيد، وأخذ ي له تملغّذاألمر اإلهلي رزق معلوم مقسوم، وأجل مسمى حمدود، وإن كان العقل الشرعي ا

عري شو كسرة قل أكقبضة بالشيء من حله، ووضعه يف حقه، وترك الشهي من الطعام وإن كان حالال 
، هووساده ساعد وبه،ثرغبة فيما هو خري منه. وآثر اجلوع على الشبع، واخلشن على اللني، ففراشه 

 س، فإن مهتهاف النفخبال وغذاؤه ما تيسر، ومهته فيما عند مواله من رؤيته إىل ما دون ذلك مما يبقى
ا يكون مآله ت إىل منظر إن كانت يف املنكح وإن تعلقت مبا هو حسن يف احلال. فانظر مآل ذلك، فإهنا

 ة  وحة يف مزبلرقة مطرىل خ. وإن نظرت يف الغايل من امللبس نظرت إة قذر ةنتن إىل خربة موحشة، جيفة  
آله إىل ما يكون ىل ممشرف حسن الصنعة والتنميق نظرت إ إىل هذا مآهلا، وإن نظرت إىل مسكن عاٍل
ن شدة طرحها ميني ة يسد أنفه حتِنَن ةذريف إىل ما يصري ع خربة موحشة. وإن نظرت إىل مطعم نظ

لدار اآلخرة لك يف اذعات وأمثال هذا. وليت لو وقفت احلال هنا وال تبقي عليه تب هنتنها، وكذلك شرب
 !ل يف الفتيل والقطمري بل يف مثقال ذرةأحني يسأل مم كسبت وفيم أنفقت، ويس
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 ها جيف،مراكباب، ومالبسها خرق، ومناكحها ومساكنها خر: فانظر ما أهجن باطن الدنيا
 ومطامعها ومشارهبا عذر ننت، نسأل اهلل العافية.

عاينة منا مذا كله ا هواحلجة علينا يف هذا بينة، ألنه لو كان هذا خريًا لكان بعض عذر، وإمن
كله لو  ذايت مع ها وللتغري هذه األحوال مشاهدة، فاحلجة قائمة للعاقل على نفسه إن طلبت منه هذ

 ن فيه من هذهما تكو أسر تركت معه، وإمنا الداء العضال، والطامة الكربى، والداهية العظمى أهنا يف
وت، وتنتقل دار بامله الاألحوال أن قضي هلا به، ويعطيها اهلل مرادها كما شاءت تسلية عنه، وعن هذ

يس هلا مسكن ذلك فل فعلوإال ت إىل منزل ال جتد فيه شيء إال ما قدمته يف دنياها بعمل صاحل عملته،
 اهلل تعاىل.  مشيئةيفزخ يف حياهتا، وال سعت يف كسبه فبقيت مسجونة يف الرب تأوي إليه إذا مل تشتِر

ملتشابه، فيه وا ظورفاعلم أن ما جيب عليك يف الطعام من اجتناب احمل: فإذا تقرر هذا يا بين
 هما كل مريد،تاج إلين حياتبتاملر اتانمن هذا. وهيتوجه عليك يف اللباس، والتقليل من هذا كالتقليل 

وجدها أاجد قد املسحيتاج إليه كل أحد، فإن الغريان والكهوف و الا زاد من مسكن وغري ذلك فمو
 يث ىث نث مث ُّٱ: عاىلتل اهلل ا قااهلل هلم، وإمنا احلاجة اليت تعم كل إنسان إمنا هو اللباس والطعام، وهلذ

 ومل يزد ألن الضروري ما ذكرناه، ،[119-118: ه]ط َّ مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 لعدل.حلكيم ااحان وما زاد فليس بضروري إال يف وقت ما إذا كانت احلاجة إليه خبالف هذا، فسب

ة. من قيام ليل للقمة تتركها من عشائك جماهدة لنفسك خري لك: Eقال إبراهيم بن أدهم 
 ير من بطن ملش دوعا يءلم  ذ ال خري فيه البتة، فماهذا إذا كان حالاًل، وأما احلرام فال كالم فيه إ

 باحلالل هذا قوله يف القليل، وهو من رؤساء املشايخ يف طريق النجاة.
النهار،  ل وصياماللي ما فاتك من قيام ك وال تباِلمطعمَ  ْبِطَأ: وقال أيضًا يف طيب املكسب

 .يبًاطيفتح إال  طيب ال -وفقك اهلل-فاحلالل 
 .[26: ]النور َّخص حص مس خس جسحس مخ جخ مح ُّٱ: قال تعاىل

ن عند ن من كاأذلك ففي هذا من االعتبار للصويف وأهل النظر اإلهلي بعض ما نذكره اآلن، و
لك خلبيثني، وكذال من اإثات اهلل خبيثا فال يغذيه إال باخلبيثات من املطاعم، وال تصدر األفعال اخلبي

 كذلك الطيبونوطيبني، ن الم تعاىل إال من كان عنده الطيبات من املطاعم وهي احلالل ال يغذي هبا اهلل
يت هي اخلبيثات ال ا أهلت، إمنعند اهلل تعاىل ال تصدر منهم إال طيبات األفعال أو تلك املطاعم بأعياهنا

ه ذلك لقد أهل فشيء لاحلرام للخبيثني كما أهلوا هلا، وكذلك الطيبات مع الطيبني، فإنه من أهل 
 لقيمات يقمن صلبه". "حبسب ابن آدم: باحلالل، وقلل منه كما قال  إلنسانا الشيء، فإذا اغتذى

كر، والعني وة والذلتاللتنشطت اجلوارح إىل الطاعة، وتفرغ القلب إىل املناجاة، وتفرغ اللسان 
 منه إىل عة، والتقليلىل الطال إللسهر، فذهب النوم لقلة األخبرة املرطبة اجلالبة للنوم، فيؤديه أكل احلال

ي لنا أن ال ما ينبغ، فكالنشاط يف الطاعة، ويذهب عنه الكسل، وأية فائدة أكرب من هاتني الفائدتني
 نسعى إال يف حتصيلهما، ونرغب إىل اهلل تعاىل يف دوامهما.

لك أيها االبن املسترشد نفعين اهلل وإياك أن ال تأكل إال مما تعرف إذا كنت موكال  ينبغي فالذي
ين الورع، والزهد قائد الفوائد، وكل عمل ال يصحبه ورع فصاحبه خمدوع، لنفسك فإن رأس الد

ن تأكل من عمل يدك إن كنت صانعًا وإال فاحفظ البساتني والفدادين، والزم أفاسع جهدك يف 
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االستقامة فيما حتاوله على الطريقة املشروعة والورع التام الشايف الذي ال يبقي يف القلب أثر هنمة إذ 
ون من املفلحني وهذا ال يصح إال بعد حتصيل العلم املشروع باملكاسب، ومعرفة احلالل أردت أن تك

واحلرام البد لك منه، هذا إذا كنت موكال لنفسك، فإذا كنت بني يدي شيخ حمفوظ يف عموم أحواله، 
ورع، قد شهد بفضله، وقيل به، وحاله تطابق ما يشاهد فيه، وجتد يف نفسك االحترام له والتعظيم 
حلقه الذي هو أصل منفعتك وجناتك على يديه، فإن حرمت احترامه فاطلب غريه فإنك ال تنتفع به 

 .نك ال تنتفع به أبدًاإعلم الناس وتسيء الظن به فأأصاًل ما مل تصحبه باحلرمة ولو كان أفضل الناس و
 شاء، اليف يفإذا وجدت من حتصل يف نفسك حرمته فاخدمه، وكن ميتا بني يديه يصرفك ك

باحلرفة  إن أمركه، فتدبري لك يف نفسك معه تعش سعيدًا مبادرًا المتثال ما يأمرك به وينهاك عن
 حك على صاليففاحترف عن أمره ال عن هواك فهو أعرف مبصاحلك منك، وارغب الناس إىل اهلل 

 ندوب إليهامل بالنصح انيةيديه منك، فإنك تكون من أنواره اليت تسعى بني يديه ومن حيث األخوة اإلمي
نه إيث ، ومن حمنه ح ما خفنه جيدك يف ميزانه ترّجإشرعًا الذي هو الدين، وكذلك أيضًا من حيث 

 يكاثر بك تالمذة الشيوخ، ويكثر بك أتباعه، فإن العلماء ورثة األنبياء.

 الفلك السري وهو فلك الفرج

 المتتتتتتتر  ي متتتتتتت  فتتتتتتتت  اا  تتتتتتت   فتتتتتتت  التتتتتتتت  ر
 فتتتتتتتتت ا يختتتتتتتتت   تتتتتتتتتر   ا ستتتتتتتتت  فتتتتتتتتت    تتتتتتتتت 

    متتتتتتتتتتتتتتت   ا  زتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتتتت 
 

   تتتتتتتتتتت  ال قيقتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتت ح ال  تتتتتتتتتتت   الق تتتتتتتتتتت  
   ا يختتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتر   ال  تتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتت 
   تتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتت   فتتتتتتتتت     تتتتتتتتتر إلتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتت  

 

فسها، ركة من نحرج ضعيفة جدًا يف ذاهتا إذ ليس هلا أن شهوة الف -وفقك اهلل يا بين-اعلم 
أو مساع  س بيد،و ملأبعني،  وإمنا هو من خاطر يقوم بالقلب للنكاح ينتج ذلك اخلاطر ويولده نظرة

ذه هلحملركة اء ابأذن من منازعة حديث، وهذا كله مولود من االمتالك والشبع، وهو أصل األشي
ان كذكرًا  لعضواالشهوة، فمىت ما وقع شيء من هذا حينئذ ثارت الشهوة وتقوى سلطاهنا فحركت 

ا، فإذا قع حرامل واًل، وإن خذأو أنثى، فطلب وقوع ما حترك إليه، فإن عصم وأقدر عليه وقع حال
م، فإنه ن الطعامالء سدت له هذه املسالك مل تتحرك هذه الشهوة، وأصل هذا كله كما ذكرناه االمت

ضوهلا. أنواع فها بإذا امتأل البطن قامت خواطر الفضول يف النفس، فتحركت اجلوارح حبسب حقائق
هوة شنعدمت ل، واوانقبضت اليد والرجوإذا جاع البطن عميت العني، وخرس اللسان، وصم األذن، 

 .الفرج، وفنيت خواطر الفضول
يه ى الدم فسدوا جمار"إن الشيطان جيري من ابن آدم جمر: aوهلذا قال السيد الصادق احلكيم 

: aل اء، وقالفحشباجلوع والعطش". أي أن هذه األشياء معينة له على ما يأمر به من السوء وا
 .ه وجاء"لإنه فبصر وأحصن للفرج، فمن مل يستطع فعليه بالصوم "عليكم بالباءة فإنه أغض لل

يف هذه األخبار كلها أن السبب املولد لثوران هذه الشهوة  aة". فنبه نَّ"الصوم ج : aوقال 
اخلسيسة إمنا هو الطعام والشراب، فإن كان جوع جماهدة استنار القلب، وكشف له عن عامل الغيب، 

اية ما، فيشاهد من أسرار اهلل ما شاء اهلل سبحانه أن يشهده منها، وال غ ة  طالب ألنه جوع عن مهة  
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أن  مبا شاء، وإن كان جوع اضطرار فليس هو مقصودنا يف هذا الكتاب إال إال حييطون بشيء من علمه
 يكون املضطر من أهل طريق اهلل فجوعه عناية من اهلل تعاىل به، وهدية منه إليه.

فائدة وا سواه. فاجلوع يف السوق للزم املريدين أن ال يشترلو بيع : Fقال بعض الشيوخ 
 ا.اجلوع والفقر ال تدرك هلما غاية وال حتد، وال يعرفها وقدرها إال من ذاقه

ها اليت سد مالكسه بفإذا كانت يا بين شهوة الفرج هبذا الضعف فال يلتفت إليها، وليشغل نف
 ذكرناها آنفًا.

يوانيه الفساد حوالكون ت لعامل أنك إذا نظر - وإياك لطاعتهوفقنا اهلل-واعلم : تنبيه وحتقيق
متخطط  والقلم لوجودحروفًا خمطوطة، قد خطها احلق تعاىل عز وجل يف لوح ا ه، وهبيميهأنسي: كله

لقلم الذي وا هلي[م اإل]القلقلم يسمى النفخ : ، واجلسم املتغذي احلساس قلماناإلنساين هلذا الشخص
قلم هذا ال كن خطوأول من كتب به أبو البشر يف لوح أم البشر، ول بيعي[]القلم الطهو الذكر 

 ،[7: ]االنفطار َُّّ َُّّٱ: احملسوس هيوالئي، من غري تشكيل وال تصوير، بل هو كما قال تعاىل
 املتوسط، وقد نسخة بأثر القلم اإلهلي الذي هو ،[8: االنفطار]َّىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰٱوهذا هو حده 

، والئيايسوس هقلم احمله المن بعد هذا القلم الطبيعي الذي هو لتشكيل ما ألقا يعرب عنه بالطبيعي، مث
وهذا  عنه بالنفخ، املعرب لروحوتفصيل ما ألقاه جممال قلم النفخ فامتد كالفتيلة فخط فيه القلم اإلهلي ا
ب ه كلها أسباهذولعامل، ااد هو الروح احليواين ومنها خملقة وغري خملقة لتصح املشيئة هلل تعاىل يف إجي
 وصلك إىل رفعيو الذي لم هوأغطية على عني بصرية العمى الذين يعلمون ظاهرًا من احلياة الدنيا، والع

يضل من لألسباب  باالهذه األغطية عن عني بصريتك، وتويل احلق تعاىل لتلك األشياء عند األسباب 
 .[8: ]فاطر َّ جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن ُّٱيشاء ويهدي من يشاء 

تكون  ته، وقددور لم للرجل واللوح للمرأة، وقد يكون الرجل لوحًا األب األول وخامتفالق
أمجعني،  ى اهلل عليهممرمي صلفخ كاملرأة لوحا لغري القلم احملسوس لكنها تكون لوحًا للقلم املعرب عنه بالن

هو آدم وثة ثال إال فما سلم من خط هذا القلم احملسوس يف اللوح احملسوس، والقلم احملسوس خاصة
 وعيسى  اوحوَّ ،[75: ]ص َّ مصجض خص حص مس خس حس جس ُّٱ: خلقه اهلل بيده كما قال تعاىلC 

لفرج، كما حصل له درجة النفخ االختصاصي حني أحصن ا من نصف هذا اخلط إال أن عيسى 
، وهذا هو الروح [12: التحرمي]َّجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حضُّٱ: قال تعاىل

ويف هذا رد على من يقول ال يوجد  ،[91: ء]األنبيا َّجن يم ىم ممُّٱاالختصاصي 
ينبغي أن  هذا فصلخ. فمولود إال عن أبوين، فلو قال عن أمرين لصدق كما سنذكره فإنه عن مرمي ونف

عصفورًا أو  ون عنهاعث يكمنا هو روحية تنبإيتحقق، وممن حصل له درجة النفخ يف الطري، فإن إلقائهم 
ه وحماه حىت ر لوحن طهَّن فرجه أعين مذا املقام أنه إذا حصَّزرزورًا فمنزل الصويف من حتقق علم ه

ن أمره، مه روحا ه فييتركه مهيأ لقبول ما خيط فيه من اخلط االختصاصي، فإن اهلل سبحانه ينفخ ل
ا يشغل عن مترك كل ص، ووكلمة من كلمه يهبه يف ذلك النفخ سر إحياء املوتى، وإبراء األكمه واألبر

 امات هذا املقام.اهلل تعاىل وهذه كر
رفض الدنيا وأهلها، وتأثري كالمه، وموعظته يف نفس أكثر املستمعني له ال يف  هعيدَّوعالمات م 

منصوبة لرقمه وكتابه وفتائل  ةكلهم، فالطلبة والتالمذة للشيخ املتحقق يف هذا املقام ألواح منحوت
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روف املعاين القدسية، فيكون إذ ذاك مستعدة لنفخه فال يزال ينفخ فيهم أرواح األسرار، وخيط فيهم ح
 متصفًا بامسه اخلالق احلكيم، وهذا االسم هلذا العضو وحضرته من األمساء، وما يف معناه فتحقق ترشد.

اإلهلي وبني  القلم فخ وهومث إين أقول إن احليوان املذكور أمجعه وحماله موجودان بني الن: تتميم
لم اإلهلي هو الق لنفخعي لتخطيط حروف أجسام األرواح، واالفرج وهو القلم الطبيعي، فالقلم الطبي

وهذا  على اإلطالق [29: ]احلجر َّ خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ: لتخطيط أرواح األجسام. قال تعاىل
 ية، فمن شاهدسرافيلواإل منزل ال يعرفه أبدًا أحد إال من وقف مشاهدة من نفسه على احلقيقة اآلدمية

 ، وكيفية صدور األشياء عنهما.هاتني احلقيقتني عرف هذين القلمني
 نفخ إحصان وغري إحصان.: مث إن النفخ على قسمني

 فالنفخ الذي على غري اإلحصان يكون عنه الروح احليواين.
 .واينوالذي على اإلحصان الروح القدسي يكون عنه مع حصول النفخ املطلق احلي

الروحانية  ملقاماتة وااالنفعاليفنفخ اإلحصان ينتج املنازل العلية واالستشراف على الكائنات 
آخر بني  ا فرقًان هنأالقدسية. والنفخ على غري اإلحصان ينتج وجود األرواح اجلسمانية خاصة إال 

ي، ونفخ غري م األبدلنعياالنفختني وهي شعرية نفخ اإلحصان ملحق باملأل األعلى والبقاء السرمدي يف 
 اإلحصان ملحق بعامل الكون والفساد مطلقًا.

 شعبة: بث شعنفخ والية وهو على ثال:  النفخ اإلحصاين االختصاصي على ثالث مقاماتمث
ليت هي اأعالها وة. منبأة، وشعبة مرسلة، وشعبة معلقة باملرسلة ال غري. وهلا شعب ال حتصى كثري

، ث النبويهل الورأفية هم الصو: هاتمنوطة باملرسلة من مجيع الوجوه، ونائبة مناهبا إذا فقدت فتيل
د ما كشفها أح الكتاب هذا والتخلق الرباين، والتحقق اإلهلي، فتحقق ما مهدناه فلقد كشفنا كنوزًا يف

لذكر ومعرفة اها إال ه منلمن أهل طريقتنا إال صانوها وغاروا عليها ولكين ملا علمت أن الطفيلي ليس 
يه ن يف هذا تنبورًا لكأم هنا االسم مل أبال بذكرها إذ نيلها حرام على من ليس بقلب سليم، وكنا نظهر

 وغنية إفشاء ما ستر وفك معماه غرية فحجبه.
ىل إواس فتضاض أبكار احلا اعلم وفقك اهلل أنك إذا أحصنت فرجك وتعففت نقلك من

ىل ذه املنزلة إقي من هترت افتضاض أبكار املعاين على سرير املعامالت يف جنة التخلق باألمساء، مث قد
 ههد فيزاًل آخر تشانزل منا املة على سرير التوحيد يف جنة التنزيه فينتج لك أيضًا هذنكاح احلقيقة الكلي

ذه نة األدب، وهجناء يف الف احلقيقة اجملردة عن الوجود املطلق املختارة ينكحها من شاء اهلل على سرير
ها نه أمرًا سلطاضى سبحذا قاحلقيقة املعرب عنها باحلرفني اليت هي سبب يف املوجودات وعلة للكائنات إ

 عليه، وأوجد الشيء عند تسليطها عليه وتعلقها به فكان.
فإذا حصل العامل يف هذه املنزلة واستوى على عرش الكائنات مل يشهد شيئًا يف الوجود موصوفًا 

إال نتيجة عن مقدمتني تنكح إحدامها األخرى، وهو عبارة عن  ،حساسًا أو غري حساس ،كان أو صفة
را ذكَّ نهما فيتولد بينهما أمر زايد عليهما فاملولدات تنبعث بينهما علوًا وسفاًل، فإنالرابط الذي بي

نسفال، غري أن العبارات اختلفت حبسب أصناف املولدات، فقيل هذا طفل بني رجل اثا ّناعتليا، وإن ُأ
ع وامرأة، وهذه نتيجة عن مقدمتني، وفرع عن أصلني، ورسالة عن مرسل ورسول، وسنبلة عن زار

وأرض، وإحراق عن نار وخشب، وبيت عن آالت وصانع، وهذا موجود عن قادر وقدرة، وهكذا 
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مجيع العامل بأسره نتيجة ازدواج ليصح على كل جزء من العامل الفاقة واالضطرار يف وجوده إىل من 
ا الطريق يوجده حىت يقف األمر للناظر املشاهد يف العامل إىل أول املوجودات املقيدة، وحتصل له يف هذ

من الفوائد حبسب ما مشى عليه من املقامات، فإذا وقف عند هذا املوجود األول املقيد عرفه بذاته، إذ 
تقانه عن علم وعامل، فيصح اضطراره إوجوده نتيجة عن قدرة وقادر، واختصاصه عن إرادة ومريد، و

وال عن مقدمتني، وال عن  وفاقته إىل احلق سبحانه وهو الغين احلميد املوجود املطلق ال عن أصلني
أبوين، بل هو خالق األصول واملقدمات واآلباء واألمهات، املقدس املنزه من غري جواز ما ينزه عنه عليه 

 .[11: ]الشورى َّ حي جي يه مهىه جه ين ُّٱبل هو تنزيه عن التنزيه 
 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ح أزتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  خ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 لتتتتتتتتتتتتت   التتتتتتتتتتتتت   فيتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت   
 إ ق  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  إ ا   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 راف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ر إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل  
  تتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتت ر ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتي  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  ي

 

    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل  ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  
 متتتتتتتتتتتتتتتتتت     خ تتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتت  القتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي 

  تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتت   ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتي     رفتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  ا  تتتتتتتتتتتتتتتتر إلتتتتتتتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتتتتتتتت    القتتتتتتتتتتتتتتتت ي 
 أ    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  الخ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

 

هدته ب عن مشاام، وشاهد احلق غاب عن مجيع اخللق، وغايف هذا املق -وفقك اهلل-فإذا حصل 
. فمحق [143: ]األعراف َّحف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱ وعن طلبته وعن كل الكون

 ق.الرسوم ودكها، وأصعق اهلمم فملكها. فبني احملق والصعق ما بني اخللق واحل
رب : لال اهلل، وقها كما قمأمت: احلمد هلل. فقال اجلنيد: فقال Eعطس رجل مبحضر اجلنيد 

إذا  ي فإن احملدثأخ ه يان فقلاآل: يا سيدنا ومن العامل حىت يذكر مع اهلل، فقال اجلنيد: العاملني. فقال
ال إموجود حمدث  العامل هر يففهذا يا بين وفقك اهلل قد تبني لك أنه مل يظ قرن بالقدمي مل يبق له أثر.

ألغيار، الغرية عن ا  خزائنبة يفه، فتفهم ما كشفناه لك من األسرار احملجوجوِدو  اْ َلْصعن مقدمتني مها َأ
ماوية، الق الساألخبالجتهاد يف املعامالت، والتخلق وأزل رمد التقليد من جفنك، واكتحل بكحل ا

يه، ووقفت ا هي عللى معوطهر ثوبك ظاهرًا وباطنًا، فإذا جتلى البصر تقوى النظر، فأبصرت األشياء 
 عينا على ما قبلناه، واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل.

 الفلك القلبي
   تتتتتتتتتتتتل الم قتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتر   لمتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتر 

   اا تتتتتتتتتتتتتتتتت ا   ا  تتتتتتتتتتتتتتتتت  إ ا أ ا  زتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 متتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت    المتتتتتتتتتتت  اا  تتتتتتتتتتت  ف  ي تتتتتتتتتتت 
  متتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتت    زتتتتتتتتتتم   ال تتتتتتتتتت  ف   تتتتتتتتتت 
  متتتتتتتت  ي تتتتتتتت    مقتتتتتتتت   التتتتتتتت ا  ي تتتتتتتت   متتتتتتتت 
 ف تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتل   تتتتتتتتتتتتت ل   تتتتتتتتتتتتت  أ   تتتتتتتتتتتتت 
   يتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتت ر    تتتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتتت   م    تتتتتتتتتتت 
  متتتتتتتت  ي تتتتتتتتر  ال تتتتتتتتي  إ  ال تتتتتتتتي  ف ستتتتتتتت م  ا

 

 لتتتتتتتتتتتت ا  متتتتتتتتتتتت  أ  تتتتتتتتتتتت  اار اح  الزتتتتتتتتتتتت ر 
 زتتتتتتتتتتتتتتم     زتتتتتتتتتتتتتتم   ال تتتتتتتتتتتتتت   ا   تتتتتتتتتتتتتتر
 ال تتتتتتتتتت ر   تتتتتتتتتت  مقتتتتتتتتتت   الق تتتتتتتتتتل إ   تتتتتتتتتت ر

 ر ي تتتتتتتتت  فتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتت  مم  تتتتتتتتترل تتتتتتتتت  أمتتتتتتتتت
 فتتتتتتت  التتتتتتت ا  متتتتتتت  ستتتتتتت ل اا زتتتتتتت   مم قتتتتتتتر

 اا  تتتتتتتت     ا  تتتتتتتترا لتتتتتتتت  يتتتتتتتت ر فتتتتتتتت  المتتتتتتتت 
  تتتتتتتت  ال  تتتتتتتت   فمتتتتتتتت  زتتتتتتتت    متتتتتتتت  ا  متتتتتتتتر
 متتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتتي   ق تتتتتتتتتتل   تتتتتتتتتت  الخ تتتتتتتتتتر

 

مه، وإن شاء شاء أقا  أصبعني من أصابع الرمحن إنأن القلب بني -وفقنا اهلل وإياك-اعلم يا بين 
ومعدن  ة اهلل،ن رمحمللشيطان، وحمال للخسران، وموضع نظر املطرود أزاغه، فإن أزاغه كان بيتًا 

 وساوسه، وحضرة أمانيه، ومهبط مردته، وخزانة غروره.
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وسعين ائي، ومسوال  ما وسعين أرضي: وإن أقامه فذلك قلب املؤمن التقي الورع الذي قال فيه
 ؤمن.املقلب عبدي 
قق ملقام حتاهذا  ى باقيا( موجودًا! ويفقلب يسع القدمي كيف حيسن باحملدث )أن ير: فقلت

مرة يف ألف لف أ"لو أن العرش وما حواه مائة : حني قال Eشيخ الشيوخ أبو يزيد البسطامي 
دن ره، ومعنظ وضعمزاوية من زوايا قلب العارف ما أحس به" فقلب العبد اخلصوصي بيت اهلل و

ودة، رئيس ه املشهرفاتبته املقصودة، وععلومه، وحضرة أسراره، ومهبط مالئكته، وخزانة أنواره، كع
ه وانع، بصالحزوال املات واجلسم ومليكه، إذا قضى أمرًا فإمنا يقول له كن فيكون مع السالمة من اآلف

ال وكمون،  وال صالح اجلسد، وبفساده فساده، ليس لعضو وال جارحة حركة وال سكون، وال ظهور
، هو حمل ، والصربلشكروالبسط، والرجاء، واخلوف، وا حكم وال تأثري إال عن أمره، وهو حمل القبض،

ء و، واإلسراات، واحملإلثباإلميان والتوحيد، وحمل التنزيه والتجريد، وهو املوصوف بالسكر والصحو وا
املكر، هلمة، وحب اوالنزول، وهو ذو اجلالل واجلمال، واألنس واهليبة، والتجلي واحملق، هو صا

والتديل،  الترقي،، وحكيم، واالنزعاج، والعلة، واالصطالح، والتداينواحلديه، والوجود، وعني الت
ومدبر  ملعاين،اامل ح، واحلرية. هو ة، والوصل، والفصل، والغريةوالتلقي، واألدب، والسر، والسن

شقاق، لوالنفاق، وا كفر،املغاين، كما أنه أيضًا صاحب اجلهل، والغفلة، والظن، والشك، والكرب، وال
 لعجب، واحلسد، والشوب، واهللع.والرياء، وا

خيبته واهلداية، و قالتوفي حرمهوحمل األوصاف كلها املذمومة إذا مل ينظر اهلل إليه وال أدناه منه، و
إن كان فا هاد. وإم يف األزل العناية، هو رسول احلق إىل اجلسم فإما صادق وإما دجال، إما مضل

توجهت طاعة، وبال ل خري وإمام هدى حرك أجنادهكرميا أكرم، وإن كان لئيما أسلم، فإن كان رسو
ه بكتب ي باديتهليت سفراؤه إىل أمرائه العشرة من عامل الغيب اليت هي حضرته، وعامل الشهادة ا

هو عشرة. قيقته وحضيه االستقامة على السنة واجلماعة لكل أمري مبا يليق به من التكليف، وما تقت
سمون حواسا يلكيون ء املامللكوتيون يسمون أرواحًا. واألمرا مخسة ملكية، ومخسة ملكوتية. فاألمراء

ون، لروحانياراء كحاسة البصر، وحاسة السمع، وحاسة الشم، وحاسة الذوق، وحاسة اللمس. واألم
 ذا نفذ األمردسي، فإالق كالروح احليواين، والروح اخليايل، والروح الفكري، والروح العقلي، والروح

 ؤالء السفراءقته، وهب حقياألمراء من القلب بادر المتثال ما ورد عليه على حساإلهلي إىل أحد هؤالء 
 اخلواطر املشهورة. مه

 يف كرامة ومنازل األعضاء راجع إىل القلب: فصل
كرامة  ن كلأ -وفقك اهلل ونور قلبك، وشرح صدرك، وطهر ثوبك، ونزه سرك-اعلم يا بين 

  يكن من ذلكلواله مله، وكله راجع إىل القلب وعائد علي ومنزل ذكرناه فيما تقدم لألعضاء فإمنا ذلك
ال لقلب وإمل االشيء لتلك األعضاء، فإن كل عمل صدر عنها إن مل يؤيده اإلخالص الذي هو ع

 مخ ُّٱ:  يقول تعاىلن اهللفذلك العمل هباء منثور، ال يصح له نتيجة أصاًل، وال يورث سعادة أبدية فإ
كل "إمنا األعمال بالنيات وإمنا ل: a، وقال رسول اهلل [5: ]البينة َّ مص خص حص مس خس حس جس

ته لدنيا انت هجرمن كامرء ما نوى، فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله، و
 يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه".
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 لألعضاء إذًا ا، فليسرحهفتبني هبذا أن األعمال الظاهرة والباطنة كلها يزكيها عمل القلب أو جي
اخلاطر يف  ا ينبعثم لوأحركة وال سكون يف طاعة شرعية وال معصية إال عن أمر القلب وإرادته، فإنه 
به فيحركها  لذي قامطر االقلب فإذا حتقق وعزم على إمضائه نظر إىل اجلارحة املختصة بعمل ذلك اخلا

 تعاىل كيف أن اهلل ترى قع الثواب والعقاب، أالبعمل ذلك اخلاطر، إما طاعة، وإما معصية، وعليها ي
، ري مؤاخذ هباالعبد غوها، جعل النظرة األوىل اليت هي من غري قصد، وال للقلب فيها نية توجه معفو عن
 د عفا يف ذلكقتعاىل  اهللفوكذلك يف النسيان إذا عمل عماًل من األعمال ناسيًا غري قاصد لذلك العمل 

 حياسب به ما ليه والكتب عإن أراده القلب وهم مبعصية ما مل يكن إصرارًا ال يالعمل، كما أنه أيضًا 
 مل، وكذلك إنن مل يعه وإمل يعمل به أو يتكلم هذا يف املعاصي. وأما يف الطاعات فمأجور بنيته ومهت

 مل يعمل املعصية اليت هم هبا كتبت حسنة.
 ه أنفسها".بيان وما حدثت "إن اهلل جتاوز عن أميت اخلطأ والنس: aقال رسول اهلل 

إن هم وعشرا،  "إذا هم العبد حبسنة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت: aوقال 
 بسيئة فعملها كتبت سيئة، فإن مل يعملها مل تكتب شيء".

يقول  .- جليأعين من ي -حسنة، فإنه إمنا تركها من جرائي وقال تعاىل ملالئكته اكتبوها له 
ذلك هلل تعاىل، وه عند ابؤاخذ مففعله خمافة املوت، فإنه غري  اإلنسان  ما استكره عليهوكذلك أيضًا: اهلل

 ألنه مل يقصد ذلك الفعل بقلبه، وإمنا أكره عليه.
 .[106: ]النحل َّ مث زث رث يت ىت نت ُّٱ: قال تعاىل

 "وما استكرهوا عليه".: يف حديث aوقوله 
ذي لعقل الاهو و اإلنسان املخاطب يف فإذا تقرر هذا فقد ثبت أن القلب رئيس البدن، وهو

اجلسد مضغة إذا صلحت  "إن يف: aيعقل عن اهلل تعاىل وهو امللك املطاع الذي قال فيه رسول اهلل 
 صلح اجلسد وإذا فسدت فسد اجلسد أال وهي القلب".

عضاء، ناها لألجعل وإذا كان هذا كما ذكرنا فقد ثبت وصح أن مجيع الكرامات واملنازل اليت
زل خيتص هبا ت، ومناراماكا هي راجعة إىل القلب، ومتعلقة به وعائدة عليه، ولكن مع هذا كله فله إمن

ه، وخدمه، لى رجالك عليف نفسه ال يصل إليها أحد من عماله أبدا، كما أن كل نعمة تظهر يف ملك َم
ص ومقامات ختت نازلوم نعم ، راجعة إىل امللك، ومع هذا فله أيضًاة وحاشيته، ومقام رفيع، ومنزلة علي

بنا املوسوم يف كتا توىفهبا ذاته، ال يناهلا أحد يف مملكته سواه، وقد ذكرنا هذا الفصل شافيًا مس
ن منازل أ، وذلك عضاءن ملنازل هذا القلب شروطًا ليست لغريه من األأ"بالتدبريات اإلهلية"، بيد 

صح له لك ال يذالف هبا، والقلب خباألعضاء قد حتصل هلا من غري أن حتصل هلا الكرامات املختصة 
آلن نذكر ا، وحنن اتهمامنزل ما مل يصح له بعض الكرامات املختصة به، فمنازله موقوفة على بعض كر

، ة والكرامتنيالكرام أذكرفن شاء اهلل كرامات هذا القلب ومنازله ممتزجة على حسب ما يعطيه املقام، إ
 ذا يعطي مقام، فإن هألعضاءاإىل الكرامات خبالف ما تقدم يف رجع أواملنزلة واملنزلتني، والثالثة، مث 

صارت كأهنا  لطافتهاوازل القلب، إذ بعض كراماته منازل لغريه من األعضاء، فلعلوها وامتزاجها باملن
 هيئة، فلهذا يعسر فصلها عن املنازل.
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 منزل التجلي الصمداني الوتري
 ذلك. ر، وغرينواإلسرار، واملقامات، واألوما يتضمنه من احلضرات اإلهلية والتجليات، وا

ول العني ي اجملهلوترااعلم أيها املسترشد املوفق والسالك املتخلق أن هذا التجلي الصمداين 
ليل من ه األنبه، وقم األنوملقااملستور برداء الصون هو نتيجة عمر احملققني من أهل طريق اهلل األنزه، وا

على أبري، وهو من كاملشهد وري، ققني فعله وال قاله فإن الطريق إليه عسناله، وهلذا ما جتد أحدًا من احمل
ية وأجالها، األقدس وفاتاألسرار وأسناها، ومورده أغلب املوارد اإلهلية وأحالها، وكشفه أوضح الكش

ا باحا بأمسائهصعشرين  لوتهفمن أراد من احملققني الصديقني نيله فليصم هناره، وليحيي بالذكر ليله وخ
ة األنفس فس الرمح، ونى ترتيب احلكمة يف إجرائها، فإذا كان بعد العشرين فارقب الوارد األقدسعل

عك نفثه، ل يف روحتص إىل أن تنقضي ثالثون يومًا، وال تكحل مقلتك فيها نوما، فإن ادعيت أنك ما
املعاتبة، ب ى نفسكع علوال أقام احلق بفؤادك بعثه، فاعلم أن اآلفة طرأت عليك يف املراقبة، فارج

ك التجلي لإن متم ا، فواستأنف اخللوة من أول حاهلا فإنه البد من حصول مناهلا إما كليا أو جزئي
ويه، لى مجيع ما حيلكتاب عذا اواملقام فستبدو لك مجيع معانيه على التمام، وأنا أنبهك إن شاء اهلل يف ه

 فإن نقص لك منه شيء فارغب إليه سبحانه عسى تستوفيه.
 ام.أن هلذا التجلي الصمداين الوتري ثالثة ومثانني مقاما، وثلث مقفاعلم 

، ومن لف منزلازل أأي أنه ال ينال فيه إال هذا القدر، وله من املن: فأما قويل ثلث مقام
ا مائة يات منهلنوراحلضرات أربع آالف حضرة، ومن التجليات ثالث مائة ألف جتلي وستون ألفا، ا

ة حملئة ألف ست موائيات مثل ذلك، وله من اللمحات تسعة آالف حملة، ألف ومثانون ألفا، والضي
ة. حملوعشرون ألف  ة،حملوأربعون ألف حملة. والنوريات منها أربعة آالف ألف حملة، ومثان مائة ألف 

ن ألف ومثانو تسعةووالضيائيات مثل ذلك، وله من الدرجات العلى والزلفى مائتا ألف ألف درجة، 
فًة، ألف زل ألف تا ألف درجة. النوريات منها مائة ألف ألف، وأربعة وأربعونألف درجة، ومائ

 وستمائة ألف زلفة.
ف سر، ألف أل سعونوالضيائيات مثل ذلك، وله من األسرار مخسمائة ألف ألف سر، ومثانية وت

، لف سرمائتا أر، ووأربع مائة ألف سر. النوريات منها مائتا ألف ألف سر وتسعة ومثانون ألف س
تسعون و، وستة طيفةوالضيائات مثل ذلك، وله من اللطائف ألف ألف ألف لطيفة، ومائتا ألف ألف ل

 مائة وتسعون ، ومثانطيفةها مخس مائة ألف ألف لنألف ألف لطيفة، ومثان مائة ألف لطيفة. النوريات م
لف ألف أا ألف فق ألألف ألف لطيفة ومثان مائة ألف لطيفة. والضيائيات مثل ذلك، وله من احلقائ

 حقيقة. ألف حقيقة، وثالث مائة ألف ألف حقيقة، وثالثة وتسعون ألف ألف حقيقة، وستمائة
ان قيقة ومثحألف  منها ألف ألف ألف حقيقة ومائة ألف ألف حقيقة، وستة وتسعون ألف: النوريات

 مائة ألف حقيقة، والضيائيات مثل ذلك.
 نزل، أوم، أو أو حقيقة أو لطيفة، أو حضرةمث يف كل فصل من هذه الفصول لكل شخص سر، 

أيها  . فتحققكان جتل دقائق، ورقائق على عود ما حيويه الفصل من األسرار أو اللطائف، أو ما
دك يف هلل يؤي، واالطالب، وختلق عسى أنك تلحق، واستمسك بالعروة الوثقى اليت ال انفصام هلا

 هلل قصد السبيل.سلوكك، وجيمع لك بني ملكك ومليكك، آمني وعلى ا
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 الذاتي لمنزل التنز

اعلم يا بين أنه من أراد أن يكون قلبه بيت احلق جل وعال، كما أخرب سبحانه على التنزيه، 
ونفي التشبيه فليعمد إليه، وميط عنه كل أذى من كرب، وعجب، وما ذكرنا من األوصاف املذمومة 

اإلخالص، واملراقبة، وفرشه بالذل واالفتقار، شرعًا، وعادة، فإذا أماط عنه هذه األوصاف غسله مباء 
: وأسرج فيه سرج األخالق اإلهلية السماوية حىت عمه النور، وأشرقت زواياه، وأقام على بابه بوابني

التوحيد واألدب، ينتظران نزول الرمحن، كما وعد لقلب هذه صفته، فنفذ األمر املطاع حلضرة القلب، 
ز يف صدر قومه حبلته وتاجه على رأسه، متقلدا سيفه هبا للمالئكة، عند ذلك أن ال يبقى أمري إال يرب

وتعظيمًا لورود امللك احلق وجتليه، فأخذ أجناد اخلواطر مصافهم بالتحميد والتمجيد، فتقدم األمري 
البصري يف صدر قومه، وقعد على مرتبته، وقد تقلد بسيف االعتبار، وعليه حلة احلياء، وتاج املراقبة 

مري السمعي يف صدر قومه، وقعد على مرتبته، وقد تقلد سيف املبادرة لألذن العايل، وعليه وتقدم األ
حلة احلضور، وتاج احملافظة. وتقدم األمري األنف املدرك للروائح يف صدر قومه، وقعد على مرتبته، وقد 

، وقد تقلد تقلد سيف اخلضوع، وعليه حلة الذلة وتاج اخلشوع. وتقدم األمري الذائق يف صدر قومه
سيف الصدق، وعليه حلة التالوة، وتاج الذكر. وتقدم األمري الالمس يف صدر قومه، وقد تقلد سيف 
العفاف، وعليه حلة الكفاف، وتاج القناعة والزهد، فلما أخذ أمراء اجليش مراتبهم، واعتدلوا، ورجع 

اين يف صدر قومه متقلدًا سيف األمراء الروحانيون من ترتيبهم إياهم إىل مراتبهم فتقدم الروح احليو
زل واأللطاف. وتقدم الروح اخليايل يف صدر قومه متقلدا االستقامة وعليه حلة اإلحصاء، وتاج التَن

سيف األمانة وعليه حلة االحتراس وتاج االنتظار، وتقدم الروح العقلي يف صدر قومه متقلدا سيف 
ح الفكري يف صدر قومه متقلدا سيف التقدم الوجود وعليه حلة اجلواز، وتاج اإلحالة. وتقدم الرو

وعليه حلة التمييز وتاج الترجيح. وتقدم الروح القدسي يف صدر قومه وعليه حلة الوالية وتاج النبوة 
فلما أخذ األمراء الروحانيون أيضًا متقلدا سيف الرسالة على كرسي التنزيه بيده قضيب األدب. 

ه إىل املستوى األعلى، فلما وصل نزل عن متنه عرفيل الصاحل مراتبهم صعد الكلم الطيب على براق العم
وخر ساجدًا عند باب احلضرة اإلهلية، فخرج إليه السر ففتح له الباب، ودخل وبايع ومحد، فقال له 

إن قلب فالن الذي أمرت الكرام الربرة بتطهريه قد طهر مبا نفذ به األمر : فيم جئت؟ فقال: احلق
، وقد تقدس احملل الزكي بالعبودية االختصاصية، وأخذ aل الكرمي حممد املطاع على لسان الرسو

العبيد املدبرون ملكه مراتبهم مسبحني وممجدين ال خيافون لومة الئم، قد غمرهتم املنن اإلهلية، والنعم 
ام انزل وارجع إىل ذلك احملل الطاهر مبشرا بنزويل إليه، وامحل معك هدية االحتر: القدسية، فإذا النداء

واالحتشام، فجاء ربك يف ظلل من الغمام وامللك صفا صفا، والنبيون فوجا فوجا بأيديهم أطباق 
األسرار، وموائد العلوم، فيها صحن األنوار، وأنزلوها يف ذلك احملل الشريف املقدس، وقد جتلى احلق يف 

ء اخلليفة يصفون، واستدعى أمرا امساء ليس كمثله شيء، وبسط يدي سبحان ربك رب العزة عم
املذكورين واحدًا فواحدًا، يتناولون من تلك املوائد واألطباق على قدر مراتبهم، وما تعطيه حقائقهم. 

س احملبة، فلما شربوا أفرغ عليهم جل وعال حلل البهاء االفتقاري، مث أمر برفع اكوأفلما طعموا تناولوا 
أوليائي، ارفعوا رؤوسكم، هذا منزل  :احلجب البعد فتجلى الرب وفين العبد، فخروا سجدا فناداهم

تنعيم عبادي، انعموا مبشاهديت، عبادي وهبتكم الصفات فقدستموها، ومحلتكم أمانيت فأديتموها، 
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ربنا بك قدمنا، : عدوها. فقالواتونصبت لكم الصراط فلم تعرجوا عنه، وحددت لكم احلدود فلم ت
سقيتكم : يدك وعنايتك ما كنا. فناداهم عباديوبك محلنا وأدينا، وبك هنجنا، وبك وقفنا، ولوال تأي

شراب اللذة باملعامالت، فأنتم تسبحون الليل والنهار ال تفترون، هذه بشراي لكم يف الدنيا كما 
-فانظر يا بين  [64: ]يونس َّ خيمي حي جي يه ىه مه جه ُّٱأخربتكم يف كتايب العزيز 

، فإن اهلل تعاىل ما ضمن aحممد املقام، وما أوصلك إليه إال اتباع  ما أشرف هذا -وفقك اهلل
: وقال [64-63: ]يونس َّمه جه ين ىن من خن حنُّٱ: البشرى إال ملن وصفهم بقوله

فما عسى أن أصف لك، أو  .[18-17: ]الزمر َّحبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّٱ
 : قلت زل، جل عن اإلحصاء واإلحاطة.يوصف، أو حيد ما يهبه اهلل لك من األسرار يف هذا التَن

   ر تتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتل ف متتتتتتتتتتتتت  أ
  تتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتت را   ل تتتتتتتتتتتتتتتتتت  إ ا أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت 
  ا ف  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  م    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 لتتتتتتتتت  يتتتتتتتتت   ي تتتتتتتتت   ال تتتتتتتتت   متتتتتتتتت  ال تتتتتتتتت  
 فتتتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتتتتتر  لتتتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتتت  
  تتتتتتتتتتتتتتتتتتر  ال تتتتتتتتتتتتتتتتتت ل ف متتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ    تتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتتتتت    مر  تتتتتتتتتتتتتتتتتت :  يتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 ختتتتتتتتتتتتتتتتر فتتتتتتتتتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتتتتتتتر   ا  ستتتتتتتتتتتتتتتت   ا  
   تتتتتتتتتتتتتتتتت   ال  تتتتتتتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتتتتتتت  ف ال تتتتتتتتتتتتتتتتت ا 
 رأستتتتتتتتتتتتتت  ارفتتتتتتتتتتتتتت  إ   تتتتتتتتتتتتتت    ضتتتتتتتتتتتتتتر  
 رأستتتتتتتتتت  ارفتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت      تتتتتتتتتت 

  ا  متتتتتتت متتتتتتت   تتتتتتت  :  تتتتتتت   ستتتتتتت   ا  تتتتتتت  
 يتتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتما   إ    ازتتتتتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 لتتتتتتتتتتت    ر تتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتت  يزتتتتتتتتتتتا ا ستتتتتتتتتتت  ا 

 

   تتتتتتتتتتتتتتتتتت قتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال ستتتتتتتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتتتتتتت   ل   
 م تتتتتتتتتتتتتتتتتترل ال   يتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أفتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 زتتتتتتتتتتت  ل الزتتتتتتتتتتت ق  فتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتت   ال  تتتتتتتتتتت 
 لي تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا   تتتتتتتتتتتتتتتتتتي    تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا زتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اار اح أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترار اا  

 الخ تتتتتتتتت : متتتتتتتتت  أ تتتتتتتتت    تتتتتتتتت ا  تتتتتتتتت  :  يتتتتتتتتت 
 فتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتتتتتتتتتتت ل ف متتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ   ختتتتتتتتتتتتتتتتتت 
  ا م تتتتتتتتتتتتتتت  رستتتتتتتتتتتتتتت  ال قتتتتتتتتتتتتتتت    ا ستتتتتتتتتتتتتتت  

    ا   تتتتتتتتتتتتتت  ال متتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتتتتت    ا
  أ تتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت  

 متتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتتت   ل  تتتتتتتتتتتتتتتت :   تتتتتتتتتتتتتتتت 
 إ  فتتتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتت   ل   يتتتتتتتتتتتتتتتغ اامتتتتتتتتتتتتتتت 
  تتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتتتتتت  أ  
    تتتتتتتتتتت ر  زتتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتت  ضتتتتتتتتتتترل الم تتتتتتتتتتت 

 

 منزل كيفية السماع من احلق

علق ، وله تلقلبوهو من مقامات السالكني، وهو منزل عال، عظيم املنفعة وهو من منازل ا
أهل  كثري منده، وحتصيل له، وال شيخ يرش ذا موضعه، وهو مزلة قدم ملن الحبضرة السمع ولكن ه

 زماننا زلت هبم قدم الغرور يف مهواة من التلف عند دخوهلم يف هذا املقام.
ن أرى وال ي ن احلقإن يف هذا الطريق الشريف مقاما خيرج فيه املريد على أن يسمع م: تنبيه

 ا املقام خريق يف هذحتق ىل، فهو ممتثل لكل ما يأمره به، وممنأحدا يف الوجود خياطبه غري اهلل تعا
ت أن: ن فقال لهيه إنسالق نأوالنساج حني خرج هبذا اخلاطر لنيل هذا املقام وحتصيله فابتلي من حينه ب

ما : هللك قال ذ دبع فسمع ذلك من احلق، واستعمله الرجل يف النسج أعواما، مث: عبدي، وامسك خري
 امسك خري. أنت عبدي، وال

 اهلل. منك بي  قدم تزل فيه وأنا إن شاء اهلل أبني لك كيفية التحقق يف هذا املقام حىت ال
اعلم يا بين أن هذا املنزل إذا وفقك اهلل لتحصيله، فإن كنت معك فقد كفاك اهلل مكره، وإن مل 

يريد أن ال يسمع  اإلنسان أكن معك فقد يسر اهلل على لساين ختليصك من مكر هذا املنزل، وذلك أن
شيئًا من نفسه أصاًل، وال مما يقوم يف خاطره لكون ذلك الشيء من هواه، وهو غري متحقق يف الطريق 
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كل فعل ال يكون عن : فيكون أبدًا أسري هواه وإن سعى يف خري، أال ترى ذا النون املصري كيف قال
وارتكبت من الشدائد ما مل أثر فهو هوى النفس. نعم ولو محلت اجلبال الراسيات على أكتافك، 

 يرتكبه أحد.
لى عذلك  هناك ألنك ما تصرفت يف ذلك كله إال بإرادتك وعن هوى نفسك، وليس: قلت

اسة، وطلب لى الريبلت عجلغريها لكوهنا  انقيادهاالنفس بشديد، وإمنا الذي يعظم عليها ويعسر جدًا 
ادته، على إر مورهاألطانه، جارية يف حتت قهر غريها وس ةمرؤوسالتقدم، فإذا تقدم عليها وصارت 

ذي حنن نزل الهذا املوواشتد وإن كان يسريًا، ذلك واقفة عند حده هلا من أمره وهنيه، صعب عليها 
 بصدده هو للنفس موت عن إرادهتا.

ه شيخ ن كان ل، فمومن شرطه وغريه من املنازل أن ال يفعله، وال يدخل فيه من ليس له شيخ
 من العلل القائمة هبالكه.فهو طبيبه ملا فيه 

أيب وه رمحه اهلل، باملري كان وقد حتقق يف هذا املقام الشيخان اخلليالن أيب عبد اهلل الغزال، الذي
 مدين الذي كان ببجايه.

مع اهلل،  نساناإل بطهد يرواعلم يا بين أن الدخول يف هذا املقام، ويف أي مقام كان إمنا ذلك عق
 .ن بعد ميثاقهاهلل م عهد به وال تنقضه فتكون من اخلاسرين الذين ينقضون ويلزمه نفسه، فالزم الوفاء

من مل يبتلى بتلى، فين ال منهم من يبتلى فيه، ومنهم م: وحال الداخلني يف هذا املقام على نوعني
فيه أحد  ىلوأنه ال يبت فيه فقد عصمه حاله واعتىن به. ويتخيل من ذوقه أن حقيقة املقام تعطي ذلك،

ه ذاقه، وشاهد ال فيماعي إفينكر االبتالء فيه، وهذا قصور منه، ولكنه صادق، فإنه صويف فال يد أصاًل
كمك عليه حيح، وحدك صوجو: فقط، وال ينطق إال حباله، وهبذا جييبك إن سألته عن إنكاره، فيقال له

م وسلمك، ن علبأنه كذلك وال بد خطأ فاجتنبه وارجع عنه، وقف عند ذوقك، واسكت عما خرج ع
 كما سلم لك.

منهم من يبتلى اعتناء، وتتميما، وبرا، وارتقاء مقام، وزيادة : والذين يبتليهم اهلل على قسمني
وصورة االبتالء يف هذا املقام، أن تتعرض له مثاًل جارية،  علم. ومنهم من يبتلى لريد إىل أسفل سافلني.

عليه شرعا، فإن  إنسان، أو بأمر ما حمرمقعها، أو تأمره بشرب كأس من مخر، أو بقتل اتأمره بأن يو
تردى يف أسفل سافلني. وإن أىب عن فعل ذلك فقد ناقض وفقد عصى، وغوى،  هفعل شيئًا من هذ

هذا املقام كيف يبقى على عهده مع اهلل تعاىل  عهده مع اهلل فهو بني نارين، وحنن إن شاء اهلل نبني يف
ه فيسلم له املقام، وال يتبعض له حىت يسمع من احلق يف الذي عقد معه، وال يرتكب حمرمًا، وال يأتي

شيء، وال يسمع يف شيء آخر، وهذا ال يعطيه املنزل بل يسمع منه يف كل شيء، فإن للقائل هنا أن 
إمنا خيرج هذا الطالب ويعقد نيته على امتثال ما خياطبه به احلق، ما مل يؤمر يف اخلطاب بارتكاب : يقول

: كما تقول إمنا يعقد نيته على السماع من احلق مطلقا من غري تقييد، فإن قال ليس: حمرم، فيقال له
إن املريد إذا أراد أن يبقى على عهده يف هذا املقام، وال يرتكب حمرما إذا إن : كيف يصح هذا. فنقول

فقد نكثت هبذه اجلارية، وإن أنت مل تفعل،  نِ ْزاشرب هذا اخلمر أو ِا: ابتاله اهلل به، فيقول للقائل له
هيهات، بل أنا متحقق مبقامي يف مساعي من احلق من خارج ال من : عهدك مع اهلل تعاىل. فيقول له

أن ال أفعل ما ذكرت،  aنفسي، وذلك أن اهلل سبحانه قد خاطبين، وكلمين على لسان نبيه حممد 
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ازلت يف مساعي مسعت وأطعت، وعاهدت اهلل على هذا، فأنا م: وقلت عند مساعي هلذا اخلطاب النبوي
ينطق عن اهلوى، ولكين ملا حتققت هبذا املقام يف هذا  من احلق متحققا يف مقامي، فإنه القائل وما

قائمًا  -هلل واحلمد–السماع وادعيته، أراد احلق أن يبتليين ليقف من ذلك على نفسي مبا فيها فوجدين 
مسعته منه، وهذا اخلطاب الذي جاء  بذلك العهد الذي كنت قد عاهدته عليه عندما مسعته منه، عندما

باشرب هذا اخلمر، وافعل ما حرمت عليك فعله، إمنا مسعته من احلق، ولكن مساع ابتالء منه إيل، هل 
 يه ىه مه جه ين ُّٱ: مسعنيه على لسان املعصوم. قال تعاىلأأقف عند حده أم ال؟ فالذي 

ال أبرح من هذا ف [2: ]امللك َّ مهىه جه ين ىن ُّٱ: وقال تعاىل [31: ]حممد َّ خي حي جي
هلل،  ، ومجعت بينهما، واحلمد-طابني املتناقضنيخلأعين يف ا-املقام، وال أخرج عن عهدي فيهما معًا 

ونظرت خطاب العصمة من أم الكتاب الذي عنده، ونظرت اخلطاب االبتالئي من لوح احملو واإلثبات، 
ت أن كل خطاب خمالف ملا فلما قال يل هذا علم [29: ]ق َّ خف حف جف مغ ُّٱ: وكيف وقد قال تعاىل

قاله يل على لسان املعصوم إمنا هو خطاب ابتالء، ولوال ما أين يف مقام السماع من احلق لقلت 
إنه شيطان يف هذه املقالة، لكن حقيقة هذا املقام متنع : للشخص الذي خوطبت على لسانه هبذا املنكر

ق، والوفاء بالعهدين، وإمنا يسمع الصويف من هذا، فقد صح يل واحلمد هلل يف اخلطابني السماع من احل
مسع، إمنا ذلك يف األمور املباحات كلها، فيكون يف ذلك خارجا عن هوى  يف هذا املقام، ويتمثل ما

احفر يل بئرًا أو احفظ يل بستانا، أو خذ : نفسه بامتثاله لذلك عن أمر غريه، مثل أن يقول له رجل
 نة كذا، هذا كله مباح له فعله، وتركه شرعًا.هذه الرسالة وسر هبا إىل فالن إىل مدي

 فيلزمه هذا املقام أن يفعله على هذا احلد، يسمع من احلق فيفعل.
 مثعواما، نسج أأنت عبدي وامسك خري، فاستعمله يف ال: أال ترى خري النساج كيف قال له

قع يف حمرم ينه كان إك فسرحه، وكان ذلك مباحًا خلري، فلو أراد الرجل أن يبيعه مل يتركه خري، لذل
يص العلمي و التخلههذا فوهو بيع احلر الذي مل جيوز الشرع بيعه، ولكن استعمله مث أطلقه بعد ذلك، 

ذ مل ير فيه لعلية إوب امل، فتحقق هذا الفصل، فإنه من منازل القلكأوهو أسىن من التخليص احلايل و
 هلل رب العاملني. غري اهلل مناجيا، واحلمد

 والعطايا، منزل املرياث اإلينابي خاصة تمنزل اهلبا

ما تقدم  لتجلياتمن ااعلم يا بين أن القلب إذا ختلص وصفا وارتقى من املنازل ما ذكرناه، و
رين ا وثالثة وعشلف موقفأائة ، وجيذبه إليه فيها جذبا كليا. يوقفه يف تلك الغيبة مةيوقفه احلق يف غيب

هلل له يف اا قدره مرار . يعطيه يف كل موقف من األسةخمتلف ألف موقفا، وستمائة وستة وعشرين موقفا
ا ، وال يعلمها أصاًلهببوح يسربه، وهذه األسرار من خزائن الغرية، فهي مكتتمة عند القوم ال سبيل بأن 

رت لك، كما ذك سرارأحد سواهم، وقد أخذ عليهم فيها ميثاق عظيم، ولكنه عندما حتصل له هذه األ
مل الظاهر قق، وعحتاطن ه. والتحقق يف الباطن نظري التخلق يف الظاهر. فعمل البيتحقق هبا يف باطن

 ختلق.
حتقق كشف يكون عنه التخلق، وحتقق حيصل عن التخلق، ولكن ذلك : والتحقق حتققان

ق، فكل حتقق مشترك بني ختلقني، بني ختلق ينتجه، حققته وجدته ينتج ختلقا آخر لتحقالتحقق الثاين إذا 
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ق يكون التحقق نتيجة عنه. وهكذا هو السلوك حىت يصل إىل حتقق ليس وراءه ختلق، فذلك وبني ختل
 .التحقق هو الذايت

 منزل األيام املقدرة

علم ه يف أيامه، يبر يلتذ نه سماعلم يا بين أن لكل يوم نبيا من األنبياء ينزل لقلب املشاهد احملقق 
 حتصل إال ألصحاب القلوب. بذلك أمرا ما من األمور اليت جيب معرفتها، وال

بل وجود قفيه سرًا يكشف به على علم علل األشياء  فيوم األحد يوجه له إدريس 
جله تنقص املقامات، ألسرا يعلم به ما السبب الذي  ويوم االثنني يوجه له فيه آدم  معلوماهتا.

 Cىي حيرون أو يه هافويوم الثالثاء يوجه له  وتزيد يف حق السالكني ويعلم به نزول احلق كشفًا.
ى ه له فيه عيسعاء يوجألربويوم ا الطارئة عليه من عامل الغيب. دسرا يعلم به ما يضر وينفع من املوار

 .ى يه موسفه له ويوم اخلميس يوج سرا يعلم به تتميم املقامات وكيفية اخلتم، ومن يكون 
رًا يعلم به س سف يه يوعة يوجه له فويوم اجلم سرًا يعلم به املؤاخاة الدينية، وأسرار املناجاة.

 يعلم به سرًا  راهيمويوم السبت يوجه له فيه إب أسرار الترقي يف املقامات، واحلكم وأين توضع.
اقنع وترشد،  افهمفمداراة األعداء، كيف تكون ويف أي وقت جتب حماربتهم، وهذه حضرات األبدال 

ه دون على هذ صرنان له غري هذه األسرار فاقتمبا عندك، وتأمل هذه اإلشارات تسعد، وقد يوجهو
 غريها، إذ هي األول اليت ترد عليه.

 منزل الشهور املقدرة
ا ة الزمان، وإما من جه، إماعلم يا بين أن للقلب منازل عند احلق ال ينزهلا القلب إال يف وقت ما

ألزمان، عاين ات املمن جهة معناه. فإن كان من جهة معناه حصل له ذلك يف أيام يسريه، وإن وافق
لى حسب عأعوام  ن يففتحصل مبرورها شيئًا بعد شيء حىت ينقضي العام، وقد تزيد على العام، وتكو

 جماهدته وطاقته وصفاته يف جبلته.
 ن االعتداء.ن فيه ما كامفاعلم أن احملرم وهو للسنة حمل االبتداء يف معناه، حيرم على املريد 

بيع . ويف رهداتألوفات وشجر املخالفات، ويقلبها باجملاويف صفر خيلي أرضه من عشب امل
 األول ينبت يف أرضه ربيع املعامالت.

ابنا نها أصحععرب ويف ربيع الثاين ينبت فيه ربيع املالحظات، وهي أول مبادئ التجلي، وي
 بالذوق.

 ومث يف مجادى األول يكون مجوده على ما يرد عليه من األسرار.
 ما يرد عليه من األنوار.ويف الثاين مجوده على 

كون يية فال ردانويف رجب تعظم الواردات من حيث الواهب ال من حيث ذاهتا، وهو مقام الف
 له فيه غري حيجبه فيلزمه أن يطرده، أو يقابله.

 فصيل.وضع التهو مويف شعبان تشعيب تلك الواردات يف الربازخ، ليعلم مقاماهتا، وأهلها ف
ما يف امه، وأب مقبوت اآليات، إما للنبوة، أو للوالية على حسويف رمضان خرق العادات لث

 زماننا اليوم فلثبوت الوالية خاصة، إذ الرسالة والنبوة قد انقطعت.
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ىل إيدعوهم م، وويف شوال رفع احلجب له عند الوصول عن أسرار العامل، فيعرف كيف يهديه
 اهلل تعاىل.

 ويف ذي القعدة قعوده لإلرشاد واهلداية.
ب من ا جيمبذي احلجة حجه هبم من األفعال إىل الصفات، ومن الصفات إىل الذات يف و

اإلرادات، هلمم، ومع االتخلق، والتحقق، وهنالك تبلغ الغايات، وتتحد الشاهدات، والغائبات، وجتت
 ومن هنالك ابتداء نشأة أخرى يف احلضرات اإلهلية واهلل املوفق.

 سرارمنزل قلب الذاكرة وما خيص به من األ
مر اهلل ألالتسليم ن القلب إذا تعمر باإلخالص، وأ -ذكرك اهلل فيمن عنده فذكرته-اعلم يا بين 

، كرًاعند اهلل ذا ليه فهونه عوالنظر يف جماري أحكام اهلل تعاىل، والتفويض له سبحانه يف كل حالة ترد م
نواع الذكر ألى حسب ان عاللس اهلل اهلل فقط. نعم البد من ذكر: ال بأن يقول وإن كان بلسانه صامتًا

 اهلل: تري، وهو التسد اهلليف أول بداية الدخول إىل نيل هذا املقام، فمنهم من يدخله بذكر سهل بن عب
 معي، اهلل ناظر إيل، اهلل شاهد علي.

منهم من صيه؟! ويع عليه كيف إليه وشاهدًا وفائدة هذا الذكر أن من كان اهلل معه، وناظرًا
ك، على ذل يتهمات خاصة، وهو مذهب اإلمام أيب حامد، ومجاعة من شيوخي، ولقيدخله باسم الذ

هر يبقى فيه جو له، والطن كوأمروين به فال يزال على هذه احلالة يف بدء مقامات الذكر حىت يتعمر البا
 ع عليه نظرهيئًا يقشجود فرد إال ينطق بذلك الذكر بعينه حىت يغلب عليه حال الذكر فال يبصر يف الو

لب تلف، وغر خمإال معلنًا مبا هو عليه من الذكر. ولو كان يف ذلك الوقت ألف شخص بألف ذك
ًا من أول ركفال يزال ذا بذلك الذكر الذي هو عليه، عليهم احلال ألبصر كل واحد منهم العامل ناطقًا

يس له اية الذاكر لهنع وهو لسابمقامات ذلك السفر حىت ينتهي إىل املقام السابع، فإذا انتهى إىل املقام ا
 وراء ذلك مرمى أصاًل.

كرام بررة يسمون الشهداء. فإذا حصل  ًة أسرارًا خمزونة عنده بأيدي سفرفاعلم أن هلل تعاىل
ه إليه احلق تعاىل حتفة منه سبعني ألف سر ما بني جالقلب يف هذا املقام السابع الذي ذكرناه من الذكر و

طة تلك املالئكة شهداء اهلل على قلب العبد، فعندما ميرون على واسبظاهرة وباطنة يف كل يوم، ولكن 
قلبه يسمع حينئذ تسبيح املأل األعلى يف نفسه، يدخل الشطر من هؤالء املالئكة على باب عامل امللكوت 
بأسرار الظاهر، وميرون على ساحته القلب حىت خيرجوا على باب عامل الشهادة. ويدخل الشطر اآلخر 

لشهادة بأسرار الباطن، وخيرجون على باب عامل امللكوت، مث ال يعودون أبدًا بل يأيت على باب عامل ا
اهلل تعاىل هذا القلب من آياته، وعظيم ملكوته  ياهلل تعاىل بشهود أخر، بأسرار أخر على ذلك املهيع لري

اء، بقوا معه، ما يزيد به تعظيمًا وبنفسه معرفة. فإن ركن إليهم هذا القلب، وتأنس هلم، واختذهم جلس
مل ترتفع : وبقي معهم، وهم الشهود عليه بالوقوف معهم إن طمع يف نيل مقام أعلى من ذلك، فيقال له

مهتك إىل ذلك، وقد حتققت أن باهلمم الوصول، ولكنك حجبك التنزه يف عامل امللكوت، فإن أنكر، 
وكذلك تشهد عليه أسراره  والبد له أن ينكر شهدت عليه تلك املالئكة النازلة له بتلك األسرار،

ر هوبتعشقه هلا، وفنائه فيها، فشهادة املالئكة خزنة األسرار نطقية، وشهادة األسرار حالية، فهو مق
باحلجة، وهلل احلجة البالغة على كل أحد. فتأمل هذا الفصل يا مسكني، وانظر أين قلبك من هذه 
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جعلنا اهلل  هبا. شارب؟ لقد أحياها وأحياالقلوب؟ وأين مشهدك من هذه املشاهد؟ ومشربك من هذه امل
 مني.آ ،اكم ممن طاب مورده، وتعاىل مشهدهوإي

 موقع جنم املشيئة

ته. ويسمى ائر صفاه وساملشيئة إرادة احلق سبحانه اتصفت هبا ذاته تعاىل كعلمه وقدرته وكالم
ة ل على اجلادطريق، ومحاله لمتعلقها املراد، فمن تعلقت هبدايته إرادة احلق أزاًل يسرت أسبابه، وطوي 

قت اهلل ال ما مقت إواحملجة البيضاء، ووهب سر تدبري نفسه، وحبب إليه كل شيء ونعم به، وال مي
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱتعاىل أدبا وشرعًا، فهذه حالة املراد، وهي املعرب عنها بالعناية. 

 .[2: ]يونس َّ ٰذٰر
 : هالله عمطل

 إ  أ تتتتتتتتتتتتتتت  إ   تتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتتتت  
 ا  الم تتتتتتتتتتتتتتي   غيتتتتتتتتتتتتتتر    تتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت  

  تتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتت  ل الم تتتتتتتتتتتي   فتتتتتتتتتتت    
  يتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت    م تتتتتتتتتتتتتتي   الم   تتتتتتتتتتتتتت 

  تتتتتتتتتتتتت    فأ تتتتتتتتتتتتت   الم تتتتتتتتتتتتت    م تتتتتتتتتتتتت  
  تتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت    ال  تتتتتتتتتتتتتتتت    زتتتتتتتتتتتتتتتتير

  تتتتتتتتتتتت ل     ي تتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت 
 

 أ تتتتتتتتتتت  إ   تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتتت   
  تتتتتتتتتتتت  إ  لتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتت   ف ستتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت  
  م تتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتت    ا تتتتتتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتتتتتت  
  ل تتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتت  إ    تتتتتتتتتتتتتت   القضتتتتتتتتتتتتتت  
  تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت   يزتتتتتتتتتتتتا فيتتتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتتت  
  ميتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتتتت  
  لتتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتت ا  ال  تتتتتتتتتتت  

 

 فصل الصحبة

 حوال.ريهم األ تغالصحبة نتيجة البسط، وال يقوى عليها إال األقوياء من الرجال الذين ال
فإن  صحبة.ه يف الخان ها أن ال يقبل من صاحبه إال ما يقبل منه ربه تعاىل، فإن مل يفعل فقدوحّد

 هبا كف جفائك عن خليلك، وحتمل جفاه.شرطها النصيحة، وأد
صحبه ك فاوهلا مراتب حبسب األحوال، فإن كان فوقك فاصحبه باحلرمة، وإن كان كفؤ

 ن كان جاهالً ظيم، وإالتعبالوفاء، وإن كان دونك فاصحبه بالرمحة، وإن كان عاملًا فاصحبه باخلدمة و
احبت . وإن صاجلودفقريًا فاصحبه بفاصحبه بالسياسة، وإن كان غنيًا فاصحبه بالزهد، وإن كان 

 صوفيًا فاصحبه بالتسليم.
فظه، ليل حتواخل واعلم أن صحبة اجلليل سبحانه أوىل من صحبة اخلليل، فإن اجلليل حيفظك

ل تواله، اجلليتاخلليل وك، اجلليل يعطيك، واخلليل تعطيه، اجلليل حيملك، واخلليل حتمله، اجلليل يتوال
 يل يريد أن تكون له حيث يريد.يكون لك حيث تريد، واخلل

عامل ، وأن يهناهووعالمة من آثر صحبة مواله أن ال يأنس بسواه، وأن يقف عندما أمره به 
باهلل  يؤمنون ال جتد قومًا باه،اخللق بر محاه، وأن يوايل من وااله، ويعادي من عاداه، ولو كان ابنه أو أ

ك شريهتم، أولئعأو  اهنمإخو نوا آباءهم أو أبناءهم أوواليوم اآلخر يوادون من حاد اهلل ورسوله ولو كا
 كتب يف قلوهبم اإلميان، وأيدهم بروح منه.

 متتتتتتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتتتتتت  ل ال تتتتتتتتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتتتتتتتت ل 
 متتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتر فتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت اف

 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتتتتتتتتت   الستتتتتتتتتتتتتتتتتتما  
 أ ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ال زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
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 يف توقري الكبري فصل
 لقه بالبشاشة،حدًا فاأقيت وإذا لمن احلكمة توقري الكبري، ورمحة الصغري، وخماطبة الناس باللني، 

تغري اجملالسة في ري بطوللتقصوإن مل تقدر عليها فالقه مبا تدوم عليه من اخلري لئال تتغري أحوالك يف ا
 عليك فرمبا يؤذيك فاحذر.

 للحديث اإلنصاتيف  فصل
 ت منهإن علم عاىلأنصت حلديث اجلليس ما مل يكن هجرًا، فإن كان هجرًا فانصحه يف اهلل ت

وال  الستماعاحسن القبول بألطف النصح، وإال فاعتذر يف االنفصال. وإن كان ما جاء به حسنا ف
الفائدة،  س بعظيمه ليتقطع عليه حديث، وأشخص بالبصر إليه ما دام حمدثًا لك. وإن كان ما يأيت ب

 فإن لكل أحد عند نفسه قدرًا خرج عقلك بأدب كل زمان.
 يف التواضع فصل

 لى الكمال إاليهبه ع ي الواعلم أنه سر من أسرار اهلل تعاىل املخزونة عنده الذ عليك بالتواضع،
يه رجال نتهي إليقام ملنيب أو صديق، فليس كل تواضع تواضعًا. وهو من أعلى مقامات الطريق، وآخر 

آخر  شايخا قال املد، وهلذهنا ضوحقيقته العلم بعبودية النفس، وال تصح مع العبودية رئاسة أصاًل أل اهلل.
: صحابهأل  ما خيرج من قلوب الصديقني حب الرئاسة، وال تكون إال مع اجلهل. وقال عيسى

لب مثل األرض" يشري قكذلك احلكمة ال تنبت إال يف : "أين تنبت احلبة، قالوا يف األرض، فقال 
 .على لسانه" "ظهرت ينابيع احلكمة: aوإىل هذه اإلشارة يقول سيد البشر  إىل التواضع.

لظاهر على تواضع اا الوالينابيع ال تكون إال يف األرض، وهو موضع نبع املاء، وال تظن أن هذ
يتملق  نك، وكلاب عأكثر الناس وعلى بعض الصاحلني تواضع، فليس بتواضع، وإمنا هو متلق لسبب غ

 بلى صاحعوقوف التواضع شريف ال يسور عليه كل أحد، فإنه مه. على قدر مطلوبه واملطلوب من
 التمكني يف العلم، والتحقق يف التخلق.

 يف الزهد فصل
ؤية ربني وعليك بالزهد، فإنه صفة شريفة إذا قامت بشخص على الكمال حالت بينه و

 ة أفعال اهللمن مجل كونهلاألكوان، وشرطه أن ال حين إىل ما زهد فيه، وأدبه أن ال يذم املزهود فيه 
بساط األنس  معه يف حلضورفإنه إذا اشتغل بذلك تواله احلق باتعاىل، وليشغل نفسه مبن زهد من أجله، 

ا ممإياه بأخذه   توليهيفليه عبه يف كل ما يطرأ من تفاصيل الكون، وقد خيترب يومًا ما ليعرف مبنة اهلل 
ايته به، ليه وعنعهلل تنافس فيه القلب احملجوب فإذا مل يلتفت لذلك األمر العارض عرف حسن منة ا

 ورغبة عن ما زهد فيه. فيزيد شكرًا
 يف املعاشرة فصل

اس معاشرة إن شروا النعا: قال احلكماء ال تلق أحدًا إال مبا ينشطه إليك، ووازنه يف عقله تأمنه.
 متم بكوا عليكم، وإن غبتم حنوا إليكم.
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 يف مذهب القومفصل 
ف ه أشرإنه، فليس يف املذاهب أشرف من مذهبك لتعلقك باهلل، فال تغتم ملذهب أحد سوا

 املذاهب، واستمر على حالتك، والزم االعتدال، فإنه طريق الرجال.
 يف الوقتفصل 

وإال كان  الصاحل لعملالوقت هدية اهلل إليك فخذ فائدته، وهو راجع إليه، فزينه بالتقوى، وا
أس رلسياسة اسك، حسرة عليك إذا فاز غريك به فامسع ال حيجبنك مدح املادح لك عن معرفتك بنف

 مة فالزمها.احلك
 يف الصحبةفصل 

بع بل من الس روبكهال تصاحب أحدًا إال من ترى معه الزيادة يف دينك، فإن نقص فاهرب منه 
نطق من الورع يف امل خرة،أشد، فإنه يهدم دنياك، ويعطيك الدرجات، والقرين السوء حيرمك الدنيا واآل

 لسنتهم.احلكمة، وهل يكب الناس على مناخرهم يف النار إال حصائد أ
 يف حق الطريق فصل

عن ضال، وأد الال جتلس يف طرق املسلمني، فإن اضطررت، وغلبتك النفس فغض البصر، وأرش
مشيك  تورع يفك، والضعيف، وأمط األذى عن الطريق، ورد السالم، وال تقعد وأنت تقابل دار أخي
م، فإنه س طريقهلنالى اعلى الطريق، وقعودك، وذلك أن ال متسك من الطريق إال قدر ذاتك، ووسع ع

 ليس لك إال موضع قدميك إن كنت واقفًا.
أوقفه بعض لتني، فى بقولقد حدثين أبو عبد اهلل بن حممد بن عبد الكرمي أن بعض املتورعني أت

 الناس يف كالم طويل وأقعد القلتني على وجوه رجليه.
 يف األدب مع الشيوخفصل 

ريد وال ينكح امل اهنم،تلبس ثياهبم وال يقعد يف مكاحترام الشيوخ واجب، ومن احترامهم أن ال 
ولونه، ومن ل ما يقمتثاامرأة شيخه إن طلقها، أو مات عنها، وال يرد يف وجوههم كالمًا، ويبادر ال

نه مت أعلم ن كناحترامهم تعظيم من عظموه، فعظم من عظمه شيخك، وتلمذ له إن قدمه عليك، وإ
 به.ه وتقريلشيخ ال حيجبنك ما ترى من نقصه عن تقدمي الفإن الشيخ أعرف باملصلحة لك منك، و

 يف حق املساجدفصل 
ل، وأخرها يف  الدخويفمىن مها وقدم رجلك الياإذا أتيت املساجد فال تأهتا إال طاهرًا بنية احتر

ا وإذ عل.فاف اخلروج، واركع عند دخولك ركعتني، وإن استطعت أن تكون أول داخل وآخر خارج
وال  هجرًا، ال تقلمن ذلك املقام يرد عليك، و كل عبد صاحل يف السماء واألرض.سلمت فسلم على 

اه فال س لك سوولي فحشًا، وال تدخلها للنوم وال للراحة إن كان لك عوض منه، فإن اختذته بيتك
 بأس.
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 يف توجه القلب هللفصل 
ذلك التك، كص لتكما حيرم عليك يف صالتك التوجه لغري القبلة إذا عرفتها، وإن فعلت بط

ري كالمه غن تتلو يك أحيرم عليك التوجه بقلبك لغري اهلل من دار وأهل ودكان ومال. وكما حيرم عل
 لفإنه ال يقب األدب، الزموتعاىل كذلك حيرم عليك أن تناجي يف قلبك غريه، أو تشاهده إىل أمثال هذا. 

 لك من صالتك إال ما عقلت.
 يف حق الكالمفصل 

إن وان له أمضاه، ، فإن كفيه ء قلبه، فإذا أراد أن يتكلم به أمره على قلبه فينظرالعاقل كالمه ورا
الك وى عن مط. ركان عليه أمسك، واألمحق كالمه على طرف لسانه، وعقله يف حجره، إذا قام سق

ب، وسالمة هر الغيمني بظالدعاء للمسل: من عد كالمه من عمله قل كالمه ألزم أربعة: بن أنس أنه قال
 در، وخدمة الفقراء. وكن مع كل أحد على نفسك.الص

 يف الورعفصل 
لي من هل عما رأيت أس: الورع رأس الدين، وهو من صفات احملققني. قال بعض الصوفية

 الورع، كل ما حاك له يف نفسي شيء تركته، إشارة إىل الزهد.
لى عي بنفسه سخن ماإلرادة ترك اإلرادة، رؤية التوكل نقص التسليم غدًا، التوحيد السخي 

 العلم، النفس هدية العبد إىل اهلل تعاىل.
 

 ونعمتهحبمد اهلل كتاب مواقع النجوم مت 
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 أسرار القلب واللسانكتاب لطائف 

 يل ىل مل خل
 ربِّ يسِّر لنا عويصات أسرار كتابك الكرمي

ف والبيان ىل الكشا إاحلمد هلل الذي مجع بني القلب واللسان، وأوجب عليهما اإلميان، ودعامه
، اإلنسان لىعحليوان اقسم بالعقل والترمجان، وفرض عليهما القرآن، وأنزل عليهما احُلجة والربهان، و

ري املكان، و وزن غله كون يف املكان، ويف ، [29: الرمحن[ َّ لك اك يق ىق يف ىف ُّٱواإلنسان على األعيان، و
 يف الزمان ويف غري الزمان.

ن. شرائع واألديادان والاألبإلمكان من النَِّعم النازلة إىل األذهان وأمحده محدًا يوايف ما يف ا
 وأشكره شكرًا يدفع بوائق الدهر وشدائد احلدثان. 

ل اجلنان فته دخوخمالووأصلي على نبّيه الكرمي األكرم، الذي منه األمن واألمان، ومبتابعته 
 ظالل العصيان.والنريان وعلى آله صالة تنشر هبا ظالل الطاعات، وتطوى هبا 

م بده وهزعنصر ووبعد محد اهلل الذي حفظ عهده، وأجنز وعده، وبّين جّده، وأبرز حّده، 
ن هلل أ هويعرفكم جمد ه، وشكره، ومحده،ؤيزداد فيكم ثنا األحزاب وحده. اعلموا رزقكم اهلل رزقًا

 : تعاىل
 .]42: فصلت[َّينٰى ىن نن من رنزن مم ام يل ىل مل يك ىك مكُّٱ: عزيزًا كتابًا -
عية وبني الكتابني م، ]80-79: الواقعة[ َّ مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّٱ: مكنونًاوكتابا  -

يل من حكيم هما تنز منيف النور والوزن، املصورين يف العقل وامللك اللذين يشهدان للنفسني اللتني
 محيد، وتنزيل من رب العاملني.

ن كتاب م: جميةأع وكلمة من كتاب مكنون، فيه قرآن كرمي: كلمة عربية: وهلل تعاىل كلمتان -
ملميز ملقيم، وهو الالزم اصف اعزيز، ال يأتيه الباطل من بني يديه، وال من خلفه، فيه فرقان جمرد عن الو

 بني كالم احلديث، وحديث القدمي.
 بتيل.بطن للتاملت حروف التهجي، ومن حروف احلمد اليت يقع منها التمثل: وللكلمة العربية

 لتبتل.لستبطن ل املها التمثنجم، وهي حروف الثناء اليت يقع محروف املع: وللكلمة األعجمية
جممع  لي وفيهالك وبينهما حرف الكلمتني، والكتابني وهو حرف الشكر الذي يقع منه الوضوح

 البحرين والكتابني والكلمتني، ومنه شهادة العقل، ورسالة امللك.
ائد على زالثناء ية، ولرجولية شكروا أن الذكورة يف األشياء محدية، واألنوثة ثنائية.: واعلم

 احلمد حىت ترضى(. ، و)لكى نفسكأنت كما أثنيت عل: a احلمد ألن الثناء عليه، واحلمد له قال
والشكر جامع بني احلمد والثناء ألن الشكر له، وفيه هلذا املعىن يكون تعديته بالالم، وبنفسه. 

رة الثناء هو بيت القدر، وبينهما رداء الكربياء أشكره، واشكر له، وهلل تعاىل صورة احلمد، وصو: يقال
على وجه صورته تعاىل وتقدس، نزله إىل بيت محده، ونزله على بيت ثنائه، ونزله يف ردائه تعاىل 
وتقدس. وبيت الفضل بيت األفعال، وبيت القدر بيت األقوال، وبينهما القدرة والقوة، والقوة والفعل، 
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سر " ال " مث اخلروج إليه بالقدرة، مث نزوله من موعده األول اللوح، والقول صورة عوده إىل عبده من 
 ولوح احلول ليجمع بني عوده وموعده.

 .]61: القصص[َّ مي خي حي جي يه ىه ُّٱ: تعاىل، إشارةاهلل قال 
 مث النزول من سر الذكورة إىل الشعوب، ومن سر األنوثة إىل القبائل.

 بني الشعوب والقبائل.: واألسباط •
 ع شعب، وهو احلي العظيم، مثل م َضر.مج: والشعوب •
 كتميم من م َضر.  دوهنا؛: والقبائل •
 من العجم، والقبائل من العرب.: والشعوب •
 من العجم والعرب. : واألسباط •
 يف كالم العرب خاصة األوالد. : والسبط •

هلل اعيل. أدرج اط يف ولد إسحاق كالقبيلة يف ولد إمسب، والسDوكان يف األسباط أنبياء 
ارة هطوجعل طلب ال اىل من يف الشعوب والقبائل واألسباط لب طهارة السمع، وطهارة لب البصر،تع

صر يكون مع والبالس الوجه، وشق مسعه وبصره. وشق لعلى تكمي يف السمع، وطهارة لب البصر مرتبًا
 اط، وترقيق الذكورة واألنوثة والرجولة فيها.ببنشر الشعوب والقبائل واألس

 اللهم لبيك.: هبة لقولإلجالب. والطلب، واالبتغاء، واللب من ِقَبل العبد. ومنه ا والترقيق يكون
 يفن هبذا عبده له مّكل جال، واالبتغاء بني السيد والعبد واحلق جوالطلب من قبيل السيد لطلبه حثيثًا

. من شيء اهلل ه نظرة يف ملكوت السموات واألرض وما خلقءوالشكر إعطا أرض احلمد والثناء.
 ونظرة إىل طعامه، ونظرة يف مبدأ خلقه.

: وقال تعاىل ،]185: ]االعرافٱَّمت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئُّٱ: قال اهلل تعاىل
ملا نظر يف ملكوت ، ]5: الطارق[ َّ خي حي جي يه ىهُّٱ: وقال تعاىل ،]24: عبس]ٱَّ مث هت مت خت حت ُّٱ

 َّنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئُّٱ: السموات واألرض انشقت السموات، وفتح اهلل سبحانه وتعاىل
 ىب ُّٱونزل امللك السماء، وخرج العقل من األرض، وخرج ذكر القدرة من بينهما ، ]12-11: القمر[
والتقى امللك والعقل بينهما، وقام من سر امللك والعقل ذكر القدرة، ، ]12: القمر[ َّ ىت نت مت زت رت يب

من  واكتسب لونًا وخرج من باب احلمد ودخل يف بيت الثناء فتواضع كل شيء لعظمته، وتغري هليبته،
نبوته، وواليته. ومجع بني أول فعله وآخر فعله،  يف وليهوصبغته، ونزل إىل معامل كلمته، ومجع بني نبيه 

ملتوسط فعله.  ، طلبًاوهو مجع بني فطرة احلياة وعني الفطرة، مث دعا األول إىل اآلخر واآلخر إىل األوىل
ينا طائعني كما قال للسماء واألرض وعند ما نظر إىل طعامه وقال فطرة احلياة وعني الفطرة. ائتيا قالتا أت

 ونزل حىت انفطرت السماء واألرض به فتح اهلل تعاىل أبواب السماء بناء حلجرة، وكثر األرض نفوسًا
من السماء إىل األرض، وصعد بامللك إليها، وحصل االلتقاء بني السماء واألرض، وخرج ذكر  الروح

خل يف باب احلمد، وقعد بني الروح وامللك، فسجد كل شيء لعزته وتوارى القوة من باب الثناء ود
ه ووليه يف كتابه، بيمن صنعته، وسجد بني يدي كلمته، ومجع بني ن من نوره يف ظلمته، واكتسى لباسًا

 ٰذ يي ىي ُّٱوكلمته، وعند ذلك فرجت السماء واألرض بريح خجوح وهيأت األرض وجوهًا، 
الوجوه بنور األرض. واصطف النوع باجلنس، واجلنس بالنوع، ونزلت واشرأبت ، ]69: الزمر[ َّٰر
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احلور من السماء، وصعد الروح إىل السُّب حات وحصل االلتقاء بني السماء واألرض، وخرج من بينهما 
ذكر القدرة، وهو ذكر احلبيب من باب الشكر، ورجع إليه ذكر القدرة من بني الذكرين فاستسلم كل 

كل شيء مبلكه وقوته وعند ذلك تاب اهلل على عبده، ورجع إليه بكليته وهداه شيء لقدرته، وخضع 
وسنة محله حمبته وطهارته بني صورة عبده وطينته وجبلته. واعلم  إىل جنته، وبيَّن له سنة محله حكمته،

ر )يتبني( ظاهره وباطنه، بذكر قدرته وذكر قوته، وينزل قلب جوفه بذكر اجلنب، وهو ذك أن اهلل تعاىل
اجلمع من ظاهره وباطنه إىل متوسطه، وفيه هيئة احلق الناطقة بالتبيني واهلداية والتوبة على عبيده املرتبة 

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ: هبيئته اليت منها املواهب، يفهم من قوله تعاىل
 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مق حق مف خف جفحف
واهلداية والتوبة اليت هي حمل إرادات احلق  وبالتبيني، ]28-27: النساء[ َّخيمي حي جي ىهيه مه

هبا السعة اليت يضرب فرق احلق على اللسان والقلب املعرب عنه  جل جالله نزول السعة يف العبد. أعين
 .]67: ]الزمر َّخكلك حك جك مقُّٱ: بقوله سبحانه وتعاىل

ور عني، ح ، ومهاسورةواعلم أن معية الكتاب العزيز، والكتاب املكنون، معية بني الصورة وال
اج مطهرة، ن، وأزولدووولدان خملدون، من الكتابني ومعية النور والوزن اجتمع حور عني، وولدان خم

أللواح، ا، ولوح سويةيف العبد وهذا اجتماع خلقت منه حواء واستبطنت هذا االجتماع األلواح املو
 : عاىلت قوله ة يفكوروسر سر السادس والرابع املذ ومن اجتماع األلواح ولوح سر سر سواك رجالً 

: اجملادلة[ َّ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خنُّٱ
، دل عوضًابن لكل أللعوض والكالم السري ال يتحقق وقوعه إّلا يف املرتبة الرابعة، من البدل وا، [7

ي ال جلهرم الكال. وكالم السر عوض العوض واقع بني البدلني، وهو الرابع. واولكل عوض بداًل
منها  دين واملقام،مر والن األيتحقق وقوعه إّلا يف املرتبة اخلامسة ومن معية الكلمتني والقرآن والفرقا

الجتماع ان هذا قوة، وموأدرج اهلل تعاىل يف هذا االجتماع اجتماع املرة، واألبد، وال خلق آدم 
 احلول للوح إىلامن  خرج مقسومًاعلى ثالثة أجزاء من احلول إىل اللوح. كما  خروج القلم مقسومًا

 علم الكيمياء.  وهبذا التقسيم القلمي والنوين عّلم موسى 
كالب، ثالثة لووشع، علم ثالثة لي: لـ"يوشع "، و"كالب "، و" قارون "، و جعله ثالثة أثالث

 أخذ عنهما قارون حىت أضاف علمهما إىل علمه، فكان ذلك سبب أمواله.
التقسيم  على هذان. وم الكيمياء فعّلم موسى أخته فعّلمت أخته قارووقيل عّلم اهلل موسى عل

ى أبو سعيد و ما رو. وهالقلمي والنوين قسم اهلل تعاىل العمل على ثالثة أجزاء كما ورد يف احلديث
يه فجزاء فمن كانت )قسم اهلل تعاىل العقل ثالثة أ: يقول aمسعت رسول اهلل : قال Eاخلدري 

 عرفة هلل، وحسن الطاعة هلل، وحسن الصرب هلل(.حسن امل: فهو العاقل
ى حلرص علدق اواعلم أن صدق الورع من حسن املعرفة، وصدق اليقني من ح سن الطاعة، وص

 الرب والتقوى من ح سن الصرب هلل.
واعلم أن بني حسن املعرفة هلل، وصدق الورع صحة اإلنسانية يف العقل. ومن صحة اإلنسانية 

سانية بني اجلمادات واحليوانات نازلة ألن العقل حبسن املعرفة هلل يدخل يف صحة العقل ألن اإلن
وجيمع أجزاء اإلنسانية املودعة فيها. وبصدق الورع خيرج من  اجلمادات، ويفرق بني حقها وخلقها،
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اجلمادات ويدخل يف احليوانات ويفرق بني حقها وخلقها وجيمع أجزاء اإلنسانية املودعة فيها وال يزال 
خل وخيرج يف اجلمادات واحليوانات حبسن املعرفة وصدق الورع حىت جيمع أجزاء اإلنسانية وجيرها يد

يف اإلنسانية فكأنه اكتسب صورة وهيئة صحيحة من حقيقة  رشيدًا إىل نفسه فصار العقل صحيحًا
 اجلمادات واحليوانات.

 : واعلم أن
 ة.نوثني الذكورة واألة، وصدق اليقني صحة الرجولية املودعة بعبني ح سن الطا

 ومن صحة الرجولية صحة الروح يف العقل اإلنساين.
 وبني حسن الصرب وصدق احلرص على الرب والتقوى صحة الرسالة يف القلب.

ل ة علم حمرسالوبصحة العقل يف اإلنسانية وصحة الروح يف الرجولية، وصحة القلب يف ال
  تعاىل.اإلنسان بني اجلمادات واحليوانات ومنزلته من اهلل

 وعلم حمل الرجل بني الذكران واإلناث، ومنزلته من اهلل تعاىل.
 وعلم حمل الرسول بني املالئكة والبشر وقربه من اهلل تعاىل.

، وال ال أنثىو كرذ رجلللوعلم عند ذلك أن اإلنسان ال يقال له مجاد وال حيوان، وال يقال 
ضايف ويقال ي، أو إأمر لك أو بشر بل يقال للروحيوصف امللك بالذكورة واألنوثة، وال يقال للروح م

 اري.للملك نيب أو رسول، ويقال للرجل لطفي أو قهري. ويقال لإلنسان شأين أو قر
 صًاآن، يدافع خملللقر ًاجامعيف البيان و يف اإلنسانية صار ذاهبًا واعلم أن العقل إذا صار صحيحًا

غ، إىل البال هبًاصار ذا نساينيف العقل اإل الروح صحيحًاعن قضاياه الثابتة باحلجة والربهان. وإذا صار 
دى انفتحت القلب هو ًاوالروح بالغ صار هدى للناس، وإذا صار العقل بيانًا وإذا صار القلب صحيحًا

ت ، واتصللماتكعني الدين يف دين العني ونزل على صاحبه بسم اهلل الرمحن الرحيم على عشر 
ب حبريام  )أ ب بعضها ببعض، ودخل بعضها يف بعض والكلمات هيحروف بسم اهلل الرمحن الرحيم 

الالم. وسر، اللب، وال: حس بايب ته مس آن( واختار منها احلق جل جالله ثالثة كلمات وهي
 : يشري إليها قوله تعاىل حكاية عن موسى : وأودعها يف عصا موسى 

حجر واس املستقيم، حجر القسط: وهلل تبارك وتعاىل حجران ]18: طه[ َّىث نث مث زث ُّٱ
 امليزان.

 .القسط والقسطاس املستقيم لكتاب مكنون عزيز 
 يف حجر امليزان  دعوالتقومي مو 

 القسط والوزن مودع يف حبر القسطاس املستقيم.
 .ويف التقومي حياة الروح والعقل 
 .ويف الوزن حياة النور والنار 
 ل، واآلخر يف بيت القدر.ضوأحد احلجرين يف بيت الف 

: االعراف[ َّين ىن من ُّٱ: حلجرين البحر ملا أمر اهلل به موسى بضرب احلجر. فقالوبني ا
 يت ىتُّٱيعين حجر القسطاس املستقيم. فضرب موسى فدخل فيه األمر املودع يف العصا ، ]160
 هوخرج يف ضمن العيون األشياء. وملا ضرب احلجر الثاين بعصاه دخل في، ]60: البقرة[ َّمث زث رث
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وخرج يف ضمن العيون لب ، ]160: االعراف[ َّحي جي يه ىه مهُّٱا اللب املودع يف العص
 األشياء. وقد علم به كل أناس مشرهبم من اللب، واألمر. 

 سر السر يف فيه وظهر من بينهما سر السمع والبصر يف البحر. فلما ضرب البحر بعصاه دخل
هو باء والبحر  باء الظاهر يف البحر؛ فانفلق البحر. وانشق السمع والبصر بسمعه وبصره، وانفلق
ر وهو اء البحح ضًايأالقلب، وظهرت البشارة والبشرى، ونزلت الصورة يف السورة بينهما، وانفلق 

 ياة. وانفلقبقاء احلوقاء حاء الروح. وظهرت حالة املوت وحالة احلياة، ونزلت بني احلالتني حياة الب
وظهر  والسر. الروحمر إىل القلب وأثر األوراء البحر، وهو راء السر، ووصل أصل الضرب،  يضًاأ

ر والعافية، ونزلت يف اليس السمع، وظهر البصر، واستوت السفينة، ونزلت السكينة، وعرب موسى 
 مل عليه موسىما اشت ميعالساحة العاقبة، وضرب اهلل تعاىل فيه البدن حىت مسع كالمه تعاىل وتقدس جب

، رًاجزؤه بصه و، كما صار كلله وجزؤه مسعًامن أعضائه وأجزائه، وحقائقه، وملكه، حىت صار ك
 سم معروفًاوف باالملعراوارتفع البدن من بني السمع والبصر وخرج احلق إليه من االسم بالفعل فصار 

  ن معروفًا يف اللسان.عنده بالفعل، وصار املعروف يف اللسا
 ىل من عنده أنهلل تعاا دكإذا عرفت ما ذكرنا من األسرار العظيمة و املقدمات الشريفة فاعلم أّي

 ىل مل يك ىك مك ُّٱيز اهلل تباك و تعاىل نزل من كاف كن، وكاف كن من األمر و الفعل إىل كتاب عز
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱوإىل  ،]42: فصلت[َّٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل

 .]80-77: الواقعة[َّجهمه ين ىن من خن حن
 س نبيه بدأ بنفودس، اىل وتقوبىن بيت الفضل يف كتابه العزيز، وبدأ فيه بنفسه، وبنفسه تع

 ووليه، وبدأ مبالئكته، وبدأ بأمر العادة.
 القدريت الة يف بالصب وبىن بيت القدر يف كتاب مكنون وبدأ فيه باخللق، وبدأ بالبشر، وبدأ، 

 ت القدر.ة يف بيحلياوبدأ باحلياة يف بيت الفضل، وبدأ صورة ا وبدأ بفرض الصالة يف بيت الفضل،
 قدر إىليت البيت الفضل إىل صورة بيت القدر، وأرسل النفخة من ب وأرسل النفخة من 

 احلياة املودعة يف بيت الفضل.
  ات، واألصو حلروفاوخلق احلروف واألصوات، وبّدل النفحة بالنفخة، والنفخة بالنفحة يف

 ادي.الب وبّلغ احلياة إىل مبلغها، وغلب الصورة فوق غايتها، ومسى نفسه البادي إىل
 ر. البش ك يكون اجتماع بدء اخللق، وبدء اإلعادة، وبدء امللك، وبدءوبقدر ذل 
 ظهور ياة، وول احلوبقدر اجتماع بدء اخللق، وبدء اإلعادة، وبدء امللك، وبدء البشر مش

 الصورة اإلهلية تعاىل وتقدس. 
 .وبقدر ذلك طهارة السمع، وطهارة البصر، بواسطة وصول طريف النفي 
  الكربى من بينهما. وبقدر ذلك خروج اآليات 

يف  لضوسر بيت الف ألن ترتيب الفضل يف القلب، وهذا املعىن يكون يف قلب اإلنسان ولسانه؛
ال اخلارجة واألقو فعالوبني القلب واللسان خروج اآليات إىل الصدور ووقوعها يف شواكل األ .اللسان

  إىل عامل الشهادة.
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ن نوع تأثري، اإلنسا ر يفري، ومبعىن الفعل املؤثاعلم أن الضرب ورد مبعىن اإلظهار، ومبعىن الس
ب رجل على قل قدرةمن احلياة وال وإذا ضرب اهلل تعاىل احلق على قلب رجل يكون ذلك احلق حقًا

سانه، لق من لاخلويف األرض  وسار ذلك احلق من قلبه ومشى، وذهب إىل لسانه حىت يكون له ضربًا
نب س من جاوآن ومستودعه هستقررجع سار بأهله إىل مإىل ما خرج منه، وإذا  ويكون له رجوعًا

 ق على لسانهعاىل احل تقلبه ولسانه، فإذا ضرب اهلل على فهذا رجل ضرب اهلل تعاىل احلق الطور نارًا
ىت يكون ح قلبه نه يفمن احلول والقوة، ولسار هذا احلق، ومشى، وذهب من لسا لكان ذلك احلق حقًا

 سار بأهله ماؤاده، وه وفإىل صدره مع آيات قلب أرضه، ويكون له رجوعًامن قلبه يف فؤاده و له ضربًا
  وقلبه. سانه، وأنه رجل ضرب اهلل تعاىل احلق على لخرج منه، وآنس من جانب النور طورًا

ملؤثر االفعل  عىنمبوالضرب على اللسان والقلب يكون مبعىن اإلظهار والسري فإذا ضرب احلق 
ابه إنسانه وأسب ن دائرة، ومع على األبدال واألتباع الذين هم من أبناء جنسهالذي يقع منه األمل والنف

بدل املتبوع وامل باع إىلاألتومن األبدال  وذاهبًا وماشيًا من اللوح والقلم سائرًا لكان ذلك احلق حقًا
ن لبياض مواد وااىل السوتع يف أهل املتبوع وآله من نسبته، وبه ينزع اهلل سبحانه عنه، ويكن له ضربًا

ثالثة  حلق علىرب اضبني إنسانه وأسبابه وعد ذلك على أعدائه، فعلى ما ذكرنا من التقرير يكون 
 : أنواع

  .ضرب على اللسان والقلب تبع الزم له 
 كون بعديلضرب وضرب على النفس والنفس داخلة وخارجة، والقلب واللسان مراد منه. وا 

مانة ة، واألمانالضالل، ومن لوازم الضرب عرض األ بس اجلبال ورص الوصال، وضرب ما جتره إىل
 والعرض يكون مبعىن اإلظهار، ومبعىن التصدي، ومبعىن عرض الشيء على الشيء.

 حقيقة  اس يفوضرب احلق على القلب واللسان والبيان مرتب على اإلميان واختلف الن
 اإلميان.

 أخروي، ودنيوي.: اعلم أن اإلسالم واإلميان حكمان
ار خيرج من الن" :a فهو اإلخراج من النار، ومنع التخليد. إذا قال رسول اهلل: خرويأّما األ

تب، وبنوا يتر ذاامعلى  وقد اختلف الناس يف أن هذا احلكم ."من كان يف قلبه مثقال ذرة من اإلميان
 : هذا على أن اإلميان

 من قال جمرد العقل.: منهم  -
 ان.من قال عقد باجلنان وشهادة باللس: ومنهم  -
 من قال عقد وشهادة وعمل باألركان ولكل وجهة هو موليها.: ومنهم  -

وجد  نة، وإناجل فاعلم بأن من مجع بني عقد القلب، والشهادة والعمل. وال شك أن مستقره
إلميان، ومل رج من انه خأالعقد والقول وبعض األعمال بأن ارتكب كبرية أو كبائر فقد قالت املعتزلة 

 القول، وجد سق، وهو منزل بني املنزلتني. وهو خالف مذهب السلف. وإنيدخل الكفر فهو فا
  العمل. ه دونال يتم إميان: والعقد صدق بالقلب وشهد باللسان ولكن األعمال فقد قال قوم
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ال  قيب ذلكعمات وهذا فيه نظر، فإن من صدق بقلبه واعترف بلسانه، وشهد بشهادة احلق، و
يف النار  نه خيلدإ: يلحىت دخل عليه وقت الصالة فلم يصل . فإن ق شك أنه من أهل اجلنة، ولو بقي

 بترك الصالة فهو عني مذهب املعتزلة.
 عدد ، أو إىلعمالإنه بقي زمانا، ومل يعمل فهو حتكم، إذ ال يهتدي إىل عدد األ: وإن قيل

أما إذا وجد ومها، ود وجاملعاصي اليت ارتكبها، وهذا يبني أن األعمال ليست من اإلميان وال شرطا يف
ؤمنا مول مات فهل يق وقبل أن يشتغل باألعمال: قبل أن ينطق باللسان مات، وقيلفالقلب بتصديق ال

 بينه وبني اهلل تعاىل فهو ما اختلف فيه.
خيرج من " :a قال مات قبل اإلميان، وهذا فاسد: فمن جعل القول شرطًا لتمام اإلميان قال

 شترط يف حديثيد، ومل لَّوهذا يظفر باإلميان فكيف خي "،رة من اإلميانالنار من كان يف قلبه مثقال ذ
 مالئكتِه، وكتبِه، ورسله.اإلميان إّلا التصديق باهلل، و جربيل يف

لكنه مل وجوهها، وعلم وإمَّا أن يصدق القلب ويساعده من العمر مهلة النطق بكلميت الشهادة و
 خملد يف مؤمن غري إنه: طق كامتناعه عن الصالة. ويقالفهذا ميكن أن جيعل امتناعه عن الن ينطق هبا

 النار.
إلميان من اينعدم  ، والهو التصديق احملض، واللسان ترمجان اإلميان وهذا هو األظهر: واإلميان

 القلب بالسكوت عن النطق، كما ال ينعدم بالسكوت عن العمل الواجب.
بالقلِب  التصديق أن: والقول املتوسط وه املختار من األقوال الثالثة: قلت، وباهلِل التوفيق

. والدليل م العجزد عدواإلقرار باللسان شرط أصل اإلميان، وأن كالمها شرط يف النقل عن الكفر عن
 .كتاب والسنة والقياس والتحقيقعلى ذلك ال

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ: قوله تعاىل: أّما الكتاب
فأمر املؤمنني أن  ]136: البقرة[ َّ مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 .]14: احلجرات[َّ ىل مل يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف ُّٱ: يقولوا آمنا وقال تعاىل
 و كانوا مؤمننيميان، لم إبإميان، وأنه لو كان يف قلوهب سفأخرب أن القول العاري عن االعتقاد لي
 جلمعهم بني التصديق بالقلب والقول باللسان.

ا مين وها عصموهلل فإذا قالأمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال ا": a قوله: وأما السنة
 ."دمائهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهلل

 ".م لسانه يستقيال يستقيم إميان عبد حىت يستقيم قلبه، وال يستقيم قلبه حىت": a وقال
لى علبه باإلميان ستقيم قال يان، وال يستقيم إميان عبد حىت يستقيم قلبه باإلميان على اإلمي: معناه

بشرع  اللسان إقراربإلقرار ن اصدقنا، ألواإلميان، حىت يستقيم لسانه باإلميان على اإلميان. أن يقول آمنا 
ىت ح إىل صاحبه  تعاىلن اهللالرسالة، والتصديق بالقلب إقرار بشرع النبوة والرسالة، وإنه يستنزل إميا

ظاهر الزمة بني اللنبوة مرع ااجاًل. واإلقرار بشرع الرسالة مع اإلقرار بشيؤمنه عن عذاب اهلل آجاًل وع
باملعروف  أن يأمرب، ووالباطن وحق بني الدارين. فمن أقر بلسانه وجب عليه أن ال يكذب، وال يغتا
اللسان، ومن بإلقرار رع اوأن يقيم الشهادة هلل، وأن يثبت احلق بلسانه، ويبطل الباطل فكل ذلك من ش

 : ريًاخاّل إبقلبه وجب عليه أن حيب اهلل ورسوله، ويبغض أعداء اهلل، وأن ال يضمر  صدق
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 استقامة اللسان باإلميان على اإلميان.: فاألول
 استقامة القلب باإلميان على اإلميان.: والثاين

 وهبما يكون استقامة إميان العبد.
ن عني ما، وهو جودهة شرط يف ومجعنا واتفقنا أن القول والشهادة يف الصالأ: وأمَّا القياس

: لقوله تعاىل ا إميانأيض الصالة، فيلزم أن يكون القول باللسان شرطًا يف وجود اإلميان، ألن الصالة
 أي صالتكم.، ]143: البقرة[ َّيك ىك مك لك اكُّٱ

نار قلنا ال د يف الري خملوأّما قول القائل يف حق من صدق بقلبه، ومل يقر بلسانه أنه مؤمن غ  -
 مسلم.

هذا و "،رة من اإلميانخيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذ": a وأّما التَّمسك بقوله  -
 عني النزاع.

عبارة  بل aل لرسووإمنا يكون كذلك لو كان اإلميان عبارة عن جمرد التصديق مبا جاء به ا
 aاء به جلة ما ن مجعن التصديق بالقلب مبا جاء به الرسول مع اإلقرار باللسان ألن االعتراف م
وهو يف  ان،د اإلميحيف  فوجب أن يكون داخال يف حد اإلميان. والدليل على أن اإلقرار باللسان داخل

 راء هذاوني فمن لقيت من )وأعطاين نعليه، وقال اذهب بنعليَّ هات: قال aاحلديث املروي عن النيب 
 جلنة.ره باهبا قلبه فبشِّ "أن ال إله إالَّ اهلل" مستيقنًا: احلائط يشهد

ان. وكذلك باللس رقراويف هذا احلديث بيان ما جيب على العبد من اجلمع بني معرفة القلب واإل
ه  اهلل وجبت لمن كان آخر كالمه ال إله إالَّ": أنه قال aعن النيب  Eروى معاذ بن جبل 

 ."اجلنة
لصالة اصل ن أة، ألع عن النطق ممتنع عن أصل الصالة، وعن كمال الصالتنأن املم: أما قولهو

من  لة، وال يلزمال حما صالةالفاحتة، وحمل الفاحتة اللسان، واملمتنع عن أصل الصالة ممتنع عن كمال ال
حمل أصل وللسان، ها ااالمتناع عن كمال الصالة االمتناع عن أصل الصالة، فمحل الصالة، وحمل بدئ

ؤمن ا صدق به املخرب مبامل وال إخباراإلميان أيضا حمل أصل الصالة ألن بدء التصديق من اللسان، ألنه ل
 ا يف بعض.ان بعضهالبيور، والقرآن والصالة، ر لسان املخَبملا وقع منه التصديق فكان لسان املخِب

تغلب الذوات، وغلبة صفاتية  ةأن هلل تعاىل غلبة ذاتي –أيدك اهلل من عنده  –اعلم : وأما التحقيق
: كما نطق القرآن حيث قال لصفاتية غالب على أمره،تغلب الصفات، وهو تعاىل وتقدس. بالغلبة ا

وبالغلبة الذاتية، غالب على كل شيء، كما ذكر يف حمكم كتابه ، ]21: يوسف[ َّمغ جغ مع جعُّٱ
وأمره أمر من قبل، وهو النازل يف  .]21: اجملادلة[َّ لك هش مش هس مس مثهث هت مت هب مبُّٱ: حيث قال

: بعد وهو النازل إىل العقل حيث قال للعقل اكتب وأمر القلم للروح، وأمر من: القلم حيث قال له
، واللب مشترك بني العقل والقلب وهو خريمها، وحمل استواء أمر العقل اللسان، ر العقل للب)أقبل( وأم

وحمل استواء أمر الروح اجلنان. فإذا استوى أمر العقل على اللسان دخلت معرفة األمر يف اجلنان ال 
وهو أن العقل : بيانهلى اجلنان ظهرت حكمة أمره على اللسان ال حمالة. حمالة. وإذا استوى أمر الروح ع

يعلم كل أحد بصورة مثله ولسانه وبأمره مبعرفة البد منها يف حكمة التعليم كما يقول املعلم لتلميذه 
اقرأ كتابك، وارفع كذا، واصنع كذا، وغريه، عّما حيتاج إليه، مثَّ يأمره به فإذا غلب أمره على لسانه 
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دخل معرفته يف قلبه وحفظ املتعلم أمر املعلم حفظ املأمور به، وعند ذلك صدق بقلبه، وأقر بلسانه 
حياته،  لوكرر عليه، وكذلك يلقى الروح بواسطة امللك يف قلب كل أحد ما هو سبب بقائه، وكما

عليه ظهرت ويأمره امللك بذلك كما يأمر املعلم املتعلم. فإذا استوى أمر الروح على القلب، وغلب 
 حكمته على اللسان، واعترف اللسان مبا عرف القلب. 

لى اللسان، عة حكمة عرفومن اللسان مبدأ العبادة، كما أن من القلب مبدأ املعرفة، مث تصري امل
 عبادة.ال يف الباطن القلب، والعلم علما يف الظاهر، والعمل فعاًل والعبادة على يف 

 ويصل، ]42: فصلت[ َّٰى ين ىن نن منُّٱو ]43: احلاقة[ َّيب ىب نب مب زب ُّٱومتام املعرفة يتم 
ر، وتتحقق حبوالرب يف ال التنزيل من رب العاملني إىل التنزيل من حكيم محيد، ويدخل البحر يف الرب،

"املرء : ئلول القاقة يف وإليه اإلشار الربوبية على سبيل الكمال بني كمال املعرفة وكمال العبادة.
 ".بأصغريه قلبه ولسانه

َبَد ، ومن َعَبَدن احملال يتخلف اللسان عن القلب، والقلب عن اللسان. ألن من عرف َعفم
 عرف. بقدر ذلك فلو دخلت املعرفة يف القلب العترف اللسان به ال حمالة. 

 . هلذا املعىن حمالةلك الولو وقع االعتراف واإلقرار على اللسان لدخل املعرفة يف القلب بقدر ذ
به مل هبا قل سانه واطمأنلال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل فذل به  أن هدمن ش": a قال النيب

 ."تطعمه النار
: رفالزخ[ٱَّمغجف جغ مع جع مظ حط ُّٱ: يعين من شهد باحلق وهو يعلم أن اهلل ربه. قال تعاىل

ل نزو لكماوألمر اإذا عرفت هذه اإلشارات فاعلم أن كمال اإلميان يتوقف على كمال نزول ، ]86
األمر  رأة نزل عليهال و امة رجيتوقف على اإلنسان ؛ الرجل واملرأة فإذا صار العبد إنسانا باحلقيق األمر

: بحانه وتعاىلاهلل س قال كامل يصري مذكورا ومعروفا ومتصال، ألن القرآن لإلنسان يف اجلنان والبيان
اهلل تعاىل  والذكر للرجل يف اللسان، قال، ]4-1: الرمحن[ َّ زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئُّٱ

هلل واملعرفة للمرء يف األبدان واألديان قال ا، ]37: النور[َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱإشارة 
 .]24: األنفال[َّجع مظ حط مض خض حض جضُّٱ: سبحانه وتعاىل

 د.والذكر والقرآن واملعرفة قدم الصدق وقدم القصد وسابقة اخلري يف العب
 وصول كبقدر ذلان، ومن اللسان إىل اجلن بقدر نزول الذكر واعلم بأن الدعاء نازل يف الذكر

 ول السؤال إىللسان وص الالدعاء إىل الرجل إجابته بلبيك، وبقدر صعود القرآن من اجلنان والبيان إىل
ولبيك  ماع بلىاجت "بلى"، وبقدر: جواب اإلنسان بكلمة وبقدر وصول السؤال إىل اإلنسان اإلنسان

 ".عبدبك ُأبك ُأعَرف، َو": قوله تعاىل للعقل يف تنياجتماع املعرفة والعبادة املذكور
 . وبهمعينًا وكن روحا واسعًا مستيقنًا عاقاًل كن عبدًا: وبقدر اجتماع املعرفة والعبادة نزول

"كن" يف "لن" وظهرت احملبة بصورته، والطهارة بطينته، وظهرت القراءة بني احملبة والطهارة.  دخل
وهو الصالة من الروح، وقام اإلميان بينهما بالتصديق واإلقرار.  وقام الروح يف القراءة، وركع العقل

وبقدر وصول النداء إىل املرء التسليم املشتمل  .]40: ]التوبةٱَّخت حت جت هب مب خب ُّٱوإظهار سر ما يف 
على سر لبيك وبلى يف صورة سعديك وباجتماع اجلواب واالستجابة والتسليم اجتماع الدعاء والنداء 

من لباس جمده تعاىل وتقدس. وبقدر دخول السؤال واجلواب  وبه لبس العبد لباسًا والسؤال يف العبد
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يف بعض وصول اخلطاب إىل العبد الذي كان اإلنسان  والدعاء واالستجابة والنداء والتسليم بعضًا
والرجل واملرأة وبقدر فهم اخلطاب يصري عامرا. والعامر اسم أمسائه من طرف وجوده كما أن العاقر 

أمسائه من طرف نفسه وأهله. مث حين عن اخلطاب بالتواضع يف صورة حنانيك، وبقدر اجتماع اسم 
)بك أعطي وبك آخذ( : سعديك وحنانيك اجتماع العطاء واألخذ املذكورين يف قوله تعاىل للعقل

 وبقدر اجتماع العطاء واألخذ سر كن، كما كان، وكن قبل ما كان يف بعد ما كان. 
 : رار العظيمة الشريفة فاعلم أنإذا عرفت هذه األس

 اللسان.قلب والتسليم يف األعمال البدنية إميان باهلل، وأنه ال يصح بدون عمل ال -
  لقلب.عمال القلبية إميان باحلق فإنه ال يتم إاّل بعمل اوالتسليم يف األ -
 ن. للسابعمل ا والتسليم يف األعمال القلبية إميان باإلله، وأنه ال يتم إال -

ق احلق حي، وأنه نفسهوإليه اإلميان باهلل ضرب اهلل تعاىل احلق على لسانه، وقلبه،  فمن وصل
 بكلماته ويبطل الباطل.

 ومن وصل إليه اإلميان باإلله ضرب اهلل تعاىل احلق على قلبه ولسانه.
 ه.لسانومن وصل إليه اإلميان باحلق ضرب اهلل تعاىل احلق على نفسه، وقلبه، و

سان لى لعع احلق على اللسان، ووضع احلق يكون بعد نطق احلق والضرب يكون بعد وض
وضرب  ى قلبه،ه علالعبد. ومن ضرب اهلل تعاىل احلق على لسانه ووضع عليه، ونطق وقال ضرب عقل

ار ة بكلمته، وصه، وصورنطفتقلبه على عقله، ومجع بني باء البنتية وألف األبوة فيه ورمى بترتبه روح ب
ليه. مث سانه ناظرا إلوق على ملنطارتضى أبا التراب، مث نور قلبه باإلميان، وجعل احلق بالتراب هلذا مسي امل

جعل احلق وإلميان به ااملقول على لسانه شاهدا، وله مث كتب يف قل احلق زين فؤاده باإلميان وجعل
ر به، مث أظهيط سانه حيلى لعليه مث حبب إليه اإلميان، وجعل احلق املضروب ع الواضع على لسانه دلياًل

 ردت أن ُأعرففيا فأزا خمكنت كن): الكنز املخفي يف نور اإلميان، وزينته، وكتابته، وحتبيبه. مث قال
 .(فعرفتين وعرفتك، وعلمتين وعلمتك

قلب. قال رفة بالاملعواعلم أن كمال اإلميان يتوقف على القول باللسان، والعمل باألركان، و
 ."ن، وعمل باألركان، ومعرفة بالقلباإلميان قول باللسا": a رسول اهلل

 الغيب، وإمنا ان سراجإلمييف احلديث داللة على أن مبدأ اإلميان من اللسان ومنتهاه يف القلب وا
، ومعرفة األركانعمل باعتراف باللسان، و: يضيء ويزهر يف القلب عند اجتماع هذه األركان الثالثة

اظب عليها ة إذا ولصاحلاإيقاد السراج أمت. واألعمال باجلنان فكلما كان اجلد واالجتهاد أكثر كان 
بل ق وال هو يراه ه غريه،يرا العبد يظهر لإلميان إشراق يف قلبه رأى بعني فؤاده من عامل امللكوت ما ال

ريه، ن عمل غمفضل ذلك اإلشراق، وصار على يقني، وثلج صدر يف املغيبات، مث صار عمله أرجح وأ
 مال غريه إن كانت كبرية.رى قليل منه على أعيحىت 

 خلط. عمال املأل من لذرة من ذي يقني أرجح يف امليزان من أمثال اجلبا: وقد ورد يف اآلثار
لقلب، ن ملك اللساأن اللسان شهادة القلب كما أن القلب غيب اللسان. والبيان يف ا واعلم

 كما أن املعرفة ملكوت البيان. 
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تعاىل  عل اهللجان. ما أن املعرفة مضروبة على اإلميواإلميان مضروب على القلب واللسان، ك
 مللكوت.ك وابفضل رمحته، ولطيف حكمته وقدرته تعلقا وارتباطا وتالزما ورابطة بني املل

 عامل الشهادة املدركة باحلواس.: ونعين بامللك -
 عامل الغيب املدرك بنور البصرية.: وبامللكوت -

 ني. انتهى إىلالعامل بني امللك. ولطف االرتباط ورقة والقلب من عامل امللكوت، واللسان من عامل
 حدمها باآلخر.أبعض الناس احتادا  ظن حد

األولياء  قون وهماحملقوعامل الشهادة، وهو هذه األجسام احملسوسة،  إالوظن آخرون أن ال عامل 
 لعليم.ا لعزيزادير واألصفياء أدركوا األمرين وأدركوا تعددمها، مث ارتباط أحدمها باآلخر بتق

 ملكوتهوقلب يف شهادة اللسان وملكه سكينة وهي سكينة الوجه. ويف غيب ال أن ،واعلم
لسكينة وقعت ا لقلبسكينة السبحات. وإذا وصل القلب إىل اللسان، ووصل اللسان إىل ا سكينة وهي

ب اهلل خرَّجحوده ويس ويف السكينة وانشق إميان اهلل يف إميان العبد وغرق فرعون وجنوده وهلك إبل
 إلمام ويعاملاشاكلة  ن يفتعاىل حيطان األوهام وأقام مقامها سور الكالم والسالم وأظهر جوهر اإلنسا

 به اخلاص والعام وميز به احلق عن الباطل والطيب عن اخلبيث.
و بثالثة تة أحرف وهي يف القلوب حبرفني أسأن اإلميان  -عاىل بتوفيقه تأيدكم اهلل  - واعلموا

مل باألركان ن، والعللسااقي عند اهلل، وعند روحه. وهي االعتقاد يف اجلنان والقول على اأحرف والب
ين عند اهلل أن الد كما اعتقاد وقول وعمل. واإلميان صالة. والصالة إميان عند اهلل ضًاوالصالة أي

تعاىل  م شعائر اهللواإلسال مياناإلسالم وآخر اإلميان اهلجرة، وآخر اإلسالم اجلهاد واهلجرة واجلهاد واإل
 عزرائيل، وإسرافيل.ويف شرائع جربيل وميكائيل، 

 "وهو ما روى  هاد،وخنتم الكتاب على حديث مروي يشري إىل اإلميان واإلسالم واهلجرة واجل
سأله رجل عن و a سألت رسول اهلل: أبو قالبة " عن رجل من أهل الشام عن رسول اهلل تعاىل قال

سانك ون من للم املسلمأن يسلم قلبك هلل، ويس: قال وما اإلسالم؟: قال ،)أسلم تسلم: اإلسالم قال
، مالئكتهوؤمن باهلل، أن ت: قال وما اإلميان؟: قال اإلميان.: قال فأي اإلسالم أفضل؟: قال ويدك.

أن : الهلجرة؟ قاوما : لقا اهلجرة.: فأي اإلميان أفضل؟ قال: قال. وكتبه، ورسله، والبعث بعد املوت
ا لقيتهم، كفار إذن تقاتل الأ: وما اجلهاد؟ قال: قال اجلهاد.: وأي اهلجرة أفضل؟ قال: قال. السوءهتجر 

 .وال تغل، وال حتنق
 

 كتاب لطائف أسرار القلب واللسانمت 
 



665 

 

 

 رسالة املقصود من الوصل احملمود

 يل ىل مل خل
 ربِّ يسِّر ومتم باخلري

من  أنقذمهاي، وق عليهما على التساواحلمد هلل الذي ربط الظاهر على الباطن، وضرب احل
 يببالط اسطةووالدعاوى، وحكم بينهما بالتعارف والتعاطف، ودفع عنهما  والتحالف التخالف

رش علورفعه إىل ا والتداوي، واستخرج مبوافقتهما يوسف احلسن، وعزيز امللك، من غيابات اجلب،
 ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق ُّٱادي. احلاوي، ودعا إليه من حيبه ومن يعاديه وين تاملساوي للجب

 مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل
 .]100: يوسف[َّمخ جخ مح جح مج مثحج هت

، لى أحقهعقه حبأمحده على مجيل لطفه، وأشكره على جزيل رفعه، وأصلي على نبيه املصور 
أصحابه صالة آله وو ليههلل ع، واجلامع بني وصله وفرقه، صلى اهواملرسل إىل خلقه، والواقف حتت ودق

 جتمع بني قدميه وفرقه، وبني صمته ونطقه. 
، ومجع عكم اهللا مجوبعد محد اهلل اللطيف، الراحم للقوي والضعيف، والرقيق والكثيف اعلمو
مر، على األ شتمليأرزاقكم، وأصلح بالكم وأخالقكم أن اهلل تبارك وتعاىل خلق آدم بفعل جامع 

 .سحُلواملكان، وا عقل، والرزق، والنفس، والعمل، والقلب والعلم، والسر،والروح، واخللق، وال
 وجعل خمرج الروح األمر. -
 وخمرج العقل اخللق.  -
 وخمرج النفس الرزق.  -
 وخمرج العلم القلب.  -
 وخمرج السر العلم. -
 وخمرج احلس املكان. -

ودع بني فعل املل ا، واآلخر فعال. منهما عنيعل فعلني، ومسى أحد الفعلني عماًلمث جعل الف
له حمألحوال، إىل يان، وااألع، وبني القوة واإلرادة. وسره بني األفعال، واألقوال، وءالفوقية واالستوا

 املودع يف الويل اخلامت، وهو عني اجمليء، واإلتيان، والوضع. 
 يف لويلاوضع : ضعوالو. إتيان اهلل تعاىل: واإلتيان جميء الرسول إىل الويل املقبول.: واجمليء

 نفوسهم.وقلوهبم ئق والويل. بصفة اجلمع ومن هذا العني البيان، والبالغ، واهلدى يف عقول اخلال
فلتحقيق فعل أو تقرير  تأن أول الكالم اإلرادة مث العلم، مث الفعل. ألن اإلرادة إذا انبعث واعلم

مع غريه، وإن وقع الفعل  كالم، فإذا اتصل العلم هبا علم املريد ما أراد يف الباطن، وصار ذلك كالما
الصادر منه يف غريه، وإن وقع يف وجوده فهو عمل منه إليه، يظهر منه أمره ال حمالة. وبني األمر والفعل 
معية يف اإلخراج واالستخراج، والرد واإلعادة. ألن األمر والفعل بعد اإلخراج واالستخراج روح 

علم على الكالم، والكالم على العلم رفع الفعل وعقل، وبعد الرد واإلعادة نفس وقلب فإذا انبسط ال
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اجلامع يف العبد وجرى فيه عينه الشامل، ويكون العبد على حكمة العني خارجا من الكتاب وامليزان إىل 
عني الفعل، وبه يكون رؤية الشيء على ما هو عليه يف نفس األمر، والفعل بريء من النظر إليه ألن من 

عن حقيقته وإحاطته إىل جزئية  ا هو عليه، ألن بالنظر إليه صار هو متصرفًانظر إىل شيء ال يراه على م
وبعضية، فأىن يراه على ما هو عليه باحلقيقة. ألن النظر إىل عني نظر إليه جبزء من العني فال يدرك عني 

: ىل إشارةالعني، والرأي يكون باآلراء ال بالعني قال اهلل تعا يبالعني، وال حيصل للناظر إال رأ ذلك إال
 ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت يبُّٱ
 .]13: ال عمران[َّىب نب مل يك

هم يف هم الغلبة علينه وعدم ألمبثلْيه ا مثَّلهم اهلل تعاىل يف أعينهموكانوا مثلهم ثالثة مرات وإمن
 .]66: االنفال[ٱَّهئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ: ذلك املقدار، حيث قال تعاىل

 : واعلم أن
 " ال " النفي. سر الكالم يف -
 وسر العلم يف اسم " اإلله ". -
 وسر الكالم يف العلم يف لفظ " إال ". -
 وسر الفعل يف حقيقة كلمة " اهلل ". -

ك، وما دخل في وى ماس" ال إله إال اهلل " كأنك لقيت كل متكلم وعامل يف الوجود : فإذا قلت
المه  صفة كه إىلسر ذاته ونفسخرج منك، ألنك لقيت كل قائل بالنفي واإلثبات، إال من نزل من 

ا فإذ، ]8: طه[ َّجب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني ميُّٱوعمله متفرقا، مث نزل مجعا مث خرج إليك فعال. وهو 
 تبارك وتعاىل خلق آدم . فاعلم أن اهللعرفت هذه املقدمات الشريفة واألمور اليت تتعلق خبلق آدم 

 مث مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته.
 رب يئ نئىئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ: قال اهلل تعاىل

واألخذ مسح، واستخراج، وردٌّ، وإعادة. وحبكمة . ]172: االعراف[َّزتمت رت يب ىب نب مب زب
كل أمر ل، وجعل خللقااألمر املشتمل على املسح واالستخراج والرد وضع األمر وصيغته وحقيقته يف 

عين يستقر بأهل اخلري ي ،]3: القمر[ َّخص حص مس حسخسُّٱ :مستقرا يف الصيغة. قال اهلل سبحانه وتعاىل إشارة
 خف حفُّٱ: ه وتعاىلبحانسو وبأهل الشر إذا اتصل بصيغة وجعل لكل نبأ مستقرًا يف حقيقته، قال اهلل 

 تهقيقيه حتعاىل مكان يقع فيه إذا وردت عل أي لكل خرب خيربه اهلل، ]67: االنعام[َّحك جك مق مفحق
 مث زثُّٱ: رةاىل إشاوتع تودعا يف حقيقة األمر قال اهلل سبحانهوجعل لكل نفس مستقرًا يف األمر ومس

 .]98: ]االنعامٱَّ مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث
 دة.ومستقر يف الرد واإلعا -3 ستخراج.ومستقر يف اال -2 مستقر يف املسح. -1: فللعبد
 .واملستقر للنفس يف الرد 
 .واملستقر يف املسح للروح 
  ،واألمر، والنبأ.واملستقر يف االستخراج للعقل 

والنفس رأس اإلنسان، ألن له رأسا يف النفس، ورأسا يف األمر، ورأسا جامعا للرأسني يف النبأ 
يف بيان املسح واالستخراج واإلعادة. وهو ما قيل عن رسول اهلل  aالعظيم. وقد ورد عن رسول اهلل 
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a فاألعرا[ َّ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ: س ئل عن قوله تعاىل :
172[. 

خلقت : لية، فقانه ذر)إن اهلل سبحانه وتعاىل خلق آدم مث مسح ظهره بيمينه فاستخرج م: فقال
ولعمل  للنار، ؤالءهخلقت : هؤالء للجنة، ولعمل أهل اجلنة. مث مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال

 أهل النار يعملون.
 يا رسول اهلل ففيم العمل؟: فقال رجل

ت ال ميو ل أهل اجلنةاهلل عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعم إن: a فقال رسول اهلل
ىت أهل النار ح له بعملستعماعلى عمل من أعمال أهل اجلنة فيدخل به اجلنة. فإذا خلق العبد للنار،  الإ

 .ميوت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار(
: دم بنعمان يعينيثاق من ظهر آللم عز وجل أخذ اهلل: قال aعن النيب  وعن ابن عباس 

 يئ نئىئ مئ زئ رئّٰ ُِّّٱ: عرفة ما خرج من صلبه كل ذرية ذرأها بشرها بني يديه، فتال قوله تعاىل
 .]27: اجلاثية[ٱَّحت جتُّٱ: تالها إىل قوله تعاىل ]172: ]األعراف َّزتمت رت يب ىب نب مب زب رب

و هل نسمة ه كهرملا خلق اهلل سبحانه وتعاىل آدم مسح ظهره فأخرج من ظ: وقال ابن عباس
م إىل يو و كائنهفنودي يومئذ أن القلم جف مبا  َّ مئ زئ ّٰرئ ُِّّٱ: خالقها إىل يوم القيامة، فقال

 القيامة.
ء كهيئة ية بيضانه ذرإن اهلل سبحانه وتعاىل مسح صفحة ظهر آدم اليمىن فأخرج م: وقال مقاتل

: قالف حركون.يت يئة الذراليسرى فأخرج منها ذرية سوداء كه هالذر يتحركون، مث مسح صفحة ظهر
، وهم برمحيت هؤالء يف اجلنة: وقال للبيض َّ مئ زئ ّٰرئ ُِّّٱ: يا آدم هؤالء ذريتك، مث قال هلم

ا يف عيمث أعادهم مج هؤالء يف النار وال أبايل، وهم أصحاب الشمال.: أصحاب اليمني. وقال للسود
 اء.لنسب وأرحام اصلبه وأهل القبور حمبوسون حىت خيرجون أهل امليثاق كلهم من أصال

هلل ملكك اود، شد ملشهاأيها املقصود، وأيها املعقود يف الوجود ويا شني الشاهد يف دال  اعلم
ن متيد أاسي حببال عصمته ومد شراع فلكك على منت رياح أرواح حكمته، وجعل ألرض عرضك رو

واج الطم أمند تعاليته وشهادته، ومنصوصا عليك وبك عند غلبات سطوات بطشته، وجعلك حمفوظا ب
ته، وقوة ثري حالوتأ الدعاوى وتقابل البينات يوم يقوم الدعاء يف أصل دعوته، وأعطاك قوة املسح

فرته، فلما راحة مغه، واالستخراج وتنفيذ حكومته، وقوة الرد واإلعادة إىل مواله احلق، وسعة رمحت
حاطته إلها يف أدخء حواء، ومسح اهلل سبحانه وتعاىل ميينه على ظهر آدم وصل حاء املسح إىل حا

 يفلعداد واحدة نة يف اهي سوحياطته، وكون فيها ياءات اإلضافة املنصوصة املنصوبة مبناسبته ونسبته، و
: القته حيث خلق األحد وهي كراسي املقسم واملقسم به عند إنزال سر حمبته وتصريفها إىل خري

أكرم  نك، والم  َّا خلقت خلقا أحب إيل)وعزيت، وجاليل، وعظميت وكربيائي، وسلطاين وجربويت م
 احلديث. عليَّ منك بك ُأعرف، وبك ُأعبد(.

اسبات ي باملنحملياوملا وصلت تلك الياءات حبكمة املسح إىل حواء، وكوهنا فيها نزل احلي 
وال يعرف  إليها، هتديواإلضافات الستة يف لوحة املودع يف حواء يف حجاب الغرية صورة مبهمة ال ي

 دس. وتقباطنها، وهي مشحونة بعجائب صنعه ولطائف صنعته، وس ب حات وجهه تعاىلما يف 
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، وإىل غري معناها  يعقليف صورة الغرية وكذلك السماع واملعارف والعبادات اليت الَمن والنساء 
 يضسبات حالة احلك املناى تلذلك من الصورة املنكورة اليت تنكَّرها الغافل اجلاهل أليس اهلل تعاىل عل

 والقربان، وهي حالة وحالة احليض حالة املنع وقت حيضها يعين وقت تصريفها وترجيعها إىل آدم 
سواء  ةوكانت متضمن نة،تنزل يف كل شهر حىت ميد عليها سواء عامل الشهادة اليت كانت حتتها أهل اجل

عها ذات هي بأمج وكانت بينهما ذرية سكينة سكنت هبا حواء إىل آدم  عامل الشهادة واحلكمة
الذرية  لكتطية نه مروح القدس وهي كانوا أهل اجلنة فلما استخرج اهلل من ظهر آدم بعد مسح ميي

ن آدم عقط ذلك ة وأسرفع سواء عامل الشهاد ()خلقت هؤالء للجنة، وبعمل أهل اجلنة يعملون: وقال
حواء،  ت به منءاياوحواء سكنت حواء بسكنتها إىل آدم ووصلت املناسبات إىل آدم واتصلت تلك ال
ء. مث سار م اللقاوال واتصلت أيضا دال آدم حباء حواء ونزل بينهما روح القدس يف صورة واو الوجه
الظهور، لنور، و، واحاء الروح من بني الدال واحلاء إىل اجلهات، فصارت مصورة باحلور، والقصور

ورة صارت مصا فدخلت فيهومشى راء الروح إىل الذرية املستخرجة حبكمة االستخراج بطرف آخر و
نة والذرية ريف اجلىل طإبالردع والرجوع وما يتعلق بالشارع واملشروع. وملا سار احلاء ومشى الراء 

دم آلك وجد ذعند ذهب الواو املتبطن سر الوجه واللقاء بأحد وجهيه يف دال آدم وحاء حواء، و
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ: وحواء بالوجه واللقاء املندرج حتت كلمة "لو" يعين

 .]31: الرعد[َّيترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئُّٱ ]21: احلشر[َّيك ىك
 هن من خن جنحن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق ُّٱ
 .]27: لقمان[َّجه

للتني نة والذرية اإىل اجل رفنيمث وجدت واو الروح يف طرفيه. أعين هبما اخلاء والراء املنبثني املنص
 عان بني الظلفس وجيمالن ء يف الروح بالنفخ املنبث ويوصالن الرزق إىلتناديان بالنفث ويدعوان حلوا

لى العبد عب ينطق لقريوالعكس وعند ذلك يقوم الروح صفا يف الروع مصورا بالصرب اجلميل، والفرح ا
ن الروح األمني نفث )أال إ: حيث قال aبلب احلقوق، ورب الفروق، ومخ املنطوق. ي فهم من قوله 

 .وت نفس حىت تستويف رزقها أال فأمجلوا يف الطلب(يف روعي لن مت
 نقطة أمحرية. و -3 ونقطة أسودية. -2بيضية. أنقطة  -1: واعلم أن النقط ثالثة

 ق هبا وجير ما يتعلخرة ونقطة للعقل، وهي من نقطة ينطق على العبد حبق اآل: ةيفالنقطة األبيض
خرة، طة إرادة اآلذه النقت هة الفطنة الفطرية، وحتالعبد إليه حىت تعطيه النقطة امللكية اليت منها نقط

 وعلمها، وكالمها، وتكليمها.
 ن من هو مودنيا، نقطة النفس، وهي من نقطة ينطق على العبد حبق ال: والنقطة األسودية

إرادة  ت هذه النقطةحت ونيةالك لوازمها، وجيذب العبد إليه حىت تعطيه االنتباه الشريك اليت منها الكياسة
 ها، وكالمها، وتكليمها.ملنيا وعالد

 ق اهلل لعبد حباق على نقطة السر والروح، وهبا احلياة وهي من نقطة ينط: والنقطة األمحرية
ليت اة الرمحانية الروحي فاقةتعاىل، وهو حق العاقبة وما يتعلق هبا ويسحب العبد إليه حىت يعطيه سر اإل

 ، وتكليمه.هموعلمه، وكال هلل تعاىل وإرادة العاقبة،منها اخلالقة اللونية وحتت هذه النقطة إرادة ا
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ما ألعلى. ورآه كاألفق ا، وبوإذا وصل العبد إىل احلقوق الثالثة وإىل متضمنيها رآه باألفق املبني
سر من يف  ن" يعينر "َممن، وَمنَّ اهلل على املؤمنني بوقوع س: رآه العلي األعلى، ووقع سر من يف

ملعرفة اظهرت ومتور. يف سر "كل له قانتون".  يبكم األرض فإذا هالسموات واألرض أن خيسف 
تجلي للسر ان. والإلنساحلقيقية للعقل يف أخص وجود العبد والوصلة احلقيقية للقلب يف أخص دعاء ا

 طائر نهيطري م حىت والروح يف أخص حمل اآلدمي، ونزل باملعرفة والوصلة والتجلي املوت احلقيقي
ج وألن بقدر خر ادة.معية، وتنطق بالوحدة احلقيقية على شجرة اجلنود والشهالعندية إىل وكر اجل

نداءات وعية الشيطان الرجيم من صورة الشهادة دخول اجلنود والروح فيها وخروج شجر اجلم
ويطري طائر املعية إىل  ]47: النمل[َّزبمب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ُّّٰ: السمعية يفهم من قوله تعاىل

: وله تعاىلقفهم من نام يباإلسالم، ومييز اخلبيث من الطيب يف األ ....((وكر التفرقة ليشرح صدر ))
طائر اهلوية واإللزام إىل وكر اجلمع، والنشر،  ]19: يس[َّرنزن مم ام يل ملىل يك ىك مك لكُّٱ

 َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن ُّٱ: واحلشر، واملوت يفهم من قوله تعاىل

 يفاهلوية يطري وإللزام . وطائر اوطائر املعية يطري يف العمل ، وطائر العندية يطري يف العلم.]13: االسراء[
 املشاهدة واألحوال.

فرقة يف صفة التبذان ل الرمحن يف قلوب من مسع أذانه قبل األيوهبذه احلكمة العظيمة دخل خل
 األعداد، وينتجهم إىل سبيل الرشاد.

ن عباده م a، وهو رادود واملمث رجع بصفة اجلمع إىل املعاد، وتوجه بصفة املشاهدة إىل املقص
 املوضوعات.
خلقهم ووتقدس  عاىلأن هلل تعاىل عبادًا وضعهم اهلل تعاىل بوضعه على وضعه لنفسه ت واعلم

ن يف مكا خلطابافهم حقيقة وضع الكتاب وحقيقة أكوان ووضعهم من بني يديه على قدميه  بيده،
، وكما ن رفعهممن وضعه، وهبم رفع هبم وضع عالمات الغيوب، ونسابات القلوب واجلواب، وهم 

 وضعهم لنفسه وضع األرض منهم خللقه.
حلكمة، وهو موضوع أمره يف موضوع ا aسيدهم ورئيسهم نبينا املصطفى : وهم ستة

 وموضوع حكمه، )يسعى( خامت األولياء فهما موضوعان أحدمها يف اآلخر.
 يف اآلخر.موضوعان أحدمها  Cكليم اهلل  وموسىخليل الرمحن،  وإبراهيم

 موضوعان أحدمها على اآلخر.  وآدم و داود
 ]69: ]الزمرٱَُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّٱ: يفهم من قوله تعاىل

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ُّٱ: وقال تعاىل
-1: ]الرمحن َّ ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
10[. 

: وله تعاىلقليه يف شار إباحلقيقة وضع امليزان امل وهم: وهلل تعاىل عباد آخرين، وهم أيضا ستة
 .]7: الرمحن[َّيفىق ىف يث ىثُّ

صاحب احلكمة والبيان، املرفوع بوضعه إىل حقيقة اإلنسان، والعبد   عيسى: أوهلم -
املوضوع عبده ما يصدر منه فهو حق من اهلل الرمحن ظاهر على اجلنان واللسان، يفهم من قوله تعاىل 
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 ييجئ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ٱُّ: حكاية عن عيسى 
 وامليزان موضوع من الكتاب ألهل اإلميان، واإلسالم، واإلحسان. .]116: املائدة[َّهئجب مئ خئ حئ

 درك مكانصاحب الشأن املرفوع بوضعه إىل شاكلته اإلنسان امل  إدريس: وثانيهم -
له . يفهم من قوالربهانوجة اهلل الرمحن الناطق باحل املكان . والعبد املوضوع عبد ما صدر منه فهو نور

 .]57: مرمي[َّمتنتىتيتُّٱ: تعاىل
ىل ه إعواهلابط يرف جني اهلل صاحب االستواء والتبيان والثبات والبيان،  نوح: وثالثهم -

وجود بشواهد ع يف اللواقعيان اإلنسان، والعبد املوضوع اهلابط عندما صدر منه فعل اهلل، الرمحن. ا
-13: القمر[َّاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱ: ن واالستيقان، يفهم من قوله تعاىلاإلتيا

14[. 
شتمل يوان، املصاحب الدن يف األديان، املرفوع بوضعه إىل عني احل  اخلضر: ورابعهم -

 .على اإلنسان، والعبد املوضوع عبد ما نطق إال بسلطان، وما فعل إال بإميان
ىل صلة وضعه إبرنة والقرآن الداخل اخلارج الواصل صاحب املقا ذو القرنني: وخامسهم -

يئًا لك وما ملك شإّلا م يئًااإلنسان والعبد املوضوع عبد دخل امللك يف قوله والقلب يف قالبه ما قال ش
 حن جن يم ىم مم خم حمُّٱ: ىلإّلا قال به مجع اهلل تعاىل فيه بني قوله وملكه وسببه، يفهم من قوله تعا

 .]85-84: الكهف[ َّخنمن
ر ىل جوهصاحب رضوان خازن اجلنان املرفوع بوضعه يف امليزان إ مالك: دسهموسا -

ه إذا احملق وألزم وصل على، وأاإلنسان، املنزه عن مماسة النريان. والعبد املوضوع عبد جاء باحلق وأبرمه
عباد  ابيةوعات الكتد املوضلعبااعرفت العباد املوضوعات امليزانية، والعباد املوضوعات الكتابية فاعلم أن 

دركوا أعظاما  راماككمه الفائض من أثر مسح ميينه على ظهر آدم فلما وصل إليهم أثر ذلك جعلهم 
أدركوا   الذينالكّروكرم ذاته تعاىل وتقدس، وهم املذكرون املذكورون يف اخللق وهم أصحاب املد 

بوه ني يديه فأجابنثرهم  ثباتن اهلل تبارك وتعاىل ملا دعاهم إىل اإلأجزاء إنسانيتهم وأبعاض وجودهم أل
صحاب صاروا أفدهم معا وسعوا إليه متعاقبا بعضهم بعضا فأدركوا أجزاء إنسانيتهم، وأبعاض وجو

ر عدم دوالتباين بق يهم،السبق والتعارف الواقع بني األرواح يف ذلك الوقت كان بقدر وصول النثر إل
ل وجيعل على ك ن الطريمبعة  خلليله أن يأخذ أروصول سر النثر إليهم. وعلى هذه احلكمة أمر اهلل تعاىل

ني األجزاء لواقع باارف جبل منهن جزءا مث يدعهن ليأتينه سعيا حىت يعلم بذلك كيفية السبق من التع
 واألرواح يوم االستخراج.

ليمىن ذكر صابعه اأأثر  أن اهلل تبارك وتعاىل ملا خلق العباد "الست" املوضوعات على: ممث اعل
صاروا و لذكر،آن لب ما جرى بينه وبينهم زمان السبق عند أطوار اخللقة فيسر هلم القرست مرات

 ابادة ومرادراد العم موجعله رين لذلك هلذا املعىن ذكر ستة مرات يف سورة القمر فهل من مّدكر،مذك
ملهم كرمهم حبئه، وده وثناحبم يف مراده والعباد املوضوعات امليزانية باد كربيائه يف أرضه ومسائه شرفهم

 ألول.اراج عند نزول بالئه وسطوات استالئه هذا الذي ذكرنا سر املسحة األوىل واالستخ
ل النار بعمل أهولنار لء خلقت هؤال": ملا مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال املسح الثاينوأما 

 ."يعملون
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 .ظهر يف وجوده. وظهر يف وجود حواء: اعلم أن آلدم ظهرين
 .ظهر يف وجودها. وظهر يف وجود آدم: ا ظهرينوأن حلواء أيض

  دمهر آظوصلب آدم يف ظهر املودع يف ظهر حواء، وصلب حواء يف ظهرها املودع يف 
ره. ج لب صوستخرابيمينه استخراج صلبه من ظهره املودع يف ظهر حواء. وا واملسح على ظهر آدم

الرد ردُّ صلب آدم ج رب صورهتا وواستخرا Cواملسح بشماله على ظهره به املودع يف ظهر حواء 
األظهر صلبني وال آلن لب آدم، ومجع بني ظهرها وظهورمهاإىل صلب حواء. وإعادة صلب حواء إىل ص

ملسح إىل اصل حاء اء، والرب، تعاىل اهلل رب العاملني ملا مسح ظهره املودع ظهر حوومورد سر الرب 
ين )ال يسع: قال نها حيثاىل عتعاىل اليت خرب اهلل تعخاء اخلليفة اجملعولة يف األرض املضافة إىل اهلل 

 أرضي وال مسائي(.
هي و: وأرض النار -2 .أرض اجلنة، وهي أرض اآلخرة -1: نوألرضه تعاىل وتقدس أرضا

 .أرض الدنيا
فعال وكون علما و اطتهوملا وصل إليه اخلاء أدخل اخلليفة يف جنة معىن، ويف خليفته صورة وإح

 : ياحد، وه الويفاليت فيها ألفات النسبة، وهي أيضا ستة يف العدد، وواحد فيه ألفات األمر 
 .عرش االستواء -
 .وموقع األنباء -
 ره إىل نبيه،وزج هطفلرسال ، وإهعند إصدار أمر: ودار احلمد والثناء، املشري إليهما قوله تعاىل -

  .اصمت، امسع قبل، أدبر، انطق، اقعد،وحجره حيث قال للعقل أ
الذي أحىي  يها نزلهنا فتلك األلفات حبكمة املسح الثاين إىل اخلليفة أعين آدم وكووملا وصلت 

 شمة املنافيةجاب احلحيف  وأمات، وأضحك وأبكى باملناسبات األلفية الستة يف لوحه املودع يف اخلليفة
. وقت املين نطفةين والة املتلك احلقائق حال ن احلشمة تنايف الغريية ألبس اهلل تعاىل علىللغريية. أل

ت حتتها أهل ليت كاناغيب والنطفة يعين وقت تقديرها وحتويلها إىل حواء حىت ميد عليها سواد عامل ال
 .النار، وكانت متضمنة سواد عامل الغيب

أمجعها ذات بية مين ما ذرسكينة سكن هبا اخلليفة إىل اخلليفة، وإىل حواء، وكانت بينه: والقدرة
د ظهر حواء بع ودع يففة املالنار. فلما استخرجها اهلل تعاىل من ظهر اخلليالربوج األمني وهي كن أهل 

 )خلقت هؤالء للنار ولعمل أهل النار يعملون(.: وقال عليه املسح
دفع سواد عامل الغيب، وأسقط ذلك عن آدم وحواء، وسكن اخلليفة بسكينتهما إىل حواء 

فات هبا من اخلليفة، واتصلت حاء حواء إىل ووصلت املناسبات األلفية إىل حواء. واتصلت تلك األل
دال آدم خليفة اهلل يف أرضه، وينزل بينهما الروح األمني يف واو هو الوجه وهذا الواو أحد طرفيه واو 
الوجه، ويف صورة راء الرؤية املودعة يف الم اللوح والم اللوح أحد طريف الم اللقاء سار حاء هذا من 

والروض والرضوان والذكر والغفران  والرحيان فصارت مصورة بالروح بني احلاء والدال حىت اجلنات
ومشى راء الروح إىل هذه الذرية املستخرجة حبكمة االستخراج الثاين ودخلت فيهن صارت مصورة 

 االزدواج واإلجواز.بباحلور والكور والغضب والنسيان ألهل الكفر والطغيان ومصورة ألهل اإلميان و
الراء حلقت حاء روح األمني حباء روح القدس واجتمعت احلاءان والراءان،  وملا سار احلاء ومشى
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تان والرمحتان يف اآلفاق واألطراف ألهل التعارف واألعراف والتناسب واألشراف اوانتشرت احلي
وذهب واو الروح األمني املتبطن سر هو الوجه واللقاء والرؤية بوجهه الباقي يف دال آدم خليفة اهلل 

عند ذلك وجد آدم وحواء )فقد( أوالدمها يعين وجدا اهلل توابا رحيما. وجد آدم وحواء  وحاء حواء
حني وجدا مث ذهب واو الروح األمني يف واو روح القدس واجتمعا على التعني و التعيني، وحكم 

حىت  [30: ق[ َّحم جم هل ملُّٱباملكاملة واملعاينة، ومجع بني الكتاب وامليزان واحلديد وندب إىل وراء 
علم، النقطة البياضية يف الكتاب كون الشهيد احلميد وهي اليت خترج يف انتشائها من الكتاب إىل القول 

ن النقطة األسودية يف أالسديد والبطش الشديد ويكون من يريده من عباده يف عز مديد وملك حديد و
محرية يف احلديد حنانا من امليزان منة اهلل تعاىل على الشقي والسعيد واألحرار والعبيد، وأن النقطة األ

لدنه وزكاة ملن جيئ بالرضى وحسن الظن والصرب املفيد املستفيد والكتاب وامليزان واحلديد حمك من 
 ذهب إليه وفيه ومعه ذهابا بال ترديد وتشديد.

األول  ت املسحعرف مث إن احلديد عند لينه كتاب الساعة وميزان القيامة، وبيت من نبت إذا
 .واملسح الثاين
ثاق من ظهر خذ للميين أأن املسح واألخذ ملا فرغ اهلل تعاىل من االستخراج األول والثا واعلم

مث مسح  َّ مئ زئ رئّٰ ُِّّٱ: آدم بنعمان فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بني يديه قبل، وقال
فوصل ألف  َّ مئ زئ رئّٰ ُِّّٱ: ظهره فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إىل يوم القيامة فقال

واء وميم حىل ألف سح إاألخذ إىل ميم املسح، وميم املسح إىل ألف األخذ، وصل ألف األخذ وميم امل
مات ن فيهما ميعته وكوَّ طاآدم، وهو ألف األنثى، وميم املين وأدخلها يف شهادته وعبادته، ودعامها إىل

لى األلفات عما زيد ة كياجلمع وهي سنة يف العدد وواحدة يف املدد زيدت عليها مسات امليل وهي مثان
أنشأكم، وذرأكم، م، وخلقك: ألفات اإلرادة وهي أيضا مثانية، واملشري إىل مسات اجلمع قوله تعاىل

ر. ئ املصولباراوجيمعكم، ورزقكم، وهداكم وملا وصلت تلك امليمات حبكمة املسح واألخذ نزل 
ايف عراض، واملنإىل األ ؤديالبياض املبصفة اجلمع يف الوجه املودع يف املرء واألنثى يف حجاب السواد و

م لوقوف وانتظاا حالة ، ويفكلية األعراض ألبس اهلل تعاىل على صور اجلمع لباس العادة وحالة الطهارةب
قل واد العسياض الصفوف واتصال الواصف باملوصوف والعارف باملعروف أعين حلجاب السواد والب

سجد لك ):  السجوديف aالعقل املشري إليها قوله  وبياض القلب وسواد القلب وبياض العقل وبياض
عبد اية لل، ومح( وهذا السواد والبياض سواد وبياض خلقا وقاية للنورسوادي، وآمن بك فؤادي

سه واملظهر ر يف نفلظاهااملوضوع عن التفرقة يف عامل الظهور والبياض نور ساكن مبسوط. والنور وهو 
 لغريه وهو احملرك املتحرك.

 ظلمة ليس للحس فيها مدخل. :والسواد
سواد للحواس فيها مدخل. ومهما دخلت السيئة يف احلياة املنتشرة غاية انتشارها : والظلمة

حبيث مشلتها سلمت احلواس عن التفرقة يف عامل النور والظلمات ووقعت التسوية بينهما ؛ ألن اهلل 
بة واقعة بني البنان واحلواس، وغنما تبارك وتعاىل قادر على أن يسوي بنان الرجل والتناسب واملناس

يطلب التفاوت بني األصابع واألنامل ليميز بينها وبأشكاهلا فلما نزلت حالة الطهارة والعبادة على املرء 
واألنثى مسح اهلل تعاىل صفحة ظهر آدم اليمىن، وأراد بآدم املرء، وكانت صفحة ظهره اليمىن يف ذرية 
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وهي ذرية أخرجها حبكمة املسح واألخذ فلما  َّ مئ زئ ّٰرئ ُِّّٱ: وقال ذرأها، ونثرها بني يديه ُقب اًل
مسح صفحة ظهر آدم اليمىن فأخرج منها ذرية بيضاء كهيئة الدر يتحركون، ومسح صفحة ظهره 

أن : فنودي يومئذ َّ مئ زئ ّٰرئ ُِّّٱاليسرى اليت كانت يف نسمة هو خالقها إىل يوم القيامة فـ 
 يامة وهي أيضا خمرجة حبكمة املسح واألخذ.القلم جف مبا هو كائن إىل يوم الق

دم آيا : ال. فقوملا مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج معه ذرية سوداء كهيئة الذر يتحركون
ار نلوهؤالء يف ا للبيض هؤالء يف اجلنة برمحيت وهم أصحاب اليمني، َّ مئ زئ ّٰرئ ُِّّٱهؤالء ذريتك 

 وال أبايل وهم أصحاب الشمال.
واء، صة حب يف ظهر أصالب األنثى وهي مضافة إىل آدم خمصووكانت صفحة ظهره اليمىن

 .Cوصفحة ظهره اليسرى كانت يف أصالب املرء وهي مضافة إىل حواء خمصوصة بآدم 
يضاء ذرية ب نهماوملا وصل ألف األخذ، وميم املسح إىل ميم املرء وألف األنثى وكانت بي

ا بأمجعه ت وهياحلركات وسكون السكناوسوداء، وكان فيها بياض البياض وسواد السواد وحركة 
فصل ار من وقت النة والناجل كانت ذات روح اهلل خلقها اهلل تعاىل للجنة والنار بال علة فهم دائمون يف

 والوصل.
نصفه  لى احلدفا عوملا ظهر آدم سر آدم وحواء باملسح واألخذ يعين سر املرء واألنثى ووق

 ل بينهما روحلوم ونزب معصلت التاءان واأللفان هبا على ترتيالطهارة ونزلت ميمات اجلمع بينهما وات
ن تسوية بني خترب ع لوجهااهلل يف صورة واو املوجبة والم اإلحاطة املوجبة، وهو نازل بني طريف واو 

ني ألف بروح من ا الاإلخبار واملخرب عنه، حىت يصح أن يقال هو الوجه، والوجه هو. مث سار حاكم
البياض،  ها بياضيت فيومن بني ألف األنثى وميم املرء إىل ذرية بيضاء وهي الاألخذ وميم املسح، 

 نوروبنور يف ال  احلوروح يفوصارت مصورة باللؤلؤ املكنون ومبعاين القلم والنون وبعيون يف العيون وبر
النار بمصورة  صارتفومشى راء الروح إىل ذرية سوداء اليت فيها سواد السواد ومدة لكر والعناد 

 بطن سر الوجهاو املتالو الكربى وبغيوب يف غيوب وبناء يف نار وبرقوم يف مرقوم والعياذ باهلل وذهب
لواو بواو ق هذا اة حلالوجه جه، وعند ذلك ظهر ويل الوجه وموىلواو هو الووواإلحاطة وواو الوجه، 

ات والراء تاءاالوجه، وبواو هو الوجه. واجتمعت الواوات، ووصل بعضها إىل بعض اجتمعت احل
عيان، يف األ اريةسوصلت بعضها إىل بعض وحصل بذلك املقصود من الوصل احملمود، وسار عن العقل 
و أمر نهما وهخ بطونزل العني باجمليء واإلتيان والوضع يف أمر لب صلب آدم، ورب صلب حواء وم

 مودع يف أمر مودع. واالستخراج، واإلخراج، واملسح، والرد، واإلعادة. 
ظهر وال ن.والصلب صلبا واالستخراج استخراجتان. واإلخراجات مخسة. ات مخسة.واملسح

 ة.ثواإلعادة ثال أنواع. والرد على ثالثة والصفحة صفحتان. والبطن أربعة وعشرون بطنا. أربعة ظهور.
ني فعل اهلل عان وهو ألعيوالصفحة والظهر والصلب والبطن والتربة واألرز حمال املطالن، وفيها عني ا

 .وفعل صالته ه.ئفعل وضو: وأصل فعل اإلنسان فعالن اجلاري يف أفعال اإلنسان.
الروح، ر، واألم: ففعل وضوئه جيري يف صورة أفعال فعله وهي اثنتا عشرة صورة وهي -

 احلس.ن، وواخللق، والعقل، والرزق، والنفس، والعمل، والقلب، والعلم، والسر، واملكا
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ه ئوفعل وض فعالرة أفعال فعل صالته وهي أيضا مثل صور أوفعل صالته أيضا جيري يف صو -
لنيب ا والصالة على القيام،هد، والوضوء، والتكبري، والشهادة، والقراءة، والقيام، والقراءة، يف التش: وهي
a لوضوء ل فعل اأفعا ، وإعطاء الواجبات، والسجود والسالم. وكانت يف إحدى املسحتنيوالركوع

بفعل  الوضوء فعل ل الصالة. وملا اتصلت املسحتان إحدامها باألخرى اتصلويف األخرى أفعال فع
إلتيان امن سر  ركبالصالة، وفعل الصالة بفعل الوضوء، وجرى بينهما اتصاهلما عني فعل اهلل امل

ول ة وحتية الرساملالئكبصوص من الغمام. والسواد املخ لواجمليء والوضع. ألن اهلل يأيت إىل عبده يف ظل
 طرفه وبصريتهوعينيه  ور يفناجمليء إليه واإلتيان إليه ببياض املخصوص بالبشر مث يضع اهلل تعاىل يف ال

ه عكس وجه لطبع فيبع اوهو نوره واهلل متم نوره والعني والطرف والبصرية تبع صحيح يف طبعه وهو ط
 عيان.ألم وااهلل تعاىل انطباعا منزها عن احللول واملماسة اليت تعرف فيما بني األجسا

نيها على رود معاة بوفإذا فنت النفس  بفناء شهواهتا، وعرِّيت عن لباس دعاويها فصارت فاني
بصرها صارهتا ووب امسماة أساميها ارتد إليها طرفها ورجعت إليها عينيها وانفتحت فيها بصريهت

ينة وسكينة لسكنة اسفي فصارت النفس  حبمليها غيبا فيها عني فعل اهلل وعينه تعاىل وتقدس جتري يف
وضوء أفعال فعل الصالة، ول الالسفينة بأعني اهلل تعاىل يف أفعال الوضوء وأفعال الصالة وتصري أفعال فع

يف  بصره الوعه مسجدين له يسجد فيها بعني اهلل تعاىل سجودا خمصوصا بالذي خلق وجهه وشق مس
 املكان، وال يف الزمان بل يف املشافهة والعيان.

لنور إذا لم أن اىت يعتعاىل به خريا من األنام يشرح صدره على هذا اإلسالم حومن أراد اهلل 
 ملرسلون.يرجع ا مث ةدخل يف النفس اإلنساين صارت النفس عينا وطرفا وبصرية وبصارة ونظرا وناظر

العابد  هر يقنيظخراج أن حبكمة املسح ظهر ميني املعبود يف نفس العابد وحبكمة االست: واعلم
رار يف اصد بنعت القيف الق قصودملعبود تعاىل اهلل رب العاملني. وحبكمة الرد واإلعادة قيام امليف ميني ا

الستخراج ا باطن يفكان ومقام احملمود واملشهود بني اليمني واليقني على وجه عري عن احلد احملدود 
العني والنور بالعني  قابلحكمة السراج وهو حمل األلفات وامليمات والياءات وهو يف الوضع واإلرسال ت

ه يطفح طوف، وبر ويبالنور والوجه بالوجه ويف الرفع ينبسط وينشر ويوسع. ويف احلمل حييط ويدو
 األوعية نورا وظهورا وعلما ومعرفة وحكمة وفعال.

أن العلم احلقيقي الذي هو صفة املعلوم الذي هو عينه مقرون  -أيدك اهلل تعاىل بتوفيقه  – اعلم
علوم ألن األول ينايف الغفلة واجلهل وهو إذا ظهر ظهرت ملذي هو صورة مطابقة للبه غري العلم ا

األفعال الربانية ووقع القول وثبت احلق وحيقه بكلماته، وينفي الباطل وميحوه بغلباته، وكان هذا العلم 
 حتت فعل املسح واالستخراج والرد يف حجاب اجلحود والكفر مث سرى ودخل يف حكمة الطوفان.

ويف أفعاهلما فريفع  مث دخل فاء الفعل يف ذرية نوح  ج فاء الفعل فرفع اخللق ووضع كما أرادوخر
فسرى ودخل يف األشكال السحابية،  ويضع الكتاب وامليزان أقواما بعد أقوام إىل زمن هود 

يز لنبيه رض، وقد ذكر اهلل تعاىل هذا املعىن يف كتابه العزاوخرج الم الفعل، ودخل يف ريح مودعة يف ع
a خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: حيث قال 
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
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 من زن رن مم ام يل ملىل يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت
 .]25-21: حقافاأل[ٱَّمئهئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

ل يف م الفعالزال ملنايف للرياء واإلعراض، وال يوكان متضمن الم الفعل حقيقة اإلخالص ا
لسري ان أناخ مجال ة إىل أقلياإلخالص مييز بني املعايل وأشكاهلا وبني احلق وأمثاهلا وبني احلقيقة واخل

صاحبه  نم ونفذ أحدمها حدمها يف اآلخر،أ)يسعى( خامت األولياء فدخل فاء الفعل والم الفعل  نفسًا
 يه وجعلطرف البطن وخرج عني الفعل على خامت األولياء )يسعى( منهر وظودخل يف أصحاب ال

ألحاديث قرآن واوال مصدر األفعال واألقوال ونزل حبقه فيه وأحاط به يف صورة األمساء واألخالق
عدل، إصبع الورة، والدعوات وأخرج يف إصبع امللك، وإصبع الدعوى، وإصبع الشيطان، وإصبع النص

لكلمة اه، وهي كلمت الئق عزته وعظمته واستواءاخلت غمته ظهر فيما بني وإصبع الفضل فإذا انكشف
 a ر هبا مجاعتهته وتكثشفاع اليت يقيم هبا دعوته وتظهر هبا )صلوات اهلل تعاىل عليه وسالمه(احملمدية 

 وعلى آله صالة ترفع آله وعترته.
لرفع لقهر واوا لطفأن اهلل تبارك وتعاىل خيرج فعله بنوح وهود ويسعى يف هيكل ال واعلم

يه )يسعى( وجيازي به وبول aوالوضع واملوت واحلياة واجلنة والنار حىت أحاط بفعله نبينا حممد 
 اآلخرة.لدنيا وايف  املتبعني إحسانا، وينتقم به من املخالفني مهانا، واهلل تعاىل ويل كل خري

م م احلياة ومتاسري متاال متام أيها املشاهد الصائم أعانك اهلل وأحياك ورزقك ما أبقاك أن واعلم
 يف الدنيا واآلخرة. فإهنم أحياء عند رهبم يرزقون Dاحلياة ملن حلق بعيسى، وإدريس، واخلضر، 

مع جمنبياء وصاحب  من األق نيبومتام البصر متام العني، ومتام العني متام الفعل ومتام الفعل ملن حل
وكشف  اءنه الغطنه كماء وحلق بأصل الفعل الذي ليلة اإلسراء الذي عرب على مقامات السراء والضر

كليم اهلل لرمحن ول اخلي مث بعده ، وصارت األفعال واألمور مستوية معتدلة بكلمة االستواءالغطاء
رض ضع األع األرض وواللذان مها رجعا إىل اهلل تعاىل بعمل من رفع مساء بوض Cإبراهيم وموسى 

  النداء والدعاء وبسطيف ه األمساء احلسىن الذي نشر موسى برفع السماء وهو اهلل ال إله إال هو ل
آله و هلل عليهالوفاء صلى اواألذان واحلمد والثناء يف قلوب أهل القبلة والعهد يف  aخليله  إبراهيم

 األنبياء يف مجيع األولياء. مجيع صالة جتمع بترتيب حق
 

 املقصود من الوصل احملمود رسالة هناية
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 aلعقول يف انش قاق الق

 يل ىل مل خل
 وبه نستعني

ق القبول، خللق حببل ااحلمد هلل الذي جعل معقل العقول معقول الرسول الذي ينشق عنه القرب ق
ة كل دليل ىل حقيقول إاملوجود يف قلبه وعقله من قبل األصول؛ الذي قلع القلوع املندفعة من الوص

ل عاقل قل كعوهو القاصر الذي  ،علق علق )..( وبقلب عقول ولسانومدلول، وعلة ومعلول، ب
ره ه يف دفع مضالمناسب  ل كلبعقيلة درة حبره املمتد جداوهلا وأنوارها إىل املنقول واملعقول، حىت يعق

اق كمته لعحطاق وجلب منافعه بسيف مسلول، وبوعد مفعول وحبق مقول. هو الذي لعق له عقله مب
ل، وهو به ال حمصوبعوقه لاملقادير، وأقداح النزول واحللول حىت أقلع الشيطان عن االنداق يف أفواه 

لقالع اته إىل حاج مقتول، أو قتل أشجاره من عقالته على قواحل اجلبال لنيل نيل قهره من قلوع
ول. جه الشملى وعاجملدول املكفول وهو الذي يقع حىت أدرك القلعة وأمطرها على رياض احلكمة 

بيه ن على ى اهللضل ومفضول، وصلااحلمد له على كل األمور؛ محد كل حامل وحممول، وفأمحده، و
 بني األبواب والفصول. جامعًة حممد وآله صالًة

لى عاخلطبة  ين أنزلت هذهأ –أيدك اهلل بتوفيقه وأعانك على ما أنت بصدده وحتقيقه  اعلم
نشقاق ارف عند احل حلق على اخللق عنحروف العقول إلخراجها وتشقيقها على وجه معقول، ليتبني ا

  القرب، واللحد والنعش، واللوح، والقلم، والدواة، وهي ستة يف ستة.
ت كلها وهي يف القرب، قعل. مستعمال -لقع  –لعق  –قلع  –علق  -ألن العقل مبعىن عقل 

 والنعش، واللحد، والقلم، والدواة. 
 والظاهر. الواسع،ي، والقو: ألمساء كلها وهيوينزل هذه احلكمة على ثالثة أمساء مشتملة على ا

نة مبيَّ الدب علىوهي حميطات بكلمات البقاع، نازالت على املشرق واملغرب وما بينهما، و
 )...(اوعلى قرب منه

ن أجابك مواك، أيدك اهلل وهداك ودفع عنك من عاداك، وحفظك عن مجيع اآلفات ودع واعلم
 : مساء اهلل تعاىل على ثالثة أنواعأأن  -حيث دعاك، ومجع بني صورتك ومعناك 

 قسم منها أمساء الذات. -
 وقسم منها أمساء الصفات. -
 وقسم منها أمساء الذات والصفات. -

 القيوم،ي، والقدوس، واملتكرب، والعليم، والكبري، واجلليل، واحل: أما أمساء الذات مثل
 والواحد، والظاهر، والباطن، واحلق، والغين، والنور، والوتر. 

 هلل ة، ألنَعه ِسّلا وفيإمساء اسم الواسع، ألنه ما من اسم من هذه األ: واالسم اجلامع هلذه األمساء
 للزوم.د واتعاىل وحده يف الظاهر والباطن ألنه ال يتعدى منه إىل غريه بطريق االقتصا
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 ،هيمنمن، واملالرمحن، والرحيم، وامللك، والسالم، واملؤواهلل، : وأما أمساء الصفات مثل
ادر، قلواحلفيظ، وا والعزيز، واجلبار، واحلكم، والعدل، والكرمي، واللطيف، واحلكيم، والوكيل،

 ،ومالك امللك وف،ؤالروفو، واملقتدر، والوايل، واملتعايل، والرب، والّتواب، واملنتقم، والصمد، والع
 بالء. ء أو الطالعواملقسط، وكل اسم يكون نفعه أو ضره راجع إىل غري اهلل يف الظاهر بطريق ا

وة  تعاىل فيه قّلا وهللاء إاسم القوي، ألنه ما من اسم من هذه األمس: واالسم اجلامع هلذه األمساء
 .اىل غريه صرف النفع أو الضر

 اخلبري،ووالعليم، والرقيب، واجلامع،  السميع، والبصري،: مثل الذاتوأما أمساء فعل 
عاىل كما تن اهلل ه. ألعلى نسبة واحدة بينه وبني عبادوالشهيد، والباعث، وكل اسم يكون احلق فيه 

 ريه. غمن  يعلم نفسه يعلم غريه، وكما يبصر نفسه يبصر غريه، وكما يسمع من نفسه يسمع
، الباسطواحمليي، املميت، واملقدم، واملؤخر، والقابض، : مثل الصفاتوأما أمساء فعل 

ح، واخلافض، الفتَّاواق، خلالق، والبارئ، والرزَّوالغفور، والشكور، والويل، واحلميد، واحملصي، وا
عرفة نكرة إىل املومن ال لسفلاوالرافع، واملعز، واملذل، وكل اسم نزل من احلق إىل اخللق ومن العلو إىل 

 ومن الكفر إىل اإلميان. 
تعدى منه حالة و ة إىلتعدى من حال هاسم الظاهر ألن: واجلامع ألمساء فعل الذات وفعل الصفات

هر اظوالقوي، وال ،واسم الواسع ىل غريه. فصحَّ مبا ذكرنا أن مجيع األمساء ال خيلو من األقسام الثالثة،إ
 جامع جلميعها. 

وخيرج  بأمساء تشققاعلم أن القرب أول شيء انشق يف اإلنسان، وذلك يكون بفتق الرتق حىت ي
لبه، وقا يف عنق قثالثة طال ويصري هذه منها اسم القوي، الواسع، الظاهر، فيقّويه ويوسِّعه، ويظهر عليه

 هذه يفه أوال قلب ويرى وجهه فيه يعين وجه قلبه يتألأل من ورود س بحات وجه اهلل عليه فيخرج
 .افياومسا ااإلحاطة، وجيمع اهلل تعاىل مع هذه الثالثة أمساء أخرى وهي سبعة عشر 

 اسم الواسع والقوي صورة، ومعىن، وحكما. -
اء. ما، أحيرة وحكدون الصورة فإذا كمل االنشقاق دخل الظاهر فيه صوواسم الظاهر معىن  -

عوين حىت ون الفرالع وهذه األمساء فلك قلب اإلنسان وصورة روحه الرفريف، وعند ذلك يسرع عنه ظل
 يهلك فرعون نفسه، ومعاه جيوش شيطانه وقرينه.

 .سمىشقق املوت .وتشقق املعاين تشقق الصورة.: وتشقق األمساء يكون على ثالثة أنواع
لصورة ا تشقق . مثأول من تشقق منه املسمى يف اسم الباعث، ويظهر هذه لك صبغة اهلل تعاىل

لفلك اقلبه يف  ىلاع.. هو اهلل ت.وترى املالئكة َتترى  اهلل تعاىل يف مّهتهيف اسم القبور. مث املعىن ... 
 املشحون.

ة عن بصره بغشيان نور اخلّلاق على غفلته مث يشقق نعشه وذلك يكون بفتح عينيه، ورفع الغشاو
؛ فيتنبه اإلنسان بقدر الغشيان، وانفتاح عينيه، ورفع الغشاوة عن بصره حىت يشقق أرض الوفاة عنه 
وخيرج منها هابيل، وشيث وفىت موسى، يوشع بن نون فينفخون فيه، ويسقونه القوى العقلية، ويبلغونه 

رشد عقله، ورشد عقله : ة والعيش املرضي ويكون هذه الثالثةرساالت ربه ورسوله، ويبشرونه بالسالم
يرده إىل مواله احلق، ويقطعه عما سواه من اخللق، وعند ذلك يرى وجه قلبه يسلم عليه، ويكلمه، 
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وخيربه عن وجه اهلل الباقي فيخرج عند ذلك عقله عليه يف هذه اإلحاطة، وجيمع اهلل تعاىل مع هذه 
ألمري، وعند اوهم املذكورون يف القرآن، ويكونون سفينة عقله وروحه  Dالثالثة سائر األنبياء 

 ذلك ينزع عنه خيانة النفس، وأنوثتها. وأعطي الديانة والرجولية. 
 مته. عاىل كلهلل تمث يتشقق مساء األمساء مرة أخرى، وجيمع بني قلبه وعقله، مث يرفع ا -
 ج به إليه.والسكينة ويعرمعه حىت يصعد عقله يف السفينة  Dمث يصعد باألنبياء  -
لك ذ. وعند سكينةمث يشقق حلده حبملة العرش ويكون معهم احلجة والعهد، والشهادة، وال -

ه بالعهد ليركعان ة، و، وروحه، ويدالن على وجه اهلل تعاىل فيسجدان له باحلجة والسكينهخيرج وجه
 والشهادة وعند ذلك حيمد اهلل تعاىل يا رحيما بني الداللة والرفع. 

  تشقق بقية األمساء. وارتفعت اجلبال واحلجب.تو -
 مث يتشقق بعد ذلك القلم ويتجلى عليه اهلل بالرمحانية.  -
ظهر عليه رحيم وأن المث يتشقق اللوح ويتجلى عليه بالرحيمية، مث أظهره يف بسم اهلل الرمح -

عليه  العاقبة وفتحعافية ول ايفنفسه، وذاته، وصفاته، وغيبه، وعينه برمحته الواسعة رمحة بينه وبني نبيه 
ء يشقق السماون يفتق ا بأأبواب السجدات، ومجع فيه السجود والعبادات. وهذا ال يتوجه وال يتضح إلَّ

 بالغمام ويشقق األرض من الرأس.
 يث ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ: واملواضع اليت ورد عليها حكمة التشقق، قال اهلل تعاىل

 .]26-25: الفرقان[َّ ىل مل يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف
وقد شق اهلل تعاىل صدر ، ]44: ق[َّ حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ ُّٱ: وقال اهلل تعاىل

 نصفني. aمرتني، حىت انشق القمر بإشارته  aالنيب 
يتشقق مساء سماء، و الأن السماء يتشقق بالعمل الغالب البالغ، وباجتماع املاء واألم يف اعلم

 الربوج 
  .نجوم والكواكببالعمل الغالب مث ينشق مساء ال: أواًل
 التشقق مواقع ومواقع املاءوبالعلم الغالب البالغ، مث ينشق متوسط السماوات العلى بالالم : ثانيا

فة من للنفس صء، واجتماع النفسني، واجتماعها يكون على مخسة عشر صفة منه لنا عضو من األعضا
صفات اليت ك من ال ذلصبع، وغرياليد، والعني، والقدم، والرجل، والساق، والوجه، واإل: الصفات مثل

لعلم والنطق ثل أن افة مسني. والركن أمت من الصْفللنَّ أحصيناها يف الكتب وبعضها صفة لنا وركنًا
 : صفتان لنا ركنان يف النفسني أعين هبما

 نفس العقل، ونفس القلب ومها من نفس الويل، ونفس النيب.
لشيطان، اموم من النفسني نفس ذس. واملبحانه وتعاىل وتقدس –ونفس الويل من نفس اهلل 

 والقرين، وإبليس. لعنه اهلل فافهم.
 فشقق يف مساء النجوم والكواكب مخسة عشر كوكبا. -
ى وات العلالسم مواقع العروج، والنزول، والبسط ويفوويف مساء الربوج مواقع الربوج،  -

 دة.يت الزيامواقع مخسة عشر ملكا أعين هبا محلة العرش، ومحلة الكرسي، ومحلة ب
 : راضيإذا عرفت هذه التشققات فاعلم أيضا تشققات األرض وهي أيضا يف ثالثة أ
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 ويف أرض االستواء. ويف أرض املغرب. يف أرض املشرق.
 : أول من تشقق عن الناس أرض االستواء فتشقق مخسة مدائن منها

دس ذلك ق. وقالقدس، وحران، وحلب، ومحص، ومحاه ويكون دمش: وهي يف الشام، أعين هبا
 اليوم يف حكمة مدينة واحدة.

 : مث تتشقق من أرض املشرق أيضا مخسة مدائن، وهي
ا غرب أيضض امل... وأنواء، وسفني، وكاشغر، وترمذ مث يتشقق من أر: بالد تركستان وهي

ينة  كل مديفنفتح وأصفهان. وي ِري، وقزوين، ومهدان، وساوه،: مخسة مدائن وهي يف العراق، وهي
نزول، موضع الت، وائن اليت ذكرناها ثالث أبواب من السماء وجعلها اهلل أبواب السجدادمن امل

واسع يف اسم ال د منوالعروج، والتحيات، واسم القهار من اسم القوي يف أرض العراق. واسم الشهي
واهلل اللعق. والشق  قيقةأرض الشام، واسم العليم من اسم الظاهر يف بالد الترك. ويف هذه األمساء ح

 املوفق وعليه التكالن.
 : واعلم أن

 .ماله: وحلد ه  أهله.: وقربه أوالده.: نعش اإلنسان يف بين آدم -
عشه، ربه، ونقعن  فمن خرج عن ولده، وأهله، وماله، بإخراج اهلل سبحانه وتعاىل، فقد خرج

نبسط مام، وااإل وحلده، انشقت السماء ومدت األرض، وتشققت السماء بالغمام، وتشقق األرض عن
رز بعون اهلل ج الظهر واألرب، وخرالق نشقَّاىل الغالم، وظهر امللك العلَّام العلَّام العلَّام، وإمن العلَّام 

دي اهلل من يان بني إلنسالعظيم، وانشق النعش، وبرز العرش بفضل اهلل الكرمي، وانشق اللحد، وقام ا
 عاىل حبمد اهلل ومنِّه.املهد وعلى كل حد وجد، إىل أن وصل إىل حد اهلل ت

كل  ا له عنعوض وخيلص من القرب، والنعش، واللحد، واللوح، والنون، والقلم، وصار احلق
 شيء وذكر اهلل على احلقيقة وأدرك بذكره كل شيء، وأدرك به كل غائب. 

 
 كتاب معقل العقول يف انشقاق القرب عن الرسولهناية 

 
 
 
 
 
 
 



680 

 

 

 الرسالة الوجودية

 يل ىل مل خل
 قيت وعليه اعتماديوبه ث

من عرف نفسه ": a يف معىن قول النيباحلمد هلل وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى، 
د  إال دانيَّته َبْعبعد فر  يكناحلمد هلل الذي مل يكن قبل وحدانيته قبل إال والقبل هو، ومل فقد عرف ربه"

ين وال  كيف، وال أْعد، والب   ُقْرب والوالَبْعد هو. كان وال َبْعد معه وال قبل، وال فوق وال حتت، وال
 حني، وال أوان وال وقت وال زمان، وال كون وال مكان، وهو اآلن كما كان.

 هو األول بال: ىاملسمَّم ومن االس ًاو الفرد بال فردانية. ليس مركَّبهو الواحد بال وحدانية، وه
روف نه هو وجود حأعين أ نية؛لباطن بال باطأولية وهو اآلِخر بال آِخرية، وهو الظاهر بال ظاهرية وهو ا

 ". فالطنالبا"" وهو وجود حروف الظاهر"األول" وهو وجود حروف "اآلِخر"، وهو وجود حروف "
د هذه ان وجو، وصريهذه احلروف وجودهوجود  أول وال آِخر وال ظاهر وال باطن إال هو بال صريان

 . فافهم هذا لئال تقع يف غلط احللولية.هو احلروف
 ال بالعقل، والالعلم وب، ال عرفه هبذه الصفةت. ينبغي أن ًا، ال داخاًل وال خارجفيه ال هو يف شيء

و، وال ه ال يراه إال إلدراك.ال باو ةوال بالعني الباطن ةالظاهر بالعني، وال باحلسِّبالفهم وال بالوهم وال 
يدركه  وال ريهأحٌد غ ال يراه فسهبن يعرف نفسهوبنفسه  نفسهيرى يدركه إال هو، وال يعلمه إال هو 

 .أحد غريه
ف. ال بال كي يتهبوحدان وجوده حجابه وجوده تستر ه،حجابه وحدانيته، فال حيجبه شيٌء غري

 هو عرفه. نبيُّهقرَّب يك مال نيب مرسل، وال ويل كامل، وال َمَل وال يدركه أحد غريه، يراه أحٌد غريه
بب س ال واسطة وال سَل نفَسه بنفسه من نفسه إىل نفسه،أر ،ورسوله هو، ورسالته هو، وكالمه هو
 ،هجوده ال غريو اهلل روفحجود وواملرَسل إليه. و واملرسل به غريه، وال تفاو ت بني املرِسل واملرَسل

 .وال وجوده بغريه وال امسه وال م سمَّاه فناه الو
أشار  ".ت ربِّي بربِّيعرف": a وقال ،"َمن عرف نفَسه فقد عرف ربَّه": a النيب لهذا قالف
a و هوال  يهخل فوال أنت دا ال هو داخل فيك ،، بل أنت هو بال أنتأنت بذلك أنك لست أنت

به ين بل أع هبال غري ل بذلك أنك موجود وصفتك هكذاما أعين نه عنك، وال أنت خارج عخارج 
أنت فان   وال له نه والوال عنه وال م وال فيه وال معهوال به نك ما كنت قط وال تكون، ال بنفسك أ

د عرفَت لصفة فقاذه وال موجود. أنت هو، وهو أنت، بال علَّة من هذه العلل. فإن عرفَت وجودك هب
 اهلل وإال فال.
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، واضح وسهوٌض حمغلط  وذلك إىل فناء الوجود وفناء الفناء أضافوا معرفة اهلل العارفنيوأكثر 
 وجود ، وما الاجود هلوال شياء األ جود وال إىل فناء فنائه، ألنفإن معرفة اهلل تعاىل ال حتتاج إىل فناء الو

عاىل ت عرفَت اهلل ناء فقدال فله ال فناء له؛ فإن الفناء بعد إثبات الوجود. فإذا عرفت نفسك بال وجود و
 وإال فال.

عرفة ذا أضفت مإ، ألنك لشركلويف إضافة معرفة اهلل تعاىل إىل فناء الوجود وإىل فناء فنائه إثبات 
 a، ألن النيب رك واضحشهذا وإىل فناء الوجود وفناء الفناء، كان الوجود لغري اهلل ونقيضه  تعاىل اهلل
لغري اإثبات  فإن ه."عرف ربَّفقد نفسه أفىن "َمن : ، ومل يقل"َمن عرف نفَسه فقد عرف ربَّه": قال

ىل شيء، ال إي ضاف  ال الالشيءجودك ال شيء، ووه. وءيناقض فناءه، وما ال جيوز ثبوت ه ال جيوز فنا
 فان  وال غري فان ، وال موجود وال معدوم.

"كان اهلل  :له لقو قبل التكوين. فاآلن ًامواآلن كما كنَت معد إىل أنك معدوم أشار 
ود األبد زل ووجود األاألزل، واآلن األبد، واآلن الِقَدم. فاهلل هو وجاحلديث  وال شيء معه..."

وواجب  ريك له.شحده ال ومل يكن كذلك ما كان فإن ال وجود األزل واألبد والِقَدم ب ووجود الِقَدم؛
 ًاذإفيكون  د اهلل؛بذاته، ال بوجو هو الذي يكون وجود ه شريكهكان  ،أن يكون وحده ال شريك له

 أو يف هللأو من ا عاىلت اهلل مع ًاوال ندٌّ وال كفؤ. وَمن رأى شيئ فليس هلل شريك ،وذلك حمال ًاثاني ًارّب
. هلل بالربوبيةاإىل جًا حمتاا الشيء أيضا شريكبالربوبية فقد جعل ذلك واهلل وذلك الشيء حيتاج إىل اهلل 

 ائه، فهو بعدفنمن و أجوده هو فان  عن ووومن جوََّز أن يكون مع اهلل شيٌء يقوم بنفسه، أو يقوم به، 
ا فيه يصري فانيوا به، ائمسواه، ق ًاون موجودس، ألن َمن جوََّز أن يكما شمَّ رائحة معرفة النف بعيد

ه ألن ،للنفسفة ليس معرْرك، وِشْرك بعد ِشوهذا تسلل الفناء بالفناء، ي، فيصري فانيًا يف فنائه هؤفناو
 ، ال عارف باهلل وال بنفسه.شرك 

 معرفة اهلل؟وكيف السبيل إىل معرفة النفس : فإْن قال قائل
كما  هو اآلنيء، وشم أن اهلل عزَّ وجل كان ومل يكن معه ا أن تعلمسبيل معرفته: فاجلواب 

 كان.
  !نفسي اهلل أرى نفسي غري اهلل، وال أرى: فإْن قال قائل 

 ةألمَّاراو اللوَّامةب بالنفس وجوَدك وحقيقتك، ال النفس املسمَّاة aأراد النيب : فاجلواب
 .امجيع ّز وجلع اهلل إىل ما سوى بل أشار بالنفس واملطمئنة
ي أتعاىل،  سوى اهلل إىل ماباألشياء أشار  ،"عيانًا "اللهم أِرين األشياء كما هي: قال  

أو  ادثحأو دمي قهي م أ ؟أهي أنت أم غريك ؟سواك ألعلم وأعرف األشياء أيَّ شيء هيالذي عرِّْفين 
 ىرأ أعين ما هيك ءألشياارأى ف األشياءمن  راه اهلل ما سواه نفَسه بال وجود ما سواهإن أفان ؟ ف باٍق أم

 .وال اسم األشياء ذات اهلل تعاىل بال كيف وال أين
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يَّان يف شياء سد األواسم األشياء يقع على النفس وغريها من األشياء. فإن وجود النفس ووجو
 نهأ نألن الذي يظ فمىت عرف األشياَء عرف النفس، ومىت عرف النفَس فقد عرف الربَّ، .الشيئية

 تعلم أنك راه، والتنت وأ هولكنك ال تعرف ، بل عني اهلل سوى اهلل تعاىلى اهللسوى اهلل ليس هو سو
 مقصودك نك كنت، وعلمت أتعاىل  لك هذا السر، علمَت أنك لست ما سوى اهللُكشف ومىت  ه،ترا

 زل وال تزال،نك مل توأ اءوال إىل فناء الفن أنك ال حتتاج إىل الفناء،وعرفت  ،ومطلوبك يف طلبك ربك
اطَنه، اطَنك به وبظاهَرك ظاهَرو مجيع صفاتك صفاته،وترى  قبل من حني وال أوان، كما ذكرنابال 

ك صفاِته وذاَت صفاِتك ترى أما قبلها فال ؛حني املعرفة وأولك أوَله وآِخَرك آِخَره، بال شك وال ريب
، [88: القصص]َّرن مم ام يل ىلُّٱ، ذاَته، بال صريورتك إيَّاه وصريورته إيَّاك، ال بقليل وال بكثري

 .ه هيبقى وجوالك. ال موجود إال هو؛ وال وجود لغريه فيحتاج إىل اهل: بالظاهر والباطن، يعين

بإفناء ه وجود ىن فأفه، ا، مث َعَرَف وجهه. فكما أن َمن مل يعرف شيئإال موجود ال شيء: عينأ 
 ، وال تركجود آخره بوما أفىن وجوده، بل أفىن جهله ووجوده باٍق حباله من غري تبديل وجود ،جهله

 ء؛ فإن احتجتاىل الفنإتاج فال تظن أنك حت بل ارتفع اجلهل،وجود  امُلنِكر بوجود العارف، وال تداَخل 
ن رؤيته له. فع عرالبليه عغلبة غريه  فيلزم من؛ سبحانه ا حجابه واحلجاب غري اهللإىل الفناء فأنت إذ
يه اصل إلولوهلذا جاز ل .هحجابه وفردانيَّته ال غري وحدانيته قبل أن من قد ذكرناو ،وهذا غلط وسهو

ِته صفاِت رأى صفاه إال ووصل واصٌل إلي "سبحاين". وما: "أنا احلق" وأن يقول: أن يقولاحلقيقة  على
 اهلل أو يفال أنه فان  ه قط، وا منارجخوال يف اهلل  صفات ه وال ذات ه داخالصريان اهلل، وذاَته ذاَت اهلل، بال 

 وال وجود إال  نفسه،نفس إال نه كان مث فين؛ فإنه الأ قط والمل يكن  نهيرى نفسه أو يف اهلل، باٍق وال
وجود  إشارة إىل أن لدهر"ا"ال تسبُّوا الدهر، فإن اهلل هو : هبقول aوجوده. وإىل هذا أشار النيب 

 ، ونزَّه اهلل تبارك وتعاىل عن الشريك والند والكفؤ.الدهر وجود اهلل

، "م ت عِطينلفين، وسألتَك لم َتع دْ ف، مرضت  عبدي يا: تعاىل "قال: أنه قال aعن النيب ور ِوَي 
كون وجود  از أن يمىت جفإىل أن وجوَد السائل وجود ه، ووجوَد املريض وجود ه.  ةشارإ وإىل غري ذلك

ياء من ألشمجيع ا املريض وجوده جاز أن يكون وجودك وجوده ووجود السائل وجوَده ووجود 
 املكوَّنات عيظهر سرُّ مج سرُّ ذرة من الذرات، وجوَده، ومىت ظهر -من األعراض واجلواهر-ملكوَّنات ا

ا، ووجودمها سمَّامها وم، امسهمات، بل وجود الذرتعاىل سوى اهلل اترى الذرتالظاهرة والباطنة؛ وال 
 بال شك وال ريب. كلها هو

من إظهار  [29: الرمحن]َّاك يق ىق يف ىف ُّٱ قط، بل ترى األشياءخلق سبحانه  اهلل وال ترى أن
ظهر  [3: احلديد]َّ مل خل حل جل لكمك خك حك جك مق ُّٱوجوده وإخفائه بال كيفية، ألنه 

ول هو ألوجود حروف ا ميَّته.دميوببوحدانيته وَبُطَن بفردانيَّته، وهو األول بذاته وقيوميَّته وهو اآلِخر 
هو مسه وروف الباطن هو؛ هو اهو، ووجود حروف الظاهر هو ووجود ح ووجود حروف اآلِخر

 مسمَّاه.
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ن أ نعألنه منّزٌه  ظن أنه سواه ليس سواه،يفإن الذي : اهوكما جيب وجود ه جيب عدم  ما سو
 ا.طنبا وأا الغري، مع وجوده يف وجوده، ظاهر بال غريية هو يكون غريه، بل غري ه هو،

صورته بن مات ن َما. فكما أوِلَمِن اتصف هبذه الصفة أوصاٌف كثرية ال حدَّ وال هناية هل
طع عنه مجيع  ينقة ويعنامل ة، احملمودة واملذمومة، كذلك َمن مات باملوتهامجيع  أوصافه عن تانقطعو

تعاىل  ته ذات  اهللقاَم ذامقوم يو، ويقوم اهلل تعاىل مقاَمه يف مجيع احلاالت، املذمومةو أوصافه احملمودة
 .تعاىلصفاته صفات  اهلل  ومقام 

 :aال ن متوتوا؛ وق"موتوا قبل أن متوتوا"، أي اعرفوا أنفسكم قبل أ: aالنيب قال  ولذلك
ره، إىل آخ ،"رجلهوه ويده ه وبصرمسعيتقرَّب إيلَّ بالنوافل حىت ُأحبُّه، فإذا أحببت ه كنت عبدي "ال يزال 

، صفاته يف الاته و ذا يفتغري يرى ، والسبحانه وجوده نفسه يرى مجيع وجوده فأشار إىل أن َمن عرف
مىت عرفَت فة نفسه. عرفمب ذاته، بل كان جاهالً ب ًاوجودموال حيتاج إىل تغيُّر صفاته، إذ مل يكن هو 

تاج حت، ال د مستقلوجو . فإْن كان لكسبحانه نفَسك ارتفعْت أنانيت ك، وعرفت أنك مل تكن غري اهلل
 واه.بٌّ س أن يوَجد راهللتعاىل ا سواه. وال إىل معرفة النفس، فتكون ربّ  إىل الفناء

وال  انكائلست أنك و وجود وال معدوم،مبففائدة معرفة النفس أن تعلم وحتق ق أن وجودك ليس 
ه غريه، وال وجود إذ ال إل [35: ]الصافات َّرن مم ام يل ُّٱ: قوله كنت وال تكون قط. ويظهر بذلك معىن

ل ربوبيته عط مل أ: وابه، فاجلبوبيَتعطَّلَت ر: سواه، وال إله إال إيَّاه. فإن قال قائل موجود ال غريولغريه؛ 
  ا وال خملوق، وهو اآلن كما كان.ومل يزل خالق ا وال مربوبألنه مل يزل رّب
ته وال ن خالقيلق ع، ومل يزل خاوربوبيته ال حتتاج إىل خملوق وال إىل مربوب خالقيتهأترى 

تكوين  قبل هوفحبكمه  يريد بقدرته وحيكم ماشاء خملوق عن خملوقيته بل هلل احلكمة البالغة فيفعل ما ي
 لِقَدما ث وبنيحلدواا جبميع أوصافه، وهو اآلن كما كان. فال تفاو ت بني املكوَّنات كان موصوف

آِخر ه ُله آِخر ه ور ه، أوه ظاهالِقَدم مقتضى باطنيَّته. ظاهر ه باطن ه وباطن ومقتضى ظاهريته،  فاحلدوث
 اه، وهوسو عهم ، وما كان شيء َّاك يق ىق يف ىف ُّٱصفته  تد مجيع. كانأوُله، واجلميع واحد والواح

: الرمحن]َّ اك يق ىق يف ىف ُّٱالِقَدم. يف  وال وجود سواه باحلقيقة، كما كان يف األزل و ،اآلن كما كان
ما كان كو اآلن فه ودوال شيء موج وال يوم وال شأن كما لو مل يكن يف القدم ال شأن وال يوم ،[29

ن ت وحدانيته عوجلَّ قصنذلك ويف وحدانيَّته،  رأان طريات وعدم ها سيَّان وإال َلِزَم طفوجود  املوجود
 ذلك.

تعاىل فقد وشريك إىل اهلل كفؤ فة، من غري إضافة ضدٍّ أو ندٍّ ومىت عرفت نفَسك هبذه الصف
ه فقد "َمن أفىن نفَس: "َمن عرف نفَسه فقد عرف ربَّه"، ومل يقل: aقال عرفَتها باحلقيقة. ولذلك 

معرفة النفس هي معرفة اهلل تعاىل أي  أن ورأى أن ال شيء سواه، مث أشار إىل علم aعرف ربَّه" فإنه 
اعرف نفسك، أي وجودك أنك لست أنت، ولكنك ال تعرف؛ أي اعرف أن وجودك ليس بوجودك 

ك وجود ك وعدم  ،فلست مبوجود وال مبعدوم، وال غري موجود وال غري معدوم ،وال غري وجودك
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جود ك عني ووجود ه بال وجود وال عدم، ألن عنَي وجودك وعدمك وجود ه، وألن عنَي وجوده 
 وعدم ك.

فإن معرفة  نفَسك. رفَتعهنا هو، فقد إفإْن رأيَت األشياء بال رؤية شيء آخر مع اهلل ويف اهلل 
 ،يه وبهدم وفلقع امث والنفس هبذه الصفة هي معرفة اهلل بال شك وال ريب وال تركيب شيء من احلد

 . نفسهيصل إىل احد الال غري سواه، والشيء الو فأنت تقولكيف السبيل إىل وصاله؟ : فإن سأل سائل
كن الوصال ينه ال ألْرب، ُقشك أنه يف احلقيقة ال َوْصل وال َفْصل، وال ب ْعد وال يال : فاجلواب

و أ متساويني ئنيشيإىل  تاجحيصل االو فإن مل يكن إال واحد، فال َوْصل وال َفْصل. فإن: ثننيالإال بني ا
ه و تعاىل منزَّان؛ وها ضدَّوإن كانا غري متساويني فهم فهما شيئان ،فإن كانا متساويني: غري متساويني

لب عد، اب عد يف غري ب، واللُقْر. فالوصال يف غري الوصال، والُقْرب يف غري اأو شبيه أن يكون له ضد أو ند
 وُقْرب بال ُقْرب، وب ْعد بال ب ْعد.فيكون َوْصٌل بال َوْصل، 

 ْعد؟بال ب  ب ْعدفهمنا الَوْصَل بال َوْصل. فما معىن الُقْرب بال ُقْرب وال: فإن قيل
ا ارف تكن علكنك ملو، ى اهللا سومل تكن شيئأنك أنك، يف أوان الُقْرب والب ْعد، : فاجلواب

حروف  ال وجودك باىل أي عرفَت نفَستع فمىت وصلَت إىل اهلل بنفسك ومل تعلم أنك هو بال أنت.
عرفان، ال لك لحص . فإذاهو العرفان، علمَت أنك كنت إيَّاه، وما كنت تعرف قبل أنك هو أو غري

 علمَت أنك عرفت اهلل باهلل، ال بنفسك.
سمَّى يف سم واملإن االفَهْب مبعىن أنك ال تعرف بأن امسك حممود أو مسمَّاك حممود : مثال ذلك

 حممودواسم  عرفت أنك حممود، فوجودك باٍق، حنيد وتظن أن امسك حممد، وبعد احلقيقة واح
د وهي اسم حممنائك بحممودًا إال بفارتفع عنك مبعرفتك نفسك أنك حممود. ومل تكن  حممدومسمَّى 

حانه اهلل سبرك بشك فإن إثباتك وجودك مع وجوده ، بعد إثبات وجودنفس وجودك ألن الفناء يكون
ال خرج و حممد حممود يف لمود، وال دخحمحملمود شيء، وال حممد فين يف هبذا املثال نقص فما وتعاىل، 

فَسه بنفسه، نعرف  قدف مد،فبعدما عرف حممود  نفَسه أنه حممود، ال حم ،، وال حلَّ حممود يف حممدمنه
آلن على ما ا ه وهوشيء مع بل هو حممود على أصله "كان اهلل وال ،مل يكن أصاًل ًاحممدن فإال مبحمد، 
احد، وملوصول ل واالعارف واملعروف واحد، والواص اا؟ فإذكيف يعرف به شيئا كائنف ،عليه كان"

املوصوف والواصف و ه،العارف صفت ه واملعروف ذات  و ، واحملب واحملبوب واحدوالرائي واملرئي واحد
ال علم ذا املثهن فهم فَم ،"َمن عرف نفسه فقد عرف ربَّه"هذا بيان  والصفة واملوصوف واحد. ذاته،

 ماواملوصول.  واصل هو، والوالرائي هو املرئي، أنه ال َوْصل وال َفْصل، وعلم أن العارف هو املعروَف
 ليه غري ه، وما انفصل عنه غري ه.وصل إ

الذين العارفني وأكثر ، ن الشركعرائحة اخلالص ال جيد ن الشِّْرك. وإال عفَمن فهم ذلك خلص 
إال  يتيسرالوجود، قالوا إن الطريق ال  علقةنفسهم وعرفوا ربَّهم، وأهنم خلصوا من أا ظنوا أهنم عرفو

ا إىل طور بإشاراهتم الشركميحون لظنِّهم أهنم و aبالفناء وبفناء الفناء، وذلك لعدم فهمهم قوَل النيب 
هذه االصطالم فإىل ا ، وطورحمق احملقا إىل الفناء، وطور فناء ا إىلفي الوجود، أي فناء الوجود، وطورن
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 ا، فقد أثبت شيئوجود فنائه يفىن بعدففإن َمن جوَّز أن يكون شيٌء سواه : اإلشارات كلها ِشْرك حمض
مبنه وكرمه  أرشدهم اهلل وإيَّانا إىل سواء السبيل تعاىلباهلل سواه فقد أشرك  ما اسواه؛ وَمن أثبت شيئ ما

  :قلت .وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
     أ  تتتتتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتتت           تتتتتتتتتتتتتتتت

  رل   فتتتتتتتتتتتتتتتت ف ع أ تتتتتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتتتتت    فتتتتتتتتتتتتتتتت ف   
 فتتتتتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتتتتتت رف  يتتتتتتتتتتتتتتت        يتتتتتتتتتتتتتتتت  م 

 أ  تتتتتتتتتت   غيتتتتتتتتتت ر    – تتتتتتتتتت     –فتتتتتتتتتتف    تتتتتتتتتت   
تتتتتتتتتتتتت    زع تتتتتتتتتتتتت ر     تتتتتتتتتتتتت رع      ف زتتتتتتتتتتتتت  ع     ع

       تتتتتتتتتتتتت     ال قتتتتتتتتتتتتت     اف تتتتتتتتتتتتت ع   تتتتتتتتتتتتت  ر ا 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر     م تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   هللا   يتتتتتتتتتتتتتتتتتتت        ع  ع

 

  متتتتتتتتتتتتتت   أ    تتتتتتتتتتتتتت         تتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتت     
   ا   يتتتتتتتتتتتتتت  ا    ع متتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتت        تتتتتتتتتتتتتت 

تتتتتتتتتتت      فمتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتت      ع
ا  إ ع  ا     تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ع  خ تتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتت   ل ع  

تتتتتتتتتتتتتتت  ع    ل   تتتتتتتتتتتتتتت  ا    سع    ع تتتتتتتتتتتتتتت ع   عتتتتتتتتتتتتتتت رع
 لتتتتتتتتتتتتت   يم  تتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتتت  

تتتتتتتتتتتتتتت  ع     ل تتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتت        ل تتتتتتتتتتتتتتت ر   ع
 

 اهلل، غري ف بنفسهالعار، وتعاىلأنت تشري إىل أن عرفانك نفَسك هو عرفان اهلل : فإْن قال قائل
ن أه علم رف نفَسَمن ع: كيف يصل إليه؟، فاجلوابومن مل يعرف اهلل وغري اهلل كيف يعرف اهلل 

بال و عاىلت د اهللوجو وجوده ليس بوجوده وال غري وجوده، بل وجود ه وجود اهلل بال صريورة وجود ه
ى ه، بل يروفيه كون وجود ه مع منه. وال وجوده وال خروج سبحانه اهلل وجود دخول وجود ه يف

أواًل  يقتضي ثبوته ء الشيءن فنافناء. فإال، وال فناِء الوجود كان قبل أن يكون، بال فناء ال حمالةوجوَده 
بيَّن أن اضح. فتوريح صوهذا حماٌل  تعاىلبقدرة اهلل  وثبوت الشيء بنفسه يقتضي كينونيته بنفسه ال

سول اهلل ر. وعىن  هوه، ألن نفسه ليس إالسبحانه وتعاىل نفس  هو عرفان اهلل عرفان العارف بنفسه
a ،بل وجود وجوَده الباطنمل يكن وجود ه يف الظاهر و بالنفس الوجود. فَمن وصل إىل هذا املقام ،

عرفة ودعواه مفَسه نمعرفة  عواهد، وكالم ه كالم اهلل، وفعُله فعل اهلل، ودعواه معرفة اهلل هو تعاىل اهلل
اهلل  جودو غري هجودو لكنك تسمع الدعوى منه، وترى الفعل منه، وترىو نفسه هو دعواه معرفة اهلل

 ننظره؛ فإبأي  بعينه، هو فهو ،فإن املؤمن مرآة املؤمن ،كما ترى نفَسك غري اهلل، جبهلك مبعرفة نفسك
 ك أو ظنك أوك أو ومهأو فهم ال هو هو بعينك أو علمك: نظَره نظر  اهلل بال كيفيةأي عيَنه عني  اهلل، 

إن اهلل جلت فالغري   منالفامسع منه  اهلل انأ: يتك، بل هو هو بعينه وعلمه ورؤيته. فإْن قال قائلرؤ
ليه؛ فإْن إولكنك ما وصلَت إىل ما وصل  [14: ]طه َّ خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱقدرته يقول لنفسه بنفسه 

جود  وملة، جللى اوع وصلَت إىل ما وصل إليه، فهمَت ما يقول، وقلَت ما يقول، ورأيَت ما يرى.
إن خملوق. ف عاىلت ن اهللأشارات ش بهة، وال تتومهنَّ هبذه اإلاليف  عنبال وجودهم. فال تق األشياء وجود ه

وهذه  ألوهام.وك وا، وذلك بعد الكشف التام وزوال الشك"الصويف غري خملوق": بعض العارفني قال
 نمفإهنا أعظم  وافْقه،فال ت ُقه كالكوننيلَحْلق أوسع من الكونني؛ فأما َمن كان حله  كان مَلن ةاللقم

 الكونني.
د ِجملوروف، وااملعأن الرائي واملرئي، والواِجد واملوجود، والعارف و فاعلم وعلى اجلملة

وَده يدرك وجوده، د، واملدِرك واملدَرك واحد يرى وجوَده بوجوده، ويعرف وجوَده بوجوَجواملو
. كما أن املعرفةورؤية وبال وجود حروف صورة اإلدراك والبوجوده، بال كيفية إدراك ورؤية ومعرفة، 

 .فيةبال كي فسهنفرؤيته  نفسه بال كيفية، وإدراك نفسه بال كيفية، ومعرفة وجوده بال كيفية،
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 (جيفة)أو  (اوثر)ثاًل أينا مراملكروهات فإذا و نظر إىل احملبوباتنبأيِّ نظر : فإْن سأل سائل وقال
كالمنا مع وألشياء ذه اا من هتقدَّس حاشا مث حاشا أن يكون شيئتعاىل و: بفاجلوا !!نقول هو اهلل؟ف

 مل يعرف إن منفْكَمه. س بأا، بل كالم نا مع َمن له بصرية ولييفَة جيفًة والروَث روثَمن ال يرى اجل
اهلل  املخاطبة مع ين وهذهملعانفسه فهو أْكَمه وأعمى؛ وقبل ذهاب األْكَمهية والَعمى، ال يصل إىل هذه ا

 ةميه عزلابنا مع َمن . وخط اهللوال مع األْكَمه. فإن الواصل إىل هذا املقام يعلم أنه ليس غري هال مع غري
 شتياق إىلالوا لباالط ورةصيف قلبه  أطر تو ملعرفة اهلل ومهَّة يف طلب العرفان ويف طلب معرفة النفس،

 اهلل تعاىل ال مع َمن ال قصد وال مقصد له.
قول؟ ت افما حقيقة م اهلل تعاىل ال تدركه األبصار وأنت تقول خبالفه،: ل وقالفإْن سأل سائ

ال و، أي ليس أحٌد،  َّيي ىي مي خي حي جي ُّٱ: مجيع ما قلنا هو معىن قوله: عن ذلك فاجلواب
هلل سبحانه ا نابَّهقد نوغري ه، جلاز أن يدركه غري ه.  يف الوجود يدركه. فلو جاز أن يكون هبصر مع

 يدركه غري ه، بل ليس غريه سواه، يعين ال إىل أنه [103: ]األنعام َّ خي حي جي ُّٱ: وتعاىل بقوله
صار إال بأ البصار إذ ركه األتد ال غري؛ فال بذاته فهو املدِرك لذاته ،فال غري إال هو وهو اهلل، يدركه هو

 بعيد دباقي، فهو بعقدمي الك الألهنا م حَدثة، وامُلحدث ال يدِر األبصار وجوده. وَمن قال إهنا ال تدركه
ه ية ال غريبال كيفودراك بصار إال هو. فهو يدرك وجوَده بال وجود اإلأيعرف نفسه إذ ال شيء وال  ال

 : وهلذا قلت

   لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رلح     رفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ع التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رل  
   ف  ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ا عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت قح 

  يرا   ي    متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
   رف عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت زع     م  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل    زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ع   
  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ع   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت        

    ف   يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ع لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س 
  ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت      ريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل   
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت         يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     قع
 ف مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   م   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رع ال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  
ل   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ع         تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ع   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   م 
ل   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت        ع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رع   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ع  ع
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ح     س    ع

 ل           ق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    
  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  رل  

 

 راها؟نء اليت األشيا وتنفي كلَّ شيء، فما هذه تعاىل اهللثبتَّ تأنت : فإْن سأل سائل وقال
ا سوى اهلل فليس لنا معه َمن ال يرى سوى اهلل شيئا. وَمن يرى شيئات مع مهذه املقا: فاجلواب

ال يرى  هاجواب وال سؤال؛ فإنه ال يرى غري ما يرى. وَمن عرف نفَسه ال يرى غري اهلل، وَمن مل يعرف
أكثر  شرحنامن قبل، وإْن   مثل هذا الكالمقد شرحنا كثريًافيرشح  بالذي فيه ؛ وكل إناءسبحانهاهلل 

الواصل تكفيه اإلشارة، ومن ذلك فَمن ال يرى ال يرى وال يفهم وال يدرك، وَمن َيَر يَر ويفهم ويدرك. 
الذي هو لعلم وال بالعقل وال با وال بالعبارة يردوال بالتق بالتدبري، ال بالتعليم وال فهموغري الواصل ال ي
هبمَّته  هليهتدي بنوره ويسلك فاضل وأستاذ حاذق سالك كامل واصل إال خبدمة شيخحتصيل احلاصل 

ملا  وإياكم وفَّقنا اهللواهلل يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم  شاء اهلل تعاىل. ويصل به إىل مقصوده، إن
نه على كل  شيء قدير وباإلجابة جدير، من القول والفعل والعلم والعمل والنور واهلدى، إ اهويرض هحيب
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له وصحبه احملبِّني وسلَّم تسليما وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم، وصلَّى على سيدنا حممد وآ
 ا.كثري

ل انتهاؤها األوسلوك، وال بتداؤهايف بيان الطريق وبيان السالك واملسلوك إليه، وبيان عالماهتا ا
أصل املقصود ولتوحيد حة اها اآلخر فإن مل تفهم هذه اإلشارة ما مشمَت رائيف انتهاء السلوك وابتدائ

الدائرة ابتداؤها. و نتهاؤها، واوجود الدائرة املدوَّرة، ال خارجها وال داخلها. ابتداء الدائرة انتهاؤها
وال يعرف  لكنه الوق، الطري يطريق السري يف الوجود يف معرفة النفس، الوجود  هو املنزل سعة تبتد

أنه كان  ةعتبيَّن له سف يعلم، ويرى وجوده غري اهلل فمىت وصل نفسه، أي وجوده، بال شك وال ارتياب،
ه فقد "َمن عرف نفَس :aواصاًل يف االبتداء أو موصواًل، ولكنه ال يعرف الوصول ولذلك قال النيب 

يقني،  الصدِّانتهاء  ااؤهدوهلذا ابت ،عرف يف االبتداء، وسلك الطريق باملعرفة aعرف ربَّه" والنيب 
داء وَمن  االبتان بني َمن تقدَّم يفألهنم عرفوا األسرار يف االنتهاء. وشتَّ aوانتهاء  الصدِّيقني ابتداؤه

، شق أنتعوال هو لعشقا. قالعش ،تقدَّم يف االنتهاء فابتداء العشق وجود املقصود وشوق إرادة املقصود
، داء من العشق االبتيفوأجل  ليس يف املقام مقام أعلى فافهم ذلك. ابتداء  العشق الشوق، وانتهاء العشق

 ،د العشقمقصوألن مجيع ما ذكرناه وجود العشق، واسم العشق، وصورة العشق ومعناه العشق و
شوق وجود ه، ال افهمف امسهوأعين العشق املعرَّى من العشق  ،العشق رة ومجيع ما داخلها وخارجهايوالدا

حب ا. وصاداء عشق االبتري يفَدم  الشوق يصث وال بقدمي، بل هو هو، بال َحَدثان. وِقوامس ه ليس مب حَد
مل  ، ولكنهلعشق، ويعرف أن شوقه كان وجود االشوق، مىت وصل إىل االنتهاء، يرى شوقه عشقًا

ملخلوقات ا مجيع وبني بينهيعرفه، ويرى مجيع املكوَّنات وجوَد العشق واملعشوق والعاشق، وال يرى 
 ة الوصول قط.شم رائحيمل  ا، ويرى مجيع املخلوقات وجوَده، وال يرجِّح نفسه بالَوْصل على َمناو تتف

وصول، جوده املوكون يوال فرق بينه وبني احليوانات واجلمادات، وبني الشيء وضده؛ وهذه صفة َمن 
وت بني هذه التفان ، ألال صفة الواصل والوصال والَوْصل، وال صفة العاشق والعشق، بل صفة املعشوق

ند اهلل جلميع سواء عا، بل امينهباألشياء يكون يف نظر َمن ليس له نظٌر بعد . وأما َمن له نظر فال تفاو ت 
 واهلل أعلم بالصواب.

 
 هلل التوفيقوكرمه ولطفه؛ وبا ومنَّة عاىلتبعون اهلل  الة الوجوديةالرس متَّت

 وسلَّم. د وآِلهعلى سيِّدنا حمم واحلمد هلل وحده؛ وصلَّى اهلل
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 كتاب شجون املسجون وفنون املفتون

 يل ىل مل خل
 وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

 املقدمة
، مث [8-7: السجدة]َّ مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱاحلمد هلل الذي 

يهم تربون، ليجزخمر والش خلريوهب منهم البالغني العاقلني قدرًة واختيارًا ليمتحنهم يف كل حني، فهم با
 مبا كانوا يعملون.
: وتقديره .[35: األنبياء]َّ من خن حن ممجن خم حم جم ملهل خل حل جل ُّٱ: قال تعاىل

ة، وقاته باحملنسائر أ ل يففيجازيكم مبا تكسبون، فكل من يقع عليه اجلزاء فهو داخل حتت الفتنة، معام
 م.نام تنقسم األمن كافر وشقي، ومؤمن وتقي، وصّديٍق ونيب وإىل هذه الثالثة أقسا

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ: قال تعاىل
 .[11_7: الواقعة]َّ هب مب خب حب جب هئ

فيه ملا  يعملون علهمجفهؤالء كلهم ممتحنون، وملا كان هذا العامل يفىن، ومن كرم الكرمي أن 
لقه كسبًا خا هم مممكن يبقى، صريهم ألفعاهلم فاعلني، وأرسل إليهم رساًل مبشرين ومنذرين، بعد أن
شيئة م أن تكون هلم مية،هلم، وجعله هلم بإرادهتم واختيارهم إن شاؤوا مكتسبني. وشاء مبشيئته القد

فعاهلم غري هم يف أفني. حمدثة يف كل حني، فوعدهم وتواعدهم على ما هم مبشيئتهم قد أصبحوا له عامل
املؤمنني،  لدين منملققدره مجيع اجمبورين، إال ما شاء اهلل فهم عنه غري مؤاخذين، فآمن بقضائه و

ادون هلواملهتدون ا يني،واعترف بعدله وفضله سائر العلماء اجملتهدين، فهم أئمة الدين، وورثة النب
ة أصحاب املشأمتحنون. فمم -ا داموا يف الدنيا م -نوا للناس ما به يعملون، إذا هم بالكتاب املبني، فبي

تنون، لعلهم انية يفالد ستدرجون من حيث ال يعلمون، وبالشرورباخلريات الفانية خمتربون، وهم هبا م
 َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: يتوبون ويتذكرون، قال تعاىل يف حق هؤالء

ممتحنون ات، ومال الصاحلوأما أصحاب اليمني فإهنم مفتونون باخلريات لريغبوا يف األع .[21: ]السجدة
 حي جي يه ىه مه جه ين ُّٱ: ؤالء قال تعاىلبالشرور املختلفات لتكفري السيئات، ويف حّق ه

رين، كوأما املقربون فإهنم مفتونون باخلريات ليكونوا من الشا .[155: البقرة]َّىي مي خي
 َّ جي يه ىه مه جه ين ُّٱ: وبالشرور ليعودوا من الصابرين. ويف حق هؤالء قال تعاىل

رور ص، وشحيفشرور أصحاب الشمال نقم وتنقيص، وشرور أصحاب اليمني تكفري ومت .[31: ]حممد
على   إعانةليمنياالسابقني نعٌم وختليص، وخريات أصحاب الشمال حجاٌب وبلبال، وخريات أصحاب 

 الكمال، وخريات السابقني مواهب وأفضال.
، خاص بأصحاب الشمال دون [45: فاطر]َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: فقوله تعاىل

ذلك من ، و[24: البقرة]َّ خن حن جن خممم حم جم ُّٱ: كقوله خمصصًا أصحاب اليمني.
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ٱَّ هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل ُّٱ: وعليه حيمل قوله تعاىل باب العقاب ال التكفري.

 .[30: ]الشورى
، [155: البقرة]َّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ: إىل قوله تعاىل َّ ىه مه جه ين ُّٱ: وأما قوله تعاىل

 ب.لعقافخاٌص بأصحاب اليمني، وهو من باب التكفري ال العذاب، وإن كان حكمه حكم ا
، فخاٌص بالسابقني، وهو [31: حممد]َّ جي يه ىه مه جه ين ُّٱ: وأما قوله تعاىل

شمال صحاب الأيبة من باب تعظيم الثواب والفضل، كما لضدهم من باب توفري العذاب بالعدل، فمص
د بني اهلل فري. وقوتو ختسري وتدمري، ومصيبة أصحاب اليمني تطهري وتكفري. ومصيبة السابقني توقري

 هل مل ُّٱ: ل تعاىلبري، قااخل يبة التكفري ومصيبة التوفري، يف آية يعقلهاتعاىل بفرقانه فرقانًا بني مص
. [165: ]آل عمرانٱَّمب هئ مئ هي مي خي جيحي ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم جم

قلبه   يهِدهللومن يؤمن با نته،فكل من عند اهلل بقضاٍء وقدر وعدل من اهلل. ومن يكفر باهلل يضل قلبه بفت
 جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّٱ هبم من فتنتهم مبصيبته، واملغريَّون يغري اهلل ما

 جض مص خص حص مس حسخس جس مخ ُّٱعقابًا هلم على ما قدموه من سوء األعمال  [11: ]الرعد َّ جخ مح
 .[11: ]الرعد َّحضخض

ربك  نكذلك أن مل ي فسائر أفعاله تعاىل مع عباده؛ إما فضل، وإما جزاء مبا كانوا يعملون،
ات، ر واخلريلشرو، فسبحان من خلق الفنت املختلفات من امهِلَك القرى بظلٍم، وأهلها مصلحون

وزوا إن ات، ليفحلسنوامتحن هبا عباده يف سائر األوقات، ومكنهم من اجتناب السيئات، واكتساب ا
يهم ظاهرًا أرسل إلوبل، اختاروا وعملوا بالباقيات الصاحلات، وهداهم بالعقول باطنًا إىل أفضل الس

. فلينظر اآلن هذا اإلنسان [165: ]النساء َّمث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىبُّ
فيه اهلوان، فاهلوى  ه عناملأخوذ باالفتتان يف كل آن، املمكن من االكتساب يف كل مكان، ولينَه نفس

د هلل نريان، واحلمغضب والن الوليدع  اهلل تعاىل يف سائر األحيان، راغبًا يف اجلنة والرضوان، راهبًا م
 سان.، بكل لنسانى سيدنا حممد وآله وصحبه يف كل زمان، من كل إاملنان، والصالة والسالم عل

من متام  ، ورأيتقبنيأما بعد، فإين ملا رأيت العامل بأسرهم مفتونني، وبكسبهم مثابني ومعا
 طرب، يف دهٌش تراينالنعمة عليهم، أن فتنوا بكل ما لديهم، وفوض أمرهم يف االكتساب إليهم، اع

ن حضر ت  مالة أظنُّ الفراق، وال أجد لدائي من راق، فأوصيوعجٌب يف عجب، وكنت على ح
 ليكتب ما خطر، فليتأمل ذلك من يراه، ففيه له غنية إن شاء اهلل.

 : شعر
  مم   تتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت        لتتتتتتتتتتتتتتت   
 ف تتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتتت   
   تتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتأمر م تتتتتتتتتت   ا   إلتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتت  
  أ  تتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتي   إلتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتت   

  تتتتتتتتت       تتتتتتتتت  متتتتتتتتت    تتتتتتتتت  اارف  ي:   تتتتتتتتت  
 ف تتتتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتتت   ا م  تتتتتتتتتتت   ف تتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتت 
 فمتتتتتتتتتتتتتتتتت  فيتتتتتتتتتتتتتتتتت  إ  م   تتتتتتتتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتتتتتتتت   
    رع را تتتتتتتتتتتتت    م تتتتتتتتتتتتت   ختتتتتتتتتتتتت    زتتتتتتتتتتتتتي   
  إ  م   تتتتتتتتت  أ  إ    تتتتتتتتت   مستتتتتتتتت  استتتتتتتتت   

 يرا تتتتتتت  أعستتتتتتت  ع الزتتتتتتت   أ  أ ستتتتتتت ع الزتتتتتتت    
 ف تتتتتتتت  لتتتتتتتتت   لتتتتتتتت  ي متتتتتتتتت   م   تتتتتتتتر ع ااف تتتتتتتتت 

 ال قتتتتتتتتت     تتتتتتتتت    يتتتتتتتتت   تتتتتتتتتر     ا   إلتتتتتتتتت 
   تتتتتتتتتتتتتت ر  مقتتتتتتتتتتتتتت  ر   تتتتتتتتتتتتتت ير  إ ا يتتتتتتتتتتتتتت   
 ل   تتتتتتتتتت    فتتتتتتتتتت   ر ل مستتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتت  
 ي    تتتتتتتتتتتتتتتت  ضتتتتتتتتتتتتتتتترا   يزتتتتتتتتتتتتتتتت   ع  م تتتتتتتتتتتتتتتت 
 فختتتتتت   تتتتتت ل ق   قتتتتتت     تتتتتت    ال تتتتتت      تتتتتت 
ر ل تتتتتتتت    متتتتتتتت    ألتتتتتتتت  ل تتتتتتتت  ستتتتتتتتم      تتتتتتتتمح
  متتتتتتتت   تتتتتتتت    ا تتتتتتتت  يستتتتتتتت  ي  ل تتتتتتتت  م  تتتتتتتت 
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  ستتتتت      تتتتت   م تتتتت  ال  تتتتت   تتتتت  غ تتتتت  التتتتت ر 
       تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  إ   مم   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 ف تتتتتت  ي تتتتتت   متتتتتت  لتتتتتت  ي تتتتتت    تتتتتت   تتتتتت ل      تتتتتت 
 لتتتتتتتتتت ي    تتتتتتتتتت   المتتتتتتتتتت   يق  تتتتتتتتتت     تتتتتتتتتت 

 

وهو  الغرض، ايةمث بعد ذلك شفاين اهلل تعاىل من ذلك املرض، فعدت إىل ما أعتقد أنه هن
ا ، فلما كمل مٍء سواه شياالجتهاد يف فهم معاين كتاب اهلل، من غري عدوٍل إىل تقليد أو ميل عنه إىل

شر ة عمخس سريةمظفرت به منه، وفهمته عنه طلبين ملك الوقت ببأس شديد على خيل الربيد، من 
ا وصل إيل، ذكرة مبسي تيومًا، وطلب مين علمًا ال قبَل يل به، مث سجنين عامًا بسببه، فجمعت  لنف

لواجب بل ى وفق اها علد الترتيب في"شجون املسجون وفنون املفتون"، ومل أقي: ومسيتهاوفتح عليَّ، 
جعلتها وِه، سحدره ونظمجعتها مجع احلاطب، ليكون كل فصل قائمًا بنفسه، يستفيد الناظر له حبسب 

اب العامل، الب ثاين يفب الثالث أبواب، ألهنا زبدة ما فهمته من الكتاب. الباب األول يف العمل، البا
اه، ملن ير نصيحة املعمول له. وكل باب فيه مما قبله، وبذلت جهدي يف كشف ما عندييف الثالث 

 وحسيب اهلل.
 باب يف العمل

ن عو خارج ا هب، وتنجلي بسرعة، فهي مما خيص القلب مماعلم أن اخلواطر تعرض على القل
لب ليت تلزم القرواتب ان المقدرة اإلنسان، فاخلاطر هو ما ال يثبت إال أن يربطه اإلنسان. والراتب هو 

لفكر مدت با افاخلواطر إذ سان.لزومًا راتبًا، ال تكاد تقلع عنه، والعقائب، هي ما تعقب أفعااًل من اإلن
ما متر مّرت ك واطرواتب، فإذا امتدت بالعزم تأدت إىل العقائب، فإن أعرض عن اخلتأدت إىل الر

ها تب اليت تربطب الروابعق الريح، فال يكون هلا أثر، فالعقائب قد حتدث على سبيل اجلزاء، ألهنا حتدث
ضالل دى والب اهلالفكر، ولقد كانت أواًل خواطر، وهذا يعطي وجوب مالزمة القلب، ألنه من با

 .[225: البقرة]َّجن يم ىم مم خم ُّٱصاحب الكسب و
لذي من تقلب ار املوملا كان ابتداء كل شيء إمنا هو من جهة القلب، وهو من جهة هذا اخلاط

ا يعرض مخلواطر امن  إن: أجله مسي القلب قلبًا، وإن انضاف إىل ذلك غريه يف سبب التسمية، فنقول
نيل رتبة، ل ضومنه ما يعر متكن مسي شهوة، وضده نفرة،من جهة املزاج ممياًل إىل ما يوافق، فهذا إذا 

استعجال با يعرض ممنه وفإذا متكن مسي مهة. ومنه ما يعرض باعثًا على فعل، فإذا متكن مسي مشيئة. 
ي فإذا متكن مس ليه.عاللقاء فإذا متكن مسي شوقًا. ومنه ما يعرض بتثبت حكم، أو شيء على ما هو 

جهاًل.  بات مسيالث شكًا، فإن عرض بذكر ما ال حقيقة له على سبيل علمًا. وإن كان مترددًا مسي
 وجلميع األخالق واخلصال خواطر، مىت متكنت مسيت بأمساء ختصها.

واعلم أن منزلة اخلاطر منزلة مساع صوت يقرع مسعك، ومير، ومتر عنه، فكما ال يلزمك مساع ما 
، ولو كان ذلك بالعكس، فإنه ال يفيدك يكون من كذب، أو حمال إمثًا، وال يلحقك يف ذلك لومًا

مبجرد مساعك إياه أجرًا، إذ مل تقصد لشيء من ذلك، فكذلك اخلواطر، إذا مل تبعثها ببالك، ومل تعد 
راتبة، ال يعقبها شيء، وإمنا جيتهد الصّديقون فيما يقوي فهم خواطر اخلري، ويقطع عنهم خواطر الشر، 

: ]األعراف َّلك اك يق ىق يف ىف يث ىث نثُّٱ، ألهنا أزمة القلوب، وفواتح األعمال
، فإذا أبصروا هنوا نفوسهم. [201: ]األعراف َّ يك ىك مك ُّٱ، أي اقتدوا بالذكر، وهو القرآن [201
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والطيف أول النزعة مثلما يعرض منه بالطيف الذي هو خيال ي رى يف النوم، ال حقيقة له ي نسب إىل 
 احملبوب سوى صورة ما، فافهم هذا جيدًا.

لك ملن مر ذي قال  ة، والإذا نزل به على غري إقام: أملَّ مبكان كذا: اللمة من قوهلم واعلم أن
اه ، بل معنء أهنم ال جيتنبون اللمَم، فليس املراد باالستثنا[32: ]النجم َّمي زيُّٱ: عليه، فافهم قوله تعاىل

 اًل، فاخلاطرنها عاجعقلع يأهنم جيتنبون الكبائر، لكن إن نزل أحدهم بصغرية فإنه ال يقيم عليها، بل 
لك ذا، وال يقال امة فيه إقالالذي جير إىل حديث النفس هو ملة من الشيطان، إذ هو مبنزلة املنزلة اليت 

 وفإن أقام فه إملام. فهو على اخلاطر الذي ال ي جر إىل حديث النفس، ألن ذلك مرور ال نزول، فإن نزل
وقب به ، فقد صار مبنزلة العقائب، ع[202: األعراف]َّ مم ام يل ىل ُّٱإغواء، ألنه ممدود، 

ج إىل ك يستدرن ذلصاحبه لربط اخلاطر األول، فليس لعاقل أن يستهني بأول خاطر فينقاد له، فإ
المة ذلك ، وع[41: سبأ]َّحي جي يه ىه ُّٱذهاب معرفة اهلل من قلبه، ويبقى رّقًا لشياطني شهواته 

ة عما يفىن يا عبارالدندنيا وإن َثُقَل. وأن يثقل عليه عمل اآلخرة وإن خفَّ، وخيّف عليه عمل ال
ف، وليعد ض املدنملريافاعرفها، فمن أحس بشيء من ذلك فعليه باحلمية من مجيع اخلواطر كما ي حمى 

حقق ويقظًة، ويت ، نومًا لهإىل حفظ قلبه وحراسة فكره لياًل وهنارًا حىت يرجع، جيد هذه احلراسة دأبًا
ائمة كان حراسة دوديد ستمّر حذرًا، فمىت مل يدفع اخلاطر جبهد شالشفاء كما كان يتحقق ضده، مث ي

 : أشد عدوًا، وهذا أفضل جهاد وأبلغه. ومن أراد ذلك فليبتدر إىل ثالث خصال
سراف يف ات واإلالشهو منع: والثانية مبادرة كل خري خيطر بباله، فإنه مبنزلة البذر.: األوىل

 لعلم.جمالسة ا: الثالثة األكل والشرب والنوم.
إليه،  ا حتتاجميع وأنت إذا اعتمدت على ما أوصيتك به من مراقبة اخلاطر، علمت من هناك مج

ز عليه من عواستغنيت عن هذا الكتاب وعن مثله من كل وصية وعالج. ومن جرب رأى وصدق، و
 هذا األمر فعليه بالذكر.

من  ضروبًا قلب الواعلم أن حديث النفس هو ذكٌر من فعل اإلنسان يطابق اخلاطر، وأن يف
ه حاله، با يشهد ور ماألذكار ليست مبنزلة حديث النفس، بل حيتاج اإلنسان أن يتكلف هلا من احلض
ناظر يف هذا سنب الال حيفيصدق عند نفسه، ألنه يرى الكائنات تذكر معه بذكره، إذ يرى حاله فيها، ف

 اسيًا.اكرًا نذيكون وجه الصواب فالكتاب أن جمرى األذكار كلها جمرى حديث النفس، فيشتبه عليه 
واعلم أن كل عمل ال بد أن يتقدمه علم، وأن باب كل علم إمنا هو من القلب، وهو من هذا 
اخلاطر، وإذ قد فهمت من اجلملة املتقدمة أن اخلاطر ال يعتد به، بل هو مير أبدًا، حيكي شيئًا وضده 

رور، فمىت ربط الفكر خاطرًا ما كان هذا من وغريه، حىت كأنه حيكي مرور العوامل من اخلريات والش
كسب القلب، مث صار هذا اخلاطر األول املربوط باالختيار من الرواتب، ومن هاهنا إن مل يقطع صار 
مؤديًا إىل العقائب فيعاقب به القلب أو ي ثاب حبسب ذلك االكتساب. فمن أول خاطر يبتدئ جيب أن 

ومن عرف الكتاب العزيز  ، وإن كان مما يبقى فهو لك.تلحظ كسبك، فإن كان مما يفىن فهو عليك
 َّىب نب مب زب رب ُّٱ: عرف به اخلواطر، فكان هبذا السري على صراط مستقيم لقوله تعاىل

. فأول سلوك الصراط املستقيم هو اعتبار أول خاطر خيطر يف القلب، فمىت مل جتده [153: ]األنعام
الرجوع سلوك يف الصراط ألنه تذكر عند مسِّ طيف راجحًا يف العقل حبكم الكتاب رجعت عنه، فهذا 
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من الشيطان، وهذا ينبوع األعمال، وأول الكسب، وبدء النور والظلمة، ومنشأ كل خري وشر، وأول 
اإلرادة واالختيار واملشيئة الذين من أجلهم كنت مكتسبًا وهبم ظهرت ولوالهم ما ُأمرت وال هنيت، 

أبدًا واقفًا على صراط مستقيم، ، ولزم االمتحان، فكن ومن هاهنا ظهرت فضيلة الرسل والكتب
، فهذا أول كسبك، ومن هنا تبدأ مالزمًا حراسة قلبك أن تربط به خاطرًا أواًل مذمومًا فتجعله راتبًا

العقائب ويستمر األمر حىت يقع الطبع على القلب بالكسب، ومسي طبعًا ألنه يصري مبنزلة الطباع 
 ىتيت متنتُّٱن الطباع عسري جدًا إن أمكن، فيكون هذا قد ُطبع على قلبه بكسبه. لإلنسان. ألن االنتقال ع

فافهم هذا جيدًا،  [155: ]النساء َّ ىه مه جه ين ىن ُّٱ، [14: ]املطففني َّ ىف يث ىث نث مث زث رث
: ]النساء َّيئرب ىئ نئ ُّٱوقف معه وال هتمله، أو تغفله، أو ت سامح أو تنسى، أو تغلط، أو تتأول 

 ذلك بالتاِل واحلال يف كل آن  وحال.، واسأل اهلل تعاىل [81
والظاهر،  الباطن مجلةحماسن باب اخلري والشر، وُأسُّ النفع والضرِّ، وأصل األول واآلخر، و

عال، والقطع ول والفالق منوط بالفكر من كل إنسان، نومًا ويقظًة يف كل آن، فنزهه  عن االشتغال يف
ر ينُّ هو اآلخ. والسلفاينا. فالّدين الداين هو األول والوصال، ويف سائر األحوال، ولو يف حملة خيال

 : مظن: وهنا يقال اين،الثاين، ولقد وضع املعاين تعلقها باملباين، كما رفع املباين تضمنها للمع
  تتتتتتتتتتتتت ف  الم تتتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتتتت  
  يتتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتتتر  أ تتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتت  ف فقتتتتتتتتتتتتت 

 

 إ متتتتتتتتتتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ستتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ل  قتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     
 متتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتت   فيتتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتتر ع المضتتتتتتتتتتتت    

 

 وعال
ٌ
 : جموعظة

ىل أوج إرحل تكيف تستمد لطائف املعارف ووجه  قلبك متوجٌه إىل كثائف املآلف؟ وكيف 
ائر، ان السرميد املواهب والعوارف، وأنت م ثابر على حضيض العوائد واملتالف؟ وكيف جتول يف

 : نظم: وقال وفكرك حمصور يف سجن الظواهر؟
 ا تتتتتتتتتتتت ا إلتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت   ا متتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت 

 إلتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  ر     غتتتتتتتتتتت
 

 أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت     م تتتتتتتتتتتتتتتتتتر فتتتتتتتتتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتتتتتتتتتت    
 ل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  اا     ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   

 

 : إيضاح ووصية
قي به إىل  وإن رلفاينالفكر سلم القلب، فإن رقي به إىل الظاهر انقطع، ألن حده األجسام، وا

قام بلغت هذا امل ، فإذالثاينلالباطن فال حّد له، بل يستمر يف إدراك املعاين، ويوصله إىل كل أول قطعه 
 : نظم: وقال يف املعىن .[144: ]البقرة َّهئ مئ خئ حئ جئُّٱ

    تتتتتتتتتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتتتتتتتتتر إلتتتتتتتتتتتتتتتتتت   اختتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 متتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت   الم  تتتتتتتتتتتت ف متتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت   
 فتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتت  الق تتتتتتتتتتتل  ميتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتت  

 

  ا  تتتتتتتتت   زتتتتتتتتتيل الق تتتتتتتتتل   تتتتتتتتت  ال زتتتتتتتتتيل 
   تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتل فيتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتأ   ال  يتتتتتتتتتتتتل

  أ تتتتتتتتتتتتتتتت  القريتتتتتتتتتتتتتتتتل يق  تتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 : عالج
استعملها وداًء،  بهاتنالشهوة تطفئ نار الفكرة الرديئة، كما تطفئ نور الفكرة الصاحلة، فاج

 دواًء.
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 : نبأ
 املالئكة يشهدون بالذهن ما يشاهده البشر بالفكر.

 : مضارع
 .[131: ]طه َّ ىن نن من ُّٱأول خاطر كأول نظرة 

 : محاية
 كيف تغيب إذا جعلت ما يغيبك حمضرًا، وما ينسيك مذكرًا.

 : معني
 .هو الصرب يف كل آن، قدر ك صربك، صربَك ِسرك، إمنا أتيت لتصرب

 : نظم
 إ ا متتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتت  ع المتتتتتتتتتتر    ي  تتتتتتتتتت  الزتتتتتتتتتت ر
   تتتتت   الرضتتتتت  فتتتتت  الستتتتتخ   القعتتتتترل   ال تتتتت  

 

 فقتتتتتتت  لتتتتتتت  لتتتتتتت   ستتتتتتتر   متتتتتتت  لتتتتتتت  لتتتتتتت  يستتتتتتترع  
تتتتتتت رع    فتتتتتتت  المتتتتتتتر   تتتتتتت    التتتتتتت   ي تتتتتتت     ع

 

 : إخبار
 مقدار  كل امرٍئ حديُث قلبه.

ظ
ُّ
 : تيق

اقَّة يف عن احمل ةغفلقد خيطر بالبال يف بعض األحوال أنك كأحد الرجال مبجرد املقال، مع ال
هذه حالة وحوال،  األاألفعال، فتظّن من أجل معرفتك مبا جيب أن تكون عليه من احلال أنك كامل يف

 .[226-225: ]الشعراء َّ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس ُّٱالشعراء الذين هم 
 : حجة

بك ك يد، وسلا تريا هذا! أنت إذا منَت ذهبت عنك هذه الدعاوى كلها، وال تقدر أن ترى م
 يف مسلك من الكذب واألمثلة، أو يف حالة عدمية مهملة، فكيف إذا متَّ.

 : وصية
 غ.ال فراة املما لك من عمرك إال ما صفا، وليس مع أخالط اجلماعات صفوة، وال مع كثر

شغلهم مل  ن كل ماُل مال تسمح بأوقاتك للبطالة، وال للبطالني، ولو كربت مرتبتهم. إن مل خت
 الصفاء.تشرق فيك أنوار 

نها م ا خلوتك إذليست الشواغل بضارة ل ليس يف هذه الدار موضع خلوة، فاختذه  يف نفسك.
 ع مألوف، والم قفنَّال تفه  ال تفتر وال تفترق، وأنت فيها، قد حتصل اخللوة يف اجلمع، لكن ملن قوا

 ن صداقته، فـال بد مك وأنه عدوٌّ لتثقنَّ مبعروف، وال تتكلنَّ على أحد أو شيٍء، وانظر إىل كّل ك
يدك احذر أن يقو، وكن واحدًا كامتًا غنيًا بذاتك ال من اخلارج، [96: ]املؤمنون َّ مك لك اك يقُّٱ

 حال أو قال أو مال أو آل، فإمنا تصل بالتجريد عن كل ما تريد.
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 لعالئق، وإمناد قطع ابق قواعلم أن كلَّ مراد  لك سوى رضوان اهلل تعاىل هو مبنزلة إله ، والسا
 واه شهد أن الهربأ من من توالتقرب بالصور من شعار املشركني، إمنا نعبدهم ليقربونا إىل اهلل ز لفى، 

 إله إال اهلل، وهذا الفخار مصريه إىل االنكسار.
 : كشف مفضح ولفظ مفصح

ىت غلب حَب، يف سوس النفوس عشق كامن، هو ِسرٌّ باطن، فمىت علقته مبعلوم سلَب وجذ
 َّ حص مس خس حس جس ُّٱيد بالصور مما بطن وظهر، ولو عال يف حسنه وهبر وحجب، فاحذر التق

 .[37: ]فصلت
 : حديث

مه، مه، وخدزواجه، ونعي"إن أدىن أهل اجلنة منزلة ملن ينظر إىل جنانه، وأ: a اهللقال رسول 
 ".عشيةوسرره، مسرية ألف عام، وأكرمهم على اهلل تعاىل من ينظر إىل وجهه بكرًة و

 : حتقيق
كون ي وهو يقدر أن دىن،أاملتأمل هلذا احلديث من املؤمنني به ال يرضى أبدًا أن يكون  اعلم أن

 ره إىل جنانهاهنا نظهنني أكرم، وحتقيق ذلك أن ما هو هناك مبينٌّ على ما هو هنا، فمن كان من املؤم
ظر إليه، ائم النهو دووأزواجه ونعيمه، وغري ذلك، فهو هناك كذلك، ومن كان قلبه مع اهلل تعاىل، 

د إىل ما ت، فسترا شئممعتمدًا رضاه فيما فرض عليه، فهو أيضًا هنالك على مثل ذلك، فاختر لنفسك 
 رضيت، أو هتوي إىل ما هويت.

 : نظم
 يتتتتتتتتتت  مم   تتتتتتتتتت     تتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتي  ي يتتتتتتتتتتت 
 م متتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتت اف فتتتتتتتتتتتت    لمتتتتتتتتتتتت 

 

  اامتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتت  ا متتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتت  ر  إليتتتتتتتتتتتت    
  تتتتتتتتتتت ا ف  تتتتتتتتتتت   ير تتتتتتتتتتت  ال ستتتتتتتتتتتل   يتتتتتتتتتتت   

 

 : فصل
ظ مبادرًا واستيق انزعجفإنسانًا نام عن ورده، فرأى يف منامه كأن ولده سقط من علّو، اعلم أن 

حالم، ا رآه يف األليقظة مباثال إىل احلمد والصالة شكرًا لكوِن ما أصابه إمنا كان يف املنام، فضرَب له م
 اع أنعم اهللب ودواذي جوهوحتقق أن مصائب الدنيا يف األهل والولد واملال، ويف سائر األحوال، إمنا 
ال مته، وكذلك حه يف نوا رآهبا على الغافلني ليجيبوا الداعي، وليس األمر باحلقيقة يف يقظته، إال كم

 وجواذب إليه  اهلل،ة إىلمن نبه من غفلته، يف نومه أو يقظته، بنعمته أو نقمته، كل ذلك الشيء داعي
رت به لقد تكرن، وما وجل يف مسع إنسا عما سواه، وهذا مما جيب أن يشاهد يف كل آن، فهو أنفع

 أمثال كثرية يف القرآن.
 : نظم
تتتتتتتتتت تتتتتتتتتت  ع يتتتتتتتتتت  م      تتتتتتتتتت  اا تتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتت    ع  ع
 إليتتتتتتتتتتتتتتتتت  يقتتتتتتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتتتتتت ا ل    تتتتتتتتتتتتتتتتت   

  تتتتتتتتتتت ل ا   تتتتتتتتتتت    فتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت ا   لتتتتتتتتتتت   
 

 ال تتتتتتتتت     تتتتتتتتت ا  فتتتتتتتتت   تتتتتتتتت  لتتتتتتتتت    ع   تتتتتتتتت     
   تتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتتترا   الضتتتتتتتتتتتتتتتترا   
  م تتتتتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتتتتتت   مر تتتتتتتتتتتتتتت  اا تتتتتتتتتتتتتتت ا   
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 : مثال
لعلم أوجب اإن : الن ي قأالرائي يف منامه ما سيقع قبل وقوعه، ومل جيز اعلم أنه كما تقدم علم 

س ن اإلنسان ليلواقع موع اوقوع الواقع، أو الواقع تبع العلم، فكذلك فهم هبذا املثال أن املوجب لوق
دم. قتلمعلوم، وقد لا تابع لرؤيهو العلم القدمي، بل العلم القدمي تابع للمعلوم، وإن تقدم، كما أن علم ا

 فاختذ ذلك ميزانًا، واجعله لك برهانًا.
 : نصيحة شافية

طور خببالك  اخطرفإذا اشتبه عليك أمر فلم تعلم هل هو مما جيب أن ي رغَب فيه، أو عنه، 
، فابق معه، لك اآلنذيف  ، فإن كان ذلك األمر مما يبقى معكلة ت املوت، إذ ال حميص عنه، وال مهباغ

 أو مما يفارقك ففارقه .
 : م يف مثل ذلكنظ

 يتتتتتتتتت  متتتتتتتتت   قضتتتتتتتتت   متتتتتتتتترف فتتتتتتتتت  ضتتتتتتتتت  
 يستتتتتتتتتتتتير ستتتتتتتتتتتتير القتتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتت   
   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    هللا التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 افتتتتتتتتتتتتتتتترف  تتتتتتتتتتتتتتتتأ  المتتتتتتتتتتتتتتتت     ي  تتتتتتتتتتتتتتتت 
   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ي   لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا   
 ف تتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتت   ا متتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتت 

 

  يتتتتتتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتتتتتتتت  الر تتتتتتتتتتتتتتتتت   
    لتتتتتتتتتتتتت ع متتتتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتت  
 ي تتتتتتتتتتم  متتتتتتتتتت  التتتتتتتتتت ا   التتتتتتتتتت   ح  ال ضتتتتتتتتتت  
   تتتتتتتتتتتتتت   قضتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتت  

  تتتتتتتتتتتتتتت لم    تتتتتتتتتتتتتتت   الخيتتتتتتتتتتتتتتت    قيقتتتتتتتتتتتتتتت   
 فتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت        تتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت  

 

 : تقوية
ىل، هلل تعاىل اإإن عجزت عن ذلك لضعف  أو إلف أو غري ذلك، فعليك باإلخالص يف الدعاء 

 ، وغلقتسبابالذي ال شك تعرفه إذا وقعت يف خطٍب جسيم، وهوٍل عظيم، وتقطعت بك فيه األ
 شركة وجهة  الوعه، بة به، وتوجه  ال التفات مدونك األبواب، أوما تراك كيف تدعو حبضور ال غي

 .[41: ]األنعام َّ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب ُّٱفيها، فإنك ال تدعو معدومًا، 
 : زيادة

ستخرجه نتائج ، ومل تصويرادع  اهلل الذي مل يتناه يف األوهام بتقدير، ومل ميثل يف األفكار بت
ة، عليه األزمن ، فأجرتوقاتشخصًا مشهودًا، وال وقتته  األالعقول باألفكار، فتجعله شبحًا حمدودًا ال 

 .[50: ]طه َّ هث مث هت مت هب مب هئ ُّٱوال أحاطته اجلهات فتضمنته األمكنة، بل هو الفاطر أبدًا، 
ل وتفهيم

 
ث
 
 : م

 املوحد بالفكروملآرب. يم ا البطالة، وإمنا تنقسم األفكار بتقسالفكر كالعبد إذا مل تكده مردته 
 وم مهًا واحدًا، ففكر فيه.من جعل اهلم

ض إن الغرفبه،  أن يفكر يف عيوب نفسه ومساقط هواه، وما حيتاج إىل تكملتها: فأول ذلك
اد، ومن وس العبف يسسلوك سبيل األنبياء، وسبيلهم سياسة البلدان والسكان، ومن مل يسس نفسه كي

 مل يسس بدنه كيف يسوس البالد.
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يمت نفسه بيعة ولر الطوإصالحها فال يفكر يف شيء من أمو إذا خال بنفسه بعد معرفتها: الثاين
،  جذبه إليهايفلطبيعة اتال عن كل رذيلة ليحيا بالفضيلة، وليعلم أنه إذا خال بنفسه، وختلى بسوسه، خت

 رف. يظوكلما الح لطيف روحاين باٍق جذبت مبثله إىل كثيف جثماين فان ، فليجذف وال
طعه عها حينًا وتقمنا يقطنه إه اهلرب منها ألاألفكار، أنه ال يفيدوليعلم املغلوب بكثرة الوساوس و

عزم إال حبزم، و نال ذلكال يأحيانًا وإمنا يفيده اهلرب من احلظوظ، فإذا قطعها انقطعت عنه األفكار، و
 صادق على املوت.

 : مثال
 لب.لقذلك ا، وكالصدق له وجهان؛ أحد وجهيه ما كسبه باجملاورة، واآلخر كبقية األحجار

 : تعليم
ال  ت، وأنتقدر صور األمور الدينية كصور املشمومات، فال حتصل من صور املشمومات مهما

 تفرق بني رائحة كل واحد ورائحة اآلخر، فإن املقصود بالصور األرايج.
 : فصل

 إن وراء نطاق النطق ما هو أدق من أوتار العنكبوت.
 : نظم

 ألتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتر أ  ال تتتتتتتتتتتت ر ي  تتتتتتتتتتتتر    تتتتتتتتتتتت 
 

    تتتتتتتت  فتتتتتتتت  أفتتتتتتتت  الستتتتتتتتم  زتتتتتتتتم  غتتتتتتتت ير   
 

 : مثال
 Dألنبياء ، وكشف اي مثل بالسراج يف آحاد البيوت لياًل Fاعلم أن كشف األولياء 

ب على بعض حبس ي بعضهاستعلمبنزلة نور الشمس العام على املوجودات هنارًا، والناس مبنزلة الطيور امل
زئيًا، وبني لسفلي جر الناظر بالنو، فشتان بني اعطاة لكل واحد منهم من حيث جنسه وخلقتهالقوة امل

هنا يرجع ، ومرادنا باجلعِل ها[40: ]النور َّ هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱالناظر بالنور العلوي كليًا، 
الِق مس من جعِل خنور الشر، وإىل النور اخلارج، ال إىل نور البصر، ألن نور الناِر هاهنا من جعِل البش

 الشمس والقمر.
 : تلخيص
سعد لسماين ب اجلأٌب روحاين، وأٌب جسماين، فلو كانت السعادة حتصل باأل: سماناألبوُة ق

حنن يف بطن سالم، ووال هبا اليهودي والنصراين، فاألب الروحاين على التمام هو النيب عليه الصالة
على عدد  ت اخلمسصلواالكون كاجلنني، والتكاليف الشرعية تكمل الصورة الروحانية. وهلذا جعلت ال

 .الدةواس اخلمس، فلنحرص على أن تكون الصورة كاملة ليفرح بنا أبونا عند الواحل
 : ختصيص

اإلنسان لوح تنتقش فيه امللكوتية وما حتتها وما فوقها، فامللك جزؤه، وله باجلسم ملك آخر هو 
 املتصرف فيه باالختيار، وبالعقل ملك آخر ال حتيط به األفكار، يتصرف به يف اجلسمانيات، فبهذا
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سخرت له، وتفضل به على الروحانيات، وهلذا أسجدت له، فهو بالذكر ملك، وبإحاطته ملا دونه 
فلك. وملا فات اجلسمانيات، وفاق الروحانيات، ختصص بأمساء الصفات، وهبذا شهد النيب الكرمي، إذ 

ئر ما يف املالئكة من امسه رؤوف رحيم، فسبحان من أبدع هذا البشر، وأقدره على التقمص بسا
كشف وستر، وضعف وقدر، وهنى وأمر، وأطلق والصور، ودل عليه بالعيان واخلرب، فبطن وظهر، 

 وأسر، وغاب وحضر، وجحد وأقر، فقفا األثر، فعال وهبر، ودنا واستمر، فانقطع اخلرب.
 : تعليق

ل إمنا قي د، وذلكملراايف حبث وقع مع من يدعي أّن الوجود مظاهر احلق سبحانه، ويظن أنه فهم 
ء دّل على الشيواألله، أفعا هو احملتجب بالقوة الناطقة، لكوهنا أدّل عليه من غريها من بقية: لإلنسان

األجسام،  جسام يفاأل يبقى حكمه حكم اجلائز له، فكان اجملوز فيه من جهة الداللة حال فيه كحلول
وة و حمجوب بالقه: يقال أن ناأعين اللطيفة يف الكثيفة، كاهلواء يف اإلناء الفارغ، فأعلى العبارة هاه

 خت حت جت ُّٱ:  تعاىلم اهللالناطقة، لداللة النطق على موجود حي ناطق باإلرادة من غري شك. وهلذا أقس
طررنا ي اض، وهذه عبارة إمنا جازت على اإلنسان من جهة التوقيف الذ[23: ]الذاريات َّ حج مث هت مت

 عليها ال نه دالٌّأجهة  فالنطق حجاب للنفس منإليه ضرورة التعريف، ونفس املراد إمنا هو غري ذلك، 
فال جيوز  ،أو يقوم هبا فته،من جهة حلوهلا فيه، إذ النطق صفة هلا، وهو قائم هبا، والشيء ال حيل يف ص

 جسمًا لروح، جيعلها حبيث اإلنسان هو احملجوب بالقوة الناطقة حلوالً : لعاقل أن يفهم من قول القائل
اب فاطر لك احتج، وكذاملدلول من جهة أن النطق فعل ظاهر لفاعل باإلرادةأو إناء لريح، بل بفهم 

احملسوسات  لول، إذحال  السموات واألرض تعاىل مما برأ، بل مرادنا هبذه العبارة داللة على الصانع
 خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ: أظهر للحس، وأوقع يف النفس، وأقرب إىل التعريف، وهلذا قال تعاىل

  يف كلنه تعاىلإ:  يقل للسموات، أو ملن يف السموات، وإن جاز أن يقال، ومل[79: ]األنعام َّ مئ
ظاهرة،  اطنة أورة بذشيء من ذرة أو خطرة، لكن جواز داللة على مبدع، وافتقار إىل صانع، إذ كل 

الكاتب يف  لكن ليسوتب، شاهدة ذاهتا على ذاهتا، بأن هلا صانعًا، وال شك أن الكتابة تدل على الكا
ملمثول ألنه اثل من عد املببوجه، وال الكتابة يف الكاتب، إال بالقوة اليت هي غيهب هذا، مع الكتابة 

 فوق طور العقول.
افتقار  ت، وعلىاالوإذا كانت جزئيات الكليات دالة بأنواع الدالالت على صانع يف سائر احل

احملتجب  هو: ، فال غرو من هذا الباب أن يقال[50: ]طه َّ مت هب مب هئ ُّٱمطلق إىل غىن مطلق 
  يفضي األمريل، لئالالدل إن اإلنسان حيتجب بنطقه، وإمنا جاز هذا التمثيل من جهة: خبلقه، كما قلنا

لذي جل عن ، وجل اثالمن جهة التنزيه إىل التعطيل، فسبحان من ضرب خبلقه األمثال، وتعاىل عن امل
 .[11: ]الشورى َّ مهىه جه ين ُّٱاحللول حمتجبًا بفعله، وهو الذي 

ثل ذلك منزه عن  يتذا تنزه عن االحتجاب بصفاته خملوق ضعيف هبذا املثل األجلى، فكيف الوإ
اء، وهو ت واألمسلصفااخالق لطيف، وهلل املثل األعلى، فسبحان الباطن اخلفي عن كل ما يالحظه من 
 مظ حط ُّٱ لعقالء،ار االظاهر اجللي بسائر جزئيات ما يف األرض والسماء، الذي ال تتسلط عليه أفك

 .[255: ]البقرة َّ حفخف جف مغ جغ مع جع
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 : إجياز
 ال تتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت  أ  ع   تتتتتتتتتتتتت 
   تتتتتتتتتل   تتتتتتتتتير إلتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتت    ف خ متتتتتتتتت 
 زتتتتتتتتتتتتتت را  فمتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتت      أ تتتتتتتتتتتتتت     

 

    تتتتتتتتتتتتتتتت    التتتتتتتتتتتتتتتت  ي   تتتتتتتتتتتتتتتت  المم تتتتتتتتتتتتتتتت ح 
 أر ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    اا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ح
 م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أر ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  اار اح

 

 : عالج
 يتتتتتتتتتتتتتتتتت  ضتتتتتتتتتتتتتتتتت يم   أ م لتتتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتتتت 
تتتتتتتتتتتتتر الم تتتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتت اف   عتتتتتتتتتتتتت ع     ح 

 

   تتتتتتتتتتتتتتتتتت اف  تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا لتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتت ل  
  تتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتت ي ا  يعزتتتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتتتت  اا متتتتتتتتتتت  

 

 : حال
 متتتتتتتتتتتت  أ  ق تتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتت ف إلتتتتتتتتتتتت  إيتتتتتتتتتتتت   
 م  حتتتتتتتتتتتتتتتت   م لحتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتتتتتتت   

 

 إ     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت      المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
 متتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  ف لتتتتتتتتتتت     

 

 : عاشق
ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   أ         أ ع   ع فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتما    ع
  ا تتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتت    ال  تتتتتتتتتتتتت  أ  ف رم تتتتتتتتتتتتت 
 م   تتتتتتتتتتتتتتتتت  الق تتتتتتتتتتتتتتتتتل  أ تتتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتت  

 

  مستتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتم  ا أ تتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت  أضتتتتتتتتتتت    
 أ تتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتت   رمتتتتتتتتتتتت  مزتتتتتتتتتتتت ل م تتتتتتتتتتتت 
 مستتتتتتتتتتتتتتتتت    فتتتتتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتتتت  الم ضتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 : دعوى
 متتتتتتتتتتتتت   خ تتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتتتت     ر  تتتتتتتتتتتتت 
  خ  تتتتتتتتتتتتتت  اافتتتتتتتتتتتتتت    الم تتتتتتتتتتتتتت   مي تتتتتتتتتتتتتت   
     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     ف قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر  غ يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
   م تتتتتتتتتتتتتت  المقتتتتتتتتتتتتتت    ال تتتتتتتتتتتتتت    الم تتتتتتتتتتتتتت 
     تتتتتتتتتتتتتتت  ال ميتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت ا  
   تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت   التتتتتتتتتتتترل  تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت ل 
 أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    أ ا   يحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    يمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   

 

 فتتتتتتتتتتتتتتت     ل  تتتتتتتتتتتتتتت ي  تتتتتتتتتتتتتتت  خر تتتتتتتتتتتتتتت  اا 
  ال تتتتتتتتتتتتت    ال  تتتتتتتتتتتتت   خ  تتتتتتتتتتتتت   يقتتتتتتتتتتتتت 
   ر تتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت    قيقتتتتتتتتتتتتتتت 
  تتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتت  يق ضتتتتتتتتتتت    م تتتتتتتتتتت  ريقتتتتتتتتتتت 
متتتتتتتتتتتتتتتت   ال مريتتتتتتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتتتتتت  مقتتتتتتتتتتتتتتتت   ل   
 متتتتتتتتتتت   ميتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  ي 
    متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     لم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ال  قيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 : عجيب
  تتتتتتر    تتتتتت  يق تتتتتت   متتتتتت  فتتتتتت  الم تتتتتت    تتتتتتر 
  تتتتتتتتتتتتتتتت ا   ا  م تتتتتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت  رف

 

 فمتتتتتتتتت  فتتتتتتتتت  غتتتتتتتتت    قتتتتتتتتت ف فتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتت    ع أ ح   
 ل تتتتتتتتتت   ق  تتتتتتتتتت   متتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت    إلتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  

 

 : بيان
 إ ا  متتتتتتتت    قتتتتتتتت  فيتتتتتتتت  متتتتتتتت    تتتتتتتت  يق تتتتتتتت   
  تتتتتتتتتتت ا  إ ا متتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت ح م تتتتتتتتتتتر     لتتتتتتتتتتت   

  تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت ل فيتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت  مستتتتتتتتتتتتت رفأ
  متتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت  إ  أ تتتتتتتتتتتت  ف فقتتتتتتتتتتتت  مقتتتتتتتتتتتت ل  

 

ا     تتتتتتتتتتتتتتت   ف   تتتتتتتتتتتتتتترا  ف  تتتتتتتتتتتتتتت  ف ستتتتتتتتتتتتتتترح
 إلتتتتتتتت  متتتتتتتت    تتتتتتتت   يتتتتتتتت    تتتتتتتت  م تتتتتتتتر   تتتتتتتتر   

 أ  فتتتتتتتت ما م تتتتتتتت  ال تتتتتتتت  إ   تتتتتتتت   أ   قتتتتتتتترا
 ااختتتتتتتتتتتتتر ف تتتتتتتتتتتتت  ر  التتتتتتتتتتتتت  ي       تتتتتتتتتتتتت  
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 : أصل جيب علمه
 يما خيتارونه،فين ربوري جمغبيان القول يف اهلل تعاىل أراد من العامل ما هم فاعلوه، وهم مع ذلك 

 : نقول
ن ما مل يكن، جلها كاأمن  إن اهلل تعاىل أبدع العامل، وأعين به ما سوى اهلل تعاىل، وذلك حلكمة

تصور يف يإذ ال  عاىلمثل ذلك، والكل مراد اهلل توالعامل حمل األضداد من خري وشر، وحلو ومر، و
ة فتكون بإراد أمورًا لعبدقد يريد ا: العقل أن يكون ما ال يريد، وأن ال يكون ما يريد كونه، فإن قيل

يدًا كون العبد مرياىل أن ه تعإرادت: أن ال وقوعها. قلنا رد أيضًاالعبد، وإن مل يرد الرب وقوعها، ومل ي
 اد هلل، ولكنعينه مرهو بوقد علم اهلل ما يريده العبد، فلم مينع وقوع ذلك األمر، يف بعض األمور، و

 بإرادة زيد، فزيد غري جمبور عليه، وليس األمر مفوضًا إليه.
العلم، : هيلبية، وقانية احلركة والسكون، ومث: واعلم أن أعمال العباد عشرة؛ اثنان بدنية، وهي

 لكالم، والنية، واالعتقاد.والظن، والشك، واجلهل، والفكر، وا
مها رين أحدلكافاوإيضاح ذلك أن الكسب عبارة عن اختيار القلب، ال عن مطلق الفعل، فإن 

ا حلالفني أحدمهرًا. واضطراقلبه مطمئن باإلميان، ال يؤخذ لكونه غري مكتسب فعله بقلبه اختيارًا بل ا
عبارة  . فالكسب[225: ]البقرة َّ جنحن يم ىم مم خم ُّٱيؤاخذ لكونه مكتسبًا قوله بقلبه اختيارًا 

الختيار ه، فقد عاد اذا بعينهتار إنه تعاىل جرب املختار على أنه خي: عن االختيار ألنه مبدأ الفعل. فإن قيل
لم مينع فماذا خيتار  ، وعلمتارًاإرادته أن يكون املختار خم: جربًا، وهو حمال شرعًا ولغًة وعقاًل. بل نقول

ب علم مراد الريونه مل د لكنه مرادًا للرب، لكونه علم ومل مينع، وكسبًا للعبوقوعه، فصار الواقع بعي
ومىت  هنا مكتسبًا،لعبد هاان اكفاختار، فقد بان أنه مىت أراد العبد ما أراد اهلل وقوعه بفعل من العبد، 
ينئذ  حبل العبد ًا، ن مكتسب يكفعل العبد ما أراد اهلل وقوعه بفعل من العبد فوقع بغري إرادة من العبد مل

بور غري هلل منه، واجملرادها اأكمة إما جمزي بذلك الفعل الواقع منه ملا تقدم أيضًا منه، وإما جمبور عليه حل
.. اآلية، [110: ]األنعام َّخم حم ُّٱ: مؤاخذ إال أن يكون ذلك اجلرب أيضًا جربًا، كقوله تعاىل

 اآلية. [18: سراء]اإل َّ يل ىل مل خل ُّٱ: ويتحقق ذلك كله من فهم قوله تعاىل
 : نظم يف ذلك ليحفظ بسهولة

 متتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتت ع  تتتتتتتتتتتتت   هللا متتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت  ف
 ل  متتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت  أ   تتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتت   التتتتتتتتتتتتت 
 ف يتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  ف لتتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتت 
 فم  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  اامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر إ ا اخ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رف
  ستتتتتتتتتتتتتتل لتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتت 
 ف ل ستتتتتتتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتتتتتتت  يخ تتتتتتتتتتتتتتتتت رف    تتتتتتتتتتتتتتتتت 
 فتتتتتتتتت  القتتتتتتتتت    فتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتت  فتتتتتتتتت   مستتتتتتتتت 
   تتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتت  يزتتتتتتتتتتتتتت ر متتتتتتتتتتتتتت  ف  تتتتتتتتتتتتتت 
   إ تتتتتتتتتتتتتت  فيتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتر لتتتتتتتتتتتتتت 

  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  لمتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ر متتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت ف الستتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتت  أستتتتتتتتتتتتتتتتتتمر 

 

 فتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتت   متتتتتتتتتت   متتتتتتتتتت   متتتتتتتتتت  ضتتتتتتتتتتر 
 أضتتتتتتتتتتتتتت ا  متتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتر
  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   م قتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر
 ل   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت امر   يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر 
  زتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر  ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتر
 ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أرا  هللا أ  ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
 أ  غيتتتتتتتتتتتتتتتترف فتتتتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتتتر  ال  تتتتتتتتتتتتتتتتر
  تتتتتتتتتتتتت  اخ يتتتتتتتتتتتتت ر  تتتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتتت  الزتتتتتتتتتتتتت ر
     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  اازتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لق ر
   متتتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتتت ل  ال متتتتتتتتتتتتتتتتتتر

 ال   تتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتت لم رمتتتتتتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتتتتتتت  
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 : بيان
 ٰهجي مه جه هن من خن ُّٱ: . مث تاله بقوله[78: ]النساء َّ حلخل جل مك لك خك ُّٱ: مشابه يف ذلك قوله تعاىل

ني ب ، الثاين مبني لألول، وذلك أنه جيب، أواًل أن تفهم الفرق[79: ]النساء َّ هئمب مئ هي مي خي حي
ناس م أن الفإنه الزم. مث اعل ما أصبت: فإنه متعد، وبني قوله لو قال [79: ]النساء َّ من خن ُّٱ: قوله تعاىل

زيه اهلل ن ال جيملؤمابني مؤمن وكافر، والواقع منهم أو عليهم خري أو شر، فاحلسنة إذا صدرت عن 
 هلل عليها يفاجيزيه  ن العليها يف الدنيا بل يف اآلخرة. والسيئة، دون الكبائر، إذا صدرت من املؤم

، والكافر [31: ]النساء َّ رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ: اآلخرة، بل يف الدنيا لقوله
 جحُّٱ: . ودليل الثاين[30: ]فاطر َّ جمحم هل مل خل حل ُّٱ: بضد ما ذكرناه. دليل األول

 .[25: ]النحل َّ جس مخ جخ مح
يء. آلخرة شاذاب وجيب أن تعلم أن مجيع ما يعذب به الكافر يف الدنيا ال ينقص عنه من ع

 ص عنه من نعيم اآلخرة شيء.ومجيع ما ينعم به املؤمن يف الدنيا ال ينق
، ألن [79: ]النساء َّ ٰهجي مه جه هن من خن ُّٱوال شك أن من علم هذا وحققه وصدقه، حتقق أنه 

فرق  لك جزاء، والذ، ألن [79: ]النساء َّ هئمب مئ هي مي خي حي ُّٱذلك كله هبة يف الدنيا ال جزاء 
سم ما أصبت، ، بقي قابكأص أن يكون ما أصابك بيد اهلل، أو بيد العباد، من خري أو شر، فهذا قسم ما

 وقد بيناه من قبل نثرًا ونظما واهلل املوفق.
 : زيادة فيما اشتبه من األلفاظ

 َّ مئ خئ ُّٱ: بليسأمر ندب ميكن خمالفته كقوله تعاىل إل: اعلم أن األمر ينقسم إىل قسمني

 َّ ام يل ٱُّ: ، وأمر حتم، كقوله[35: ]البقرة َّ خص حص مس خس ُّٱ: ، وقوله آلدم وحواء[34: ]البقرة

من ف. [33: ]احلجر َّ خن حن جن ُّٱ: مل أكن ألخرج، كما قال: ، فلم يكن له أن يقول[18: ]األعراف
: ]البقرة َّ مج حج مث هت ُّٱ: ظن أن كل أمر حتم غلط، وكذلك إرادة ندب وحتسني، كقوله تعاىل

ادة إلر، فمىت مل تفهم من ا[107: ]يونس َّ ينجه ىن من خن حن جن ُّٱ: . وإرادة حتم وجرب، كقوله[185
 اجلرب يف موضع االشتباه فقد سلمت.

: ]األنعام َّ زتمت رت يب ىب ُّٱإن الكل بقضاء اهلل وقدره فهو صحيح، ألن اهلل : ومن قال
: وله تعاىلقلكربى جة ا، فال يظلم مثقال ذرة، وله أن يعفو وجيازي، فقضى بالفضل، والعدل، واحل[12
 .[11: ]الرعد َّ هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّٱ

 : شعر: وقال
 لتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتما   ر  تتتتتتتتتتتت     عتتتتتتتتتتتت عر 
  لقتتتتتتتتتتت   ممتتتتتتتتتتت  ختتتتتتتتتتت ا ر   تتتتتتتتتتت  أ  تتتتتتتتتتت 
  زتتتتتتتتترف     تتتتتتتتت   تتتتتتتتت      تتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتر 
    متتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  اامتتتتتتتتتتتر م  رفتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت 
  ستتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتأ   رضتتتتتتتتتت    لرضتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتت 

 

  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   رح    يم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
  تتتتتتتتتتتتتتت م  إليتتتتتتتتتتتتتتت  مخ فتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتتر 
 م تتتتتتتتتتت  إليتتتتتتتتتتت  ف ستتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت   أستتتتتتتتتتت  
  زتتتتتتتتتتتتت  اخ يتتتتتتتتتتتتت ر لتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتت   أ  تتتتتتتتتتتتت 
   تتتتتتتتتتتتتتت ي     رمتتتتتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتتتتت   المستتتتتتتتتتتتتتت  
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 : غرية، مناجاة
 : شعر

 إ   تتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  ا  م  رفتتتتتتتتتتت   
 ف ل  تتتتتت    ل يتتتتتت ا  ال  تتتتتتر الم تتتتتتي   تتتتتت  التتتتتت 
 ف تتتتتتت   تتتتتتتي  أ تتتتتتت  ال  زتتتتتتت  الم  ضتتتتتتتل فتتتتتتت 
 ف تتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتت     ال متتتتتتتتتتت  يم ستتتتتتتتتتت  

 

     تتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت م  أ خ  تتتتتتتتتتتتتتتت  ال  متتتتتتتتتتتتتتتت  
  يتتتتتتت ا   ستتتتتتتم   تتتتتتت  ال تتتتتتت   التتتتتتت   ال قمتتتتتتت 
   تتتتتتتتتر ال  تتتتتتتتت   غريتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتت    االمتتتتتتتتت 

  رمتتتتتتتتتت أ  تتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتت     فتتتتتتتتتت م     تتتتتتتتتت  
 

 : حل إشكال
إلنسان ا جبلة ذا يفهملا كان سبحانه دائم البقاء، ال يعرض له شيء من الفناء، صار من أجل 

ه، ة، داللة عليات العلض صفحمبة البقاء وشهوته، وكراهة الفناء، وبغضه، ألن يف جبلة املعلول توجد بع
 وإرشادًا إليه.

 : تفضيل التفضيل وحتصيل التنصيل

   م ا تتتتتتتتتتت   ر تتتتتتتتتتت يختتتتتتتتتتت      لتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت
 فقتتتتتتتتتتتتتتت      غيتتتتتتتتتتتتتتتر  يقتتتتتتتتتتتتتتت    إ  تتتتتتتتتتتتتتت 
  متتتتتتتتت  أ تتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتر ا غيتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتت  غيتتتتتتتتترف
     تتتتتتتتتتتتتتتت ل   أ  تتتتتتتتتتتتتتتت    إلتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتت

  متتتتتتتتت   تتتتتتتتت م   ا تتتتتتتتت    تتتتتتتتت    تتتتتتتتت    تتتتتتتتت 
   تتتتتتتتت    تتتتتتتتت  الستتتتتتتتتي ر متتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتر   متتتتتتتتت 

 إ تتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتتت :   يتتتتتتتتتتتتر ا  تتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت 
 ا تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتر  إ ا لتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت 
 فمتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت      لتتتتتتتتتت ا  ضتتتتتتتتتت ا   مح  تتتتتتتتتت 
    قيتتتتتتتتتت  فزتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتت   ي تتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتت 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتترا   أ  أر   متتتتتتتتتتتتتتتتتتترا ف ميتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 ف تتتتتتتتتتتتتتتت    يقي تتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتت   ي    ا تتتتتتتتتتتتتتتت 

 ف تتتتتتتتتت  هللا فتتتتتتتتتت لق   زتتتتتتتتتت  ف: فتتتتتتتتتتف    تتتتتتتتتت 
 إرا  تتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتر   أيتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتت  ف
 رمتتتتتتتت   يتتتتتتتت  الرامتتتتتتتت  ف تتتتتتتت  يتتتتتتتتر  إ  رمتتتتتتتت 
     تتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتتتي  التتتتتتتتتتتراميي   متتتتتتتتتتت   ر 
 أ  إ    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   أ  متتتتتتتتتتتتتتتتتتترا ف
 فم متتتتتتتتتتت  أرا  ا    تتتتتتتتتتت  اامتتتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتتتتر  ا
  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  ل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ  يريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  إرا  

 ستتتتتتتتتتت ق        تتتتتتتتتتت فمتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت امر ا
 ل تتتتتتتتتتتت ا إ ا متتتتتتتتتتتت  اامتتتتتتتتتتتتر فيتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتت م  
   تتتتتتتتتتتتي  أ تتتتتتتتتتتتي  اامتتتتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت ف
 فتتتتتتتتتتت أ   أ تتتتتتتتتتتي  اامتتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتتت  يقيم تتتتتتتتتتت 
 فقتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت امر التتتتتتتتتتت   إ  أ م تتتتتتتتتتت 
 فتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت  مق تتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتتي  خي لتتتتتتتتتتتت 

 

  أ تتتتتتتتتتتتت     غيتتتتتتتتتتتتتر ا  إيتتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتت   
 م تتتتتتتتتتتتتتت  ا م تتتتتتتتتتتتتتت   ا  ا تتتتتتتتتتتتتتت ا م  تتتتتتتتتتتتتتت  
  أ تتتتتتتترل  تتتتتتتت  م تتتتتتتت   فتتتتتتتت  القتتتتتتتترل أ  تتتتتتتت 
 يتتتتتتتتتتتتراف   تتتتتتتتتتتت  إيتتتتتتتتتتتت  ا  ال يتتتتتتتتتتتتر يمقتتتتتتتتتتتت 
  ر تتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت     خ تتتتتتتتتتتتت 

   ي  يتتتتتتتتتتتتتتتتت : ا  تتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتت ا    يتتتتتتتتتتتتتتتتت   
  إ تتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت    ا تتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتتت 
  تتتتتتتتتتتتتتتت ل  أ تتتتتتتتتتتتتتتتق  أ   تتتتتتتتتتتتتتتت ل  أستتتتتتتتتتتتتتتت  
      تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا       تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
  ريتتتتتتتتتتتتل إ ا متتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتت    يقيتتتتتتتتتتتت 
 فمتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتت  إ  المتتتتتتتتتتتتتتترا  الم تتتتتتتتتتتتتتتر 
 مريتتتتتتتتتتتت ي  م زتتتتتتتتتتتت في   الم تتتتتتتتتتتت  ممتتتتتتتتتتتتر 

 ف  تتتتتتتتت ا ف تتتتتتتتت  زتتتتتتتتت ف مميتتتتتتتتت :  إ    تتتتتتتتت 
 فأف تتتتتتتتتتتتتتتت ل   أف  لتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتتتتتتت  

    هللا  الرامتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت   م متتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتت
  قيقتتتتتتتتتتتتتتت  إيضتتتتتتتتتتتتتتت     أ متتتتتتتتتتتتتتت  ي متتتتتتتتتتتتتتت 
   متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  إرا ا  ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا  مقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
  م متتتتتتتتتتتت  أرا  ف  تتتتتتتتتتتت  اامتتتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتتتتت  ا
     مي تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتأمر ال  تتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتي 
  تتتتتتتتتت  الم  تتتتتتتتتتل اا  تتتتتتتتتت  اا تتتتتتتتتت  المستتتتتتتتتت  
 فمتتتتتتت  أ تتتتتتت   تتتتتتت  غيتتتتتتتر  لتتتتتتت  القتتتتتتت    اليتتتتتتت 
   تتتتتتتتتتتتتت ل   متتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت    لتتتتتتتتتتتتتت  أ   حتتتتتتتتتتتتتت 
  ريتتتتتتتتتتتتتتتت   ريتتتتتتتتتتتتتتتتل ل  ميتتتتتتتتتتتتتتتت  مم تتتتتتتتتتتتتتتت 

  تتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتت أ  متتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتي    
 أ  إ متتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتي  الخيتتتتتتتتتتتتتتتت   م  تتتتتتتتتتتتتتتت 
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 يغاير الوحدة ، أو ماتركيبواحد سبحانه يلزم عنه أن ال يكون معه غريه، لئال يلزم عنه ال: قولنا
من عدم، : قال، وال ين شيءماألول له إطالق الوجود والقدرة، والعامل بأسره مبدع ال : أزاًل. والواحد

كل شيء طلقة، وامل ل شيء من العامل، وهو الواحد بالقدرةلئال يظن أنه شيء. بل العدم سابق لك
درة ، وتعود القه قدميًاغري مقدور للقدرة األحدية، والشيء يف القدرة ليس ذاتًا، لئال يكون من الواحد

الوحدة وطلقة، ة املمقصورة على إبراز ما هبا من الذوات لألعيان ال غري، وهذا حصر مناف للقدر
ز م بأن ال عجن اإلعالعبارة عالعامل كان يف القدرة، والقدرة حميطة باملقدور، وهو : احملققة. بل قولنا

لقادر من ا شاء ااع مهناك، بل قدرة مطلقة على إبداع الذوات، والتعينات، وسائر املمكنات، وإبد
 القدرة مل يف. والعلم حميط مبا [8: ]النحل َّ ٰذ يي ىي مي خي ُّٱشيء مىت شاء، كيف شاء ال من شيٍء 

س علم، فكما لين يف اليكو زل يف األزل، وإذا انتفى أن يكون املقدور يف القدرة ذاتا، فقد انتفى أني
م ال معىن للعلقدور، وامل القدرة غريها، كذلك ليس يف العلم إال العلم بالشيء املقدور عليه، ال ذات

 َّ مه جه ين ىن من خن حنُّٱًا، القدمي إال اإلحاطة باملعلوم املعدوم، علمًا قبل وجوده موجودا ذاتا وعين

 .[14: ]امللك
  متقدم عليه،نه تعاىل، ألوهبذا االعتبار لزم أن يكون اهلل تعاىل أقرب من الشيء إىل نفس الشيء
ا كان الشيء ًا، فلمجيادفهو أقرب منه إليه علمًا، كما أنه أسبق منه له وجودًا، وأقدر عليه منه إ

لشيء اهلل أقرب من ما أن ا، فككان اهلل تعاىل عاملًا به إحاطةمعدومًا، كان الشيء جاهاًل بإياه علما، و
ن مية والقبلية ذ البعدإًا، إىل الشيء علمًا، فكذلك هو أقرب إليه منه مطلقا، أعين بكل وجه أزال وأبد

ة باطنة، يء نوريكل شجهة البارئ واحدة يف العلم والقدرة، ومن البني أن بالنور ظهر الوجود، ول
 ربت.قاهر، أظهر النور، عني الشيء، ودل الشيء على نوريته بعدت أم قابلها نور ظ

، وألسن لياهتال جتوملا لزم عن نفس األعيان نفس القدرة، كانت األعيان مظاهر القدرة، وحم
عما ومبصنوعاته،  احللول ه عندواعيها وخماطباهتا، والقدر سبحانه هو املتعايل عن كل شيء بذاته، واملنز

نحصر وال يا ال يأزل ئه وصفاته، لكنه تعرف بكل جزء من خملوقاته. وملا كان املعرفيعقل من أمسا
و اينًة أعوكل مشهود م قًا،يتناهى، عاد التعرف سرمديا ال ينقطع وال يتناهى، فكل معلوم تصورًا أو نط

لباطن ارة، وهو العبأنواع ابارة ذوقًا بسائر جتلياته، ومجيع خماطباته، داخل يف باب تعرفاته، وإليها اإلش
ئل ، قال له القاجل: لنان قومجل وعال : بذاته، والظاهر بآياته وسائر مبتدعاته، فلما كان أدىن من قولنا
 : واصفًا ملقامه يف باب التعرف، كاشفًا مبقاله من باب التلطف

    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر
 ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتأي  ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 خ  تتتتتتتتتتتتتتتل   ل تتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتي  الخ تتتتتتتتتتتتتتت لي
 ف تتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتت  ألستتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتت  الخ تتتتتتتتتتتتت ل
   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت را  ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر     لخ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل
 ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     رمي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  رمي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
   تتتتتتتتتتتتتتتتتت   خ يم تتتتتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 ل تتتتتتتتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتتتتتتتر    مستتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتت ل
   تتتتتتتتتتتتتتتتتر    ل تتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتتت ل ي 
 أر  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأراف يرا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 يتتتتتتتتتتتتتتتتتر  أ تتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتت  ر   ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتر 
  أيتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتر
  ي  تتتتتتتتتتتتتتتتتر   ل تتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتي  ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتر
   تتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتي  فتتتتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتتتتر

 ل  ر  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت را  يختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 خ   تتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتت   خ تتتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتتتتر
 إ   تتتتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتتتتتم    تتتتتتتتتتتتتتتتت   ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتر
   تتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتت   ي    تتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتت ل  ر

 ف  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل  ر فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ا  
 أراف  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م  ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
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 ف ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أر   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  را  غيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف
 

  لتتتتتتتتتتتتتتتت  أر غيتتتتتتتتتتتتتتتتر  ل يتتتتتتتتتتتتتتتتر    تتتتتتتتتتتتتتتتر
 

 : وصية
لفة. ك املخان تراعلم أن مجاع اخلريات، وأّس السعادات يف التقوى، والتقوى هي عبارة ع

 يس، وهنى آدمأمر إبلفآدم، وأو هني، وهلذا ضرب اهلل املثل بإبليس فاملتقي اتقى خمالفة مواله يف أمر 
قوى على نه ال تأعلم فافهم هذا جيدًا، وابسط يف ذهنك هذا املختصر، وطالعه طول أيام حياتك، وا

 جف مغ ُّٱوعما هتواه  تقوى إال بالصرب، فعليك به يف كل آن، واسأل إعانتك بالصرب على ما تكرهه،
 .[127: ]النحل َّمف خف حف

 : نظم يف ذلك
 ستتتتتتتتتتتتتتت ي  ال  تتتتتتتتتتتتتتت    أ زتتتتتتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتتتتتتترا   
 فتتتتتتتتتتتتتتتتتأي  ال  تتتتتتتتتتتتتتتتت    أيتتتتتتتتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتتتتتتتتترا 

 

 ي تتتتتتتتتتتتتتتت    زتتتتتتتتتتتتتتتت ر   تتتتتتتتتتتتتتتت  الم  تتتتتتتتتتتتتتتتل   
   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  يميتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

 

 : نهي
 ال َتردْد إليه بالقدرة ما رده إليك بالكسب.

 : تعريف
 اجملرد من األهواء يستخرج ودائع العقول بفكرة خالصة.

 : وصية خملص ونصيحة متخلص
ذ طعت، وخاست فتكار يف كل فان، والزم الصمت ماتنج  من كل هم، وذِر اال ضر املوتاح

 ن.بالصدق، واصرب يف سائر األحيان وإذا عزَّ أو تشابه أمر فتمسك حبكم القرآ
 : زيادة

شهوات منك ال طلبتومن سوس النفس أنك كلما قتلتها بسيف اجملاهدة، أحياها اهلل فنازعتك، 
 عود حيًة، فيكتب لك ثواب دائم.لتعود فتقتلها ثانية، مث ت

جهادها اجلوع،  باب"الدنيا مزرعة اآلخرة"، و: قوله وهذا هو اجلهاد األكرب، وهو معىن 
 وغاية جهادها خمالفة اهلوى.

 : تكملة
اإلنسان  ال وجودذ لوإشهوة النساء سبب لقيام الوجود، ولظهور األفعال اإلنسانية واإلهلية، 

ن افلوال اإلنس دوم،لكان حكمها حكم العدم بالنسبة إىل اإلنسان املع الذي له تظهر املوجودات،
ى سره، وقوي علوجود بأك الاملوجود ملا ظهر الوجود، ولوال الشهوة ملا ظهر اإلنسان، فتارك الشهوة تر

 عارج التجريدره يف مبفك الوقفة يف الوحدة بفكره، وأعِظم هبا صفة ملن تركها هلل بقوة دائما، ورقي
 مًا.مالز
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 : وصية
فال  ، علموكتكل صانوك فال تتبذل، أغروك فال تتذلل، جدوا بك وال تكبل، واستخدموك فال

 جتهل، أمنوك فال ختن.
متلك زمام  فكر كمان الاكتحل بالفكر وحرم على بالك أن يلمَّ به اهلوينا والفتور، واملك عنا

كل خطرة با يتصل ، وم، ومواقع اخلطراتالذكر، وعليك بالعلم املستفاد من النظر يف ضمائر القلوب
ال عن ه صدر إرح بيكاد ينش وهاجسة، وما ينقدح يف القلب من نور، وصفاء، وظلمة، ورين، مما ال

ىل إيفزع حينئذ  ألهم، فاهو  موهبة إهلية. اللهم إال أن تنكت من اهلل يف قلب عبد مؤمن نكتة تفزعه ملا
 شديد.لتعب الد وان ينال شرحا لصدره بعد اجلهد اجلهيالنظر فيما راعه حىت يتدرج بذلك إىل أ

ضروب ما  لنظر يفيه اوليس يكاد التعجب ينقضي ممن يزن بالعقل، وينسب إىل العلم، مث ال يغن
 كره.يعرض يف قلبه من اخلواطر اليت هي فواتح أفعاله، وبواعثها، مث يف منازل ف

عرض لقلبه م أنه يد علضع بصره الظاهر، وقورمبا تشتد عنايته يف تعرف أحوال عينه اليت هي مو
آلفات، امن  ما يعرض لعينه من َعَور، أو ضعف، أو عمى. كذلك يعرض لقلبه ما يعرض لسمعه

صالح إمل على لو عووكيف يرى تعّلم ما يصلح به ظاهره من العلوم الظاهرة، وقلبه جاهل حباله، 
قوى ىل أن يب، إدث فيه بتردد واضطراسّره، وإخالص طويته مبراقبة قلبه لدحض آثار وساوس حت

اهنا، عظيم ه أثر خاطر حق ال تردد فيه فسمي مهة، فإن بعث على فعل جزم مسي مشيئة، ولألدعية
 كرمه. بواهلل املمن 

 باب يف العامل
وأنت  ا عليك، هبيا من هو األقرب إيل مين، يا قاطع كل قاطع، تكرمت عليَّ بنفسي فبخلت 

رم عاود نت األكأنك، عأنك من كرمك ذو حاجة  إيلَّ، وكأين من خبلي ذو غناء الذي متلكها دوين، ك
 ليك.وب به عا يتاألخبل وناجاه يف سره، وأنا ابتليت ك ليؤنسه مبا يوحشه متعّرفًا إليه مب

، وال إياي إن خفت ك فما عرفت، وإن خفت  غريك فقد أشركت، لكين ال أخاف إال: قال
ني داعني املخلص من العلينعفوك سؤال اآلمنني، ولذنيب سؤال اخلائفني، أن جتأؤاخذ إال هبواي، أسألك ب

 ومتام الفاحتة. [2: ]الفاحتة َّىميم مم خم حم ُّٱلك الدين 
 كالم يف النفس وفيما هو من مجلة احلكمة يف إجيادها.

 هنميكنها عرفا النفس خملوق شريف لشرف موجدها سبحانه، أوجدها على هيئة قابلة لفيضه،
ٍر ما، معاين ، فهي باعتبا العلميفدًا هنا إياها، وال مطلقًا ألن هلا أواًل كانت قبله عدمًا بذاهتا، ووجوبعرفا

إمنا تبقى عدم، و غري الصور الظاهرة، وصور املعاين الباطنة، وإمنا خلقت من عدم لتكون باقية من
ا إياها عن ا رؤيتهجبهسم حلمبعرفتها؛ الواحَد األول سبحانه وتعاىل، فلو أوجدها غري حمجوبة باجل

 ا وتأملت يفالتذت هبفاها رؤيتها ملوالها، فتلطف هلا حبكمته، وحجبها لرمحته، وأراها إياها فيما عد
 سواها مث أمرها بشرائعه وهناها.

فإذا تركت هاهنا لذاهتا، وجتردت عن إرادهتا، فذلك أخص حاالهتا ألهنا إمنا تركت ذاهتا فلم 
ؤية رهبا، وذلك هو هناية املرام، ومتام الكالم، وإن هلا يف عامل اجلسم حاالت ال حتتجب هناك هبا عن ر
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حتد، ومقامات ال تعد يف دائرة  أبدًا، وال ترد، وكلما دارت دورة منها ظهرت لذاهتا بذاهتا، واختفت 
مبا فيها،  عنها لعلو صفاهتا، فرمبا ظنت إياها فاعال ومفعواًل، فلبست من الكرب رداء يرديها، وحيجبها

فيطلع عليها بارئها فيهديها ويداويها، مث يدبرها ويريها، فإذا دارت ثانيًا رأت ما رأته باديًا، لكنه يف 
رتبة  أعلى، وحمل أجلى وأحلى، فلما علت إذ دنت، قامت يف مقامها وادعت، فعاد سبحانه عليها 

ل على هذا املنوال دائرًة هبذا احلال، وما برمحته عليها، وهداها مبا لديها، مث سلم زمامها إليها، فلم تز
ذاك إال ألن من سوسها أهنا مىت انفصلت عن لذاهتا، واتصلت بذاهتا، ونزعت إىل كماهلا، وبزغت يف 
مجاهلا، وحتلت بصفاهتا، وجتلت على ذاهتا، شاهدت إياها يف كل ما سواها، فاستلذت لذًة عجيبًة ال 

مل تكن معصومًة بالنبأ العظيم، مهديًة إىل مىت ومع هذا كله حتصرها األلسن، وال تشاهد باألعني، 
الصراط املستقيم، فإهنا على ما هي عليها حمجوبة عن معىن املعاين، قد اشتبه عليها األول بالثاين، مث إهنا 
رمبا رقت، فترقت، فدارت باديًة، وعادت غاديًة، فدخلت من غري الباب، ولبست غري تلك الثياب، مث 

ا قطعت فوجدته اآلن جرعًة من شراهبا بل سنًة من سراهبا، فتوارت يف أحالمها، وقامت نظرت فيم
كما قامت قبل يف مقامها، ولكنها فتنت بأهنا تشاهد يف سائر الصفات، وجمموع احلاالت صور 
املثاالت جمموعة ومفرقة، كلية وجزئية، ظاهرة وباطنة تنطق باألحدية، وتشهد باألزلية األولية، فلما 
شهدت شهاداهتا يف مرآة ذاهتا، مالت حينئذ  إليها، ووقفت ذاهتا عليها، فتقدمت أمساؤها، وتعاىل 
عالؤها، وإهنا يف سائر هذه املثاالت املضروبة، واحلاالت احملبوبة، مطرودٌة هبا، حمجوبٌة بسببها، وال تزال 

ن دخلت من الباب، كذلك يف سائر املسالك، وكلما علت يف املمالك هوت يف املهالك، إال إ
واعتصمت يف الكتاب، فهنالك تواجلتها احملن، وختاجلتها الفنت، فإن استقرت يف سائر احلاالت مستمرة 
على الثبات، رمبا عطفها عاطف عنها إليها، مث أخذها منها وردها عليها، فرادها رائد من الشوق، 

مست تلك اآلثار، وحالت احلاالت وزادها مما يكاد ال يدرك إال بالذوق، فتغريت تلك األغيار وط
واخنلعت الصفات واهليئات، وهاهنا أيضًا رمبا وقفت فاحنرفت، أو انفصلت فاتصلت، فإن استقرت 
جاحدًة، واستمرت ساجدًة فهنالك هلا اإلمياء إىل ذلك، وقد كادت أن تقطع عنه املسالك. وعلى هذا 

كلما هبرت كثرٌة قّلت، وهي أبدًا ختلع التقرير جيب أن يكون التدبري، كلما ظهرت عزٌة ذلت، و
مالبس الكربياء، وتتقمص بقمص الفقراء، وتتبع مواطن اإلسقاط، وتسلك سبيل االحنطاط، إىل أن 

 تصل إىل احلدود، وحتل حمل املولود، فتكون على فطرة اإلسالم، فتلك رتبتها والسالم.
ز ، لئال ترباهوراجعًا إلي دودًا عليها،وبعد هذا النظام واالعتصام باإلمام، قلبك أبدًا إياها مر

ما  ن من املعايننها، فإده عاللطائف يف الكثائف، واملعارف يف املآلف، فتشتغل عن ورودها منها مبا تور
 ال يدرك باملباين ومن الباقي ما ال ميثل بالفاين.

 : نقل من الروض األنف
: ىلاعوهلذا قال ت قة من الريح،الروح هي النفس باعتبار، وهي العقل باعتبار. فالروح مشت

ي يف أصل من نفسي، ومثل ذلك أن املاء الذي يسر: ، ومل يقل[29: ]احلجر َّخف حف جف مغُّٱ
ا اجلنني. فإذ لروح يففخ االشجرة إمنا هو ماء فإذا مازج جسمها صار حامضًا أو حلوًا مثاًل، وكذلك ن

 عن مجلة ويعرب بالنفس [38: ]املدثر َّجنحن مم خم حم جمُّٱ كرب واكتسب س مِّي بعينه نفسًا.
 .اإلنسان
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لى هذا ا يدل عزيز ممثالثة أرواح وقد جاء يف الكتاب الع: عندي ثالث أنفس، وال تقول: تقول
قوف على مع الو الفكروكذلك الكالم يف العقل، إذا اتصفت به النفس صارت عقاًل يعلم ذلك ب كثري.

 مقتضى األلفاظ ُلغًة.
 
 
 : ص لة
 : شعر

 ال قتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت ا  ا تتتتتتتتتتت    قتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتت  
 ف ل زتتتتتتتتتتتت    لتتتتتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتتتت ا

 

 التتتتتتتتتتتتتتتت م  م تتتتتتتتتتتتتتتت ق  متتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتت م  
     القتتتتتتتتتتتتت    زتتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتت لق ع ال

 

 : بيان
 ي ميتة.، فهليس العقل شيئًا سوى التصور والتَّمثل، وإذا عدمته النفس عدمت ذاهتا

 من رسائل إخوان الصفا
جلن قبائل اوكة، املالئسريان قوى النفس يف مفاصل اجلسد واختالف أعضائه، كسريان أجناس 
إىل هذا  . فانظرفلنيواإلنس والشياطني يف أطباق السموات واألرضني، من أعلى عليني إىل أسفل سا

جلنة املستقيم بني لصراط اذا ااهليكل املبين باحلكمة، وتأمل هذا الكتاب اململوء من العلوم، وتفكر يف ه
نفوس لافكذلك حياة  نفس،ا أن حياة األبدان بالتوالنار، وتأمَّل هذا امليزان املوضوع بالقسط. فكم

رف ن، وكما يتصواجلوال لفكرس يف اْفسكن يف النوم واليقظة، كذلك النَّيال  ْسَفبالتفكر، وكما أن الَن
عامل، ة يف مجلة الت احلرككان املتكلم يف النََّفس الطبيعي، فيجعله إراديا، كذلك يتصرف يف الفكر. وملا

 ول.حيلّلزوم واالختالف والتغري، فسبحان الذي ال يتغري وال  لزم أن يكون حمدثا
 : أمر

 ب.ليكن قصدك من األفعال غاياهتا، فإن الزرع ال يطلب للعشب، بل ألجل احل
 : إيضاح شريعة حبكمة رفيعة

ة، واألخالق الديني عمالإذا فارقت النفس هيكلها بقي هلا ما اكتسبته من العلوم الربانية واأل
كس ورأت نت بالعا كالزكية، فلذهتا هبا مستمرة، كلما الحظت ذاهتا امتألت سرورا، وإذالصاحلة ا

حيم، جلود يف خهذا جوهرها مظلمًا فاسدًا، امتألت ترحًا وغمًا، وكيف الفرار هلا من ذاهتا، ف
وكل  ا بعده،مبول وعكسه خلود يف نعيم، فاحذر أن تقتصر على هذا فقط، لكنه مثال ومن ورائه ق

: ]سبأٱَّ مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ، و[20: هود]َّمه جه ين ُّٱإمنا يقبل حبسبه، ومن جنسه  قابل
 .[52: غافر]َّ زبمب رب يئ ُّٱ، و [37

 : نظم: وقال
  تتتتتتت خ  ستتتتتتت ي  الر تتتتتتت   ا تتتتتتت ا إلتتتتتتت  ال قتتتتتتت 
  متتتتتتتتتتترح   تتتتتتتتتتت  القتتتتتتتتتتت   التتتتتتتتتتت ي  ا ختتتتتتتتتتت    
تتتتتتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتتتتتتت ا     س   ف ستتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتر  إ  مع
 أر   تتتتتتتتتتتتتت    التتتتتتتتتتتتتت  ي  ستتتتتتتتتتتتتتم   أرا تتتتتتتتتتتتتت 

 

 م  تتتتتتتتتت  ختتتتتتتتتت ح  تتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتت    ا   تتتتتتتتتتل ال 
 ا ستتتتتتتت   استتتتتتتت     متتتتتتتتت  اا تتتتتتتت  ال   تتتتتتتتت 
 ي يتتتتتتتتتتتر   زتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتت  م  قتتتتتتتتتتت  غ تتتتتتتتتتت 
  إ  متتتتتتتتتتتتت   ل  تتتتتتتتتتتتتي     ر تتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتت 
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 : مثال
ب ذبته جذرب جب أن تفقه من خاصية الدنيا أن القلب مييل إليها، فمىت قابلها عن قجي

ر األحجار ائكسره لسه، واملغناطيس للحديد، وشفاؤه يف البعد، وكلما بعد أمن، وال تنفعه شدته وبأس
نيات عن الروحا إىل عند القرب، وذلك لعلة عشقية، وإمنا جعل القلب هبذه املنزلة ليميل بسهولة

، كذلك يدا آخرب حداجلسمانيات، وكما أن احلديد إذا الزَم املغناطيس زمانا صار فيه قوته فجذ
الح، فكذلك ؤثر الصت حلالقلب إذا الزم الروحانيات فعل يف غريه كفعلها فيه. وكما أن مالزمة الصا

  مالزمة الفاسد تؤثر الفساد.
 : شريعة حبكمة

الشيء  يل إىلمن امل اختيارًا وإرادة تتمكن هبمااهلل النفس كالزجاجة الصافية، وقد ملكها 
 . [20: ]اإلسراء َّنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ: وضده، وهو سبحانه ميدها مبا تريد لقوله تعاىل

فات موع الصن جمعاهتا من جهة صفاهتا، والشيطان عبارة والثواب والعقاب إمنا يقع على ذ
 سرًا، ميالةً  ال تكتم، والرديئة، فمىت اتصف هبا عادت كذابة، متكربة، جاهلة، غالظة، ال حتفظ عهدًا

، احة والتواينبُّ الرها حأبدًا إىل الشهوات، فإذا استمرت غلبت عليها العوائد وألفت الفاين، وقّيد
كره لتلبس تمر مبا األ هلا كالطبع، فلم تتأثر بوضع وال شرع، وعالجها يف سائر فصارت هذه األخالق

 الصرب.
 : نظم يف ذلك

 ل تتتتتتتتتتتتتتت م     تتتتتتتتتتتتتتت       متتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتت 
   تتتتتتت   إلتتتتتتت  ال تتتتتتت  فيتتتتتتت  ال تتتتتتت   تتتتتتت  ل تتتتتتت 
     تتتتتتتتتتتتتتتتت    رف  تتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتت  مق   تتتتتتتتتتتتتتتتت   
  ال قتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتت     اا لتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتت ا  

 

    مممتتتتتتتتتتتت   ق  تتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت     مستتتتتتتتتتتت  
  تتتتتتتت   لتتتتتتتت     تتتتتتتت  إلتتتتتتتت  الخ تتتتتتتت    ي متتتتتتتت  

 في تتتتتتت  متتتتتتت  ال ستتتتتتت  متتتتتتت  في تتتتتتت  متتتتتتت  ال ستتتتتتت   
 مقتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتت     فتتتتتتتتتتت  القتتتتتتتتتتت    ال متتتتتتتتتتت   

 

 : من رسائل إخوان الصفا
 حطُّٱين هلل الذائكة النفس الكلية ت سمى عند احلكماء طبيعة، وعند املشرعني هي ملك من مال

، وكما ينبُث النور واحلرارة من الشمس اليت هي [6: ]التحرمي َّحفخف جف مغ جغ مع جع مظ
من  إلنسانا ذلك يفكلك، ذسط األفالك يف مجيع العامل، وميد كالًّ حبسبه، وبه حيصل التكوين وغري بو

حال، ، كما من الطاألكرب عاملاحلرارة الغريزية املنبثة من قلبه، املتصلة جبزئيات بدنه، ومن زحل يف ال
، وكما من ه رضوانومن كبدومنه مالك، ومن املشتري كما من ال ]الصفراء[ومن املريخ كما من املرارة 

ن الدماغ، ، كما مطاردعالزهرة كما ينبّث من جرم املعدة شهوة املالذ ومنها روحانيات احلوت، ومن 
 َّجحمح مج حج مثُّٱومن القمر كما من الرئة، ويعاون بعضها بعضًا يف األمر الواحد، 

 .[14: ]املؤمنون
 : نظم

  فتتتتتتتتت ارف   ل يتتتتتتتتت  ال  يتتتتتتتتت     لتتتتتتتتت  التتتتتتتتت
 را   فتتتتتتتتتتتتتتتما فع   تتتتتتتتتتتتتتت  الخ يمتتتتتتتتتتتتتتت ع  تتتتتتتتتتتتتتت  

ا      أفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    اامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل    
  يتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت   ا  الخ يمتتتتتتتتتتتتتتتت ع ختتتتتتتتتتتتتتتت    
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  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر  متتتتتتتتتتتتتتتتتتت      
  ا  تتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتت   ال ميتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتتتتتتت 
 ف  رفتتتتتتتتتتتتتتتت  مخ   تتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتت ل  ر تتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 يخ تتتتتتتتتتتتتتتت ر ي زتتتتتتتتتتتتتتتتر ستتتتتتتتتتتتتتتت م      تتتتتتتتتتتتتتتت    
  تتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتت  ل ااستتتتتتتتتتتتم    اا زتتتتتتتتتتتت    
   تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت ا فتتتتتتتتتتتت  ال متتتتتتتتتتتت ر   تتتتتتتتتتتت    

 

 : موعظة
له املال،  أجل أن ب مناصب، والتاجر إمنا يفتقر إىل احلساالعامل الغري عامل كاحلاسب لغري ح

 وعدم األعمال أشد ضررًا من عدم املال.
 : جتربة وعلم

ه، شيء غري  كلطالبته الطفك بكل شيء، فإذا عرفته قطع عنك كل شيء، فإذا مل تر يف إذا
 أعطاك كل شيء.
 : تعريف

 .[10-9: ]الشمس َّزبمبنبىبيبرتزتمتنتىتُّٱ
انًا كون شيطيأن  كن أن يكون ملكًا بالفعل، وشيطانًا بالقوة ميكنالنفس ملك بالقوة، مي

 ك.ها عصتك، وإن عصيتها أطاعتبالفعل، وأمرها إليك، وزمامها بيديك، فإن أطعت
 بيان وافٍ 

ملسخر له ما األمساء ااحب سائر احملسوسات يف العامل األكرب أمثلة ملا يف العامل األصغر، وهو ص
املبسوط يف  تر، وهواست دم إلياه، املخدوم فيما عداه. فكثيفه ظهر، ولطيفهيف األرض والسماء، اخلا

 . العامل األصغر ليثبته مبا قّلالعامل األكرب ليعرفه مبا جّل، واجملموع يف
لباطن مما ره من اظهو وملا بدا يف املظاهر اختفى يف الظاهر، فيظهر يف اخلارج، ويرى ما وجب

ائر األوقات سئات يف اهلي إنسان أو حيوان أو معدن أو نبات أو هيئة منال يرى، كما تبني لإلنسان من 
 باطن. اليفالظاهر حبالة الكامن  ما حيبه ويكرهه، أو يعرفه أو ينكره، إعالمًا له يف

رة ما ينطق ه الظاهواسوكما أنه يدرك يف النوم حبواسه الباطنة صورا يف خياله، فكذلك يدرك حب
، ىواألتقى يرق تساب،هدى يف املثالني ليظهر ألويل األلباب فضيلة االكحباله، ونتيجة املدركني 

 ، فإن نظر إىلأوقاته ائريف س ه ناظر يف مرآته، مهدي إىل صفاته،وسيجنبها األشقى، فذو الفرقان بذات
، هنفسه يف عقاببليترفق فاه، خياله عاد سواه، مل ير إال إياه، مثاله حاذاه، مقاله ناداه، فعاله باداه،

ال، ، واحلال واملد واآللالولووليتلطف بإياه يف سؤاله وجوابه، إذ عائد كل ذلك عليه، واألمر فيه إليه، 
ال، وبقية واألشك ضدادفتنة يف اخليال، والقال والفعال، واهلجر والوصال، واحلرام واحلالل، واأل

ن كيانه، أو عما خرج وا، ئاهتاألحوال ضربت له هبا األمثال، واحلقائق على حاالهتا، والدقائق على هي
اهتا ئثابتة يف هي هتا،تنحى من مكانه، فذلك حبسب رأيه ال حلادث حدث فيه، بل كل حقيقة قائمة بذا

 ثى.ن ٌث أن ُأوإمنا يظهر لتغري مرآهتا تغري يف صفاهتا، وصاحب الدارين هو املسمى باثنني
نه اين ملا علم أغري الثتوال هى السرب، ولفسائر املعاين للواحد الثاين، ولوال وجوب األول ملا انت

 غري.
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 : زيادة
ائدة بزوال ، وال بائلةزمشاهد يف عامل الكون متثيالت معان  يف عامل العقل، واحلقيقة غري  كل

لذة  شيء خارج عنهبلتذ ال ، فياملثل، وإمنا يصور العقل ذاته يف اهليوىل، مث ينظر بذاته إىل معاين ذاته
 ظم.عين بالعقل هاهنا النفس العاقلة، وهذا هو الترمجان األععجيبة سرمدية، ون

 : تتمة
 ر، كذلك النفسىل الناعد إكما أن املرآة اليت رسخ فيها الصدأ ال يؤثر فيها الصِّقال، إال أن ت

 ب.، إال أن ت َرد إىل املصائاملغمورة يف حّب الدنيا، ال يؤثر فيها املواعظ
 : كشف ردى وسبيل هدى

نعها حظها مو الذي هفسه نظلم إال أن متنع الغري شيئًا يستحقه من اخلري، فالذي ظلم ال معىن لل
ت إىل العقليا الشهواتور ومن الصالح مبيله إىل الفساد، وإمنا خلق مياال إىل الطرفني ليميل عن الشر

وهنا هو  ،سان ظاملو إنهفمن حيث مال إىل األدىن فقد ظلم نفسه مبنعها عن حظها من األسىن، فهاهنا 
ت به  ما كنحل إىلأول مراحلك أن ترحل عنك إليك، مث تر: إنسان عادل، وهبذا يعلم معىن قوهلم

ل حال كيف  إليك عنك، مث تصري إىل من به رحيلك، وهو الذي كان معك يف الطريق، والطفك
افاك قطع ص، وملا افاكوأخربك عنك مث نبأك مبا مل يكن سره وعالنيته إليك، فلما صفاك واستصفاك ص
 ك.وصلة ل جعلهفكل ما بينك وبني غريك، مث قطع كل ما بينك وبينه، مث مجع كل ما قطعك به، 

هد
 
 : ز

قاء له، فال ما ال بقي والشوق إىل األشباح شوق إىل الفاين، والعقل منزه عن ذلك إليثاره البا
 نإ: فيقال هلا ألشباح،ة اسطفرق بني كثريه وقليله، ومن خداع النفس أهنا توهم الشوق إىل األرواح بوا

، أو كافر ه شيطانبماع من اجلائز أن يكون املشتاق إليه قد مات، أو انقلب عدوا، أو هو حني االجت
ن حاله ، فكيف جيوز الشوق إىل من مل يتحقق م[34: ]لقمان َّمل خل حل جل مك لك ُّٱ: لقوله تعاىل

ا ، وم[28: ]النجم َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱسوى صورة اجلسم مع جواز عدمه، فلم يبق سوى ظن،
كل ما  ، وإذا كان[15: ]التغابن َّٰى ين ىن نن ُّٱالبد من مفارقته فال فائدة يف مواصلته 

ناله يفاعله، وال  إال يف خرةخري أو شر، ليس له أثر يف اآل يفعله العبد مع غريه، أو يفعله غريه معه من
 خن حن جن مم ُّٱ، [46: ت]فصل َّمت هب مب مئهئ هي مي خي ُّٱ: خري إال من عمله، لقوله تعاىل

 . فما احلزم أن تعمل لسواك، وال أن تشتاق إال إىل إياك.[39: ]النجم َّهنجه من
 : وصية

وبك، ًا حملبنتظراجعل جسدك بيتك، وقلبك خلوة يف البيت، واجتهد أن ال تربح يف خلوتك م
 جدك حاضرًا، واملكان خاليًا.فلعّله أن يزورك في

 : تعليم
كتسب فيه، فمن كسب الباقي فال يقوم كسبه، ومن كسب الفاين فال اعلم أن قيمة العمر ما ي 

قيمة لكسبه، وال كسب أفضل من علم، فكثري العمر مع اجلهل قليل فان ، وقليله مع العلم كثري باق، 



710 

 

 

وتطويل قصريه إمنا هو بالتجريد، وتقصري طويله صرفه فيما ال يفيد، ومن استفاد علمًا، ولو يف حلظة أو 
يقظة ندم على ما من عمره فات، واحترز على باقيه من اآلفات، فطالت بالعلم أوقاته، يف نوم أو 

 .[55: ]الروم َّ زنمن رن مم ام ُّٱوطابت بالطاعة حياته، واملعرضون عن الطاعة 
 : شيطان

 نساناإل يفالشيطان اسم مشتق من شاط يشوط شوطًا يف األرض، وهو سرعة السري، وهو 
 د . كل وايم يفتقر به الفؤاد، بل يشوط دائمًا يف األرض، ويهكناية عن اخلاطر الذي ال يس

وهو : ليكة، وسفملالئاوهو امللكويت، وينقسم إىل أقسام ه ّن مبنزلة : واخلاطر خاطران؛ علوي
تها، ومعىن ا وروحنلطفهاألرضي الذي ُأهبط من اجلنة إىل األرض، ومعىن اجلنة مأخوذ من االستتار ل

و من اجلنة، ويت، وهملك يتعلق هبا، فما كان من اخلواطر علويًا فهو روحاين األرض اجلسمانيات، وما
 وما كان سفليًا فهو جسماين شيطاين، وهو من اجِلنة.

 يت.هنًا وقد ائميف تسجد له ديا عاقل! هو أىب أن يسجد لك سجدًة واحدًة وقد ُأِمَر، فك
 : إعانة وعالج

انقاَد.  عض قضمهبم نع  مشتهياهتا، فإن احلمار إذامبنعها : ي ستعاُن على النفس بثالث؛ األول
تضرع ال: . والثالثمل عليها ي ححتمل أثقال العبادة فإن احلمار الذي يذلل حرانه إمنا يذل بثقل م: الثاين

 إىل اهلل من شرِّها دائمًا.
 هلل.ن ذكر اإدماء بوسوسته، وتعرُّف مكائده، وترك االعتنا: ويستعان على الشيطان بثالث

 : معراج
ي إىل ما يوح قبًاالقرآن فهرست الكل، فاستعرض من العوامل مهما أمكن بقرآن الفجر، م تر

ا بدأت به، فكر فيمبال فكرك من املعاين باملباين، فإذا تألق برق فكرك يف معراج فاحفظ أول هنارك
 حيفظ لك النهار كّله.

 : كشف
ىت تشّبه لوي، ومالع ماّدته من العامل كما أن مادة احليوان االسطقسات، كذا العامل السفلي

له املفارقة، و ذلك بعدويه، فاملفعول بالفاعل صار واسطة بذاته يف تدبري العامل، وإجياد ما جيب وجوده 
 انيات.لروحاقبلها حبسب التشّبه بالصفات إجياد تأليفي يف اجلسمانيات، وإبداع يف بعض 

م، رض اجلسيف أ واجلسم أرض، والّنفس نواةفاإلنسان عامل سفلي، وسائر األشياء قشوره، 
ألرض اواة من الن يلحقها من نور احلق كما يلحق النواة يف األرض من حرارة الشمس، فمىت برزت

ت وقد عض املووم بوملا كان الن صارت خنلة، ورأت العامل وعجائبه، وطلعت الشمس عليها كفاحًا.
وب كًا، فال مطلشد إدراأوت اليقظة، علمنا أهنا يف امل رأينا النفس تدرك فيه من الغيب ما ال تدركه يف

 رة .أبلغ من املوت، وكلُّ طريٍق، ورياضة ، وجتريد  ال يؤدي إليه، فليس له مث
 : شعر

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتم   المتتتتتتتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ع 
 المتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت ل هللا لتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتتتت 

  زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ع  
    تتتتتتتتتتتتتتتتتت لم   ل أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ع متتتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
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 فرا تتتتتتتتتتتتتتتتتل المتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتر   ا تتتتتتتتتتتتتتتتت ا  
 فتتتتتتتتتتتتتتتتت ل    لإل ستتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت    إلتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

   تتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتت   أزتتتتتتتتتتتتت   ع 
 غ ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   إ متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ع 

 

 : ومثله
    أ    يتتتتتتتتت  فمتتتتتتتتت   تتتتتتتتت     تتتتتتتتت   إ ا رمتتتتتتتتت

     تتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتي  التتتتتتتتتت م  متتتتتتتتتتتر    ق  تتتتتتتتتتت 
 

 متتتتتتت  ال تتتتتتت  خمتتتتتتت    تتتتتتت   تتتتتتت  متتتتتتت ر      
 ف  تتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتت   التتتتتتتتتتتت م    تتتتتتتتتتتت  مم   تتتتتتتتتتتت 

 

 : كمال
 م هبا.ني العلوب بينها الكامل من كان طريقًا جلريان النعوت اإلهلية، وهو يعلم الفرقان

 : النفس
 ت حصى، ا الللنفس مواطن؛ فهي يف كل موطن غريها يف غريه. ومع ذلك هي هي، ومواطنه

إذا اها. فب سّووحاالهتا وأمساؤها ال ت ستقصى، فهذا حاهلا مع موجود موجودات سواها، وواج
 قد جتلتوا، ا ذاهتاستقامت يف موطن صدق، وقامت على قدم عشق، يف باطل ويف حّق، جتلت هل

نية لطيفة، ن  روحامعا بصفاهتا، فخاطبها معناها كأنه سوَّاها، فظهرت يف صورة جسمانية كثيفة، أو
ت عوائدها، إذا قويوئب، فتراها يف منامها، وختاطبها يف أحالمها بأنواع الغرائب، وختربها عن الغا

 ا غريهاهفتارة يناطق رًة،ية وغريها جهاناإلنس وأمثرت فوائدها، مسعت تلك املخاطبات يقظًة من الصور
ارة ه النائم. وتل فأجابا سأمن الناس مبا تفهم، واملناطق هلا ال يعلم، كما أخرب املستيقظ العامل، إذ

لعمر أرباب اى ضيعة له عخياطبها املستيقظ ألمر له عرض، فتفهم من خطابه ما هلا فيه الغرض، كما نب
 القلوب.

 : نبأ عجيب ووعظ غريب
شان رة العطبصو احملصور يف سجن رغباته، إذا مات يف السجن، سجن فيها بعد املوت أبدًا

ة اآلخر ان يفكالذي كلما عطش شرب، وكلما شرب عطش، فاستمر أبدًا يف سجنه سرمدًا، وإمنا 
من توجعه آللة، كاضعف  ألنه إمنا كان يف الدنيا قد يثنيه عن استمرار تناوله من تلك الشهوركذلك 

اآللة تزداد و، فكيف نزوعنانه من املضغ من وجود الشهوة، فلو فرضنا أن اآللة ال تكل ملا تصور الأس
هم اخلارجون ف تكل. اللة قوة وضعفًا، فالقاطعون الشهوات يف الدنيا يستمرون يف اآلخرة مبثل هذه اآل

 .ًامدمن كل سجن، والداخلون يف كل أمن، فهذا حاهلم أبدًا، وهلم ملكة الترقي سر
اجلّن، ومىت  ىت تعبدىت محفيا من جعل قلبه بيتًا لشياطني شهواته، فهو ميدهم مبا يطلبونه منه، 

 خترج من السجن.
 : شعر

تتتتتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتتتتت  ا  ال تتتتتتتتتتتتتت   الستتتتتتتتتتتتتت   س 
 ف تتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت  يختتتتتتتتتتتتتر  متتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتت    
  ال تتتتتتتتتتتتتتتت  م    تتتتتتتتتتتتتتتت   في تتتتتتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتتتتت 
 متتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت  ا  التتتتتتتتتتتتت م   ا  ال تتتتتتتتتتتتت  
 متتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت   م   فتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت     

 

      تتتتتتتتتتتت  أ   تتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتتت 
 يختتتتتتتتتتتتتتتتتر     تتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتتتت    

 فتتتتتتتتتتتتتتتت  الختتتتتتتتتتتتتتتت     اامتتتتتتتتتتتتتتتت   أغ يتتتتتتتتتتتتتتتت   
 فقتتتتتتتتتتتتتت  لمتتتتتتتتتتتتتت  يم تتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتت  أ  تتتتتتتتتتتتتت 
 فتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا    تتتتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتتتتت ع ال تتتتتتتتتتتتتتتتتت   

 



712 

 

 

نه، وهو  بّد مالما  وخلق اهلل العامل، وشرع ترك الشهوات، وترك الوقوف مع اجلسمانيات إال
ي عنه كله، ملنهك اى ترالطريق املوصل إىل الغرض باللذيذ ال عني اللذيذ، فمن قويت نفسه هاهنا عل

شهوات اهتا الت جنقويت هناك على ترك مثله، فقطعت فسارت، وهذا السري هو جنة النفس والواقفا
 َّىنين من حنخن جن يم ىمُّٱ: اليت وقفت معها، فمن مل حيتجب هاهنا مل حيتجب يف اآلخرة

ات الشهوأن وطلوهبا ليس له آخر، فقد بان لك أن النفس تكون مترقبة أبدًا، إذ م [23-22: ]القيامة
 وظهر سرٌّ من أسرار الشريعة.حجاٌب، 

 : تنبيه
تني. واعلم احلقيق حتادالأنك الرائي واملرئي، وليس : اعلم إمنا ترى األشياء حبسب نظرك، فيقال

 ذاته ه، فاملرئي يفيف ذات رئيأن املرئيات كلها هلا اعتباران، أحدمها من جهة الرائي، واآلخر من جهة امل
قائقها من حاء على ألشياته احلاصلة له وصفًا من حيث الرائي، فمن قطع إياه رأى له حقيقة غري حقيق

ائر اخللق فإمنا يرى ما ، وأما غريهم من سDنظر األنبياء  ّلة ذواهتا، ال حبسب نظره. وهذا حمجه
حد رؤية الوا العوام درجةفيراه باطنًا وظاهرًا، نومًا ويقظًة، حبسب نظره ال حبسب املرئي يف ذاته، 

اء، وكالمها األنبي ن عنكثريًا، ودرجة اخلواص رؤية الكثري واحدًا، وأعين باخلواص هاهنا املنفردي
 ، فتارة يتغريجلليديةون امرٌض، إذ يعرض للبصرية ما يعرض للبصر، كما يعرض من تغري املرائي لتغري ل

يثبت لون واحد، ف غري علىتبت يث املتغري ألوانًا، واملرئي واحٌد يف لونه، وهو مثال درجة العوام، وتارة
ن تغري ممت أنه قد علإن الكل واحد، و: املرئي ضرورًة، وهو مثال درجة اخلواص، ومن هاهنا قالوا
 لون املنظور نه وافقر لكوأنه صحيح النظ: لون جليدية عينه إىل الصفرة، فشاهد األصفر أصفر، ال يقال

ب الدرجتني، رض أربامت أن غري احلكيم املعترب، فقد علمإليه يف ذاته، لون الناظر يف صفاته إال عند 
م الذين تركوا ، وأتباعهDوهو من قبيل واحد، وهو فساد النظر، وال صحة إال مع األنبياء 

الختالف ر، ال امنظوأهواءهم، إذ نظروا إىل اختالف األشياء يف ذواهتا وهو االختالف الذايت لل
 ىيُّٱ: ذا قالحد، وهلن واواحدًا، ومل يروا الكل واحدًا، بل ع العرضي للناظر، ورأوا للجميع فاطرًا

 ، واكتفى ذكرمها عن ذكر ما فيهما.[79: ]األنعام َّمئ خئ حئ جئ يي
صًا نوا خوان كاواعلم أن درجة العوام أشبه بدرجة األنبياء من درجة اخلواص بزعمهم وإ

 بالنسبة إىل العوام، فالختصاصهم مبرض واحد دون أمراض شىت.
 : صفتان

ه ًا منه أن ذاتداه، ظنيتع ر بَّ عابد  هواه رأى خياله يف املرآة وحسبه إياه، فترك ما عداه ومل
 . وإذا نامأنا اهلل: فقال مواله، إذ مل يَر شيئًا سواه، وقامت بشبهة شكوكه دعواه، فأعمته عن عماه،

 .الشتباهال اوزوهذا املصاب تقطعت به األسباب، فكيف به عند االنتباه، يوم كشف الغطاء، 
ىل من كشف لغيب أون باور بَّ عابد بايع مواله على ترك ما سواه، والرضا برضاه، ورأى اإلميا

ضاه مل يعبد رن أراد . وماحلجاب، فقطع األسباب، ومل يطرق الباب، ومن أراد غري اهلل، فقد عبد هواه
 ن اجلنةووعلت على مت بار،قمة االصطإال إياه، وإقدام ذي اإلقدام على املقام هبذا املقام، قامت على 

 والنار.
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 : نظم
تتتتتتتتتتتتتت ع    تتتتتتتتتتتتتت   إ   خيتتتتتتتتتتتتتتر  م تتتتتتتتتتتتتت        ي  ع
    ل تتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتل ال تتتتتتتتتت ا  م تتتتتتتتتت     

 

 ل  ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   المزتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ح  ال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ   
ع تتتتتتتتتتتت    إليتتتتتتتتتتتت   م  تتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتت   زتتتتتتتتتتتت ف  فأ

 

 : حتقيق
 ى مدرجةألخرافما أنت به أنت هو، وهو مبا هو به هو أنت، إال أن إحدى الغايتني يف 

شرّي نال ، وكل بريًاْدَمجة، من حاول متيزها منها حاول عسريًا، ومن شعر بالوجد منها بقي حسم 
 هذه احلالة فقد برئ مما كان به منقوصًا ورقي إىل ما صار به خمصوصًا.

 : ضالل
 .، فافقه جيدًاد الكلاء ميالقلوب مبنزلة األرض، تنبت  ألوانًا من العقائد، والقرآن مبنزلة امل

 : مليليف ا
 إمنا أنت ما ملت إليه.

 : نبأ
جسام أن قني باألمتعلوكما أنه ال سبيل للجنني أن يدرك ما يف هذا العامل، كذلك ال سبيل لل

كل من ستمرًا يف اللترقي مان اكمل، وملا غمض األمر ُأمرنا باإلميان بالغيب، وإذا ايدركوا ما يف ذلك الع
جوده قبل أن وملعدوم ادرك يث، كنسبة األول إىل الثاين، فكيف عدٍم إىل وجود، ونسبة الثاين إىل الثال

 و غاية تبقى،ها يفىن اع ميوجد فيه، وهل إال ضرب  املثل، فبهذا جاء الكتاب املنزل، واملراد من إبد
علم يف نيا يدُّإذ ِسرُّ ال ريق،ومن رام أن يطلع على الغاية الباقية يف الذاتية الفانية، فقد خرج عن الط

 وليست [17: ]السجدة َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱرة. فكيف يعلم ِسرُّ اآلخرة يف الدنيا. اآلخ
بل أن  يقة املعرفة،لقاء حقس الالسعادة يف اللذات، بل اللذات تابعة للسعادة، وإمنا السعادة اللقاء، ولي

 فة، ومن اتصف فهو الذي عرف.تتالقى يف حقيقة الص
 : فكر

اد، وهذا ىل اإلحلبه إ يف كل واد ، هو جاسوس الفؤاد اآلخذ لصاحالفكر السيال املبتدر هجمًا
اد، قف له باملرصن عاد ف، فإهو األوىل باجلهاد من سائر األضداد، فانفه عن البالد، واحذر منه الترداد

 تلك.قحىت تبلغ منه املراد، وإن عجزت عن طرده، فاشغله وإال شغلك، واقتله وإال 
 : موعظة يف وقفة

ته العجاب  من رمح ترَ ؤذيك فهو رمحة عليك، ألنه منبه من رقدة اجلهالة والغفلة، أملكل شيء ي
 ة باالنتباه،ذه السنكم هفيف لدغ الرباغيث وقرص الذباب. فما نبه النائم هو أوىل أن ينبه اليقظان، 

ذل، ي، والعز مبا ا ي عّللصحة مبيذكر، والغىن مبا يفقر، واباالشتباه، وكم هذا النسيان مبا وطلب اهلداية 
 .[4: ]امللك َّرثزث يت ىت نت مت زتُّٱوالري مبا ي ظمي، والنظر مبا ي عمي، اقلب النظر قبل أن 

كرهت  فقد إذا أحببت اخلروج من السجن، فقد أحببت الدخول إليه، وإذا كرهت املوت
 ب املكروه، ويكره احملبوب.احلياة، فيا عجباه من عقل مقلوب، حي
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 : وصية
 وهتا.ي شهة البدن كعلف الدابة، إمنا تطعمها لتحملك، وال لتقضجيب أن تكون تغذي

 : حتذير
 النفس خزانة إبليس فيها سائر أمتعته.

 : يف املوت
قر يليه، فناء ال ، وغطر ببالك كأنك تشاهد ذاتك جمردة خالصة يف أمن ال خوف فيهَخيا هذا َأ

كمال ال قطعه، ووت يمعه، وبقاء ال وقوة ال ضعف خياجلها، وقدرة ال عجز ميازجها، وعّز ال ذّل م
 اهتا لذاهتا،لتذة بذهي مونقص يعيبه، ومجال ال شني يشوبه، يف ساحة ال أفق هلا، وراحة ال نصب هبا، 

ترضى  م. فكيفعظي تنظر بنور الزم، وسرور دائم، وعلم مستقر، وشهود مستمر، ونعيم مقيم، وأمر
، مع يف عيش باطل قاتاًل ّمًاائل، وهلٍو عاجل، وتستلذ س بعد هذا املقام يف دار اآلالم، وتقنع بظلٍّ ز

أِو إىل ون هواك ععد ف صحبة األموات، والتقيد بالفانيات، وعشرة األضداد، واالهنماك يف الفساد،
 غريك يرضيك، وال فرصة لك إال فيك. إياك، فما
 : نبأ

جزك عيك عل ذاتك فيك غيب عنك، وذاته منك غيب فيك، فهو معك أينما كنت، وبرهانه
 رائر، فاشهدها بالنَّواظر.عنك، فإن مل تشهدك السَّ

 : شكر
، الذي وقع فيه  العسريفعدل رؤية الّنعم بنفس الّنقم، شاغل بالشُّكر عن الصَّرب، فالعامل رأى ال
 .ى الع سر عداًللصرب علىل اإومعه الي سر، فضاًل عن بارئه، فاشتغل بالّشكر على اليسر فضاًل عن النظر 

لمك حشرفهما أ: اناعلم أن الصرب صربان، أحسنهما صربك على ما ترجو عاقبته، واحللم حلمو
سناها أ: اآنأصحهما صدقك فيما خفت مغيبته، والوفاء وف: عّمن حزت رتبته، والصدق صدقان

 وفاؤك ملن ال ترجو منفعته، وال ختشى جريرته.
 : وقال

 ف لزتتتتتتتتتتتتتتتتت ر فتتتتتتتتتتتتتتتتت  م  لتتتتتتتتتتتتتتتتت   ف   تتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

   ر  ر  تتتتتتتتتتتتتتتتتت ع   تتتتتتتتتتتتتتتتتت   مع   تتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 : وقال أيضًا، نظم يف الي سر
  تتتتتتتتتتتتتتتت      ل تتتتتتتتتتتتتتتت ر  تتتتتتتتتتتتتتتت  الزتتتتتتتتتتتتتتتت ر
  ال ستتتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتتت  إل تتتتتتتتتتتتت  لمتتتتتتتتتتتتت 
  اليستتتتتتتتتتتتتتتتر فضتتتتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتت     
  متتتتتتتتتتتتتت  رأ  فتتتتتتتتتتتتتت  ال ستتتتتتتتتتتتتتر  إزتتتتتتتتتتتتتت   ع 

 

 لرميتتتتتتتتتتتتتتتتت  اليستتتتتتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتتتتتت  ال عستتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
  تتتتتتتتتتتتتتتتت م  متتتتتتتتتتتتتتتتت  م زتتتتتتتتتتتتتتتتتي   اامتتتتتتتتتتتتتتتتتر

     ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل      تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 رف تتتتتتتتتتتتتتتت رفع فتتتتتتتتتتتتتتتت  ال ستتتتتتتتتتتتتتتتر    ليستتتتتتتتتتتتتتتت
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 باب يف املعمول
مل له منه إىل عا، لينقانيًافم موجودًا باقيًا، وأبدع له عاملًا يعرب  فيه سبحان من أوجد من العد

مهديًا  لعقل فصار بهّينه با، وزالبقاء ثانيًا، وجعله من أول اإلبداع مترقيًا يف العاملني دائمًا ساريًا
 ثااًل،مأل وضرب له بك يًا،وهاديًا، وجعل له احلواس اخلمس مؤدية إىل النفس، فعاد هبا اخلفي عنه باد

 فجعل الكتاب العزيز أقوااًل، واملبني أفعااًل،
صري  متفانيًا، وته مثاًلشوقاليظهر له هبما ما كان عنه خافيًا، وجعل هذا العامل األول املدركة مع
نا معشوقات هشبهتها ئف أمعشوقات العامل الثاين مثاًل أعلى مضاهيًا، فهنالك أمثال معشوقات هي لطا

صبح ته قد أبدعالذاك حماذيًا، ومن لدن األول سبحانه فيض مشهود يف ظّل م كثائف، فصار هذا
جذب به كليم واسيًا، خبصر جاريًا، حجب به املترّقي مبراقي األذكار يف سّلم األفكار فانقلب إليه ال

العاملني،  عشوقاتمبحتجب ارق خر صعقًا متالشيًا، فسبحان من ا: األسرار إىل نور األنوار، فلما قال
 مقُّٱراط مستقيم صهو على فنية وجعلها أمثااًل وصري ُكاًل إليها داعيًا، وتعاىل يف غيبه، وتفرد بالوحدا

، سبحانه وتعاىل عاليًا، وصلى اهلل على [3: ]احلديد َّملهل خل حل جل لكمك خك حك جك
 الرسول املعظم حممد، احلبيب املكرم صالة دائمة وسالمًا وافيًا.

 : أصل
لوجود، واهلل ظهر با إمنا لفظ البسيط، وال االحنصار يف مثله، ألن ذلكال جيوز على األول تعاىل 

صارت،  رات فبهلعباتعاىل قبل الوجود، وقبل البسيط، فهو الواجب بضرورة العقل لزومًا. وأما ا
 عفحّدق واجنم ارج،وكذلك كل ملحوظ، ألنه تعاىل تقدم امللحوظ والالحظ واللحوظ، والداخل واخل

 عدوم.ن هو ما ممنك ال تطلبهلبك، وانظر ممن تطلب حاجتك عند االضطرار، فإ وامجع أنوارك إىل
 : إجناز

لنفس، لمعبود  لعقلالنفس معبودة للجسم، فإذا اتصف بصفاهتا فهو هي، هو من غري احتاد، وا
و من غري ه فهو هصفاتفإذا اتصفت بصفاته فهي هو من غري احتاد. واحلق معبود للعقل، فإذا اتصف ب

 احتاد.
 : تعريف

ق احلس، لعقل فو، فاكما أن اخللق ملا يكون يف زمن، فكذلك اإلبداع هو ملا ال يكون يف زمن
 امًا.أصن فال يدرك إال خملوقًا، فإذا اإلبداع فوق العقل، فعادت مدركات العقل كلها

 : نظم

 ميتتتتتتتتتتتت  الق تتتتتتتتتتتت ل إلتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتتتترا ع 
  تتتتتتتتتتتتت   الم ا تتتتتتتتتتتتتل     تتتتتتتتتتتتت   أ   تتتتتتتتتتتتت  را  
 غ    ال  تتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت لم       تتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت 

 ستتتتتتتتتتتت    لتتتتتتتتتتتت  اا تتتتتتتتتتتت ا   اا متتتتتتتتتتتت  ع  ا 
 أ تتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتت    إليتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت ع إ تتتتتتتتتتتتت ر   

 

 متتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت   غيتتتتتتتتتتتتتر    تتتتتتتتتتتتت  أزتتتتتتتتتتتتت   ع  
 ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت     لتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي      تتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ع 
  متتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتترا ع  تتتتتتتتتتتتت  ف يتتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتترا ع 
 أف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ع  اا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ع  ااف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ع 
    تتتتتتتتتتتتتتت  ال ميتتتتتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتتتتت  ع 
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 : مثال
 ء حاصل.ملا عن اإذا كان التطهر هو املراد باملاء، فما دام الطهر حاصاًل، فالغىن

 : وهم
 إن فارقهملاء، وارق او الذي مل يفبطلت فضيلة املاء عند من حصل له الطُّهر، بل ه: ال يقال

 ة.الشريع كذلكاملاء، إذ الغاية من املاء معه، فال حيتاج إليه إال إن رجع إىل احلدث، و
 : خيال

يف، فإن سقط عنه التكلاهلا، ود نبه أنه ق رمبا أخطر العلم هبذه الرتبة يف بال العقل خيااًل ش بِّه له
 حاقق إياه وجده يف تلك احلالة مكلفًا، والتكليف حيث كان هو من الشريعة.

 : سالمة
يث نه من حعسقط يما دام للعقل وجود مع احملسوس ال يسقط عنه تكليف الشريعة، وهلذا ال 

 هو يف النوم، وإن سقطت من حيث الشارع. وإمنا يسقط عن امليت.
 : حماققة

يت، فليقل له هذه رتبوياة، قد صّح أنه إمنا تنال احلياة يف املوت باملوت يف احل: إذا قال العقل
له  ممن مل تفتح إما أنهات، وإمنا حّد العقل السماء، فما فوق السماء، فإما أنه يعترف أنه ما م: العقل

 أبواب السموات.
 : جتريد

 د.جمّر: هقال لكل متعقل ظاهرًا وباطنًا، ال يمن مل ميلك ملكة املوت عن احملسوس من 
 : بداية

 و عاطب.أارب من أراد ذلك فليبدأ باملوت عن احلظوظ، فإنه ما دام حيًا هبا، فإما ه
 : سري

ألفاعي، ان حلوم مقًا من ماتت حظوظه فصبحها حينًا كان آمنًا آنفًا، كما أراد أن يركب تريا
 ا.لسعها، ويأنف من مباشرهت فإنه آمن من

 : حتقيق
 العبودية يف تنزيه الربوبية.

 : نظم
 ي تتتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتتت      متتتتتتتتتتت   خمتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتترا رفع 
   تتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت  أف تتتتتتتتتتتتت  أ ا  تتتتتتتتتتتتت 
 يتتتتتتتتت  متتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتير إليتتتتتتتتت  الق تتتتتتتتتل م  رفتتتتتتتتت   
 إ  غ تتتتتتتتت    تتتتتتتتت  ف  تتتتتتتتت      يتتتتتتتتتل   تتتتتتتتت 
 متتتتتتت   تتتتتتت   أ تتتتتتترل متتتتتتت   ا تتتتتتت  إلتتتتتتت   فمتتتتتتت 
 يتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت  ر ال تتتتتتتتتتت   ي تتتتتتتتتتت اف  م ر تتتتتتتتتتت 

  فيتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتت  أضتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتت  رفع  
  فيتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتمل   م تتتتتتتتتتتت  أ اختتتتتتتتتتتترفع 
  أ تتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتت ف متتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتتتم  رفع 
 أ ستتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتت    ل ستتتتتتتتتتتي    ا تتتتتتتتتتترفع 
  رفتتتتتتتتتتتتت  أراف  فتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتت  مختتتتتتتتتتتتت  رفع 
 م تتتتتتتتتتتتت   ا     تتتتتتتتتتتتتت ل ال تتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتت  رفع 
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   تتتتتتتتتر  فتتتتتتتتت   تتتتتتتتت  متتتتتتتتت  أ  ر تتتتتتتتت  ف تتتتتتتتت ا
 أ تتتتتتتت     م    تتتتتتتت    غ تتتتتتتت   تتتتتتتت   تتتتتتتت ح متتتتتتتت  

 لمتتتتتتتتتتتتتتت    رفتتتتتتتتتتتتتتت  ل  تتتتتتتتتتتتتتتي   أ م  تتتتتتتتتتتتتتت 
   تتتتتتت  الم تتتتتتتت ف  تتتتتتتت   ع تتتتتتت   ال  تتتتتتتت      تتتتتتتت 
  متتتتتتتت   ي  تتتتتتتت    تتتتتتتتر  أستتتتتتتتم مف  لتتتتتتتت  التتتتتتتت
 أ   را تتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتت ي     تتتتتتتتتتتتتتتت   قتتتتتتتتتتتتتتتت م  
   تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت ل ا   تتتتتتتتتتت ل  أ  يقتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتت 
 يتتتتتتتتت  متتتتتتتتت    تتتتتتتتت     تتتتتتتتت ل  أ  يع تتتتتتتتت    تتتتتتتتت 
  تتتتتتتتتتت  لقر تتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت 
 ف  تتتتتتتت فع   تتتتتتتت  ستتتتتتتت    القتتتتتتتترل م تتتتتتتت  لتتتتتتتت 

   تتتتتتتتت  م تتتتتتتتت   تتتتتتتتت     تتتتتتتتت   تتتتتتتتت  ستتتتتتتتت    ال
 لتتتتتتتتتتتتت ا  أزتتتتتتتتتتتتت ا   يعخ تتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتت افع   

 

 يتتتتتتتتتتترا   تتتتتتتتتتت ل ي   تتتتتتتتتتتر  أ تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  رفع 
 فتتتتتتتتتتتتت  ي قتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتل أ تتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتت  رفع 

  تتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتت  رفع :  تتتتتتتتتتتتت  مريتتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتت 
  تتتتتتتتتتت ر ال قتتتتتتتتتتت   فقتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت   رفع 

    ي     تتتتتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتتتتتتت  رفع  تتتتتتتتتتتتتتت
 إ  القتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي     يختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مرفع 
 متتتتتتتتتتتتت  خ قتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتت ا  لتتتتتتتتتتتتت   أ امتتتتتتتتتتتتترفع 
 ف يتتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتل  ختتتتتتتتتتت ا رفع 
    تتتتتتتتتتتتتتتت ف   تتتتتتتتتتتتتتتت  ي  يتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت يرفع 
 فقتتتتتتتتتتتت  غتتتتتتتتتتتت ا  تتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتت  رفع 
 فتتتتتتتتتتتتتتت ل       لتتتتتتتتتتتتتتت   ال  تتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت  رفع 

    تتتتتتتتتتت  رفع ير تتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتت ا  ل ستتتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتتتت
 

غين عن واألرض، ات واهلل أكرب، اهلل تعاىل غيّن عما يف السموات واألرض، وله ما يف السمو
األمساء  دث. وله حياحملدث، وله احملدث، وغين عن أن حيدث وعن أن ال حيدث. وله أن حيدث وأن ال

: قال، وال ينايثحوالصفات، وغين عن األمساء والصفات، فغناؤه بذاته من حيث هو، وله ذلك من 
يد قالق ال يثبت ، واإلططلقاقتضت إهليته اإلجياد، فإهليته منفصلة عن االقتضاءات، ألن هلا الغناء امل

ا رأى ملا غلط العقل ا. وإمنمقيد باالقتضاء إلجياد وال لغري إجياد، بل له اإلطالق عن التقيد باإلطالق، أو 
د ثبت قذلك إذ كليس وات احلق تعاىل اقتضاء ما، قتضاء ما، فظن أن ذمصنوعات احلق تعاىل تقتضي ا

ًا عن إطالق ار لزومختيأنه الغين املطلق، فله إطالق القدرة لزومًا عن إطالق الغىن وله إطالق اال
 خل حلُّٱا يقدر لغىن عمق االقدرة، وله إطالق املشيئة فيما خيتار، وإطالق االختيار فيما يقدر، وإطال

 .[255: ]البقرة َّملهل
 : وهم

فس ت، والنسياا ليس جبسم هو منزه عن اجلهات، وال يتصور أن تقع عليه اإلشارات باحلم
هنا غري جسم أهم إىل بعض ليست جبسم، فهي تدرك ذاهتا وما دوهنا، وال تدرك البارئ تعاىل. وملا تفطن

ات، األرضي واصظن أهنا البارئ، فجعلها رهن الشهوات، حتكم عليها احلركات السماويات، واخل
 كيف ميتاز بعضها عن بعض يف األزل، وهي واحٌد يف ال حمل.و

 : نظم قال فيه
 إليتتتتتتتتتتتتتتت  إ تتتتتتتتتتتتتتت ر     متتتتتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتتتتتت ر 
   تتتتتتتتتتتتتتتت  مقتتتتتتتتتتتتتتتت    أ  مقتتتتتتتتتتتتتتتت     م تتتتتتتتتتتتتتتت    

 

    تتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت ر    ستتتتتتتتتتتتتت ل ال  تتتتتتتتتتتتتت ر    
 إليتتتتتتتتتتتتتت   إ  أ متتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتت    ا متتتتتتتتتتتتتت ر   

 

رة رة االستعا، ألن من األمساء ما عرب به جمازًا على صو[180: ]األعراف َّزئ رئ ُّّٰٱ
ك، لعني وغري ذلاليد وارب بهم به املقصود بصيغة من العبارة، خطابًا للناس على قدر عقوهلم، كما عليف

 ،واحتدت ذاته آته،كاملعية واألين، ومن نورت بصريته وطهرت من رؤية األغيار سريرته، وصفت مر
 رأى سائر أمساء الصفات كذلك، ونزه عما هنا ما هنالك.
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 : حتقيق
 مثل، وحنن الت ضًا ال ه أيمتثل وال تعلم، وصفاته من لوازم ذاته، لزم أن صفات ملا كانت ذاته ال

اتنا فنظن عارض صفنمنا إنعرف ما ال نعرف إال باألمثال، وال مثل لصفة من صفاته، فنحن إذا عارضنا 
ها صفاتنا كلصرًا، و وبأننا قد عارضنا صفاته، وكذلك إن عرفنا وال شك أن لنا قدرًة وعلمًا ومسعًا

ك لك، وليس كذلعلمنا ذر، وخملوقة مثلنا، فنظن مبشاركة اإلمسية أنا فهمنا أنه مسيع، بصري عليم، قاد
 .[255: ]البقرة َّملهل خل حلُّٱإمنا علمنا صفتنا 

 : نظم
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
  ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   أ ر   ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
 لمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل 
   يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف  ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا
    ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا
 ف لزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ع أ لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   م متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أر  القتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ي  
 إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترل م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 أزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ع   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ  حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 إ حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت : أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
  قيقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع الم م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
   قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  إيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   أ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 : تصديق ما قبله
 يتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت   خ   تتتتتتتتتتتتت   قيقتتتتتتتتتتتتت ع  ا تتتتتتتتتتتتت 
   تتتتتتتتتتت  المخ  تتتتتتتتتتتل  ا تتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتترف
 مر  تتتتتتتتتتتتتتت  اا تتتتتتتتتتتتتتت ا     تتتتتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتتتتتت  ر  
تتتتتتتت      تتتتتتتت   يتتتتتتتت    تتتتتتتت   فتتتتتتتت  ستتتتتتتت ا  مع  م 
 أ  متتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتترا   متتتتتتتتتتتت   قتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتت     
  إليتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتت  أ  ي تتتتتتتتتتتتت ع 

 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتتتتتتتتترف ل  تتتتتتتتتتتتتتتتتت    ي  تتتتتتتتتتتتتتتتتت ع  
 ف تتتتتتتتتتتتتتتتت  الم  تتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت   المتتتتتتتتتتتتتتتتت    ع 
تتتتتتتتتتتتتتتتت ع   متتتتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتتتتت    ف يتتتتتتتتتتتتتتتتتر  أ  مع   
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا  مع   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا  مع  ح    م  م 
تتتتتتتتتتتتتتتتتت    م   تتتتتتتتتتتتتتتتتت ع     تتتتتتتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت  م  ح 
   تتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتت   قيقتتتتتتتتتتتتتتتتت         تتتتتتتتتتتتتتتتت ع 

 

ذا اجلنة، وحنن إوالغيب  كذلكوِسرُّ السِّرِّ ال يكون أبدًا إال ِسرًا، فلو أمكن علمه مل يكن هو، 
 ظمنا أمرًا استعرنا له من هذه األمساء جمازًا.ع

 : إيضاح
 قون العلم.قون اجلهل، واملقّربون يّتاألبرار يّت
 : مثال

 نه.ِظّلَك حمجوب بك، فكيف يدرك النور الذي يظهره وهو حمبوٌس يف ظلمة كو
 : تعريف

 فذ فيك.النا ارقتدعبده باالأعرفك بالصفات االفتقارية، فليس هلا حمل غريك، واعرف من أنت 
 : مثال

ليس للشمس يف مقابلة شيء من األجسام كمال، بل هي يف إشراقها كاملة، ومقابلها له من 
، وهذا مثال كاف ، ومقاٌل شاف ، اإلنسان إشراقها نصيب حبسبه، وحسبه إليه ألنه هاهنا يف هذا املثال
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ه املقوالت كلها مجلة واحدًة، مل ومن كان يف باطنه التوجه إىل ما هو فوق طور العقل، فلو أفيضت علي
 تشِف له غلياًل، بل ذلك كما ال يسكن اجلوع باملاء والعطش باخلبز.

 : إظهار
هار الوجود، فعل بإظ الاعلم أن إظهار الفاعلية غري إظهار العقل، وإن دلَّ عليها، فأظهر اهلل

 رها.ن نومنوره وأظهر الفاعلية بإظهار فاعل خمتار، ونضرب مثاًل بالشمس والقمر الذي 
 : بيان

ق، لكن لية احلفاع نور القمر من نور الشمس، واحلركتان خمتلفتان، فكذلك فاعلية العبد من
النور  ألوجد ننسااإل حركة القمر غري حركة الشمس، فهو حبركته اليت لو كانت إرادية له كحركة

 حيث شاء، وإن كان من غريه.
 : تنزيه

ال ميكن  ال الذيالكم يف ذاته األعلى ذاته، فهو املنّزه عندل على وجوده مبصنوعاته، وتعزز 
 .جابإدراكه للخلق، فلما تقطعت دون إدراك حقيقته األسباب، علم أنه هو هبذا احل

 : شعر
  ق تتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتت  ال قتتتتتتتتتتت  ع   تتتتتتتتتتت   ق ل تتتتتتتتتتت 
    ققتتتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتتت  القزتتتتتتتتتتتت ر فأزتتتتتتتتتتتت   
  م تتتتتتتتتتتتت  رأ تتتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتت  رأ  ف زتتتتتتتتتتتتت ل  

 

    تتتتتتتتتتت  إلي تتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتت  رستتتتتتتتتتت ل   
  تتتتتتتتتتتتتتتر    لي  تتتتتتتتتتتتتتت   زتتتتتتتتتتتتتتت ر    متتتتتتتتتتتتتتت  

  تتتتتتتتي ع ال  تتتتتتتت ل  فتتتتتتتت  ال  تتتتتتتت ل فزتتتتتتتت ل  
 

 : نثر فيه
و هدرك الواجب وامل العقول واألفكار حمدثات، وكل حمدث حجاب، فكيف الوصل إىل

 احلاجب.
 : بيان

الصفات عني الذات، إذا نظر إليها من الوجه الذي يلي الذات وهي غري الّذات إذا نظر إليها من 
د إىل األقسام املتعددة، وهلذا مثال أن العشرة قائمة بنفسها فهي بنسبة الوجه الذي يلي انقسام الوجو

الثالثني ثلثها واألربعني ربعها، مع أن العشرة واحدة، فالعزُّ والذلُّ مثاًل إمنا هو لنا بنسبة شيء إىل 
سمى م ِذالًّ، شيء، إذ املتغاير كله للمحدث، فإذا نسب إليه سبحانه أهل العّز يسمى م ِعّزًا، وأهل الذل  ي

وإذا اعترب ذلك املعىن مع نسبته إىل املاضي من األزمنة استعري له لفظ األزلية، وإىل االستقبال استعري له 
لفظ األبدية، فهو املوصوف بكلماته، واألحد املتعايل بذاته عن أمسائه وصفاته، فافهم كذلك سائر 

ذات الكاملة تكمل غريها بالصفات، فمن الصفات، وإعالم أن الّذات الناقصة تكملها الصفات، وال
حيث هو تعاىل مكمل لنا بالصفات، صارت عندنا أمساء له وأما من حيث ذاته تعاىل فهو ال تغاير بني 

يف الكل، وهي بالنسبة إىل املعلومات علم، وإىل  ما تسميه له علمًا وإرادة وقدرة، فذاته كافية للكل
ية، وال مغايرة هناك، بل كما ال حيتاج يف شيء إىل شيء. املقدورات قدرة، وهي املوصوفة باألحد

وانطالق هذه األمساء عليه إمنا هو من حيث االصطالح املعروف املألوف عندنا، املبين عن ذات مبدعة 
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عاجزة، ولوال قوله لنا عنه تبارك وتعاىل ملا جاز لنا ذلك، بل تعاىل عن قولنا تعاىل، فاعلم أنه تنمحق 
الوصول إىل إدراك أثر من آثار مبدعها، وكيف ال وعلمه األول كان موجودًا قبل  قوى العقول دون

الزمان كما هو اآلن، لكنها تدرك عجزها عن ذلك كما يدرك الوهم عجزه عن إدراك حقيقة موجود 
ال يكون داخل العامل، وال خارجًا عنه، وال متصاًل به، وال منفصاًل عنه، وال ميكن أن يعرب عن حقيقة 

علم األزيل إال هبذه العبارة، ولذلك تتشوش العقول دون إدراك ذلك، فهذا معتقد  قوم اعتقدوا بضع ال
سنني يف العلم القدمي ما يعتقده الضُّالل حىت هدوا فضاًل من اهلل، واهلل تعاىل يزيدهم معرفة بعجز 

بل القبل، فقد طلب عقوهلم، فمن طمع أن حييط علمه وعقله حبقيقة علم كان موجودًا قبل الكون، وق
بيض األنوق، وقد طمع يف تناول العيوق، واخنلع باحلقيقة عن غريزة العقل، وباحلري أن ي َعدَّ أمثاله من 
اجملانني. فعقولنا أعجز عن إدراك العلم األزيل من النمل، بل من اجلماد عن إدراك علمنا بدرجات 

اليت هي باحلقيقة عاجزة عن إبداع شيء من  كثرية، ونسبة علمه إىل علمنا كنسبة قدرته إىل قدرتنا
 األشياء، فضاًل عن إبداع السموات واألرض من ال شيء.

تاه يف  ول وهلةأ من كان العقل يدرك الفرق بني القدرتني، وال يدرك الفرق بني العلمنيوملا 
 مننن زن رن مم امُّٱ: ، وقال عز وجلaاحلكم ووقع يف هذه األغلوطة، فسبحان من أرسل حممدًا 

 [115: البقرة]َّريزي ٰى ين ىن
بحانه س وجهه ا إىلفهذه إشارة صرحية إىل علمه باجلزئيات، منبهة بأن كل موجود له نسبة م

 فهم.وتعاىل، ولوال تلك النسبة ملا و ِجَد، فكل شيء يعانيه ألن وجهه إليه، فا
 : شعر

 يتتتتتتتتت  متتتتتتتتت    تتتتتتتتت ل   تتتتتتتتت  ااف تتتتتتتتت ر م  تتتتتتتتت فع 
    يتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتر      تتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتت ا

 ر  أخ   تتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت  أم تتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتتتت
 

 ل تتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتت ر  إليتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت   خ تتتتتتتتتتت فع  
 م  تتتتتتتتتتتترا   تتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتت اف ف تتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتأ افع 
 خ قتتتتتتت    فتتتتتتت  الخ تتتتتتت  متتتتتتت  خ   تتتتتتت  إ   تتتتتتت 

 

 : تعليم
ال يقال قبل فلوجود، اادث الوجود يريد به هاهنا ما سوى اهلل تعاىل، والقبليُة والبعديُة من حو

كان، وما ارض املن عود عارضان ملو مل يوجد قبل، فإن القبل والبع: إجياده قبل وال بعد حىت يقال
 يكن معه "كان اهلل ومل :سوى اهلل مبدع له، وهو من جهة املبدع ال نسبة له إليه، وهذا معىن قوله 

ه، وسبقه وجود غريال مفأزليته حاضرة مع أبديته. وحيث سلطانه ف ،شيء وهو اآلن على ما كان عليه"
 طرس.ذا الفرق، بل مها كسبقه ملا يف هللوجود املاضي كسبقه للوجود املستقبل من غري 

ونسبة األزلية إىل األزمنة كنسبة العلوم إىل األمكنة، إذ ال توصف العلوم بكوهنا قريبة من مكان، 
بعيدة من آخر، بل نسبتها واحدٌة إىل كل مكان، ومع ذلك فقد خال عنها كل مكان، ولوال القول 

ن كال القولني واحد، فليس كذلك، إذ ال إبداع إال ملا باإلبداع لكان الوجود فائضًا عنه. ومن زعم أ
مل يكن، واملبدع فقري، فاإلنسان أبدع له قدرٌة على الكالم والسكوت، وتكون القدرة موجودٌة مع 

مقرونة بغرض، وملا كان ذو الغرض،  اإلنسان عدم على الكالم، ألن ذلك مقرون باملشيئة، واملشيئة من
ضه، وقف العقل واحنط على إدراك مشيئته من فاعل قادر ال عبثًا، وهو غينٌّ ، فقري إىل غراإلنسان وهو
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إذ ذاك فوق قوة العقل، وليس يف قوته أن يدرك ما ليس يف قوته، ومن هاهنا تقدم األنبياء على العقول، 
 فليتأخر العقل هاهنا وليسجد.

 : مثال
على  ع قدرتهت مواملشموما ر عاجٌز عن إدراك كثري من املوجودات كاملسموعاتصبكما أن ال

ري من ك كثما خلق قادرًا عليه من املبصرات من حيث هو هو، فكذلك العقل يعجز عن إدرا
ل جمبول إن العقر، فاملوجودات مع قدرته على ما خلق قادرًا على إدراكه من حيث هو هو، فال تغت

ما ال جيوز وز، وفيجي ض فيماعلى التحلي بكل كمال من منع التعّري عنه، فال يعترف بالعجز، بل خيو
 له اخلوض فيه.

 : برهان على ما تقدم
 العقل عاجز عن إدراك عجزه احلقيقي، وأين هذا من إدراك العلم األزيل.

 : زيادة
ش شيء ما، ىل العرإافة اعلم أن مجيع املوجودات باإلضافة إىل العرش كالذرة، بل والذرة باإلض

 ئق األلوان؟عن حقا ؤالليست شيئًا أصاًل، فما للعميان والّس واملوجودات كلها باإلضافة إىل العلم
 : عذر وتفهيم

د عن ذلك بعية فكقد علمت أن كل ما يدرك العقل باأللفاظ املشار هبا إىل الصفات الذاتي
ال   خيلع صورتهملن، وما لزمااحقائقها أي بعد وإمنا لوال هذه العبارات لتاه العقل وانقطع ألنه يف أسر 

بعض  ورته يفلع صخن ذلك األسر، فجاءت األنبياء مبا هو فوق طوره، فكأنه إن تبعهم قد خيرج م
ملعرفة هي ان شجرة د، ألاملراهو األمر، وخرج من األسر وال يتم له ذلك إال باإلميان بالغيب، وهذا 

بله، إذ قل منها واه أك، والذي أغواه هبا هالشرع عناليت أكل منها آدم، وذلك أنه مال إىل العقل 
 خالف األمر مبا ظن أنه حق يف العقل، فافهمه جيدًا.

فها وجب وب أهداالقلوواعلم أنه ملا كانت املعاين جواهر، واأللفاظ أصدافها، واحلكم معادن 
ه ومن م معانيلكالعلى كل من فتحت اليقظة عني بصريته وجلت املوعظة عني سريرته أن يتبع من ا

 مزه.فهم ربيقنع من املعدن بدون كنزه، وال من لفظ إال احلكم ما يبلغ به أمانيه وال 
 : نبوءة

ر فليس هو ن احلاضيء مواعلم أن اإلميان بالنبوءة إميان بالغيب فإن شبه العقل هذا الغيب بش
 تعرفه. حىت هو، فإن حصل لك مثل هذا اإلميان، وإال فحرام عليك أن تأكل وتشرب أو تنام

 : وصية
ن سواه عغيبك هات، ووقفت معه بالذات، وأحضرك حالك لديه، والصور واجل عنإذا جتردت 

دع إال إياك تء، فال مساإليه، فأصبحت جماب الدعاء، مكاشفًا بغيب األرض والسماء خماطبًا بسائر األ
 : نظم: إليه، وال تستدل بغريه عليه
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  تتتتتتتتتتتت    ضتتتتتتتتتتتترا  فتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت       ا متتتتتتتتتتتت   
 م  تتتتتتتتتتتتتتتتتر ا  ممتتتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتت اف  ا يتتتتتتتتتتتتتتتتت   

 

 يتتتتتتتتتتتتتتتت مس  ضتتتتتتتتتتتتتتتترا  إيتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتي  ي  
 إيتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتت اف إليتتتتتتتتتتتتت 

 

 : احتجاج
ن لوجه، أللك الو مجع بني الواجب واملمكن من وجه جلاز عليه الدثور واالضمحالل من ذ

ن علم أمرًا م ال، ومنم ح اإلحاطة باملعلوم تقضي بتناهيه، والتناهي على احلق األول حمال، فاإلحاطة
 د معرفةال بعإن تنسب إىل الذوات صفات وال ميكن أ وجه ما ألمن مجيع وجوهه فما أحاط به،

سه، كما ف به نف يصملالذوات، وحينئذ  تعرف كيفية النسبة، فلهذا ال جائٌز أن يوصف سبحانه مبا 
 القدمي، وإن جاز عقاًل.: يقال

و ن حيث هما ماعلم أن املمكن ال يعلم موجوده إال من حيث هو ال غري، فنفسه علم، وأ
 ؤذن باإلحاطةالشيء يبلم ا، ألن الععلوهليصح أن تكون هذه العلة معلولة مل معلول عنه فغري ذلك، وال

نه، ألنه ال من يعلم صح أبه، والفراغ منه كما تقدم. وهذا يف ذلك اجلناب حمال، فالعلم حمال، وال ي
 .اهناهيتبعض، فلم يبق العلم إال مبا يكون منه، وهو أنت، فأنت العامل واملعلوم 

ن عندك ع زت أنتهي نعوتك جردته عنها فتمي: ليس هو كذا علم به، قلناعلمنا ب: فإن قيل
 ذات جمهولة لك من حيث ما هي معلومة بنفسها.

 جه ينُّٱعلمت،  م ماوما متيزت لك هي، وذلك لعدم الصالت الثبوتية اليت هلا يف نفسها فافه
ك بعجزودك، ولو جهلك مل تكن أنت، فبعلمه أوج ، لو علمته مل يكن هو،[114: ]طه َّىهيه مه

و اخلري هالوجود ك، وبعبدته، فهو هو له ال لك، وأنت أنت لك وله، فأنت مرتبط به، وما هو مرتبط 
  جيتمعان.لضدان ال، وااحملض، ومقابله العدم وهو الشر احملض، وله وحدة إطالق الوجود، وال لسواه

 : تفهيم وإيضاح وتفهم
 دك عن الكون.أنت معىن الكون كله، وأول القرب من املكون بع

 : نظم
 أخميتتتتتتتتتتتتتت  إ  أ  تتتتتتتتتتتتتتر  م  تتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتت   
 فتتتتتتتتتتتتتتتف ا أر     تتتتتتتتتتتتتتت ر متتتتتتتتتتتتتتت  أخمي تتتتتتتتتتتتتتت ع 

 

 متتتتتتتتت  لتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتت  فخميتتتتتتتتت  فتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتت   
 فتتتتتتتتتتتتتتت خ  التتتتتتتتتتتتتتت   أ  ر تتتتتتتتتتتتتتت  ف را تتتتتتتتتتتتتتت 

 

 
 مت الكتاب
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 تهذيب األخالقكتاب 

 يل ىل مل خل
 : األخالق املذمومة

 ر.شوالظلم، وال نب،فأما األخالق املذمومة، فإهنا موجودة يف كثري من الناس، كالبخل، واجل
ن خلق من خيلو ملناس ابل قلما يوجد يف  فإن هذه العادات غالبة على أكثر الناس، مالكة هلم.

 مكروه، ويسلم من مجيع العيوب. ولكنهم يتفاضلون يف ذلك.
الق اجلميلة لى األخعلني وكذلك يف األخالق احملمودة، قد ختتلف الناس ويتفاضلون إال أن اجملبو

 ًا.قليلون جد
وذلك  لشر.ا إلنسانا يعةوأما اجملبولون على األخالق السيئة، فأكثر الناس، ألن الغالب على طب

كان  وال التحفظ، ياء،الفكر، وال التمييز، وال احل: إذا استرسل مع طبعه، ومل يستعمل اإلنسان أن
 ييز.التمإمنا يتميز عن البهائم بالفكر و اإلنسان الغالب عليه أخالق البهائم، ألن

ياء غائب يه، واحلة علفإذا مل يستعملها، كان مشاركًا للبهائم يف عاداهتا، والشهوات مستولي
 ه. يفارقاللشر عنه، والغضب يستنفره، والسكينة غري حاضرة له، واحلرص واألحقاد ديدنه، وا

 فالناس مطبوعون على األخالق الردية، منقادون للشهوات الدنية.
لوك احلسىن فاع باملالنتالشرائع والسنن، والسياسات احملمودة، وعظم ا ولذلك وقع االفتقار إىل

ه، فيقمعوا لى فجورجر عالسرية، لريدعوا الظامل عن ظلمه، ومينعوا الغاصب عن غصبه، ويعاقبوا الفا
ن فيهم من أإال  س.النا فاألخالق املكروهة يف طباع اجلائر حىت يعود إىل االعتدال يف مجيع أموره.

 هبا، وينقاد هلا، وهم شرار الناس.يتظاهر 
ا، وذلك يكون جتناهبنع الوفيهم من ينتبه جبودة الفكر، وقوة التمييز لقبحها، فيأنف منها، ويتص

مبا محل بحه، فرحس بقأوفيهم من ال ينتبه لذلك، إال أنه إذا نبه عليه  عن طبع كرمي ونفس شريفة.
ه تعذر علي: نهالعدول عرام االنقائص، أو نبه عليها، و وفيهم من إذا انتبه ملا فيه من نفسه على تركه.

 ذلك، ومل يطاوعه طبعه، وإن كان مريدًا للعدول عنها جمتهدًا يف ذلك.
إليها على  ىت يصريحدة، وهذه الطائفة حتتاج أن ترشد إىل طريق التدرب والتعمل للعادات احملمو

سمح نفسه تا، وال جتنبه عليها، فال حين إىلومن الناس من ينتبه لألخالق الردية أو ينبه  التدريج.
 مبفارقتها، بل يؤثر اإلصرار عليها، مع علمه برداءهتا وقبحها.

 لترهيب.ردعها ايمل  وهذه طائفة ليس إىل هتذيبها طريق، إال بالقهر والتخويف والعقوبة، إن
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 يف األخالق احملمودة
ن الباقيني عهم، وإمجي زيزة، فليست يففأما األخالق احملمودة فإهنا وإن كانت يف بعض الناس ع

كون يذا احلال فقد ومع ه .لفةقد ميكن أن يصريوا إليها بالتدرب والرياضة، ويترقوا إليها باالعتياد واأل
، وخبث ة جوهرهرداءليف الناس من ال يقبل طبعه العادات احلسنة، وال اخللق اجلميل، وذلك يكون 

 عنصره.
ثري من يقبل ك س منر، الذين ال يرجى صالحهم، وكثري من الناوهذه الطائفة من مجلة األشرا

 سب حماسنه.خلري حبايف  األخالق احملمودة، وينبو طبعه عن بعضها وليس يعد هذا شريرًا، ولكن رتبته
 مى أيضًاي تسثالث قوى، وهفأما العلة املوجبة الختالف األخالق، وهي النفس، فللنفس 

 والنفس الغضبية، والنفس الناطقة. النفس الشهوانية،: وهينفوسًا، 
وتان، فيها ق شتركومجيع األخالق تصدر عن هذه القوى فمنها ما خيتص بإحداهن، ومنها ما ي

 يوان.ن احلمومن هذه القوى ما يكون لإلنسان وغريه  ومنها ما يشترك فيه القوى الثالث.
 فقط. اإلنسان ومنها ما خيتص به

 يف النفس الشهوانية
ات والشهوات يع اللذا مجلشهوانية، فهي لإلنسان ولسائر احليوان، وهي اليت يكون هبأما النفس ا

، اإلنسان قهرهاىت مل يمدًا، وهذه النفس قوية ج اجلسمانية، كاإلقدام إىل املآكل واملشارب، واملباضعة.
فإذا  .تذليلهاعها وفإذا هي استولت عليه خسر هتذيبها، وصعب قم ويهذهبا ملكته، فاستولت عليه.

غراضه ، ألن ألناسوملكته، وانقاد هلا كان بالبهائم أشبه من با اإلنسان متكنت هذه النفس من
 هائم.الب ومطلوباته ومهته تصري أبدًا مصروفة إىل الشهوات واللذات فقط، وهذه عادات

إىل  مييلوومن يكون هبذه الصفة، يقل حياؤه، ويكثر خرقه، ويستوحش من أهل الفضل 
صحاب أ، ويود لنسكنقبض عن اجملالس احلفلة، ويبغض أهل العلم، ويشنأ أهل الورع وااخللوات وي

عليه  ، ويغلبفهاءالفجور، وحيب الفواحش، ويكثر ذكرها، ويلذ له استماعها، ويسر مبعاشرة الس
 ورات.ض للمحظالتعرووقد يصري من هذه حالة إىل الفجور، وارتكاب الفواحش  اهلزل، وكثرة اللهو.

الغضب  فسه علىنلته دعته حمبة اللذات إىل اكتساب األموال من أقبح وجوهها، ورمبا محورمبا 
 عراض.واأل والتلصص، واخليانة، وأخذ ما ليس له حبق، فإن اللذات ال تتم إال باألموال

فمحب اللذة إذا تعذرت عليه األموال من وجهها، جسرته شهوته على اكتساهبا من غري 
هواته إىل هذا احلد، فهو أسوأ الناس حااًل، وهو من األشرار، الذين خياف ومن تنتهي به ش وجهها.

خبثهم، ويستوحش منهم، ويستروح إىل البعد عنهم، ويصري واجبًا على متويل السياسات قمعهم 
وتأديبهم، وإبعادهم ونفيهم، حىت ال خيتلطوا بالناس، فإن اختالط من هذه صفته بالناس مضرة هلم، 
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، فإن احلدث سريع االنطباع، ونفسه جمبولة إىل امليل إىل الشهوات، فإذا شاهد غريه وخاصة ألحداثهم
 مرتكبًا هلا، مستحسنًا لالهنماك فيها، مال هو أيضًا إىل االقتداء به، وإىل مساعدة لذته.
ًا من ، حمتشمواتهوأما من ملك نفسه الشهوانية وقهرها، كان ضابطًا لنفسه، عفيفًا يف شه

ة الختالف بجفالعلة املو وقيًا من احملظورات حممود الطريقة يف مجيع ما يتعلق باللذات،الفواحش، مت
لنفس اوال عادات الناس يف شهواهتم ولذاهتم، وعفة بعضهم، وفجور بعضهم، هو اختالف أح

، مهملة مرسلة ذا كانت، وإالشهوانية، فإهنا إذا كانت مهذبة مؤدبة، كان صاحبها عفيفًا ضابطًا لنفسه
يف العفة  صاحبها رتبة وإذا كانت متوسطة احلال، كانت الكة لصاحبها، كان صاحبها فاجرًا شريرًا.م

 كرتبتها يف التأدب.
يكون ة له، ونقادمنفسه الشهوانية، ويهذهبا حىت تصري  اإلنسان فمن أجل ذلك وجب أن يؤدب

ة، لشهوات الردييه من اإل جة لههو مالكها، فيستعملها يف حاجاته اليت ال غىن عنها، ويكفها عما ال حا
 واللذات الفاحشة.

 يف النفس الغضبية
الغضب، : كون هبايليت وهي ا وسائر احليوان. اإلنسان وأما النفس الغضبية، فيشترك فيها أيضًا

 واجلراءة، وحمبة الغلبة.
إذا  نإلنساا فإن .هلا وهذه النفس أقوى من النفس الشهوانية، وأضر بصاحبها إذا ملكته وانقاد

ءته، ويت جرا، وقانقاد للنفس الغضبية كثر غضبه، وظهر خرقه، واشتد حقده، وعدم حلمه ووقاره
بة، وزاد  العقورف يفوأسرع عند الغضب، إىل االنتقام واإليقاع مبغضبه، والوثوب على خصومه، فأس

نه مأشبه  عالسبابفإذا استمرت هذه العادات باإلنسان كان  يف التشفي فأكثر السب وأفحش فيه.
 ح.ورمبا أقدموا على القتل واجلرا ورمبا محل قومًا على محل السالح. بالناس.

سري من من الي لغضبورمبا وثبوا بالسالح على إخواهنم، وأوليائهم، وعبيدهم، وخدمهم عند ا
األمل ووالسب  الضررورمبا غضب من هذه حاله، ومل يقدر على االنتقام من خصمه، فيعود ب األمور.

 نفسه. على
 نوأيضًا فإن م فمنهم من يلطم وجهه، وينتف حليته، ويعض يده، ويسب نفسه، ويذكر عرضه.

لترؤس أه، طالبًا لمن ناو ى كلمتلكه النفس الغضبية يكون حمبًا للغلبة، متوليًا على من آذاه، مقدمًا عل
 من غري وجهة.

كنه من ميكل ما  عملثة، فاستفإذا مل يتمكن من الرياسة من وجهها، توصل إليها باحليل اخلبي
 وهذه األفعال تورط صاحبها، وتوقعه يف املهاوي واملهالك. الشر.

ليه، قدموا عهم أفإن من وثب على الناس، وثبوا عليه، ومن خاصمهم خاصموه، ومن أقدم علي
 ومن تشرر عليهم قصدوه بالشر.
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 أكثر منه.ه ذلك بابلسوء، قعلى خصمه، وكان اخلصم أسفه منه، فإن ناله ب اإلنسان ورمبا تسفه
بة الغلبة ؤالء حممل هحيوقد  احلسد، واحلقد، والقحة، واللجاج، واجلور.: وقد يغلب على من هذه حاله

 وطلب الرئاسة على اكتساب األموال من غري وجهها، وأخذها بالغلبة والظلم.
مر هبم إىل يؤول األف ية،ورمبا فعلوا ذلك من غري رو ورمبا قتلوا على حمبة الغلبة من يناوئهم.

، عاداًل، ًارحليمًا، وقو كان رجاًل،: فأما من ساس نفسه الغضبية، وأدهبا وقمعها البوار واالستئصال.
 حممود الطريقة.

نفس حوال الف أفالعلة املوجبة الختالف عادات الناس يف غيظهم وسفاهة بعضهم، هو اختال
لى عستولية ملة، موإذا كانت مه يمًا وقورًا.كان صاحبها حل: إذا كانت مذللة مقهورة الغضبية.

ال، وسط احلبها متوإذا كانت متوسطة، كان صاح غضوبًا، سفيهًا، غشومًا.: صاحبها، كان صاحبها
ا جيب استعماهل ضع اليتملواارتبته يف احللم كرتبة نفسه الغضبية، حىت تنقاد له فيملكها ويستعملها يف 

 فيها.
حلقيقية، الرئاسة ابة ة، وذلك ألن األنفة من األمور الدنية، وحمفإن هلذه النفس فضائل حممود

 .وطلب املراتب العالية، من األخالق احملمودة، وهي يف أفعال النفس الغضبية
ل املكروهة، األفعا ا عنفإذا ملك هذه بالتأديب والتهذيب، واستعملها يف األمور اجلميلة، وكفه

 كان حسن احلال، حممود الطريقة.
 فس الناطقةيف الن
كر كون الّذ هبا ياليت وهي من مجيع احليوان. اإلنسان وأما النفس الناطقة، وهي اليت هبا متيز

 وعظمت مهته، فأعجب بنفسه. اإلنسان وهي اليت هبا شرف والتمييز، والفهم.
ه الباقيتني، ذب قوتييه أن اإلنسان وهي اليت هبا يستحسن احملاسن، ويستقبح القبائح، وهبا ميكن

اكها يف ردفيبادر باست الشهوانية والغضبية، ويكفهما ويضبطهما وهبا يفكر يف عواقب األمور،: ومها
 وهلذه النفس أيضًا فضائل ورذائل. أوائلها.

فسني قهر النوحش، أما فضائلها فباكتساب العلوم واآلداب، وكف صاحبها عن الرذائل والفوا
فعل : ىحبها علث صاه ومكسبه ومروءته وجتمله، وحاآلخرين، وتأديبهما، وسياسة صاحبهما يف معاش

ه اسة من الوجولب الرئ، وطاخلري، والتودد، والرقة، وسالمة النية، واحللم، واحلياء، والنسك، والعفة
 اجلميلة.

 ياء.ر، والرالتشروفاخلبث، واحليلة، واخلديعة، وامللق، واملكر، واحلسد، : وأما رذائلها
 .وهذه النفس هي جلميع الناس

ئلها ليه رذالب عومنهم من تغ إال أن منهم من تغلب عليه فضائلها، فيستحسنها ويستعملها.
 ومنهم من جيتمع فيه بعض الفضائل وبعض الرذائل. فيألفها ويستمر عليها.

 وهذه العادات قد تكون يف كثري من الناس سجية وطبعًا ال بتكلف.
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أما املطبوع و ريًا.عنص ون لقوة نفسه الناطقةفأما املطبوع على العادات اجلميلة، فمنها ما يك
ذائل، ضائل ورففيه  وأما الذي جيتمع على العادات املكروهة، فلضعف نفسه الناطقة، وسوء جوهره.

 فهو الذي تكون نفسه الناطقة متوسطة احلال.
 ًا.تسابوقد يكتسب أكثر الناس هذه العادات، ومجيع األخالق مجيلها وقبيحها اك

حبسب ه، و، وأخالق من حييط به، ويشاهده، ويقرب مناإلنسان سب منشأوذلك يكون حب
ق ممن يكثر األخال كتسبيرؤساء وقته، ومن يشار إليه بالنباهة، ويغبط على رتبته فإن احلدث الناشئ 

 مالبسته وخمالطته، ومن أبويه، وأهله وعشريته.
 ضًا سيءأي اشئ بينهمفإذا كان هؤالء سيئي األخالق مذمومي الطريقة، كان احلدث الن

 األخالق، مكروه العادات.
والتخلق  شبه هبمالت آثر: وإذا حلظ احلدث أيضًا أهل الرئاسة، من فوقه، وغبطهم على مراتبهم

 بأخالقهم.
وإن  قة.ي الطريمرض فإذا كانوا مهذيب األخالق حسين السرية، كان املتشبه هبم حسن األخالق

 هلم، السالك طريقهم شريرًا جاهاًل.كانوا أشرارًا جهااًل خرج الغابط 
 هم.الب عليسد، غاجلهل، والشر، واخلبث، والشره واحل: وهذه حال أخالق أكثر الناس، فإن

غالب عليهم ا كان الوإذ .يقتدي بعضهم ببعض، وحيتذي التابع أبدًا سرية املتبوع: والناس بالطبع
 وأتباعهم هبم. الشر واجلهل، كان واجبًا أن ال يقتدي أحداثهم وأوالدهم

ري والشر غلبة اخلهم، واختالف الناس يف سياساهتم وفضائل: فالعلة املوجبة الختالف قوة النفس
قيتني، كان ني البالنفسعليهم، من اختالف قوة النفس الناطقة فيهم إذا كانت خرية، فاضلة، قاهرة ل

ان صاحبها ريني، كآلخنفسني اصاحبها خريًا عاداًل حسن السرية، وإذا كانت شريرة، خبيثة مهملة لل
 شريرًا خبيثًا جاهاًل.

 ن جيدًاا كامفكره، ومييز أخالقه، وخيتار منها  اإلنسان فمن أجل ذلك، وجب أن يعمل
 ار ويتجنب كلباألخي تشبهمستحسنًا مجياًل، وينفي منها ما كان مستنكرًا قبيحًا، وحيمل نفسه على ال

 ستحقًا.ذاتية مسة اللك صار باإلنسانية متحققًا، وللرئافإنه إذا فعل ذ التجنب عادات األشرار.
 

 مت كتاب هتذيب األخالق
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 مراتب علوم الوهبكتاب 

 يل ىل مل خل
 رب يسر برمحتك

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليمًا
 : قال نفع اهلل الكافة بربكاته

ة لقدمي إىل حضرملقام اايف  كتوم، املنزلاحلمد هلل منقح الفهوم، وفاتح مغالق العلوم عن السر امل
هياكل سوم، وجلعلى قوالب ا هيم،التعليم بالقدر املعلوم، والقدر احملتوم، فهو الرزق املقسوم، بلسان التف

 الرسوم مساقط النجوم.
ودع يف ينها ما ، ومفمنها اخلالص العميم، ومنها املمزوج بالتسنيم، ومنها ما يصلح للندمي

 يم.احلميم، والنيب الكرمي، ومنها ما حتمله النحل للنظري والقسالضروع للويل 
ملنعوت لى اأمحده محد من آمن به وصلى، وسبق ما صلى فهو العرش العظيم، والصالة ع

 اخلصوص ى آله يفوعل بالرؤوف الرحيم، والرسول العلَّام احلكيم، والسالم الطيب املبارك اجلسيم
 والعموم.

افها حبسب ثرت أصنوإن ك العليا، ومزاحم الروحانيات العلى أن العلوم ةأيها السالك باهلم اعلم
 : معلوماهتا فهي ترجع إىل ضربني

 علوم تنتج.
 وعلوم ال تنتج.

ك، بشبكة اإلدرا عاظم عنفالعلم الذي ينتج أصاًل فهو العلم بالذات املقدسة، اليت جتل وتت -
 ل هو التنزيهبينقال، فمثل ني عليه رداء صون ال يتاألفكار، وشرك العقول واالعتبار. علمنا هبا علم ع

، الئل العقليةكة بالدملدراعلى اإلطالق. ال يتنزه بالسلوب كما ال يتعني باإلضافات، حجابه األلوهية 
هو الواحد فل وجه، كمن  والرباهني الوضعية، فهذا هو الريح العقيم، ال يدل على غري لعدم املناسبة

 ن غيب.ليه لساعري جيوال يترتب عليه أحكام، فأحرى أن تقوم به صفة، أو  بكل معىن ليس له وجوه،
وأما العلوم اليت تنتج فعلوم األدلة. تنتج مدلوالهتا. وتلك املدلوالت أدلة يتوصل هبا إىل  -

مدلوالت ُأَخر. هكذا صاعدًا إىل العلم باإلله من كونه إهلًا، ال من كونه ذاتًا، فيصري هذا العلم أيضًا 
لياًل على العلم بأسرار الكون، اليت ال تستقل العقول بإدراكها، ورمبا ال ختطر على فكرها، وإن مل تزل د

عن أحكامها، وإهنا من قبيل اإلمكان. ولكن ال ينتج هذا العلم اإلهلي شيئًا، وال يكون دلياًل أبدًا حىت 



729 

 

 

ورمسًا، فيكن العامل به كأنه هو وما هو يكون للعامل به لسانًا، ومسعًا، وبصرًا، ويدًا، ورجاًل، ومعىن، 
هو. ومهما مل يتحقق العبد هبذا املقام، فأىن له بدرك احلقائق. والعوائق موانع، والعالئق دوافع. فنسأل 
اهلل أن جيعل لنا كل عائقة دلياًل، وكل عالقة برهانًا. وال يقطعها عنا قبل معرفتنا بوجه احلق منها، 

 فنكون من اجلاهلني.
رب الصحيح، يف اخل عاىليق إىل هذه احلالة مالزمة نوافل اخلريات مطلقًا كما قال اهلل توالطر

 : باللسان املترجم الفصيح
وبصره  سمع به،يلذي ا"وال يزال العبد يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه 

 احلديث بكماله. ،الذي يبصر به ..."
ا أنتج له من حلجاب مذا انية على عبودية االختيار. فانظر مع ههذا ما تعطيه حمبة النوافل املب

. هم أهل الضطرارادية األسرار، وما جتلى له من خالص األنوار، فكيف ما تعطيه حمبة الفرائض وعبو
هم مسع احلق فلتنزل، ون االسبحات احملرقة، واملقامات احملققة، هم عكس املقام األول، ويف صورته يك

م يبطش صر، وهبم يبوبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي يتكلم به، فيهم يسمع، وهبالذي يسمع به، 
م رزق، وهبي مهبإىل غري ذلك، هذا لسان اخلصوص، كما هو لسان العموم يف حقه، فيهم ميطر، و

هذا بصورة  ى فيظهررتدوامل ينصر. فهذا مدرك اإلميان وذلك مدرك األعيان، فال أمر يتردد بني الردا
مها. لكن نحل نظاال يظهر هذا بصورة هذا دورًا مقدسًا منزهًا حقيقة يف مقامها ال ختتل وهذا وي

 تاج.ذه علوم اإلنرها، فهم ذكنال بالسعايات، وقد تقدليست بالغاية فإهنا نتائج التكليف. والغاية ال ت  
 نور، فتقررت يفلسان الية بوهي تنقسم إىل أقسام جاءت هبا األمثلة القرآنية، والتشبيهات الفرقان

اء فإذا كان امل ملائية.ور االصدور املشروحة، والقلوب املفتحة أبواهبا، فإذا نزلت هذه العلوم يف الص
 خالصًا فهو العلم العقيم.

وإن كان ممتزجًا أو خالصًا بعد املزج مبا طرأ عليه التردد يف أطوار االستحاالت فإنه ينتج. فإن 
العلم باإلعادة والنشأة اآلخرة، ومتييز طبقات ذلك العامل، كل طبقة  كان من اخلالص بعد املزج؛ فإنه

على انفرادها خملصة من املزج والتداخل. فال يظهر الكافر يف صورة املؤمن وال املؤمن يف صورة الكافر، 
 اإلنسان وال اإلنسان وال السعيد يف صورة الشقي، وال الشقي يف صورة السعيد، وال الكلب يف صورة

رة الكلب. بل الكلب كلبًا، واإلنسان إنسانًا ويزول حكم األوصاف العرضية وتبقى الصفات يف صو
الذاتية الالزمة متميزة، ال متتزج بعد بأمر، وال تظهر يف صورة عرضية أبدًا، بل يتردد يف ذاهتا بني 

ن ال يتناهى أمدها وال لوازمها منها إليها مبا عليها يف ذاته إن خريًا فخريًا وإن شرًا فشرًا أبدااًل بدي
ينقضي، أبدها نعيم حمقق وعذاب مطلق، وال تلتبس الصور على ناظرها وال حيجب أوهلا بآخرها. قد 

 مك لك خك حكُّٱ ،[62: األحزاب]َّجم هل مل خل حلُّٱظهرت يف العني فال تبدل وال حتويل، 
 .[43: فاطر]َّجل



730 

 

 

 بتنزل املعاين ك العلمعطيإنه يوإن كان من املاء املمزوج مبياه األهنار والعيون بعد التخليص، ف
ون من ئكة املخلوق، واملالنيةية واحليوااإلنسان الروحانية، املنشأة من القوالب اجلسمانية، وهي اللطائف

النظر إليها بريه، وبتد األنفاس، فستعرف مراتب هذه األرواح املدبرة هلذه األجسام، وكيفية تعلقها
 عفالرابط مين .فإنه نتيجته يًا،يًا. فإنه ال يصح أن يكون قبضًا كلوكيفية قبضها عنها، وأنه ليس قبضًا كل

 جي يه ىه مهُّٱابط مر الرك األمن القبض الكلي، وهلذا تكون اإلعادة فيها املعرب عنها باحلشر والنشر بذل
 .[45: ]الفرقان َّمي خي حي

 .[45: الفرقان]َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱتسوية إهلية 
 .[46: الفرقان]َّنئ مئ زئ رئ ُّّٰٱنفخة روحانية 

د من ظل بك. فال ي ذلومل يقل كليًا، وال يصح فيه القبض الكلي، كما ذكرناه. فإن نشأته تعط
يصه عرضي، اته ختلذيف  األم السفلية. فهو النور من حيث أبيه. وهو الظل من حيث أمه. فهو املمزوج

ء، وخيرج لبدلى اود عفال يثبت إمنا هي لوائح، وهجوم، وحاالت فناء عن هذه اجلسوم، مث يرجع الع
و أوائل مله. وه عااملخبوء من اخلبء، وقد يقبضه قبضًا أقل من ذلك، وهو قبض النوم، فينزهه يف

 يه.ليل صلوات اهلل عل، وهبا كان أمر الذبح من إبراهيم اخلaالوحي النبوي هبا بدئ رسول اهلل 
 والقبض األعظم هو قبض الفناء املطلق. فيفىن عن ذاته، فيفىن عن ظله.

ال فمشهده  حيث حقق باحلق للحق يف احلق لكنه يف ذاته على ظله من حيث ذاته، ال منفيت
ا ورة املزج إذزل يف صملتنايقيم إال قلياًل، ويسرع بالرجعة إىل قصره، وقسره. فبذلك الضرب من العلم 

 شربه حصل له معرفة هذا النوع من الوجود.
 

 مت كتاب مراتب علوم الوهب
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 للمعةرسالة ا

 يل ىل مل خل
 فصل

 صورة العلة وظاهرها.: املعلول
 حقيقة املعلول وباطنه.: والعلة

جميع ما فالعلة  وجدهأألن املعلول من حيث هو ممكن الوجود، وليس له إال قبول الوجود، فإذا 
 يشاهد منه من الكماالت هو أوصاف العلة.

ملعلول من ال ر إىل اا نظاًل له، فإذجتلى يف مظهر ماهية املعلول على قدر ما كان قاب: وكماالته
 شاهدة إىلملا نسب كماالته يعلم أنه معلول لغريه، أو يعلم ومل يتفطن لكونه معلواًل حال النظر إليه.

كان ماهية قيقة. واحل املعلول. ومن تفطن ملعلوليته ونظر إليه حال التفطن يشاهد كمال العلة على
رة احملاذي، كاية صوحداد ملصقولة، فإنه ليس للمرآة سوى استعاملعلول من حيث صور املثل هي املرآة ا

 وكمال العلم هبذا الشخص احملاذي للمرآة.
املرئية  ب الصورا نسفمن نظر يف املرآة، وغفل عن كوهنا خالية عن مجيع الصور، من حيث ذاهت

 فيها إىل كوهنا صور املرآة.
ملرآة. اارج عن خص خشبها ال حمالة إىل ومن علم حال املرآة، وخلوها يف ذاهتا عن الصور، نس

 اجعل مجيعها ايا. بلملر فاجعل مجيع املمكنات وما يرى فيها من الكماالت احملسوسة واملعنوية صورًا
 مرآة واحدة لتصري من أهل املشاهدة.

 فصل
 : مث ارَق إىل رتبة أعلى من هذه. وهي

دَرك. ث إنه م ن حيماط باملدِرك بأن تنتبه ألن مدركَك غري خارج عن ذاتك، ألن املدَرك حم
غري منفك  والعلم لميةعواملدِرك حميط باملدَرك من حيث إنه مدِرك. وال شك أن هذه اإلحاطة إحاطة 

 عن ذات العامل.
وية. فإن فية معنك ظرفجميع معلوماتك حماطًا بذاتك حميط به. فإذا كل ما أدركته فهو يف ذات

نكشف لك هذا ا، فإذا نويةوهنا حميطة بشيء أن يكون هلا إحاطة معذاتك من عامل املعاين. فال بد من ك
 ذكورة.ة املاملقام رأيت نفسك حميطة جبميع معلوماتك، وكل ما حضر لك فتصري نفسك املرآ
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غريك  هذا يف قبل وهذه مشاهدة أخص من املشاهدة األوىل. فإن كنت تشاهد املوجود احلقيقي
 ني مسافة فادحة وبون بعيد.فاآلن تشاهده يف ذاتك. وبني الرتبت

 فصل
 : مث فوق هذه املنزلة رتبة أخرى أعلى منها وهي

فتدرك  لبنيابأن تتفطن إلمكان ذاتك، وكوهنا غري موجودة من حيث هي هي فترفعها من 
 ل لرؤيةي حمهاألشياء كلها من حيث هي جتليات احلضرة األحدية فتغفل عن ذاتك من حيث هي 

 دًا للتجلياتنت مشاهأبقى ها منسوبة من حيث القيام إىل املطلوب احلقيقي، فتاألشياء فيها بل ترى كل
علم أهنا تا، وإذ هدهتفقط، فترى األشياء كلها قائمة باحلق تعاىل وتقدس، وترى نفسك متبجحة مبشا

 لبصرية.ابهر حاالت للحق تعاىل، فيتأكد املشاهدة غاية التأكيد فيتضح املطلوب وضوحًا ي

 فصل
ألنك كنت  ه، وذلكارقتمعنت النظر يف هذا املقام، وجدتك غري خارج عن املقام الذي فمث إذا أ

 اتك.جتد األشياء يف ذاتك من حيث أنك كنت تدركها، وهلذا النظر كنت جتدها يف ذ
، ئمة هباء قاوأما اآلن فقد قطعت نظرك عن ذاتك من حيث هي حمل لألشياء وكون األشيا

لته، فإذًا ك استحاان لبك مدركًا لألشياء فيفيد كونك حماًل هلا، وقد ولكنك يف مقام تثبت فيه كون
ر ألشياء، فيظهدركًا لمونك ل يف هذا املقام عن ككونك مدركًا هلا يلزمه احملال فيكون حمااًل، فيتفصّ 

 لك أن املدرك يف احلقيقة هو احلق تعاىل واهلل أعلم بالصواب.
 

 هلل وحدهمتت الرسالة بعون اهلل تعاىل، واحلمد 
 وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وسلم
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 رسالة يف أسرار الذات اإلهلية

 يل ىل مل خل
 وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

 الطاهرين الطيبني صحبهواحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني حممد وآله 
 وسلم إىل يوم الدين.

طة ألهنا ري مضبوئها غ. أعين مدة بقالذات اإلهلية من حيث هي هي امتدادهافإن حقيقة ا: وبعد
ميكن  . إذ الديثمن حيث هي كذلك. ال وصف هلا وال اسم وال رسم. فهي يف عماء كما جاء يف احل

 معرفتها بوجه من الوجوه ما مل تتعني بصفة.
حلضرة عت هلا، إىل ايت ال نال ألحديةوأول التعينات علمها بذاهتا. فهذه الصفة َتنزُّهلا من احلضرة ا

ضرة األوىل بتت للحة أثالواحدية اليت هي حضرة األمساء والصفات وتسمى احلضرة اإلهلية وهذه احلضر
ر ال بعد اعتبالنسبة إاعقل تأزلية اآلزال هبذه النسبة االعتبارية بني الذات األحدية وصفاهتا. إذ ال 

لى ع تقدم األحدية :عين، وحتققت هبذه النسبة أزلية اآلزال أاإلثنينية. ومسيت تلك النسبة السرمد
 الواحدية.

سرمدية. وقد لسنة الاء اوالواحدية هي احلضرة اليت ألزليتها أول، وهي أزلية اآلزال وذلك ابتد
عيان نسٌب دوث األا حباقتضت احلضرة اإلهلية، هبذه النسبة حقائق األعيان حبكم العاملية فتحدث هل

 احلقيقة األوىل وتلك األعيان. ُأخْر، بني
والسميعية  [117: ة]البقرَّخسُّٱ كقادريته على إجيادها ومشيئته هلا، والتكلم إياها خبطاب

لى تلك ية بشهودها عالبصري وىللدعائها بطلب اإلجياد على الوجه الذي عينته املشيئة املسماة بالعناية األ
ا األمساء ألهن ات أئمةالذ حلياة فجعلت هذه السبع معالصفات املتباينة. والعاملية حتكم على الذات با

 أمساء أولية متقدمة على سائرها.
 قدم العلم علىتحقيق تلعة. ويف احلقيقة صفة العاملية تقتضي أن االسم "العامل" إمام األئمة السب

لتقدم  مامةتحق اإل يساإلرادة وسائرها سوى احلياة املصححة للعلم. لكن احلي وإن تقدم بالوجود ال
 ادية.ستعدالعامل بالشرف. فإن احلياة ال تظهر إال بالعلم واإلدراك فهي كالشرط واال

ألشياء اجلميع  طلقوملا كانت هذه الصفات السبع أمورًا اعتبارية مقتضية لربوبية الرب امل
أخرة عن ية متالربوب حضرةفبواسطتها. وكانت أزليات هذه األمساء متقدمة على أزلية الربوبية مطلقًا. 

 احلضرة اإلهلية تأخرها عن حضرة الذات.
األمساء دد األمساء. وددة بتعة متعوأزلية اإلهلي فأزلية اآلزال هي األولية املطلقة اليت ال تعدد فيها.

رج عن منها فال خت ملتشعبةها اال حتصر كثرهتا. لكنها مع تناميها تنحصر يف السبعة ألهنا جزئياهتا وفروع
 تناهية.لغري املاء ان السبعة حضرة من حضرات األمساء فيها طائفة من هذه األمسإحاطتها فلكّل م

فعال. بية باأللربوافتحت كل اسم منها أمساء غري متناهية يتوسط بني الذات ومربوباهتا يف 
 فحضرات األمساء تنحصر يف هذه السبعة كلها سابقة على حضرة الربوبية.
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امتداد بقاء  فاالمتداد األول أي [29: ]الرمحنَّاك يق ىق يف ىفُّ: واحلضرة الربوبية هي اليت
نات الوصفية ر التعيعتبااألحدية من أزل اآلزال إىل أبد اآلباد ليس فيه نسبة وال قسمة، وهو عند ا

 ينفصل إىل االمتدادات األمسائية، واألمسائية إىل االمتدادات الربوبية.
وىل وامتداد ركة األت احلي. فإنه إذا اعتربوتسمى الدهر ونظريها يف الزمان امتداد الدور الفلك

 اء وال قسمة.ال انتهاء ومقدارها الذي هو الزمان املطلق. مع قطع النظر عما حتتها مل يكن هلا ابتد
يها وصول دورة ف  كلفإذا اعتربت حماذاة الشمس لنقطة منها أي نقطة كانت ابتدأت السنة اليت

لسنني اد هبا إىل ااالمتد نفصلها نقطع هبا أجزاء فلك الربوج. ويالشمس إىل تلك النقطة حبركتها اليت حتت
ة ألوىل باحلركلنقطة اىل اإوتنفصل السنة باعتبار قطعها للربوج إىل الشهور. والشهور باعتبار وصوهلا 

 والث حىت مث إىل الثالثواين إىل اليومية إىل األيام واأليام إىل الساعات. والساعات إىل الدقائق والدقائق
 ن الزمان وهوأقصر م وهو اآلن. وهو يف الزمان منزل النقطة اهلندسية من اخلط ويفسر بالزمان احلاضر

 الذي ال ينقسم من غاية الصغر إال يف الوهم.
ن. فأقصر  الزماود يفوقد تطلق األيام على كل واحد من األجزاء جمازًا باعتبار أنه حيز حمد

 هو السنة. األيام هو اآلن. وأطوهلا حبسب الزمان
ائة قدر املت قل.وال شك أن األقل عاد فاألكثر عدا الواحد لألعداد واألكثر متعدد باأل

الزمان.  ون مطلقالسنبالعشرات. وكما أن الساعات تقدر األيام واأليام الشهور والشهور السنني و
 د.لسرمفكذلك الزمان الذي هو أقصر االمتدادات األزلية يقدر الباقون أي الدهر وا

ها تقتضي ام تأثريء لدوإن اهلل يقتضي الربوبية بأمسائه. واألمسا: ولنرجع إىل املقصود فنقول
لسيارة مع لسبعة اااكب وسائط يف ربوبيتها ملا يف هذا العامل وهي األثرييات. فاقتضى األئمة الكو

 .عاىل تأفالكها وجعلتها الرؤساء والسادة يف تدبري أمور الدنيا. وسخرهتا بأمر اهلل
 .[12: ]النحل َّزي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ُّٱ: كما قال تعاىل

 .[50: ]القمرَّيل ىل مل خلُّٱ: أي األمر الواحد اإلهلي يف قوله
ار لدنيا. كما أشا أيام ية يفأي سخرهتا على التدابري اجلارية يف هذا العامل اليت هي الشؤون اإلهل

 .[29: ]الرمحنَّاك يق ىق يف ىفُّٱ: إليه يف قوله
وميتد  زلية الربوبية. إىل أهليةالدهر أيام الربوبية املمتدة مرآهتا أزلية احلضرة اإلوملا كانت أيام 

رة متدادات منحصاليت هي ايات الربوبية إىل انتهاء التغريات الزمانية. كانت أيام الدهر أطول من الزمان
هو والتام منها  العددب قدرًامالزمان فيتقدر باملقاييس الزمانية : يف امتداد مقدار احلركة األوىل أعين

 يم ىم ممُّٱ :ولهيه يف قر إلاأللف. فكل يوم منها ألف سنة. وهي أيام الربوبية وأيام التدبري، كما أشا
 .[47: ]احلجَّىن من خن حن جن

 ىل مل خلُّٱ :وهو يوم الرب املدبر الذي وّقت به العذاب وإجناز الوعد. يف قوله
 [47: ]احلجَّىن من خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل

والسموات سبع على مقتضى األئمة السبعة ، [5: ]السجدةَّىق يف ىف يثُّٱ: هوالتدبري يف قول
كان مقدار الدنيا سبعة. من تلك األيام أسبوعًا واحدًا. لكل رئيس دور تام يف األدوار الزمانية. ومن 

يف اليوم اآلخر الذي هو مجعه األسبوع  aهذا ينكشف من انشقاق القمر وختم النبوة، فإن ظهوره 
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يف اليوم األول. وسر قيام الساعة بانقضاء اليوم السابع الذي حنن فيه. وسر  ور آدم املذكور كظه
"إن استقامت فلها يوم وإن مل تستقم فلها نصف : aتعظيم اجلمعة يف الشرع احملمدي. وهلذا قال 

 .يوم"
 ويف احلديث بشارة لنا باالستقامة حيث جاوزنا النصف.

مسائية األ ء الربوبيات انتهال إىلية املمتدة من ابتداء أزلية اآلزاوملا كانت أيام اآلخرة أيام األلوه
 كانت أطول من أيام الربوبية. فتقدر باملقاييس اليت هي أيام الربوبية.

 احلقيقة فالربوبية يف بعة.والربوبية حتصل بأي اسم كان. وأما األلوهية فال تتم إال باألئمة الس
السبعة.   عدد األئمةلدنيا يفام اع أيام اآلخرة. وهي احلاصلة من ضرب أيس ْبع  األلوهية. فأيام الدنيا س ب

انقضائها ة الع لى. وبألمسائيرج افيكون تسعة وأربعني ألف سنة. وينتهي األمر فيها إىل اهلل العلي ذي املعا
مسون تم اخلذات. فيء يف اللفنايف اليوم التايل هلذه املدة من أيام الربوبية. ينتهي املعارج كلها إىل ا

 .[4: ]املعارج َّ مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّٱ: ويتحقق معىن قوله
اصرب صربًا لكربى فاامة فإن انقضاء التسعة واألربعني واحدة إمنا تكون باخلمسني وهو يوم القي

يامة انت القة. كمجياًل إن كنت من أهل هذه القيامة. وإذا كان طول هذا اليوم مخسني ألف سن
"القرب أول : aل "من مات فقد قامت قيامته". وقا: aطن من مواطنها كما قال الصغرى أول مو

 منزل من منازل اآلخرة".
ع طن اجلمكمو والوسطى هي أوسط مواطنها. وفيه مواطن خمتلفة، وأحوال ألهلها متباينة

 جه هنمنُّٱ: وموطن يقال فيه [39: ]الرمحن َّ جل مك لك خك حك جك مق ُّٱ: وموطن الفصل وموطن فيه
ٱَّريُّٱ: وآخر فيه [111: ]النحل َّ مم خم حم جم يل ىل ُّٱ: وموطن فيه [24: افات]الصٱَّمه

 .[35: ]املرسالت
 سنتني(.ن ريب بقل م)أنا أ: وإذا حتققت احلضرات الثالث وامتداداهتا حتقق معىن قول من قال

ل أسبوع ما أن ك. وكوإن من امتداد أول التعينات ابتدأت السنة، اليت كل يوم منها ألف سنة
ة. ألف سن ستونوه السنة سبعة آالف سنة، وكل شهر ثالثون ألف سنة، وكل سنة ثالمثائة من هذ

 نة.سئة ألف سمافكل أسبوع من السنة األوىل ثالمثائة ألف ومخسون ألف سنة. وكل شهر ألف ومخ
 َّخت حت جتُّٱ: وكل سنة مثانية عشر ألف عام. وهي األحقاب املذكورة يف قوله تعاىل

 .[23: ]النبأ
ن السرمدية. وم  السنةيفية قى إىل احلضرة الواحدية خرج من أيام الربوبية إىل األيام اإلهلومن تر

بة ن كل رتان عبلغ احلضرة األحدية جعل حتت قدمه األوقات العددية. وكان وقته واحدًا. وك
 صاعدًا.

 
 واهلل الباقي بعد اخللق. وذلك يوم احلق.

 على سيدنا حممد وآله وسلم مت بعون اهلل الوهاب واحلمد هلل وصلى اهلل
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 نسخة احلق

 يل ىل مل خل
 وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

 أما بعد
 فإن اهلل تعاىل ملا أوجد العامل أوجده على ثالثة أنواع من اإلجياد.

 ، وهو أكثر العامل.فنوٌع أوجده بُكن ال غري-
 ذلك. تبة التوراة وغريُكن واليد الواحدة كجنة عدن، والقلم، وكونوٌع أوجده ب-
: ل ة ولذلك خرج على الصورة كما قاخاص اإلنسان ونوٌع أوجده بكن ويديه، وهو-

 "إن اهلل خلق آدم على صورته".
الك مل األفى عافلما أبدع تركيب جسده من كل حقيقة يف عامل الكون املركب وحطت فيه قو

 بعدما انتشر ، ولكنمد هللفنطق بالثناء واحلواألركان وليستعد لقبول الفيض الروحاين نفح فيه الروح 
 ".ا خلقتكم هلذيرمحك ربك يا آد": فيه النور وخرق مسالك ظلمته فعطس فحمد اهلل فقال اهلل

ى، من ر األقصجلوافسبقت رمحته به غضبه. أي نتيجة الغضب خبروجه من اجلوار األدىن إىل ا
 وهلذا قال يفًا وابتالًءديه تشرني يالت الردية، ومجع له بعامل الراحة إىل عامل املكابدة واجملاهدة واالستحا

 .[75: ]صَّمص خص حص مس خس حس جس مخُّٱ: تعاىل تنبيهًا على التشريف
وّفيته انب وجمهما ملت إىل : فأول مقام حصل فيه مقام األعراف ومنزل الوسط وقيل له

ن ال بد مفقح وانقصت اآلخر وال يصح لك املشي على حكم الوسط ألنك خلقت لإلنتاج فرياحك ل
يسر لى اجلانب األنوار عه األامليل. فإن كنت فالبد مسائاًل فهذا تبيني لك ألي اجلانبني متيل. فأبرز ل

خلت يف هذه . فإن دقيمًاهذا صراط ربك مست: وأبرز له الظَُّلم على اجلانب األمين. وقال يف األمين
ية ضرة إهليب وحالظلمة هي غيب الغالظَُّلم فستحصل أقصى ما يكون من األسرار واحلكم. هذه 

يه قوته مث ما تعط قدر واجلالل ال تسلك أبدًا إال بنور السالك. فإن كان السالك ذا نور دخل ومشى
الظلمة  من هذه نبعثيرجع إىل موقفه وقد حصل من املعارف املشهدية ماال يعرفه إال هو خاصة، وت

 كر أبدًا.ريح شديدة تطفي سرح األفكار فال يدخل فيها ذو ف
 ."تفكروا يف آالء اهلل، وال تتفكروا يف ذاته": aولذلك قال 

ستقل يل ماال لك كوقد ذكرنا يف غري ما موضع من كتبنا، ملا منع من التفكر يف الذات وكذ
ا طريق هبهلداية يبصر اأنوار  يسرالعقل بإدراكه هبذه املثابة. مث قيل لإلنسان وهذه األنوار على اجلانب األ

: ]البلد َّجبهئُّٱ، [3: ]اإلنسان َّمك لك خك حك جك مق حقُّٱ: ة من طريق اهلالك، وهو قولهالنجا
10]. 

على يساره فإنه ال ميشي حىت ال يستقبله. فإذا استقبله رجعت األنوار على  اإلنسان فإذا مشى
ني من ميينه فرأى انفهاقها من اجلانب األمين، ويرمتي هلا شعاع على اجلانب األيسر فتعاين ما بني اجلانب

التفاوت. وغاية كل جانب. فلتسلك الوسط هنا والبد. وال متيل ألحد اجلانبني فإن امليل إىل اجلانب 
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األمين يرمي بسالكه يف حبر البهت والسكون فيخسر عمره فتنقص مرتبته عن مرتبة غريه. فإن دار 
رة. أي مل يغرس ما جيين وأنف ما يليق هبا مل جيِن مث اإلنسان التكليف والترقي باألعمال إذا مل يعمل فيها

 من ذلك رجال اهلل.
 تك على الطريقيف ثبو نجاةوامليل أيضًا إىل اجلانب األيسر يلقيه يف حبر التلف وهالك األبد وال

خط بيده يف و aهلل االوسطى من غري ميل إىل أحد اجلانبني. وهذا هو الطريق الذي قال فيه رسول 
 )الشكل(: ويساره هكذااألرض، وخط خطوطًا عن ميني اخلط 

 يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب ربُّٱ: وتال
 .[153: ]األنعامٱَّرث

األول هذه النشأة، ونفخ فيه الروح كانت  اإلنسان وملا ُأنشأَ 
ية، فأعطي علم األمساء يف أصل نشأته. اإلنسان نشأته أكشف النشآت

ج بل على ذلك، ولو ترك حىت يعرفها بطريق الكسب من باب اجملاهدات 
رياضات مل يصل إىل ذلك إال بعد قطع ثالث مائة قاطع، والذين هم وال

 اليوم على قلب آدم هم ثالث مائة لثالث مائة خلق إهلي.
ودات. ق املوجم حقائوصورة هذا اإلعطاء هو عل "إن هلل ثالث مائة خلق".: وقد ورد يف اخلرب

مل يقل و .[31: ]البقرةَّ زئ رئ ُّٱ: واحلقائق هي املعروضة على املالئكة وهم املسمون وهلذا قال
ورة صد منهم ف أحعرضها وأوجدها هلم يف حضرة التمثل فأشار إليهم فيها بأمساء هؤالء فما عر

 دخل إبليس معيذلك مل د ولتركيب احلقائق لكوهنم ليس هلم قدم فيها ذوقًا. إذ نشأهتم جمردة عن املوا
كن هلم يلما مل فجود. التكليف باألمر بالساملالئكة يف شهود هذا العرض مثلما دخل معهم يف حضرة 

 يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زترتُّٱ: يف علم التركيب الطبيعي شرب وال أعطته حقائقهم قالوا
 .[33: ]البقرةَّاكلكُّٱ: . فقال آلدم[32: ]البقرةَّىف

 فأخذ حقيقة اجلسم وحقيقة التغذي وحقيقة احلس وحقيقة النطق.
 هذا فرس. :قالكب على ما بقي حقيقة الصهيل فوأزال حقيقة النطق ور اإلنسان فقال هذا

خر. ن نوع آوع عنوهكذا يف مجيع احلقائق فعلمهم صفات االشتراك والصفات اليت هبا يتميز كل 
. اك صدرتن هنوذلك ألهنم من عامل احلل والتركيب وهذا صادر من تركيبات النسب اإلهلية م

ت ملوجودااتيب يف األوالد مشهد من تر وكذلك النسب الروحانية، والوجوه وترتيب التركيبات
بوهلا هلذا ة بعد قالئكاألمهات وكما وقع التولد عن ذلك الترتيب كذلك وقع التوالد هنا فرجعت امل

بعض  توقفالعلم اآلدمي فوجدت أنفسها على ضرب من التركيب يف ترتيب وجوهها ونسبها و
ألغلب اا كان كن مللالصنف من املعارف  وجوهها على بعض فعلمت أهنا بذلك األمر قبلت تعليم هذا

ية إلنسانا لنشأةلى اععليها كوهنا بسائط كان احلكم لألغلب فلم يعرف التركيب، وملا كان األغلب 
 املدّبر االمسني ك منالتركيب الطبيعي كان احلكم لألغلب فكان له التأييد يف تركيب احلقائق وذل

 واملفّصل اللذين مها من رؤساء األمساء.
 .يف عامل اجلسوم [5: ]يونسَّجغمعُّٱٱهو عامل األرواح. [3: ]يونسَّنتىتُّٱ: قال تعاىلو

 : يف حقيقته بني العلمني اإلنسان فقد مجع
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 والعلم النظري وبه متّيز عنهم. وبه يشارك املالئكة.: العلم الضروري
هذا  نانيني ملروحعنهم به أيضًا بتصور املعلومات ذوات الصور وليس ل اإلنسان ومما متيز

 التصور شيء، وإن كان هلم العلم.
لى جلسوم عذه اهوهذا كله راجع إىل اختالف النشأة، وكذلك إذا وقفت يا ويّل على نشأة 

 ية".اإلنسان طبقاهتا كما ذكرناه يف كتاب "اجلسوم
ء، جسم حوام، ووإمنا هي مخسة أنواع يعطي كل نوع منها ما ال يعطيه اآلخر وهو جسم آد

سام ثل، وأجوالتم جسام بين آدم، واألجسام املدركة للمتصور يف عامل اخليالوأ Dوجسم عيسى 
: فإنه قد جاء يف اخلرب . والتعفني املشروطمن جنس آدم  اإلنسان التعفني إذا اتفق أن يعطي نشأة

 "إن اهلل قد مّخر طينة آدم".
طبع احلياة،  بة، وهولرطواوهي تعفني العجني ليغلب عليه اجلزء اهليوالين وهو احلرارة : واخلمرية

ه يدور لفلك إنايف  فانظر هذا الفصل يف ذلك الكتاب نظر منصف مستفيد، مث لتعلم أن قول الصويف
اس. ث اهلل األنفانه حيددور بأنفاس العامل. يريد العامل املتنفس أي علة دورانه وجود األنفاس. أي عند

 احلياة منه، قد ذهبتفياة  حياة، وإذا مل يعط حفإذا مل يبَق فيه حركة تعطي نفسًا يف متنفس مل يعِط
كن له حركة ذا مل تة وإوإذا ذهبت احلياة عنه مل يبَق له شوق وإذا مل يبَق له شوق مل تكن له حرك
ا يف باب ما فسرهب" وانفطرت الكرة وذهب العامل العنصري بأمجعه. وقد ذكر هذه املسألة "أبو طال

 لعامل.انفاس واع اليت يقال من أجلها إن الفلك يدور بأفهذا نوع واحد من األن األوقات.
دد دورانه رانه وعل دووميثاق آخر يف ذلك وهو أن الفلك ملا دار أعطى املولدات ابتداء يف أو

 اآلخر ل العمارة إىلم وانتقلنظابعدد األنفاس الكائنة يف املولدات فهو يدور بعدد ذلك فإذا انتهى اخنرم ا
 ينخرم العامل لذلك الوًا، يطة اليت قد يشاء احلق أن ال تنخرم أبدًا شرعًا وحكمباحلركة العظمى احمل

 ع عليه وبتلكصور ختلووهر اخنرام عدم، وإمنا اخنرامة اخنرام انتقال وحتول وتبدل. فصور ختلع من اجل
ن ستمداده م، واال يفىنوزول الدورة الكربى يبقى العامل يف الربزخ ويف الدار اآلخرة أبد اآلبدين ال ي

من أجل  ية كلهاشوق حضرة الدميومية وهبذا يتعشق وهي املبقية لعينه، وهلذا كانت حركات العامل
روحانيًا  نزعاجًااشرف التجلي على البعد الذي ظهر للعامل فانزعجت األرواح للحوق بذلك احملل األ
قبول لألجسام  اات يفمقدسًا فانزعجت اهلياكل من عامل التركيب النزعاج األرواح فظهرت احلرك

ت فاختلف هلم اجلسم للحركة ولطول املدى عرضت اآلفات يف الطريق للكل بتجلي صور األعراض
وقية وإن ة إال شحرك املقاصد بعدما كان األمر واحدًا، وبقي الشوق على وحدانيته فما يف الوجود

ة والنور، ة النجاصورذة، واختلف املشوق إليه حبكم الصور وإن كانت العني واحدة فيظهر بصورة الل
صورة  قية إىلة شووصورة اجلمال األثري اهلارب من املوت يتخيل أن حركته حركة خوفية وهي حرك

منه  تها ال ما هييه هنايي إلهبقاء احلياة ال إىل احلياة فإنه ملبوس هبا فإن احلركة ليس سببها إال ما 
 بدايتها فإن الفراق يناقض االشتياق.

جيبة حلضرة عذه الوصلة باملشوق إليه فاحلركة له ال لغريه. وهذا الباب وهوالشوق طلب ا
 ذكرناها يف غري هذا الكتاب على ما يعطيه التحقيق يف األمور. فافهم.
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ذلك أن ذكره. وما يوأما كونه أن جعل خليفة يف األرض، دون السماء، ودون اجلنة والنار فل
تضادات فات واململختلفهي اجلامعة ألصناف املوجودات ااألرض حمل اجلمع ومنزل املزج واالختالط. 

لعز لذلة وعامل ااوعامل  لعفوامن أهل املخالفة واملوافقة. عامل الرمحة وعامل الغضب وعامل القهر وعامل 
ياطني ن وعامل الشعامل اجلمر ووعامل الفقر وعامل الغىن وعامل احلق وعامل الدعاء وعامل اخللق وعامل األ

ة من مساء واخلليفيع األمجطته ك من العوامل فهي الدار اجلامعة، واحلضرة الشاملة جبميع ما أعإىل غري ذل
 رته"على صو ق آدم"إن اهلل خل: وهلذا قال حيث ما هو خليفة البد أن يظهر بصورة املستخلف له.

 إنه حصل ليدين مثاعن  ومجع له بني يديه ملا أنشأه ليكون قويًا يف سلطانه بتأمل جبلته حيث ظهرت
امله جب احلق يف عل هو حالكاماعلم األمساء حبقيقته أيضًا فلم تتعني خالفة يف العامل إال له. فاإلنسان 

 صورة لعامل يفلجلى والنائب عنه فيهم فيصرف فيهم أمساءه حبسب ما يعطيه احملكوم عليه، فهو يت
 خمتلفة.

صورة  تارة يفومحة ة يف صورة الرفتارة يظهر يف صورة العزيز وهو ظهور ذايت له شامل وتار
 رة العفو، ويفويف صو حللمالشدة والقوة، وتارة يف صورة االنتقام والقهر، وتارة يف صورة املغفرة وا
 صورة اللطف، ويف صورة الفرح، ويف صورة التعجب، ويف صورة البشاشة.

ألكوان كلها. قائق احب امعواملقصود أن احلضرة اجلامعة الشاملة جلميع األمساء اإلهلية كما هو ج
نفاسها هتا، وأسكناوفبجمعيته حلقائق األكوان يعرف مصادر األكوان ومواردها، وكيفيات حركاهتا 

 وما يكون هلا ومنها ألهنا هو وهو هي.
ه وااللتفات ياد إليالنقاوجلمعية األمساء اإلهلية كان له احلكم عليها والتصرف فيها وكان هلا 

 "منه" من جهة: فقوله [13: ]اجلاثيةَّخي حي جي ٰه مه جه هن من خن حنُّٱ :جلنابه كما قال تعاىل
امل تدنيس عزيه ال وتن األمساء ومل يوجد هذا األمر يف غري األرض. فإن السموات العلى عامل تقديس

 خوعامل الربز جاب.وتشويش. وعامل دار اجلنة عامل سعادة وكشف. وعامل دار النار دار شقاوة وح
عامل قة ال تصلح لاملفار رواحقة، وما مث حمل آخر أصاًل إال دار الدنيا. فإن األعامل مثال ال عامل حقي

 بد من تني، واللسطواألجسام وال يظهر كمال األمساء إال بالروحانيات واجلسمانيات فال بد من ا
ىل أن إخلليفة اسكن الرمحتني. ففيهما كمال الوجود من حيث اخلالفة. فالبد من األرض أن تكون م

 ك.نهم لذلمكشف هذه اخللعة، وينزل عن كرسي النيابة ويتوىل احلق تعاىل عباده على ال خيلع
لألمر  المتثال وافلهذا كان جعله خليفة يف األرض دون السماء. وأما إطاعة املالئكة اهلل

 حن ُّٱ : قولهيفرآن بالسجود دون إبليس وقد مشله اخلطاب معهم بعد قوهلم فيه ما جاء به نص الق
 [30: ]البقرةَّين ىن من خن

لكوهنم رأوه مركبًا من األضداد وال بد للضد أن ينازع ضده فقالوا حقًا ونطقوا صدقًا، وكذا 
وقع يف األمر يف عامل األنس لكن غاب عنهم سر القتل املشروع والفساد املشروع من غري املشروع 

: ]البقرةَّٰى ٰر ٰذُّٱ والصورة واحدة واحلكم خمتلف من أجل الوضع ومن أجل النزول احلق.
يف الصورة، فإذا ذاقوا عرفوا الفرق وامليز. وما حجب القلب عن دركه سواك فحكموا مبا تعطيه  [25

النشأة وغابوا عن االختصاص، وظهر ما قالوه من الفساد يف األرض وسفك الدماء على يدي هذه 
يس حيث مل حيضر ستاذية عليهم دون إبلم التلمذة وصحت هلم الشيخوخة واألالنشأة. فلما صحت هل
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معهم هذا املوطن كان هذا من األسباب املعينة لسرعة االمتثال عند ورود األمر بالسجود له، وألن 
حقائقهم ال تعطي املنازعة واملخالفة، ولذا رمبا مسوا عامل األمر، وليس عندهم هني أصاًل حىت ال ختتلف 

احملضة، خلقوا يف مقاماهتم املعلومة فلم يكن  الكلمة فيهم. فهم األمر احملض واخلرب احملض وهم يف اللذة
هلم نزق فإن يف النزقي تشوش ومكابدة فهم املصونون فلم يكن مانع مينعهم من املبادرة المتثال األمر 

 حك جك مق حق مف خفُّٱ: ومل يكن أيضًا هذا املأمور له بالسجود من جنسهم كما قال تعاىل
: األنعام]ٱَّجم يل ىل مل خلُّٱ: وقال ،[95: ]اإلسراءٱَّمل خل حل جل مك لك خك

 يعين الرسول. [10
فال يكرب على غري اجلنس خدمة من ليس من جنسه فإنه ليس فيه حط يف مرتبته وعلى قدر ما 
يقرب املشاركة يف اجلنسية تقع اإلباية واحلسد. هذا هو املعروف من احلقائق فيما يعطيه عامل األمشاج 

  :والظَُّلم. فاجتمع إلبليس أمرين
 أنه مل حيضر موطن التعليم فيلزمه اخلرب به حبكم العلم.: الواحد 
 لى عب ناره وغل وهو يف اجلنس ألنه من العامل العنصري وإن كان الغالب عليه النار

امل ن آدم يف العأر. كما عناصنوره. فإن له يف التوراة صورة من حيث النفخ الشامل له ولغريه من عامل ال
 القرب النسيب . فلهذاطيعوإن كان الغالب عليه الطني فنوره غالب على طينه. فكان العامل امل العنصري

ث َبتَّة من حيها َأْلة فيواجلنسية وقعت اإلباية واحلسد. وأخذ يفضل بعض العناصر على بعض وال مفاضل
عله ترابًا ا مل جيمللكن والذات ألن كل ذات على حقيقتها وإن كان بينهما األمر اجلامع وهي اليبوسة 

 فأخذ يصادمه فتخر بهاما  وجعله طينًا وهو امتزاج املاء بالتراب. نظر إىل عنصر املاء الذي هو نقيض
الناصح  بالطبع لعدوامصادمة الضد. فلهذا وقعت اإلباية منه، وحلق باآلخرين إىل يوم الدين فهو 

 .اإلنسان بالَعَرض. فانظروا يا إخواننا ما لشرف
رتبته. وإمنا ن حيث مال مخالفة اليت وقعت من هذا اخلليفة فلم تقع منه من حيث ذاته، ووأما امل

سب حرك الني فتوقعت من حيث أنه كان حاماًل للموافق وللمخالف، وقبضه جامع للطائع والعاص
جلعل فكانت لورد بااح ااملخالف منه باملخالفة ألن اجلنة ليست موطنه فهو يتضرر هبا كما يتضرر ري

 النار ق الشقاوة إىلنة وفرياجل ببًا خلالفته ومتيز القبضتني منه يف دار املزج فانقلب فريق السعادة إىلس
ديد ر مسارعة احللى الناععوا حىت لو رام أهل النار الذين هم أهلها أن يدخلوا اجلنة ما استطاعوا ولسار

 ري.إىل املغناطيس وكذلك أهل اجلنة وهذا ال يعرفه إال طائفتنا ال غ
خذ آر وأنا مون يف النا"إنكم لتقحَّ: إشارة لطيفة إىل ذلك علمها من علمها aوقد أشار النيب 

 الاينوا الضبع ى إذا عم عيسوأخربنا ثقات أن ببالد اليمن طائفة يسمون أوالد أ حبجزكم وأنتم تائبون".
 يتملكون أن يرموا أنفسهم عليه حىت يأكلهم.
 يه كذلكب إلهو انزعاج يقتضيه طبعهم املناسب املنجذورأيت من صالحهم مبكة رجاًل و

ي كمة لنهحالفة فافهموا فإن األسرار ال حتتمل فوق هذا الكشف رتبة فكانت خم أصحاب النار.
 حكمة، ال خمالفة حكم لنهي حكم.

 كم مبا يتوىل به عباده الصاحلنيواهلل يتوالنا وإيا وانتهى الغرض مبّنه.
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 لسررسالة كشف السرت ألهل ا

 يل ىل مل خل
صمد، القيوم لفرد الاحد، وما توفيقي إال باهلل، عليه توكلت وإليه أنيب، احلمد هلل الواحد األ

ر كل ه، ودّبرمحتالسرمد، األول واآلخر، والباطن والظاهر، وهو بكل شيء عليم، وسع كل شيء ب
مديان ان السربديوالسالم األ صورته، وأسجد له مالئكته، والصالةشيء حبكمته، وخلق )آدم( على 

رثته صبحه ووو لهآية، وعلى اإلنسان على سيدنا )حممد(، أكمل املظاهر اإلهلية، وأمجع الربازخ
 وأوالدهم، أهل املراتب العرفانية واملناصب التوحيدية.

هدانا وطريقة، اب الفلما فتح لنا احلق سبحانه أبواب احلقيقة، بعد أن منحنا أسب: أما بعد
ع دره ووّسصهلل ايد، ولكل مسترشد سعيد، فكشفت  يف هذا املختصر، ملن شرح لكشف أسرار التوح

 ه،هلل وجهّرم اك علي "من عرف نفسه فقد عرف ربه"، ولذلك أشار سيدنا: قلبه وأشهده سر قوله
به فقد من جذمن عرف نفسه فقد عرف ربه فقد أحبه، ومن أحبه احلق فقد جذبه، و": حيث قال

 ".ق جودهلى حقائعلعه ه عن وجوده، وأبقاه بشهوده، ومنحه كمال مشهوده وأطقّربه، ومن قّربه أفنا
إنه  تحقيقه،بحلق اومسيتها بكشف الستر ألهل السر، مستمدًا من اهلل هداية طريقه، وبيان 

ياك شدنا اهلل وإسعيد أرد المبقاصدنا ويل كفيل، واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل، اعلم أيها املسترش
 بد له من التفريد، ة الاط احلميد، أّن من أراد اخلوض يف حبر التوحيد، والعبور على قنطرإىل الصر

قدم صدق يف  يكن له ن ملالتحقق بالفناء، إما بالذوق الصحيح احلايل، أو بالكشف الصريح العايل، وم
مى، ال ضالاًل وعإ يزدد ى، ملالفناء، مل جيز له أن حيوم حول هذا الفناء، ومن توجه بغري دليل إىل احلم

 : وقال
 م تتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتل  ار لي تتتتتتتتتتتت 
  متتتتتتتتتتتتتتتتر   ال زتتتتتتتتتتتتتتتتير   يتتتتتتتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتتتتتتت  

 

   يتتتتتتتتتتتتتتتتر  ريق تتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت  الضتتتتتتتتتتتتتتتت   
   تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتت   زتتتتتتتتتتت  الزتتتتتتتتتتتتق  ع 

 

ألن لكل مقصد سبياًل، ولكل وجه  [148: ]البقرة ٍََّّّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىيُّٱ
، وذلك بأن ه وتعاىلحانبسموليًا ودلياًل، وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الفناء هو اضمحالل ما سوى احلق 

ٱَّرن مم ام يل ىلُّٱ: ال ترى موجودًا غريه، وال وجودًا إال له وما سواه هالك، لقوله تعاىل
كون هلل كما مك األزيل، فتفيتحقق لك عد، ]26: ]الرمحن َّىئيئ نئ مئ زئُّٱ: وقوله[، 88: ]القصص
، حقيقته احلق ، وإمنافسهن فيكون لك كما مل يزل، وال ترى الكون إال خيااًل، ال حقيقة له يف ،مل تكن

 : ووجوده من حيث هو هو، مع عدم اإلطالق والتقيد، وجود احلق سبحانه وتعاىل
  تتتتتتتتتتتتتت ا ال  تتتتتتتتتتتتتت    إ     تتتتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتتتت  را  
 أ تتتتتتتتتتتتت    قيقتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت ا

 

   يتتتتتتتتتتتتتتتتتت     متتتتتتتتتتتتتتتتتت  فيتتتتتتتتتتتتتتتتتت  إ  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ع  
    تتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت   ال    تتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت   ع 
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 إ متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   خيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   يم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا

 

   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال قيقتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترار ال ريقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   

 

د. ملوجود املعبوقصود او املهوبعد متهيد هذه املقدمة نشرع يف املقصود، واهلل يبلغ املقصود؛ ألنه 
أن  فة النفس، هوقق مبعرالتحاعلم أرشدنا اهلل وإياك أن من حتقق مبعرفة نفسه، فقد حتقق مبعرفة ربه، و

دية، أّنه لرسالة احملممعدن ا ة منارث للخالفة اإلهليحيقق اهلل سبحانه للعبد املؤمن، واإلنسان الكامل، الو
دم على  خلق آاهلل "إنّ : خملوق على صورته، وهو )آدم( عصره ووقته، لقوله عليه الصالة والسالم

نا مثالنا وشكل نًا علىإنسا على صورة الرمحن، وجاء يف أول التوارة "نريد أن خنلق: صورته"، ويف رواية
 سبحانه.وصورتنا"، أو كما قال 

وره، عامل وصق الوملا صحت اخلالفة لإلنسان الكامل، أراه إنشاء صورته الظاهرة من حقائ
ي يبصر صره الذه، وب"كنت مسعه الذي يسمع ب: وصورته الباطنة على صورته تعاىل ولذلك قال تعاىل

سامها، أقورة و الصكنت أذنه وعينه وحيث أوردنا هذه الكلمات وجب أن نبّين معىن: به"، ومل يقل
 أي كلية، يفوصة شهيئة اجتماعية من أوضاع خمص: ومعىن الصورة املخلوق عليها )آدم(، فالصورة

ة، ، وذهنيخاليةوعقلية، وعلمية، : مادة فرضت، وأي أجزاء ُقدرت وم ثلت، وتنقسم الصورة إىل
 ئمة جبناب اهللية قااتذرية ونورية، وروحانية، وإهلية، فالصورة املذكورة يف احلديث هي صورة إهلية نو

ء الرب، ها عماهيوالتعاىل وتقدس، وهي مجعية صور الربوبية، واحلقائق الوجوبية، اليت مادهتا و
لتحقيق انها يف مشرب ععبَّر ي ليت واحلقيقة الفعالة هلا أحدية مجع ذات األلوهية، وظاهر الطبيعة الكلّية، ا

قيقة تفعل ها، وهذه احللصور كللة لكله، ومواد عينها الفعا باحلقيقة اإلهلية الكلية، احلاصرة لقوابل العامل
 العامل، از بينها وبنيال امتيا، والصور األمسائية بباطنها يف املادة العمائية، كما ذكرنا، وهي منها وعينه
 الصوروية العلوية، الوجوب انيةإال يف التعقل، ال يف العني فإن النشأة واحدة جامعة حبقيقتها للصور احلق

 : ثق ثالاخلليقة الكونية السفلية اإلمكانية، من احلقائق الكيانية، وأمهات احلقائ
ق حلوهي حقيقة ا اهتا،حقيقة مطلقة بالذات، فعالة مؤثرة عالية، وجودها واجب هلا بذ: األوىل

 اهلل سبحانه وتعاىل واحدة شائية.وهو 
لفيض األقدس، اجبة باالو من احلقيقة حقيقة مقيدة، منفعلة سافلة متكثرة قابلة للوجود: والثانية

ه، املتجلي بوهر له، املظبواجب : ، واجب بغريه، يعين، وهي حقيقة العامل املمكن بذاتهوالتجلي األنفس
 وهو واجب الوجود احلق سبحانه.

حقيقة أحدية جامعة بني اإلطالق والتقييد، والفعال واالنفعال، والـتأثري والتأثر، فهي : الثالثة
أحدية : من وجه ونسبة، مقيدة من أخرى، فّعالة من وجه، منفعلة من آخر، وهذه احلقيقة هيمطلقة 

مجع احلقيقتني، وهلا مرتبة األولية الكربى، واألخروية العظمى، والربزخية الشاملة املثلى، وهي للربزخ 
شهودًا وتدقيقًا، اجلامع، واإلنسان الكامل، اليت صورة اهلل مستوية على عرش قلبه كشفًا وحتقيقًا، و

"ما وسعين : وإميانًا وتصديقًا، وحقًا موجودًا كما قال عليه الصالة والسالم حكاية عن اهلل عّز وجل
أرضي وال مسائي، وإمنا وسعين قلب عبدي املؤمن"، فالعبد املؤمن هو القابل الكلي، والكون اجلامع 

على ما هي عليه من الكمال، فيؤمن  األزيل، الذي تظهر به األمساء والصفات، واألفعال والذات،
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بقابليته الكلّية احمليطة، ويعطي األمان لصور الذات، واألمساء والصفات، واألفعال واآليات الظاهرة يف 
مظهريته عن التغيري والتحريف والتبديل، فتظهر صورها يف مرآته الكاملة الشاملة كاملة، ويؤمن أيضًا 

قها أيضًا، من عدم ظهور آثارها من خفاء حكم الغيب والعدم، أن يعطي األمانة لصور النسب وحقائ
بإظهارها يف حمال ظهور أحكامها وأسرارها يف حقائق مظهرياته املعنوية والروحانية، والطبيعية، 
والعنصرية، واملثالية، فاإلنسان الكامل هو املظهر الكلي، واملقصد الغاييت األصلي، حامل األمانة اإلهلية، 

 رة النزيهية عن املثلية.صاحب الصوو
اجلالء  ، كماللعاملوملا كان املراد الكلي املطلوب، واملقصد الغاييت احملبوب من إجياد ا

اقتضت ذاته  ًا، كماصيليواالستجالء، وظهور احلق، وإظهاره نفسه لنفسه، ظهورًا وإظهارًا فعليًا تف
ظهار ضوان، إلروالرمحة وال عالن،واإلخفاء واإلاملطلقة تكمياًل ملرتبيت اجلمع والفرقان، والعلم والقرآن، 

ته، اته بذاذ يرى ذاته يف ايت،الغيب والشهادة، وتفّنن القدرة واإلرادة، وكان احلق سبحانه يف كماله الذ
رى ع واخلارج وي الواقال يفورؤية ذاتية، غري زائدة على ذاته وال متميزة عنها، ال يف العقل والتعقل، 

ستهلكة ينية غيبية معا شؤون ، هلته وجتلياته، وأفعاله وآياته أيضًا، كذلك نسبًا ذاتيةأمساءه وصفاته ونعو
سة يف ض، منطمن بععاألحكام، حتت قهر األحدية، غري ظاهرة اآلثار، وال متميزة األعيان بعضها 

 ا فيهاكينونتهوية، حيطة جالل الصمدية، مضمحلة يف أنوار الواحدية، كامنة كائنة يف عني الفرد
يث كماله ذا من حد، هوكموهنا ككينونة النصفية، والثلثية، والربعية، وغريها من النسب يف الواح

، وصفاته احلسىن ائهالذايت األحدي، ولكنه شاء أن يظهر من حيث الكمال األمسائي التفصيلي، بأمس
سه يف نفسه ء نفلشيية ا"ألن رؤ: العليا، يف مظاهرها وجماليها ومراتبها، اليت يرى احلق فيها نفسه

 حملل املنظورعطيها ايورة ليست مثل رؤية نفسه يف أمر آخر يكون له كاملرآة، فإنه تظهر له نفسه يف ص
فسه يف كون نة احلق رؤي فيه، مما مل يكن يظهر له من غري وجود هذا احملل وال جتليه له"، فال تكون

  جامع لألمركون غري  يفه سبحانه وتعاىلجامع لألمر على ما هو عليه، وهي رؤية ذاته يف ذاته، كرؤيت
 تية، أحدية يفية الذاإلهلاعلى ما هو عليه؛ ألّن األمساء اإلهلية كانت يف قبض قهر األحدية اجلمعية 

 يء معه". وال شاهلل "كان: ها عاملاحلضرة األحدية، ال ظهور هلا لعدم مظاهرها، وهي العوامل وكل
حرف  نه بكىنتعي جمملة يف أحدية عني الذات، ولسان وكانت كثرة األمساء مستهلكة مكمونة

الكنز ذهب  يات، إذملسمالتاء، وهو تعينه يف ذات الالهوت، كنزًا جامعًا جلواهر حقائق األمساء وا
ن عز خمفي الكنوفضة وجواهر جمتمعة يف الغيب، فالذهب صورة الذات، والفضة صورة الصفات، و

 يفجياد وحتقق جود واإلبالو األمساء أن يعطيها التحقق يف أعياهنااألغيار، فأحب احلق مبشيئته من حيث 
رف،  ال أعفيًا"كنت كنزًا خم: حقائقها للشهود واإلشهاد على رؤوس األشهاد، كما قال سبحانه

ليست ذات  ، اليتراتيبفأحببت أن أعرف"، أي أن يعرفين كل تعّين من تعينايت يف مظاهري وجمايل وم
ببت أن ُأعرف "فأح: هقول يظهر السر الكامل بالتجلي احلق، التجلي التعريف، يف األلوهية، بل بسببها

 فخلقت اخللق وتعرفت إليهم بالنعم فيب عرفوين".
 ء كمالهإبداوفلما شاء احلق سبحانه، وأحب إظهار سّره الكامن، وجالء حسنه الباطن، 

 : املستحسن، جبميع احملامد كلها واحملاسن كقوله
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 ل   تتتتتتتتتتت  م متتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  ال متتتتتتتتتتت   غتتتتتتتتتتت ا
 

 ل  تتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتتت لمي  ممزتتتتتتتتتتتتتتتتت ع  
 

صورة االسم ولقرآين مل اظهر بالكون اجلامع اإلنساين، والكتاب األكمل الفرقاين، واملظهر الشا
لغاية ية، آخر يف ا البداية يفالرمحاين احلاصر لألمر اإلهلي الكياين، ألّن اإلنسان أول باحلقيقة، واآل

 رية ومجعيته؛والظاه طنيةسر والسورة جامع األولية واآلخرية، والباوالنهاية ظاهر بالصورة باطن بال
اخللقية، حلقية وني ابلكونه برزخًا جامعًا بني حبري الوجوب واإلمكان، وملا كانت مرتبته جامعة 

 منحصرة بني يًا فاملرتبةيًا أحدمجع والربانية والعبدانية، تعني الوجود احلق يف مظهريته حبسبها تعينًا كليًا
 لذايت، اخللقوجوبه ائه واحلق الواجب واخللق املمكن، معمورة هبما، فاحلق أبدًا حق على بقاءه وغنا

يف مرتبته ة حق، وحلقياخلق أبدًا على فنائه وفقره وعدمه الذايت ، فالوجود للحق، وهو يف مرتبته 
ائرة أيضًا، فالد بينهما معجلاخللقية خلق، ويف النشأة اإلنسانية اجلامعية خلق جامع بينهما، مطلق عن ا

الشطر وجوب، ووال الوجودية حميطة بقوسني، ومتنصفة بشطرين على قطرين، فالشطر األعلى للحقية
مع بني وله اجل كمنياألدىن للكون واخللق، والربزخ اجلامع يظهر بالتعيني ويصدق على إطالق احل

 سميات والذاتاء واملألمسظهر مبظهرية االبحرين، وليس له نعت ذايت سوى اجلمعية واإلطالق، فله أن ي
، أن يتعني العليا لياتعلى الوجه األوىف، فعند مشيئة احلق وحمبته من حيث األمساء احلسىن، والتج

إلهلي، امع لألمر اكلي، اجلر البتعيناته القصوى، جتلت جتليًا مجعيًا، وانبعثت انبعاثًا حبيًا إىل املظه
 ة املربوب،يبوطلبت الربو هتا، واشرأبت حقائق الوجوب إىل متعلقاهتا،فامتدت رقائق النسب إىل متعلقا

فالظاهر  ايل لغيبتها،دهتا جمبشهاوواإلهلية املألوه، واحملبوبية احملبوب فقامت بظاهرياهتا مظاهر لباطنها، 
تها اقتضنسب اليت ية، والوجوبملظاهر هي عينها الناظرة مبناظر هي عينها، وفيها أّنيها ظهرت احلقائق ال

ت مرائيها، فرأوراتبها ميف  الربوبية يف متعلقاهتا ومظاهرها وجماليها، وزهرت أنوار التجليات الفعلية
زة، وثبتت تامموازمها ا ولأنفسها متمايزة األعيان واآلثار، متغايرة الظلم واألنوار، وتعينت أحكامه

ملخلوقات أشخاص اوة، لومات العلويحيازها منحازة، فأعيان املوجودات املععوارضها ولواحقها إىل أ
عيان األمساء، وأ ا حقائقفيه السفلية مظاهر النسب الوجوبية، وجمايل تعينات أسباب الربوبية، فريى احلق

معلوم،  ق مقامن احلمصفات االعتالء على عروشها، وحمتوية على جنودها وجيوشها، فما منا إال له 
 ومن الوجود ذوق مقسوم.

ر، واجملايل، واملظاهر، واملرائي اليت يرى احلق فيها نفسه، لو مل يكن هلا حيثية واعلم أّن املناظ
متعينة، وخصيصة واستعداد معني متتاز هبا عن الظاهر فيها لكان الظاهر فيها وهو احلق غري متعني عن 

ل، ويقبل غيبته ، فظهور احلق وجتليه يف مرتبة من املراتب، جزئية كانت أو كلية، إمنا يكون حبسب احمل
بقدر ما أعطاه احلق من االستعداد، وما هيأ له من القابلية، وليس ذلك حبسب احلق ألّن ذلك ال يسعه 
قلب املؤمن، وال يسعه شيء أبدًا، وذلك جتلي احلق بذاته على ما هي عليه لذاته، وإمنا وسع قلب 

يا كلها، ويسمى جتلي األلوهية املؤمن التجلي األمسائي، وهو جتلي احلق بأمسائه احلسىن، وصفاته العل
للمألوه الذي هو صورة مجعيتها، ومظهر شؤون حكمتها ألّن احلق أوجد العامل وجود شبح بال روح، 
فكان كمرآة غري جملوة فجالها باإلنسان الكامل اجلامع حلقائق العامل وصورها وأمسائها ومسمياهتا 

فصياًل ظاهرا وباطنًا وأواًل وآخرًا، وال حيصل بكمال مظهريته ذاتًا وصفاتًا، وصورة ومعىن مجعا وت
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كمال العامل، وأمساء احلقائق واألعيان، إال بنشأة )آدم( يف عني العامل، ووجود اإلنسان الظاهر بصورة 
الرمحن، فكان اإلنسان الكامل روحا لذلك الشبح العاملي فكان قبول اإلنسان الكامل للتجلي اإلهلي 

بل من القوابل يقبل فيض احلق على حنو من القبول، ويتعني بتجلي من أكمل قبول، ألنه ما من قا
التجليات وصورة من مظاهره، إال ويف اإلنسان الكامل مثل ذلك القابل على الوجه التام من حيث أن 

، فروحانيته أمت اجلامع أكملالتجلي على مجيع األشياء وعلى كل القوابل كامل ويف اإلنسان 
وطبيعته العنصرية أمجع األمزجة وأعدهلا ونشأته أوسع النشآت وأفضلها وأمشلها الروحانيات وأكملها 

واستعداد مظهريته لظهور احلق أعم املظهريات واالستعدادات و أقبلها وأعظمها وتعني صورة احلق 
واخللق يف مظهريته أكمل التعينات وأجلها وأشرفها وأكربها، وبه حصل كمال اجلالء واالستجالء، 

ل كمال فيض الذات باألمساء، فهو مظهر الفيض اجلامع، والربزخ الشامل احمليط املانع، وبه متيز وبه اتص
الوجوب عن اإلمكان وظهر كمال حقائق األمساء واألعيان، فكان )آدم( بصورته العنصرية جالء مرآة 

الت اإلهلية، فكان العامل وكان العامل شبحا ال روح فيه قبل وجود هذه النشآت اإلنسانية اجلامعة للكما
روح العوامل الكلية واجلزئية، ألنه رابطة فيض شؤون احلق الذاتية واألمسائية والصفاتية، على حقائق 
العامل الكلية واجلزئية، فجلى احلق سبحانه عن هذا العامل الصدأ، الذي كان فيه بصورة آدم وجتلى احلق 

كاماًل، وحتققا شاماًل، فرأى نفسه فيه رؤية ذاتية،  سبحانه على هذا اجمللى األمت، واملظهر األعم جتليا
وإحاطة كلية شاملة لألمسائية اإلهلية، ألنه سواه مرآة لذاته لريى فيه علما وعينًا مجيع كماالت أمسائه 
وصفاته، وأفعاله وآياته، فظهر لنفسه فيه ظهورا جامعا بني الكمال األمسائي والكمال الذايت، وكمل به 

وخصصه حبقائق األمساء ومساه آدم، فالعامل كله كالعني اجلامعة لألعيان، ونور تلك العني نشأة العامل، 
وسرها اإلنسان، ألنه صورة الرمحن اجلامع حلقائق األمساء واألعيان، وصور املوجودات واألكوان، 

م بقلبه فكان قابلية العامل مظهر صورة آدم، وجالء قلبه األعظم مجعية اإلنسان األكرم وروحه القائ
وصورته وقابليته وجالئيته، عني جتلي الرمحن على قلب اإلنسان بالفيض األقدس والتجلي األنفس، 
فقلب اإلنسان الكامل مظهر الكماالت اإلهلية، وصورته روح احلقائق الكلية، واستعداده سر اجلمعية 

قله جالء العوامل الكلية، اإلنسانية، فروحه مرآة الذات األحدية، وقلبه جملى الكماالت الواحدية، وع
وجسمه روح املوجودات احلسية، فهو صورة احلق الظاهر، ومرآة امسه الباطن، واملقصد األول، واملظهر 

إن اهلل خلق آدم على صورته"، ومن كشف احلق له هذه األسرار، ": a اآلخر، فهذا معىن قوله
، وكشف له ما طبع يف مرآته، وحتقق وأفاض على قلبه من هذه األنوار، ووهبه اهلل من خصائص هباته

مبعرفة نفسه اليت توجب له التحقق مبعرفة ربه كشفا وشهودا، فعرف حينئذ من هو، وما هو املقصود 
منه ما هو، حققنا اهلل حبقائق معرفته وهدانا إىل سبيل توحيده وهدايته، إنه بأحوالنا عليم كفيل يهدي 

 هو يهدي السبيل.اهلل لنوره من يشاء، واهلل يتوىل احلق و
رب ن يف مشتبتامث اعلم أن معرفتك للحق، إمنا هي معرفتك لنفسك ومعرفتك بنفسك هلا مر

ن حيث و، ال مهمعرفتك بربك من حيث : معرفتك بربك من حيث أنت، الثانية: األوىل: التحقيق
 : أنت فاملتحقق باملعرفة الثانية مرضي عند ربه منادى بقوله تعاىل

ترجع إال  فما أمرها أن ،[28-27: الفجر]َّرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱ
إىل رهبا، الذي دعاها فعرفته من الكل راضية مرضية، فادخلي يف عبادي من حيث ما هلم هذا املقام، 
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وهم كل عبد عرف ربه، واقتصر عليه، ومل ينظر إىل رب غريه، مع أحدية العني، فالنفس املطمئنة ال بد 
ا وبينهم، لكوهنم راضني مرضيني خماطبني، وادخلي جنيت اليت هبا أسترك، أن تدخل فيهم، فإن املقام بينه

وهي ستري، وليست جنيت سواك يا عبدي، فإذا دخل العارف جنة ربه حيث ظهر فيه وعرف به، 
واآلثار املذمومة عند من ال يرضاها من األرباب والعبيد، ألن لكل اسم عبدا هو  مستترا عن األفعال

سم وهو قلبه، فصار وقاية لربه عن ألسنة أهل املذام والعيب، واملذام هي باإلضافة ربه، وذلك العبد ج
إىل العبد آثار لربه، وجعل ربه وقاية وج نَّة له يف مجيع احملامد، فأضافها مجيعها إىل ربه فال تضاف 

ه عن املذام احملامد إليه من حيث هو، بل إىل ربه، واستتر بربه عن اإلضافة واحملامد كما استتر ربه ب
فكما أن العبد ال يوجد إال بربه وكذلك الرب ال يكون ظاهرًا متعينًا يف عينه إال بعبده، فهو م ظِهره 

ظَهره، والناظر فيه وبه، وإذا ثبت أن اهلل ال يعرف باحلقيقة، ألن التجلي األحدي ممتنع، ألنه تعاىل وَم
ًا متجليًا له، فال يكون جتليه األحدي إال بذاته بالذات غين عن العاملني، فتجليه األحدي ال ي بقي غري

لذاته، فال يعرف حقيقته إال هو، بل من حيث ظهور األمساء عن البطون، وبروزها عن الكمون، 
افتقرت إىل املظاهر، وأثبتت أن احلق هو األول واآلخر، كما هو الباطن والظاهر، وإذا ثبت أن اهلل ال 

ظهره ال يعرف باحلقيقة، فإذا نادى كل رب عبده إليه، وأمره يعرف باحلقيقة، فعبده الذي هو م
بالدخول يف جنته والوقوف عليه، فيدخل العارف نفسه ويعرف أنه مظهره وجماله، هو عبده، وهو ربه 
ومواله وهو عرشه ومستواه، فال ينفك ربه حيبه ويرضاه، وال يزال عبده يعرفه ويهواه، فالبد لكل 

 شعر: منهما عن اآلخر كما قيل

 فمتتتتتتتتتتتت  ا متتتتتتتتتتتت  يرضتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتتت 
 فمم  تتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت  ا مزتتتتتتتتتتتتتت ل    ا تتتتتتتتتتتتتتل

 

  متتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتت اف   تتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت    
  زتتتتتتتتتتت ل   تتتتتتتتتتت  إم تتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتت    ر تتتتتتتتتتت 

 

ه كل ما ضاف إلييرفة فحينئذ يعرف العبد نفسه بربه، وبه عرب املعرفة األوىل، ويف هذه املع
عد ببربه،  فسهن، فيعرف يضاف إىل ربه من الكماالت ويضاف إىل ربه كل ما يضاف من املظهريات

 د مؤبد فيعرفخول خملدنة معرفته ربه بنفسه، طردًا وعكسًا، مجعا وفرادى، دائما أبدًا، ألن دخول اجل
 مع بنيه اجلنفسه وربه، من حيث ربه ال من حيث هو، وكان يعرف ربه من حيث نفسه، فحصل ل

 : املعرفتني، والتحقق باحُلسَنَيني ويف هذا املقام قلت

   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  رل ف  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  رل  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 لمتتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتت  فيتتتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت ع  
 لمتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتت  الخ تتتتتتتتتتتتت ل   تتتتتتتتتتتتت ع 

 

، على فيه فأنت عبد له من حيث هو وسلطانه عليك، وأنت رب له من حيث ظهور سلطانك
عيني ل إال تل حامن دونك وعليه أيضًا، من حيث إجابته لك ولسواك حني تدعوه، فما أنت على ك

 ب خاطبكك، لرجتلياته، وأنت أيضا رب من حيث ظهور الربوبية بك وفيمن تعيناته، وجتل من 
ا م قالوا ، املرضيني حنيفقلت بلى، بني العباد الراضني بربوبيته [172: ]األعراف َّّٰ ُِّّٱ: خبطاب

 : لقلت، ونالوا ما نلت، وما توجه خطاب من األحدي الذات إليك خاصة، فلهذا قي

 ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت   قتتتتتتتتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتخ 
 

  قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع  ي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اف 
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ى عقد لع وعبد الظاهر فإن عبد اللطيف والرؤوف على قد حيله عقد وعزمية عليها القهار املعز،
املقامات  بيط بني ختحيله الباطن، وبالعكس فهذا حكم مجيع املربوبني واألرباب من غري ختليط وال

 و مرضي،ه، فوالعقائد، فكل مرضي عند ربه، فرضي اهلل عن عبيده، فهم مرضيون، ورضوا عنه
ة عند ني مرضيضرتفتقابلت حضرات األرباب، وحضرات العباد تقابل األمثال، ألن كل واحد من احل

الضد  غريها، احدةواألخرى، راٍض هبا، فاملثلية بني احلضرات تامة، فالتضاد كذلك، فقابلت كل 
 الضد.

ا فرضت على يز، ألهنمت الإذ املثل احلقيقي كالضد لعدم اجتماعه مع ضده، يعين مبثله حقيقة، إذ 
 وجود ة، فما مث إالال مثليية واألخرى، ألن حقيقتهما واحدة، وإذ ال متيز فال بينية وال إثنينية، فال ضد

، ل إال متميزًاا مث عق، فمواحد، فهو هو ال غريه، فالوجود حقيقة واحدة تعينت يف مراتب متميزة عقاًل
رآة مهد اخللق يف انظر تشر، فني الظاهر، والظاهر عني املظهوأيضا فما مث مثل يوجب اإلثنينية فاملظهر ع

 : احلق، واحلق يف مرآة اخللق، فترى العجب العجاب
 ف تتتتتتتتت  ي تتتتتتتتت  إ  ال تتتتتتتتت  لتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتت   تتتتتتتتت   ع 
  تتتتتتتتتت ا  تتتتتتتتتت    ر تتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتت ي  فمتتتتتتتتتت  أر 

 

 فمتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  م زتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت   ع  
   ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  إ   ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  إ  أع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي ع 

 

عبد، خشي رتبة العن م ملا ثبتت مرتبة الرب: ز يعينذلك ملن خشي ربه أن يكونه، لعلمه بالتمي
 د ربه، لكونهرضيا عنمته، العبد ربه، أن يكون حبصول العلم يف العقل بالتميز، فوقف على مركز عبداني

لتميز د دلنا على افيه، وقيه وراضيا بربوبيته له وعليه، ورضي به الرب غاية الرضى بعبوديته، به وله وعل
إلهلي لواحد اا لتفسر االسم باب،لوجود مبا أتى به عامل فوقع التميز بني العبد وبني األرجهلنا أعيان يف ا

ألول ال ذل، وابامل جبميع الوجوه من مجيع وجوهه، وذلك من حيث الذات األحدية، فاملعز ال يفسر
من ه ضده وغريبفسر يفسر باآلخر، والرحيم ال يفسر بالقهار، من حيث خصوصيات األمساء، ولكنه ي

 يف، وال ند له  ضد لهالاته حيث عني تلك الذات األحدية املتجلية جبميع األمساء، ألنه تعاىل من حيث ذ
ا كان وأنداد، ومل ء أضدادمسااحلضرة األحدية، ويف احلضرة الواحدية باعتبار كثرة األمساء وتعددها، فاأل

ليه سائر عوحيمل  يوضعفمساء كلها، داللة على الذات املسماة باأل: ألمساء احلضرة لكل اسم داللتان
ن ع، ميتاز هبا مفهومة ة هياألمساء، ألنه عني تلك الذات املتجلية به، وباألمساء كلها، وداللة خمصوص

ل حقيقة يقة، وكوحق غريه من األمساء كاحلي من العليم، والقاهر من اللطيف، وكل اسم له خصوصية
 : هلا ظهور وآثار يف العلم والعني

 ر إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
       تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  الخ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   

 

    ريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  الخ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    
    ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   

 

يعين أن احلقية تستلزم اخللقية، استلزام الرب للمربوب، واخلالق للمخلوق، واإلله للمألوه، ملا 
بينهما من التضايف، فال يالحظ أحدهم بدون اآلخر، وكذا عكسه، ألن االستلزام من التضايف من 

ألن اخللق إذا نظرته من غري خلعة الوجود احلق، بقي على عدمه األصلي، ألنه إن نظرته اجلانبني، و
كذلك، رجع إىل عدميته األصلية، فإن اخللق لفظ مفترى على احلق فإذا عريته عن احلق مل يبَق ما مسيته 

، وإمنا هو جتلي [39: النور]َّمب زب رب يئ ىئُّٱ: به، وما اخللق إال اختالق وهبتة على احلق



748 

 

 

جوده يف بعض مراتب شهوده، فلو نظرت ِبِخلع اخللع الوجودية احلقية عنه، مل يبَق شيء، فعند ذلك و
جتد اهلل هناك، يعين جتد اهلل عنده، ألنه يستحيل وجود اخللق بدون احلق ، ويستحيل حصر احلق يف 

 : اخللق
     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ع 
   تتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال متتتتتتتتتتتتتتتتت  إ   تتتتتتتتتتتتتتتتت    

 

   تتتتتتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتتتتت  المق تتتتتتتتتتتتتتتتتت  الزتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف   
 المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف   فمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   إ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 

خللق من حيث شبهه باوشرك يعين نزه عن أن يكون متعينا بتعني، فيشبه متعينا آخر، فإذًا يلزم ال
على ما  هو اآلنه، واحلقيقة، فيكون عني كل متعني، إذ ال موجود سواه، فهو هو، كان وال شيء مع

قام التوحيد مصدق يف د العليه كان، فامجع بني التنزيه والتشبيه، بنفي ما سواه مطلقًا، فتقوم مبقع
ه بل س إال ليلفإن الوجود  لق،الذايت، واجلمع بني املطلق واملقيد، فكن باجلمع ناظرًا إىل احلق بدون اخل

التعينات، وألمساء  باهو هو وإن شئت الحظت احلق يف اخللق يف احلق، بتعدد الواحد بالذات، الكثري
 : لقيةة اخلدراج اهلوية احلقية يف اهلويفكن يف الفرق باعتبار التعينات اخللقية، وان

   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  إ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت       قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     
     عم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت      ع قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

هما، الكل منبلسبق إذا كنت يف اجلمع ويف الفرق بعد اجلمع حبسب املشيئة حتز قصب ا: يعين
قًا، حاخللق  تشهدفعن اآلخر، ألن الكل مجع وفرق، كل منهما تبّدى لك، حبيث ال حتتجب بأحدمها 

شهود، ألن  ال يفتكر، وواحلق خلقًا، واحلق حقًا، واخللق خلقًا، فال حيجبك أحد الشهودين من اآلخ
 ال تبقى حقًاليقة، واخل الكل ليس إال هو، وال خيتلف إال باالعتبارات، فال تفىن عند كونك حقًا عن

، وال حقا معًاوخلقا وبال خلق، أو خلقا بال حق، بال خلق، ألن احلقيقة واحدة، فلك أن تكون حقا 
ل، ه باٍق مل يزحلق فإنابقى ييفىن اخللق عند جتلي احلق، فإنه فان  حقيقًة يف األزل، فكيف يفنيه، وال 

 : ولك أن تشهدمها وتبينهما كل يف رتبته واحدا يف وجود واحد ال معًا
    ي ق    ي  ال    ف  غير     ع ق 

ك،  من غرياليك، وجود واحد ال غري، فإن كنت عبدًا يلقى عليك الوحي منك وفألن معىن ال
 يفاملدد كثري  حٌد يفد، ُأوال يف غريك، وإن كنت ربًا فال تلقي من غري، وما مث غري، ألن الوجود واح

م، كل شيء عليبر، وهو لظاهالعدد، وله األزل واألبد، والدوام والسرمد، فهو األول واآلخر والباطن وا
لى كني، وسالم عن املشرنا موبتجلي ذاته العزيز، وبأمسائه وصفاته وأفعاله احلكيم، وسبحان اهلل وما أ
ًا ، وسلم تسليمأمجعني صحبهاملرسلني، واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله و

 كثريًا إىل يوم الدين آمني.
 

 متت الرسالة
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 رسالة األنوار

 يل ىل مل خل
 حلول.لقوة وانه ااحلمد هلل واهب العقل ومبدعه وناصب النقل ومشرعه له املنة والطول وم

 ال إله إال هو رب العرش العظيم.
هدى، وعلى ن شاء ومبه  وصلى اهلل على من أقام به أعالم اهلدى، وأنزله بالنور الذي أضل اهلل

 ىل يوم الدين.آله األكرمني وأصحابه الطاهرين، والتابعني هلم بإحسان إ
، زة تعاىلالع أجبت سؤالك أيها الويل الكرمي والصفي احلميم يف كيفية السلوك إىل رب

 والوصول إىل حضرته، والرجوع به من عنده إىل خلقه من غري مفارقته.
ن ه، لو احتجب عليه ومنه وإبأنه ما مث يف الوجود إال اهلل وصفاته الظاهرة وأفعاله. فالكل هو وب

 فة عني لنفي العامل دفعة واحدة، فبقاؤه حبفظه ونظره إليه.العامل طر
 .حجابًا ظهورغري أنه من اشتد ظهوره يف نوره حبيث تضعف اإلدراكات عنه يسمى ذلك ال

قوف بني يديه يه والول إلفأول ما أبينه لك وفقك اهلل، كيفية السلوك إىل اهلل، مث كيفية الوصو
إليه واله به أفع ه لك، وكيفية الرجوع من عنده إىل حضرةواجللوس يف بساط مشاهدته، وما يقول

 واالستهالك فيه، وهو مقام دون الرجوع.
 فاعلم أيها األخ الكرمي أن الطرق شىت والطريق إىل احلق مفرد.

ف سب اختاله حبوالسالكون طريق احلق أفراد، ومع أن طريق احلق واحد، فإنه ختتلف وجوه
، استقامة مهتهوضعفها، ته ورافه، ومالزمة الباعث ومغيبه، وقوة روحانيسالكيه، من اعتدال املزاج واحن

 وصحة توجهه وسقمه.
 فمنهم من جتمع له، ومنهم من يكون له بعض هذه األوصاف.

 قي.فقد يكون مطلب الروحانية شريفًا، وال يساعده املزاج، وكذلك حكم ما ب
 هاهنا. يد منهاا أرن، وما تقتضي ممفأول ما يتعني علينا أن نبينه لك معرفة أمهات املواط

احلق  ا يريدهرف مواملوطن عبارة عن حمل أوقات الوارد، الذي يكون فيه، وينبغي لك أن تع
 منك يف ذلك املوطن، فتبادر إليه من غري تثبط.

وقد  [172: ]األعراف َّّٰرئ ُِّّٱموطن : واملواطن وإن كثرت، فإهنا ترجع إىل ستة؛ األول
 ا العنصري.انفصلنا عنه بوجودن

 موطن الدنيا اليت حنن فيها.: واملوطن الثاين
 الربزخ الذي نصري إليه بعد املوت األصغر واألكرب.: والثالث
 موطن احلشر بأرض الساهرة والرد يف احلافرة.: والرابع

 اجلنة والنار.: واخلامس
 موطن الكثيب خارج اجلنة.: والسادس
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لوفاء هبا البشرية وة اواطن يف املواطن، ليس يف القويف كل موطن من هذه املواطن مواضع، هي م
 لكثرهتا.

ذي هو حمل نيا، الالد ولسنا حنتاج يف هذا املوضع، الذي حنن فيه إىل أن نبني منها إال موطن
 التكليف واالبتالء واألعمال.

 فرين،اسمل يزالوا م ، وأخرجهم من العدم إىل الوجود،تعاىل فاعلم أن الناس منذ خلقهم اهلل
 لها.وليس هلم حط عن رحاهلم، إال يف اجلنة أو يف النار، وكل جنة ونار حبسب أه

اليا ن والباحملوف العيش لم، أن السفر مبين على املشقة وشطفالواجب على كل عاقل، أن يع
 وركوب األخطار العظام.

تلفة واألهوية خم ،ة الطعمتلففمن احملال أن يصح فيه للمسافرين نعيم أو أمان أو لذة، فإن املياه خم
 التصريف، وطبع كل منهل خيالف طبع املنهل اآلخر.

ينصرف، وو ساعة أيلة وحيتاج املسافر ملا يصلح لتلقي كل عامل يف منزله، فإنه عندهم صاحب ل
 فأىن يعقل حلول الراحة فيمن هذه حالته.

ل طامها، فإن أهحلى مجع عبني وما أوردنا هذا ردًا على أهل النعيم يف الدنيا، العاملني هلا واملنك
ذة ن استعجل للملنبيهًا تناه هذا الفعل عندنا أقل وأحقر من أن نشتغل هبم، أو نلتفت إليهم، وإمنا أورد
يق احملق عن حلق بطرايف  املشاهدة يف غري موطنها الثابت، وحالة الفناء يف غري منزهلا، واالستهالك

 العاملني.
ق ن مبا ال يليطوومعاملة امل نقص املرتبة،ويه من تضييع الوقت، فإن السادة منا أنفوا من ذلك ملا ف

، فقد لة كليةنه رحعفإن الدنيا سجن امللك ال داره، ومن طلب امللك يف سجنه من غري ترحيل  به.
 أساء األدب، وفاته أمر كبري.

وصورته، علم قدر ال على فإن زمان الفناء يف احلق زمان ترك مقام أعلى مما هو فيه، ألن التجلي
، لزمان الثايندت يف ا شهفما حصل لك من العلم به منه يف جماهدتك وهتيئك يف الزمان األول مثاًل، مث

 فإمنا تشهد منه صورة عملك املقررة يف الزمان األول.
ك أن لبغي فما زدت سوى انتقالك من علم إىل عني، والصورة واحدة، فقد حصلت ما ين

حب عمل فيه صا كنت ة اليت ال عمل فيها، فإن زمان مشاهدتك، لوتؤخره ملوطنه، وهو الدار اآلخر
م ة رهبا بالعلالطالب نيتكظاهر وتلقي علم باهلل باطن كان أوىل بك ألنك تزيد حسنًا ومجااًل يف روحا

 ا.الذي تلقته منه باألعمال والتقوى، وتزيد حسنًا يف نفسانيتك الطالبة جنته
حلسن ها من اعمل ورة علمها، واألجسام حتشر على صورةفإن اللطيفة اإلنسانية حتشر على ص

ت، فحينئذ رتقاءاواال والقبح، وهكذا إىل آخر نفس، فإذا انفصلت من عامل التكليف، وموطن املعارج
 جتين مثرة غرسك.

خذ منه ق، واألرة احلأنك إذا أردت الدخول إىل حض: فإذا فهمت هذا، فاعلم وفقنا اهلل وإياك
 ألنس به.بترك الوسائط، وا
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ا ال انه، هذسلط ، فإنك حمكوم ملن حكم عليكصح لك ذلك، ويف قلبك ربانية لغريكنه ال يإ
 شك فيه.

ن من اخللق يكو در بعدكلى قعفالبد لك من العزلة عن الناس وإيثار اخللوة على املأل ثانيًا، فإنه 
 قربك من احلق ظاهرًا وباطنًا.

وما  واك،به طهارتك وصالتك وصيامك وتق فأول ما جيب عليك، طلب العلم الذي تقيم
لورع، مث ه، مث امل بيفرض عليك طلبه خاصة ال تزيد على ذلك شيئًا، وهو أول باب السلوك، مث الع

 الزهد، مث التوكل.
حصولك  على ويف أول حال من أحوال التوكل، حيصل لك أربع كرامات، هي عالمات وأدلة

 : يف أول درجات التوكل
  األرض.وهي طّي: األوىل
 واملشي على املاء : الثانية
 واختراق اهلواء : الثالثة
 واألكل من الكون، وهو احلقيقة يف هذا الباب.: الرابعة

 .ملوتامث بعد ذلك تتواىل عليك املقامات واألحوال والكرامات والتنزالت إىل 
 ان ومهكفإن ك فاهلل اهلل ال تدخل خلوتك حىت تعرف أين مقامك وقوتك من سلطان الوهم،

 حاكمًا عليك، فال سبيل إىل اخللوة إال على يد شيخ مميز عارف.
لرياضة لوة، وااخل فإن كان ومهك حتت سلطانك، فخذ اخللوة وال تبايل، وعليك بالرياضة قبل

ياضته، فلن ه قبل رفتح عبارة عن هتذيب األخالق وترك الرعونة وحتمل األذى، فإن اإلنسان إذا تقدم
ع إقباهلم إليك م صدهمقدًا إال يف حكم النادر. فإذا اعتزلت عن اخللق، فاحذر من جييء منه رجل أب

رك الناس لعزلة تامن  عليك، فإنه من اعتزل عن اخللق مل يفتح بابه لقصد الناس إليه، فإن املراد
ا مل أذنك وعاء بك، والن قلومعاشرهتم، وليس املراد من ترك الناس ترك صورهم، وإمنا املراد أن ال يكو
 عتزل يف بيتهكل من افهم، يأتون به من فضول الكالم، فال يصفو القلب من هذيان العامل إال بالبعد عن

ل هذا أقرب إىل مث الكوفتح باب قصد الناس إليه، فإنه طالب رياسة وجاه، مطرود عن باب اهلل، واهل
ابك بفيه، فأغلق  ق هلكواخللثر امن شراك نعله، فاهلل اهلل حتفظ من تلبيس النفس يف هذا املقام، فإن أك

 دون الناس، وكذلك باب بيتك بينك وبني أهلك.
اهلل، : هو قولكوظم، واشتغل بذكر اهلل تعاىل بأي نوع شئت من األذكار، وأعالها االسم األع

فظ يف كر، وحتالذ اهلل، ال تزيد عليه شيئًا. فتحفظ من طوارق اخلياالت الفاسدة أن تشغلك عن
ومن اجلوع  شبع،د أن يكون دمسًا، ولكن من غري حيوان فإنه أحسن، واحذر من الغذائك، واجته

اسدة وهذيان ياالت فىل خاملفرط، والزم طريق اعتدال املزاج، فإن املزاج إذا أفرط فيه اليبس أدى إ
لروحانية اواردات  الطويل، وإذا كان الوارد هو الذي يعطي االحنراف، فذلك هو املطلوب، تفرق بني

 اء الواردات.ند انقضعفسك نورية امللكية، والواردات الروحانية النارية الشيطانية، مبا جتده يف نال
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 لك صورة، ال تتغريوًا وذلك أن الوارد إذا كان ملكيًا، فإنه يعقبه برد ولذة، وال جتد له أمل
ة، ويترك وذل ريةب وحويترك علمًا. وإذا كان شيطانيًا، فإنه يعقبه هتريس يف األعضاء، وأمل وكر

 لوب.ختبيطًا، فتحفظ، وال تزل ذاكرًا بقلبك حىت ينزعه اهلل عن قلبك، وهو املط
 شيء. وليكن عقدك عند دخولك خلوتك أن اهلل ليس كمثله ؟ذا واحذر أن تقول ما

 .باهلل سبحان اهلل آمنت: أنا اهلل، فقل: فكل ما يتجلى لك من الصور ويقول لك
أن ال : اينعقد الث. والعنها، واشتغل بالذكر دائمًا، هذا عقد واحدواحفظ صورة ما رأيت والِه 

أدب، وال فخذه ب لكونتطلب منه يف خلوتك سواه، وال تعلق اهلمة بغريه، ولو عرض عليك كل ما يف ا
 يفتك مللته تقف عنده، وصمم على طلبك، فإنه يبتليك. ومهما وقفت مع شيء فاتك، وإذا حص

 شيء.
أعطاك األمر  ح لك أنيفت لم أن اهلل تعاىل يبتليك مبا يعرضه عليك، فأول مافإذا عرفت هذا، فاع
 على الترتيب كما أقوله لك.

 يفاخللق  فعلهيوهو كشفك العامل احلسي الغائب عنك، فال حتجبك اجلدران والظلمات عما 
ن حبت به، فإليه، عهلل بيوهتم، إال أنه جيب عليك التحفظ أن ال تكشف سر أحد عند أحد إذا أطلعك ا

ليك، د دخل عقطان وقلت هذا زان ، وهذا شارب، وهذا سارق، وهذا مغتاب، فاهتم نفسك، فإن الشي
حي من أن يست أوصهفتحقق باسم الستار وإن جاءك ذلك الشخص فاهنه ما بينك وبينه على الستر، و

 .اهلل، وال يتعدى حدود اهلل، والِه عن ذلك الكشف جهد طاقتك واشتغل بالذكر
عاًل فخص، أو شورة أما التفرقة بني الكشف احلسي واخليايل، فنبينه لك، وذلك إذا رأيت صو

راك إن اإلدنك فعمن أفعال اخللق أن تغلق عينيك، فإن بقي لك الكشف فهو يف خيالك، وإن غاب 
 تعلق به يف املوضع الذي رأيته فيه.

ل عليك يل فتنزخلياإىل الكشف امث إذا هليت عنه، واشتغلت بالذكر، انتقلت من الكشف احلسي 
 عرفها إال نيبية، وال لصوراملعاين العقلية يف الصور احلسية، وهو تنزل صعب، فإن علم ما أريد بتلك ا

 أو من شاء اهلل من الصديقني، فال تشتغل به.
مجعت  نب، وإنالل وإن سيقت لك مشروبات، فاشرب املاء منها، فإن مل يكن فيها ماء، فاشرب

زوجًا مباء يكون مم  أنع بني املاء واللنب، وكذلك العسل اشربه. وإياك أن تشرب اخلمر إاللك، فامج
 املطر، فإن كان ممزوجًا مباء األهنار، أو العيون فال سبيل إىل شربه.

ادة، واشتغل ة عن املردواشتغل بالذكر حىت يرفع عنك عامل اخليال، ويتجلى لك عامل املعاين اجمل
 لك مذكورك.بالذكر حىت يتجلى 

ملشاهدة تترك ا، أن اينهمفإذا أفناك عن الذكر فتلك عني املشاهدة، أو النومة. وسبيل التفرقة ب
 ندم.لاوواالستغفار  شاهدها، وتقع اللذة عقيبها. والنومة ال تترك شيئًا، فيقع التيقظ عقيبها،

شف إنك ستكف ض،مث إن اهلل عز وجل يعرض عليك مراتب اململكة ابتالء، بأن رتب لك الفر
 فع.واملنا ضارأوال على أسرار األحجار املعدنية وغريها، وتعرف سر كل حجر وخاصيته يف امل
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وإن  فإن تعشقت بذلك، أبقيت معه، وطردت، مث سلب عنك كل شيء حفظته، وخسرت.
ن عكشف لك ط، واستغنيت عنه، واشتغلت بالذكر، وجلأت إىل جانب املذكور، رفع عنك ذلك النم

ك أواًل، ها كحكمك معت، ونادتك كل عشبة مبا حتمله من خواص املضار واملنافع، فليكن حكمالنباتا
ارته تدلت حرا اعموليكن غذاؤك عند الكشف األول ما كثرت حرارته ورطوبته، ويف الكشف الثاين 

 ورطوبته.
ار ملضخواص ا ه منوإذا مل تقف معه، رفع لك عن احليوانات، فسلمت عليك، وعرفتك مبا حتمل

 واملنافع، وكل عامل يعّرفك بتحميده وتسبيحه.
وامل الء العت هؤوهنا نكتة عجيبة، وذلك أن تنظر ما أنت مشتغل به من األذكار، فإن رأي
 يفقيم لك لك أمشتغلني هبذا الذكر الذي أنت عليه، فكشفك خيايل ال حقيقي، وإمنا ذلك خيا

 فهو الكشف الصحيح. املوجودات. وإذا شهدت يف هؤالء تنّوعات أذكارهم،
 لعوامل.ء اوهذا املعراج هو معراج التحليل على الترتيب، والقبض مصاحب لك يف هؤال

يف كل  ن األثرمعطي مث بعد ذلك يكشف لك عن سريان عامل احلياة السببية يف األحياء، وما ت
 ذات حبسب استعداد الذوات، وكيف تندرج العبارات يف هذا السريان.

 ذا، رفعت لك اللوائح اللوحية.وإن مل تقف مع ه
حاالت، الستاوخوطبت باملخاوف، وتنوعت لك احلاالت، وأقيم لك دوالب تعاين فيه صور 

 وكيف يصري الكثيف لطيفًا، واللطيف كثيفًا، وما أشبه ذلك.
الذكر،  د م علىوف، وإن مل تقف مع هذا رفع لك نور متطاير الشرر، فتطلب الستر عنه، فال خت

لك عن  ع، ورفعطوالمَت على الذكر مل تصبك آفة، وإن مل تقف معه رفع لك عن نور الفإنك إذا د 
حلق جل اني يدي وف بصورة التركيب الكلي، وعاينت آداب الدخول إىل احلضرة اإلهلية، وآداب الوق
 ر والباطن،ن الظاهملفة وعال، وآداب اخلروج من عنده إىل اخللق، واملشاهدة الدائمة بالوجوه املخت

 والكمال الذي ال يشعر به كل أحد.
 نقص. ا مثفإن كل ما نقص من الوجه الظاهر، أخذه الوجه الباطن، والذات واحدة فم

املتلقي من  ون عليهن يكأوتعلم بعد هذا كيفية تلقي العلوم اإلهلية من اهلل تعاىل، وما ينبغي 
 االستعداد، فاعلم.

ن مألحوال رد اف حيفظ القلب، الذي هو موومن آداب األخذ والعطاء والقبض والبسط، وكي
 الة عنه.ذه الرسهضيق تاهلالك احملرق، وأن الطرق كلها مستديرة، وما مث طريق خطي، وغري ذلك مما 

ليت ا طوصور املغال فإن مل تقف معه، رفع لك عن مراتب العلوم النظرية، واألفكار السليمة،
ام، وسريان واألجس رواحوتولد املمكنات بني عامل األتطرأ على األفهام، والفرق بني الوهم والعلم، 

مما يطول  غري ذلكة، والسر اإلهلي يف عامل العناية، وسبب من ترك الكون عن جماهدة وعن ال جماهد
 شرحه.
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ليه تكون ع ي أنفإن مل تقف معه، رفع لك عن عامل التصوير والتحسني واجلمال، وما ينبغ
ة اللني والرمحلفتور وان اس النباتية، من حسن الشكل والنظام، وسريالعقول، من الصور املقدسة والنفو

 باء.اد للخطإلمدايف املوصوفني هبا، ومن هذه احلضرة يكون اإلمداد للشعراء، وهي قبله يكون 
يسار لا فهو من عامل فإن مل تقف معه، رفع لك عن املواضع القطبية، وكل ما شاهدته قبل هذا،

 ا املوضع هو القلب.ال من عامل اليمني، وهذ
 خامتة

ترتيب والد فإذا جتلى لك هذا العامل علمت االنعكاسات ودوام الدائمات وخلود اخلو
 تبليغها إىل انة علىاألمواملوجودات وسريان الوجود فيها، وأعطيت احلكم اإلهلية والقدرة على حفظها 

 أهلها، وأعطيت الرمز واإلمجال والقوة على الستر والكشف.
ف شأ اخلال، ومنتقف معه، رفع لك عن عامل احلمية والغضب والتعصب للحق والباطلفإن مل 

 الظاهر يف العامل، واختالف الصور والعداوة والبغضاء.
مة يلواآلراء الس فإن مل تقف مع هذا رفع لك عن عامل الغرية، وكشف احلق على أمت وجوهه،

 .ة بأحسن زينةالقدسي عارفد زينهم اهلل يف املواملذاهب املستقيمة والشرائع املنزلة، وترى عاملًا ق
ن مقامه ععرب لك ، ويوما من مقام يكشف لك عنه إال وهو يقابلك بالتعزيز والتوقري والتعظيم

 ورتبته يف احلضرة اإلهلية، ويعشقك بذاته.
وما  ألسرار،اضات فإن مل تقف معه رفع لك عن عامل الوقار والسكينة والثبات واملكر وغام

 هذا الفن.شاكل 
 .وهو عل يون مال،فإن مل تقف معه رفع لك عن عامل احلرية، والقصور والعجز، وخزائن األع

ضل ض، وتفا بعته، وتداخل بعضه يفع لك عن عامل اجلنان، ومراتب درجفإن مل تقف معه رف
 يفبعضها  داخلنعمه، وأنت واقف على طريق ضيق. مث أشرف بك على جهنم، ومراتب دركاهتا، وت

 .عض، وتفاضل عذاهبا، ورفع لك عن األعمال املوصلة إىل كل واحد من الدارينب
يارى، حارى فإن مل تقف معه رفع لك عن أرواح مستهلكة، يف مشهد من مشاهدهم فيه سك

 قد غلبهم سلطان الوجد، فدعاك حاهلم.
ن هيماوظيم عفإن مل تقف معه لدعوته رفع لك نور ال ترى فيه غريك، فيأخذك فيه وجد 

، وأنت ا رأيتهمكل  شديد، وجتد فيه من اللذة باهلل ما مل تكن تعرفها قبل ذلك، ويصغر يف عينك
 تتمايل فيه متايل السراج.

يح هلم تسبودل، فإن مل تقف معه رفع لك من صور على صور بين آدم، وستور ترفع وستور تس
 ه.أنت في لذيرف وقتك اخمصوص، تعرفه إذا مسعته، فال تدهش، وسترى صورتك بينهم، ومنها تع

فإن مل تقف معه رفع لك عن سرير الرمحانية يف كل شيء عليه فإذا نظرت يف كل شيء فترى 
مجيع ما اطلعت عليه فيه وزيادة على ذلك، فإذا وقفت عليك فيه وعرفت، أين غايتك ومنزلتك 
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ية وصورة ومنتهى رتبتك وقدرك، وأي اسم هو ربك، وأين حظك يف املعرفة وما حظك من الوال
 خصوصيتك.

ت ه، وعرفأثر فإن مل تقف معه رفع لك عن العقل األول، أستاذ كل شيء ومعلمه، فعاينت
 خربه، وشاهدت انتكاسه وتلقيه وتفصيل جممله من امللك النوين.

 فإن مل تقف معه رفع لك عن احملرك ميني احلق.
ار فيك آث نتهتاحىت إذا فإن مل تقف معه حميت، مث غيبت، مث أفنيت، مث سحقت، مث حمقت، 

ع اليت يك اخللت علاملاحي مع إخوانه، مث أثبت، مث أحضرت، مث أبقيت، مث مجعت، مث عينت، فخلع
املقيد  امل حسكىل عتقتضيها، مث ترد إىل مدرجتك، فتعاين كل ما رأيته خمتلف الصور، حىت ترد إ

 األرضي، أو متسك حيث غبت. ومقدار كل سالك اليت عليها سلك.
، -لغة كانت ةأي-نهم من يناجي بلغته، ومنهم من يناجي بغري لغته، وكل من نوجي بلغة فم

وي نًا موسفال فإنه وارث لنيب ذلك اللسان، وهو الذي تنسبه على لسان أهل هذه الطريقة أن
يع اللغات، اجي جبمن ينموإبراهيمي وإدريسي، ومنهم املناجي بلغتني وثالثة وأربع فصاعدا، واملكمل 

 و احملمدي خاصة.وه
قال وغريه، عم كأيب ملقاافما دام يف غايته فهو الواقف ما مل يرجع. فإن منهم املستهلك يف ذلك 

 ملقام.ال يف اتماثوفيه يقبض وحيشر. ومنهم املردود، وهو أكمل من الواقف املستهلك بشرط أن ي
كن شرطنا على، ولد أدوفإذا كان املستهلك يف مقام أعلى من مقام املردود، فال نقول إن املر

 يه يف التداينيزيد علك، والتماثل، ويعيش املردود النازل عن مقام املستهلك حىت يبلغ مرتبة املستهل
 فيزيد عليه يف التديل، ويفضل عليه يف الترقي، فيفضل عليه يف التلقي.

ا هو هذاه، وذكرن منهم من يرد يف حق نفسه، وهو النازل الذي: وأما املردودون فهم رجالن
خللق د إىل امن ير سلك عليها. ومنهمالذي العارف عندنا، فهو راجع ليكمل نفسه من غري الطريق 

جيمعهم  د، ولكنواح بلسان اإلرشاد واهلداية، وهو العامل الوارث. وليس كل داع ووارث على مقام
 :]البقرةٱَّخم حم جم يل ىل ملُّٱ: مقام الدعوة، ويفضل بعضهم على بعض يف مرتبته كما قال

ذين هم ؤالء الم، وهفمنهم الداعي بلغة عيسى وموسى وإمساعيل وآدم وإبراهيم وهارون وغريه [253
 الصوفية، وهم أصحاب األحوال باإلضافة إىل السادة منا.

 ، وهم املالمية أهل التمكني واحلقائق.aومنهم الداعي بلغة حممد 
ية وهو قوله العبود قيقةحب الفناء يف وإذا دعوا اخللق إىل اهلل تعاىل، فمنهم من يدعوهم من با

و ومنهم من يدعوهم من باب مالحظة العبودية، وه [9: ]مرمي َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ: تعاىل
لرمحانية. األخالق ظة االذلة واالفتقار وما يقتضيه مقام العبودية. ومنهم من يدعوهم من باب مالح

خالق حظة األمال نهم من يدعوهم من بابومنهم من يدعوهم من باب مالحظة األخالق القهرية. وم
 اإلهلية، وهو أرفع باب يدعى منه اخللق وأجّله.

 سيب.كتعليم  ن غريمالواحد يف العلم : واعلم أن النبوة والوالية يشتركان يف ثالثة أشياء
 سم عليه.درة للجقال  والثاين يف الفعل باهلمة فيما جرت العادة أن ال يفعل إال باجلسم، أو
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 لث يف رؤية عامل اخليال يف عامل احلس.والثا
 األولياء على ن معارجهم أويفترقان مبجرد اخلطاب. فإن خماطبة الويل غري خماطبة النيب. وال تتو

روج عليها كم العحبيها فمعارج األنبياء ليس األمر كذلك، ألن املعارج تقتضي أمورًا، ولو اشتركوا 
. لكن معارج ملقاماتهي اعلى هذا، وإن اجتمعا يف األصول و لكان للويل ما للنيب، وليس األمر عندنا

يست م التوكل، فلهما مقامجع األنبياء بالنور األصلي ومعارج األولياء مبا يقتضي من النور األصلي. وإن
لني، للمتوك اجعةالوجوه متحدة، والفضل ليس يف نفس احلصول، وإمنا هو يف الوجوه، والوجوه ر

 لك.م، من فناء وبقاء ومجع وفرق واصطالم وانزعاج وغري ذوهكذا يف كل حال ومقا
ريعته، و على شهلذي واعلم أن كل ويل هلل، فإنه يأخذ كل ما يأخذه بواسطة روحانية نبّيه ا

س غري ، ولي اهلليلقال : ومن ذلك املقام يشهد. فمنهم من يعرف ذلك، ومنهم من ال يعرفه، ويقول
 الختصار.قريب واالت ، تضيق هذه األوراق عنها، ملا أردناه منتلك الروحانية، وهنا أسرار لطيفة

 ،واحد منهم موسى اجلامع ملقامات األنبياء، قد يرث ال aغري أن األولياء من أمة حممد 
 ى منه.، وحال موسaولكن النور احملمدي ال النور املوسوي، فيكون حاله حال حممد 

ّود أو ه أنه هتلرفة يتخيل العامي أو من ال معورمبا يظهر من ويل عند موته مالحظة موسى، ف
ة قامه ومن قولة له مبحلاصتنّصر، لكونه يذكر هؤالء األنبياء عند موته، وإمنا ذلك من قوة املعرفة ا

 .aاالّتصاف به. إال القطب فإنه على قدم حممد 
 ى قلب موسى، منهم أول شيخ لقيته، ورجااًل علولقد لقينا رجااًل على قلب عيسى 

 وآخرين على قلب إبراهيم، وغريهم ،D.وال يعرف هذا إال أصحابنا . 
اح حىت عامل األرو هو الذي أعطى مجيع األنبياء والرسل ومقاماهتم يف aواعلم أن حممدًا 

نبيائهم، أعده من زل من ب، وتبعناه، والتحق بنا من األنبياء يف احلكم من شاهده، أو نبعث جبسمه 
 .aن حممد وأنبياؤهم يأخذون ع

شاركت ف، aمد ن حمعفأولياء األنبياء الذين سلفوا يأخذون من أنبيائهم وأنبياؤهم يأخذون 
ئيل" وقال ياء بين إسرامة كأنباأل "علماء هذه: الوالية احملمدية األنبياء يف األخذ عنه، وهلذا ورد يف اخلرب

 يه ىه مه جه ين ىنُّٱوقال يف حق الرسل  [143: ]البقرة َُّّ َّ ٍّ ٌُّّٱ: تعاىل فينا
 فنحن واألنبياء شهداء على أتباعهم. [89: ]النحل َّخي حي جي

املتمكن هو  احملقق كاملفاصرف اهلمة يف اخللوة للوراثة الكلية احملمدية، واعلم أن احلكيم ال
ان من ربه بقاب ك، فإنه aالذي يعامل كل حال ووقت مبا يليق به وال خيلط، وهذه حالة حممد 

 قوسني أو أدىن.
وافقوه ور عليه ا ظهمح يف قومه وذكر ذلك للحاضرين مل يصدقه املشركون لكون األثر وملا أصب

 يف ذلك خبالف موسى حني ظهر عليه األثر فكان يتربقع.
 نبغي لهيلكن وولكن ال بد لكل سالك من تأثري األحوال فيه وخلط العوامل بعضها ببعض 

رق ر وأن يصرف خ الظاهيفتاد ية على القانون املعالترقي من هذا املقام إىل مقام احلكمة اإلهلية اجلار
 العوائد إىل سره حىت يرجع له خرق العوائد عادة الستصحابه.
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نفسه، وجيتهد ما دام الفلك جيري ب [114: ]طه َّىه مه جهُّٱ: وال يزال يقول يف كل نفس
 أن يكون وقته نفسه.

رىب فإن  ليه إذاإتاج فإنه حيوارد الوقت يقبله، وليحذر من التعشق به وحيفظه  وإذا ورد عليك
صر ل الوقت ويقتيه ويطووا فأكثر الشيوخ إمنا أتى عليهم يف التربية ملا فرطوا يف حفظ ما ذكرناه وزهد

 ه.عمر حبسب حضور صاحبه فمنهم من وقته ساعة ويوم ومجعة وشهر وسنة ومرة واحدة يف
لك، ا فوق ذمىل إيف حكمه  ومن الناس من ال وقت له، فإنه من حافظ على األنفاس فالساعات

ان وقته كت، ومن ساعاومن كان وقته حضور الساعات فاتته األنفاس، ومن كان وقته األيام فاتته ال
 سنون، ومن ملاتته الره فاجلمع فاتته األيام، ومن كان وقته السنني فاتته الشهور، ومن كان وقته عم

ى وقته يدل عل لشخصته البهيمية، وعلو ايكن له عمر مل يكن له وقت وخسر آخرته، ومل تتعّد مّه
 وضيقه وقلة علومه، والذي ال وقت له إمنا حرم ألجل علة.

 لكوت.لك واملامل فإن باب امللكوت واملعارف من احملال أن يفتح ويف القلب شهوة من عامل
 لكوت.لك واملأسره اململ بوأما باب العلم باهلل من حيث املشاهدة فال يفتح ويف القلب حملة للعا

 مر وراءها إالمهة بأ ن لهواعلم أن هذه األمور الوضعية إذا سلك عليها اإلنسان وقام هبا ومل تك
 بادات من غريراء العا واجلنة خاصة فذلك هو العابد صاحب املاء واحملراب كما أن اهلمة لو تعلقت مب

ية ه بالكلقوا سقطتاستعداد هلا مل يكشف له شيء وال نفعت مهته بل صاحبها أشبه شيء مبريض 
ستعداد على من اال  بدوعنده اإلرادة واهلمة للحركة واآللة متعطلة فهل يصل هبمته إىل مطلوبه فال

 الكمال باهلمة وغريها.
نبغي إال ياصل ال الو فإذا وصل إىل عني احلقيقة وامتحقت مهته وليس لوصول البقية حّد فيقول

لقي عنده يشاهدة د املجاب فإن العلم الذي حيصل له عنهكذا وإمنا للدهش الذي يقع به عند رفع احل
الوجوه منه  عني فإند الالتوجه إىل ما هو فوق ما ظهر يف حقه ال فيما ظهر فإن الظاهر وإن كان واح

 .غري متناهية وهي آثاره فينا، فال يزال العامل متعطشًا دائمًا أبدًا
 هلل رب العاملني وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم واحلمد

 
 متت رسالة األنوار
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 الفتوحات املدنيةكتاب 

 يل ىل مل خل
 ةِ ّيهِلاإِل اِتَحْوت الُف ْيِف ةُ ّيِنَدامَل ات َقِرْشامُلرسالة من 

 بن العريب قدس سرهالقطب دائرة الوجود الشيخ حمي الدين 
 : شعر 

 يتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتي  ال تتتتتتتتت  ي  يتتتتتتتتت  خيتتتتتتتتتر التتتتتتتتت ر 
 يتتتتتتتتت  ختتتتتتتتت    الرستتتتتتتتت  ال تتتتتتتتترا   متتتتتتتتت  لتتتتتتتتت 

 ا  تتتتتتتتتتق ف ال تتتتتتتتتت ر  ال تتتتتتتتتت   التتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتت  
  المتتتتتتتت   ي  تتتتتتتت  فتتتتتتتت  اا  تتتتتتتت    متتتتتتتت    تتتتتتتت 
    تتتتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتتتت  ر المتتتتتتتتتتتتتتت   فأ   تتتتتتتتتتتتتتت 
   تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتتراف م تتتتتتتتتتتر  
 يتتتتتتتتتتت  زتتتتتتتتتتت  ل ال  تتتتتتتتتتت  الم يتتتتتتتتتتتر  أ متتتتتتتتتتت 
 زتتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتت  هللا متتتتتتتتتتت  ا  متتتتتتتتتتت  ال يتتتتتتتتتتت 

 

   تتتتتتتتتتتتتتتت   أ ستتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتت حا    رمتتتتتتتتتتتتتتتت  
 ا يتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتم   اا  متتتتتتتتتت 
 أ تتتتتتتتتتتتتتتت     ي تتتتتتتتتتتتتتتت   ال متتتتتتتتتتتتتتتت      متتتتتتتتتتتتتتتت 

  تتتتتتتتتتت ر اليستتتتتتتتتتتير  أ  متتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتترا إلتتتتتتتتتتت  ال
  غتتتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتتتر اازتتتتتتتتتتت  مستتتتتتتتتتت م 
  ستتتتتتتتتتر  إلتتتتتتتتتت  أ  تتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتم   م  متتتتتتتتتت 
 القمتتتتتتتتر الم يتتتتتتتتر إليتتتتتتتت  فتتتتتتتت  ال ستتتتتتتت  أ  متتتتتتتت 
   ستتتتتتتتتتتتتت  الريتتتتتتتتتتتتتت ف  م  تتتتتتتتتتتتتت   م ممتتتتتتتتتتتتتت 

 

قال  وأن رمحيت غلبت غضيب إإن اهلل تعاىل كتب كتابا فهو عنده فوق العرش : aقوله 
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه مه ُّٱ: سبحانه وتعاىل اهلل سبقت غضيب وقال

. كأن اهلل تعاىل يقول [183: ]البقرة َّ مي خي حي جي يه ىه ُّٱ: . وقال[54: ]األنعام َّ ٍّ
 ٰى ٰر ٰذُّٱعليك فأما اليت علي فهي وثيقة الرمحة  يل خرواآل ّيكتبت وثيقتني أحدمها عل يعبد
 َّ مي خي حي جي يه ىه ُّٱوأما اليت عليك فهي وثيقة الصيام  .[54: ]األنعام َّ ٍّ ٌّ

 يئ ىئ نئُّٱ. وأنت أوِف بعهدك وهو أداء صومك أوِف بعهدي وهو إيثار رمحيت [183: ]البقرة
اخلدمة اليت كتبها عليكم وهي الصوم جعل من كان قبلكم شركائكم فيها فقال  [40: ]البقرة َّ رب
: مث أردف ذلك بقوله تعاىل [183: ]البقرة َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيُّٱ: تعاىل

 حي جي ُّٱ: يت كتبها لكم مل يشرك فيها غريكم حيث قالوالرمحة ال [183: ]البقرة َّ َّ ٍُّّٱ
. فسأكتبها للذين يتقون مث أودع يف طي ما كتبه من الصوم أنواعا من الرمحة [156: ]األعراف َّمي خي

ض واملسافر واملريض وعوض عن الصوم الشيخ يفرفع وجوبه عن الصيب واجملنون ورخص يف الفطر للحا
 َّيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ: دية فقال تعاىلاهلرم العاجز عن الصوم بصدقة الف

لكم  ةن رمحآزهار رياض ربيع نعمته جعل القرأ. كل ذلك رياح رياحني بساتني رمحته و[184: ]البقرة
فقال تعاىل يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني مث 

ويف حال  [107: ]األنبياء َّ يك ىك مك لك اك ُّٱ :رمحة لكم فقال تعاىل aجعل الرسول 
. فبذلك فليفرحوا هو خري ويف حال [58: ]يونس َّ ىك مك لك اك ُّٱ: اء رمحته لكم فقال تعاىلجالّر

ويف حال اإلميان  [28: ]الشورى َّجض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ: لكم فقال تعاىل تهالشدة رمح
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 ني مي زي ري ُّٱان رمحته لكم . ويف حال العصي[43: ]األحزاب َّ هب مب هئ ُّٱ: لكم تهرمح
 حص مس خس حس جس ُّٱلكم  ته. ويف حال اإلحسان رمح[83: ]النساء َّ خئ حئ جئ يي ىي
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱويف حال اإلشارة رمحته لكم ، [56: ]األعراف َّ خص
 زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ. ويف حال الصالة رمحته لكم [53: ]الزمر َّخب حب
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ: ال تعاىل. ويف حال الصوم رمحته لكم ق[56: ]النور َّمن
 .[184: ]البقرة َّيب ىب نب

عبد الزكاة الذي للنهما. فلرب وقسم مشترك بيلقسم للعبد وقسم : قسامأَقَسَم عبادة العبد ثالثة 
نا أو الصوم يل: والذي للرب الصوم قال تعاىل .[60: ]التوبة َّ ني مي زي ري ُّٱ: قال تعاىل

صفني نا عبدي ينك يلرب الصالة قال قسمت الصالة بيين وبجزئ به. واملشترك بني العبد واأالذي 
حضرك وسفرك ووجبها اهلل تعاىل عليك يف حال صحتك ومرضك أفالذي خيتص للعبد وهو الزكاة 

 حال يفم ثقله عنك ن حقوق العباد مبنية على املشاحجة. والذي خيتص به تعاىل وهو الصوم خففأل
الصالة  ينه وهونك وبعلى سفر فعدة من أيام أخر والذي بياملريض والسفر فمن كان منكم مريضا أو 

 صر.الق خص لكرأوجبها عليك بكماهلا يف حال اإلقامة فأسقط عنك شطرها يف حال السفر 
إين : انبن عمر موسى قال اهلل جل جالله يا: ذكر أبو جعفر ابن أيب شيبة يف كتاب العرش قال

ان آمني ائم رمضدعا ص دخل شهر رمضان وأن يقولوا كلماذا إآمر محلة العرش أن ميسكوا يف العبادة 
اب برمضان   نفسبذنوبه فليأت يف .....من  ،فإين أكتب على نفسي أن ال أرد دعوة صائم رمضان

كم ول مليكققول طيبة. فخلوف هذا الصوم يا قوم أشهى من املسك السحيق وطيبه أو ليس هذا ال
 الصوم يل وأنا الذي أجزئ به.

فة عىن إضاضهم مجزئ به. فقال بعأاحلكمة يف معىن قوله الصوم يل وأنا الذي  وتكلم أهل
 ات من العبادن الطاعات إالصوم إىل نفسه دون الصالة والزكاة واحلج واجلهاد وساير الطاعات والعباد

اهد ّحي وجيويض رآه الناس ويعرفون وكذلك الذي يزّكي يتقع عليها حواس اخللق ألن الذي يصل
ب جل وعال بني الربد وبيت اهلل احلرام والصوم ال يقع عليه حواس أحد بل هو سر بني الع وحيج إىل

 جزئ به.أفلذلك قال الصوم يل وأنا الذي 
وقال بعضهم كل طاعة يطيعها العبد املسلم ربه تعاىل فإهنا طاعة مشتركة غري الصوم ألن العبد 

مس والقمر والصليب والنار وإن ذبح املسلم هلل املسلم إذا صلى هلل تعاىل فإن العبد الكافر صلى للش
تعاىل فإن الكافر يذبح لألصنام وإن تصدق املسلم هلل فإن الكافر يتقرب بالصدقة لألصنام إال الصيام 
فإنه ما ورد أن كافرًا صام لألصنام فالصوم طاعة خالصة هلل تعاىل فلذلك قال الصوم يل وأنا أجزئ به. 

قوله الصوم إذا كان يوم القيامة جيئ العبد وله خصوم فيأخذ أحدهم صالته  وقال ابن عباس بن عطا يف
جهاده ويبقى على العبد مظامل فرييد اخلصوم  اآلخر ويأخذ اآلخر زكاته ويأخذ اآلخر حجه ويأخذ

أخذ صومه فيقول الرب تعاىل للخصوم الصوم يل ليس هو هلل فال سبيل لكم على شيء منه ولو مل أّدِع 
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خذ من العبد معك من الطاعات ولكين جعلت الصوم يل رمحة مين على عبادي سي ألالصوم لنف
الصاحلني وقوله تعاىل وأنا أجزئ به أي على كرم الربوبية ال على استحقاق العبودية ألنه لو كان على 
استحقاق العبودية مل يستحق اجلزاء بذلك ألن العبد ال يراعي الصوم حق رعايته لكن أعطيه اجلزاء 

نا اجلزاء للصائم ال حوري أفضلي وكرمي وقال بعض الصوفية معىن قوله تعاىل أنا الذي أجزئ به أي ب
فطاره يعين النفطاره إللصائم فرحتان فرحة عند : aوال جنايت وال نعميت وحسبه بذلك جزاء وقوله 

قل بفضل اهلل وبرمحته فطاره إىل حني إذ صام يومه ذلك إ له بتوفيق اهلل تعاىل ةوتناوله الطعام ولكن فرح
فبذلك فليفرحوا وكذلك عند إمتام الصالة وعند فعل كل طاعة من الطاعات يفرح بتوفيق اهلل تعاىل له 

ن وفقه وأهله لفعلها وأحياه إىل إمتامها وفرحة عند لقائه ربه إىل حيث يبيحه النظر إليه بال كيف وال إ
شكروا اهلل الذي أحياكم وإلكمال رمضان أين بل كما يليق جبالله وعظمته ليس كمثله شيء فا

أبقاكم. كم من صاحب لكم مات فانقطع عمله وخاب من الدنيا أمله يتمىن حلظة من أوقاتكم يوجد 
منذ زمان ومل أين  هفيها إذ تقدم خريات يتعقبها. أين من كان يتردد إىل املساجد يف الظلم سافر عن دار

ين الذي ارتفعت أصواهتم باألدعية أآب ومضى فما من صرب على مشقة اجلوع والظمأ غاب كما 
وحب تلك اجلواهر من تلك األدعية كم من أناس صّلوا معكم يف عام أول يف هذا الشهر التراويح 

د فأسروا َوَعّمه ْم يد فقهروا وأسرهتم املصايوأوقدوا من املساجد طلبا لألجر املصابيح اقتنصهم الصا
م املال واآلمال ملا تقّلوا أدارت عليهم املنون مرصادها وحلت وجوههم التلف من حبره فقّلوا ومل ينفعه

 يف الدىن فمحاها فأعدمتهم صوما وفطرا وزودهتم من احلنوط عطر ليس للميت يف قربه فطر وال أضحى
 عن األهل على قربه كذلك من مسكنه القرب. وال عشرا تامًا(: )نسخة .....

ون هل م ويقولبورهيد تقف أرواح األموات على أبواب قروي يف بعض األخبار أن يف أيام الع
ن سعد مبا ا ويا منيوتمن أحد يذكرنا هل من أحد ترحم علينا هل من أحد يذكر غربتنا يا َمن سكن ب

 ن نكح نساءناا ويا ميامنأبه شقينا ويا من أقام يف أوسع قصورنا وحنن يف أضيق قبورنا ويا من استدل 
 بتنا وفقرنا ُكتبنا مطوية وُكتبكم منشورة.هل منكم أحد يتفكر يف غر

 يدهنا رسول اهلل ما هدوا إىل موتاكم قالوا يأ: أنه قال aوروي يف خرب آخر عن رسول اهلل 
نادي كل ا وبيوهتا وتد وِره ذاءِحقال الصدقة والدعاء فإن أرواح املؤمنني تأيت كل ليلة إىل السماء الدنيا 

رونا وال  واذككم اهللّطفوا علينا بشيء رمحعيا أهلي يا ولدي َتواحد منهم بصوت حزين باك  يقول 
ء والصدقة بخلوا بالدعات وال م اهللتنسونا وارمحوا غربتنا وِقّلة حيلتنا فقد ُألقينا يف سجن فارمحونا يرمحك

بكسرة قال  رغيف أوم أو بندامتاه تعطفوا بدره حسرتاه وا فلعل اهلل يرمحنا قبل أن تكونوا مثلنا وا
اعة اهلل طينا يف ما يف أيد تبكي األرواح وتنادي لو كنا أنفقنا مث وبكينا لبكائه قال aفبكى النيب 

 ورضوانه ما كنا حنتاج أن نسألكم.
ما ذكرنا يف معىن قوله الصوم يل فعل ّيام رمضان فعل ألو قيل ألهل القبور متّنوا َلَتمّنوا يومًا من و

العبد وإّن َمن يؤدي األمانة ويشري إىل ذلك قوله تعاىل يف آخر آية  وأنا الذي أجزئ به الصوم أمانة عند
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أوصى بالتقوى يف مواضع كثرية من كتابة العزيز منها يف الصوم  [21: ]البقرة َّ يي ىي ُّٱالصوم 
والتقوى مطلوب منك يف كل عضو مبفرده فتقوى العني الغض وتقوى الكف الكف وتقوى القدم 

تقوى البطن أكل احلالل وتقوى القلب الصيانة وتقوى اللسان قلة الكالم احلبس وتقوى الفرج العفة و
 إال يف خري أو ذكر اهلل تعاىل.

للسان وال فصوم ا وارحيا هذا الصوم احلقيقي ليس ترك الطعام والشراب إمنا هو تقييد اجلاعلم 
ن آئ القررا قذإذن ولمؤمنني يغضوا من أبصارهم وصوم األليغتب بعضكم بعضا وصوم العني قل 

 متشي يف لرجل والصوم ايديكم، وأىل الذين قيل هلم كفوا إفاستمعوا له وانصتوا، وصوم اليد أمل تر 
ذا إلزىن، فقربوا اال تاألرض مرحا، وصوم البطن وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وصوم الفرج و

د لعة الي، وخمننيآم جل ادخلوها بسالصامت هذه اجلوارح كان جزاؤها لكل جارحة خلعة، الِر
لسان دعواهم خلعة الوني، يتنازعون فيها كاسا ال لغو فيها وال تأثيم، وخلعة الفرج وزوجناهم حبور ع

لية، األيام اخلا سلفتم يفأا فيها سبحانك اللهم وحتيتهم فيها سالم، وخلعة البطن كلوا واشربوا هنيئا مب
 يومئذ ناضرة ني وجوهة الع قيال سالما سالما، وخلعالإوخلعة السمع ال يسمعون فيها لغوا وال تأثيما 

 ين من يعرف قدر حرمة الصوم.أىل رهبا ناظرة، إ
ذا قرب قدوم شهر رمضان وأذن رحيل إإخواين إمنا شرع الصوم ليقع التقلل فأما بعض الناس 

ضان هلم وميطر على عرصة قلبة من احلزن ويقول قد جاء شهر رماف مشس سروره بعقدة سشعبان تنك
أن رمضان إال  الناهب ويعد أسباب الطعام والشراب ويضاعف ما جرت به العادة وال خيطر بباله

الصوم كان شغله التردد بني دكان اخلباز والقصاب والسمان وإعداد ألوان  يوم بإعداد األكل فإذا كان
فإذا قرب غروب  الطعام والشراب وكل طعام يكون خباطره وطول العام يريد أن يأكله يف شهر الصيام

عجل أالشمس وقع يف هاوية االنتظار فإن صلى وقف يف الصالة وقلبه يف غريها فيؤديها وهو إىل األكل 
ومن تأخري العشاء َوِجل فتكون صالته من ضعف أركاهنا وخلوها عن اخلشوع واخلضوع كأهنا سخرة 

لك األطعمة فيتكدر عليه الليل ال أجر هلا وال جرم مث جيلس ويفتح عدل البطن ويكيل فيه من أنواع ت
باملنام ويكسل عن القيام إىل الطاعة فإذا جاء وقت السحور فعل كذلك فيحيط النهار عليه بالكسل 

مثاله أوإمنا شرع السحور ليقوى املتعلل من العشاء وليتنبه الغافل ليذكر ربه وما ترى رمضان زاد هذا و
يدري من أين اكتسبها وال من أي وجه اصطنعها فإذا إال شبعا وغفلة واملصيبة العظيمة إن كان ال 

 والدواب فإذا كان يوم القيامة وقفلت قافلة ميامتأل من ذلك الطعام والشراب بقيت صفته كصفة البها
الصائمني يعجز عن موافقتهم وينقطع عن مرافقتهم فهنالك تكشف األستار وتظهر األسرار ويوقف 

ة قهرة شهوة نفسه وقيدهم طعامه وشرابه ويسال عن صيامه ذلك املسكني الذي كان يف غشوة نشو
فيقول إهلي صمت رمضان فتقول شهود األعمال إهلنا كان مشغوال بنفسه يفرجها يف بساتني الشهوات 
وميزجها يف ميادين اللذات فلم يكن من صومه يف خرب وال من عني عبادته على أثر فيقول إهلي صمت 

قول اليد مل يصم كان تيف املسلمني والعجز من الكالم و غيبة هناره فيقول اللسان مل يصم كان طول
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يسعى إىل مساطب الغفالت وتقول األذن مل يصم كان  أبدا يده احلرام وتقول الرجل مل يصم كان
يصغي إىل مساع املنكرات وتقول العني مل يصم كان ينظر إىل األغيار ويقول القلب مل يصم كان غافال 

 وم يشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون.يف مجيع النهار ي

دها سطح ليربى الحيكى عن سري السقطي رمحه اهلل أنه كان ذات يوم قد وضع شربة املاء عل
صيال ويطفئ أبكرة و ربك بنسيم األصيل أي وهو بعد العصر إىل آخر النهار قال اهلل تعاىل واذكر اسم

جلمال ديه يف خلع ايلن بني  يرفالطويل فرأى تلك الليلة يف منامه احلور العنيبشرهبا ما أهلبه صوم النهار 
نا أ الت أخرىفق، لفالننا احدإوحلل الكمال فجعل يسأهلن ويقول باهلل عليكن ملن أننت فقالت و

ة واحد ها يف جريدوكل واحدة أثبتت امسلفالن، نا أوقالت أخرى لفالن، نا أوقالت أخرى لفالن، 
ريدته مسي من جاي لتها ملن أنت قال كنت لسري السقطي واآلن قد حمأدة منفردة قال فسفقامت واح

ائف طق روحه عبة عشنفسه واقف وحول ك ةألنه يف سخرة خدم: قالت ،وِلَم م حيِت من ديوانه: قال
طر عليه اء ليفد املوعلى تربة جسده بالشهوات عاكف وليست هذه مسة احملب وال صفة العارف من بر

ء لك املاذأراق ىل الكوز فكسره وإفاستيقظ من نومه وجلس يبكي ومد يده  ،شغل له عندنا فأي
 وبدره.

ه على لقة وال لبطاأين من يعرف حرمة الصوم ويهجر النوم والراحة ما كل طائر يصلح حلمل ا
العطش ورب قائم واجلوع  ر ّب صائم حظه من صيامه: aقال رسول اهلل  أداء األمانة من طاقة.

ومه ص يبطل لت القظه من قيامه السهر فإن قلت هل يبطل صومه بالرفث والكذب واللغو والغيبة ح
 حسه. كثر العلماء ولكن ينقص أجره ويكثر وزره وليس له من صيامه إال إتعابأعند 

 واملآمث لكذباوروى ابن أيب شيبة عن جابر قال إذا صمت فليصم مسعك وبصرك ولسانك عن 
ول ت أن رسوثب سواءيكن عليك سكينة ووقار وال جتعل يوم فطرك ويوم صومك ودع أذى اخلادم ول

ا ق واملغرب هذشر املبعد ما بنيأإن العبد ليتكلم بالكلمة ما تبني فيها ينزل هبا يف النار : قال aاهلل 
م و على الصوهم إمنا اصّوعتاب الكالم فكيف يكون حال املفطر على احلرام وهذا الثواب املوعود به ال

اب يظن أن م والشرلطعاالذي يرضى به اهلل ورسوله وهو املطهر من الدنس واآلثام فكم من صائم عن ا
ا من هذه ترى أحدحمنا أوقد أكل امليتة وهو ال يشعر من حلم أخيه فالويل لنا إن مل يسايكفيه ذلك 

 من ستغفر اهللأيل يض الطورالع عدية للسبيل وإال وقعنا يفماألعمال يسلم منا واهلل إن مل جند يف طريقنا 
فقد  ليق بتقصريناا مبا ياملنل اهلل أن يعاملنا مبا يليق بكرمه وال يعأصيامي طول زماين ومن صاليت ونس

فأجاب  ه جائزةكمالورد أنه سئل بعض احلكماء عن األجري إذا قصر يف العمل هل يعطي له األجر ب
ا أي فرق بينهمفلعطايا ايف  العمل وقصر الرب الكرمي الرب كرمي والعبد لئيم فإذا قصر العبد اللئيم يف

 قال رسول .رمي إله كملوىلن اأق قدر ذلك يبل إذا كان من العبد التقصري ومن الرب التوفري فعلم اخلال
 ال ينقصان شهر رمضان وذو احلجة. شهران عند )اهلل(: aاهلل 
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جر  األنقصان يف يواحلساب وال وسئل أبو احلسن العلوي عن ذلك فقال معناه ينقصان يف العدد
الله نه جل جال ألمل ينقص من الثواب شيء بل الرب يكتبه كامووالثواب فإن نقص يوم من العدد 

ساب عدد واحلن الميقول إن نقصت عنك العدد حتقيقا مل أنقصك من األجر تفضيال وكرما وإن نقص 
 مل أنقصك من الرمحة والثواب ألين ملك كرمي وهاب.

وقوع يف وهلا الدم قبأن من عالمة قبول الطاعة التوفيق لطاعة أخرى بعدها وعالمة عواعلموا 
ر صو م هوإمنا  مضانمعصية بعدها من عالمة عدم قبوهلا فمن عزم على املعصية يف شوال فما صام ر

مضان قد ن شهر رن كاعلى املعصية أليس الناهي عن املعصية يف رمضان هو الناهي عنها يف شوال فإ
 ضى كأنه طيف خيال فإن رمضان ليس له زوال.انق

لى عي ردين ا سيدأمورنا لدخول رمضان فقالت ي هنيئاشترى رجل جارية فقال هلا قومي حىت 
لتوبة ومن امر على ليستموالي فلقد اشتريتين من قوم الدهر كله عندهم رمضان فمن كان منكم تائبا ف

رب كرمي فإن ال وبتهصيته فليغري نيته وليجدد تنكث فإمنا ينكث على نفسه ومن كان عارفا على مع
رب ضيا من  يئاتيقبل العثرات ويرحم العربات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن الس

ر ما بعيد الدانيس فألانها بالذنوب قلبه وأغضب من كثرة العيوب ربه ما الدار إال باألنيس فإذا خال م
 قبل فعسى يقبل منك العذر.أ

 جه.وفا بال قله  قاق عن التوبة فقال التوبة أن تكون هلل وجها بال قفا كما كنتسئل الد
ن من يريد ا كاسئل ذو النون عن القوم فقال جارحة توبة فتوبة القلب النية على ترك م

توبة السمع والسعي  ترك احملظورات وتوبة العني الغض عن احلرام وتوبة اليد ترك البطش وتوبة الرجل
 ء واألصل يف ذلك كله عزم القلب.ترك اإلصغا

ليمني وكاتب كاتب احلسنات على ا": a قال رسول اهلل ؛مامة الباهلي قالأروى أبو و
ها سنة كتباحل السيئات على الشمال وكاتب احلسنات أمري على كاتب السيئات فاذا عمل العبد
ك عنه يمسنه فصاحب اليمني عشرا وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمني لصاحب الشمال أمسك ع

 حلراريا "احدةئة وسبع ساعات فإن استغفر منها مل يكتب عليه شيئا وإن مل يستغفر كتب عليه سي
كم ادم عليم وقعبادي الرمحن أن شهر رمضان قرب رحيله رازق حتويله وهو ذاهب عنكم بأفعالك

أو ذاما  صنيعكم امدابأعمالكم فيا ليت شعري ماذا أوعدمتوه وبأي األعمال ودعتموه أتراه يرحل ح
 اةمساهتق عيايل لحال مجيع طاعاته كانت لياليه أتضييعكم ما كان أعظم بركة ساعاته وما كان 

ادروا فب ،اناةومعاد وساعاته أحيان اجتهقربة ومصافاة وأسحاره أوقات خدم ومناجاة وهناره زمان 
ة أعماله الصاحلوشهد ب اصحةوبة نفيا سعادة من رحل عنه بت ةفوات الرب ونزول الربيالبقية بالتقية قبل 

 يه.فوقبل منه صيام أيامه وقيام لياليه ويا خسارة من غفل عن عمل صاحل بقدومه 
سالم السالم عليك يا شهر اإلنعام ال، م السالم عليك يا شهر القيامالسالم عليك يا شهر الصيا

السالم عليك يا ربيع املوايل  السالم عليك يا مبارك الليايل واأليام، عليك يا سيد شهور هذا العام
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جرى على خديه ما قد ، السالم عليك يا شهر الصيام السالم من موجع القلب قتيل الغرام، واخلدام
كم من سعيد ، نه وما أدراك من نيل قبول احلرامخياف أن متضي ع، خيجل صوب الغمامكفى من أدمع 

شهر عظيم ، منع الطعام آالممن  ما قاساه ومن شقي مل ينل غري، ل فيك املنا وفقه اهلل فصلى وصامنا
وليلة القدر ، على لياليه سنا رونق وهبجة حيجب عنها الظالم، نوار ذات ابتسامالقدر أيامه مشرقة األ

ترى بيوت ، شهر التراويح اليت روحها قد عم باخلريات كل األنام، اليت قدرها معظم املقدار يف كل عام
تغلق ، تزامحوا إذ الح ورد الرضى واملنهل العذب كثري الزحام، ذات ازدحاماهلل يف ليلة من كثرة العباد 

طوىب ملن ، وبابه الريان باب فما يدخل منه غري أهل الصيام، فيه النار أبواهبا وتفتح اجلنة دار السالم
فيا ، أقدامه وقام من الليل إمث القياموصف يف الطاعة  ،صام وصان احلشا يف صومه عن كل شيء حرام

 صوموا وقوموا واعملوا صاحلا واجتنبوا يف الصوم لغو، عباد اهلل ال تقعدوا وبادروا التوبة باالغتنام
 .الكالم

ار بدر د املختى حممالصوم واملصطف ونسأل اهلل لنا توبة عروهتا ليست بذات انفصام حبق شهر
 .ما غردت يف الروح ورق احلمام التمام صلى عليه اهلل سبحانه

س وب الشما وغرن الليايل واأليام من حيث دوران األفالك ورجوعهأم اهلل واعلموا رمحك
لليايل على ام وبعض ألياوطلوعها ال خيتلف كوهنا وال يتناىف لوهنا فهي شيء واحد وإمنا تفضل بعض ا

يحا وفقا صحدة مبعض بوظائف العبادات والطاعات وتزين باإلخالص يف القربات فهي حضرة العبا
 در.قيلة سلما تائبا نادما وكل األيام يوم عيد موقوفا وكل الليايل لسليما معافا م

ا ن هذآالقر اللهم رب رمضان منزل: يدعوا يف آخر رمضان فيقول وكان جعفر الصادق 
وبكم ضور قلببا حللقاك يا إخواين قد كنت سأشهر رمضان ويل عندك ذنب تريد أن تعذبين به يوم 

اجلمال بويقطع  ركابت يل شفاعة فليذكرين فما أخوفين أن حيج الفمن جنا منكم يوم القيامة وكان
 توبةتب علينا واك عنا ا يرضووفقنا ملنفعنا مبا نقول وال جتعلنا من الذين يقولون ماال يفعلون االلهم 

رضاك  كما يمد هللال ترضاه آمني اللهم صلي على سيدنا حممد واله وصحبه واحل نصوحا من كل ما
 والسالم.

 اهلل على سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرينوصلى 
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 الفهرس
 39 الخبي   1 ترجمة ابن عرب   

 39 الحليم 1 لقبه: 

 40 العظيم 1 مولده ونشأته: 

 40 الغفور 5 مقدمة المؤلف

ح أسماء هللا الحسن   ْور 9 كتاب شر
ُ
ك
َّ
 40 الش

ي  9 مقدمة المؤلف  41 العل 

  األسماء اإللهية
 
 42 بي  الك 10 مقدمة ف

ح األسماء الحسن    42 الحفيظ 11 شر

و  
ُ
 42 الُمقيت 11 ه

 43 الحسيب 13 هللا

  علمية لفظ الجاللة )هللا( 
 
اختالف العلماء ف

 تعاىل[
 44 الجليل 16

 44 الكريم 16 علمية لفظ الجاللة )هللا( تعاىل قول من أنكر 

 45 الرقيب 18 الرحمان الرحيم

 
ُ
ِلك  45 المجيب 19 الم 

 46 الواسع 19 دوسالق

 46 الحكيم 20 السالم

 47 الودود 21 المؤمن

 48 المجيد 21 الُمهيِمُن 

 48 الباعث 22 العزيز

اُر   49 الشهيد 22 الجبَّ

 50 الحق 23 المتكي  

 50 الوكيل 24 الخالق

 51 القوي 24 البارئ

 51 المتي    25 المصور

اُر 
ي
ي  26 الغف  52 الوىل 

اُر   53 الحميد 26 القهَّ

 53 المحص   27 الوهاب

 54 المبدئ 28 الرزاق

اُح 
َّ
ت
 
 54 المعيد 29 الف

 55 المحن    30 العليم

 55 المميت 31 القابض

 55 الح   32 الباسط

 56 القيوم 33 الخافض

 56 الواجد 33 الرافع

 57 الماجد 34 المعز

 57 الواحد 35 المذل

 58 الصمد 36 السميع

 58 رالقادر المقتد 36 البصي  

 59 المقدم والمؤخر 37 الحاكم

 60 األول واآلخر 38 العدل

طيف
ّ
 60 الظاهر الباطن 38 الل
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 97 القوة المتخيلة:  62 الواىل  المتعاىل  

  الحس:  63 التواب
 
 98 تأثي  الخيال ف

 98 االحتالم:  63 المنتقم

 99 الوحم:  64 العفو

 100 ولد الرؤيا:  65 الرؤوف

: إيراد الك 65 المقسط  100 بي  عل الصغي 

ة الخيال:  65 الجامع  100 تمكن الشيطان من حض 

  
  المغن 

 101 الحروف والسيمياء:  66 الغن 

 101 لفرق بي   عصا موىس وعص  السحرة: ا –السحر  66 المعط  

 103 الخيال المتصل والخيال المنفصل:  67 المانع

  الخيال:  67 الضار
 
 105 أثر الحب ف

 107 النوم 68 النافع

   68 النور
 109 الدخول إىل عالم الخيال الحقيق 

 109 الرياضة والمجاهدة:  69 الهادي

 110 كتاب الجالل والجمال 70 البديع

  
 
 112 إشارات الجالل:  70 الباف

 112 الجمال:  71 الوارث

 113 إشارات الجالل:  72 الرشيد

 113 إشارة:  72 الصبور

 113 إشارة:  75 كتاب الخيال

زخ: تعريف   113 إشارة:  75 الي 

زخ:   114 الجمال:  75 علم الي 

 114 إشارات الجالل:  76 الحقائق

 115 الجمال:  76 الحقيقة الكونية: 

 115 إشارات الجالل:  77 المعلومات: 

 116 إشارة:  77 حقيقة الخيال المطلق: 

وت ومجمع  ة الخيال هو عالم الجي  حض 
 البحرين: 

 116 إشارة:  78

ات الوجودية: الخيال له الح   جميع الحض 
 
 116 إشارة:  80 كم ف

 116 الجمال:  81 توجه االسم اإلله  القوي عل إيجاد الخيال: 

 117 إشارات الجالل:  82 خلق الخيال: 

 117 إشارة:  84 الخيال أحق الموجودات باسم اإلنسان الكامل: 

ة الخيالية   الحض 
 
 117 الجمال:  84 تجل  الحق ف

 117 إشارة:  86 الضيق: الخيال هو الواسع 

 117 إشارة:  86 األجسام واألجساد: 

  العلم: 
 
 117 إشارات الجالل:  89 أثر الخيال ف

 118 الجمال:  91 إدراك الخيال بعي   الِحس وعي   الخيال: 

 118 إشارة:  93 عالقة القوى اإلنسانية بالخيال: 

 118 إشارة:  94 الحس: 

 118 إشارات الجالل:  94 القوة المصورة: 

 119 الجمال:  94 القوى الحافظة: 

 119 إشارة:  95 القوة الذاكرة: 

 119 إشارة:  95 الفكر: 

 119 تنبيه:  95 العقل: 

 119 إشارات الجالل:  96 الوهم: 
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 165 باب ترجمة العدل 120 الجمال: 

 كونية: 
ٌ
 165 باب ترجمة التعظيم 120 إشارة عامية

ة 120 تنبيه:   165 باب ترجمة الغي 

 165 باب ترجمة الوجود 121 جاللة وهو كلمة هللاكتاب ال

 165 باب ترجمة الجمع 127 كتاب أيام الشأن

 166 باب ترجمة التقديس 131 كتاب الميم والواو والنون

 166 باب ترجمة االستواء 137 كتاب الياء

 166 باب ترجمة الباطن 139 تتميم وتكملة

 من مناجاة الهو
ٌ
ذ ب 
ُ
 166 حمةباب ترجمة الر  141 ن

 167 باب ترجمة األنائية 141 ومن مناجاة األنا

 
ي
 167 باب ترجمة الوهب 142 ومن مناجاة اإلن

 167 باب ترجمة الكمال 142 ومن مناجاة األنت

 167 باب ترجمة الكثيب 143 كتاب األزل

يعة والحقيقة 147 كتاب اإلشا إىل مقام األشى  167 باب ترجمة الشر

 168 باب ترجمة خبيبة ابن صائد 147 باب سفر القلب

 168 باب ترجمة التقليب 148 باب عي   اليقي   

 168 باب ترجمة المشاورة 149 باب صفة الروح الكل  

ة الكرىس    168 باب ترجمة حمد الملك 149 حض 

 169 باب ترجمة المغفرة 151 مناجاة قاب قوسي   

 169 باب ترجمة اإلخالص 152 آيات مناجاة اإلمام

يه والتعريف والتنبيهمنا يف والتي    169 باب ترجمة انبعاث نور الصدق 153 جاة التشر

 170 باب ترجمة الجمع والوجود 154 مناجاة التقديس

 170 باب ترجمة مالك الملك 154 مناجاة أشار مبادئ السور

مناجاة إشارات أنفاس النور وه  تمحيض 
 متفرقات األشار

اك بي    156
 170 النفس والروح باب ترجمة االشي 

 170 باب ترجمة القسمة 156 اإلشارات اآلدمية

 171 باب ترجمة السبب 157 اإلشارات الموسوية

 171 باب ترجمة األقص 158 اإلشارات العيسوية

 171 باب ترجمة أرض العبادة 158 اإلشارات اإلبراهيمية

 171 باب ترجمة األدب 159 اإلشارات اليوسفية

 171 باب ترجمة السعر 159 حمديةاإلشارات الم

 172 باب ترجمة المنة 160 رسالة إىل اإلمام الرازي

 172 باب ترجمة العبادة 160 كتاب الشاهد

  التقدير
 
اك ف  172 باب ترجمة الغيب 160 باب شاهد االشي 

 172 باب ترجمة الوفاء 160 باب شاهد السجدتي   

  والجل  
  األمر الخق 

 
 172 ب ترجمة التسخي  با 161 باب الشاهد ف

 173 باب ترجمة القدرة 161 باب المنة

 173 باب ترجمة الذكر 161 باب شاهد الغيب

 173 باب ترجمة المحبة 162 باب البطن

   162 باب الوكالة
 173 باب ترجمة النوران 

اجم  173 باب ترجمة الهادي 163 كتاب التر

 173 باب ترجمة معرفة الرداء 163 باب ترجمة

ياءبا ل القطب ومقاله وحاله 163 ب ترجمة الكي   174 كتاب المت  

ل القطب ومقامه وحاله 164 باب ترجمة الفتح  174 مي  

ل المحمدية 164 باب ترجمة اإلجابة  175 مناجاة هذا المي  
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ل اإلمام األكمل   كلمة لوطيةح -13-فص  175 مي  
 
 218 كمة ملكية ف

  
ل اإلمام الروحان    كلمة عزيرية مةحك -14-فص  177 مي  

 
 218 قدرية ف

  كلمة عيسويةح -15-فص  178 كتاب الكتب
 
 218 كمة نبوية ف

  كلمة سليمانيةح -16-فص  189 كتاب المسائل
 
 218 كمة رحمانية ف

  كلمة داوديةح -17-فص  195 كتاب التجليات
 
 218 كمة وجودية ف

  كلم -18-فص  195 تجل  اإلشارة من طريق الش
 
 219 ة يونسيةحكمة نفسية ف

  كلمة أيوبيةح -19-فص  195 تجل  معرفة المراتب
 
 219 كمة غيبية ف

  كلمة يحيويةح -20-فص  195 تجل  المقابلة
 
 219 كمة جاللية ف

  كلمة زكرياويةح -21-فص  196 تجل  الصدق
 
 219 كمة مالكية ف

  كلمة إلياسيةح -22-فص  196 تجل  التهيؤ
 
 219 كمة إيناسية ف

  كلمة لقمانيةح -23-فص  196 لهممتجل  ا
 
 220 كمة إحسانية ف

  كلمة هارونيةح -24-فص  196 تجل  تارة تارة
 
 220 كمة إمامية ف

  كلمة موسويةح -25-فص  196 تجل  التوحيد
 
لوية ف

ُ
 220 كمة ع

  كلمة خالديةح -26-فص  197 تجل  الكمال
 
 220 كمة صمدية ف

  كلمة محمدية مةحك -27-فص  197 تجل  من أنت ومن هو
 
 220 فردية ف

 221 كتاب الوصية 197 تجل  نكث المبايعة

 224 شجرة الكون 198 كتاب اإلسفار عن نتائج األسفار

  إصالح المملكة  198 سفر الخلق واألمر وهو سفر اإلبداع
 
ات اإللهية ف كتاب التدبتر

 اإلنسانية
244 

 245 تمهيد 199 سفر القرآن العزيز: 

 247 المقدمة 200 . هللا تعاىل واالعتبار منسفر الرؤية.. 

 250 ش للخواص:  202 سفر االبتالء وهو سفر الهبوط

 251 ش للخواص:  204 سفر النجاة

 251 ش للخواص:  206 سفر اإلقبال وعدم االلتفات

 251 ش للخواص:  206 سفر المكر واالبتالء

 252 ش للخواص:  208 ِسفر السع  عل العائلة

 253 ش للخواص:  210 الوصاياكتاب 

  إقامة مدينة الجسم وتفاصيلها من جهة   212 كتاب حلية األبدال
 
باب ف

 لهذا الخليفة
ً
 كونها ملكا

253 

  الصمت
 
  ذكر السبب الذي ألجله وقع الحرب بي    212 فصل ف

 
باب ف

 العقل والهوى
256 

  العزلة
 
ط األول  212 فصل ف   -الشر

 
 257 غ: البلو  - الخالفةف

  الجوعف
 
   213 صل ف

ط الثان   257 العقل:  –الشر

  السهر
 
ط الثالث  213 فصل ف  257 الحرية:  –الشر

ط الرابع  215 كتاب نقش الفصوص  257 كورية: الذ  –الشر

  كلمة آد -1-فص
 
ط الخامس  215 ميةحكمة إلهية ف  257 النسب:  –الشر

  كلمة شي -2-فص
 
ط السادس  215 ثيةحكمة نفثية ف  258 اسة السمع والبض: حسالمة  –الشر

  كل -3-فص 
 
وحية ف ط السابع والثامن  215 مة نوحيةحكمة سبي  258 لنجدة والكفاية: ا –الشر

    -4-فص 
 
وسية ف

ي
ط التاسع  216 لمة إدريسيةكحكمة قد  258 العلم:  –الشر

   -5-فص 
 
ط العاشر  216  كلمة إبراهيميةحكمة مهيمنية ف  258 الورع:  –الشر

  كلمة إسحاقيةكمة حح -6-فص 
 
  صفاته  216 قية ف

 
  االسم الذي يخصُّ اإلمام وحده وف

 
باب ف

 من أربع
ً
 إال واحدا

ً
 ةوأحواله وأن اإلمام ال يكون أبدا

259 

  كلمة -7-فص 
 
  ذكر الوزير وصفاته وكيف يجب أن يكون 216 إسماعيلية حكمة علية ف

 
 266 باب ف

  كلمة -8-فص 
 
 268 ل خلق الوزير وصفاته: تفصي 216 يعقوبية حكمة روحية ف

  كلمة  -9-فص 
 
عية والحكمية 217 وسفيةيحكمة نورية ف   الفراسة الشر

 
 268 باب ف

  كلمة هوديةح -10-فص 
 
عر:  217 كمة أحدية ف

َّ
 269 الش

  كلمة صالحيةح -11-فص 
 
 269 الجبهة:  217 كمة فتوحية ف

  كلمة شعيبيةح -12-فص 
 
 269 األذنان:  217 كمة قلبية ف
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 334 رتبة الباء 269 لحاجب: ا

 :  334 رتبة التاء 269 العي  

 334 رتبة الخاء 270 األنف: 

 334 رتبة الزاي 270 الفم: 

 335 رتبة الظاء 270 الصوت: 

ية 270 العنق: 
ّ
 337 ذكر بعض مراتب الحروف من الفتوحات المك

  األكوان إىل معدن  270 البطن: 
 
كتاب بلغة الغواص ف
  معرفة 

 
 اإلنساناإلخالص ف

347 

م: 
 
د
 
 380 فصل عي   اليقي    271 الق

 389 كتاب تنبيهات عىل علو الحقيقة المحمدية 271 الساق: 

  معرفة الكاتب وصفاته وكتبه
 
 389 التنبيه األول 273 باب ف

  الكاتب: 
 
   273 فصل ف

 389 التنبيه الثان 

  الكتاب: 
 
 390 التنبيه الثالث 274 فصل ف

  رفع الجبايات إىل
 
ة اإللهية باب ف  الحض 

ووقوف اإلمام القدىس  عليها ورفعها إىل الملك 
 الحق سبحانه

 391 التنبيه الرابع 276

  السفراء والرسل الموجهي   إىل الثائرين 
 
باب ف

 بمدينة البدن
 392 التنبيه الخامس 277

  سياسة القواد واألجناد ومراتبهم
 
 392 التنبيه السادس 278 باب ف

  سياسة الحر 
 
وب وترتيب الجيوش عند باب ف
 اللقاء

 393 التنبيه السابع 280

  ذكر الش الذي يغلب أعداء هذه المدينة 
 
باب ف

 والتنبيه عليه
 393 التنبيه الثامن 281

  عل فصول السنة 
  ترتيب الغذاء الروحان 

 
باب ف

  وبقائه
 إلقامة هذا الملك اإلنسان 

 393 التنبيه التاسع 282

  خواص األشار ا
 
  اإلنسان باب ف

 
عة ف

 
لمود

  أحواله
 
  أن يكون السالك ف

 وكيف ينبع 
 394 التنبيه العاشر  285

  معرفة إفاضة العقل نور اليقي   عل 
 
باب ف

 ساحة القلب
 394 التنبيه الحادي عشر  291

  الحجب المانعة من إدراك عي   القلب 
 
باب ف

 للملكوت
  وصف الشيخ رحمه هللا تعاىل  291

  بيان معان 
 
ف

بأنه الحادث األزىل  والنشأ  aة المحمدية للحقيق
 الدائم

394 

  أسباب الزفرات والوجبات والتحرك عند 
 
باب ف
 السماع

  عشر  292
 395 التنبيه الثان 

  الحروف 
 
  معاب

 
كتاب المبادي والغايات ف

 واآليات
 395 التنبيه الثالث عشر  294

 395 التنبيه الرابع عشر  296 المطلع األول: 

  
  المعان 

 
 396 التنبيه الخامس عشر  296 ف

  الحروف
 396 التنبيه السادس عشر  296 معان 

  أسماء الحروف
  معان 

 
  معن  قول الشيخ رحمه هللا تعاىل: ]حكمة فردية  311 فصل ف

 
ف

  كلمة محمدية[
 
 ف

396 

  
 397 التنبيه السابع عشر  321 المطلع الثان 

  األعداد
 
 398 كتاب توجهات الحروف 321 ف

 398 تراع  اللياىل  ال األيام:  322 دفصل اآلحا

 399 : توجه حرف األلف -1 322 رتبة الباء والجيم

 399 : المهملة توجه حرف الهاء -2 323 رتبة الدال والهاء

 399 :المهملة توجه حرف العي    -3 323 رتبة الواو

 400 :المهملة وجه حرف الحاءت -4 323 رتبة الزاي

 400 :المعجمة الغي    توجه حرف -5 326 رتبة الحاء

 400 :توجه حرف الخاء -6 327 رتبة الطاء

 401 :توجه حرف القاف -7 327 رتبة الياء

 401 :توجه حرف الكاف -8 328 رتبة الكاف

 402 :توجه حرف الضاد -9 329 رتبة الالم

 402 :توجه حرف الجيم -10 329 رتبة الميم

 402 :مة بثالثالمعج توجه حرف الشي    -11 330 رتبة النون

 403 :المعجمة توجه حرف الياء -12 331 رتبة العي   

 403 :المهملة توجه حرف الالم -13 331 رتبة الفاء

 403 :المهملة توجه حرف الراء -14 333 رتبة الراء
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  غسل اليدين بالشمال  404 :توجه حرف النون -15
 
  معرفة أشار صبي الماء ف

 
ف

 :  عل اليمي  
437 

  معرفة أشار االستنجاء إن شاء هللا تعاىل:  404 :المهملة حرف الطاءتوجه  -16
 
 437 ف

  معرفة أشار االستجمار:  405 :المهملة توجه حرف الدال -17
 
 437 ف

  معرفة أشار المضمضة:  405 :توجه حرف التاء -18
 
 438 ف

  معرفة أشار االستنشاق واالستنثار:  405 :المهملة توجه حرف الصاد -19
 
 439 ف

  معرفة أشار غسل الوجه:  406 :توجه حرف الزاي -20
 
 440 ف

:  406 :المهملة توجه حرف السي    -21   معرفة أشار غسل اليدين إىل المرفقي  
 
 440 ف

  معرفة أشار مسح الرأس:  406 :المعجمة توجه حرف الظاء -22
 
 441 ف

:  407 :توجه حرف الذال -23   معرفة أشار مسح األذني  
 
 442 ف

:  407 :المثلثة توجه حرف الثاء -24   معرفة أشار غسل القدمي  
 
 442 ف

  معرفة أشار التشهد بعد الفراغ من الوضوء:  407 :توجه حرف الفاء -25
 
 443 ف

  معرفة أشار االنضاف من الوضوء إىل الصالة:  408 :توجه حرف الباء -26
 
 443 ف

  معرفة أشار طه 408 :توجه حرف الميم -27
 
ارة الثوب والبقعة للصالة فيهما ف

 ]إن شاء هللا تعاىل[: 
444 

  معرفة أشار إقامة الصالة:  408 :توجه حرف الواو -28
 
 444 ف

ات الصالة:  409 :ألف توجه حرف الالم -29   معرفة أشار تكبي 
 
 446 ف

  الصالة:  409 الصيغة المطلسمة
 
  معرفة أشار رفع اليدين ف

 
 447 ف

ية   الصالة:  409 الصيغة األكي 
 
  معرفة أشار التوجه ف

 
 447 ف

  الصالة:  410 الصيغة الفيضية
 
  معرفة أشار الوقوف والقراءة ف

 
 448 ف

  معرفة أشار الفرق بي   الفاتحة والسور:  412 الدور األعل
 
 448 ف

  معرفة أشار الركوع وما يختص به من التسبيح:  415 كتاب الموعظة الحسنة
 
 450 ف

  معرفة أشار الرفع من الركوع وما يقال فيه:  415 لحسنة: الموعظة ا
 
 451 ف

ل األمالك من عالم األرواح إىل عالم  كتاب تت  
 األفالك

  معرفة أشار الهوى إىل السجود:  423
 
 451 ف

  معرفة أشار السجود وما يختص به من التسبيح  423 الباب األول
 
ف

[ وسبب 19]العلق: ُّٱَّ ُّ َِّّ والدعاء وقوله جل ثناؤه: 
  سجوده من الشيطان: 

 
 عصمة اإلنسان ف

452 

 :
ً
حه مجمال   ذكر اسم هذا الكتاب وشر

 
  معرفة أشار الرفع من السجود:  423 ف

 
 452 ف

ل األمالك عل قلوب األولياء:    الصالة:  424 بيان تي  
 
  معرفة أشار الجلوس ف

 
 453 ف

  
  الصالة، إن  424 الباب الثان 

 
  معرفة أشار التشهد ف

 
 454 شاء هللا: ف

ف 
ِّ
  معرفة المكل

 
ف: و  -بحانه وتعاىل س -ف

َّ
  معرفة أشار السالم:  424 المكل

 
 454 ف

  معرفة التكليف: 
 
  معرفة أسباب السهو والسجود له:  425 ف

 
 455 ف

يعة  455 الباب السادس االختصاصات واالنفعاالت  426 الباب الثالث: الشر

  العالم: 
 
يعة ف   اختصاص اإلمام بيوم األحد وما يظهر فيه من  426 معرفة سبب وضع الشر

 
ف

 االنفعاالت: 
455 

  اختصاص المأموم بيوم االثني   وما يظهر فيه من  427 معرفة كون الرسول من جنس المرسل إليه: 
 
ف

 ش االنفعاالت: 
457 

  الدائرة من الرمز:  428 مقام الرسالة ومقام الرسول: 
 
ح ما ف  460 شر

وطها    الرسالة وشر
 465 أهل المراتب 428 وأحكامها: تلق 

  الرسالة الثانية الموروثة من النبوة: 
  اختصاص العشاء بيوم الثالثاء ومن هو اإلمام  429 معرفة تلق 

 
ف

فيه وما يظهر فيه من االنفعاالت بمشيئة هللا 
 تعاىل: 

466 

  اختصاص العض بيوم األربعاء ومن هو اإلمام  430 الباب الرابع
 
ف

ه فيه وما يظهر 
ي
من االنفعاالت بعون هللا ومن

 وكرمه: 

467 

  هذا 
 
  أن أختص ف

بيان السبب الذي دعان 
الكتاب من العبادات الصلوات الخمس دون 

ها:   غي 

  اختصاص الظهر بيوم الخميس، ومن هو اإلمام  430
 
ف

 فيه وما يظهر فيه من االنفعاالت: 
468 

معرفة علة أسماء الصلوات الخمس وتنبيهات 
   
 
كيفياتها من الحكم واألشار، عل عل ما ف

 طريق اإلجمال ]إن شاء هللا تعاىل[: 

  اختصاص المغرب بيوم الجمعة، ومن هو اإلمام  430
 
ف

 فيه وما يظهر فيه من االنفعاالت: 
470 

وط اإلمام للصالة:    اختصاص الصبح بيوم السبت ومن هو اإلمام  432 معرفة شر
 
ف

 فيه وما يظهر فيه من االنفعاالت: 
472 

  الصالة: 
 
وط المأموم ف   أن يوم السبت هو يوم األبد وهو يوم  432 معرفة شر

 
ف

 االستحاالت: 
475 

؟ ولماذا  433 الباب الخامس   بيان الصالة الوسط أي صالة ه 
 
ف

 سميت الوسط؟ فقال هذه األبيات: 
476 

معرفة سبب فرض الطهارة وصفة الماء الذي 
 يتطهر به: 

433   
 
ختم األولياء وشمس كتاب عنقاء مغرب ف

 المغرب
477 

  طهارة الجنابة 
 
  معرفة سبب التعميم ف

 
ف

  طهر الحدث 
 
وتخصيص بعض األعضاء ف

 األصغر والتيمم: 

 478 تبيي   الغرض من هذا الكتاب 434

  معرفة النية والفرق بينها وبي   اإلرادة والقصد 
 
ف

 والهمة والعزم والهاجس: 
 عل نشأٍة أبديةٍ  434

ٌ
 أزلية

ٌ
ة  482 محاض 

 ووصف المياه 
ً
  معرفة أشار غسل اليدين ثالثا

 
ف

  كل صالة إن شاء هللا تعاىل: 
 
  ف

 واألوان 
 486 المرجانة األوىل: للؤلؤة األوىل 435
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 534 المسألة الثانية 486 لؤلؤة نشأة المأل األعل

 535 المسألة الثالثة 487 لؤلؤة نشأة العرش

 536 الرابعةالمسألة  487 لؤلؤة نشأة الكرىس  منه

 536 المسألة الخامسة 488 لؤلؤة األفالك

 536 المسألة السادسة 488 لؤلؤة نشأة العناض األول منه

 537 المسألة السابعة 489 لؤلؤة الدخان الذي فتقت فيه السموات العال

  عالم الخلق
 
 537 المسألة الثامنة 489 لؤلؤة نشأ منها أمثال رؤية الحق ف

 537 المسألة التاسعة 490 ليواقيت وانتظام المواقيتلؤلؤة التحام ا

اض لمن أصاب الصيد بالمعراض ة 490 لؤلؤة اعي   538 المسألة العاشر

لؤلؤة امتداد الرقائق من الحقيقة المحمدية إىل 
 جميع الحقائق

ة 491  538 المسألة الحادية عشر

ة 491 مرجانة اللؤلؤة األوىل  539 المسألة الثانية عشر

ة 492 نة اللؤلؤة الثانيةمرجا  539 المسألة الثالثة عشر

ة 492 مرجانة اللؤلؤة الثالثة  539 المسألة الرابعة عشر

ة 492 مرجانة اللؤلؤة الرابعة  540 المسألة الخامسة عشر

ة 492 مرجانة اللؤلؤة الخامسة  540 المسألة السادسة عشر

ة 493 مرجانة اللؤلؤة السادسة  541 المسألة السابعة عشر

ة 493 مرجانة اللؤلؤة السابعة  541 المسألة الثامنة عشر

ة 494 مرجانة اللؤلؤة الثامنة  541 المسألة التاسعة عشر

ون 494 مرجانة اللؤلؤة التاسعة  541 المسألة العشر

ة ون 494 مرجانة اللؤلؤة العاشر  541 المسألة الواحدة والعشر

ون 496 إثبات اإلمامة عل اإلطالق من غي  اختالف  542 المسألة الثانية والعشر

إفصاح الكتاب العزيز بمقاماته واإلعالم بأحواله 
 وآياته

ون 497  542 المسألة الثالثة والعشر

ون 499 اللؤلؤة الالحقة بالياقوتة السابعة  542 المسألة الرابعة والعشر

ون 501 كتاب الحجب  543 المسألة الخامسة والعشر

ونالمسألة ا 503 فصل متمم  543 لسادسة والعشر

ون 503 حجاب العلم  543 المسألة السابعة والعشر

ون 503 حجاُب الحب  544 المسألة الثامنة والعشر

ون 505 حجاب الخلوة  544 المسألة التاسعة والعشر

 544 المسألة الثالثون 505 حجاُب الرؤية

 545 المسألة الواحدة والثالثون 506 كتاب إنشاء الدوائر

 545 المسألة الثانية والثالثون 517 ب بدء العالم ونشئهباب سب

ة المستوفز
َ
قل
ُ
 545 المسألة الثالثة والثالثون 520 كتاب ع

  
 545 المسألة الرابعة والثالثون 521 باب الكمال اإلنسان 

مة والعنض األعظم   خلق األرواح المهيَّ
 
 545 المسألة الخامسة والثالثون 522 باب ف

  خلق ا
 
 546 المسألة السادسة والثالثون 523 لعقل األول وهو القلم األعلباب ف

  ذكر الُعرش
 
 546 المسألة السابعة والثالثون 524 باب ف

  العرش العظيم
 
 547 المسألة الثامنة والثالثون 524 باب ف

  
 547 المسألة التاسعة والثالثون 525 باب العرش الرحمان 

 547 ربعونالمسألة األ 526 باب العرش الكريم

وج وهو األطلس  548 المسألة الواحدة واألربعون 527 باب فلك الي 

 548 المسألة الثانية واألربعون 529 باب فلك الكواكب الثابتة

 548 المسألة الثالثة واألربعون 531 باب نشأة اإلنسان األول

 549 المسألة الرابعة واألربعون 534 كتاب المسائل إليضاح المسائل

 549 المسألة الخامسة واألربعون 534 سألة األوىلالم
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 561 المسألة التسعون 549 المسألة السادسة واألربعون

 561 المسألة الواحدة والتسعون 550 المسألة السابعة واألربعون

 562 المسألة الثانية والتسعون 550 المسألة الثامنة واألربعون

 562 الثالثة والتسعونالمسألة  550 المسألة التاسعة واألربعون

 562 المسألة الرابعة والتسعون 550 المسألة الخمسون

 562 المسألة الخامسة والتسعون 550 المسألة الواحدة والخمسون

 562 المسألة السادسة والتسعون 551 المسألة الثانية والخمسون

 563 المسألة السابعة والتسعون 551 المسألة الثالثة والخمسون

 563 المسألة الثامنة والتسعون 551 الرابعة والخمسون المسألة

 563 المسألة التاسعة والتسعون 552 المسألة الخامسة والخمسون

 563 المسألة المائة 552 المسألة السادسة والخمسون

 564 المسألة الحادية بعد المائة 552 المسألة السابعة والخمسون

 564 الثانية بعد المائة المسألة 553 المسألة الثامنة الخمسون

 564 المسألة الثالثة بعد المائة 553 المسألة التاسعة والخمسون

 564 المسألة الرابعة بعد المائة 553 المسألة الستون

 565 المسألة الخامسة بعد المائة 553 المسألة الواحدة والستون

 565 المسألة السادسة بعد المائة 553 المسألة الثانية الستون

 565 المسألة السابعة بعد المائة 554 المسألة الثالثة والستون

 565 المسألة الثامنة بعد المائة 554 المسألة الرابعة والستون

 565 المسألة التاسعة بعد المائة 554 المسألة الخامسة والستون

ة بعد المائة 554 المسألة السادسة والستون  566 المسألة العاشر

ة بعد المائة 555 والستونالمسألة السابعة   566 المسألة الحادية عشر

ة بعد المائة 555 المسألة الثامنة الستون  567 المسألة الثانية عشر

ة بعد المائة 556 المسألة التاسعة والستون  567 المسألة الثالثة عشر

ة بعد المائة 556 المسألة السبعون  569 المسألة الرابعة عشر

ة بعد المائة 556 عونالمسألة الواحدة والسب  570 المسألة الخامسة عشر

ة بعد المائة 556 المسألة الثانية السبعون  570 المسألة السادسة عشر

ة بعد المائة 556 المسألة الثالثة والسبعون  570 المسألة السابعة عشر

ة بعد المائة 557 المسألة الرابعة والسبعون  570 المسألة الثامنة عشر

ة بعد المائة 557 ة والسبعونالمسألة الخامس  570 المسألة التاسعة عشر

ون بعد المائة 557 المسألة السادسة والسبعون  570 المسألة العشر

ون بعد المائة 558 المسألة السابعة والسبعون  570 المسألة الحادية والعشر

ون بعد المائة 558 المسألة الثامنة والسبعون  570 المسألة الثانية والعشر

ون بعد المائة 559 سألة التاسعة والسبعونالم  571 المسألة الثالثة والعشر

ون بعد المائة 559 المسألة الثمانون  571 المسألة الرابعة والعشر

ون بعد المائة 559 المسألة الواحدة والثمانون  571 المسألة الخامسة والعشر

ون ب 559 المسألة الثانية والثمانون  571 عد المائةالمسألة السادسة والعشر

ون بعد المائة 559 المسألة الثالثة والثمانون  571 المسألة السابعة والعشر

ون بعد المائة 559 المسألة الرابعة والثمانون  571 المسألة الثامنة والعشر

ون بعد المائة 560 المسألة الخامسة والثمانون  572 المسألة التاسعة والعشر

 572 المسألة الثالثون بعد المائة 560 المسألة السادسة والثمانون

 572 المسألة الحادية والثالثون بعد المائة 561 المسألة السابعة والثمانون

 572 المسألة الثانية والثالثون بعد المائة 561 المسألة الثامنة والثمانون

 572 المسألة الثالثة والثالثون بعد المائة 561 المسألة التاسعة والثمانون
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ل قلب الذاكرة وما يخص به من األشار 578 لة الرابعة والثالثون بعد المائةالمسأ  649 مي  

 650 موقع نجم المشيئة 578 المسألة الخامسة والثالثون بعد المائة

 المتشابه إىل المحكم من اآليات 
ّ
كتاب رد

 القرآنية واألحاديث النبوية
 650 فصل الصحبة 579

  توقي   582 فصل الصورة
 
 651 الكبي   فصل ف

  اإلنصات للحديث 584 فصل الوجه
 
 651 فصل ف

  التواضع 584 فصل الرؤية
 
 651 فصل ف

  الزهد 589 فصل السمع والبض والعي   واألعي   
 
 651 فصل ف

ة 590 فصل النفس   المعاشر
 
 651 فصل ف

  مذهب القوم 593 فصل القرب
 
 652 فصل ف

  الوقت 593 فصل البطش
 
 652 فصل ف

  الصحبة 594 ي واليدينفصل األيد
 
 652 فصل ف

  حق الطريق 594 فصل القدم
 
 652 فصل ف

  األدب مع الشيوخ 597 فصل الكالم
 
 652 فصل ف

  حق المساجد 598 فصل الجنب
 
 652 فصل ف

  توجه القلب هلل 599 فصل صفة الفوقية
 
 653 فصل ف

  حق الكالم 601 فصل اإلشاء
 
 653 فصل ف

ول    604 فصل الي  
 
 653 الورعفصل ف

ء واإلتيان  654 كتاب لطائف أشار القلب واللسان 607 فصل المح  

 665 رسالة المقصود من الوصل المحمود 608 فصل المعية

ر عن الَرُسول  609 فصل الحب ت 
َ
  انِشقاق الق

 
كتاب معقل العقول ف

a 
676 

 680 الرسالة الوجودية 612 فصل لفظة عند

 688 المسجون وفنون المفتونكتاب شجون  614 فصل لفظة أين

 688 المقدمة 614 فصل الضحك، والرضا، والغضب

مشاهد األشار القدسية ومطالع األنوار 
 اإللهية

  العمل 615
 
 690 باب ف

 وعالج:  615 مشهد نور الوجود بطلوع نجم العيان
ٌ
 692 موعظة

 692 إيضاح ووصية:  616 مشهد نور الصمت بطلوع نجم السلب

 692 عالج:  617 ءرسالة البا 

ة األشار 
َّ
كتاب مواقع النجوم ومطالع أهل

 والعلوم
 693 نبأ:  624

 693 مضارع:  624 مبادئ التوفيق ومواسطه وغاياته

  
 693 حماية:  625 الفلك اللسان 

سان[
ّ
:  626 فصل الكرامات ]اِلل  693 معي  

 693 إخبار:  627 منازل هذا العضو ]اللسان[

ل تالوة الحق عل ا ظ:  629 لعبدمي  
ُّ
 693 تيق

  
 693 حجة:  630 الفلك اليمين 

  
 693 وصية:  634 الفلك البطن 

 694 كشف مفضح ولفظ مفصح:  637 الفلك الشي وهو فلك الفرج

 694 حديث:  640 الفلك القلن   

  كرامة ومنازل األعضاء راجع إىل القلب
 
 694 تحقيق:  641 فصل: ف

  الوتري
ل التجل  الصمدان 

 694 : فصل 643 مي  

  
ل الذان 

ل التي  ي  695 مثال:  644 مي  

ل كيفية السماع من الحق  695 نصيحة شافية:  645 مي  

اث اإلينان    ل المي 
ل الهبات والعطايا، مي   مي  

 خاصة
 695 تقوية:  647

ل األيام المقدرة  695 زيادة:  648 مي  

ل الشهور المقدرة ل وتفهيم:  648 مي  
 
ث  695 م 



774 

 

 

 709 تتمة:  696 مثال: 

 709 كشف ردى وسبيل هدى:  696 عليم: ت

هد:  696 فصل: 
ُ
 709 ز

 709 وصية:  696 مثال: 

 709 تعليم:  696 تلخيص: 

 710 شيطان:  696 تخصيص: 

 710 إعانة وعالج:  697 تعليق: 

 710 معراج:  698 إيجاز: 

 710 كشف:  698 عالج: 

 711 كمال:  698 حال: 

 711 النفس:  698 عاشق: 

 711 عظ غريب: نبأ عجيب وو  698 دعوى: 

 712 تنبيه:  698 عجيب: 

 712 صفتان:  698 بيان: 

 713 تحقيق:  699 أصل يجب علمه: 

 713 ضالل:  700 بيان: 

  الميل:  700 زيادة فيما اشتبه من األلفاظ: 
 
 713 ف

ة، مناجاة:   713 نبأ:  701 غي 

 713 فكر:  701 حل إشكال: 

  وقفة 701 تفضيل التفضيل وتحصيل التنصيل: 
 
 713 : موعظة ف

 714 وصية:  703 وصية: 

 :  714 تحذير:  703 نه 

  الموت:  703 تعريف: 
 
 714 ف

 714 نبأ:  703 وصية مخلص ونصيحة متخلص: 

 714 شكر:  703 زيادة: 

  المعمول 703 تكملة: 
 
 715 باب ف

 715 أصل:  704 وصية: 

  العامل
 
 715 إنجاز:  704 باب ف

  
 
  النفس وفيما هو من جملة الحكمة ف

 
كالم ف
 إيجادها. 

 715 تعريف:  704

 715 نظم:  705 نقل من الروض األنف: 

 :
ُ
 716 مثال:  706 ِصلة

 716 وهم:  706 بيان: 

 716 خيال:  706 من رسائل إخوان الصفا

 716 سالمة:  706 أمر: 

يعة بحكمة رفيعة:   716 محاققة:  706 إيضاح شر

 716 تجريد:  707 مثال: 

يعة بحكمة:   716 بداية:  707 شر

:  707 ائل إخوان الصفا: من رس  716 سي 

 716 تحقيق:  707 نظم: 

 717 وهم:  708 موعظة: 

 718 تحقيق:  708 تجربة وعلم: 

 718 إيضاح:  708 تعريف: 

 718 مثال:  708 بيان واٍف 

 718 تعريف:  709 زيادة: 



775 

 

 

  األخالق المحمودة 718 مثال: 
 
 724 ف

  النفس الشهوانية 719 إظهار: 
 
 724 ف

  ا 719 بيان: 
 
 725 لنفس الغضبيةف

يه:    النفس الناطقة 719 تي  
 
 726 ف

 728 كتاب مراتب علوم الوهب 719 نير فيه: 

 731 رسالة اللمعة 719 بيان: 

 731 فصل 720 تعليم: 

 731 فصل 721 مثال: 

 732 فصل 721 برهان عل ما تقدم: 

 732 فصل 721 زيادة: 

  أشار الذات اإللهية 721 عذر وتفهيم: 
 
 733 رسالة ف

 736 نسخة الحق 721 نبوءة: 

 741 رسالة كشف الستر ألهل الرس 721 وصية: 

 749 رسالة األنوار 722 احتجاج: 

 754 خاتمة 722 تفهيم وإيضاح وتفهم: 

 758 كتاب الفتوحات المدنية 723 كتاب تهذيب األخالق

 765 الفهرس 723 األخالق المذمومة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


