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تقديم
قال الشيخ األكرب يف أهل احللول:
من قال باحللول فدينه معلول ،وما قال باالحتاد إال أهل اإلحلاد.
قال الشيخ األكرب حميي الدين ابن عربي
احلمد هلل رب العاملني محدًا أزليا بأبديته وأبديًا بأزليته سرمدًا بإطالقه متجليًا يف مرايا
آفاقه محد احلامدين ودهر الداهرين صلوات اهلل ومالئكته ومحلة عرشه ومجيع خلقه من
أرضه ومسائه على سيدنا ونبينا أصل اجلود وعني الشاهد واملشهود أول األوائل وأدل
الدالئل مبدِء أنوار األزيل ومنتهى العروج الكمايل غاية الغايات املتعني بالنشئات أب
األكوان بفاعليته وأم اإلمكان بقابليته املثل األعلى اإلهلي هيوىل لعوامل الغري املتناهي روح
األرواح ونور األشباح فالق إصباح الغيب دافع الظلمة والريب حمتد التسعة والتسعني رمحة
للعاملني سيدنا يف الوجود صاحب لواء احلمد واملقام احملمود املربقع بالعماء حبيب اهلل حممد
املصطفى صلوات اهلل عليه.
وعلى سر األسرار ومشرق األنوار املهندس يف الغيوب الالهوتية والسياح يف الفيايف
اجلربوتية املصور للهيوىل امللكوتية والوايل للوالية الناسوتية أمنوذج الواقع وشخص اإلطالق
املنطبع يف مرايا األنفس واألمانة اإلهلية ومادة العلوم الغري املتناهية الظاهر بالربهان والباطن
بالقدرة والشان فاحتة مصحف الوجود بسملة كتاب املوجود حقيقة نقطة البائية املتحقق
باملراتب اإلنسانية حيدر آجام اإلبداع الكرار يف معارك االختراع النري اجللي والنجم
الثاقب إمام األئمة عليّ بن أيب طالب .
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وعلى اجلوهرة القدسية يف تعيّن اإلنسية صورة النفس الكلية جواد العامل العقلية بضعة
احلقيقة النبوية مطلع األنوار العلوية عني عيون األسرار الناجية حملبيها عن النار مثرة شجرة
اليقني سيدة نساء العاملني املعروفة بالقدر واجملهولة بالقرب قرّة عني الرسول الزهراء العذراء
البتول صلوات اهلل عليها.
وعلى الثاين من شروط ال إله إال اهلل رحيانة حممد رسول اهلل رابع اخلمسة العبائية عارف
األسرار العمائية موضع سر الرسول حاوي كليات األصول حافظ الدين وعيبة العلم
ومعدن الفضائل وباب السلم كهف املعارف وعني الشهود روح املراتب وقلب الوجود
فهرس العلوم اللدين لؤلؤ صدف أنت مين النور الالمع من شجرة األمين جامع الكمالني أيب
حممد احلسن .
وعلى النور املتوحد باهلمة العلياء املتوسد بالشهود والرضا مركز عامل الوجود وسر
الواجد واملوجود شخص العرفان وعني العيان نور اهلل وسرّه األمت املتحقق بالكمال األعظم
ونقطة دائرة األزل واألبد املتشخص بألف األحد فاحتة مصحف الشهادة وايل والية
السيادة األحدية اجلمع الوجودي واحلقيقة الكلية الشهودي كهف اإلمامة وصاحب
العالمة كفيل الدين الوارث خبصوصيات سيد املرسلني واخلارج عن حميط األين وللوجود
إنسان العني ومضمون اإلبداع مذوق األذواق ومشوق األشواق مطلب احملبني ومقصد
العشاق املقدّس عن الشني أيب عبد اهلل احلسني .
وعلى آدم أهل البيت املنزه عنه كيت وكيت روح جسد اإلمامة مشس فلك الشهامة
مضمون كتاب اإلبداع جل تعمية االختراع سر اهلل يف الوجود إنسان عني الشهود خازن
كنوز الغيوب واقف أمور احملب واحملبوب مطلع نور اإلميان كاشف سر العرفان احلجة
القاطعة والدرة الالمعة مثرة شجرة طوىب القدسية أزل الغيب وأبد الشهادة السر اإلهلي يف
ستر العبادة وتد األوتاد رزين العباد إمام العاملني وجممع البحرين علي بن احلسني .
وعلى باقر العلوم وشخص العامل واملعلوم ناطقة الوجود نسخة املوجود ضرغام آجام
املعارف املنكشف لكل كاشف احلياة السارية يف اجملاري النور املنبسطة على الدراري
حافظ املعارج اليقني وارث علوم املرسلني حقيقة احلقايق الظهورية دقيقة الدقائق النورية
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الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة واحمليط علمه بالزبر الغابرة النبأ العظيم الصراط املستقيم
املستند من كل ويل أيب جعفر حممد بن علي .
وعلى أُستاد العامل وسيد الوجود مرتقى املعارج ومنتهى الصعود البحر املواج األزيل
والسراج الوهاب األبدي ناقد خزائن املعارف والعلوم حمتد العقول وهناية الفهوم معلّم
علوم األمساء دليل طرق السماء الكون اجلامع احلقيقي والعروة الوثقى الوثيقى برزخ
الربازخ وجامع األضداد نور اهلل باهلداية واإلرشاد املستمع القرآن من قائله الكاشف
ألسراره ومسائله مطلع الشمس األبد جعفر بن حممد عليه صلوات اهلل امللك األحد.
وعلى شجرة الطور والكتاب املسطور والبيت املعمور والسقف املرفوع والسر املستور
والرق املنشور والبحر املسجور وآيه النور كليم أمين اإلمامة منشأ الشرف والكرامة نور
مصباح األرواح جالء زجاجة األشباح ماء التخمري األربعيين غاية معارج اليقيين إكسري
فلزات العرفاء معيار نقود األصفياء مركز األئمة العلوية حمور فلك املصطفوية اآلمر للصور
واألشكال بقبول االصطبار واالنتقال النور األنور أيب ابراهيم موسى بن جعفر عليه
صلوات اهلل امللك األكرب.
وعلى السر اإلهلي والرائي للحقائق كما هي النور الالهويت واإلنسان اجلربويت واألصل
امللكويت والعامل الناسويت مصداق معلّم املطلق والشاهد الغييب احملقق روح األرواح وحياة
األشباح هندسة املوجود الطيار يف املنشئات الوجود كهف النفوس القدسية غوث األقطاب
االنسية احلجة القاطعة الربانية حمقق احلقايق اإلمكانية أزل األبديات وأبد األزليات الكنز
الغييب والكتاب الالرييب قرآن اجملمالت األحدية وفرقان املفصالت الواحدية إمام الورى
بدر الدجى أيب حممد عليّ بن موسى الرضا .
وعلى باب اهلل املفتوح وكتاب اهلل املشروح ماهية املاهيات مطلق املقيّدات وسرّ
السرّيات الوجود ظل اهلل املمدود املنطبع يف مرآت العرفان واملنقطع من نيله حبل الوجدان
غواص حبر القدم حميط الفضل والكرم حامل سر الرسول مهندس األرواح والعقول أديب
معلمة األمساء والشئون فهرس الكاف والنون غاية الظهور واإلجياد حممد بن عليّ اجلواد
.
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وعلى الداعي إىل احلق أمني اهلل على اخللق لسان الصدق وباب السلم أصل املعارف
ومنبت العلم منجي أرباب املعادات ومنقذ أصحاب الضالالت والبدعات إنسان عني
اإلبداع أمنوذج أصول االختراع مهجة الكونني وحمجة الثقلني مفتاح خزائن الوجوب
حافظ الغيوب طيار جو األزل واألبد عليّ بن حممد صلوات اهلل امللك األحد.
وعلى البحر الزاخر زين املئاثر واملفاخر الشاهد ألرباب الشهود واحلجة على ذوي
اجلحود معرّف حدود حقايق الربانية متنوع أجناس عوامل السبحانية عنقاء قاف القدم
طاووس روضة الفضل والكرم العامل مبا جرى به اللوح والقلم القائم مرقاة اهلمم وعاء
األمانة وحميط األمة مطلع النور املصطفوي احلسن بن علي العسكري .
وعلى سر السرائر العلية وخفي األرواح القدسية معراج العقول موصل األصول قطب
رحى الوجود مركز دائرة الشهود كمال النشأة ومنشأ الكمال مجال اجلميع وجممع اجلمال
الوجود املعلوم والعلم املوجود السائل حنوه الثابت يف األبود احملاذي للمرآت املصطفوية
واملتحقق باألسرار املرتضوية واملترشح بأنوار اإلهلية واملريب باألسرار الربوبية احلقايق
الوجودية قسام الدقايق الشهودية االسم األعظم اإلهلي احلاوي للنشآت الغري املتناهي
غواص مي الرمحانية مسلك آية الرمحية طور جتلي األلوهية نار شجرة الناسوتية ناموس اهلل
األكرب غاية البشر أب الوقت موىل الزمان الذي للخلق أمان ناظم مناظم السر والعلن أيب
القاسم حممد بن احلسن صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.
مننك مننلع رف ننشيخ رفك ن م ريمانني ما ننع رف ن ك راننك ياننع
رفطنننشاع ريس فانننع رفمطانننب
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ننن بر

يف معرفة احلروف ومراتبها واحلركات وهي احلروف الصغار وما
هلا من األمساء اإلهلية
يف ذكر مراتب احلروف

وصل األلف من ﴿ﱁ﴾[الروم]1:
إشارة إىل التوحيد وامليم للملك الذي ال يهلك والالم بينهما واسطة لتكون رابطة
بينهما فانظر إىل السطر الذي يقع عليه اخلط من الالم فتجد األلف إليه ينتهي أصلها وجتد
امليم منه يبتدئ نشوها مث تنزل من أحسن تقومي وهو السطر إىل أسفل سافلني منتهى تعريق
امليم قال تعاىل ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﴾[التني ]5-4:ونزول األلف
إىل السطر مثل قوله" :ينزل ربنا إىل السماء الدنيا" وهو أول عامل التركيب ألنه مساء آدم
 ويليه فلك النار فلذلك نزل إىل أول السطر فإنه نزل من مقام األحدية إىل مقام إجياد
اخلليقة نزول تقديس وتنزيه ال نزول متثيل وتشبيه وكانت الالم واسطة وهي نائبة مناب
املكون والكون فهي القدرة اليت عنها وجد العامل فأشبهت األلف يف النزول إىل أول السطر
وملا كانت ممتزجة من املكون والكون فإنه ال يتصف بالقدرة على نفسه وإمنا هو قادر على
خلقه فكان وجه القدرة مصروفا إىل اخللق وهلذا ال يثبت للخالق إال باخللق فالبد من
تعلقها هبم علوا وسفال وملا كانت حقيقتها ال تتم بالوصول إىل السطر فتكون 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 أبدا إال امليم فنزلت
نصف دائرة حىت بلغت إىل السطر من غري اجلهة اليت نزلت منها فصارت نصف فلك
حمسوس يطلب نصف فلك معقول فكان منهما فلك دائر فتكون العامل كله من أوله إىل
آخره يف ستة أيام أجناسا من أول يوم األحد إىل آخر يوم اجلمعة وبقي يوم السبت
لالنتقاالت من حال إىل حال ومن مقام إىل مقام واالستحاالت من كون إىل كون ثابت
على ذلك ال يزول وال يتغري ولذلك كان الوايل على هذا اليوم الربد واليبس وهو من
الكواكب زحل فصار ﴿ﱁ﴾ وحده فلكا حميطا من دار به علم الذات والصفات واألفعال
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واملفعوالت فمن قرأ ﴿ﱁ﴾ هبذه احلقيقة والكشف حضر بالكل للكل مع الكل فال يبقى
شيء يف ذلك الوقت إال يشهده لكن منه ما يعلم ومنه ما ال يعلم فتنزه األلف عن قيام
احلركات هبا يدل أن الصفات ال تعقل إال باألفعال كما قال " :كان اهلل وال شيء
معه وهو على ما عليه كان " فلهذا صرفنا األمر إىل ما يعقل ال إىل ذاته املنزهة فإن اإلضافة
ال تعقل أبدا إال باملتضايفني فإن األبوة ال تعقل إال باألب واالبن وجودا وتقديرا وكذلك
املالك واخلالق والبارئ واملصور ومجيع األمساء اليت تطلب العامل حبقائقها وموضع التنبيه من
حروف ﴿ﱁ﴾ عليها يف اتصال الالم الذي هو الصفة بامليم الذي هو أثرها وفعلها فاأللف
ذات واحدة ال يصح فيها اتصال شيء من احلروف إذا وقعت أوال يف اخلط فهي الصراط
املستقيم الذي سألته النفس يف قوهلا﴿ :ﱗ ﱘ ﱙ﴾[الفاحتة ]6:صراط التنزيه
والتوحيد فلما أمن على دعائها رهبا الذي هو الكلمة الذي أمرت بالرجوع إليه يف سورة
الفجر قبل تعاىل تأمينه على دعائها فأظهر األلف من ﴿ﱁ﴾ عقيب ﴿ﱢ ﱣ﴾
[الفاحتة ]7:وأخفى آمني ألنه غيب من عامل امللكوت من وافق تأمينه تأمني املالئكة يف
الغيب املتحقق الذي يسمونه العامة من الفقهاء اإلخالص وتسميه الصوفية احلضور وتسميه
احملققون اهلمة ونسميه أنا وأمثالنا العناية وملا كانت األلف متحدة يف عامل امللكوت
والشهادة ظهرت فوقع الفرق بني القدمي واحملدث فانظر فيما سطرناه تر عجبا ومما يؤيد ما
ذكرناه من وجود الصفة املد املوجود يف الالم وامليم دون األلف فإن قال صويف وجدنا
األلف خمطوطة والنطق باهلمزة دون األلف فلم ال ينطق باأللف فنقول وهذا أيضا مما يعضد
ما قلناه فإن األلف ال تقبل احلركة فإن احلرف جمهول مامل حيرك فإذا حرك ميز باحلركة
اليت تتعلق به من رفع ونصب وخفض والذات ال تعلم أبدا على ما هي عليه فاأللف الدال
عليها الذي هو يف عامل احلروف خليفة كاإلنسان يف العامل جمهول أيضا كالذات ال تقبل
احلركة فلما مل تقبلها مل يبق إال أن تعرف من جهة سلب األوصاف عنها وملا مل ميكن
النطق بساكن نطقنا باسم األلف ال باأللف فنطقنا باهلمزة حبركة الفتحة فقامت اهلمزة
مقام املبدع األول وحركتها صفته العلمية وحمل إجياده يف اتصال الكاف بالنون فإن قيل
وجدنا األلف اليت يف الالم منطوقا هبا ومل جندها يف األلف قلنا صدقت ال يقع النطق هبا إال
مبتحرك مشبع التحرك قبلها موصولة به وإمنا كالمنا يف األلف املقطوعة اليت ال يشبع
احلرف الذي قبلها حركته فال يظهر يف النطق وإن رقمت مثل ألف ﴿ﱗ ﱘ﴾ فهذان
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ألفان بني ميم إمنا وبني الم املؤمنني موجودتان خطا غري ملفوظ هبما نطقا وإمنا األلف
املوصولة 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 فإذا وصل احلرف باأللف من امسه اآلخر امتد
األلف بوجود احلرف املوصول به وملا وجد احلرف املوصول به افتقر إىل الصفة الرمحانية
فأعطى حركة الفتح اليت هي الفتحة فلما أعطيها طلب منه الشكر عليها فقال وكيف
يكون الشكر عليها قيل له إن تعلم السامعني بأن وجودك ووجود صفتك مل يكن بنفسك
وإمنا كان من ذات القدمي تعاىل فاذكره عند ذكرك نفسك فقد جعلك بصفة الرمحة خاصة
دليال عليه وهلذا قال إن اهلل خلق آدم على صورة الرمحن فنطقت بالثناء على موجدها
فقالت الم ياء هاء حاء طاء فأظهرت نطقا ما خفي خطا ألن األلف اليت يف طه وحم
وطس موجودة نطقا خفيت خطا لداللة الصفة عليها وهي الفتحة صفة افتتاح الوجود فإن
قال وكذلك جند املد يف الواو املضموم ما قبلها والياء املكسور ما قبلها فهي أيضا ثالث
ذوات فكيف يكون هذا وما مث إال ذات واحدة فنقول نعم أما املد املوجود يف الواو
املضموم ما قبلها فهي مثل ن والقلم والياء املكسور ما قبلها مثل الياء من طس وياء امليم
من حم فمن حيث إن اهلل تعاىل جعلهما حريف علة وكل علة تستدعي معلوهلا حبقيقتها
وإذا استدعت ذلك فالبد من سر بينهما يقع به االستمداد واإلمداد فلهذا أعطيت املد
وذلك ملا أودع الرسول امللكي الوحي لو مل يكن بينه وبني امللقي إليه نسبة ما ،ما قبل شيئا
لكنه خفي عنه ذلك فلما حصل له الوحي ومقامه الواو ألنه روحاين علوي والرفع يعطي
العلو وهو باب الواو املعتلة فعربنا عنه بالرسول امللكي الروحاين جربيل كان أو غريه من
املالئكة وملا أودع الرسول البشري ما أودع من أسرار التوحيد والشرائع أعطى من
االستمداد واإلمداد الذي ميد به عامل التركيب وخفي عنه سر االستمداد ولذلك قال:
﴿ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ﴾[األحقاف ]9:وقال ﴿ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ﴾[الكهف ]110:وملا كان
موجودا يف العامل السفلي عامل اجلسم والتركيب أعطيناه الياء املكسور ما قبلها املعتلة وهي
من حروف اخلفض فلما كانا علتني لوجود األسرار اإلهلية من توحيد وشرع وهبا سر
االستمداد فلذلك مدتا ،وأما الفرق الذي بينهما وبني األلف فإن الواو والياء قد يسلبان
عن هذا املقام فيحركان جبميع احلركات كقوله ﴿ﲕ ﴾[الضحى ]7:و﴿ﱆ ﴾ و﴿ ﳃ
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ﳄ ﴾[الفتح ﴿ ]22:ﳙ ﴾[األنعام ﴿ ]26:ﳚ ﴾[عبس﴿ ،]37:ﳐ ﳑ﴾[الزمر]30:
وقد يسكنان بالسكون احلي كقوله ﴿ﲪ ﲫ ﲬ﴾[ابراهيم ]17:و﴿ﳙ﴾[األنعام]26:

وشبههما واأللف ال حترك أبدا وال يوجد ما قبلها أبدا إال مفتوحا ،فإذن فال نسبة بني
األلف وبني الواو والياء فمهما حركت الواو والياء فإن ذلك مقامها ومن صفاهتا ومهما
أحلقتا باأللف يف العلية فذلك ليس من ذاهتا وإمنا ذلك من جانب القدمي سبحانه ال حيتمل
احلركة وال يقبلها ولكن ذلك من صفة املقام وحقيقته الذي نزلت به الواو والياء فمدلول
األلف قدمي والواو والياء حمركتان كانتا أوْ ال حمركتان فهما حادثان فإذا ثبت هذا فكل
ألف أو واو أو ياء ارتقمت أو حصل النطق هبا فإمنا هي دليل وكل دليل حمدث يستدعي
ﱹﱠ
حمدثا واحملدث ال حيصره الرقم وال النطق إمنا هو غيب ظاهر وكذلك ﱡﭐ ﱜ ﱠ وﱡﭐ ﱺ
فنجده نطقا وهو ظهوره وال جنده رقما وهو غيبه وهذا سبب حصول العلم بوجود اخلالق
ال بذاته بوجود ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ ال بذاته واعلم أيها املتلقي أنه كل ما دخل حتت احلصر
فهو مبدع أو خملوق وهو حملك فال تطلب احلق ال من داخل وال من خارج إذ الدخول
واخلروج من صفات احلدوث فانظر الكل يف الكل جتد الكل فالعرش جمموع والكرسي
مفروق.
ياااااااااوجوو ااااااااااوج

ااااااااا ج ااااااااا جي

ااااااااا ج ج

ج

اااااااافج اااااااال زمج ياااااااامج اااااااا ج ااااااااو ز ج ج
ج

﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾[احلديد ]13:فلومل يرجعوا لوجدوا النور فلما رجعوا
باعتقاد القطع ضرب بينهم بالسور وإال لو عرفوا من ناداهم بقوله﴿ :ﱥﱦ﴾ لقالوا
أنت مطلوبنا ومل يرجعوا فكان رجوعهم سبب ضرب السور بينهم فبدت جهنم ﴿ﱿ
ﲀﲁﲂ﴾[الشعراء ]94:وبقي املوحدون ميدون أهل اجلنان بالولدان واحلور احلسان من
حضرة العيان فالوزير حمل صفات األمري والصفة اليت انفرد هبا األمري وحده هي سر التدبري
الذي خرجت عنه الصفات فعلم ما يصدر له من صفته وفعله مجلة ومل يعلم ذلك الوزير
إال تفصيال وهذا هو الفرق فتأمل ما قلناه جتد احلق إن شاء اهلل فإذا تبني هذا وتقرر أن
األلف هي ذات الكلمة والالم ذات عني الصفة وامليم عني الفعل وسرهم اخلفي هو املوجد
إياهم.
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وصل

فنقول :فقوله ﴿ﱃ ﱄ﴾ بعد قوله ﴿ﱁ﴾ إشارة إىل موجود بيد أن فيه بعدا
وسبب البعد ملا أشار إىل الكتاب وهو املفروق حمل التفصيل وأدخل حرف الالم يف ذلك
وهي تؤذن بالبعد يف هذا املقام واإلشارة نداء على رأس البعد عند أهل اهلل وألهنا أعين الالم
من العامل الوسط فهي حمل الصفة إذ بالصفة يتميز احملدث من القدمي وخص خطاب املفرد
بالكاف مفردة لئال يقع االشتراك بني املبدعات وقد أشبعنا القول يف هذا الفصل عندما
تكلمنا على قوله تعاىل ﴿ﲽ ﲾ﴾[طه ]12:من كتاب اجلمع والتفصيل أي اخلع
الالم وامليم تبق األلف املنزهة عن الصفات مث حال بني الذال الذي هو الكتاب حمل الفرق
الثاين وبني الالم اليت هي الصفة حمل الفرق األول اليت هبا يقرأ الكتاب باأللف اليت هي حمل
اجلمع لئال يتوهم الفرق اخلطاب من فرق آخر فال يبلغ إىل حقيقة أبدا ففصل باأللف
بينهما فصار حجابا بني الذال والالم فأرادت الذال الوصول إىل الالم فقام هلا األلف فقال
يب تصل وأرادت الالم مالقاة الذال لتؤدي إليها أمانتها فتعرض هلا أيضا األلف فقال هلا يب
تلقاه فمهما نظرت الوجود مجعا وتفصيال وجدت التوحيد يصحبه ال يفارقه البتة صحبة
الواحد األعداد فإن االثنني ال توجد أبدا مامل تضف إىل الواحد مثله وهو االثنني وال تصح
الثالثة مامل تزد واحدا على االثنني وهكذا إىل ماال يتناهى فالواحد ليس العدد وهو عني
العدد أي به ظهر العدد فالعدد كله واحد لو نقص من األلف واحد انعدم اسم األلف
وحقيقته وبقيت حقيقة أخرى وهي تسعمائة وتسعة وتسعون لو نقص منها واحد لذهب
عينها فمىت انعدم الواحد من شيء عدم ومىت ثبت وجد ذلك الشيء هكذا التوحيد إن
حققته وهو معكم أينما كنتم فقال ذا وهو حرف مبهم فبني ذلك املبهم بقوله ﴿ﱄ﴾
وهو حقيقة ذا وساق الكتاب حبر يف التعريف والعهد ومها األلف والالم من ﴿ﱁ﴾ غري
أهنما هنا من غري الوجه الذي كانتا عليه يف ﴿ﱁ﴾ فإهنما هناك يف حمل اجلمع ومها هنا يف
أول باب من أبواب التفصيل ولكن من تفصيل سرائر هذه السورة خاصة ال يف غريها من
السور هكذا ترتيب احلقائق يف الوجود فذلك الكتاب هو الكتاب املرقوم ألن أمهات
الكتب ثالثة الكتاب املسطور والكتاب املرقوم والكتاب اجملهول وقد شرحنا معىن الكتاب
والكاتب يف كتاب التدبريات اإلهلية يف إصالح اململكة اإلنسانية يف الباب التاسع منه
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فانظره هناك فنقول إن الذوات وإن احتد معناها فالبد من معىن به يفرق بني الذاتني يسمى
الوصف فالكتاب املرقوم موصوف بالرقم والكتاب املسطور موصوف بالتسطري وهذا
الكتاب اجملهول الذي سلب عنه الصفة ال خيلو من أحد وجهني إما أن يكون صفة ولذلك
ال يوصف وإما أن يكون ذاتا غري موصوفة والكشف يعطي أنه صفة تسمى العلم وقلوب
كلمات احلق حمله أال تراه يقول﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ﴾[السجدة ]2-1:قل أَْنزََلهُ ِبعِلْمِ ِه
فخاطب الكاف من ذلك بصفة العلم الذي هو الالم املخفوضة بالنزول ألنه يتنزه عن إن
تدرك ذاته فقال للكاف اليت هي الكلمة اإلهلية ذلك الكتاب املنزل عليك هو علمي ال
علمك ال ريب فيه عند أهل احلقائق أنزله يف معرض اهلداية ملن اتقاين وأنت املنزل فأنت
حمله والبد لكل كتاب من أم وأمه ذلك الكتاب اجملهول ال تعرفه أبدا ألنه ليس بصفة لك
وال ألحد وال ذات وإن شئت أن حتقق هذا فانظر إىل كيفية حصول العلم يف العامل أو
ﱆ ﱉ
ﱈ
حصول صورة املرئي يف الرائي فليست وليس غريها فانظر إىل درجات حروف ﴿ﱅ ﱇ
ﱊ ﱋ﴾ ومنازهلا على حسب ما نذكره بعد الكالم الذي حنن بصدده وتدبر ما بثثته
لك وحل عقدة الم األلف من ال ريب تصري ألفان ألن تعريقة الالم ظهرت صورهتا يف نون
املتقني وذلك لتأخر األلف عن الالم من امسه اآلخر وهي املعرفة اليت حتصل للعبد من نفسه
يف قوله " :من عرف نفسه عرف ربه" .فقدم معرفة الالم على معرفة األلف فصارت
دليال عليه ومل ميتزجا حىت يصريا ذاتا واحدة بل بان كل واحد منهما بذاته وهلذا ال جيتمع
الدليل واملدلول ولكن وجه الدليل هو الرابط وهو موضع اتصال الالم باأللف فاضرب
األلفني [ أ أ ] أحدمها يف اآلخر تصح لك يف اخلارج ألف واحدة [آ] وهذا حقيقة
االتصال كذلك اضرب احملدث يف القدمي حسا يصح لك يف اخلارج احملدث وخيفى القدمي
خبروجه وهذا حقيقة االتصال واالحتاد ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ﴾[القرة .]30:وهذا نقيض إشارة اجلنيد يف قوله للعاطس إن احملدث إذا قورن بالقدمي
ﱊ
ﱆ﴾ فيه من الكرسي
مل يبق له أثر الختالف املقام أال ترى كيف اتصل الم األلف من ﴿ﱅ ﱇ
فبدت ذاتان [ال] جهل سر العقد بينهما مث فصلهما العرش عند الرجوع إليه والوصول
فصارت على هذا الشكل [آل] فظهرت الالم حبقيقتها ألنه مل يقم هبا مقام االتصال
واالحتاد من يردها على صورته فأخرجنا نصف الدائرة من الالم اليت خفيت يف الم األلف
إىل عامل التركيب واحلس فبقيت ألفان [ أ أ ] يف الفرق فضربنا الواحد يف الواحد وهو
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ضرب الشيء يف نفسه فصار واحدا [آ] فلبس الواحد اآلخر فكان الواحد رداء وهو الذي
ظهر وهو اخلليفة املبدَع بفتح الدال وكان اآلخر مرتديا وهو الذي خفي وهو القدمي املبدع
فال يعرف املرتدي إال باطن الرداء وهو اجلمع ويصري الرداء على شكل املرتدي فإن قلت
واحد صدقت وإن قلت ذاتان صدقت عينا وكشفا وهلل در من قال:
قج ااااااااااااااااو ج اااااااااااااااا ج اااااااااااااااا ج
أن ااااااااااااااااااااوج اااااااااااااااااااا ج ج اااااااااااااااااااا ج
ج

زشاااااااااااااااااااو ج زشاااااااااااااااااااوا ج ااااااااااااااااااا ج
أن اااااااااااااااااااوج ااااااااااااااااااا ج ج ااااااااااااااااااا ج
ج

وأما ظاهر الرداء فال يعرف املرتدي أبدا وإمنا يعرف باطن ذاته وهو حجابه فكذلك
ال يعلم 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 مطابقا للمعلوم وعلمك قائم
بك وهو مشهودك ومعبودك فإياك أن تقول إن جريت على أسلوب احلقائق إنك علمت
املعلوم وإمنا علمت العلم والعلم هو العامل باملعلوم وبني العلم واملعلوم حبور ال يدرك قعرها
فإن سر التعلق بينهما مع تباين احلقائق حبر عسري مركبه بل ال تركبه العبارة أصال وال
اإلشارة ولكن يدركه الكشف من خلف حجب كثرية دقيقة ال حيس هبا أهنا على عني
بصريته لرقتها وهي عسرية املدرك فأحرى من خلقها فانظر أين هو من يقول إين علمت
الشيء من ذلك الشيء حمدثا كان أو قدميا بل ذلك يف احملدث وأما القدمي فأبعد وأبعد إذ
ال مثل له فمن أين يتوصل إىل العلم به أو كيف حيصل وسيأيت الكالم على هذه املسألة
السنية يف الفصل 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 جتل يف وقت دون وقت وسيأيت الكالم
عليه يف باب اجلنة من هذا الكتاب وهذا هو مقام التفرقة وأما أهل احلقائق باطن الرداء فال
يزالون مشاهدين أبدا ومع كوهنم مشاهدين فظاهرهم يف كرسي الصفات ينعم مبواد بشرة
الباطن نعيم اتصال وانظر إىل حكمته يف كون ﴿ﱃ﴾ مبتدأ ومل يكن فاعال وال مفعوال ملا
ﱆ ﱈ﴾ .فلو كان فاعال لوقع الريب
مل يسم فاعله ألنه ال يصح أن يكون فاعال لقوله ﴿ﱅ ﱇ
ألن الفاعل إمنا هو منزله [ال هو] فكيف ينسب إليه ما ليس بصفته؟ ألن مقام الذال أيضا
مينع ذلك فإنه من احلقائق اليت كانت وال شيء معها وهلذا ال يتصل باحلروف إذا تقدم
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عليها كاأللف وأخواته الدال والراء والزاي والواو وال يقول فيه أيضا مفعول مل يسم فاعله
ألنه من ضرورته أن يتقدمه كلمة على بنية خمصوصة حملها النحو والكتاب هنا نفس الفعل
والفعل ال يقال فيه فاعل وال مفعول وهو مرفوع فلم يبق إال أن يكون مبتدأ ومعىن مبتدأ
ﱣ ﱥ ﱦ﴾[األعراف .]172:فإن قيل :من ضرورة
ﱤ
مل يعرف غريه من أول وهلة ﴿ﱢ
كل مبتدأ أن يعمل فيه ابتداء قلنا نعم عمل فيه أم الكتاب فهي االبتداء العاملة يف الكتاب
والعامل يف الكل حقا وخلقا اهلل الرب وهلذا نبه اهلل تبارك وتعاىل بقوله ﴿ﱱ ﱲ ﱳ
ﱴ﴾[لقمان ]14:فشرك .مث قال ﴿ﱵ ﱶ﴾ فوحّد .فالشكر من مقام التفرقة فكذلك
ينبغي لك أن تشكر الرداء ملا كان سببا موصال إىل املرتدي واملصري من الرداء ومنك إىل
املرتدي كل على شاكلته يصل فتفهم ما قلناه وفرق بني مقام الذال واأللف وإن اشتركا
يف مقام الوحدانية املقدسة قبلية حاال ومقاما وبعدية مقاما ال حاال.
تنبيه :الكالم على ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ﴾

قال ﴿ﱃ﴾ ومل يقل ﴿ﱃ ﱄ ﱅ﴾ فالكتاب للجمع واآليات للتفرقة وذلك
مذكر مفرد وتلك مفرد مؤنث فأشار تعاىل بذلك الكتاب أوال لوجود اجلمع أصال قبل
الفرق مث أوجد الفرق يف اآليات كما مجع العدد كله يف الواحد كما قدمناه فإذا أسقطناه
انعدمت حقيقة ذلك العدد وما بقي لأللف أثر يف الوجود وإذا أبرزناه برزت األلف يف
الوجود فانظر إىل هذه القوة العجيبة اليت أعطتها حقيقة الواحد الذي منه ظهرت هذه
الكثرة إىل ما ال يتناهى وهو فرد يف نفسه ذاتا وامسا مث أوجد الفرق يف اآليات قال تعاىل
ﱊ ﴾ [الدخان ]3:مث قال ﴿ﱐ ﱑﱒﱓﱔ﴾[الدخان ]4:فبدأ باجلمع
ﱋ
﴿ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
الذي هو كل شيء قال تعاىل ﴿ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾[األعراف .]145:يف
األلواح مقام الفرق من كل شيء إشارة إىل اجلمع ﴿ﱗ ﱘ﴾[األعراف ]145:رد
إىل الفرق لكل شيء رد إىل اجلمع فكل موجود كان عموما ال خيلو أن يكون إما يف عني
اجلمع أو يف عني الفرق ال غري وال سبيل أن يعري عن هاتني احلقيقتني موجود وال جيمعها
أبدا فاحلق واإلنسان يف عني اجلمع والعامل يف عني التفرقة ال جيتمع كما ال يفترق احلق أبدا
كما ال يفترق اإلنسان فاهلل سبحانه مل يزل يف أزله بذاته وصفاته وأمسائه مل يتجدد عليه
حال وال ثبت له وصف من خلق العامل مل يكن قبل ذلك عليه بل هو اآلن على ما كان
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عليه قبل وجود الكون كما وصفه  حني قال" :كان اهلل وال شيء معه" ،وزيد يف قوله
"وهو اآلن على ما عليه كان" فاندرج يف احلديث مامل يقله  ومقصودهم أي الصفة اليت
وجبت له قبل وجود العامل هو عليها والعامل موجود وهكذا هي احلقائق عند من أراد أن
يقف عليها فالتذكري يف األصل وهو آدم قوله﴿ :ﱃ﴾ والتأنيث يف الفرع وهو حواء قوله
﴿ﳁ﴾ وقد أشبعنا القول يف هذا الفصل يف كتاب اجلمع والتفصيل الذي صنفناه يف
معرفة أسرار التنزيل فآدم جلميع الصفات وحواء لتفريق الذوات إذ هي حمل الفعل والبذر
وكذلك اآليات حمل األحكام والقضايا وقد مجع اهلل تعاىل معىن ذلك وتلك يف قوله تعاىل
﴿ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ﴾[ص .]20:فحروف ﴿ﱁ﴾[البقرة ]1:رقما ثالثة وهو مجاع
عاملها فإن فيها اهلمزة وهي من العامل األعلى والالم وهي من العامل الوسط وامليم وهي من
العامل األسفل فقد مجع 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 والغايات ويف كتاب اجلمع والتفصيل فليكف
هذا القدر من الكالم على امل البقرة يف هذا الباب بعد ما رغبنا يف ترك تقييد ما جتلى لنا يف
الكتاب والكاتب فلقد جتلت لنا فيه أمور جسام مهولة رمينا الكراسة من أيدينا عند جتليها
وفررنا إىل العامل حىت خف عنا ذلك وحينئذ رجعنا إىل التقييد يف اليوم الثاين من ذلك
التجلي وقبلت الرغبة فيه وأمسك علينا ورجعنا إىل الكالم على احلروف حرفا حرفا كما
شرطناه أوال يف هذا الباب رغبة يف اإلجياز واالختصار ﴿ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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َّ

َّ ْ
ْ
يم والفاحتة من وجه ما ال
م اهلل الرحمنِ الر ِ
ح ِ
يف معرفة أسرار ِبس ِ
من مجيع الوجوه

اساااااااااااااا نظج ساااااااااااااا و جل ج ن اااااااااااااا ي ج
إ جا اااااااااا ج و اااااااااا ج اااااااااا ج ااااااااااي ج ااااااااااو ج
قاااااااااااااولج اااااااااااااا ج اااااااااااااا ج ااااااااااااااو ج
ياااااااوجنفااااااامجياااااااوجنفااااااامج سااااااازقي ج قااااااا ج
ه اااااااااااال ج اااااااااااا ج اااااااااااا ج وسااااااااااااز ن و ج
إ ااااااااااا ه وج ااااااااااا ج سااااااااااا ج شااااااااااا ق ج
يااااااااااوج ج اااااااااا ج ناااااااااا جهاااااااااالجزاااااااااا ج
نااااااااا ج ناااااااااوج ساااااااااافج اااااااااون ج زااااااااا ج
أناااااااااااا ج فزااااااااااااو ج اااااااااااا ج نن اااااااااااا ج

ااااااااااوجاااااااااااي جإاقااااااااااو ج إ نااااااااااو ج ااااااااااي
و ااااااا ج نااااااا ج ن ااااااالج ااااااا ج و زاااااااي
هاااااااالج اااااااا جيوناااااااا ج اااااااا جا اااااااا ج ااااااااي
وينااااااااااا ج ااااااااااا جن نزناااااااااااوج قا ااااااااااازي
إ جشااااااااااااااان ج جزااااااااااااااان جااااااااااااااااو نزي
نز ااااااااااااوج ز ااااااااااااوج اااااااااااا ج ااااااااااااي
اااااااااااا ج ااااااااااااظج ف ااااااااااااو ج نفاااااااااااا زي
اااااااااااادجا ااااااااااااوجسااااااااااااي نوج ج ااااااااااااي
ااااااااااادج ااااااااااا ج اااااااااااو مجااااااااااااو ف زي

ملا أردنا أن نفتتح معرفة الوجود وابتداء العامل الذي هو عندنا املصحف الكبري الذي
تاله احلق علينا تالوة حال كما إن القرآن تالوة قول عندنا فالعامل حروف خمطوطة مرقومة
يف رق الوجود املنشور وال تزال الكتابة فيه دائمة أبدا ال تنتهي وملا افتتح اهلل تعاىل كتابه
العزيز بفاحتة الكتاب وهذا كتاب أعين العامل الذي نتكلم عليه أردنا أن نفتتح بالكالم على
أسرار الفاحتة.
فاحتة الفاحتة:

وبسم اهلل فاحتة الفاحتة وهي آية أوىل منها أو مالزمة هلا كالعالوة على اخلالف
املعلوم بني العلماء فالبد من الكالم على البسملة ورمبا يقع الكالم على بعض آية من سورة
البقرة آيتني أو ثالث خاصة تربكا بكالم احلق سبحانه مث نسوق األبواب إن شاء اهلل تعاىل
فأقول :إنه ملا قدمنا إن األمساء اإلهلية سبب وجود العامل وإهنا املسلطة عليه واملؤثرة لذلك
كان ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ﴾ عندنا خرب ابتداء مضمر وهو ابتداء العامل وظهوره كأنه يقول
الرحِيمِ أي باسم اهلل الرمحن الرحيم ظهر العامل واختص
الرحْمنِ َّ
ظهور العامل بِسْمِ اهلل َّ
الثالثة األمساء ألن احلقائق تعطي ذلك فاهلل هو االسم اجلامع لألمساء كلها والرمحن صفة
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عامة فهو رمحن الدنيا واآلخرة هبا رحم كل شيء من العامل يف الدنيا وملا كانت الرمحة يف
اآلخرة ال ختتص إال بقبضة السعادة فإهنا تنفرد عن أختها وكانت يف الدنيا ممتزجة يولد
كافرا وميوت مؤمنا أي ينشأ كافرا يف عامل الشهادة وبالعكس وتارة وبعض العامل متيز
بإحدى القبضتني بأخبار صادق فجاء االسم الرحيم خمتصا بالدار اآلخرة لكل من آمن ومت
العامل هبذه الثالثة األمساء مجلة يف االسم اهلل وتفصيال يف االمسني الرمحن الرحيم فتحقق ما
ذكرناه فإين أريد أن أدخل إىل ما يف طي البسملة والفاحتة من بعض األسرار كما شرطناه
فلنبني ونقول:
رمزية الباء:

بسم بالباء ظهر الوجود وبالنقطة متيز العابد من املعبود قيل للشبلي رضي اهلل عنه
أنت الشبلي فقال أنا النقطة اليت حتت الباء وهو قولنا النقطة للتمييز وهو وجود العبد مبا
تقتضيه حقيقة العبودية وكان الشيخ أبو مدين رمحه اهلل يقول ما رأيت شيئا إال رأيت الباء
عليه مكتوبة فالباء املصاحبة للموجودات من حضرة احلق يف مقام اجلمع والوجود أي يب
قام كل شيء وظهر وهي من عامل الشهادة هذه الباء بدل من مهزة الوصل اليت كانت يف
االسم قبل دخول الباء واحتيج إليها إذ ال ينطق بساكن فجلبت اهلمزة املعرب عنها بالقدرة
حمركة عبارة عن الوجود ليتوصل هبا إىل النطق الذي هو اإلجياد من إبداع وخلق بالساكن
الذي هو العدم وهو أوان وجود احملدث بعد أن مل يكن وهو السني فدخل يف امللك بامليم

ﱣﱥﱦ﴾[األعراف.]172:
ﱤ
﴿ﱢ
بيان الفرق بني الباء واأللف:

فصارت الباء بدال من مهزة الوصل أعين القدرة األزلية وصارت حركة الباء حلركة
اهلمزة الذي هو اإلجياد ووقع الفرق بني الباء واأللف الواصلة فإن األلف تعطي الذات
والباء تعطي الصفة ولذلك كانت لعني اإلجياد أحق من األلف بالنقطة اليت حتتها وهي
املوجودات فصار يف الباء األنواع الثالثة شكل الباء والنقطة واحلركة العوامل الثالثة فكما
يف العامل الوسط توهم ما كذلك يف نقطة الباء فالباء ملكوتية والنقطة جربوتية واحلركة
شهادية ملكية واأللف احملذوفة اليت هي بدل منها هي حقيقة القائم بالكل تعاىل واحتجب
رمحة منه بالنقطة اليت حتت الباء وعلى هذا احلد تأخذ كل مسألة يف هذا الباب مستوفاة
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بطريق اإلجياز [فبسم] و[امل] واحد.
رمزية األلف:
و﴿ﲁ ﲂ

مث وجدنا األلف من بسم قد ظهرت يف ﴿ﲅ ﲆ ﲇ﴾[العلق]1:
ﲃ﴾[هود ]41:بني الباء والسني ومل تظهر بني السني وامليم فلو مل تظهر يف باسم
السفينة ما جرت السفينة ولو مل تظهر يف ﴿ﲅ ﲆ ﲇ﴾ ما علم املثل حقيقته وال رأى

صورته فتيقظ من سنة الغفلة وانتبه فلما كثر استعماهلا يف أوائل السور حذفت لوجود املثل
مقامه يف اخلطاب وهو الباء فصار املثل مرآة للسني فصار السني مثاال وعلى هذا الترتيب
نظام التركيب وإمنا مل تظهر بني السني وامليم وهو حمل التغيري وصفات األفعال أن لو
ظهرت لزال السني وامليم إذ ليسوا بصفة الزمة للقدمي مثل الباء فكان خفاؤه عنهم رمحة
هبم إذ كان سبب بقاء وجودهم ﴿ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ
ﳖ﴾[الشورى ]51:وهو الرسول فهذه الباء والسني وامليم العامل كله.
عمل الباء يف امليم:

مث عمل الباء يف امليم اخلفض من طريق الشبه باحلدوث إذ امليم مقام امللك وهو
العبودية وخفضتها الباء عرفتها بنفسها وأوقفتها على حقيقتها فمهما وجدت الباء وجدت
امليم يف مقام اإلسالم فإن زالت الباء يوما ما لسبب طارئ وهو ترقي امليم إىل مقام االميان
فتح يف عامل اجلربوت بسبح وأشباهه فأمر بتنزيه احملل لتجلى املثل فقيل له ﴿ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ﴾[األعلى ]1:الذي هو مغذيك باملواد اإلهلية فهو ربك بفتح امليم وجاءت األلف
ظاهرة وزالت الباء ألن األمر توجه عليها بالتسبيح وال طاقة هلا على ذلك والباء حمدثة
مثلها واحملدث من باب احلقائق ال فعل له والبد هلا من امتثال األمر فالبد من ظهور األلف
الذي هو الفاعل القدمي.
ظهور األلف:

فلما ظهر فعلت القدرة يف امليم التسبيح فسبح كما أمر وقيل له األعلى ألنه مع الباء
يف األسفل ويف هذا املقام يف الوسط وال يسبح املسبح مثله وال من هو دونه فالبد أن
يكون املسبح أعلى ولو كنا يف تفسري سورة ﴿ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾ ألظهرنا أسرارها فال يزال
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يف هذا املقام حىت يتنزه يف نفسه فإن من ينزهه منزه فإنه منزه عن تنزيهه فالبد من هذا
التنزيه أن يعود على املنزه ويكون هو األعلى فإن احلق من باب احلقيقة ال يصح عليه
األعلى فإنه من أمساء اإلضافة وضرب من وجوه املناسبة فليس بأعلى وال أسفل وال أوسط
تنزه عن ذلك وتعاىل علوا كبريا بل نسبة األعلى واألوسط واألسفل إليه نسبة واحدة فإذا
تنزه خرج عن حد األمر وخرق حجاب السمع وحصل املقام األعلى فارتفع امليم مبشاهدة
القدمي فحصل له الثناء التام بـ ﴿ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾[الرمحن ]78:فكان
االسم عني املسمى كذلك العبد عني املوىل من تواضع هلل رفعه اهلل ويف الصحيح من
األخبار أن احلق يد العبد ورجله ولسانه ومسعه وبصره لو مل يقبل اخلفض من الباء يف باسم
ما حصل له الرفع يف النهاية يف تبارك اسم.
التثليث يف البسملة:

مث اعلم أن كل حرف من بسم مثلث على طبقات العوامل فاسم الباء باء وألف
ومهزة واسم السني سني وياء ونون واسم امليم ميم وياء وميم والياء مثل الباء وهي حقيقة
العبد يف باب النداء فما أشرف هذا املوجود كيف احنصر يف عابد ومعبود فهذا شرف
مطلق ال يقابله ضد ألن ما سوى وجود احلق تعاىل ووجود العبد عدم حمض ال عني له.
رمزية السني:

مث إنه سكن السني من بسم حتت ذل االفتقار والفاقة كسكوننا حتت طاعة الرسول
ملا قال ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ﴾ فسكنت السني من بسم لتتلقى من الباء احلق اليقني
فلو حتركت قبل أن تسكن الستبدت بنفسها وخيف عليها من الدعوى وهي سني مقدسة
فسكنت فلما تلقت من الباء احلقيقة املطلوبة أعطيت احلركة فلم تتحرك يف بعض املواطن
إال بعد ذهاب الباء إذ كان كالم التلميذ حبضور الشيخ يف أمر ما سوء أدب إال أن يأمره
فامتثال األمر هو األدب فقال عند مفارقة الباء خياطب أهل الدعوى تائها مبا حصل له يف
املقام األعلى ﴿ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﴾[األعراف ]146:مث حترك ملن أطاعه بالرمحة
واللني فقال ﴿ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ﴾[الزمر ]73:يريد حضرة الباء فإن اجلنة
حضرة الرسول  وكثيب الرؤية حضرة احلق فاصدق وسلم تكشف وتلحق فهذه
احلضرة هي اليت تنقله إىل األلف املرادة فكما أنه ينقلك الرسول إىل اهلل كذلك تنقلك
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حضرته اليت هي اجلنة إىل الكثيب الذي هو حضرة احلق.
معىن التنوين يف البسملة

مث اعلم أن التنوين يف بسم لتحقيق العبودة وإشارات التبعيض فلما ظهر منه التنوين
اصطفاه احلق املبني بإضافة التشريف والتمكني فقال بِسْمِ اهلل فحذف التنوين العبدي
إلضافته إىل املنزل اإلهلي وملا كان تنوين ختلق هلذا صح له هذا التحقق وإال فالسكون أوىل
به فاعلم.
ذكر تتمة الكالم على البسملة

قوله اهلل من بسم اهلل ينبغي لك أيها املسترشد أن تعرف أوال ما حتصل يف هذه
الكلمة الكرمية من احلروف وحينئذ يقع الكالم عليها إن شاء اهلل وحروفها [أ ل ل أ ه]
فأول ما أقول كالما جممال مرموزا مث نأخذ يف تبيينه ليسهل قبوله على عامل التركيب وذلك
أن العبد تعلق باأللف تعلق من اضطروا االلتجاء فأظهرته الالم األوىل طهور أورثه الفوز
من العدم والنجاة فلما صح ظهوره وانتشر يف الوجود نوره وصح تعلقه باملسمى وبطل
ختلقه باألمساء أفنته الالم الثانية بشهود األلف اليت بعدها فناء مل تبق منه باقية وذلك عسى
ينكشف له املعمى مث جاءت الواو بعد اهلاء لتمكن املراد وبقيت اهلاء لوجوده آخرا عند
حمو العباد من أجل العناد فذلك أوان األجل املسمى وهذا هو املقام الذي تضمحل فيه
أحوال السائرين وتنعدم فيه مقامات السالكني حىت يفىن من مل يكن ويبقى من مل يزل ال
غري يثبت لظهوره وال ظالم يبقى لنوره فإن مل تكن تره اعرف حقيقة إن مل تكن أنت إذ
كانت التاء من احلروف الزوائد يف األفعال املضارعة للذوات وهي العبودية.
يقول بعض السادة وقد مسع عاطسا يقول الْحَمْدُ لَِّل ِه فقال له ذلك السيد أمتمها كما
قال اهلل رَبِّ الْعالَمِنيَ فقال العاطس يا سيدنا ومن العامل حىت يذكر مع اهلل فقال له اآلن قله
يا أخي فإن احملدث إذا قرن بالقدمي مل يبق له أثر وهذا هو مقام الوصلة وحال وله أهل
الفناء عن أنفسهم وأما لو فىن عن فنائه ملا قال احلمد هلل ألن يف قوله احلمد أثبت العبد
الذي هو املعرب عنه بالرداء عند بعضهم وبالثوب عند آخرين ولو قال رب العاملني لكان
أرفع من املقام الذي كان فيه فذلك مقام الوارثني وال مقام أعلى منه ألنه شهود ال يتحرك
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معه لسان وال يضطرب معه جنان أهل هذا املقام يف أحواهلم فاغرة أفواههم استولت عليهم
أنوار الذات وبدت عليهم رسوم الصفات هم عرائس اهلل املخبؤون عنده احملجوبون لديه
الذين ال يعرفهم سواه كما ال يعرفون توجهم بتاج البهاء وإكليل السناء وأقعدهم على
منابر الفناء عن القرب يف بساط األنس ومناجاة الدميومية بلسان القيومية أورثهم ذلك قوله
﴿ﱿﲀﲁ﴾[املعارج.]23:
فلم تزل القوة اإلهلية متدهم باملشاهدة فيربزون بالصفات يف موضع القدمني فال وله
إال من حيث االقتداء وال ذكر إال إقامة سنة أو فرض ال حييدون عن سواء السبيل فهم
باحلق وإن خاطبوا اخللق وعاشروهم فليسوا معهم وإن رأوهم مل يروهم إذ ال يرون منهم
إال كوهنم من مجلة أفعال اهلل فهم يشاهدون الصنعة والصانع مقاما حقيقيا كما يقعد
أحدكم مع جنار يصنع تابوتا فيشاهد الصنعة والصانع وال حتجبه الصنعة عن الصانع إال إن
شغل قلبه حسن الصنعة فإن الدنيا كما قال  حلوة خضرة وهي من خضراء الدمن
جارية حسناء يف منبت سوء من أحسن إليها وأحبها أساءت إليه وحرمت عليه أخراه ولقد
أحسن القائل:
إل ج ااااااااز

اااااا ج اااااا ج اااااا ج اااااا ج يااااااو ج اااااا ي ج

ج ااااااااا نيوج اياااااااا جز شاااااااااف ج
ج

ج

فهذه الطائفة األمناء الصديقون إذا أيدهم اهلل بالقوة اإلهلية وأمدهم فهم معه هبذه
النسبة على وجه املثال وهذا أعلى مقام يرقى فيه وأشرف غاية ينتهي إليها هذه الغاية
القصوى إذ ال غاية إال من حيث التوحيد ال من حيث املوارد والواردات وهو املستوي إذ
ال استواء إال الرفيق األعلى فهنيئا هلذه العصابة مبا نالوه من حقائق املشاهدة وهنيئا لنا على
التصديق والتسليم هلم باملوافقة واملساعدة مر بنا جواد اللسان يف حلبة الكالم فلنرجع إىل
ما كنا بسبيله والسالم فأقول مهزة هذا االسم احملذوفة باإلضافة حتقيق اتصال الوحدانية
ومتحيق انفصال الغرية فاأللف والالم امللصقة كما تقدم لتحقيق املتصل وحمق املنفصل
واأللف املوجودة يف الالم الثانية حملو آثار الغري املتحصل والواو اليت بعد اهلاء ليس هلا يف
اخلط أثر ومعناها يف الوجود هباء اهلوية قد انتشر أبداها يف عامل امللك بذاهتا فقال ﴿ﲍ ﲎ
ﲓ ﴾ فبدأ باهلوية وختم وملكها األمر يف الوجود والعدم وجعلها دالة على
ﲏﲐﲑﲒ ﲔ
احلدوث والقدم وهو آخر ذكر الذاكرين وأعاله فرجع العجز على الصدر فالحت ليلة
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القدر ووقف بوجودها أهل العناية والتأييد على حقائق التوحيد فالوجود يف نقطة دائرة
هذا االسم ساكن وقد اشتمل عليه حبقيقته اشتمال األماكن على املتمكن الساكن ولِلَّهِ
الْمَثَلُ الْأَعْلى:
هللاج اااااااااا ج اااااااااا

ج

اااااااااالج ناااااااااا

اااااااااا ج اااااااااا ج شاااااااااا و ج نااااااااااا م ج

ج
ج

ج

فقال تعاىل واهلل ﴿ﳜ ﳝ ﳞ﴾[فصلت ]54:أَحاطَ ِبكُلِّ َشيْءٍ عِلْمًا وصري
الكل امسا ومسمى وأرسله مكشوفا ومعمى.
حل املقفل وتفصيل اجململ

يقول العبد هلل فيثبت أوال وآخرا وينفي بالالمني باطنا وظاهرا لزمت الالم الثانية
اهلاء بوساطة األلف العلمية ﴿ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﴾[اجملادلة ]7:الثالثة الالم ﴿ﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﴾[اجملادلة ]7:فاأللف سادس يف حق اهلاء رابع يف حق الالم ﴿ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
ﱖﱗ ﱘ﴾[الفرقان ]45:العرش ظل اهلل العرش الالم الثانية وما حواه الالم األوىل بطريق
امللك والالمان مها الظاهر والباطن من باب األمساء ظهرتا بني ألف األول وألف اآلخر وهو
مقام االتصال ألن النهاية تنعطف على البداية وتتصل هبا اتصال احتاد مث خرجت اهلاء
بواوها الباطنة خمرج االنفصال واجلزء املتصل بني الالم واهلاء هو السر الذي به تقع
املشاهدة بني العبد والسيد وذلك مركز األلف العلمية وهو مقام االضمحالل مث جعل تعاىل
يف اخلط املتصل جزءا بني الالمني لالتصال بني الالم األوىل اليت هي عامل امللك وبني الالم
الثانية اليت هي عامل امللكوت وهو مركز العامل األوسط عامل اجلربوت مقام النفس والبد
من خطوط فارغة بني كل حرفني فتلك مقامات فناء رسوم السالكني من حضرة إىل
حضرة.
تتميم ذكر اجلاللة اخلمس:

األلف األوىل اليت هي ألف اهلمزة منقطعة والالم الثانية ألفها متصل هبا قطعت
األلف يف أوائل اخلطوط لقوله " :كان اهلل وال شيء معه".
فلهذا قطعت وتنزه من احلروف من أشبهها يف عدم االتصال مبا بعدها واحلروف
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اليت أشبهتها على عدد احلقائق العامة العالية اليت هي األمهات وكذلك إذا كانت آخر
احلروف تقطع االتصال من البعدية الرقمية فكان انقطاع األلف تنبيها ملا ذكرناه وكذلك
إخوته فاأللف للحق وأشباه األلف للخلق وذلك [د ذ ر ز] ويف مجيع احلقائق جسم متغذ
حساس ناطق وما عداه ممن له لغة واحنصرت حقائق العامل الكلية فلما أراد وجود الالم
الثانية وهي أول موجود يف املعىن وإن تأخرت يف اخلط فإن معرفة اجلسم تتقدم على معرفة
الروح شاهدا وكذلك اخلط شاهدا وهي عامل امللكوت أوجدها بقدرته وهي اهلمزة اليت يف
االسم إذا ابتدأت به معرى من اإلضافة وهي ال تفارق األلف فلما أوجدت هذه األلف
الالم الثانية جعلها رئيسة فطلبت مرؤوسا تكون عليه بالطبع فأوجد هلا عامل الشهادة الذي
هو الالم األوىل فلما نظرت إليه أشرق وأنار ﴿ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﴾
[الزمر ]69:وهو اجلزء الذي بني الالمني أمر سبحانه الالم الثانية أن متد األوىل مبا أمدها به
تعاىل من جود ذاته وأن تكون دليلها إليه فطلبت منه معىن تصرفه يف مجيع أمورها يكون هلا
كالوزير فتلقى إليه ما تريده فيلقيه على عامل الالم األوىل فأوجد هلا اجلزء املتصل بالالمني
املعرب عنه بالكتاب األوسط وهو العامل اجلربويت وليست له ذات قائمة مثل الالمني فإنه
مبنزلة عامل اخليال عندنا فألقت الالم الثانية إىل ذلك اجلزء وارتقم فيه ما أريد منها ووجهت
به إىل الالم األوىل فامتثلت الطاعة حىت قالت بلى فلما رأت الالم األوىل األمر قد أتاها من
قبل الالم الثانية بوساطة اجلزء الذي هو الشرع صارت مشاهدة ملا يرد عليها من ذلك
اجلزء راغبة له يف أن يوصلها إىل صاحب األمر لتشاهده فلما صرفت اهلمة إىل ذلك اجلزء
واشتغلت مبشاهدته احتجبت عن األلف اليت تقدمتها ﴿ﱥ ﱦ ﱧ
ﱨ﴾[احلديد ]13:ولو مل تصرف اهلمة إىل ذلك اجلزء لتلقت األمر من األلف األوىل بال
واسطة ولكن ال ميكن لسر عظيم فإهنا ألف الذات والثانية ألف العلم.
إشارة الالم اجلاللية واأللف الوحدانية:

أال ترى أن الالم الثانية ملا كانت مرادة جمتباة منزهة عن الوسائط كيف اتصلت
بألف الوحدانية اتصاال شافيا حىت صار وجودها نطقا يدل على األلف داللة صحيحة وإن
كانت الذات خفيت فإن لفظك بالالم حيقق االتصال ويدلك عليها من عرف نفسه عرف
ربه من عرف الالم الثانية عرف األلف فجعل نفسك دليال عليك مث جعل كونك دليال
عليك دليال عليه يف حق من بعد وقدم معرفة العبد بنفسه على معرفته بربه مث بعد ذلك
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يفنيه عن معرفته بنفسه ملا كان املراد منه أن يعرف ربه أال ترى تعانق الالم األلف وكيف
يوجد الالم يف النطق قبل األلف ويف هذا تنبيه ملن أدرك فهذه الالم امللكوتية تتلقى من ألف
الوحدانية بغري واسطة فتورده على اجلزء اجلربويت ليؤديه إىل الم الشهادة وامللك هكذا
األمر ما دام التركيب واحلجاب فلما حصلت األولية واآلخرية والظاهرية والباطنية أراد
تعاىل كما قدم األلف منزهة عن االتصال من كل الوجوه باحلروف أراد أن جيعل االنتهاء
نظري االبتداء فال يصح بقاء للعبد أوال وآخرا فأوحد اهلاء مفردة بواو هويتها فإن توهم
متوهم أن اهلاء ملصقة إىل الالم فليست كذلك وإمنا هي بعد األلف اليت بعد الالم واأللف
ال يتصل هبا يف البعدية شيء من احلروف فاهلاء بعد الالم مقطوعة عن كل شيء فذلك
االتصال بالالم يف اخلط ليس باتصال فاهلاء واحدة واأللف واحدة فاضرب الواحد يف مثله
يكن واحدا فصح انفصال اخللق عن احلق فبقي احلق وإذا صح ختلق الالم امللكية ملا تورده
عليها الم امللكوت فال تزال تضمحل عن صفاهتا وتفين عن رسومها إىل أن حتصل يف مقام
الفناء عن نفسها فإذا فنيت عن ذاهتا فىن اجلزء لفنائها واحتدت الالمان لفظا ينطق هبا
اللسان مشددة لإلدغام الذي حدث فصارت موجودة بني ألفني اشتمال عليها وأحاطا هبا
فأعطتنا احلكمة املوهوبة ملا مسعنا لفظ الناطق بال بني ألفني علمنا علم الضرورة أن احملدث
فىن بظهور القدمي فبقي ألفان أوىل وأخرى وزال الظاهر والباطن بزوال الالمني بكلمة النفي
فضربنا األلف يف األلف ضرب الواحد يف الواحد فخرجت لك اهلاء فلما ظهرت زال
حكم األول واآلخر الذي جعلته الواسطة كما زال حكم الظاهر والباطن فقيل عند ذلك
كان اهلل وال شيء معه مث أصل هذا الضمري الذي هو اهلاء الرفع والبد فإن انفتح أو اخنفض
فتلك صفة تعود على من فتحه أو خفضه فهي عائدة على العامل الذي قبل يف اللفظ.
تكملة احلركات واحلروف واملخارج يف اسم اهلل

مث أوجد سبحانه احلركات واحلروف واملخارج تنبيها منه سبحانه وتعاىل إن
الذوات تتميز بالصفات واملقامات فجعل احلركات نظري الصفات وجعل احلروف نظري
املوصوف وجعل املخارج نظري املقامات واملعارج فأعطى هلذا االسم من احلروف على
عموم وجوهه من وصل وقطع [ء أ ل ه] ومهزة وألفا وال ما وهاء وواوا فاهلمزة أوال واهلاء
آخر أو خمرجهما واحد مما يلي القلب مث جعل بني اهلمزة واهلاء حرف الالم وخمرجه
اللسان ترمجان القلب فوقعت النسبة بني الالمني واهلمزة واهلاء كما وقعت النسبة بني
22

القلب الذي هو حمل الكالم وبني اللسان املترجم عنه قال األخطل:
إ ج اااااااااا ج فاااااااااا ج فاااااااااا

ااااااالج نساااااااو ج نااااااا ج فااااااا

ج إن ااااااااااو ج

ج

ج اااااااي ج

ج

فلما كانت الالم من اللسان جعلها تنظر إليه ال إىل نفسها فأفناها عنها وهي احلنك
األسفل فلما نظرت إليه ال إىل ذاهتا علت وارتفعت إىل احلنك األعلى واشتد اللسان هبا يف
احلنك اشتداد التمكن علوها وارتفاعها مبشاهدته وخرجت الواو من الشفتني إىل الوجود
الظاهر خمربة دالة عليه وذلك مقام باطن النبوة وهي الشعرة اليت فينا من الرسول  ويف
ذلك يكون الورث فخرج من هذا الوصل أن اهلمزة واأللف واهلاء من عامل امللكوت والالم
من عامل اجلربوت والواو من عامل امللك.
وصل قوله ﴿ﭐ ﱃ

﴾

من البسملة الكالم على هذا االسم يف هذا الباب من وجهني :من وجه الذات ومن
وجه الصفة فمن أعربه بدال جعله ذاتا ومن أعربه نعتا جعله صفة والصفات ست ومن
شرط هذه الصفات احلياة فظهرت السبعة ومجيع هذه الصفات للذات وهي األلف
املوجودة بني امليم والنون من الرمحن ويتركب الكالم على هذا االسم من اخلرب الثابت عن
النيب " :إن اهلل خلق آدم على صورته" من حيث إعادة الضمري على اهلل ويؤيد هذا النظر
الرواية األخرى وهي قوله " :على صورة الرمحن" وهذه الرواية وإن مل تصح من
طريق أهل النقل فهي صحيحة من طريق الكشف فأقول :إن األلف والالم والراء للعلم
واإلرادة والقدرة واحلاء وامليم والنون مدلول الكالم والسمع والبصر وصفة الشرط اليت هي
احلياة مستصحبة جلميع هذه الصفات مث األلف اليت بني امليم والنون مدلول املوصوف وإمنا
حذفت خطا لداللة الصفات عليها داللة ضرورية من حيث قيام الصفة باملوصوف فتجلت
للعامل الصفات ولذلك مل يعرفوا من اإلله غريها وال يعرفوهنا مث الذي يدل على وجود
األلف والبد ما ذكرناه وزيادة وهي إشباع فتحة امليم وذلك إشارة إهلية إىل بسط الرمحة
على العامل فال يكون أبدا ما قبل األلف إال مفتوحا فتدل الفتحة على األلف يف مثل هذا
املوطن وهو حمل وجود الروح الذي له مقام البسط حملل التجلي وهلذا ذكر أهل عامل
التركيب يف وضع اخلطوط يف حروف العلة الياء املكسور ما قبلها إذ قد توجد الياء
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الصحيحة وال كسر قبلها وكذلك الواو املضموم ما قبلها وملا ذكروا األلف مل يقولوا
املفتوح ما قبلها إذ ال توجد إال والفتح يف احلرف الذي قبلها خبالف الواو والياء فاالعتدال
لأللف الزم أبدا فاجلاهل إذا مل يعلم يف الوجود منزها عن مجيع النقائص إال اهلل تعاىل نسي
الروح القدسي األعلى فقال ما يف الوجود إال اهلل فلما سئل يف التفصيل مل يوجد لديه
حتصيل وإمنا خصصوا الواو باملضموم ما قبلها والياء باملكسور ما قبلها ملا ذكرناه فصحت
املفارقة بني األلف وبني الواو والياء فاأللف للذات والواو العلية للصفات والياء العلية
لألفعال األلف للروح والعقل صفته وهو الفتحة والواو النفس والقبض صفتها وهو الضمة
والياء اجلسم ووجود الفعل صفته وهو اخلفض فإن انفتح ما قبل الواو والياء فذلك راجع
إىل حال املخاطب وملا كانتا غريا والبد اختلفت عليهما الصفات وملا كانت األلف ال تقبل
احلركات احتدت مبدلوهلا فلم خيتلف عليها شيء البتة ومسيت حروف العلة ملا نذكره فألف
الذات علة لوجود الصفة وواو الصفة علة لوجود الفعل وياء الفعل علة لوجود ما يصدر
عنه يف عامل الشهادة من حركة وسكون فلهذا مسيت علال مث أوجد النون من هذا االسم
نصف دائرة يف الشكل والنصف اآلخر حمصور معقول يف النقطة اليت تدل على النون الغيبية
الذي هو نصف الدائرة وحيسب الناس النقطة أهنا دليل على النون احملسوسة مث أوجد مقدم
احلاء مما يلي األلف احملذوفة يف الرقم إشارة إىل مشاهدهتا ولذلك سكنت ولو كان مقدمها
إىل الراء لتحركت فاأللف األوىل للعلم والالم لإلرادة والراء للقدرة وهي صفة اإلجياد
فوجدنا األلف هلا احلركة من كوهنا مهزة والراء هلا احلركة والالم ساكنة فاحتدت اإلرادة
بالقدرة كما احتد العلم واإلرادة بالقدرة إذا وصلت الرمحن باهلل فأدغمت الم اإلرادة يف
راء القدرة بعد ما قلبت راء وشدت لتحقيق اإلجياد الذي هو احلاء وجود الكلمة ساكنة
وإمنا سكنت ألهنا ال تنقسم واحلركة منقسمة فلما كانت احلاء ساكنة سكونا حسيا
ورأيناها جماورة الراء راء القدرة عرفنا أهنا الكلمة وتثمينها
تنبيه :أشار من أعربه بدال من قوله اهلل إىل مقام اجلمع واحتاد الصفات وهو مقام
من روى خلق آدم على صورته وذلك وجود العبد يف مقام احلق حد اخلالفة واخلالفة
تستدعي امللك بالضرورة وامللك ينقسم قسمني قسم راجع لذاته وقسم راجع لغريه
والواحد من األقسام يصلح يف هذا املقام على حد ما رتبنا فإن البدل يف املوضع حيل حمل
املبدل منه مثل قولنا جاء يب أخوك زيد فزيد بدل من أخيك بدل الشيء من الشيء ومها
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لعني واحدة فإن زيدا هو أخوك وأخاك هو زيد بال شك وهذا مقام من اعتقد خالفه فما
وقف على حقيقة وال وحد قط موجدة وأما من أعربه نعتا فإنه أشار إىل مقام التفرقة يف
الصفة وهو مقام من روى خلق آدم على صورة الرمحن وهذا مقام الوراثة وال نقع إال بني
غريين مقام احلجاب مبغيب الواحد وظهور الثاين وهو املعرب عنه باملثل وفيما قررنا دليل
على ما أضمرنا فافهم مث أظهر من النون الشطر األسفل وهو الشطر الظاهر لنا من الفلك
الدائر من نصف الدائرة ومركز العامل يف الوسط من اخلط الذي ميتد من طرف الشطر إىل
الطرف الثاين والشطر الثاين املستور يف النقطة هو الشطر الغائب عنا من حتت نقيض اخلط
باإلضافة إلينا إذ كانت رؤيتنا من حيث الفعل يف جهة فالشطر املوجود يف اخلط هو
املشرق والشطر اجملموع يف النقطة هو املغرب وهو مطلع وجود األسرار فاملشرق وهو
الظاهر املركب ينقسم واملغرب وهو الباطن البسيط ال ينقسم وفيه أقول:
اااااااااااااااااااااوج ن ااااااااااااااااااااوه جينقساااااااااااااااااااا ج
و ااااااااااااوه جشااااااااااااا مج ااااااااااااا ج ااااااااااااال ج
قاااااااااااا ج ن اااااااااااا ج ناااااااااااا جسااااااااااااز ج
إ ج ااااااااااااو ج فاااااااااااا جهاااااااااااا جل مجااااااااااااا ج
ااااااااااااااااأ ج نشاااااااااااااااا مج ج اااااااااااااااا ج
ناااااااااااافجن نااااااااااااا ج اااااااااااا ج ااااااااااااا ن ج

اوونااااااااااااااااااااااااااااااااا ج جينقسااااااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااوو ج اااااااااااااا ج ساااااااااااااا ج ناااااااااااااا
اااااااااااااا جز اااااااااااااا ج نونف ااااااااااااااوج ناااااااااااااا
ااااااااااااااااااااوج هللاجه اااااااااااااااااااوج قسااااااااااااااااااا
اااااااااااااا ج اااااااااااااا ز جيناااااااااااااا ج ين اااااااااااااا
ن اااااااااااااا جشااااااااااااااففجي اااااااااااااا ج ناااااااااااااا

ولذلك يتعلق العلم باملعلومات واإلرادة الواحدة باملرادات والقدرة الواحدة
باملقدورات فتقع القسمة والتعداد يف املقدورات واملعلومات واملرادات وهو الشطر املوجود
يف الرقم ويقع االحتاد والتنزه عن األوصاف الباطنية من علم وقدرة وإرادة ويف هذا إشارة
فافهم وملا كانت احلاء مثانية وهو وجود كمال الذات ولذلك عربنا عنه بالكلمة والروح
فكذلك النون خامسة يف العشرات إذ يتقدمها امليم الذي هو رابع فالنون جسماين حمل
إجياد مواد الروح والعقل والنفس ووجود الفعل وهذا كله مستودع يف النون وهي كلية
اإلنسان الظاهرة وهلذا ظهرت.
تتمة الفصل بني امليم والنون باأللف:

وإمنا فصل بني امليم والنون باأللف مان إذ امليم ملكوتية ملا جعلناها للروح والنون
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ملكية والنقطة جربوتية لوجود سر سلب الدعوى كأنه يقول أي يا روح الذي هو امليم مل
نصطفك من حيث أنت لكن عناية سبقت لك يف وجود علمي ولو شئت الطلعت على
نقطة العقل ونون اإلنسانية دون واسطة وجودك فاعرف نفسك واعلم أن هذا اختصاص
بك مين من حيث أنا ال من حيث أنت فصحت االصطفائية فال جتلى لغريه أبدا فاحلمد هلل
على ما أوىل فتنبه يا مسكني يف وجود امليم دائرة على صورة اجلسم مع التقدم كيف أشار
به إىل التنزه عن االنقسام وانقسام الدائرة ال يتناهى فانقسام روح امليم مبعلوماته ال يتناهى
وهو يف ذاته ال ينقسم مث انظر امليم إذا انفصل وحده كيف ظهرت منه مادة التعريق ملا نزل
إىل وجود الفعل يف عامل اخلطاب والتكليف فصارت املادة يف حق الغري ال يف حق نفسه إذ
الدائرة تدل عليه خاصة فما زاد فليس يف حقه إذ قد ثبتت ذاته فلم يبق إال أن يكون يف
حق غريه فلما نظر العبد إىل املادة مد تعريقا وهذا هو وجود التحقيق مث اعلم أن اجلزء
املتصل بني امليم والنون هو مركز ألف الذات وخفيت األلف ليقع االتصال بني امليم والنون
بطريق املادة وهو اجلزء املتصل ولو ظهرت األلف ملا صح التعريق للميم ألن األلف حالت
بينهما ويف هذا تنبيه على قوله ﴿ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﴾[النبأ ]37:وجود األلف
املرادة هذا على من أعربه مبتدأ وال يصح من طريق التركيب والصحيح أن يعرب بدال من
الرب فتبقى األلف هنا عبارة عن الروح واحلق قائم باجلميع وامليم السموات والنون األرض
وإذا ظهرت األلف بني امليم والنون فإن االتصال بامليم ال بالنون فال تأخذ النون صفة أبدا
من غري واسطة لقطعها ودل اتصاهلا بامليم على األخذ بال واسطة والعدم الذي صح به
القطع فيه يفىن النون ويبقى امليم حمجوبا عن سر قدمه بالنقطة اليت يف وسطه اليت هي
جوف دائرته بالنظر إىل ذاته بعد أن مل تكن فيما ظهر له.
سؤال وجوابه ،وجوابه يف شأن االختفاء سر القدم يف امليم امللكوتية

قيل :فكيف عرفت سر قدمه ومل يعرفه هو وهو أحق مبعرفة نفسه منك إن نظرت
إىل ظاهرك أو هل العامل بسر القدم فيه هو املعىن املوجود فيك املتكلم فيه وهو ميم الروح
فقد وقف على سر قدمه اجلواب عن ذلك أن الذي علم منا سر القدم هو الذي حجبناه
هناك فمن الوجه الذي أثبتنا له العلم غري الوجه الذي أثبتنا له منه عدم العلم ونقول إمنا
حصل له ذلك علما ال عينا وهذا موجود فليس من شرط من علم شيئا أن يراه والرؤية
للمعلوم أمت من العلم به من وجه وأوضح يف املعرفة به فكل عني علم وليس كل علم عينا
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إذ ليس من شرط من علم إن مث مكة رآها وإذا رآها قطعنا أنه يعلمها وال أريد االسم
فللعني درجة على العلم معلومة كما قيل:
اااااااااااا ج ن يااااااااااااو ج وياااااااااااا ج ناااااااااااا ج
ج

ااااااااااااال جساااااااااااااألج

ويناااااااااااااظج ناااااااااااااي ج

ج

بل أقول :إن حقيقة سر القدم الذي هو حق اليقني ألنه ال يعاين فلم يشاهده
لرجوعه لذات موجده ولو علم ذات موجده لكان نقصا يف حقه فغاية كماله يف معرفة
نفسه بوجودها بعد أن مل تكن عينا هذا فصل عجيب إن تدبرته وقفت على عجائب
فافهم!
تكملة اتصال الالم بالراء يف الرمحن:

اتصلت الالم بالراء اتصال احتاد نطقا من حيث كوهنما صفتني باطنتني فسهل
عليهما االحتاد ووجدت احلاء اليت هي الكلمة املعرب عنها باملقدور للراء منفصلة عن الراء
اليت هي القدرة ليتميز املقدور من القدرة ولئال تتوهم احلاء املقدورة إهنا صفة ذات القدرة
فوقع الفرق بني القدمي واحملدث فافهم يرمحك اهلل مث لتعلم إن رمحن هو االسم وهو للذات
واأللف والالم اللذان للتعريف مها الصفات ولذلك يقال رمحان مع زواهلما كما يقال ذات
وال تسمى صفة معهما انظر يف اسم مسيلمة الكذاب تسمى برمحان ومل يهد إىل األلف
والالم ألن الذات حمل الدعوى عند كل أحد وبالصفات يفتضح املدعي فرمحان مقام
اجلمع وهو مقام اجلهل أشرف ما يرتقى إليه يف طريق اهلل اجلهل به تعاىل ومعرفته اجلهل به
فإهنا حقيقة العبودية قال تعاىل ﴿ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ﴾[احلديد ]7:فجردك ومما
يؤيد هذا قوله تعاىل ﴿ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ﴾[اإلسراء ]85:وقوله ﴿ﱣﱤ ﱥﱦ
ﱧ ﱨ﴾[البقرة ]121:فبحقيقة االستخالف سلب مسيلمة وإبليس والدجال وكان من
حاهلم ما علم فلو استحقوه ذاتا ما سلبوه البتة ولكن إن نظرت بعني التنقيذ والقبول الكلي
ال بعني األمر وجدت املخالف طائعا واملعوج مستقيما والكل داخل يف الرق شاؤوا أم أبوا
فأما إبليس ومسيلمة فصرحا بالعبودية والدجال أيب فتأمل من أين تكلم كل واحد منهم
وما احلقائق اليت الحت هلم حىت أوجبت هلم هذه األحوال.
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تتمة اختفاء األلف والالم نطقا يف البسملة:

ملا نطقنا بقوله ﴿ﱁﱂﱃﱄ ﴾ مل يظهر لأللف والالم وجود فصار االتصال من
الذات للذات واهلل والرمحن امسان للذات فرجع على نفسه بنفسه وهلذا قال " :وأعوذ
بك منك" .ملا انتهى إىل الذات مل ير غريا وقد قال أعوذ بك والبد من مستعاذ منه
فكشف له عنه فقال منك ومنك هو والدليل عليه أعوذ وال يصح أن يفصل فإنه يف الذات
وال جيوز التفصيل فيها فتبني من هذا أن كلمة اهلل هي العبد فكما إن لفظة اهلل للذات دليل
كذلك العبد اجلامع الكلي فالعبد هو كلمة اجلاللة قال بعض احملققني يف حال ما أنا اهلل
وقاهلا أيضا بعض الصوفية من مقامني خمتلفني وشتان بني مقام املعىن ومقام احلرف الذي
وجد له فقابل تعاىل احلرف باحلرف أعوذ برضاك من سخطك وقابل املعىن باملعىن وأعوذ
بك منك وهذا غاية املعرفة.
خامتة:

ولعلك تفرق بني اهلل وبني الرمحن ملا تعرض لك يف القرآن قوله تعاىل
ﱦ﴾[املائدة ]72:ومل يقولوا وما اهلل وملا ﴿ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ﴾
[الفرقان ]60:وهلذا كان النعت أوىل من البدل عند قوم وعند آخرين البدل أوىل لقوله تعاىل
ﲂﲄﲅﲆ ﲇ ﲈﲉ﴾[اإلسراء ]110:فجعلها للذات ومل تنكر
ﲃ
﴿ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
العرب كلمة اهلل فإهنم القائلون ﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ﴾[الزمر ]3:فعلموه وملا
كان الرمحن يعطي االشتقاق من الرمحة وهي صفة موجودة فيهم خافوا أن يكون املعبود
الذي يدهلم عليه من جنسهم فأنكروا وقالوا ﴿ﱿ ﲀ﴾[الفرقان ]60:ملا مل يكن من
شرط كل كالم أن يفهم معناه وهلذا قال ﴿ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ﴾[اإلسراء ]110:ملا كان
اللفظان راجعني إىل ذات واحدة وذلك حقيقة العبد والباري منزه عن إدراك التوهم والعلم
احمليط به جل عن ذلك.
﴿ﱥ

وصل يف قوله ﱡﭐ ﱌ ﱠ

من البسملة الرحيم صفة حممد  قال تعاىل
[التوبة ]128:وبه كمال الوجود وبالرحيم متت البسملة وبتمامها مت العامل خلقا وإبداعا
﴿ﲧ ﲨ
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ﲩ﴾

وكان  مبتدأ وجود العامل عقال ونفسا مىت كنت نبيا قال وآدم بني املاء والطني فبه
بدء الوجود باطنا وبه ختم املقام ظاهرا يف عامل التخطيط فقال ال رسول بعدي وال نيب
فالرحيم هو حممد  وبسم هو أبونا آدم وأعين يف مقام ابتداء األمر وهنايته وذلك أن آدم
 هو حامل األمساء قال تعاىل ﴿ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ﴾[البقرة ]31:وحممد  حامل
معاين تلك األمساء اليت محلها آدم عليهما السالم وهي الكلم قال " :أوتيت جوامع
الكلم" ومن أثىن على نفسه أمكن وأمت ممن أثىن عليه كيحىي وعيسى عليهما السالم ومن
حصل له الذات فاألمساء حتت حكمه وليس من حصل األمساء أن يكون املسمى حمصال
عنده وهبذا أفضلت الصحابة علينا فإهنم حصلوا الذات وحصلنا االسم وملا راعينا االسم
مراعاهتم الذات ضوعف لنا األجر وحلسرة الغيبة اليت مل تكن هلم فكان تضعيف على
تضعيف فنحن اإلخوان وهم األصحاب وهو  إلينا باألشواق وما أفرحه بلقاء واحد منا
وكيف ال يفرح وقد ورد عليه من كان باألشواق إليه فهل تقاس كرامته به وبره وحتفيه
وللعامل منا أجر مخسني ممن يعمل بعمل أصحابه ال من أعياهنم لكن من أمثاهلم فذلك قوله
بل منكم فجدوا واجتهدوا حىت يعرفوا أهنم خلفوا بعدهم رجاال لو أدركوه ما سبقوهم
إليه ومن هنا تقع اجملازاة واهلل املستعان !
تنبيه محلة العرش احمليط يف البسملة

مث لتعلم إن ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ﴾ أربعة ألفاظ هلا أربعة معان فتلك مثانية وهم محلة
العرش احمليط وهم من العرش وهنا هم احلملة من وجه والعرش من وجه فانظر واستخرج
من ذاتك لذاتك.
تنبيه ميم ﱡﭐ ﱁ ﱠ وميم ﱡﭐ ﱄﱠ

مث وجدنا ميم بسم الذي هو آدم  معرقا ووجدنا ميم الرحيم معرقا الذي هو
حممد  تسليما فعلمنا إن مادة ميم آدم  لوجود عامل التركيب إذ مل يكن مبعوثا
وعلمنا إن مادة ميم حممد  لوجود اخلطاب عموما كما كان آدم عندنا عموما فلهذا
امتدا.
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إنباه أيام الرب والبسملة

قال سيدنا الذي ال ينطق عن اهلوى إن صلحت أميت فلها يوم وإن فسدت فلها
نصف يوم واليوم رباين فإن أيام الرب كل يوم من ألف سنة مما نعد خبالف أيام اهلل وأيام
ذي املعارج فإن هذه األيام أكرب فلكا من أيام الرب وسيأيت إن شاء اهلل ذكرها يف داخل
الكتاب يف معرفة األزمان وصالح األمة بنظرها إليه  وفسادها بإعراضها عنه فوجدنا:
﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ﴾ يتضمن ألف معىن كل معىن ال حيصل إال بعد انقضاء حول
والبد من حصول هذه املعاين اليت تضمنها ألنه ما ظهر إال ليعطي معناه فالبد من كمال
ألف سنة هلذه األمة وهي يف أول دورة امليزان ومدهتا ستة آالف سنة روحانية حمققة وهلذا
ظهر فيها من العلوم اإلهلية مامل يظهر يف غريها من األمم فإن الدورة اليت انقضت كانت
ترابية فغاية علمهم بالطبائع واإلهليون فيهم غرباء قليلون جدا يكاد ال يظهر هلم عني مث إن
املتأله منهم ممتزج بالطبيعة والبد واملتأله منا صرف خالص ال سبيل حلكم الطبع عليه.
مفتاح ألف الذات اهلل وألف العلم يف الرمحن:

مث وجدنا يف اهلل ويف الرمحن ألفني ألف الذات وألف العلم ألف الذات خفية وألف
العلم ظاهرة لتجلى الصفة على العامل مث أيضا خفيت يف اهلل ومل تظهر لرفع االلتباس يف
اخلط بني اهلل والاله ووجدنا يف بسم الذي هو آدم  ألفا واحدة خفيت لظهور الباء
ووجدنا يف الرحيم الذي هو حممد  ألفا واحدة ظاهرة وهي ألف العلم ونفس سيدنا
حممد  الذات فخفيت يف آدم  األلف ألنه مل يكن مرسال إىل أحد فلم حيتج إىل
ظهور الصفة وظهرت يف سيدنا حممد  لكونه مرسال فطلب التأييد فأعطى األلف فظهر
هبا مث وجدنا الباء من بسم قد عملت يف ميم الرحيم فكان عمل آدم يف حممد  وجود
التركيب ويف اهلل عمل سبب داع ويف الرمحن عمل بسبب مدعو وملا رأينا أن النهاية
أشرف من البداية قلنا من عرف نفسه عرف ربه واالسم سلم إىل املسمى وملا علمنا إن
روح الرحيم عمل يف روح بسم لكونه نبيا وآدم بني املاء والطني ولوالمها ما كان مسي آدم
علمنا إن بسم هو الرحيم إذ ال يعمل شيء إال من نفسه ال من غريه فانعدمت النهاية
والبداية والشرك والتوحيد وظهر عز االحتاد وسلطانه فمحمد للجمع وآدم للتفريق.
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إيضاح حروف الرحيم:

الرحِيمِ ألف العلم قوله ﴿ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ﴾ ويف
الدليل على إن األلف يف قوله َّ
ألف باسم ﴿ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ﴾[اجملادلة ]7:فاأللف األلف وال َأدْىن من ذلِكَ
باطن التوحيد وال َأكَْثرَ يريد ظاهره مث خفيت األلف يف آدم من باسم ألنه أول موجود ومل
يكن له منازع يدعي مقامه فدل بذاته من أول وهلة على وجود موجدة ملا كان مفتتح
وجودنا وذلك ملا نظر يف وجوده تعرض له أمران هل أوجده موجود ال أول له أو هل
أوجد هو نفسه وحمال أن يوجد هو نفسه ألنه ال خيلو أن يوجد نفسه وهو موجود أو
يوجدها وهو معدوم فإن كان موجودا فما الذي أوجد وإن كان معدوما فكيف يصح منه
إجياد وهو عدم فلم يبق إال أن يوجده غريه وهو األلف ولذلك كانت السني ساكنة وهو
العدم وامليم متحركة وهو أوان اإلجياب فلما دل عليه من أول وهلة خفيت األلف لقوة
الداللة وظهرت يف الرحيم لضعف الداللة حملمد  لوجود املنازع فأيده باأللف فصار
الرحيم حممدا واأللف منه احلق املؤيد له من امسه الظاهر قال تعاىل ﴿ﳯ ﳰ﴾
[الصف ]14:فقال :قولوا ال إله إال اهلل وإين رسوله فمن آمن بلفظه مل خيرج من رق الشرك
وهو من أهل اجلنة ومن آمن مبعناه انتظم يف سلك التوحيد فصحت له اجلنة الثامنة وكان
ممن آمن بنفسه فلم يكن يف ميزان غريه إذ قد وقعت السوية واحتدت االصطفائية مجعا
واختلفت رسالة.
لطيفة النقطتان والقدمان:

النقطتان الرحيمية موضع القدمني وهو أحد خلع النعلني األمر والنهي واأللف الليلة
املباركة وهي غيب حممد  مث فرق فيه إىل األمر والنهي وهو قوله فِيها ﴿ﱑ ﱒ ﱓ
ﱔ﴾[الدخان ]4:وهو الكرسي واحلاء العرش وامليم ما حواه واأللف حد املستوي والراء
صريف القلم والنون الدواة اليت يف الالم فكتب ما كان وما يكون يف قرطاس لوح الرحيم
وهو اللوح احملفوظ املعرب عنه بكل شيء يف الكتاب العزيز من باب اإلشارة والتنبيه قال
تعاىل ﴿ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾[األعراف ]145:وهو اللوح احملفوظ ﴿ﱗ
ﱘ ﱙ ﱚ﴾[األعراف ]145:وهو اللوح احملفوظ اجلامع ذلك عبارة عن النيب  يف
قوله" :أوتيت جوامع الكلم موعظة وتفصيال" ومها نقطتا األمر والنهي لكل شيء غيب
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حممد األلف املشار إليه بالليلة املباركة فاأللف للعلم وهو املستوي والالم لإلرادة وهو النون
أعين الدواة والراء للقدرة وهو القلم واحلاء للعرش والياء للكرسي ورأس امليم للسماء
وتعريقه لألرض فهذه سبعة أجنم جنم منها يسبح يف فلك اجلسم وجنم يف فلك النفس
الناطقة وجنم يف فلك سر النفس وهو الصديقية وجنم يف فلك القلب وجنم يف فلك العقل
وجنم يف فلك الروح فحل ما قفلنا وفيما قررنا مفتاح ملا أضمرنا فاطلب جتد إن شاء اهلل
فـ ﴿ﱁﱂﱃﱄ ﴾ وإن تعدد فهو واحد إذا حقق من وجه ما.
وصل يف أسرار أم القرآن من طريق خاص

وهي فاحتة الكتاب والسبع املثاين والقرآن العظيم والكافية والبسملة آية منها وهي
تتضمن الرب والعبد ولنا يف تقسيمها قريض منه:
ننياااااااااااا ي جوناااااااااااا جاااااااااااااو ف ج ااااااااااااو ج
و اااااا ج اااااا ج شاااااا مج اااااال ج شاااااا ظ ج
هاااااالوج ن اااااا جااااااااأ ج شاااااا قجوو اااااااظ ج
اااااااااال جزاااااااااا وج ااااااااا جن ااااااااا ج ج ااااااااا ج

ااااا جساااااا ج اااااا جياااااا ج و اااااا ج ااااااو ج
اااااااا ج شاااااااا قج قاااااااا ج فيزاااااااا ج اااااااا و ج
اااااااا ج ن قااااااا ج قنااااااا ج ااااااا ج اااااااو ج
ينااااااا ج ااااااا ج فنااااااامج نااااااا وج زسااااااا و ج

الكتاب من باب اإلشارة:

فهي فاحتة الكتاب ألن الكتاب عبارة من باب اإلشارة عن املبدع األول فالكتاب
يتضمن الفاحتة وغريها ألهنا منه وإمنا صح هلا اسم الفاحتة من حيث إهنا أول ما افتتح هبا
كتاب الوجود وهي عبارة عن املثل املنزه يف ﴿ﱐ ﱑ ﱒ﴾[الشورى ]11:بأن تكون
الكاف عني الصفة فلما أوجد املثل الذي هو الفاحتة أوجد بعده الكتاب وجعله مفتاحا له
فتأمل وهي أم القرآن ألن األم حمل اإلجياد واملوجود فيها هو القرآن واملوجد الفاعل يف األم
فاألم هي اجلامعة الكلية وهي أم الكتاب الذي عنده يف قوله تعاىل ﴿ﲫ ﲬ
ﲭ﴾[الرعد ]39:فانظر عيسى ومرمي عليهما السالم وفاعل اإلجياد خيرج لك عكس ما
بدا حلسك فاألم عيسى واالبن الذي هو الكتاب العندي أو القرآن مرمي عليهما السالم
فافهم وكذلك الروح ازدوج مع النفس بواسطة العقل فصارت النفس حمل اإلجياد حسا
والروح ما أتاها إال من النفس فالنفس األب فهذه النفس هو الكتاب املرقوم لنفوذ اخلط
فظهر يف االبن ما خط القلم يف األم وهو القرآن اخلارج على عامل الشهادة واألم أيضا
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عبارة عن وجود املثل حمل األسرار فهو الرق املنشور الذي أودع فيه الكتاب املسطور
املودعة فيه تلك األسرار اإلهلية فالكتاب هنا أعلى من الفاحتة إذ الفاحتة دليل الكتاب
ومدلوهلا وشرف الدليل حبسب ما يدل عليه أرأيت لو كان مفتاحا لضد الكتاب املعلوم أن
لو فرض له ضد حقر الدليل حلقارة املدلول وهلذا أشار النيب  أن ال يسافر باملصحف إىل
أرض العدو لداللة تلك احلروف على كالم اهلل تعاىل إذ قد مساها احلق كالم اهلل واحلروف
الذي فيه أمثاهلا وأمثال الكلمات إذا مل يقصد هبا الداللة على كالم اهلل يسافر هبا إىل أرض
العدو ويدخل هبا مواضع النجاسات وأشباهها والكشف.
ذكر حضرتا اجلمع واألفراد يف الفاحتة

وهي السبع املثاين والقرآن العظيم الصفات ظهرت يف الوجود يف واحد وواحد
فحضرة تفرد وحضرة جتمع فمن البسملة إىل الدين إفراد وكذلك من اهْدِنَا إىل الضَّالِّنيَ
وقوله ﴿ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾[الفاحتة ]5:تشمل قال اهلل تعاىل :قسمت الصالة بيين
وبني عبدي نصفني فنصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فلك السؤال ومنه العطاء
كما إن له السؤال باألمر والنهي ولك االمتثال يقول العبد﴿ :ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ﴾[الفاحتة ]2:يقول اهلل :محدين عبدي يقول العبد ﴿ﱋ ﱌ﴾ يقول اهلل :أثىن
على عبدي يقول العبد﴿ :ﱎ ﱏ ﱐ﴾ يقول اهلل :جمدين عبدي ومرة قال فوض إىل
عبدي هذا إفراد إهلي ويف رواية يقول العبد ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ﴾ يقول اهلل :ذكرين عبدي
مث قال يقول العبد ﴿ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ يقول اهلل :هذه بيين وبني عبدي ولعبدي
ما سأل فما هي العطاء وإياك يف املوضعني ملحق باإلفراد اإلهلي يقول العبد﴿ :ﱗ
ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﴾ فهؤالء لعبدي
هذا هو اإلفراد العبدي املألوه ولعبدي ما سأل ،سأل مألوه ما إهلا فلم تبق إال حضرتان
فصح املثاين فظهرت يف احلق وجودا ويف العبد الكلي إجيادا فوصف نفسه هبا وال موجود
سواه يف العماء مث وصف هبا عبده حني استخلفه ولذلك خروا له ساجدين لتمكن الصورة
ووقع الفرق من موضع القدمني إىل يوم القيامة والقرآن العظيم اجلمع والوجود وهو إفراده
عنك ومجعك به وليس سوى قوله ﴿ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ وحسب ﴿ﲀ ﲁ ﲂ
ﲃﲄﲅ﴾.
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تنبيه احلمد هلل واحلمد باهلل والفرق بينهما

الالم تفين الرسم كما إن الباء تبقيه وهلذا قال أبو العباس بن العريف العلماء يل
والعارفون يب فأثبت املقام األعلى لالم فإنه قال يف كالمه والعارفون باهلمم مث قال يف حق
الالم واحلق وراء ذلك كله مث زاد تنبيها على ذلك ومل يقنع هبذا وحده فقال واهلمم
للوصول واهلمة للعارفني البائيني وقال يف العلماء الالميني وإمنا يتبني احلق عند اضمحالل
الرسم وهذا هو مقام الالم فناء الرسم فاحلمد هلل أعلى من احلمد باهلل فإن احلمد باهلل
يبقيك واحلمد هلل يفنيك فإذا قال العامل احلمد هلل أي ال حامد هلل إال هو فأحرى أن ال
يكون مث حممود سواه وتقول العامة احلمد هلل أي ال حممود إال اهلل وهي احلامدة فاشتركا يف
صورة اللفظ فالعلماء أفنت احلامدين املخلوقني واحملمودين والعامة أفنت احملمودين من
اخللق خاصة وأما العارفون فال يتمكن هلم أن يقولوا احلمد هلل إال مثل العامة وإمنا مقامهم
احلمد باهلل لبقاء نفوسهم عندهم فتحقق هذا الفصل فإنه من لباب املعرفة.
وصل يف قوله ﴿ﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍ ﴾
أثبت بقوله عندنا ويف قلوبنا رب العاملني حضرة الربوبية وهذا مقام العارف
ورسوخ قدم النفس وهو موضع الصفة فإن قولنا هلل ذاتية املشهد عالية املتحد مث أتبعه
بقوله﴿ :ﱈﱉ﴾ أي مريهم ومغذيهم والعاملني عبارة عن كل ما سوى اهلل والتربية
تنقسم قسمني تربية بواسطة وبغري واسطة فأما الكلمة فال يتصور واسطة يف حقه البتة وأما
من دونه فالبد من الواسطة مث تنقسم التربية قسمني اليت بالواسطة خاصة قسم حممود
وقسم مذموم ومن القدمي تعاىل إىل النفس والنفس داخلة يف احلد ما مث إال حمدود خاصة
وأما املذموم واحملمود فمن النفس إىل عامل احلس فكانت النفس حمال قابال لوجود التغيري
والتطهري.
فنقول :إن اهلل تعاىل ملا أوجد الكلمة املعرب عنها بالروح الكلي إجياد إبداع أوجدها
يف مقام اجلهل وحمل السلب أي أعماه عن رؤية نفسه فبقي ال يعرف من أين صدر وال
كيف صدر وكان الغذاء فيه الذي هو سبب حياته وبقائه وهو ال يعلم فحرك اهلل مهته
لطلب ما عنده وهو ال يدري أنه عنده فأخذ يف الرحلة هبمته فأشهده احلق تعاىل ذاته
فسكن وعرف أن الذي طلب مل يزل موصوفا قال إبراهيم بن مسعود اإللبريي:
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ااااااااااااا جي ااااااااااااالج ااااااااااااا ج ون اااااااااااااا ج
ج

ساااااااااا ج ونااااااااا

ج ااااااااا ج

ااااااااال ج

ج

وعِلمُ الكلمة ما أودع اهلل فيه من األسرار واحلكم وحتقق عنده حدوثه وعرف ذاته
معرفة إحاطية فكانت تلك املعرفة له غذاء معينا يتقوت به وتدوم حياته إىل غري هناية فقال
له عند ذلك التجلي األقدس ما امسي عندك فقال أنت ريب فلم يعرفه إال يف حضرة الربوبية
وتفرد القدمي باأللوهية فإنه ال يعرفه إال هو فقال له سبحانه أنت مربويب وأنا ربك أعطيتك
أمسائي وصفايت فمن رآك رآين ومن أطاعك أطاعين ومن علمك علمين ومن جهلك جهلين
فغاية من دونك أن يتوصلوا إىل معرفة نفوسهم منك وغاية معرفتهم بك العلم بوجودك ال
بكيفيتك كذلك أنت معي ال نتعدى معرفة نفسك وال ترى غريك وال حيصل لك العلم يب
إال من حيث الوجود ولو أحطت علما يب لكنت أنت أنا ولكنت حماطا لك وكانت أنييت
أنيتك وليست أنيتك أنييت فأمدك باألسرار اإلهلية وأربيك هبا فتجدها جمعولة فيك فتعرفها
وقد حجبتك عن معرفة كيفية إمدادي لك هبا إذ ال طاقة لك حبمل مشاهدهتا إذ لو عرفتها
الحتدت اإلنية واحتاد اإلنية حمال فمشاهدتك لذلك حمال هل ترجع إنية املركب إنية البسيط
ال سبيل إىل قلب احلقائق فاعلم إن من دونك يف حكم التبعية لك كما أنت يف حكم
التبعية يل فأنت ثويب وأنت ردائي وأنت غطائي.
مأساة الروح يف السماء:

قال له الروح :ريب مسعتك تذكر أن يل ملكا فأين هو فاستخرج له النفس منه وهي
املفعول عن االنبعاث فقال هذا بعضي وأنا كله كما أنا منك ولست مين قال صدقت يا
روحي قال بك نطفت يا ريب إنك ربيتين وحجبت عين سر اإلمداد والتربية وانفردت أنت
به فاجعل إمدادي حمجوبا عن هذا امللك حىت جيهلين كما جهلتك فخلق يف النفس صفة
القبول واالفتقار ووزر العقل إىل الروح املقدس مث أطلع الروح على النفس فقال هلا من أنا
؟ قالت :ريب بك حيايت وبك بقائي فتاه الروح مبلكه وقام فيه مقام ربه فيه وختيل أن ذلك
هو نفس اإلمداد فأراد احلق أن يعرفه أن األمر على خالف ما ختيل وأنه لو أعطاه سر
اإلمداد كما سأل ملا انفردت األلوهية عنه بشيء والحتدت اإلنية فلما أراد ذلك خلق
اهلوى يف مقابلته وخلق الشهوة يف مقابلة العقل ووزرها للهوى وجعل يف النفس صورة
القبول جلميع الواردات عموما فحصلت النفس بني ربني قويني هلما وزيران عظيمان وما
35

زال هذا يناديها وهذا يناديها والكل من عند اهلل قال تعاىل﴿ :ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ﴾[النساء]78:
و﴿ﱡﱢﱣﱤﱥﱦ ﱧ﴾ وهلذا كانت النفس حمل التغيري والتطهري قال تعاىل
﴿ﱧ ﱨ ﱩ﴾[الشمس ]8:يف أثر قوله ﴿ﱣ ﱤ ﱥ﴾[الشمس ]7:فإن

أجابت منادى اهلوى كان التغيري وإن أجابت منادى الروح كان التطهري شرعا وتوحيدا
فلما رأى الروح ينادي وال يسمع جميبا فقال ما منع ملكي من إجابيت قال له الوزير يف
مقابلتك ملك مطاع عظيم السلطان يسمى اهلوى عطيته معجلة له الدنيا حبذافريها فبسط
هلا حضرته ودعاها فأجابته فرجع الروح بالشكوى إىل اهلل تعاىل فثبتت عبوديته وذلك كان
املراد.

وصل يف قوله تعاىل ﴿ﱎ ﱏ ﱐ ﴾
يريد يوم اجلزاء وحضرة امللك من مقام التفرقة وهي مجع فإنه ال تقع التفرقة إال يف
اجلمع قال ﴿ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ﴾[الدخان ]4:فهي مقام اجلمع وقد قبلت سلطان التفرقة
فهي مقام التفرقة فافترق اجلمع إىل أمر وهني خطابا وسخط ورضي إرادة وطاعة وعصيان
فعل مألوه ووعد ووعيد فعل إله وامللك يف هذا اليوم من حقت له الشفاعة واختص هبا ومل
يقل نفسي وقال أميت وامللك يف وجودنا املطلوب للقيامة املعجلة اليت تظهر يف طريق
التصوف هو الروح القدسي ويوم القيامة وقت إجياده اجلزاء أو طولب به إن كانت عقوبة
البد من ذلك فإن كانت الطاعة فـ ﴿ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﴾ وإن كانت املعصية الكفرانية
فجهنم من أغالل وعذاب ومن مقام الدعوى يف الصورتني فنفرض الكالم يف هذه اآلية
على حد امللك وما ينبغي له وهل ترتقي النفس من يوم الدين إىل الفناء عنه فأقول إن امللك
من صح له امللك بطريق امللك وسجد له امللك وهو الروح فلما نازعه اهلوى واستعان
بالنفس عليه عزم الروح على قتل اهلوى واستعد فلما برز الروح جبنود التوحيد واملألأ
األعلى وبرز اهلوى كذلك جبنود األماين والغرور واملألأ األسفل قال الروح للهوى مين إليك
فإن ظفرت بك فالقوم يل وإن ظفرت أنت وهزمتين فامللك لك وال يهلك القوم بيننا برز
الروح واهلوى فقتله الروح بسيف العدم وظفر بالنفس بعد إباية منها وجهد كبري فأسلمت
حتت سيفه فسلمت وأسلمت وتطهرت وتقدست وآمنت احلواس إلمياهنا ودخلوا يف رق
االنقياد وأذعنوا وسلبت عنهم أردية الدعاوي الفاسدة واحتدت كلمتهم وصار الروح
والنفس كالشيء الواحد وصح له اسم امللك حقيقة فقال له ملك [مالِكِ] يَ ْومِ الدِّينِ فرده
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إىل مقامه ونقله من افتراق الشرع إىل مجع التوحيد وامللك على احلقيقة هو احلق تعاىل
املالك للكل ومصرفه وهو الشفيع لنفسه عامة وخاصة خاصة يف الدنيا وعامة يف اآلخرة
من وجه ما ولذلك قدم على قوله ﴿ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ ﴿ﱋ ﱌ﴾ لتأنس
أفئدة احملجوبني عن رؤية رب العاملني أال تراه يقول ﴿ﱏ ﱐ﴾ شفعت املالئكة والنبيون
وشفع املؤمنون وبقي أرحم الرامحني ومل يقل وبقي اجلبار وال القهار ليقع التأنيس قبل إجياد
الفعل يف قلوهبم فمن عرف املعىن يف هذا الوجود صح له االختصاص يف مقام أرحم ومن
جهلها يف هذا الوجود دخل يف العامة يف احلشر األكرب فتجلى يف مقام الرامحني فعاد الفرق
مجعا والفتق رتقا والشفع وترا بشفاعة أرحم الرامحني من جهنم ظاهر السور إىل جنة باطنه
فإذا وقع اجلدار واهندم السور وامتزجت األهنار والتقت البحران وعدم الربزخ صار العذاب
نعيما وجهنم جنة فال عذاب وال عقاب إال نعيم وأمان مبشاهدة العيان وترمن أطيار بأحلان
على املقاصري واألفنان ولثم احلور والولدان وعدم مالك وبقي رضوان وصارت جهنم تتنعم
يف حظائر اجلنان واتضح سر إبليس فيهم فإذا هو ومن سجد له سيان فإهنما ما تصرفا إال
عن قضاء سابق وقدر ال حق ال حميص هلما عنه فالبد هلما منه وحاج آدم موسى!

وصل يف قوله جل ثناؤه وتقدس ﴿ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﴾
ملا ثبت وجوده باحلمد هلل وغذاؤه برب العاملني واصطفاؤه بالرمحن الرحيم ومتجيده
مبلك يَ ْومِ الدِّينِ أراد تأكيد تكرار الشكر والثناء رغبة يف املزيد فقال ﴿ﱒ ﱓ ﱔ
ﱕﱖ ﴾ وهذا مقام الشكر أي لك نقر بالعبودية ونؤوي وحدك ال شريك لك وإليك
نؤوي يف االستعانة ال إىل غريك على من أنزلتهم مين منزليت منك فأنا أمدهم بك ال بنفسي
فأنت املمد ال أنا وأثبت له هبذه اآلية نفي الشريك.
فالياء من إياك العبد الكلي قد احنصرت ما بني ألفني ألفي توحيد حىت ال يكون هلا
موضع دعوى برؤية غري فأحاط هبا التوحيد والكاف ضمري احلق فالكاف واأللفان شيء
واحد فهم مدلول الذات مث كان نعبد صفة فعل الياء بالضمري الذي فيه والعبد فعل احلق
فلم يبق يف الوجود إال احلضرة اإلهلية خاصة غري أنه يف قوله ﴿ﱒ ﱓ﴾ يف حق نفسه
لإلبداع األول حيث ال يتصور غريه ﴿ﱔ ﱕ﴾ يف حق غريه للخلق املشتق منه
وهو حمل سر اخلالفة ففي ﴿ﱔﱕ﴾ سجدت املالئكة وأىب من استكرب.
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وصل يف قوله تعاىل ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ آمني

فلما قال له ﴿ﱒﱓﱔﱕ﴾ قال له :وما عباديت قال :ثبوت التوحيد يف
اجلمع والتفرقة فلما استقر عند النفس أن النجاة يف التوحيد الذي هو الصراط املستقيم وهو
شهود الذات بفنائها أو بقائها إن غفلت قالت﴿ :ﱗ ﱘ ﱙ﴾ فتعرض هلا
بقوهلا الْ ُمسَْتقِيمَ صراطان معوج وهو صراط الدعوى ومستقيم وهو التوحيد فلم يكن هلا
ميز بني الصراطني إال حبسب السالكني عليهما فرأت رهبا سالكا للمستقيم فعرفته به
ونظرت نفسها فوجدت بينها وبني رهبا الذي هو الروح مقاربة يف اللطافة ونظرت إىل
املعوج عند عامل التركيب فذلك قوهلا ﴿ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ﴾ وهذا عاملها املتصل هبا
املركب مغضوب عليه واملنفصل عنها ضالون عنها بنظرهم إىل املتصل املغضوب عليه
فوقفت على رأس الصراطني ورأت غاية املعوج اهلالك وغاية املستقيم النجاة وعلمت إن
عاملها يتبعها حيث سلكت فلما أرادت السلوك على املستقيم وأن تعتكف يف حضرة رهبا
وأن ذلك هلا ومن نفسها بقوهلا ﴿ﱒ ﱓ﴾ عجزت وقصر هبا فطلبت االستعانة بقوهلا
﴿ﱔﱕ﴾ فنبهها رهبا على اهدنا فتيقظت فقالت﴿ :ﱘ ﱙ﴾ فوصفت ما
رأت بقوهلا ﴿ﱘ ﱙ﴾ الذي هو معرفة ذاتك قال صاحب املواقف :ال تأثري للعلم
وقال أنت ملا هلكت فيه ﴿ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﴾ وقرئ يف الشاذ صراط من أنعم عليه
إشارة إىل الروح القدسي وتفسري الكل من أنعم اهلل عليه من رسول ونيب ﴿ﱟ ﱠ
ﱡ ﴾ ليس كذلك ﴿ﱢ ﱣ﴾ يقول تعاىل :فهؤالء لعبدي ولعبدي ما سأل فأجاهبا
وأقام معوجها وأوضح صراطها ورفع بساطها يقول رهبا أثر متام دعائها آمني فحصلت
اإلجابة باألمن تأمني املالئكة وصار تأمني الروح تابعا له اتباع األجناد بل أطوع لكون
اإلرادة متحدة وصح هلا النطق فسماها النفس الناطقة وهي عرش الروح والعقل صورة
االستواء فافهم وإال فسلم تسلم ﴿ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة آبائنا العلويات وأمهاتنا السفليات
ج و ااااااااااا ج ج ج ااااااااااااااو جنفاااااااااااااا مج ن اااااااااااااا يو
ناااااااااااوج اااااااااااا ج ااااااااااااو ج
اااااااااااا ج ز ااااااااااااو جاز نياااااااااااا ج اااااااااااال
نااااااو ج
ااااااوجاااااااي ج ج ساااااا ج ااااااو ج
ااااااوج ناااااا ج اااااا ج اااااا ج زاااااا ج اااااا ج اااااااااالج ااااااااا ج و اااااااااظج ااااااااااو ج اااااااااو
اااااااااااونفج ااااااااااانفج شااااااااااايو جاااااااااااا
ج
هااااااااااا ج ااااااااااا جإل ج ققااااااااااا جشاااااااااااأن
نساااااااااظج اااااااانفج نن ااااااااو ج اااااااايمج ااااااااو ج اااااااااااااااال مج اااااااااااااااا نوج ج ا يااااااااااااااااو
جي ااااا قج شااااا دج ااااا جإ ااااااو ج ااااا
ي ااااا قج شااااا دج ااااا جز يااااا ج ااااا ج
جواااااااولجانااااااااو ج إساااااااانو ج ن نااااااااظج زاااااااا جإ اااااااا ج اااااااال
اااااااال جن ااااااا جإ ااااااا ج
جإ جن اااااااااا جإ ياااااااااا ج هاااااااااا جي اااااااااا نو ج نناااااااااااااااوجا زااااااااااااااا ج جاو و اااااااااااااااو
ج اااااااااااااا
ج نااااااااااااااومج ن اااااااااااااا ج
إناااااااا ج اااااااا ج ياااااااا ج ااااااااي ج نفاااااااا ج
كلية اآلباء واألمهات

وأما اآلباء الطبيعيون واألمهات فلم نذكرهم فلنذكر األمر الكلي من ذلك وهم
أبوان وأمان فاألبوان مها الفاعالن واألمان مها املنفعالن وما حيدث عنهما هو املنفعل عنهما
فاحلرارة والربودة فاعالن والرطوبة واليبوسة منفعالن فنكحت احلرارة اليبوسة فانتجا ركن
النار ونكحت احلرارة الرطوبة فأنتجا ركن اهلواء مث نكح الربودة الرطوبة فانتجا ركن املاء
ونكح الربودة اليبوسة فانتجا ركن التراب فحصلت يف األبناء حقائق اآلباء واألمهات
فكانت النار حارة يابسة فحرارهتا من جهة األب ويبوستها من جهة األم وكان اهلواء حارا
رطبا فحرارته من جهة األب ورطوبته من جهة األم وكان املاء باردا رطبا فربودته من جهة
األب ورطوبته من جهة األم وكانت األرض باردة يابسة فربودهتا من جهة األب ويبوستها
من جهة األم فاحلرارة والربودة من العلم والرطوبة واليبوسة من اإلرادة هذا حد تعلقها يف
وجودها من العلم اإلهلي وما يتولد عنهما من القدرة مث يقع التوالد يف هذه األركان من
كوهنا أمهات آلباء األنوار العلوية ال من كوهنا آباء وإن كانت األبوة فيها موجودة فقد
عرفناك أن األبوة والبنوة من اإلضافات والنسب فاألب ابن ألب هو ابن له واالبن أب
البن هو أب له وكذلك باب النسب فانظر فيه واهلل املوفق ال رب غريه وملا كانت اليبوسة
منفعلة عن احلرارة وكانت الرطوبة منفعلة عن الربودة قلنا يف الرطوبة واليبوسة إهنما
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منفعلتان وجعلنامها مبنزلة األم لألركان وملا كانت احلرارة والربودة فاعلني جعلنامها مبنزلة
األب لألركان وملا كانت الصنعة تستدعي صانعا والبد واملنفعل يطلب الفاعل بذاته فإنه
منفعل لذاته ولو مل يكن منفعال لذاته ملا قبل االنفعال واألثر وكان مؤثرا فيه خبالف الفاعل
فإنه يفعل باالختيار إن شاء فعل فيسمى فاعال وإن شاء ترك وليس ذلك للمنفعل وهلذه
احلقيقة ذكر تعاىل وهو من فصاحة القرآن وإجيازه ﴿ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ﴾
[األنعام ]59:فذكر املنفعل ومل يذكر وال حار وال بارد ملا كانت الرطوبة واليبوسة عند
العلماء بالطبيعة تطلب احلرارة والربودة اللتني مها منفعلتان عنهما كما تطلب الصنعة
الصانع لذلك ذكرمها دون ذكر األصل وإن كان الكل يف الكتاب املبني فلقد جاء اهلل
سيدنا حممدا  بعلوم ما ناهلا أحد سواه كما قال" :فعلمت علم األولني واآلخرين" يف
حديث الضرب باليد فالعلم اإلهلي هو أصل العلوم كلها وإليه ترجع وقد استوفينا ما
يستحقه هذا الباب على غاية اإلجياز واالختصار فإن الطول فيه إمنا هو بذكر الكيفيات
وأما األصول فقد ذكرناها ومهدناها ﴿ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة علم املتهجدين وما يتعلق به من املسائل ومقداره يف
مراتب العلوم وما يظهر منه من العلوم يف الوجود

ناااااا ج ز اااااا ج ناااااا ج قياااااا ج اااااايمج اااااا ج
إ ج زنااااااااااااااااا لجي ويااااااااااااااااا ج إ ج ااااااااااااااااا ج
ااااااااال ج ااااااااو جإ اااااااا ج اااااااا ج و قاااااااا ج
ااااااااااااالج ن اااااااااااااظجز ويااااااااااااا ج ن اااااااااااااظ ج
ااااااوج اااااا جياااااان جهاااااال ج اااااا ج نياااااالج و زاااااا ج
ناااااااااا تج هاااااااااا ج جز وياااااااااامج ن ااااااااااظ ج
إ ج ناااااااااااا مج إ ج ناااااااااااا ج نو ااااااااااااا و ج

اااااا ج ناااااا لج ااااااي جإ سااااااومج جن اااااا ج
اااااا ج يناااااا جساااااا جز ناااااا جااااااا ج اااااا ج
ااااااا ج اااااا جاااااااي ج اااااا ج ناااااا جساااااا ج
إل جز ااااااااااا ج ااااااااااا ج فونااااااااااا ج سااااااااااا ج
جيااااااا مج ف ااااااا ج ااااااا ج و ااااااا ج ا ااااااا ج
ااااااوج اااااا جي اااااا جاو نسااااااي ج نااااااي ج ساااااا ج
ااااااوج اااااافج ساااااا ظج ساااااا ج ساااااا ج

تعريف املتهجد ما له من األمساء اإلهلية

اعلم أيدك اهلل أن املتهجدين ليس هلم اسم خاص إهلي يعطيهم التهجد ويقيمهم فيه
كما ملن يقوم الليل كله فإن قائم الليل كله له اسم إهلي يدعوه إليه وحيركه فإن التهجد
عبارة عمن يقوم وينام ويقوم وينام ويقوم فمن مل يقطع الليل يف مناجاة ربه هكذا فليس
مبتهجد قال تعاىل ﴿ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ﴾[اإلسراء ]79:وقال﴿ :ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ﴾[املزمل ]20:وله علم خاص من جانب احلق غري أن هذه احلالة ملا مل جند
يف األمساء اإلهلية من تستند إليه ومل نر أقرب نسبة إليها من االسم احلق فاستندت إىل
االسم احلق وقبلها هذا االسم فكل علم يأيت به املتهجد إمنا هو من االسم احلق فإن النيب
 قال ملن يصوم الدهر ويقوم الليل" :إن لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا فصم
وأفطر وقم ومن" فجمع له بني القيام والنوم ألداء حق النفس من أجل العني وال داء حق
النفس من جانب اهلل وال تؤدي احلقوق إال باالسم احلق ومنه ال من غريه فلهذا استند
املتهجدون هلذا االسم.
مث إنه للمتهجد أمر آخر ال يعلمه كل أحد وذلك أنه ال جيين مثرة مناجاة التهجد
وحيصل علومه إال من كانت صالة الليل له نافلة وأما من كانت فريضته من الصالة ناقصة
فإهنا تكمل من نوافله فإن استغرقت الفرائض نوافل العبد املتهجد مل يبق له نافلة وليس
41

مبتهجد وال صاحب نافلة فهذا ال حيصل له حال النوافل وال علومها وال جتلياهتا فاعلم
ذلك!
فنوم املتهجد حلق عينه وقيامه حلق ربه فيكون ما يعطيه احلق من العلم والتجلي يف
نومه مثرة قيامه وما يعطيه من النشاط والقوة وجتليهما وعلومهما يف قيامه مثرة نومه وهكذا
مجيع أعمال العبد مما افترض عليه فتتداخل علوم املتهجدين كتداخل ضفرية الشعر وهي
من العلوم املعشوقة للنفوس حيث تلتف هذا االلتفاف فيظهر هلذا االلتفاف أسرار العامل
األعلى واألسفل واألمساء الدالة على األفعال والتنزيه وهو قوله تعاىل﴿ :ﱩ ﱪ
ﱫ﴾[القيامة ]29:أي اجتمع أمر الدنيا بأمر اآلخرة وما مث إال دنيا وآخرة وهو املقام
احملمود الذي ينتجه التهجد قال تعاىل﴿ :ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸ﴾[اإلسراء .]79:وعسى من اهلل واجبة واملقام احملمود هو الذي له عواقب الثناء أي
إليه يرجع كل ثناء.
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يف سبب نقص العلوم وزيادتها وقوله تعاىل ﴿ﱐﱑ ﱒ ﱓ﴾
وقوله  :إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء
ولكن يقبضه بقبض العلماء

ز نااااا ج ااااا ج ااااا ج ااااا ج نااااامج ااااانفم ج
جإ جغاااااااو ج ااااااا جل مج ز نااااااا جانفسااااااا ج
جإ ج ااااا ج ن نااااا ج ااااا ج ااااانفمج ااااا ج
ج اااا جيااااا ج اااا جشاااا مج اااا ج ن هااااو ج
ج يساااا جزنااااولج ااااي ج اااا جغياااا ج اااا ج
ج ج يااااا ج ااااا ج ااااا ج ااااالوج ااااا جا زااااا ج

ياااالج ناااا ج ااااوج اااا ج ناااا ج اااا ج اااانقد ج
اااااالج اااااا مجإيااااااو جاو ا اااااا ج ف ااااااد ج
قااااااا ج اااااااا ج ساااااااز ج قااااااا جااااااااو ند ج
جشااا جسااا ج قااا د ج
نااا ج اااو ج
ج اااا جهناااامج نسااااو ج اااا جشاااا ج اااا د ج
ج اااااا ج اااااا د ج
ج ااااااوجهاااااا جاااااااو

مراتب العلم وأطواره

اعلم أيدك اهلل أن كل حيوان وكل موصوف بإدراك فإنه يف كل نفس يف علم
جديد من حيث ذلك اإلدراك لكن الشخص املدرك قد ال يكون ممن جيعل باله أن ذلك
علم فهذا هو يف نفس األمر علم فاتصاف العلوم بالنقص يف حق العامل هو أن اإلدراك قد
حيل بينه وبني أشياء كثرية مما كان يدركها لو مل يقم به هذا املانع كمن طرأ عليه العمي
أو الصمم أو غري ذلك وملا كانت العلوم تعلو وتتضع حبسب املعلوم لذلك تعلقت اهلمم
بالعلوم الشريفة العالية اليت إذا اتصف هبا اإلنسان زكت نفسه وعظمت مرتبته فأعالها
مرتبة العلم باهلل وأعلى الطرق إىل العلم باهلل علم التجليات ودوهنا علم النظر وليس دون
النظر علم إهلي وإمنا هي عقائد يف عموم اخللق ال علوم وهذه العلوم هي اليت أمر اهلل نبيه
ﱎ ﱐ ﱑﱒ
ﱏ
 بطلب الزيادة منها قال تعاىل﴿ :ﱆ ﱇﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌﱍ
ﱓ﴾[طه ]114:أي زدين من كالمك ما نزيد به علما بك فإنه قد زاد هنا من العلم ،العلم
بشرف التأين عند الوحي أدبا مع املعلم الذي أتاه به من قبل ربه وهلذا أردف هذه اآلية
بقوله﴿ :ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ﴾[طه ]111:أي ذلت فأراد علوم التجلي والتجلي أشرف
الطرق إىل حتصيل العلوم وهي علوم األذواق.
واعلم أن للزيادة والنقص بابا آخر نذكره أيضا إن شاء اهلل وذلك أن اهلل جعل لكل
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شيء ونفس اإلنسان من مجلته األشياء ظاهرا وباطنا فهي تدرك بالظاهر أمورا تسمى عينا
وتدرك بالباطن أمورا تسمى علما واحلق سبحانه هو الظاهر والباطن فبه وقع اإلدراك فإنه
ليس يف قدرة كل ما سوى اهلل أن يدرك شيئا بنفسه وإمنا أدركه مبا جعل اهلل فيه وجتلى
احلق لكل من جتلى له من أي عامل كان من عامل الغيب أو الشهادة إمنا هو من االسم
الظاهر وأما االسم الباطن فمن حقيقة هذه النسبة أنه ال يقع فيها جتل أبدا ال يف الدنيا وال
يف اآلخرة إذ كان التجلي عبارة عن ظهوره ملن جتلى له يف ذلك اجمللى وهو االسم الظاهر
فإن معقولية النسب ال تتبدل وإن مل يكن هلا وجود عيين لكن هلا الوجود العقلي فهي
معقولة فإذا جتلى احلق إما منة أو إجابة لسؤال فيه فتجلى لظاهر النفس وقع اإلدراك باحلس
يف الصورة يف برزخ التمثل فوقعت الزيادة عند املتجلي له يف علوم األحكام إن كان من
علماء الشريعة ويف علوم موازين املعاين إن كان منطقيا ويف علوم ميزان الكالم إن كان
حنويا وكذلك صاحب كل علم من علوم األكوان وغري األكوان تقع له الزيادة يف نفسه
من علمه الذي هو بصدده فأهل هذه الطريقة يعلمون أن هذه الزيادة إمنا كانت من ذلك
التجلي اإلهلي هلؤالء األصناف فإهنم ال يقدرون على إنكار ما كشف هلم وغري العارفني
حيسون بالزيادة وينسبون ذلك إىل أفكارهم وغري هذين جيدون من الزيادة وال يعلمون أهنم
ﲄﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋ
ﲅ
استزادوا شيئا فهم يف املثل﴿ :ﲁ ﲂ ﲃ
ﲌ﴾[اجلمعة ]5:وهي هذه الزيادة وأصلها والعجب من الذين نسبوا ذلك إىل أفكارهم وما
علم إن فكره ونظره وحبثه يف مسألة من املسائل هو من زيادة العلوم يف نفسه من ذلك
التجلي الذي ذكرناه فالناظر مشغول مبتعلق نظره وبغاية مطلبه فيحجب عن علم احلال
فهو يف مزيد علم وهو ال يشعر وإذا وقع التجلي أيضا باالسم الظاهر لباطن النفس وقع
اإلدراك بالبصرية يف عامل احلقائق واملعاين اجملردة عن املواد وهي املعرب عنها بالنصوص إذ
النص ما ال إشكال فيه وال احتمال بوجه من الوجوه وليس ذلك إال يف املعاين فيكون
صاحب املعاين مسترحيا من تعب الفكر فتقع الزيادة له عند التجلي يف العلوم اإلهلية وعلوم
األسرار وعلوم الباطن وما يتعلق باآلخرة وهذا خمصوص بأهل طريقنا فهذا سبب الزيادة
وأما سبب نقصها فأمران إما سوء يف املزاج يف أصل النشء أو فساد عارض يف القوة
املوصلة إىل ذلك وهذا ال ينجرب كما قال اخلضر يف الغالم إنه طبع كافرا فهذا يف أصل
النشء.
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وأما األمر العارض فقد يزول إن كان يف القوة بالطب وإن كان يف النفس فشغله
حب الرئاسة واتباع الشهوات عن اقتناء العلوم اليت فيها شرفه وسعادته فهذا أيضا قد يزول
بداعي احلق من قلبه فريجع إىل الفكر الصحيح فيعلم إن الدنيا منزل من منازل املسافر وأهنا
جسر يعرب وأن اإلنسان إذا مل تتحل نفسه هنا بالعلوم ومكارم األخالق وصفات املألأ
األعلى من الطهارة والتنزه عن الشهوات الطبيعية الصارفة عن النظر الصحيح واقتناء العلوم
اإلهلية فيأخذ يف الشروع يف ذلك فهذا أيضا سبب نقص العلوم وال أعين بالعلوم اليت يكون
النقص منها عيبا يف اإلنسان إال العلوم اإلهلية وإال فاحلقيقة تعطي أنه ما مث نقص قط وأن
اإلنسان يف زيادة علم أبدا دائما من جهة ما تعطيه حواسه وتقلبات أحواله يف نفسه
وخواطره فهو يف مزيد علوم لكن ال منفعة فيها والظن والشك والنظر واجلهل والغفلة
والنسيان كل هذا وأمثاله ال يكون معها العلم مبا أنت فيه حبكم الظن أو الشك أو النظر أو
اجلهل أو الغفلة أو النسيان.
وأما نقص علوم التجلي وزيادهتا فاإلنسان على إحدى حالتني خروج األنبياء
بالتبليغ أو األولياء حبكم الوراثة النبوية كما قيل أليب يزيد حني خلع عليه خلع النيابة وقال
له اخرج إىل خلقي بصفيت فمن رآك رآين فلم يسعه إال امتثال أمر ربه فخطا خطوة إىل
نفسه من ربه فغشي عليه فإذا النداء ردوا على حبييب فال صرب له عين فإنه كان مستهلكا يف
احلق كأيب عقال املغريب فرد إىل مقام االستهالك فيه األرواح املوكلة به املؤيدة له ملا أمر
باخلروج فرد إىل احلق وخلعت عليه خلع الذلة واالفتقار واالنكسار فطاب عيشه ورأى
ربه فزاد أنسه واستراح من محل األمانة املعارة اليت البد له أن تؤخذ منه واإلنسان من
وقت رقية يف سلم املعراج يكون له جتل إهلي حبسب سلم معراجه فإنه لكل شخص من
أهل اهلل سلم خيصه ال يرقى فيه غريه ولو رقى أحد يف سلم أحد لكانت النبوة مكتسبة فإن
كل سلم يعطي لذاته مرتبة خاصة لكل من رقى فيه وكانت العلماء ترقي يف سلم األنبياء
فتنال النبوة برقيها فيه واألمر ليس كذلك وكان يزول االتساع اإلهلي بتكرار األمر وقد
ثبت عندنا أنه ال تكرار يف ذلك اجلناب غري إن عدد درج املعايل كلها األنبياء واألولياء
واملؤمنون والرسل على السواء ال يزيد سلم على سلم درجة واحدة فالدرجة األوىل
اإلسالم وهو االنقياد وآخر الدرج الفناء يف العروج والبقاء يف اخلروج وبينهما ما بقي وهو
االميان واإلحسان والعلم والتقديس والتنزيه والغين والفقر والذلة والعزة والتلوين والتمكني
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يف التلوين والفناء إن كنت خارجا والبقاء إن كنت داخال إليه ويف كل درج يف خروجك
عنه ينقص من باطنك بقدر ما يزيد يف ظاهرك من علوم التجلي إىل أن تنتهي إىل آخر
درج فإن كنت خارجا ووصلت إىل آخر درج ظهر بذاته يف ظاهرك على قدرك وكنت له
مظهرا يف خلقه ومل يبق يف باطنك منه شيء أصال وزالت عنك جتليات الباطن مجلة واحدة
فإذا دعاك إىل الدخول إليه فهي أول درج يتجلى لك يف باطنك بقدر ما ينقص من ذلك
التجلي يف ظاهرك إىل أن تنتهي إىل آخر درج فيظهر على باطنك بذاته وال يبقى يف
ظاهرك جتل أصال وسبب ذلك أن ال يزال العبد والرب معا يف كمال وجود كل واحد
لنفسه فال يزال العبد عبدا والرب ربا مع هذه الزيادة والنقص فهذا هو سبب زيادة علوم
التجليات ونقصها يف الظاهر والباطن وسبب ذلك التركيب وهلذا كان مجيع ما خلقه اهلل
وأوجده يف عينه مركبا له ظاهر وله باطن والذي نسمعه من البسائط إمنا هي أمور معقولة
ال وجود هلا يف أعياهنا فكل موجود سوى اهلل تعاىل مركب هذا أعطانا الكشف الصحيح
الذي ال مرية فيه وهو املوجب الستصحاب االفتقار له فإنه وصف ذايت له فإن فهمت فقد
أوضحنا لك املنهاج ونصبنا لك املعراج فاسلك وأعرج تبصر وتشاهد ما بيناه لك وملا عينا
لك درج املعارج ما أبقينا لك يف النصيحة اليت أمرنا هبا رسول اهلل  فإنه لو وصفنا لك
الثمرات والنتائج ومل نعني لك الطريق إليها لشوقناك إىل أمر عظيم ال تعرف الطريق
املوصل إليه فوالذي نفسي بيده أنه هلو املعراج ﴿ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف العلم العيسوى ومن أين جاء وإىل أين ينتهي وكيفيته وهل
تعلق بطول العامل أو بعرضه أو بهما

اااااااااااااااااااااالج ناااااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااااا
ج اااااااااااااااااااااااااااااااا
ونااااااااااااااااااااااااااااااا ج
غاااااااااااااااااااااااو ج يااااااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااو ج اااااااااااااا ج قياااااااااااااا ج اااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااا جهللاجساااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااااااوجهللاجاااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااو ج اااااااااااااااااااااااوج قااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو ج ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااا جهللاج اااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ناااااااااااااا ج يساااااااااااااا جهاااااااااااااا ج اااااااااااااالو ج
ااااااااااااااااو جي ياااااااااااااااا جااااااااااااااااا ج اااااااااااااااالو ج
ااااااااااااااااااااو ج اااااااااااااااااااانف جإل ج اااااااااااااااااااا ج
شاااااااااااااااااااااأ ج ه زااااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااااالو ج
هاااااااااااااااااااااااااااااااااااا ج ج اااااااااااااااااااااااااااااااااااال ج
ااااااااااااااو ج اااااااااااااا جغياااااااااااااا ج اااااااااااااا ج
اااااااااااو ج نقاااااااااااوج ااااااااااا جا ااااااااااا ج اااااااااااو ج
ج نز ااااااااااااااااااااا ج يااااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااااا ج
اااااااااااااااا جي اااااااااااااااا ج ناااااااااااااااا ج قااااااااااااااااا ج

بيان علم احلروف

اعلم أيدك اهلل أن العلم العيسوى هو علم احلروف وهلذا أعطى النفخ وهو اهلواء
اخلارج من جتويف القلب الذي هو روح احلياة فإذا انقطع اهلواء يف طريق خروجه إىل فم
اجلسد مسي مواضع انقطاعه حروفا فظهرت أعيان احلروف فلما تألفت ظهرت احلياة
احلسية يف املعاين وهو أول ما ظهر من احلضرة اإلهلية للعامل ومل يكن لالعيان يف حال
عدمها شيء من النسب إال السمع فكانت األعيان مستعدة يف ذواهتا يف حال عدمها لقبول
األمر اإلهلي إذا ورد عليها بالوجود فلما أراد هبا الوجود قال هلا ﴿ﲯ﴾ [النحل]40:
فتكونت وظهرت يف أعياهنا فكان الكالم اإلهلي أول شيء أدركته من اهلل تعاىل بالكالم
الذي يليق به سبحانه فأول كلمة تركبت كلمة ﴿ﲯ﴾ وهي مركبة من ثالثة أحرف
كاف وواو ونون وكل حرف من ثالثة فظهرت التسعة اليت جذرها الثالثة وهي أول
األفراد وانتهت بسائط العدد بوجود التسعة من كن فظهر بكن عني املعدود والعدد ومن
هنا كان أصل تركيب املقدمات من ثالثة وإن كانت يف الظاهر أربعة فإن الواجد يتكرر
يف املقدمتني فهي ثالثة وعن الفرد وجد الكون ال عن الواحد وقد عرفنا احلق أن سبب
احلياة يف صور املولدات إمنا هو النفخ اإلهلي يف قوله ﴿ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ
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ﳀ﴾[احلجر ]29:وهو النفس الذي أحيا اهلل به االميان فأظهره قال " :إن نفس الرمحن
يأتيين من قبل اليمن" .فحييت بذلك النفس الرمحاين صورة االميان يف قلوب املؤمنني
وصورة األحكام املشروعة فأعطى عيسى علم هذا النفخ اإلهلي ونسبته فكان ينفخ يف
الصورة الكائنة يف القرب أو يف صورة الطائر الذي أنشأه من الطني فيقوم حيا باإلذن اإلهلي
الساري يف تلك النفخة ويف ذلك اهلواء ولوال سريان األذن اإلهلي فيه ملا حصلت حياة يف
صورة أصال فمن نفس الرمحن جاء العلم العيسوى إىل عيسى فكان حييي املوتى بنفخه
 وكان انتهاؤه إىل الصور املنفوخ فيها وذلك هو احلظ الذي لكل موجود من اهلل وبه
يصل إليه إذا صارت إليه األمور كلها.
وإذا حتلل اإلنسان يف معراجه إىل ربه وأخذ كل كون منه يف طريقه ما يناسبه مل يبق
منه إال هذا السر الذي عنده من اهلل فال يراه إال به وال يسمع كالمه إال به فإنه يتعاىل
ويتقدس أن يدرك إال به وإذا رجع الشخص من هذا املشهد وتركبت صورته اليت كانت
حتللت يف عروجه ورد العامل إليه مجيع ما كان أخذه منه مما يناسبه فإن كل عامل ال يتعدى
جنسه فاجتمع الكل على هذا السر اإلهلي واشتمل عليه وبه سبحت الصورة حبمده
ومحدت رهبا إذ ال حيمده سواه ولو محدته الصورة من حيث هي ال من حيث هذا السر مل
يظهر الفضل اإلهلي وال االمتنان على هذه الصورة وقد ثبت االمتنان له على مجيع اخلالئق
فثبت إن الذي كان من املخلوق هلل من التعظيم والثناء إمنا كان من ذلك السر اإلهلي ففي
كل شيء من روحه وليس شيء فيه فاحلق هو الذي محد نفسه وسبح نفسه وما كان من
خري إهلي هلذه الصورة عند ذلك التحميد والتسبيح فمن باب املنة ال من باب االستحقاق
الكوين فإن جعل احلق له استحقاقا فمن حيث إنه أوجب ذلك على نفسه فالكلمات عن
احلروف واحلروف عن اهلواء واهلواء عن النفس الرمحاين وباألمساء تظهر اآلثار يف األكوان
وإليها ينتهي العلم العيسوى مث إن اإلنسان هبذه الكلمات جيعل احلضرة الرمحانية تعطيه من
نفسها ما تقوم به حياة ما يسأل فيه بتلك الكلمات فيصري األمر دوريا دائما.
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يف معرفة علم منزل املنازل وترتيب مجيع العلوم الكونية
ااااااااااوج ااااااااا لج نفااااااااا مج ساااااااااو يظ ج
اااي جإ ااا ج نااا ج
يااا ج ااا ج ااا ج
اااااااااو ج
ااااااااانو ظج ز نيااااااااالج ااااااااا ج
ااااااااو ج
ج اااااااانو ظج ز ياااااااا ج ناااااااا ج

إ ج ناااااااااو لج ااااااااا ج ناااااااااو
ااااااااااااااا ج
إ جاق ااااااااااااااا ج
ااااااااا
ن ااااااااا ج نواااااااااون ج
اسااااااانوج ااااااا جإ ااااااا ج ااااااا

لجساااااااااو يظ ج
ز و ياااااااااااااااظ ج
ج ساااااااااو يظ ج
ج و ياااااااظ ج

منزل التنزيه

إن سر املنزل واملنازل فهو ظهور احلق بالتجلي يف صور كل ما سواه فلوال جتليه
لكل شيء ما ظهرت شيئية ذلك الشيء قال تعاىل﴿ :ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻ﴾[النحل ]40:فقوله ﴿ﲶ ﲷ﴾ هو التوجه اإلهلي إلجياد ذلك الشيء مث قال ﴿ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻ﴾ فنفس مساع ذلك الشيء خطاب احلق تكون ذلك الشيء فهو مبنزلة سريان الواحد يف
منازل العدد فتظهر األعداد إىل ما ال يتناهى بوجود الواحد يف هذه املنازل ولوال وجود
عينه فيها ما ظهرت أعيان األعداد وال كان هلا اسم ولو ظهر الواحد بامسه يف هذه املنزلة
ما ظهر لذلك العدد عني فال جتتمع عينه وامسه معا أبدا فيقال اثنان ثالثة أربعة مخسة إىل ما
ال يتناهى وكل ما أسقطت واحدا من عدد معني زال اسم ذلك العدد وزالت حقيقته
فالواحد بذاته حيفظ وجود أعيان األعداد وبامسه يعدمها كذلك إذا قلت القدمي فىن احملدث
وإذا قلت اهلل فىن العامل وإذا أخليت العامل من حفظ اهلل مل يكن للعامل وجود وفىن وإذا
سرى حفظ اهلل يف العامل بقي العامل موجودا فبظهوره وجتليه يكون العامل باقيا وعلى هذه
الطريقة أصحابنا وهي طريقة النبوة واملتكلمون من األشاعرة أيضا عليها وهم القائلون
بانعدام األعراض ألنفسها وهبذا يصح افتقار العامل إىل اهلل يف بقائه يف كل نفس وال يزال
اهلل خالقا على الدوام وغريهم من أهل النظر ال يصح هلم هذا املقام وأخربين مجاعة من
أهل النظر من علماء الرسوم أن طائفة من احلكماء عثروا على هذا ورأيته مذهبا البن
السيد البطليوسي يف كتاب ألفه يف هذا الفن ﴿ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة أقطاب "صل فقد نويت وصالك" وهو من منزل العامل
النوراني

ج ااااااا ج نااااااا ج اااااااوج ز ااااااان ج يااااااا
ج ااااااا ج ااااااا ج اااااااوج ز ااااااان ج قااااااا
إل جساااااااااااااااأ ج قااااااااااااااا لج ااااااااااااااا جل
ج و ااااااااااا ج اااااااااااوج ن ناااااااااااوجغيااااااااااا جل
هاااااااا ج ناااااااا ج ن اااااااا ج ااااااااوج اااااااا

ج
لج
ج
ج
ج

ا اااااااااااااااي ج
اأ ياااااااااااااااااو
ز ااااااااااااااااااا ج
ز اااااااااااااااا جل
اااااااااااااوج

ا ااااااااااااااا ج
ج ااااااااااااااااا ج أ
قاااااااااااااااااااوي ج ن
ج ناااااااااااااااا ج
ينااااااااااااا ج ااااااااااااا

ج ز اااااااااااااااو ج
ز اااااااااااااااااو ج
ز اااااااااااااااااااو ج
ز اااااااااااااااااو ج
ج نز اااااااااااااو ج

ذكر منازل الصالة ومناصلها

اعلم أيها الويل احلميم توالك اهلل بعنايته إن اهلل تعاىل يقول يف كتابه العزيز
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ﴾[املائدة ]54:فقدم حمبته إياهم على حمبتهم إياه وقال ﴿ﲾ ﲿ
ﳂ ﳄ ﳅ﴾[القربة ]186:فقدم إجابته لنا إذا دعوناه على إجابتنا له إذا
ﳃ
ﳀﳁ
دعانا وجعل االستجابة من العبيد ألهنا أبلغ من اإلجابة فإنه ال مانع له من اإلجابة سبحانه
فال فائدة للتأكيد ولإلنسان موانع من اإلجابة ملا دعاه اهلل إليه وهي اهلوى والنفس
والشيطان والدنيا فلذلك أمر باالستجابة فإن االستفعال أشد يف املبالغة من األفعال وأين
االستخراج من اإلخراج وهلذا يطلب الكون من اهلل العون يف أفعاله ويستحيل على اهلل أن
يستعني مبخلوق قال تعاىل تعليما لنا أن نقول ﴿ﱔ ﱕ﴾[الفاحتة ]5:من هذا الباب
فلهذا قال يف هذا الباب صل فقد نويت وصالك فقد قدم اإلرادة منه لذلك فقال صل فإذا
تعملت يف الوصلة فذلك عني وصلته بك فلذلك جعلها نية ال عمال قال رسول اهلل :
"يقول اهلل تعاىل :من تقرب إيل شربا تقربت منه ذراعا" .وهذا قرب خمصوص يرجع إىل ما
تتقرب إليه سبحانه به من األعمال واألحوال فإن القرب العام قوله تعاىل ﴿ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎ ﱏ﴾[ق﴿ ،]16:ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾[الواقعة ]85:فضاعف القرب
بالذراع فإن الذراع ضعف للبشر أي قوله صل هو قرب مث تقريب إليه شربا فتبدي لك
إنك ما تقربت إليه إال به ألنه لوال ما دعاك وبني لك طريق القربة وأخذ بناصيتك فيها ما
متكن لك أن تعرف الطريق اليت تقرب منه ما هي ولو عرفنها مل يكن لك حول وال قوة إال
به.
﴿ﲓ
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يف معرفة سر سلمان الذي أحلقه بأهل البيت واألقطاب الذين
ورثه منهم ومعرفة أسرارهم

اااااااااا ج ااااااااا زاوجااااااااااو ج ااااااااايمج ااااااااا ج
ااااااا ج ناااااا لج ناااااا ج اااااا ج ناااااا ج ااااااو ج
ااااااااو ا جين اااااااا ج اااااااا ج اااااااا لج اااااااا ج
اااااااا جيو ااااااافج ااااااا جز ااااااايلج زازااااااا ج
اااااااااا ج ي زااااااااا ج ااااااااا ج اااااااااولجساااااااااي ج
ااااااااا ج قاااااااا ج اااااااا ج ااااااااو جساااااااااي ج
اااااااااللجي ااااااااا ا ج ااااااااا جنفسااااااااا ج اااااااااا ج
ااااااا ج اااااا جنفساااااا ج اااااا ج اااااالج اااااا ج

نااااااا ج نف اااااااولجيااااااا ج ااااااا ج زقااااااا ي
ااااا ج ااااا ج شااااا ج يااااا ج نااااا جز يااااا
إلج اااااااااااو ج ااااااااااا جشااااااااااا وج زقزيااااااااااا
جياااااااااا ج اااااااااافج اااااااااا ج قااااااااااا
إ يااااااااااا جي ااااااااااافج زاااااااااااو ج اااااااااااا
ااااااااا جيااااااااا لجاساااااااااز ج ااااااااا ج ساااااااااز
اااااااا جياااااااا لج اااااااافج نفااااااااومج ق اااااااا
ااااااااااا ج يونااااااااااا جزااااااااااا ي ج ز يااااااااااا

اعلم أيدك اهلل أنا روينا من حديث جعفر بن حممد الصادق عن أبيه حممد بن علي
عن أبيه علي بن احلسني عن أبيه احلسني بن علي عن أبيه علي بن أيب طالب عن رسول اهلل
 أنه قال" :موىل القوم منهم" وخرج الترمذي عن رسول اهلل  أنه قال" :أهل القرآن
هم أهل اهلل وخاصته" .وقال تعاىل يف حق املختصني من عباده ﴿ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
ﲏ﴾[احلجر ]42:فكل عبد إهلي توجه ألحد عليه حق من املخلوقني فقد نقص من
عبوديته هلل بقدر ذلك احلق فإن ذلك املخلوق يطلبه حبقه وله عليه سلطان به فال يكون
عبدا حمضا خالصا هلل وهذا هو الذي رجح عند املنقطعني إىل اهلل انقطاعهم عن اخللق
ولزومهم السياحات والرباري والسواحل والفرار من الناس واخلروج عن ملك احليوان
فإهنم يريدون احلرية من مجيع األكوان ولقيت منهم مجاعة كبرية يف أيام سياحيت ومن
الزمان الذي حصل يل فيه هذا املقام ما ملكت حيوانا أصال بل وال الثوب الذي ألبسه فإين
ال ألبسه إال عارية لشخص معني أذن يل يف التصرف فيه والزمان الذي أمتلك الشيء فيه
أخرج عنه يف ذلك الوقت إما باهلبة أو بالعتق إن كان ممن يعتق.
وهذا حصل يل ملا أردت التحقق بعبودية االختصاص هلل قيل يل ال يصح لك ذلك
حىت ال يقوم ألحد عليك حجة قلت وال هلل إن شاء اهلل قيل يل وكيف يصح لك أن ال
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يقوم هلل عليك حجة قلت إمنا تقام احلجج على املنكرين ال على املعترفني وعلى أهل
الدعاوي وأصحاب احلظوظ ال على من قال مايل حق وال حظ.
وملا كان رسول اهلل  عبدا حمضا قد طهره اهلل وأهل بيته تطهريا وأذهب عنهم
الرجس وهو كل ما يشينهم فإن الرجس هو القذر عند العرب هكذا حكي الفراء قال
تعاىل ﴿ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﴾[األحزاب ]33:فال يضاف
إليهم إال مطهر والبد فإن املضاف إليهم هو الذي يشبههم فما يضيفون ألنفسهم إال من له
حكم الطهارة والتقديس فهذه شهادة من النيب  لسلمان الفارسي بالطهارة واحلفظ
اإلهلي والعصمة حيث قال فيه رسول اهلل " :سلمان منا أهل البيت" ،وشهد اهلل هلم
بالتطهري وذهاب الرجس عنهم.
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يف معرفة شخص حتقق يف منزل األنفاس فعاين منها أمورا أذكرها
إن شاء اهلل

إ ج قااااااااااااا جاو نفاااااااااااااومج اااااااااااااو ج
جإ جز ااااااااا جن ااااااااا ج اااااااااي جيونا اااااااااو ج
قو اااااااااا جاااااااااااوو ج اااااااااا جيساااااااااا ن ج
اااااااا ج اااااااا ج نيااااااااالجإ ج ققاااااااا ج ااااااااا ج
ج
إ ج ج اااااااااااااااوه جزقااااااااااااااا لج ااااااااااااااا
اااااااااا ج اااااااااافجهللاج ياااااااااا ج اااااااااالج نقاااااااااااظ ج

ج ااااااا ج قااااااا جإ ج اااااااو جإنساااااااو
اااااااو
ااااااااااا ج اااااااااااو ج إ ساااااااااااو ج ال ساااااااااااو
ج يااااااااااا ج ن اااااااااااو ج ااااااااااا
يااااااااااا
ااااااوج اااااا ج اااااا ج اااااا ج ااااااي جإنسااااااو
ج جاوونااااااااااااااا جزقاااااااااااااااا لج ااااااااااااااااو
اااااا ج ااااااولج اااااالوج ااااااوج ياااااا جنق ااااااو

اعلم أيدك اهلل بروح القدس أن املعلومات خمتلفة ألنفسها وأن اإلدراكات اليت تدرك
هبا املعلومات خمتلفة أيضا ألنفسها كاملعلومات ولكن من حيث أنفسها وذواهتا ال من
حيث كوهنا إدراكات وإن كانت مسألة خالف عند أرباب النظر وقد جعل اهلل لكل
حقيقة مما جيوز أن يعلم إدراكا خاصا عادة ال حقيقة أعين حملها وجعل املدرك هبذه
اإلدراكات هلذه املدركات عينا واحدة وهي ستة أشياء مسع وبصر وشم وملس وطعم
وعقل وإدراك مجيعها لألشياء ما عدا العقل ضروري ولكن األشياء اليت ارتبطت هبا عادة
ال ختطئ أبدا وقد غلط يف هذا مجاعة من العقالء ونسبوا الغلط للحس وليس كذلك وإمنا
الغلظ للحاكم.
وأما إدراك العقل املعقوالت فهو على قسمني منه ضروري مثل سائر اإلدراكات
ومنه ما ليس بضروري بل يفتقر يف علمه إىل أدوات ست منها احلواس اخلمس اليت
ذكرناها ومنها القوة املفكرة وال خيلو معلوم يصح أن يعلمه خملوق أن يكون مدركا بأحد
هذه اإلدراكات وإمنا قلنا إن مجاعة غلطت يف إدراك احلواس فنسبت إليها األغاليط وذلك
أهنم رأوا إذا كانوا يف سفينة جتري هبم مع الساحل رأوا الساحل جيري جبري السفينة فقد
أعطاهم البصر ما ليس حبقيقة وال معلوم أصال فإهنم عاملون علما ضروريا أن الساحل مل
يتحرك من مكانه وال يقدرون على إنكار ما شاهدوه من التحرك.
وكذلك إذا طعموا سكرا أو عسال فوجدوه مرا وهو حلو فعلموا ضرورة أن حاسة
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الطعم غلطت عندهم ونقلت ما ليس بصحيح واألمر عندنا ليس كذلك ولكن القصور
والغلط وقع من احلاكم الذي هو العقل ال من احلواس فإن احلواس إدراكها ملا تعطيه
حقيقتها ضروري كما إن العقل فيما يدركه بالضرورة ال خيطئ وفيما يدركه باحلواس أو
بالفكر قد يغلط فما غلط حس قط وال ما هو إدراكه ضروري فال شك أن احلس رأى
حتركا بال شك ووجد طعما مرا بال شك فأدرك البصر التحرك بذاته وأدرك الطعم قوة
املرارة بذاته وجاء عقل فحكم إن الساحل متحرك وأن السكر مر وجاء عقل آخر وقال إن
اخللط الصفراوي قام مبحل الطعم فأدرك املرارة وحال ذلك اخللط بني قوة الطعم وبني
السكر فإذن فما ذاق الطعم إال مرارة الصفراء فقد أمجع العقالن من الشخصني على أنه
أدرك املرارة بال شك واختلف العقالن فيما هو املدرك للطعم فبان إن العقل غلط ال احلس
فال ينسب الغلط أبدا يف احلقيقة إال للحاكم ال للشاهد.
ومن علوم صاحب هذا املقام نزول القرآن فرقانا ال قرآنا فإذا علمه قرآنا فليس من
االسم الرمحن وإمنا االسم الرمحن ترجم له عن اسم آخر إهلي يتضمنه االسم الرمحن وأنه
نزل يف ليلة مباركة وهي ليلة القدر فعرف بنزوله مقادير األشياء وأوزاهنا وعرف بقدره
منها كما نزل الرب تعاىل يف الثلث الباقي من الليل فالليل حمل النزول الزماين للحق وصفته
اليت هي القرآن وكان الثلث الباقي من الليل يف نزول الرب غيب حممد  وغيب هذا
النوع اإلنساين فإن الغيب ستر والليل ستر ومسي هذا الباقي من الليل الثلث ألن هذه النشأة
اإلنسانية هلا البقاء دائما يف دار اخللود فإن الثلثني األولني ذهبا بوجود الثلث الباقي أو
اآلخر من الليل فيه نزل احلق فأوجب له البقاء أيضا وهو ليل ال يعقبه صباح أبدا فال
يذهب لكن ينتقل من حال إىل حال ومن دار إىل دار كما ينتقل الليل من مكان إىل مكان
أمام الشمس وإمنا يفر أمامها لئال تذهب عينه إذ كان النور ينايف الظلمة وتنافيه غري أن
سلطان النور أقوى فالنور ينفر الظلمة والظلمة ال تنفر النور وإمنا هو النور ينتقل فتظهر
الظلمة يف املوضع الذي ال عني للنور فيه.
أال ترى احلق تسمى بالنور ومل يتسم بالظلمة إذ كان النور وجودا والظلمة عدما
وإذ كان النور ال تغالبه الظلمة بل النور الغالب كذلك احلق ال يغالبه اخللق بل احلق الغالب
فسمى نفسه نورا فتذهب السماء وهو الثلث األول من الليل وتذهب األرض وهو الثلث
الثاين من الليل ويبقى اإلنسان يف الدار اآلخرة أبد اآلبدين إىل غري هناية وهو الثلث الباقي
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من الليل وهو الولد عن هذين األبوين السماء واألرض فنزل القرآن يف الليلة املباركة يف
الثلث اآلخر منها وهو اإلنسان الكامل ففرق فيه كل أمر حكيم فتميز عن أبويه بالبقاء
﴿ﲈﲉﲊ ﲋ﴾[الشعراء ]193:هو حممد  أال ترى الشارع كيف قال يف ولد الزنا إنه
شر الثالثة وكذلك ولد احلالل خري الثالثة من هذا الوجه خاصة فإن املاء الذي خلق منه
الولد من الرجل واملرأة أراد اخلروج وهو املاء الذي تكون منه الولد وهو األمر الثالث
فحرك ملا أراد اخلروج األبوين للنكاح ليخرج وكان حتريكه هلما على غري وجه مرضي
شرعا يسمى سفاحا فقيل فيه إنه شر الثالثة أي هو سبب احلركة اليت هبا انطلق عليهم اسم
الشر فجعله ثالثة أثالث األبوان ثلثان والولد ثالث كذلك قسم الليل على ثالثة أثالث
ثلثان ذاهبان ومها السماء واألرض وثلث باق وهو اإلنسان وفيه ظهرت صورة الرمحن
وفيه نزل القرآن.
وإمنا مسيت السماء واألرض ليال ألن الظلمة هلا من ذاهتا واإلضاءة فيها من غريها
من األجسام املستنرية اليت هي الشمس وأمثاهلا فإذا زالت الشمس أظلمت السماء واألرض
فهذا يا أخي قد استفدت علوما مل تكن تعرفها قبل هذا وهي علوم هذا الشخص احملقق
مبنزل األنفاس وكل ما أدركه هذا الشخص فإمنا أدركه من الروائح بالقوة الشمية ال غري
وقد رأينا منهم مجاعة بإشبيلية ومبكة وبالبيت املقدس وفاوضناهم يف ذلك مفاوضة حال ال
مفاوضة نطق كما أين فاوضت طائفة أخرى من أصحاب النظر البصري بالبصر فكنت
أسأل وأجاب ونسأل وجنيب مبجرد النظر ليس بيننا كالم معتاد وال اصطالح بالنظر أصال
لكن كنت إذا نظرت إليه علمت مجيع ما يريده مين وإذا نظر إىل علم مجيع ما نريده منه
فيكون نظره إيل سؤاال أو جوابا ونظري إليه كذلك فنحصل علوما مجة بيننا من غري كالم
ويكفي هذا القدر من بعض علم هذا الشخص فإن علومه كثرية أحطنا هبا فمن أراد أن
يعرف مما ذكرناه شيئا فليعلم الفرق بني يف ،يف قوله كان يف عماء وبني استوى يف قوله
﴿ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ﴾[طه ]5:ومل يقل يف كما قال يف السماء ويف الليل ويتبني لك يف
كل ما ذكرناه مقام مجع اجلمع ومقام اجلمع ومقام التفرقة ومقام متييز املراتب ﴿ﲀ ﲁ
ﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة اجلنة ومنازهلا ودرجاتها وما يتعلق بهذا الباب
زااااااا ج ناااااااظج س ساااااااظج نقسااااااا ج
اااااااااالجلوج ااااااااااالجز ااااااااااا وج وناااااااااااا ج
ناااااااظج ز و اااااااو ج زااااااا ج نف قااااااا ج
ااااااا ج ناااااااوجنسز ااااااا جا اااااااو ج
نااااااا ج
اااااا ج جغياااااا ج اااااا وج اااااا ج انااااااو ج
ااااااااو اج اااااااالج شاااااااا جي هااااااااو ج

اااااااااااولجزونا اااااااااااو ج
إ ااااااااااا ج ناااااااااااو لج
اااااااااااا جإ ي اااااااااااوج سااااااااااالجهللاجز ا اااااااااااو ج
جز قا اااااااااو ج
ن ااااااااا ي ج ناااااااااو ج ااااااااا
ا اااااااو ج
ن ناااااااوج يااااااا ج ااااااا ج ااااااا ج
ج شااااااااا ج ا اااااااااو ج
ااااااااا لج نااااااااا ج
نااااااا ج ااااااا جل زااااااا ج ااااااا لجي ساااااااا و ج

اعلم أيدنا اهلل وإياك أن اجلنة جنتان جنة حمسوسة وجنة معنوية والعقل يعقلهما معا
كما إن العامل عاملان عامل لطيف وعامل كثيف وعامل غيب وعامل شهادة والنفس الناطقة
املخاطبة املكلفة هلا نعيم مبا حتمله من العلوم واملعارف من طريق نظرها وفكرها وما
وصلت إليه من ذلك باألدلة العقلية ونعيم مبا حتمله من اللذات والشهوات مما يناله بالنفس
احليوانية من طريق قواها احلسية من أكل وشرب ونكاح ولباس وروائح ونغمات طيبة
تتعلق هبا األمساع ومجال حي يف صورة حسنة معشوقة يعطيها البصر يف نساء كاعبات
ووجوه حسان وألوان متنوعة وأشجار وأهنار كل ذلك تنقله احلواس إىل النفس الناطقة
فتلتذ به طبيعتها ولو مل يلتذ به إال الروح احلساس احليواين ال النفس الناطقة لكان احليوان
يلتذ بالوجه اجلميل من املرأة املستحسنة والغالم احلسن الوجه واأللوان واملصاغ فلما مل نر
شيئا من احليوان يلتذ بشيء من ذلك علمنا قطعا إن النفس الناطقة هي اليت تلتذ جبميع ما
تعطيه القوة احلسية مما تشاركها يف إدراكه احليوانات ومما ال تشاركها فيه.
واعلم أن اهلل خلق هذه اجلنة احملسوسة بطالع األسد الذي هو اإلقليد وبرجه هو
األسد وخلق اجلنة املعنوية اليت هي روح هذه اجلنة احملسوسة من الفرح اإلهلي من صفة
الكمال واالبتهاج والسرور فكانت اجلنة احملسوسة كاجلسم واجلنة املعقولة كالروح وقواه
وهلذا مساها احلق تعاىل الدار احليوان حلياهتا فأهلها يتنعمون فيها حسا ومعىن فاملعىن الذي
هو اللطيفة اإلنسانية واجلنة أيضا أشد تنعما بأهلها الداخلني فيها وهلذا تطلب مألها من
الساكنني وقد ورد يف خرب عن النيب " :أن اجلنة اشتاقت إىل بالل وعلي وعمار
وسلمان" فوصفها بالشوق إىل هؤالء وما أحسن موافقة هذه األمساء ملا يف شوقها من
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املعاين فإن الشوق من املشتاق فيه ضرب أمل لطلب اللقاء وبالل من أبل الرجل من مرضه
واستبل ويقال بل الرجل من دائه وبالل معناه وسلمان من السالمة من اآلالم واألمراض
وعما رأى بعمارهتا بأهلها يزول أملها فإن اهلل سبحانه يتجلى لعباده فيها فعلي يعلو بذلك
التجلي شأهنا على النار اليت هي أختها حيث فازت بدرجة التجلي والرؤية إذ كانت النار
دار حجاب فانظر يف موافقة هذه األمساء األربعة لصورة حال اجلنة حني وصفها بالشوق
إىل هؤالء األصحاب من املؤمنني.
والناس على أربع مراتب يف هذه املسألة فمنهم من يشتهي ويشتهي وهم األكابر
من رجال اهلل من رسول ونيب وويل كامل ومنهم من يشتهي وال يشتهي وهم أصحاب
األحوال من رجال اهلل املهيمون يف جالل اهلل الذين غلب معناهم على حسهم وهم دون
الطبقة األوىل فإهنم أصحاب أحوال ومنهم من يشتهي وال يشتهي وهم عصاة املؤمنني
ومنهم من ال يشتهي وال يشتهي وهم املكذبون بِيَ ْومِ الدِّينِ والقائلون بنفي اجلنة احملسوسة
وال خامس هلؤالء األربعة األصناف واعلم أن اجلنات ثالث جنات جنة اختصاص إهلي
وهي اليت يدخلها األطفال الذين مل يبلغوا حد العمل وحدهم من أول ما يولد إىل أن
يستهل صارخا إىل انقضاء ستة أعوام ويعطي اهلل من شاء من عباده من جنات االختصاص
ما شاء ومن أهلها اجملانني الذين ما عقلوا ومن أهلها أهل التوحيد العلمي ومن أهلها أهل
الفترات ومن مل تصل إليهم دعوة رسول واجلنة الثانية جنة مرياث يناهلا كل من دخل اجلنة
ممن ذكرنا ومن املؤمنني وهي األماكن اليت كانت معينة ألهل النار لو دخلوها واجلنة الثالثة
جنة األعمال وهي اليت ينزل الناس فيها بأعماهلم فمن كان أفضل من غريه يف وجوه
التفاضل كان له من اجلنة أكثر وسواء كان الفاضل دون املفضول أومل يكن غري أنه فضله
يف هذا املقام هبذه احلالة فما من عمل من األعمال إال وله جنة ويقع التفاضل فيها بني
أصحاهبا حبسب ما تقتضي أحواهلم ورد يف احلديث الصحيح عن النيب  أنه قال لبالل:
"يا بالل مب سبقتين إىل اجلنة فما وطئت منها موضعا إال مسعت خشخشتك أمامي فقال يا
رسول اهلل ما أحدثت قط إال توضأت وال توضأت إال صليت ركعتني فقال رسول اهلل 
هبما" ،فعلمنا أهنا كانت جنة خمصوصة هبذا العمل فكان رسول اهلل  يقول لبالل" :مب
نلت أن تكون مطرقا بني يدي حتجبين من أين لك هذه املسابقة إىل هذه املرتبة فلما ذكر
له ذلك قال له  هبما" ،فما من فريضة وال نافلة وال فعل خري وال ترك حمرم ومكروه إال
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وله جنة خمصوصة ونعيم خاص يناله من دخلها.
والتفاضل على مراتب فمنها بالسن ولكن يف الطاعة واإلسالم فيفضل الكبري السن
على الصغري السن إذا كانا على مرتبة واحدة من العمل بالسن فإنه أقدم منه فيه ويفضل
أيضا بالزمان فإن العمل يف رمضان ويف يوم اجلمعة ويف ليلة القدر ويف عشر ذي احلجة
ويف عاشوراء أعظم من سائر األزمان وكل زمان عينه الشارع وتقع املفاضلة باملكان
كاملصلي يف املسجد احلرام أفضل من صالة املصلي يف مسجد املدينة وكذلك الصالة يف
مسجد املدينة أفضل من الصالة يف املسجد األقصى وهكذا فضل الصالة يف املسجد
األقصى على سائر املساجد ويتفاضلون أيضا باألحوال فإن الصالة يف اجلماعة يف الفريضة
أفضل من صالة الشخص وحده وأشباه هذا ويتفاضلون باألعمال فإن الصالة أفضل من
إماطة األذى وقد فضل اهلل األعمال بعضها على بعض ويتفاضلون أيضا يف نفس العمل
الواحد كاملتصدق على رمحه فيكون صاحب صلة رحم وصدقة واملتصدق على غري رمحه
دونه يف األجر وكذلك من أهدى هدية لشريف من أهل البيت أفضل ممن أهدى لغري
شريف أو بره أو أحسن إليه.
مث اعلم أن أهل اجلنة أربعة أصناف الرسل وهم األنبياء واألولياء وهم أتباع الرسل
على بصرية وبينة من رهبم واملؤمنون وهم املصدقون هبم عليهم السالم والعلماء بتوحيد اهلل
إنه ال إله إال هو من حيث األدلة العقلية قال اهلل تعاىل ﴿ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ﴾[ال عمران ]18:وهؤالء هم الذين أريده بالعلماء وفيهم يقول اهلل
ﳠ﴾[اجملادلة.]11:
ﳡ
تعاىل ﴿ﳘ ﳙﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞﳟ
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يف معرفة ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل وهو االميان
شاااااااااااااااااااا جهللاج اااااااااااااااااااا جياااااااااااااااااااا لج ج
ج
ااااااااااااااا جاااااااااااااااال جشااااااااااااااا
ااااااااااااااا ج
ج
اااااااااااا ج ناااااااااااا ج ن اااااااااااا جشااااااااااااا
ااااااااا ج اااااااااولج سااااااااا لج ااااااااا ج ااااااااا ج
ااااااااااالج اااااااااااوج نزااااااااااا ج اااااااااااولجاااااااااااا ج
ج
اااااااااوج ااااااااا ج نااااااااامج ن ااااااااا جشااااااااا

ناااااااااااااااااااا ج جإ اااااااااااااااااااا جإ
ناااااااااااااااااااا ج جإ اااااااااااااااااااا جإ
ناااااااااااااااااااا ج جإ اااااااااااااااااااا جإ
إناااااااااااااااااااا ج جإ اااااااااااااااااااا جإ
اااااااااااا ج اننااااااااااااوج جإ اااااااااااا
ناااااااااااااااااااا ج جإ اااااااااااااااااااا جإ

جهاااااااااااااااااااا
جهاااااااااااااااااااا
جهاااااااااااااااااااا
جهاااااااااااااااااااا
جإ جهاااااااااااا
جهاااااااااااااااااااا

جهللا ج
جهللا ج
جهللا ج
جهللا ج
جهللا ج
جهللا ج

ذكر أركان اإلسالم اخلمس

مث قال " :من امسه امللك بىن اإلسالم على مخس" فصريه ملكا شهادة أن ال إله إال
اهلل وهي القلب وأن حممدا رسول اهلل حاجب الباب وإقام الصالة اجملنبة اليمىن وإيتاء
الزكاة اجملنبة اليسرى وصيام رمضان التقدمة واحلج الساقة ورمبا كانت الصالة التقدمة
لكوهنا نورا فهي حتجب امللك وقد ورد يف اخلرب أن حجابه النور وتكون الزكاة امليمنة ألهنا
إنفاق حيتاج إىل قوة إلخراج ما كان ميلكه عن ملكه ويكون احلج امليسرة ملا فيه من
اإلنفاق والقرابني حيث جتتمع بالزكاة يف الصدقة واهلدية وكالمها من أعمال األيدي
ويكون الصوم يف الساقة فإن اخللف نظري األمام وهو ضياء فإن الصرب ضياء يريد الصوم
والضياء من النور فهو أوىل بالساقة للموازنة فإن اآلخر ميشي على أثر األول وهكذا يكون
االميان اإلهلي يوم القيامة فيأيت االميان يوم القيامة يف صورة ملك على هذه الصفة فأهل ال
إله إال اهلل يف القلب وأهل الصالة يف التقدمة وأهل الزكاة وهي الصدقة يف امليمنة وأهل
احلج يف امليسرة وأهل الصيام يف الساقة جعلنا اهلل ممن قام بناء بيته على هذه القواعد فكان
بيته االميان وحده من القبلة الصالة ومن الشمال الصوم ومن الغرب صدقة السر ومن
الشرق احلج فلقد سعد ساكنه.
واعلم أن "ال إله إال اهلل" كلمة نفي وإثبات وهي أفضل كلمة قالتها األنبياء قال
رسول اهلل " :أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة" ،فيه إشارة لدعاء العارفني باهلل "وأفضل ما
قلته أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهلل" وهو حديث صحيح رواية ومعىن فالنفي البد أن
يرد على ثابت فينفيه فإنه إن ورد النفي على ما ليس بثابت وهو النفي أثبته ألن ورود
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النفي على النفي إثبات كما إن عدم العدم وجود فما نفى هذا النايف بقوله ال إله أخربونا
فقد استفهمناكم واملثبت أيضا هل حكمه حكم املنفي من أنه ال يثبت إال املنفي أو حكمه
حكم آخر يتميز به عن حكم النفي فأي شيء نفى هذا النايف وأي شيء أثبت هذا املثبت
هذا كله البد من حتقيقه إن شاء اهلل.
فاعلم إن النفي ورد على أعيان من املخلوقات ملا وصفت باأللوهية ونسبت إليها
وقيل فيها آهلة وهلذا تعجب من تعجب من املشركني ملا دعاهم رسول اهلل  إىل اهلل
ﱨ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ﴾[ص ]5:فسموها آهلة
ﱩ
الواحد فأخربنا اهلل عنه أنه قال ﴿ﱥ ﱦ ﱧ
وهي ليست هبذه الصفة فورد حكم النفي على هذه النسبة الثابتة عندهم إليها ال يف نفس
األمر ال على نفي األلوهية ألنه لو نفى النفي لكان عني اإلثبات ملا زعمه املشرك فكأنه
يقول للمشرك هذا القول الذي قلت ال يصح أي ما هو األمر كما زعمت والبد من إله
وقد انتفت الكثرة من اآلهلة حبرف اإلجياب الذي هو قوله إال وأوجبوا هذه النسبة إىل
املذكور بعد حرف اإلجياب وهو مسمى اهلل فقالوا ال إله إال اهلل فلم تثبت نسبة األلوهة هلل
بإثبات املثبت ألنه سبحانه إله لنفسه فأثبت املثبت بقوله إال اهلل هذا األمر يف نفس من مل
يكن يعتقد انفراده سبحانه هبذا الوصف فإن ثبت الثبت حمال وليس نفي املنفي مبحال فعلى
احلقيقة ما عبد املشرك إال اهلل ألنه لو مل يعتقد األلوهة يف الشريك ما عبده ﴿ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋ ﲌ﴾[االسراء ]23:ولذلك غار احلق هلذا الوصف فعاقبهم يف الدنيا إذ مل حيترموه
ورزقهم ومسع دعاءهم وأجاهبم إذا سألوا إهلهم يف زعمهم لعلمه سبحانه أهنم ما جلئوا إال
هلذه املرتبة وإن أخطئوا يف النسبة فشقوا يف اآلخرة شقاء األبد حيث نبههم الرسول على
توحيد من جتب له هذه النسبة فلم ينظروا وال نصحوا نفوسهم وهلذا كانت داللة كل
رسول حبسب ما كان الغالب على أهل زمانه لتقوم عليهم احلجة فتكون هلل ﴿ﱺ
ﱻ﴾[االنعام ]149:فعمت هذه الكلمة مرتبة العدم والوجود فلم تبق مرتبة إال وهي
داخلة حتت النفي واإلثبات فلها الشمول فمن قائل ال إله إال اهلل بنفسه ومن قائل ال إله إال
اهلل بنعته ومن قائل ال إله إال اهلل بربه ومن قائل ال إله إال اهلل بنعت ربه ومن قائل ال إله إال
اهلل حباله ومن قائل ال إله إال اهلل حبكمه وهو املؤمن خاصة واخلمسة الباقون ما هلم يف
االميان مدخل.
أما من قال "ال إله إال اهلل" بنفسه فهو الذي قاهلا من جتليه لنفسه فرأى استفادة
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وجوده من غريه فأعطته رؤية نفسه أن يقول ال إله إال اهلل وهو التوحيد الذايت الذي
أشارت إليه طائفة من احملققني.
وأما القائل ال إله إال اهلل بنعته فهو الذي وحده بعلمه فإن نعته العلم بتوحيد اهلل
وأحديته فنطقه علمه والفرق بينه وبني األول أن األول عن شهود وهذا الثاين عن وجود
والوجود قد يكون عن شهود وقد ال يكون وأما القائل ال إله إال اهلل بربه فهو الذي رأى
أن احلق عني الوجود ال أمر آخر وأن اتصاف املمكنات بالوجود هو ظهور احلق لنفسه
بأعياهنا وذلك أن استفادهتا الوجود هلا من اهلل إمنا هو من حيث وجوده فإن الوجود
املستفاد وهو الظاهر وهو عني احلكم به على هذه األعيان فقال ال إله إال اهلل بربه وأما
القائل ال إله إال اهلل بنعت ربه فإنه رأى أن احلق سبحانه من حيث أحديته وذاته ما هو
مسمى اهلل والرب فإنه ال يقبل اإلضافة ورأى أن مسمى الرب يقتضي املربوب ومسمى اهلل
يطلب املألوه ورأى أهنم ملا استفادوا منه الوجود ثبت له اسم الرب إذ كان املربوب يطلبه
فاملربوب أصل يف ثبوت االسم الرب ووجود احلق أصل يف وجود املمكنات ورأى أن ال
إله إال اهلل ال تطلبه عني الذات فقال ال إله إال اهلل بنعت الرب الذي نعته به املربوب فالعلم
بنا أصل يف علمنا به يقول " :من عرف نفسه عرف ربه" فوجودنا موقوف على
وجوده والعلم به موقوف على العلم بنا فهو أصل يف وجه وحنن أصل يف وجه.
وأما القائل ال إله إال اهلل حباله فهو الذي يستند يف أموره إىل غري اهلل فإذا مل يتفق له
حصول ما طلب حتصيله ممن استند إليه وسدت األبواب يف وجهه من مجيع اجلهات رجع
إىل اهلل اضطرارا فقال ال إله إال اهلل حباله وهؤالء األصناف كلهم ال يتصفون باإلميان ألنه
ما فيهم من قاهلا عن تقليد وأما من قال ال إله إال اهلل حبكمه فهو الذي قاهلا لقول الشارع
حيث أوجب عليه أن يقوهلا وحكم عليه أن يقوهلا ولوال هذا احلكم ما قاهلا على جهة
القربة إىل اهلل ورمبا لو قاهلا قاهلا معلما أو معلما.
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يف معرفة أسرار الصالة وعمومها
ااااا ج ااااا ج ااااالج اااااوج ااااا ج ااااا ج ااااا ز ج
ااااااااااا جي ااااااااااا جاو نو اااااااااااو ج ن اااااااااااو ج
ياااااااا ج ساااااااا ج اااااااا ج ااااااااو جإ و اااااااا ج
ز ي اااااااااوج ز ايااااااااا جإ ج نااااااااا ج اااااااااوا ج
ز نين اااااااااوج زساااااااااني جإ ج نااااااااا جزوا اااااااااو ج
ااااااااوجاااااااااي جهاااااااالي ج قااااااااو ي جغويااااااااظ ج
اااااا جنااااااو ج اااااا ج اااااا ج اااااا ج الناااااا ج
إ ج اااااالجساااااا ج اااااا ج اااااا ج غفنااااااظ ج
إ ج ااااو ج اااا ج اااا جإ اااا ج ااااي ج و اااا ج
اااااا ج نف ااااااو ج ااااااااج قااااااوج قاااااا ج
ااااااو ج ناااااا ج شااااااففج اااااا ي ج اااااا ز ج
ااااااافجساااااااا ظ ج
ااااااااي ج ااااااا ج فااااااالج
جزاااااانمجياااااا ج ياااااا ج شاااااا ج اااااا ز ج
اااااااااااظج ن ااااااااااو ج
اااااااااااو ج ز ياااااااااا ج
إ ج اااااااااالج ساااااااااا ج نياااااااااا ي ج الناااااااااا ج
ج
اااااااا ج ااااااااو جيسزسااااااااق جي اااااااا لج
ااااااااالوج اااااااااااو ج ااااااااا جز ن اااااااااا

ساااا ج يااااظج اااا ج اااا ج نااااو ج
إ ج اااااو ج ااااا ج ااااان ج ف ي اااااظج ازااااا ج
إ ج ااااااو ج أ ااااااوج قاااااا جاناااااا ج اااااا ج
إ ج ااااااااالج ااااااااا ج ج ااااااااا جسااااااااا ج
زااااااا ج نياااااااوج ااااااا ج يناااااااظج سااااااا و ج
سااااا جغيااااا ج اااااوجز ااااامج اااااوجزااااا ج
ياااا ج يااااا ج ااااا ه ج واااا ج ااااا ج ساااااز ج
جي ااااااااا ج ااااااااوجساااااااا و ج
ل اااااااا ج اااااااا
شااااو ج اااا ج فاااا جياااانقدج ااااوج اااا ج
سااااا ج فااااا ج ااااا ج ااااااو ج ااااا ج ساااااو ج
ااااااو ظج اااااا ج
زفاااااا جاو اااااالوج ااااااو ج
ااان ج نااا جوااا ج
شااا جإ ج اااو ج
ااااا ج ونااااافج شااااا مج نيااااا ج سااااانو ج
ز اااا ج اااا ج ساااااوقج اااا ج ناااااظج ناااا ج
اااااو ج ااااا ج ااااانفمج نااااامجياااااوج زااااا ج
ز اااااا لج اااااا ج اااااا لج ناااااامجز ز اااااا ج
ج ااااايمج نساااااو جغيااااا ج ااااالوجسااااا

وصل يف اعتبار قراءة فاحتة الكتاب يف الصالة

اعلم أن العامل باهلل إذا فرغ من الذي ذكرناه يشرع يف القراءة على حد ما أمره اهلل
به عند قراءة القرآن من التعوذ لكونه قارئا ال لكونه مصليا وملا علمتك إن اهلل يقول عند
قراءة العبد القرآن كذا جوابا على حكم اآلية اليت يقرأها فينبغي لإلنسان إذا قرأ اآلية أن
يستحضر يف نفسه ما تعطيه تلك اآلية على قدر فهمه فإن اجلواب يكون مطابقا ملا
استحضرته من معاين تلك اآلية وهلذا ورد يف اجلواب أدىن مراتب العامة جممال إذا العامي
والعجمي الذي ال علم له مبعىن ما يقرأ يكون قول اهلل له ما ورد يف اخلرب فإن فصلت يف
االستحضار فصل اهلل لك اجلواب فال يفوتنك هذا القدر يف القراءة فإن به تتميز مراتب
العلماء باهلل والناس يف صالهتم فإذا فرغ اإلنسان من التوجيه فليقل أعوذ باهلل من الشيطان
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الرجيم هذا نص القرآن وقد ورد يف السنة الصحيحة أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان
الرجيم قال تعاىل﴿ :ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾[النحل ]98:فالعارف إذا
تعوذ ينظر يف احلال الذي أوجب له التعوذ وينظر يف حقيقة ما يتعوذ به وينظر يف ما ينبغي
أن يعاذ به فيتعوذ حبسب ذلك فمن غلب عليه يف حاله إن كل شيء يستعاذ منه بيد سيده
وأن كل ما يستعاذ به بيد سيده وأنه يف نفسه عبد حمل التصريف والتقليب فعاذ من سيده
بسيده وهو قوله " :وأعوذ بك منك" وهذه استعاذة التوحيد فيستعيذ به من االحتاد قال
تعاىل ﴿ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ﴾[الدخان ]49:وقال ﴿ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ﴾[غافر ]35:وقال الكربياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعين واحدا منهما قصمته
ومن نزل عن هذه الدرجة يف االستعاذة استعاذ مما ال يالئم مبا يالئم فعال كان أو صفة هذه
قضية كلية واحلال يعني القضايا واحلكم يكون حبسبها.
ورد يف اخلرب "أعوذ برضاك من سخطك" أي مبا يرضيك مما يسخطك فقد خرج
العبد هنا عن حظ نفسه بإقامة حرمة حمبوبه فهذا هلل مث الذي لنفسه من هذا الباب قوله
ومبعافاتك من عقوبتك فهذا يف حظ نفسه وأي املرتبتني أعلى يف ذلك نظر فمن نظر إىل ما
يقتضيه جالل اهلل من أنه ال يبلغ ممكن أي ليس يف حقيقة املمكن قبول ما ينبغي جلالل اهلل
من التعظيم وأن ذلك حمال يف نفس األمر مل ير إال أن يكون يف حظ نفسه فإن ذلك عائد
عليه ومن نظر يف قوله ﴿ﱧ ﱨ﴾[الذاريات ]56:قال ما يلزمين من حق ريب إال ما نبلغه
قويت فأنا ال أعمل إال يف حق ريب ال يف حق نفسي فشرع الشارع االستعاذتني يف هذين
الشخصني ومن رأى أن وجوده هو وجود ربه إذ مل يكن له من حيث هو وجود قال أعوذ
بك منك وهي املرتبة الثالثة وثبت يف هذه املرتبة عني العبد فالقارئ للقرآن إذا تعوذ عند
قراءة القرآن علمه املكلف وهو اهلل تعاىل كيف يستعيذ ومبن يستعيذ وممن يستعيذ فقال له
﴿ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾ فأعطاه االسم اجلامع وذكر له القرآن وما
خص آية من آية لذلك مل خيص امسا من اسم بل أتى باالسم اهلل فالقارئ ينظر يف حقيقة ما
يقرأ وينظر فيما ينبغي أن يستعاذ منه يف تلك اآلية فيذكره يف استعاذته وينظر فيما ينبغي
أن يستعاذ به من أمساء اهلل أي اسم كان فيعينه بالذكر يف استعاذته.
وملا كان قارئ القرآن جليس اهلل من كون القرآن ذكرا والذاكر جليس اهلل مث زاد
أنه يف الصالة حال مناجاة اهلل فهو أيضا يف حال قرب على قرب كنور على نور كان
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األوىل أن يستعيذ هنا باهلل وتكون استعاذته من الشيطان ألنه البعيد يقال بئر شطون إذا
كانت بعيدة القعر والبعد يقابل القرب فتكون استعاذته يف حال قربه مما يبعده عن تلك
احلالة فلم يكن أوىل من اسم الشيطان مث نعته بالرجيم وهو فعيل فأما مبعىن املفعول فيكون
معناه من الشيطان املرجوم يعين بالشهب وهي األنوار احملرقة قال تعاىل ﴿ﱽ﴾ يعين
الكواكب ﴿ﱾ ﱿ﴾[امللك ]5:والصالة نور ورمجه اهلل باألنوار فكانت الصالة مما
ﲷ﴾
ﲸ
تعطي بعد الشيطان من العبد قال تعاىل ﴿ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
[العنكبوت ]45:بسبب ما وصفت به من اإلحرام وإن كان مبعىن الفاعل فهو ملا يرجم به
قلب العبد من اخلواطر املذمومة واللمات السيئة والوسوسة وهلذا كان رسول اهلل  إذا
قام يصلي من الليل وكرب تكبرية اإلحرام قال" :اهلل أكرب كبريا اهلل أكرب كبريا اهلل أكرب كبريا
واحلمد هلل كثريا واحلمد هلل كثريا واحلمد هلل كثريا واحلمد هلل كثريا وسبحان اهلل بكرة
وأصيال وسبحان اهلل بكرة وأصيال وسبحان اهلل بكرة وأصيال أعوذ باهلل من الشيطان
الرجيم من نفخه ونفثه ومهزه" .قال ابن عباس مهزه ما يوسوسه يف الصالة ونفثه الشعر
ونفخه الذي يلقيه من الشبه يف الصالة يعين السهو وهلذا قال النيب " إن سجود السهو
ترغيم للشيطان" فوجب على املصلي أن يستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم خبالص من قلبه
يطلب بذلك عصمة ربه.
وملا مل يعرف املصلي مبا يأتيه الشيطان من اخلواطر السيئة يف صالته والوسوسة مل
يتمكن أن يعني له ما يدفعها به فجاء باالسم اهلل اجلامع ملعاين األمساء إذ كان يف قوة هذا
االسم حقيقة كل اسم دافع يف مقابلة كل خاطر ينبغي أن يدفع فهكذا ينبغي للمصلي أن
يكون حاله يف استعاذته إن وفقه اهلل مث يقول بعد االستعاذة ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﴾ فإذا قاهلا
يقول اهلل يذكرين عبدي فينبغي على هذا أن يكون العامل يف ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﴾ اذكر
فتتعلق الباء هبذا الفعل إن صح هذا اخلرب وإن مل يصح فيكون الفعل اقرأ بسم اهلل فإنه ظاهر
يف اقرأ باسم ربك هذا يتكلفه لقوهلم إن املصادر ال تعمل عمل األفعال إال إذا تقدمت وأما
إذا تأخرت فتضعف عن العمل وهذا عندنا غري مرضي يف التعليل ألنه حتكم من النحوي
فإن العرب ال تعقل وال تعلل فيكون تعلق البسملة عندي بقوله احلمد هلل بأمسائه فإن اهلل ال
حيمد إال بأمسائه غري ذلك ال يكون وال ينبغي أن نتكلف يف القرآن حمذوفا إال لضرورة وما
هنا ضرورة فإن صح قول رسول اهلل  عن اهلل تبارك وتعاىل "إن العبد إذا قال ِبسْمِ اهلل
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الرحِيمِ يف مناجاته يف الصالة يقول اهلل يذكرين عبدي" فال نزاع هكذا روي عن
الرحْمنِ َّ
َّ
رسول اهلل  يقول "قال اهلل تعاىل قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني ولعبدي ما
الرحِيمِ فيذكرين عبدي يقول العبد
الرحْمنِ َّ
سأل يقول عبدي إذا افتتح الصالة ِبسْمِ اهلل َّ
الْحَمْدُ لَِّلهِ رَبِّ الْعالَمِنيَ قال اهلل محدين عبدي" وسيأيت احلديث مفصال يف كل كلمة إن
شاء اهلل تعاىل كما ذكرت ألفاظ التوجيه إىل آخر الفاحتة.
وذكر مسلم هذا احلديث ومل يذكر البسملة فيه فإذا قال العامل باهلل بِسْمِ اهلل
الرحِيمِ علق الباء مبا يف احلمد من معىن الفعل كما قلنا يقول ال يثين على اهلل إال
الرحْمنِ َّ
َّ
بأمسائه احلسىن فذكر من ذلك ثالثة أمساء االسم اهلل لكونه جامعا غري مشتق فينعت وال
ينعت به فإنه لألمساء كالذات للصفات فذكره أوال من حيث إنه دليل على الذات
كاألمساء األعالم كلها يف اللسان وإن مل يقو قوة اإلعالم ألنه وصف للمرتبة كاسم
السلطان فلما مل يدل إال على الذات اجملردة على اإلطالق من حيث ما هي لنفسها من غري
نسب مل يتوهم يف هذا االسم اشتقاق وهلذا مسيت بالبسملة وهو االسم مع اهلل أي قولك
بسم اهلل خاصة مثل العبدلة وهو قولك عبد اهلل وكذلك احلوقلة وهو احلول والقوة مع اهلل.
الرحْمنِ الرَّحِيمِ من األمساء املركبة كمثل بعلبك
مث قال إن العبد قال بعد ِبسْمِ اهلل َّ
ورام هرمز فسماه به من حيث ما هو اسم له ال من حيث املرحومني وال من حيث تعلق
الرمحة هبم بل من حيث ما هي صفة له جل جالله فإنه ليس لغري اهلل ذكر يف البسملة أصال
ومهما ورد اسم إهلي ال يتقدمه كون يطلب االسم وال يتأخر كون يطلبه االسم يف اآلية
فإن ذلك االسم ينظر فيه العارف من حيث داللته على الذات املسماة به ال من حيث
الصفة املعقولة منه وال من حيث االشتقاق الذي يطلبه الكون خبالف االسم اإلهلي إذا ورد
يف أثر كون أو يف أثره كون أو بني كونني فإنه إذا ورد الكون يف أثره فذلك الكون نتيجته
وبه يتعلق وإياه يطلب فإنه صادر عنه إذا تدبرته وجدته مثل قوله ﴿ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭ﴾[الرمحن ]3-1:وإذا تقدم الكون وجاء االسم اإلهلي يف أثره فإنه ﴿ﳄ ﳅ﴾
كان على العكس من األول مثل ﴿ﳆ ﳇ﴾[البقرة ]282:وقوله ﴿ﳉ ﳊ﴾
[البقرة ]282:فأظهر التقوى ما يتقى منه وهو االسم اهلل ويف األول أظهر االسم اإلهلي عني
اإلنسان وكذلك ﴿ﳉ ﳊ﴾ أظهر التعليم االسم اإلهلي وهو اهلل فإذا وقع الكون
بني امسني إهليني كان الكون لألول حبكم النتيجة ولآلخر حبكم املقدمة مثل وقوع العاملني
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بني االسم الرب والرمحن يف قوله ﴿ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ﴾[الفاحتة]3-2:
ومثل قوله ﴿ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ﴾ فوقع ﴿ﳉ﴾ بني امسني تقدمه االسم اهلل

وتأخر عنه االسم اهلل مبعنيني خمتلفني فأثر فيه االسم األول طلب التعليم وقبل التعليم باالسم
الثاين وكذلك إذا وقع االسم اإلهلي بني اسم إهلي يتقدمه وبني كون يتأخر عنه مثل االسم
الرب بني اهلل والعاملني يف قوله ﴿ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ﴾ يف آخر الزمر أو بني كون
يتقدمه واسم إهلي يتأخر عنه مثل قوله ﴿ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
الرحِيمِ تقدمه كلمة الْعالَمِنيَ وتأخر عنه ملك ﴿ﱎ
فالرحْمنِ َّ
ﱏ ﱐ﴾[الفاحتةَّ ]4-2:
الرحِيمِ الفتقارهم إىل الرمحتني الرمحة العامة
الرحْمنِ َّ
ﱏ ﱐ﴾ فأظهر عني الْعالَمِنيَ َّ
واخلاصة والواجبة واالمتنانية وطلب ﴿ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾[الفاحتة]4-3:
ليظهر من كونه ملكا سلطان الرَّحْمنِ ا َّلرحِيمِ فإن الرمحة من جانب امللك هي رمحة عزة
وامتنان مع استغناء خبالف رمحة غري امللك كرمحة األم بولدها للشفقة الطبيعية فتدفع األم
بالرمحة على ولدها ما جتده من األمل بسببه يف نفسها فنفسها رمحته ولنفسها سعت
واحتجبت عن علم ذلك بولدها فاملنة لولدها عليها بالسببية ال هلا ووقعت الرمحة بالولد
تبعا خبالف رمحة امللك فإهنا عن عز وغىن عن هذا املرحوم اخلاص من رعاياه.
وكذلك إذا وقع االسم اإلهلي بني امسني إهليني مثل قوله
ﲵ﴾[احلشر ]24:فوقع االسم اخلالق بني االسم اهلل واالسم البارئ وكذلك االسم
َورُ وهذا كثري فاخلالق صفة هلل وموصوف للباري فعلى هذا
الْبارِئُ بني الْخالِقُ والْمُص ِّ
األسلوب جتري تالوة العارفني يف الكتابني يف القرآن وكتاب العامل بأسره فإنه كتاب
مسطور ورقه املنشور الذي هو فيه الوجود وكذلك جتري أذكارهم وهكذا يف األكوان إذا
وقع كون بني كونني يكون لألول ابنا وللثاين بعده أبا يف الذي يفهم من ذلك كان ما
الرحِيمِ ذكرين عبدي وما قيد هذا الذكر
الرحْمنِ َّ
كان فلهذا قال اهلل يف قول العبد بِسْمِ اهلل َّ
بشيء الختالف أحوال الذاكرين أعين البواعث لذكرهم فذاكر تبعثه الرغبة وذاكر تبعثه
الرهبة وذاكر يبعثه التعظيم واإلجالل فأجاب احلق على أدىن مراتب العامل وهو الذي يتلو
بلسانه وال يفهم بقلبه ألنه مل يتدبر ما قاله إذا كان التايل عاملا باللسان وال ما ذكره فإن
تدبر تالوته أو ذكره كانت إجابة احلق له حبسب ما حصل يف نفسه من العلم مبا تاله
فتدبر ما نصصناه لك.
﴿ﲲ ﲳ ﲴ
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مث قال :قال اهلل تعاىل فإذا قال العبد ﴿ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ﴾[الفاحتة ]1:يف
الصالة يقول اهلل محدين عبدي فيقول العارف احلمد هلل أي عواقب الثناء ترجع إىل اهلل
ومعىن عواقب الثناء أي كل ثناء يثىن به على كون من األكوان دون اهلل فعاقبته ترجع إىل
اهلل بطريقني الطريق الواحدة الثناء على الكون إمنا هو مبا يكون عليه ذلك الكون من
الصفات احملمودة اليت توجب الثناء عليه أو مبا يكون منه من اآلثار احملمودة اليت هي نتائج
عن الصفات احملمودة القائمة به وعلى أي وجه كان فإن ذلك الثناء راجع إىل اهلل إذ كان
اهلل هو املوجد لتلك الصفات واآلثار ال لذلك الكون فرجعت عاقبة الثناء إىل اهلل والطريق
األخرى أن ينظر العارف فريى إن وجود املمكنات املستفاد إمنا هو عني ظهور احلق فيها
فهو متعلق الثناء ال األكوان.
مث إنه ينظر يف موضع الالم من قوله هلل فريى إن احلامد عني احملمود ال غريه فهو
احلامد احملمود وينفي احلمد عن الكون من كونه حامدا ونفي كون الكون حممودا فالكون
من وجه حممود ال حامد ومن وجه ال حامد وال حممود فأما كونه غري حامد فقد بيناه فإن
احلمد فعل واألفعال هلل وأما كونه غري حممود فإمنا حيمد احملمود مبا هو له ال لغريه والكون
ال شيء له فما هو حممود أصال كما ورد يف مثل هذا املتشبع مبا ال ميلك كالبس ثويب زور
فيحضر العارف يف قوله ﴿ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ﴾ مجيع ما ذكرناه وما يعطيه االسم
الرب من الثبات واإلصالح والتربية وامللك والسيادة هذه اخلمسة يطلبها االسم الرب
وحيضر ما يعطيه العامل من الداللة عليه تعاىل فال يكون جواب اهلل يف قوله محدين عبدي إال
ملن محده بأدىن املراتب ألنه لكرمه يعترب األضعف الذي مل جيعل اهلل له حظا يف العلم به
تعاىل رمحة به لعلمه أن العامل يعلم من سؤاله أو قراءته ما حضر معه يف تلك القراءة من
املعاين فيجيبه اهلل على ما وقع له ويدخل يف إمجال ما خاطب به عبده العامي القليل العلم
أو األعجمي الذي ال علم له مبدلول ما يقرأه فافهم .واهلل امللهم.
مث قال عن اهلل يقول العبد ﴿ﱋ ﱌ﴾[الفاحتة ]2:يقول اهلل أثىن على عبدي
يعين بصفة الرمحة الشتقاق هذين االمسني منها ومل يقل يف ما ذا لعموم رمحته وألن العامي
ما يعرف من رمحة اهلل به إال إذا أعطاه ما يالئمه يف غرضه وإن ضره أو ما يالئم طبعه ولو
كان فيه شقاؤه والعارف ليس كذلك فإن الرمحة اإلهلية قد تأيت إىل العبد يف الصورة
املكروهة كشرب الدواء الكريه الطعم والرائحة للمريض والشفاء فيه مبطون فإذا قال
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العارف ﴿ﱋﱌ﴾ أحضر يف نفسه مدلول هذا القول من حيث ما هو احلق موصوفا
به ومن حيث ما يطلبه املرحوم لعلمه بذلك كله وحيضر يف قلبه أيضا عموم رمحته الواحدة
املقسمة على خلقه يف الدار الدنيا إنسهم وجنهم ومطيعهم وعاصيهم وكافرهم ومؤمنهم
وقد مشلت اجلميع ورأى أن هذه الرمحة الواحدة لو مل تعط حقيقتها من اهلل أن يرزق هبا
عباده من مجاد ونبات وحيوان وإنس وجان ومل حيجبها عن كافر ومؤمن ومطيع وعاصي
عرف أن ذاهتا من كوهنا رمحة تقتضي ذلك مث جاء الوحي من أثر هذه الرمحة الواحدة بأن
هذه الرمحة الواحدة السارية يف العامل اليت اقتضت حقيقتها أن جتعل األم تعطف على ولدها
يف مجيع احليوات وهي واحدة من مائة رمحة وقد ادخر سبحانه لعباده يف الدار اآلخرة
تسعا وتسعني رمحة فإذا كان يوم القيامة ونفذ يف العامل حكمه وقضاؤه وقدره هبذه الرمحة
الواحدة وفرغ احلساب ونزل الناس منازهلم من الدارين أضاف سبحانه هذه الرمحة إىل
التسع والتسعني رمحة فكانت مائة فأرسلها على عباده مطلقة يف الدارين فسرت الرمحة
فوسعت كل شيء فمنهم من وسعته حبكم الوجوب ومنهم من وسعته حبكم االمتنان
فوسعت كل شيء يف موطنه ويف عني شيئيته فتنعم احملرور بالزمهرير واملقرور بالسعري ولو
جاء لكل واحد من هذين حال االعتدال لتعذب فإذا اطلع أهل اجلنان على أهل النار
زادهم نعيما إىل نعيمهم فوزهم ولو اطلع أهل النار على أهل اجلنان لتعذبوا باالعتدال ملا
هم فيه من االحنراف وهلذا قابلهم بالنقيض من عموم املائة رمحة وقد كان احلكم يف الدنيا
بالرمحة الدنيا ما قد علمتم وهي اآلن أعين يف اآلخرة من مجلة املائة فما ظنك وكفى.
فبمثل هذا النظر يقول العارف يف الصالة ﴿ﱋ ﱌ﴾ ومن هنا يعرف ما جييبه
احلق به من هذا نظره مث قال اهلل يقول العبد ملك ﴿ﱎ ﱏ ﱐ﴾[الفاحتة ]3:يقول اهلل
جمدين عبدي ويف رواية فوض إىل عبدي هذا جواب عام ورد عام كما قررنا ما املراد به
فإذا قال العارف ملك ﴿ﱎﱏﱐ﴾ مل يقتصر على الدار اآلخرة بيوم الدين ورأى أن
﴿ﱋ ﱌ﴾ ال يفارقان ملك ﴿ﱎ ﱏ ﱐ﴾ فإنه صفة هلما فيكون اجلزاء دنيا
وآخرة وكذلك ظهر مبا شرع من إقامة احلدود وظهور الفساد ﴿ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ
ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ﴾[الروم ]41:وهذا هو عني اجلزاء فيوم الدنيا أيضا
يوم اجلزاء واهلل ملك يوم الدين فريى العارف أن الكفارات سارية يف الدنيا وأن اإلنسان يف
الدار الدنيا ال يسلم من أمر يضيق به صدره ويؤمله حسا وعقال حىت قرصة الربغوث
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والعثرة فاآلالم حمدودة موقتة ورمحة اهلل تعاىل غري موقتة فإهنا وَ ِسعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فمنها ما
تنال وحتكم من طريق االمتنان وهو أصل األخذ هلا االمتنان ومنها ما يؤخذ من طريق
الوجوب اإلهلي يف قوله ﴿ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾[االنعام ]54:وقوله
﴿ﱚ﴾[األعراف ]156:فالناس يأخذوهنا جزاء وبعض املخلوقات من املكلفني تناهلم
امتنانا حيث كانوا فافهم.
فكل أمل يف الدنيا واآلخرة فإنه مكفر ألمور قد وقعت حمدودة موقتة وهو جزاء ملن
يتأمل به من صغري وكبري بشرط تعقل التأمل ال بطريق اإلحساس بالتأمل دون تعقله وهذا
املدرك ال يدركه إال من كشف له فالرضيع ال يتعقل التأمل مع اإلحساس به إال أن أباه وأمه
وأمثاهلما من حمبيه وغري حمبيه يتأمل ويتعقل التأمل ملا يرى يف الرضيع من األمراض النازلة به
فيكون ذلك كفارة ملتعقل األمل فإن زاد ذلك العاقل الترحم به كان مع التكفري عنه مأجورا
إذ يف كل كبد رطبة أجر وكل كبد فإهنا رطبة ألهنا بيت الدم والدم حار رطب طبع احلياة
وأما الصغري إذا تعقل التأمل وطلب النفور عن األسباب املوجبة لألمل واجتنبها فإن له كفارة
فيها ملا صدر منه مما آمل به غريه من حيوان أو شخص آخر من جنسه أو إباءة عما تدعوه
إليه أمه أو أبوه أو سائل يسأله أمرا ما فأىب عليه فتأمل السائل حيث مل يقض حاجته هذا
الصغري فإذا تأمل الصغري كان ذلك األمل القائم به جزاء مكفرا ملا آمل به ذلك السائل بإباءته
عما التمسه منه يف سؤاله أو كان قد آذى حيوانا من ضرب كلب حبجر أو قتل برغوث
وقملة أو وطء منلة برجله فقتلها أو كل ما جرى منه بقصد وبغري قصد وسر هذا األمر
عجيب سار يف املوجودات حىت اإلنسان يتأمل بوجود الغيم ويضيق صدره به فإنه كفارة
ألمور أتاها قد نسيها أو يعلمها فهذا كله يراه أهل الكشف حمققا يف قوله ملك ﴿ﱎﱏ
ﱐ﴾ فيقول اهلل فوض إىل عبدي أو جمدين عبدي أو كالمها إال أن التمجيد راجع إىل
جناب احلق من حيث ما تقتضيه ذاته ومن حيث ما تقتضي نسبة العامل إليه والتفويض من
حيث ما تقتضي نسبة العامل إليه ال غري فإنه وكيل هلم بالوكالة املفوضة ففي حق قوم يقول
جمدين عبدي ويف املقصد ويف حق قوم يقول فوض إىل عبدي ويف املقصد أيضا فإن العبد
قد جيمع بني املقصدين فيجمع اهلل له يف الرد بني التمجيد والتفويض فهذا النصف كله
خملص جلناب اهلل ليس للعبد فيه اشتراك.
مث قال اهلل يقول العبد ﴿ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾[الفاحتة ]4:يقول اهلل هذه بيين
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وبني عبدي ولعبدي ما سأل فهذه اآلية تتضمن سائال ومسئوال خماطبا وهو الكاف من
﴿ﱒ﴾ فيهما و [ نعبد ونستعني ] مها للعبد فإنه العابد واملستعني فإذا قال العبد ﴿ﱒ﴾
وحد احلق حبرف اخلطاب فجعله مواجها ال على جهة التحديد ولكن امتثاال لقول الشارع
ملثل ذلك السائل يف معرض التعليم حني سأله عن اإلحسان فقال له " :أن تعبد اهلل
كأنك تراه" فالبد أن تواجهه حبرف اخلطاب وهو الكاف أو حرف التاء املنصوبة يف
املذكر املخفوضة يف املؤنث فإين قد أنث اخلطاب من حيث الذات وهذا مشهد خيايل فهو
برزخي وجاءت هذه اآلية برزخية وقع فيها االشتراك بني احلق وبني عبده وما مضى من
الفاحتة خملص هلل وما بقي منها خملص للعبد وهذه اليت حنن فيها مشتركة وإمنا وحده ومل
جيمعه ألن املعبود واحد ومجع نفسه بنون اجلمع يف العبادة والعون املطلوب ألن العابدين
من العبد كثريون وكل واحد من العابدين يطلب العون واملقصود بالعبادات واحد فعلى
العني عبادة وعلى السمع والبصر واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والقلب فلهذا قال
[ نعبد ونستعني ] بالنون وإن العامل نظر إىل تفاصيل عامله وإن الصالة قد عم حكمها مجيع
حاالته ظاهرا وباطنا مل ينفرد بذلك جزء عن آخر فإنه يقف بكله ويركع بكله وجيلس
بكله فجميع عامله قد اجتمع على عبادة ربه وطلب املعونة منه على عبادته فجاء بنون
اجلماعة يف نعبد ونستعني فترجم اللسان عن اجلماعة كما يتكلم الواحد عن الوفد
حبضورهم بني يدي امللك فعلم العبد من احلق ملا أنزل عليه هذه اآلية بإفراده نفسه أن ال
يعبد إال إياه وملا قيد العبد بالنون أنه يريد منه أن يعبده بكله ظاهرا وباطنا من قوى
وجوارح ويستعني على ذلك احلد ومىت مل يكن املصلي هبذه املثابة من مجع عامله على عبادة
ربه كان كاذبا يف قراءته إذا قال ﴿ﱒﱓﱔﱕ﴾ فإن اهلل ينظر إليه فرياه متلفتا
يف صالته أو مشغوال خباطره يف دكانه أو جتارته وهو مع هذا يقول َنعْبُدُ ويكذب فيقول
اهلل له كذبت يف كنايتك جبمعيتك على عباديت أمل تلتفت ببصرك إىل غري قبلتك أمل تصغ
بسمعك إىل حديث احلاضرين أمل تعقل بقلبك ما حتدثوا به فأين صدقك يف قولك
﴿ﱓ﴾ بنون اجلمع فيحضر العارف هذا كله يف خاطره فيستحيي أن يقول يف مناجاته يف
صالته ﴿ﱒ ﱓ﴾ لئال يقال له كذبت فالبد أن جيتمع من هذه حالته على عبادة ربه
حىت يقول له احلق صدقت إذا تال يف مجعيتك علي يف عبادتك إياي وطلب معونيت.
روينا يف هذا الباب على ما حدثنا به شيخنا املقري حممد بن خلف بن صاف
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اللخمي عن بعض املعلمني من الصاحلني أن شخصا صبيا صغريا كان يقرأ عليه القرآن فرآه
مصفر اللون فسأله عن حاله فقيل له إنه يقوم الليل بالقرآن كله فقال له يا ولدي أخربت
أنك تقوم الليل بالقرآن كله فقال هو ما قيل لك فقال يا ولدي إذا كان يف هذه الليلة
فأحضرين يف قبلتك واقرأ على القرآن يف صالتك وال تغفل عين فقال الشاب نعم فلما
أصبح قال له هل فعلت ما أمرتك به قال نعم يا أستاذ قال وهل ختمت القرآن البارحة
قال ال ما قدرت على أكثر من نصف القرآن قال يا ولدي هذا حسن إذا كان يف هذه
الليلة فاجعل من شئت من أصحاب رسول اهلل  أمامك الذين مسعوا القرآن من رسول
اهلل  واقرأ عليه واحذر فإهنم مسعوه من رسول اهلل  فال تزل يف تالوتك فقال إن شاء
اهلل يا أستاذ كذلك افعل فلما أصبح سأله األستاذ عن ليلته فقال يا أستاذ ما قدرت على
أكثر من ربع القرآن فقال يا ولدي اتل هذه الليلة على رسول اهلل  الذي أنزل عليه
القرآن واعرف بني يدي من تتلوه فقال نعم فلما أصبح قال يا أستاذ ما قدرت طول ليليت
على أكثر من جزء من القرآن أو ما يقاربه فقال يا ولدي إذا كان هذه الليلة فلتكن تقرأ
القرآن بني يدي جربيل الذي نزل به على قلب حممد  فاحذر واعرف قدر من تقرأ عليه
فلما أصبح قال يا أستاذ ما قدرت على أكثر من كذا وذكر آيات قليلة من القرآن قال يا
ولدي إذا كان هذه الليلة تب إىل اهلل وتأهب واعلم أن املصلي يناجي ربه وإنك واقف بني
يديه تتلو عليه كالمه.
فانظر حظك من القرآن وحظه وتدبر ما تقرأه فليس املراد مجع احلروف وال تأليفها
وال حكاية األقوال وإمنا املراد بالقراءة التدبري ملعاين ما تتلوه فال تكن جاهال فلما أصبح
انتظر األستاذ الشاب فلم جييء إليه فبعث من يسأل عن شأنه فقيل له إنه أصبح مريضا
يعاد فجاء إليه األستاذ فلما أبصره الشاب بكى وقال يا أستاذ جزاك اهلل عين خريا ما
عرفت أين كاذب إال البارحة ملا قمت يف مصالي وأحضرت احلق تعاىل وأنا بني يديه أتلو
عليه كتابه فلما استفتحت الفاحتة ووصلت إىل قوله إِيَّاكَ َنعْبُدُ نظرت إىل نفسي فلم أرها
تصدق يف قوهلا فاستحييت أن أقول بني يديه ﴿ﱒﱓ﴾ وهو يعلم أين أكذب يف مقاليت
فإين رأيت نفسي الهية خبواطرها عن عبادته فبقيت أردد القراءة من أول الفاحتة إىل قوله
ملك ﴿ﱎ ﱏ ﱐ﴾ وال أقدر أن أقول ﴿ﱒ ﱓ﴾ إنه ما خلصت يل فبقيت
أستحيي أن أكذب بني يديه تعاىل فيمقتين فما ركعت حىت طلع الفجر وقد رضت كبدي
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وما أنا إال راحل إليه على حالة ال أرضاها من نفسي فما انقضت ثالثة حىت مات الشاب
فلما دفن أتى األستاذ إىل قربه فسأله عن حاله فسمع صوت الشاب من قربه وهو يقول له
يا أستاذ:
ااااااااااااااااااااا جي وساااااااااااااااااااااان جاشااااااااااااااااااااا ج

ناااااااااااااااااوج ااااااااااااااااا ج نااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااا ج
ج

ج

قال فرجع األستاذ إىل بيته ولزم فراشه مريضا مما أثر فيه حال الفىت فلحق به فمن
قرأ ﴿ﱒ ﱓ﴾ على قراءة الشاب فقد قرأ مث قال اهلل يقول العبد ﴿ﱗ ﱘ ﱙ
ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ﴾ فيقول اهلل هؤالء لعبدي ولعبدي
ما سأل فذا قال العارف اهْدِنَا أحضر االسم اإلهلي اهلادي وسأله أن يهديه الصراط
املستقيم أن يبينه له ويوفقه إىل املشي عليه وهو صراط التوحيدين توحيد الذات وتوحيد
املرتبة وهي األلوهية بلوازمها من األحكام املشروعة اليت هي حق اإلسالم يف قوله " إال
حبق اإلسالم" وحساهبم على اهلل فيحضر يف نفسه الصراط املستقيم الذي هو عليه الرب من
حيث ما يقود املاشي عليه إىل سعادته أخرب اهلل تعاىل عن هود أنه قال ﴿ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯ ﴾[هود ]56:فإن العارف إذا مشى على ذلك الصراط الذي عليه الرب تعاىل على
شهود منه كان احلق أمامه وكان العبد تابعا للحق على ذلك الصراط جمبورا وكيف ال
ﱩﱫﱬ
ﱪ
يكون تابعا جمبورا وناصيته بيد ربه جيره إليه فإن اهلل يقول ﴿ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱭ ﱮ ﱯ﴾[هود ]56:فدخل يف حكم هذه اآلية مجيع ما دب علوا وسفال دخول ذلة
وعبودية والناس يف ذلك بني مكاشف يرى اليد يف الناصية أو مؤمن فكل دابة دخلت
عموما ما عدا اإلنس واجلن فإنه ما دخل من الثقلني إال الصاحلون منهم خاصة ولو دخل
مجيع الثقلني لكان مجيعهم على طريق مستقيم صراط اهلل من كونه ربا يقول تعاىل ﴿ﲊ ﲋ
ﲌﲍﲎﲏ﴾[االسراء.]44:

وقال يف حق الثقلني خاصة على طريق الوعيد والتخويف حيث مل جيعلوا نواصيهم
بيده وهو أن يتركوا إرادهتم إلرادته فيما أمر به وهنى ﴿ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ﴾[الرمحن]31:
وهلذا قال ﴿ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ﴾[الفاحتة ]6:يريد الذين وفقهم اهلل وهم العاملون كلهم
أمجعهم والصاحلون من اإلنس مثل الرسل واألنبياء واألولياء وصاحلي املؤمنني ومن اجلان
كذلك فلم جيعل الصراط املستقيم إال ملن أنعم اهلل عليه من نيب وصديق وشهيد وصاحل
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وكل دابة هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها فإذا حضر العارف يف هذه القراءة جعل ناصيته بيد ربه يف
غيب هويته ومن شذّ شذّ إىل النار وهم الذين استثىن اهلل تعاىل بقوله ﴿ﱟ ﱠ
ﱡ﴾[الفاحتة ]7:أي إال من غضب اهلل عليهم ملا دعاهم بقوله حي على الصالة فلم جييبوا
﴿ﱢ ﱣ﴾ فاستثين بالعطف من حاروهم أحسن حاال من املغضوب عليهم فمن مل
يعرف ربه أنه ربه وأشرك معه يف ألوهيته من ال يستحق أن يكون إهلا كان من املغضوب
عليهم فإذا أحضر العبد مثل هذا وأشباهه يف نفسه عند تالوته قالت املالئكة آمني وقال
باطن اإلنسان الذي هو روحه املشارك للمالئكة يف نشأهتم وطهارهتم آمني أي أمنا باخلري
ملا كان والتايل الداعي اللسان مث يصغي إىل قلبه فيسمع تالوة روحه فاحتة الكتاب مطابقة
لتالوة لسانه فيقول اللسان مؤمنا على دعائه أي دعاء روحه بالتالوة من قوله اهْدِنَا فمن
وافق تأمينه تأمني املالئكة يف الصفة موافقة طهارة وتقديس ذوات كرام بررة أجابه احلق
عقيب قوله آمني باللسانني فإن ارتقى يكون احلق لسانه إىل تالوة احلق كالمه فإذا قال
آمني قالت األمساء اإلهلية آمني واألمساء اليت ظهرت من ختلق هذا العبد هبا آمني فمن وافق
تأمني أمسائه أمساء خالقه كان حقا كله فهذا قد أبنت لك أسلوب القراءة يف الصالة فاجر
عليها على قدر اتساع باعك وسرعة حركتك وأنت أبصر فـ ﴿ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾ﴾[الصافات ]164:ومنا الصَّافُّونَ والْ ُمسَبِّحُونَ.
فصل بل وصل يف السجود يف الصالة

إذا سجد وسبح بربه األعلى وحبمده كما تقدم يقول يف سجوده بعد تسبيحه اللهم
لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وشق مسعه وبصره
فَتَبا َركَ اهلل َأ ْحسَنُ الْخالِقِنيَ اللهم اجعل يف قليب نورا ويف مسعي نورا ويف بصري نورا وعن
مييين نورا وعن مشايل نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وحتيت نورا واجعل يل نورا
واجعلين نورا يقول العارف سجد وجهي أي حقيقيت فإن وجه الشيء حقيقته للذي خلقه
أي قدره من امسه املدبر وأوجده من امسه القادر البارئ املصور وشق مسعه مبا أمسعه يف
﴿ﲯ﴾[البقرة ]117:وأخذ امليثاق مث التكليف وبصره مبا أدركه ليعترب يف املبصرات فإن
ذلك يف حق هذه النشأة وأمثاهلا كما فَ َطرَ السَّماواتِ والْأَرْضَ وفتقهما بعد رتقهما ليتميزا
فيظهر املؤثر واملؤثر فيه لوجود التكوين ﴿ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾[املؤمنون ]14:إثباتا
لألعيان ليصح قوله ﴿ﲋ ﲌ﴾[الرعد ]3:مث دعا بالنور يف كل عضو ﴿ﲚ ﲛ
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ﲜ﴾[النور ]35:الذي مثله باملصباح يف الزجاجة مقام الصفا يف املشكاة مقام الستر من
األهواء فلم تصبه مقاالت القائلني فيه بأفكارهم املوقد بالزيت املضيء باملقاربة وهو حكم
اإلمداد من الشجرة وهي املمد ﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠيف مقام االعتدال ال متيل عن عرض إىل
شرق فيحاط هبا علما وال إىل غرب فال تعلم رتبتها نُورٌ عَلى نُورٍ وجود على وجود،
وجود جود عيين على وجود مفتقر مث دعا جبعل النور يف كل عضو والنفور هو النور وكل
عضو فله دعوى مبا خلقه اهلل عليه من القوة اليت ركبها فيه وفطره عليها.
وملا علم ذلك رسول اهلل  دعا أن جيعل اهلل فيه علما وهدى منفر الظلمة دعوى
كل مدع من عامله هذا ربط هذا الدعاء وآخر ما قال اجعلين نورا يقول اجعلين أنت فإنه
ﱡﭐﲚ ﲛ ﲜﱠ فهناك قال احلق تعاىل كنت مسعه وبصره ورجله ويده ولسانه عندما
يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش ويسعى يقول اجعلين نورا يهتدي يب كل من رآين يف
ظلمات بر ظاهره وحبر نفسه وباطنه فأعطاه القرآن وأعطانا الفهم فيه فإن هذه املنحة من
أعلى املنح يف رتبة هي أسىن املراتب ومعناه غيبين عين وكن أنت بوجودي فريى بصري
كل شيء بك ويسمع مسعي كل مسموع بك فإن نور كل عضو إدراكه وهكذا مجيع ما
فصله ولكن بنور يقع به التمييز بني األنوار ولذلك نكره يف كل عضو ويف نفسه وذاته
فيتميز نور الشمال من نور اليمني ونور الفوق من نور التحت وكذلك أنوار القوي
واجلوارح مث أقمين بعد هذا يف عني اجلمع والوجود فتتحد األنوار بأحدية العني فإن مل أكن
هناك فبجعلك إياي نورا وإن كنت هناك فبجعلك يف نورا أهتدى به يف ظلمات كوين.
االنتهاض من وتر صالته

االعتبار يف ذلك :املصلي حبسب ما يدعوه احلق إليه فإن دعاه وهو يف حال
سجوده إىل القعود قعد مث ينهض وإن دعاه إىل النهوض هنض فهو حبسب ما يلقى إليه يف
نفسه وقد تقدم الكالم يف اجللوس يف الصالة قبل هذا فلتجر على ذلك االعتبار وأما
اجللوس بني السجدتني فهو ليجمع يف سجوده بني السجود عن قيام والسجود عن قعود
فمن السجود عن اجللوس يقف منه على أسرار نزول احلق من العرش الذي استوى عليه
سبحانه باالسم الرمحن إىل السماء الدنيا فيكون العبد يف حال جلوسه بني السجدتني
يناجي الرمحن من حيث إنه استوى على العرش ويف سجوده من جلوسه يناجي احلق
باالسم الرب من حيث نزوله إىل عباده يف الثلث الباقي من الليل فيتجلى له من هذه
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األحوال ما يكون له به مزيد علوم مما تعطيه ما تتضمنه هذه األحوال من الذكر والدعاء
واهليئات كل على حسب شربه.
اعتبار أهل اهلل يف ذلك فيما يضع يف األرض إذا هوى إىل السجود

اليدان حمل االقتدار والركبتان حمل االعتماد فمن اعتمد على ربه مع االقتدار الذي
جيده من نفسه كاحللم مع القدرة قال بوضع الركبتني قبل اليدين ومن رأى أن اليدين حمل
العطاء والكرم ورأى قوله تعاىل ﴿ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ﴾[اجملادلة ]12:قدم اليدين على
الركبتني مث إن املعطي ال خيلو من إحدى حالتني إما أن يعطي وهو صحيح شحيح خيشى
الفقر ويأمل احلياة وإما أن يعطي وهو من الثقة باهلل واالعتماد على اهلل حبيث أن ال خيطر له
الفقر واحلاجة ببال لعلمه بأن اهلل أعلم مبصاحله فمن كانت هذه حالته قدم ركبتيه على
يديه ومن كانت حركاته الشح جياهد نفسه خشي الفقر وبذل اجملهود من نفسه يف العطاء
قدم يديه على ركبتيه والساجد أي حال قدم من هاتني احلالتني فإن األخرى حتصل له يف
سجوده والبد فمن اعتمد وتوكل حصل له صفة اجلود واإليثار ومجيع مراتب الكرم
والعطاء ومن أعطى هلل عن جنب وفزع أمثر له ذلك العطاء هبذه احلال التوكل واالعتماد
على اهلل والذي رجح الشارع تقدمي اليدين.
يف السجود على سبعة أعظم

االعتبار يف ذلك :السبع الصفات ترجع إليها مجيع األمساء اإلهلية وتتضمنها وهي
احلياة والعلم واإلرادة والقدرة والكالم والسمع والبصر فلو نقص منها صفة أو نسبة على
االختالف الذي بينا يف كوهنا نسبا أو صفات فقد بطل اجلميع أي مل يصح كون احلق إهلا
وهذا اعتبار الذي ال جييز الصالة إال بالسجود على السبعة األعضاء فإهنا للحضرة اإلهلية
مبنزلة األعضاء هلذا الساجد والذي يقول إن الوجه البد منه باالتفاق كاحلياة من هذه
الصفات اليت هي شرط يف وجود ما بقي من الصفات السبع أو النسب على االختالف
الذي بينا فمن عامل يقول إن السمع والبصر راجعان إىل العلم وإن العلم يغين عنهما وإهنما
للعلم مرتبتان عينهما املسموع واملبصر فهما من العلم تعلق خاص قال جبواز الصالة إذا
نقص عضو ما هذه األعضاء مع سجود الوجه كاحلياة.
وملا كانت احلياة تقتضي الشرف والعزة لنفسها على سائر الصفات واألمساء لكون
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هذه الصفات يف وجودها مشروطة بوجود احلياة وكانت العزة واحلياة مرتبطتني كالشيء
الواحد مثل ارتباط اجلبهة واألنف يف كوهنما عظما واحدا وإن كانت الصورة خمتلفة فمن
قال إن املقصود الوجه وأدىن ما ينطلق عليه اسم الوجه يقع به االجتزاء أجاز السجود على
األنف دون اجلبهة وعلى اجلبهة دون األنف كالذي يرى أن الذات هي املطلوبة اجلامعة
ومن نظر إىل صورة األنف وصورة اجلبهة ونظر إىل األوىل باسم الوجه فغلب اجلبهة وإن
األنف وإن كان مع اجلبهة عظما واحدا مل جيز السجود على األنف دون اجلبهة ألنه ليس
بعظم خالص بل هو للعضلية أقرب منه إىل العظمية فتميز عن اجلبهة فكانت اجلبهة املعتربة
يف السجود كذلك احلياة هي املعتربة يف الصفات وإن العزة وإن كانت هلا باإلحاطة فإن
العلم له اإلحاطة أيضا فاشتركا فلم ير للعزة أثرا يف هذا األمر ومن قال البد أن يكون وجه
احلق منيع احلمى عزيزا ال يغالب قال بالسجود على اجلبهة واألنف معا وملا كان األنف يف
احلس حمل التنفس والتنفس هو احلياة احليوانية كانت نسبته إىل احلياة أقرب النسب
وبوجود هذه السبعة مث نظام العامل وكان مألوها مربوبا ومل يبق يف اإلمكان حقيقة إمكانية
تطلب أمرا زائدا على هذه السبعة فليس يف اإلمكان أبدع من هذا العامل ألنه ليس يف
الوجود أكمل من احلق وكماله يف ألوهته هبذه الصفات املنسوبة إليه سبحانه فلو انعدمت
صفة واحدة من هذه الصفة أو نسبة مل تصح املرتبة اليت أوجدت العامل ومل يكن للعامل
وجود وقد وجد فاملرتبة موجودة فالكمال حاصل واالرتباط معقول ولو ارتفع السبب
الرتفع املسبب ولو زال املسبب من العقل مل جيد السبب من يظهر فيه أثره فيزول كونه
سببا وكونه سببا إمنا هو لذاته فينعدم السبب النعدام املسبب من كونه سببا ال غري ال من
حيث العني املنسوب إليها السببية ﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﴾[ال عمران ]97:من ذاته وكالمنا
إمنا هو من كونه إهلا فكالمنا يف املرتبة ال يف العني كما نتكلم يف السلطان من كونه سلطانا
ال من كونه إنسانا وال فائدة يف الكالم إال يف حقائق املراتب ألن هبا يعقل التفاضل بني
األعيان يقول أبو طالب املكي رمحه اهلل إن األفالك تدور بأنفاس العامل وإذا أعطى األمر ما
يف قوته حبيث ال يبقى عنده شيء يعطيه هلك من كونه معطيا واملعترب يف بقاء العامل إمنا هو
عني جوهره الذي أظهرت كونه صورة ما فالصور ال يلزم من انعدام شيء منها انعدام
العامل من حيث جوهريته إال أن ال تكون الصورة أصال فيعدم العامل من حيث جوهره
النعدام مجيع الصور.
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فصول األحوال
فصل بل وصل يف ذكر ما وقع من االختالف يف صالة اجلماعة واختلفوا يف صالة
اجلماعة هل هي واجبة على من مسع النداء أم ليست بواجبة؟

فمن قائل إهنا سنة ومن قائل إهنا فرض على الكفاية ومن قائل إهنا فرض متعني على
كل مكلف
االعتبار يف ذلك :ملا شرع اهلل للمصلي أن يقول ﴿ﱒ ﱓ﴾[الفاحتة ]5:بنون
اجلمع دل على أنه مطلوب بكل جزء منه بالصالة معا يف حال واحد وهلذا مسيت التكبرية
األوىل تكبرية اإلحرام أي حيرم على العبد يف صالته أن يتصرف بعضو من أعضائه فيما
ليس من الصالة وكل ما أبيح له من الفعل فيها فهو من الصالة ولكن ال من صالة كل
مصل إال ملصل عرض له يف صالته من ذلك شيء ففعله وهي أمور منصوصة عليها وكل
فعل جيوز أن يفعل يف الصالة فهو صالة ألن الشارع عينها فال تبطل الصالة بفعل شيء
منها فحضور مجاعة العبد مع اهلل تعاىل يف الصالة واجب بال شك فعلى كل عضو من
أعضائه يف الصالة صالة وأقل ما ينطلق عليه اسم اجلماعة اثنان يقول اهلل قسمت الصالة
بيين وبني عبدي نصفني ووصف نفسه بأنه يصلي علينا وقد أدخل نفسه مع العبد يف
الصالة وكل يصلي مع ربه بال شك فهو يف مجاعة بال شك ويكون احلق إماما والعبد
مأموما ألنه هو الذي يقيمه ويقعده ويكون العبد إماما يف املناجاة فإن اهلل جعل ابتداء
القول إليه فما مث مصل فذا فإن غاب عن احلضور مع اهلل يف هذه الصالة فقد انفرد يف هذه
العبادة بنفسه دون ربه وهذا هو الفذ يف االعتبار وهو على هذا وإن كان يف مجاعة من
عامله فهو يف حكم الفذ والفذ اآلخر أن يفرد الصالة للرب لغلبة مشاهدته إياه وفنائه عن
نفسه فال يشهد نفسه مصليا مع شهود وقوع الصالة منه بربه فهذا أيضا يلحق بصالة الفذ
فإذا كوشف العبد على كل جزء منه يف صالته أنه مسبح حبمد ربه يف صالته وكل جزء
فإن عن نفسه بشهوده فهو من حيث ما هو جمموع يف مجاعة فله أجر اجلماعة وله أجر
الفذ بكل جزء منه بالغا ما بلغت أجزاؤه فإن شئت قلت إنه صلى فذا وإن شئت قلت إنه
صلى يف مجاعة واحلق اإلمام .مث إن من العارفني من يقيمه احلق يف مقام اإلمامة ويكون
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احلق مأموما وذلك مثل قوله " :إن اهلل ال ميل حىت متلوا" .فهو جيري معك ما دمت
جتري معه وهو قوله تعاىل من هذا الباب ﴿ﲷ ﲸ﴾[البقرة ]152:وقوله من
ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي ومن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم فهذا معىن
اإلمام واملأموم فهو سبحانه قدمك يف هذا املوضع وأمثاله ومثل ﴿ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
ﳂ﴾[البقرة ]186:ومثل إمامته بك ﴿ﳄ ﳅ﴾[البقرة ]186:يف دعائه إياهم مث
يدعونه اقتداء بدعائه فيجيبهم بإجابتهم إياه فانظر ما أكرم هذا الرب مع الغين املطلق الذي
وصف به نفسه كيف ربط نفسه بعبده يف مجيع ما أمره به من العبادة ذلك هو الفضل
املبني.
فصل بل وصل فيمن صلى وحده ثم أدرك اجلماعة أو صلى يف مجاعة ثم إنه أدرك
مجاعة أخرى

وصل يف اعتبار ذلك يف النفس

ملا عني الشارع املناجاة للصالة وقال رسول اهلل  احلديث وفيه وجعلت قرة عيين
يف الصالة أعالما بأنه من أهل مشاهدة احلق فيها على وجه أمت من مشاهدة االتباع يف قوله
يف اإلحسان أن تعبد اهلل كأنه تراه وما خص عبادة من عبادة واهلل يقول ﴿ﲨ ﲩ ﲪ
ﲫ﴾[البقرة ]222:وهم الذين يكثرون الرجوع إليه سبحانه يف كل حال يرضيه وال حال
أشرف من الصالة جلمعها بني الشهود واملناجاة وقال ﴿ﲬ ﲭ﴾[البقرة]222:
والطهارة من شروط الصالة واحملب يتمىن ويشتهي أنه ال يزال يف مشاهدة حمبوبه على
الدوام ومناجاته فكيف إذا دعاه احلبيب إىل ذلك بقوله حي على الصالة قد قامت الصالة
فبالضرورة يبادر ويسابق إىل ما دعاه ليلتذ بشهوده ومناجاته فريى من هذا حاله إعادة
الصلوات يف اجلماعة مىت أقيمت ودعي إليها وإن كان قد صلى منفردا أو يف مجاعة وقد
بينا معىن الفذ واجلماعة يف الفصل الذي قبل هذا.
وأما من ذهب إىل أنه ال يعيد الصالة فهم العارفون كما إن الذين يرون اإلعادة هم
احملبون وذلك أن العارفني علموا إن اإلعادة حمال وأن التجلي الذي كان له يف صالته غري
التجلي الذي يكون له يف الصالة األخرى إىل ما ال يتناهى فلما استحال عنده التكرار
واإلعادة لالتساع اإلهلي مل تصح عنده اإلعادة فاحملب يصلي معيدا وهو ال يعلم والعارف
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يصلي ال على جهة اإلعادة وهو يعرف فالعلم أشرف املقامات واحلب أشرف األحوال
واجلامع بني املقامني احملبة واملعرفة يقول باإلعادة للتجلي وبعدم اإلعادة للمتجلي له فله
األولية يف كل صالة فرضا كانت أو نفال وأما من ال يرى إعادة املغرب فإن املغرب وترية
العبد والوتر الليلي وترية احلق فإن وتر الليل ركعة واحدة واألحدية له تعاىل وجل ووترية
املغرب ثالث ركعات فجمع بني الشفع والوتر وهو أول األفراد وإن اهلل وتر حيب الوتر
فال يرى العبد ربه من حيث شفعيته وإمنا يراه من حيث وترية الفردية وهلل وترية الفردية يف
كونه إهلا ووترية األحدية من كونه ذاتا.
وإذا رأى العبد ربه من حيث وتريته اإلهلية الفردية من تلك الوترية اإلهلية الفردية
يرى وترية الذات األحدية ال من جهة وترية العبد الفردية فلم ير اهلل إال باهلل فلو أعاد
املغرب لصارت وترية العبد شفعا فلم يكن يرى ربه وترا أبدا فقال بترك اإلعادة للمغرب
دون غريها من الصلوات ومن قال بإعادة املغرب قال يعيدها بوترية الفردانية اإلهلية ال
بوتريته فتبقى وتريته على فرديتها ال تصري شفعا بإعادة صالة املغرب فإن احلق متميز عن
اخللق بال شك من كل وجه وأما من مل ير إعادة الصبح فإن الصبح األول عني الفرض
وكذلك العصر والصبح الثاين والعصر الثاين مها نافلة واإلنسان يف أداء الفرض عبد حمض
عبودية اضطرار وهو يف النفل عبد اختيار وعبودية االضطرار أشرف يف حقه من عبودية
ﳅﳇ ﳈ
ﳆ
االختيار ألن له يف عبودية االختيار االمتنان باالسترقاق قال تعاىل ﴿ﳂ ﳃ ﳄ

ﳋﳍﳎ ﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖ﴾[احلجرات.]17:
ﳌ
ﳉﳊ

وملا شبه احلق رؤية العباد إياه برؤيتهم الشمس صار للشمس عندهم مزيد رتبة وال
سيما للمحبني لكون احلبيب ضرب برؤيتها املثل يف رؤيته يف التشبيه فهم إذا رأوها كأهنم
يرون اهلل ألن رؤيتهم إياها تذكرهم ما وعدهم اهلل به من رؤيته فرييدون أن ال تطلع
الشمس عليهم إال وهم موصوفون بعبودية االضطرار وال تغرب عليهم الشمس إال وهم
أيضا يف عبودية االضطرار كما يريدون رؤية اهلل يف حال االضطرار والعبودية احملضة فإن
لذهتا أمت وأحلى كما إن رؤيتها أعم وأجلي ولتكون الشمس يف غروهبا وطلوعها تقول
لرهبا تركناهم عبيد اضطرار وأتيناهم وهم عبيد اضطرار كما تقول املالئكة الذين يعرجون
يف صالة الصبح وصالة العصر فيسأهلم احلق جل جالله وهو أعلم هبم كيف تركتم عبادي
فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون فال تنصرف عنهم املالئكة الذين
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كانوا معهم وال تأتيهم املالئكة األخر إال عند شروعهم يف الصالة سواء قاموا إليها يف أول
الوقت أو يف آخره كل إنسان ال تنصرف عنه مالئكته إال كما قلنا وهلذا عند أهل االميان
وأهل الكشف إن املصلي إذا أراد أن يكرب تكبرية اإلحرام يف صالة الصبح والعصر يقول
وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته ألهنم يف ذلك الوقت تنصرف عنهم املالئكة الذين
كانوا فيهم وترد عليهم املالئكة الذين يأتون إليهم وهم عند إتياهنم يسلمون على العبد
وعند انصرافهم يسلمون أيضا واهلل قد أمرنا بقوله ﴿ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ﴾
[النساء ]86:فوجب على كل مؤمن عند حق إميانه وحقيقته أن يرد يف ذلك الوقت السالم
عليهم وإال فهو طعن يف إميانه إن حضر مع هذا اخلرب ونذكره يف ذلك الوقت.
وأما صاحب الكشف فهو على علم عني واملؤمن على بصرية ومن استثىن العصر
دون الصبح رأى أنه ال يستقبل الغيب إال بعبودية االضطرار ألن الغيب األصل وهو هوية
احلق وال يفارق الغيب اهلوية قال والصبح خروج من الغيب إىل الشهادة فال أبايل بالشهادة
على أية حالة كنت من العبودية من اضطرار واختيار ألن الفرض الوقوف يف العبودية وأن
الشهادة حمل الدعوى ألنه حمل احلركة واملعاش ورؤية األغيار وحجابيات األفعال ومن
استثىن الصبح دون العصر قال أريد أن استقبل االسم الظاهر بعبودية االضطرار وال أبايل
باستقبال الليل بأي عبودية استقبلته بعبودية االضطرار وال بعبودية االختيار وهلذا تنفل بعد
العصر رسول اهلل  وما تنفل بعد الصبح فقط وذلك أن هذا الذي مذهبه التنفل بعد
العصر إن شاء يقول الليل له الغيب وله االسم الباطن وله من القوة حبيث إنه جيعلين مضطرا
شئت أم أبيت وليس النهار كذلك فإن استقبلته بعبودية االختيار فهو حيكم على سلطانه
ويردين مضطرا فكل طائفة راعت أمرا ما يف االعتبار يف الصلوات اليت ال ترى إعادهتا إذا
صلتها وقد تقدم معرفة املنفرد واجلماعة.
وصل يف فصل الوقت
االعتبار يف ذلك

قال تعاىل ﴿ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ﴾ مث قال ﴿ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﴾[الفرقان]45-

فأمرنا بالنظر إليه والنظر إليه معرفته ولكن من حيث إنه مد الظل وهو إظهاره وجود عينك
فما نظرت إليه من حيث أحدية ذاته يف هذا املقام وإمنا نظرت إليه من حيث أحدية فعله يف
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إجيادك يف الداللة وهو صالة اجلمعة فإهنا ال جتوز للمنفرد فإن من شرطها ما زاد على
الواحد فمن راعى هذه املعرفة اإلهلية قال بصالهتا قبل الزوال ألنه مأمور بالنظر إىل ربه يف
هذه احلال واملصلي يناجي ربه ويواجهه يف قبلته والضمري يف عليه يطلبه أقرب مذكور وهو
الظل ويطلبه االسم الرب وإعادته على الرب أوجه فإنه بالشمس ضرب اهلل املثل يف رؤيته
يوم القيامة فقال على لسان نبيه " :ترون ربكم كما ترون الشمس بالظهرية" أي وقت
الظهر وأراد عند االستواء بقبض الظل يف الشخص يف ذلك الوقت لعموم النور ذات الرائي
وهو حال فنائه عن رؤية نفسه يف مشاهدة ربه مث قال ﴿ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ﴾
[الفرقان ]46:وهو عند االستواء مث عاد إىل مده بدلوك الشمس وهو بعد الزوال فعرفه بعد
املشاهدة كما عرفه األول قبل املشاهدة واحلال احلال قال إن وقت صالة اجلمعة بعد
الزوال ألنه يف هذا الوقت ثبتت له املعرفة بربه من حيث مده الظل وهنا تكون إعادة
الضمري من عليه على الرب أوجه فإنه عند الطلوع يعاين مد الظل فينظر ما السبب يف مدة
فريى ذاته حائلة بني الظل والشمس فينظر إىل الشمس فيعرف من مده ظله ما للشمس يف
ذلك من األثر فكان الظل على الشمس دليال يف النظر وكان الشمس على مد الظل دليال
يف األثر ومن مل يتنبه هلذه املعرفة إال وهو يف حد االستواء.
مث بعد ذلك بدلوك الشمس عاين امتداد الظل من ذاته قليال قليال جعل الشمس على
مد الظل دليال فكان دلوكها نظري مد الظل وكان الظل كذات الشمس فيكون الدلوك من
الشمس مبنزلة املد من الظل فاملؤثر يف املد إمنا هو دلوك الشمس واملظهر للظل إمنا هو عني
الشمس بوجودك فقام وجودك يف هذه املسألة مقام األلوهة لذات احلق لكونه ما أوجد
العامل من كونه ذاتا وإمنا أوجده من كونه إهلا فانظر يا ويل مقام ذاتك من حيث وجودك
تر ما أشرف نسبته فوجودك وجود احلق إذ اهلل ما خلق شيئا إال باحلق ومبيل الشمس عنك
ميتد ظلك فهي معرفة تنزيه جعل ذلك دليال لتعتقده فإن الشمس تبعد عنك وكلما بعدت
عنك نبهتك أنك لست مثله وال هو مثلك إال أن حيجبك عن رؤيتها فهو التنزيه املطلق
الذي ينبغي لذات احلق كما أنه يف طلوعها وطلبها إياك باإلنقاء إىل االستواء تشمر ظلك
شيئا بعد شيء لنعلمك أن بظهورها يف علوها متحوك وتفنيك إىل أن ال تبقي منك شيئا
من الظل خارجا عنك وهو نفي اآلثار بسببك وهلذا مل تشرع الصالة عند االستواء لفناء
الظل فلمن ذا الذي يصلي أو إىل من تواجه يف صالتك والشمس على رأسك ولذا قال يف
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أهل املدينة وما كان على خطها شرقوا يعين يف التوجه إىل القبلة يف الصالة وال تغربوا أي
راقبوا الشمس من حيث ما هي شارقة فإهنا تطلع فتفنيكم عنكم فال يبقى لكم مقام وال
أثر قال تعاىل﴿ :ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ﴾[األحزاب ]13:فنبه  إن ذلك هو املقام
األشرف خبالف الدلوك فإن الدلوك ميكن أن ينظر اإلنسان فيه إىل امتداد ظله وميكن أن
ينظر إىل تنزيه احلق يف ميلة عنه خبالف الشروق يف الداللة فقال " :شرقوا وال تغربوا"
أي خدوا معرفتكم باهلل من هذا الدليل فإنه أرفع لالحتمال من الغروب.
وبعد أن تبني هذا فمن صلى قبل الزوال اجلمعة أصاب ومن صالها بعد الزوال
أصاب والذي أذهب إليه أن صالهتا قبل الزوال أوىل ألنه وقت مل يشرع فيه فرض فينبغي
أن يتوجه إىل احلق سبحانه بالفرضية يف مجيع األوقات فكانت صالهتا قبل الزوال أوىل وإن
كان قد يتفق أن يكون ذلك وقت أداء فرض صالة يف حق الناسي والنائم إذا تذكرا ولكن
حبكم التبعية يكون ذلك فإن املعترب إمنا هو التذكر أو اليقظة يف أي وقت كان خبالف
صالة اجلمعة إذا جعلناها قبل الزوال فتعني هلا الوقت كما تعينت أوقات الصلوات
املفروضات وإن اهلل قد أشار إىل نعيم مشاهدته ومصاحبته من غري ختصيص وال تقييد فقال
﴿ﳜﳝﳞ﴾[فصلت ]54:قال ﴿ﱞﱟﱠﱡﱢ﴾[احلديد ]4:فاعلم ذلك.
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وصل يف فصل قيام شهر رمضان
وصل االعتبار يف هذا الفصل

رمضان اسم من أمساء اهلل تعاىل فالقيام يف هذا الشهر من أجل هذا االسم ألنه إذا
ورد وجب القيام له قال تعاىل ﴿ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾[املطففني ]6:ورمضان امسه
سبحانه فيقوم العارف إجالال هلذا االسم الذي اختص به هذا الشهر الكرمي هذا حيضر
العارف يف قيامه مث إن هلذا الشهر من نعوت احلق حكما ليس لغريه وهو فرض الصوم على
عباد اهلل وهو صفة صمدانية يتنزه اإلنسان فيها عن الطعام والشراب والنكاح والغيبة وهذه
كلها نعوت إهلية يتصف هبا العبد يف حال صومه فإذا جاء الليل قام العبد بني يدي احلق
بصفاته اليت كان عليها يف هناره وفرض له القيام يف وقت الفطر ليعلم أنه عبد فقري متغذ
ليس له ذلك التنزه حقيقة وإمنا هو أمر عرض له ينبهه على التخلق بأوصاف اهلل من التنزيه
عن حكم الطبيعة وهلذا أخربنا تعاىل يف احلديث املروي عنه إن الصوم له وكل عمل ابن
آدم البن آدم يقول إن التنزه عن الطعام والشراب والنكاح يل ال لك يا عبدي ألين القائم
بنفسي ال أفتقر يف وجودي إىل حافظ حيفظه علي وأنت تفتقر يف وجودك حلافظ حيفظه
عليك وهو أنا فجعلت لك الغذاء وأفقرتك إليه لينبهك أين أنا احلافظ عليك وجودك
ليصح عندك افتقارك ومع هذا االفتقار طغيت وجتربت وتكربت وتعاظمت يف نفسك
وقلت ملن هو مثلك ﴿ﱢ ﱣ ﱤ﴾[النازعات ]24:و﴿ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱰ﴾[القصص ]38:وأنا وأنا وأنا وما استحييت يف ذلك من فضيحتك جبوعك وعطشك
وبولك وخراءك وتأملك باحلر والربد واآلالم العارضة يا ابن آدم رهصتك ثالث رهصات
الفقر واملرض واملوت ومع ذلك إنك وثاب فقيام رمضان قيام يف اهلل فمن كان احلق ظرفا
له فإن اهلل ِبكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ فهذا معىن الظرفية فليس له خروج عنه فأحاطته بك يف
رمضان إحاطة تشريف وتنزيه حيث شرع لك فرضا يف عبوديتك االضطرارية لالتصاف
مبا ينبغي له ال لك وهو التنزه عن الغذاء ومالبسة النساء طول النهار وهو النصف من عُمر
وجودك مث تستقبل الليل فتخرج من ربوبيتك املنزهة عن الغذاء والنكاح إىل عبوديتك
بالفطر والكل رمضان فأنت يف رمضان كما أنت يف الصالة من قوله قسمت الصالة بيين
وبني عبدي بنصفني فنصفها يل ونصفها لعبدي كذلك رمضان قسمه بينه وبني عبده
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بنصفني نصف له وهو قوله الصوم يل وهو زمان النهار والنصف للعبد وهو الليل زمان
فطره وقد قال يف الصالة إهنا نور وقال يف الصوم إنه ضياء والضياء هو النور قال تعاىل ﴿ﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ﴾[يونس ]5:وقال ﴿ﱨ ﱩ ﱪ﴾[نوح ]16:وشرع القيام يف ليل
رمضان ورغب فيه للمناسبة اليت بني الصالة والصوم يف القسمة والنور ليكون ليله بصالته
مثل هناره بصومه فبالنهار يتحد به وبالليل يتوحد له كما قلنا:
إل ج اااااااااااااااااااااااااااااااا

ج

ن نااااااااااااااااااااااااااااااااو ج

ج

فااااااااااااااااااااا ج سااااااااااااااااااااا

جنز ااااااااااااااااااااا ج

ج

والعزمية :النية والنية شرط يف الصوم من الليل فنحن يف الصوم مع احلق كما قالت
بلقيس يف عرشها ﴿ﲼ ﲽ﴾[النمل ]42:وهو كان هو وإمنا جهلها أدخل كاف التشبيه
كذلك جهل اإلنسان يقول أنا الصائم وكيف ينبغي للمتغذي أن يكون صائما هيهات قال
اهلل الصوم يل ال لك فأزال عنه دعوى الصوم كما أزال عن بلقيس تشبيه العرش بعرشها
فعلمت بعد ذلك أنه هو ال غريه فهذا معىن قولنا إذا صحت عزائمنا ففي األسرار نتحد
فإن قلت الصائم هو اإلنسان صدقت وإن قلت الصوم هلل ال لإلنسان صدقت وال معىن
لالحتاد إال صحة النسبة لكل واحد من املتحدين مع متيز كل واحد عن اآلخر يف عني
االحتاد فهو هو وما هو هو كما قلنا يف بعض ما نظمناه يف هذا املعىن يف حال غلب علي:
اااااااااااا ج نااااااااااااوج اااااااااااا جهاااااااااااا جهاااااااااااا
جهاااااااااااااااا ج ااااااااااااااااوجهاااااااااااااااا جهاااااااااااااااا
ياااااااااااااوج ناااااااااااااوجهااااااااااااا ج نااااااااااااا جهااااااااااااا
ا ااااااااااااااااااااااااو نوجااااااااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااااااا
نااااااااااااااااوج هاااااااااااااااا ج هاااااااااااااااا ج هاااااااااااااااا
ااااااااااااااااـ وج ــااااااااااااااااـ جاــااااااااااااااااـ ج ــااااااااااااااااـ

سااااااااااااااا ج ناااااااااااااااوج سااااااااااااااا جهااااااااااااااا ج
ج ناااااااااااااااااوج اااااااااااااااااوجهااااااااااااااااا ج ناااااااااااااااااو ج
ياااااااااااااوجهااااااااااااا ج ااااااااااااالج نااااااااااااا ج ناااااااااااااو ج
اااااااااااا ج ااااااااااااو جهاااااااااااا ج ااااااااااااوجن اااااااااااا ج
ااااااااااااااوج اااااااااااااا ج اااااااااااااا جغي ناااااااااااااااو ج
ـ اااااااااااااااـ ج ـناااااااااااااااـوجاـناااااااااااااااـوج ـناااااااااااااااـو ج
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ج
ج
ج
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وصل يف فصل صالة الكسوف
وصل االعتبار

الكسوف آية من آيات اهلل يُخَوِّفُ اهلل به عِبادَهُ فإذا وقع فالسنة أن يفزع الناس إىل
الصالة كسائر اآليات املخوفات مثل الزالزل وشدة الظلمة واشتداد الريح على غري املعتاد
سئل رسول اهلل  عن الكسوف فقال" :إذا جتلى اهلل لشيء خشع له كل شيء" واحلديث
غري ثابت من طريق الرواية صحيح املعىن وعندنا إن التجلي ال زال دائما وإمنا جهل الناس
به أداهم إىل أن يقولوا أو يقال هلم مثل هذا العدم علمهم فخرق العادة إمنا هو يف أن يعلم
خاصة كما كان خرق العادة يف إمساع السامعني تسبيح احلصى وما زال احلصى مسبحا
وال شك أن النفوس ما تنبعث وهتتز إال لآليات اخلارقة للعادة واآليات اإلهلية منها معتاد
وغري معتاد والقرآن قد ورد يف اآليات املعتادة كثري يف قوله ﴿ﱭ ﱮ﴾[فصلت]37:
و﴿ﲦ ﲧ﴾[الروم ]20:ويذكر أمورا معتادة مث يقول ﴿ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲍ﴾[الروم ]21:ولكن ال ترفع العامة هبا رأسا جلري العادة واستيالء الغفلة وعدم
احلضور.
وسبب كسوف الشمس والقمر معروف والذي ال يعرف كونه عن جتلى إهلي إال
من جهة الرسول  أو عارف صاحب كشف وقد جعل اهلل الكسوف آية على ما يريد
أن حيدثه من الكوائن يف العامل العنصري ويف العامل الذي يظهر فيه الكسوف ويف الزمان
فإنه قد يكسف ليال فال أثر له عندنا ويكون احلدث أيضا حبسب الربج الذي يقع
الكسوف فيه وهو علم قطعي أعين علم وقوع الكسوف ال علم ما حيدث اهلل فيه أو عنده
ويكون الكسوف يف مكان أكثر منه يف مكان آخر ويف مكان دون مكان ويبتدئ يف
مكان ويف مكان آخر ما ابتدأ بل هو على حاله وهذا كله يعرفه العلماء به فإنه راجع إىل
حركات معلومة معدودة عند أهل هذا الشأن وسبب كسوف الشمس من القمر إذا كان
يف مُسامتتها فعلى قدر ما يُسامتها منه يغيب منها عن أبصارنا فذلك الظل الذي نراه يف
الشمس هو من جرم القمر وقد حيجبها كلها فيظلم اجلو فيقع األبصار على جرم القمر
فتتخيل العامة أن ذلك املرئي هو ذات الشمس والشمس نرية يف ذاهتا على عادهتا إىل أن
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يشاء اهلل تكويرها ولذلك يعرف زمان كسوفها ومقداره عند العارفني بتسيري الكواكب
وال يكون أبدا إال يف آخر الشهر العريب فإن القمر يف ذلك الزمان يكون يف احملاق
واالحتراق حتت الشعاع فإن أعطى احلساب ما يؤدي إىل املسامتة عندنا وقع الكسوف بال
شك.
فالعامل املؤمن يقول يف مثل هذا إن أبقى اهلل الترتيب على حاله وسريه يف املنازل
على قدره ومل خيرق العادة فيه فالبد أن يقع هذا األمر الذي ذكرناه فلهذا ينفي العلم عن
املنجم وكل ما هو مثله من حظ الرسل وغريه فضوء القمر ملا كان مستفادا من الشمس
أشبه النفس يف األخذ عن اهلل نور االميان والكشف وإذا كملت النفس وصح هلا التجلي
على التقابل وهي ليلة البدر رمبا التفتت إىل طبيعتها فظهرت فيها ظلمة طبيعتها فحالت
تلك الظلمة بينها وبني نورها العقلي اإلمياين اإلهلي كما حال ظل األرض بني القمر الذي
هو مبنزلة النفس وبني نور الشمس فعلى قدر ما نظرت إىل طبيعتها احنجبت عن نور االميان
اإلهلي فذلك كسوفها فهذا كسوف القمر.
وأما كسوف الشمس فهو كسوف العقل فإن اهلل خلقه ليعقل عن اهلل ما يأخذ عنه
فحالت النفس اليت هي مبنزلة القمر بينه وبني احلق تعاىل من حيث ما يأخذ عنه من امسه
النور سبحانه من كون نسبته إىل األرض من قوله ﴿ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ﴾[االنعام]3:
وقوله ﴿ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ﴾[الزخرف ]84:فرييد العقل أن يأخذ عن احلق من
علم ما يوجده يف األرض فتحول النفس بينه وبني علم ما يوجده يف األرض بشهواهتا حىت
ال ينظر إليه سبحانه فيما حيدثه فيها واألرض عبارة عن عامل اجلسم فيحجب العقل
حلجاب النفس احليوانية الشهوانية فذلك مبنزلة كسوف الشمس فال تدركها أبصار
الناظرين ممن هو يف تلك املوازنة ويفوت العقل من العلم باهلل بقدر ما احنجب عنه من عامل
األجسام فلهذا شرع اهلل التوجه إىل مناجاته املعرب عن ذلك بصالة الكسوف وشرع الدعاء
لرفع ذلك احلجاب فإن احلجاب جهل وبعد يف احلال الذي ينبغي له الكمال وهلذا مل يكن
الكسوف إال عند الكمال يف النريين يف القمر ليلة بدره وهو كماله يف األخذ من الوجه
الذي يلينا وكسوف الشمس يف مثانية وعشرين يوما من سري القمر يف مجيع منازل الفلك
فلما وصل إىل هنايته وأراد أن يقابل الشمس من الوجه اآلخر حىت يأخذ عنها على الكمال
يف عامل األرواح مثل أخذه يف الرابع عشر يف عامل األجسام النازل ليفيض من نوره على
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أبصار الناظرين إنعاما منه فاشتغلت الشمس بإعطائها النور للقمر يف عامل األرواح العامل
العلوي إسعافا لطلبته وإكراما لقدومه عليها يف حضرهتا كان الكسوف هلذا اإلسعاف.
وهلذا ال يكون للكسوفات حكم يف األرض إال يف األماكن اليت يظهر فيها
الكسوف وأما األماكن اليت ال يظهر فيها الكسوف فال حكم يظهر فيها له وال أثر أي ما
يفعل اهلل عند ذلك شيئا يف العامل من الكوائن اليت يفعلها عند ظهور الكسوف إذ ال فاعل
إال اهلل فإن األمور بتقدير العزيز العليم صنعة حكيم حىت إن الشمس إذا أعطى احلساب أهنا
تكسف ليال مل يكن لذلك الكسوف حكم يف ظاهر األرض اليت مل يظهر الكسوف فيها
وكذلك كسوف القمر يف احلكم فكذلك ظاهر اإلنسان وباطنه فقد يقع الكسوف يف
األعمال أي يف العلم الذي يطلب العمل باألحكام املشروعة وقد يقع يف العلوم اليت تتعلق
بالباطن وال حكم هلا يف الظاهر فتؤثر يف موضع تعلقها إما يف علم العمل وإما يف العلم
الذي ال يطلب العمل حبسب ما يقع فيتعني على من تكون حالته مثل هذه أن يتضرع إىل
اهلل فإن أخطأ اجملتهد فهو مبنزلة الكسوف الذي يكون يف غيبة املكسوف فال وزر عليه
وهو مأجور وإن ظهر له النص وتركه لرأيه أو لقياسه اجللي يف زعمه فال عذر له عند اهلل
وهو مأثوم وهو الكسوف الظاهر الذي يكون له األثر املقرر عند علماء األحكام بسري
الكواكب وأكثر ما يكون هذا يف الفقهاء املقلدين الذين قالوا هلم ال تقلدونا واتبعوا
احلديث إذا وصل إليكم املعارض ملا حكمنا به فإن احلديث مذهبنا وإن كنا ال حنكم بشيء
إال بدليل يظهر لنا يف نظرنا إنه دليل وما يلزمنا غري ذلك لكن ما يلزمكم اتباعنا ولكن
يلزمكم سؤالنا.
ويف كل وقت يف النازلة الواحدة قد يتغري احلكم عند اجملتهد وهلذا كان يقول ما لك
إذا سئل يف نازلة هل وقعت فإن قيل ال يقول ال أفىت وإن قيل نعم أفىت يف ذلك الوقت مبا
أعطاه دليله فأبت املقلدة من الفقهاء يف زماننا أن تويف حقيقة تقليدها إلمامها باتباعها
احلديث الذي أمرها به إمامها وقلدته يف احلكم مع وجود املعارض فعصت اهلل يف قوله:
﴿ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ﴾[احلشر ]7:وعصت الرسول يف قوله ﴿ﱣ﴾[آل عمران]31:
فإنه ما قاهلا إال عن أمر ربه سبحانه وعصت إمامها يف قوله خذوا باحلديث إذا بلغكم
واضربوا بكالمي احلائط فهؤالء يف كسوف دائم مسرمد عليهم إىل يوم القيامة فال هم مع
اهلل وال مع رسوله  وال مع إمامهم فهم يف ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ﴾[التوبة ]1:وإمامهم فال
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حجة هلم عند اهلل فانظروا مع من حيشر هؤالء فالصالة املشروعة يف الكسوف إمنا هي
ملناجاة احلق يف رفع ظلمة النفس وظلمة الطبع كما يقول ﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝ ﱞ﴾ وهم أهل األنوار ﴿ﱟ ﱠ ﱡ ﴾ مثل أهل ظلمة الطبع ﴿ﱢ
ﱣ﴾[الفاحتة ]7-6:مثل أهل ظلمة النفس فاهلل حيول بيننا وبني ما يكسف عقولنا
ونفوسنا وجيعلنا أنوارا كلنا لنا وملن يقتدي بنا أنه املليء بذلك والقادر عليه.
وأما اعتبار عدد الركعات يف الركعتني فاعلم إن الركعتني ظاهر اإلنسان وباطنه أو
عقله وطبعه أو معناه وحرفه أو غيبه وشهادته وأما العشرة فهو تنزيهه يف الركعتني خالقه
تعاىل وجل عن القبل والبعد والكل والبعض والفوق والتحت واليمني والشمال واخللف
واألمام فريجع هذا التنزيه من اهلل عليه فإنه عمل من أعماله فتكون له برجوع هذا العمل
عليه هذه األحكام كلها فال قبل له فإنه مل يكن إال اهلل واهلل ال يتصف بالقبلية وال بعد له
فإنه باق بإبقاء اهلل فال يبعد وال كل له فإنه ال يتجزأ وال يتحري من حيث لطيفته ومن ال
كل له من ذاته فال بعض له ومن ال يتصف هبذه الصفات فال جهات له فال جهات
لإلنسان إال من حيث صورة جسمه ونشأته فإن نشأته اجلسدية هبا ظهرت اجلهات الستة
فهو عني اجلهات ما هو يف جهة من نفسه.
وأما اعتبار الثمانية يف اثنتني فالثمانية الذات والصفات فتغيب الذات الكونية
وصفاهتا يف الذات األحدية وتندرج أنوار صفاهتا يف صفاهتا وهو قوله تعاىل كنت مسعه
وبصره وذكر جوارحه فال تقع عني إال عليه ظاهرا وباطنا من عرف نفسه عرف ربه
فهكذا هو األمر يف الباطن وأما يف الظاهر فما تقع العني إال على العبد واحلق مدرج يف هذا
احلق بضم احلاء الكياين ما هو كاندراج العرض يف احملل وال كاملظروف يف الظرف.
وأما اعتبار الست يف اثنتني فهو قوله ﴿ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ﴾[البقرة ]115:وقوله
﴿ﳂﳃ ﳄﳅ﴾[الربوج.]20:
وأما اعتبار األربعة يف االثنتني فهو قوله
ﱿ﴾[األعراف ]17:وعلى كل طريق يأيت إليه منها ملك مقدس بيده السيف صلتا فإن
كان املؤيت إليه من العارفني مل يكن له ملك حيفظه بل هو إكسري وقفه من أي ناحية جاءه
قبل منه وقلب جسده ذهبا إبريزا فيعود اآليت من اخلاسرين.

﴿ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
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باب الزكاة
يف أسرار الزكاة
ااااا ج ااااا جهااااا ج اااااو ج ااااا جزقااااام ج
و اااااااا ج ناااااااا ج ز ااااااااي جنشااااااااأز وج اااااااال ج
اااال مجزقساااا ج اااا ج ونيااااظج اااا ج اااانو ج
اااااااااو ج زاااااااااو جاااااااااال ه ج ااااااااافوز ج
ج ل ز ااااااااااا ج
ااااااااااا جا اااااااااااوج ااااااااااا
ج
ل مج نااااااااااا ج اااااااااا ج ياااااااااا ج اااااااااا
ناااااااااولج ااااااااااظج ااااااااا ج نويزااااااااا ج اااااااااو ج

اااااندج ااااا جهااااالوج زنااااامج نااااا ج سااااا ج
نااااا ج نااااا ج زقساااااي ج ااااا ج ساااااز ج
شاااااااا وج هاااااااا ج اااااااا ج اااااااا ج سااااااااز ج
نااااااا ج قاااااااو ج نااااااا ج ااااااا ج زااااااا ج
زق ساااااااا جا اااااااا ج اااااااا ج اااااااالج ناااااااا ج
ااااا ج نسااااا ج ااااا ج نااااا ج نااااا ج سااااا ج
ااااااااواظج ااااااا ج
يشااااااا ج قوي اااااااظج

االعتبار فيما جتب فيه الزكاة

الزكاة جتب من اإلنسان يف مثانية أعضاء البصر والسمع واللسان واليد والبطن
والفرج والرجل والقلب ففي كل عضو وعلى كل عضو من هذه األعضاء صدقة واجبة
يطلب اهلل هبا العبد يف الدار اآلخرة وأما صدقة التطوع فعلى كل عرق يف اإلنسان صدقة
كما قال " :يصبح على كل سالمي من اإلنسان صدقة" ،والسالمي عروق ظهر الكف
وقيل العروق فكل تسبيحة صدقة وكل هتليلة صدقة وكذلك التحميد والتكبري فالزكاة اليت
يف هذه األعضاء هي حق اهلل تعاىل الذي أوجبها على اإلنسان من هذه األعضاء الثمانية
كما أوجبها يف هذه الثمانية من الذهب والورق وسائر ما ذكرنا مما جتب فيه الزكاة
باالتفاق فتعني على املؤمن أداء حق اهلل تعاىل يف كل عضو فزكاة البصر ما جيب هلل تعاىل
فيه من احلق كالغض عن احملرمات والنظر فيما يؤدي النظر إليه من القربة عند اهلل كالنظر
يف املصحف ويف وجه العامل ويف وجه من يسر بنظرك إليه من أهل وولد وأمثاهلم وكالنظر
إىل الكعبة إذا كنت هلا جماورا فإنه قد ورد أن للناظر إىل الكعبة عشرين رمحة يف كل يوم
وللطائف هبا ستني رمحة وعلى هذا النحو تنظر يف مجيع األعضاء املكلفة يف اإلنسان من
تصرفها فيما ينبغي وكفها عما ال ينبغي.
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وصل متمم يف زكاة حقوق اهلل

مث لتعلم وفقك اهلل أن األمور اليت يتصرف فيها اإلنسان حقوق اهلل كلها غري أن
هذه احلقوق وإن كانت كثرية فإهنا بوجه ما منحصرة يف قسمني قسم منهما حق اخللق هلل
وهو قوله " :إن لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزورك عليك حقا" والقسم
اآلخر "حق اهلل هلل" وهو قوله " :يل وقت ال يسعين فيه غري ريب" وهذا احلق الذي هلل
هو زكاة احلقوق اليت للخلق هلل وهذه احلقوق جبملتها يف مثانية أصناف العلم والعمل ومها
مبنزلة الذهب والفضة ومن احليوان الروح والنفس واجلسم يف مقابلة الغنم والبقر واإلبل
ومن النبات احلنطة والشعري والتمر ويف االعتبار ما تنبته األرواح والنفوس واجلوارح من
العلوم واخلواطر واألعمال الغنم للروح والبقر للنفس واإلبل للجسم وإمنا جعلنا الغنم
لألرواح ألن اهلل جعل الكبش قيمة روح نيب مكرم فقال ﴿ﱙ ﱚ ﱛ﴾
[الصافات ]107:فعظمه وجعله فداء ولد إبراهيم نيب ابن نيب فليس يف احليوان هبذا االعتبار
أرفع درجة من الغنم وهي ضحايا هذه األمة أال تراها أيضا قد جعلت حق اهلل يف اإلبل
وهو يف كل مخس ذود شاة وجعلت مائة من اإلبل فداء نفس ليس برسول وال نيب فانظر
أين مرتبة الغنم من مرتبة اإلبل مث إن رسول اهلل  أمرنا بالصالة يف مرابض الغنم والصالة
قربة إىل اهلل وأماكنها مساجد اهلل فمرابض الغنم من مساجد اهلل فلها درجة القربة واإلبل
ليست هلا هذه املرتبة وإن كانت أعظم خلقا وهلذا جعلناها لألجسام أال ترى أنه من
أمسائها البدنة واجلسم يسمى البدن والبدن من عامل الطبيعة والطبيعة بينها وبني اهلل درجتان
من العامل ومها النفس والعقل فهي يف ثالث درجة من القربة فهي بعيدة عن القرب اإلهلي
أال ترى النيب  هنى عن الصالة يف معاطن اإلبل وعلل ذلك بكوهنا شياطني والشيطنة
البعد يقال ركية شطون إذا كانت بعيدة القعر والصالة قرب من اهلل والبعد يناقض القرب
فنهي عن الصالة يف معاطن اإلبل ملا فيها من البعد وكذلك اجلسم الطبيعي أين هو من
درجة القربة اليت للروح وهو العقل فإنه املوجود األول وهو املنفوخ منه يف قوله ﴿ﲽ
ﲾﲿ ﳀ﴾[احلجر ]29:فلهذا جعلنا الروح مبنزلة الكبش واجلسم مبنزلة اإلبل.
وأما كون البقر يف مقابلة النفوس وهي دون الغنم يف الرتبة وفوق اإلبل كالنفس
فوق اجلسم ودون العقل الذي هو الروح اإلهلي وذلك أن بىن إسرائيل ملا قتلوا نفسا
وتدافعوا فيها أمرهم اهلل أن يذحبوا بقرة ويضربوا امليت ببعضها فيحيا بإذن اهلل فلما حيي به
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نفس امليت عرفنا إن بينها وبني النفس نسبة فجعلناها للنفس.
مث إن الروح الذي هو العقل يظهر عنه مما زرع اهلل فيه من العلوم واحلكم واألسرار
ما ال يعلمه إال اهلل وهذه العلوم كلها منها ما يتعلق بالكون ومنها ما يتعلق باهلل وهو مبنزلة
الزكاة من احلنطة ألهنا أرفع احلبوب وإن النفس يظهر عنها مما زرع اهلل فيها من اخلواطر
والشهوات ما ال يعلمه إال اهلل تعاىل فهذا نباهتا وهو مبنزلة التمر وزكاة اهلل منها اخلاطر
األول ومن الشهوات الشهوة اليت تكون ألجل اهلل وإمنا قرناها بالتمر ألن النخلة هي عمتنا
فهي من العقل مبنزلة النخلة من آدم فإهنا خلقت من بقية طينته.
وأما اجلوارح فزرع اهلل فيها األعمال كلها فأنبتت األعمال وحظ الزكاة منها
األعمال املشروعة اليت يرى اهلل فيها فهذه مثانية أصناف جتب فيها الزكاة.
فأما العلم الذي هو مبنزلة الذهب فيجب فيها ما جيب يف الذهب وأما العمل الذي
هو مبنزلة الفضة فيجب فيه ما جيب يف الورق وأما الروح فيجب فيه ما جيب يف الغنم وأما
النفس فيجب فيها ما جيب يف البقر وأما اجلوارح فيجب فيها ما جيب يف اإلبل وأما ما
ينتجه العقل من املعارف وينبته من األسرار فيجب فيها ما جيب يف احلنطة وأما ما تنتجه
النفس من الشهوات واخلواطر وتنبته من الواردات فيجب فيه ما جيب يف التمر وأما ما
تنتجه اجلوارح من األعمال وتنبته من صور الطاعات وغريها فيجب فيه ما جيب يف
الشعري.
وصل يف فصل املسارعة بالصدقة

وصل االعتبار يف ذلك :املسارعة بالتوبة وهي من الفرائض فإن أخرها إىل
االحتضار مل تقبل وهنا مسألة دقيقة القليل من أصحابنا من يعثر عليها وهي أن املراد قد
يكون غري تائب فيكون له كشف من اهلل عناية به فيكون أول ما يكشف له أن اهلل هو
خالق كل شيء فال يرى لنفسه حركة ظاهرة وباطنة وال عمال وال نية وال شيئا إال اهلل
ليس بيده من األمر شيء فهل تتصور منه توبة يف هذه احلال أم ال وهو يرى أنه مسلوب
األفعال وإن تاب فهل تقبل توبته مع هذا الكشف أو يكون مبنزلة من تاب بعد طلوع
الشمس من مغرهبا فإن مشس احلقيقة قد طلعت له هنا من مغرب قلبه بصحة علمه وهذا
من أصعب األحوال على قلب املراد اجملذوب فإن قبول التوبة وقبول العمل إمنا هو مع
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احلجاب حجاب إضافة العمل إليك وهنا ما خرج شيء عنه حىت يقبله بل هو يف يديه
والقبول ال يكون إال من الغري فاعلم إن نسبة الناظر ما هي نسبة العامل فالناظر يقبل من
العامل والعامل هو املتصرف يف هذه الذات اليت هي حمل ظهور العمل أي عمل كان
فتتصور التوبة من صاحب هذا الكشف ويكون اهلل هو التواب هنا وهذا أقصى مشهده
فليسارع إىل الطاعات على أي حال كان وال يتوقف فإن األنفاس ليست له وال تكليف
إال هنا ويوم القيامة إذ ﴿ﱈ ﱉ ﱊ﴾[القلم ]43:سجود متييز ال سجود ابتالء فيتميز يف
دعاء اآلخرة إىل السجود من سجد هلل ممن سجد اتقاء ورياء ويف الدنيا مل يتميز الختالط
الصور.
قال رسول اهلل " :ليس الشديد بالصرعة وإمنا الشديد من ميلك نفسه عند
الغضب فإن الغضب نار حمرقة" .فهذا من صدقة اإلنسان على نفسه مث إن اهلل قد ذكر أنه
ال يغفر ملشرك ومع هذا فإن اهلل يهون عليه بقدر ما أنفق وقال البخاري يف صحيحه إن
النيب  قال" :اتقوا النار ولو بشق مترة فمن مل جيد شق مترة فبكلمة طيبة" .وقد قال :
"إن الكلمة الطيبة صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل هتليلة صدقة" .وغري ذلك من األذكار
واألفعال اليت تقتضيها مكارم األخالق ولقد ذكر مسلم يف صحيحه قال :قال رسول اهلل
" :دينار أنفقته يف سبيل اهلل ،دينار أنفقته يف رقبة ،دينار تصدقت به على مسكني ،دينار
أنفقته على أهلك ،أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك".
ْ
صلة أويل األرحام وأن الرحم شجنة من الرمحن

افهم رزقك اهلل الفهم عن اهلل ملا كانت الرحم شجنة من الرمحن من وصلها وصله
اهلل يعين مبن هي شجنة منه ومن قطعها قطعه اهلل كانت الصدقة على أويل األرحام صدقة
وصلة بالرمحن وعلى غري الرحم صدقة تقع بيد الرمحن ما فيها صلة بالرمحن هذه الصورة
اآلدمية خليفة فمنزلة يعطي أن يكون اخلليفة ظاهرا بصورة من استخلفه فمن تصدق على
نفسه مبا فيه حياهتا كانت له صدقة وصلة باهلل الذي الرمحن من نعوته فإن اهلل خلق آدم
على صورته على خالفهم يف الضمري قال اهلل تعاىل ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﴾ فوصف اهلل
بالرمحن وخرج الترمذي عن سلمة بن عامر عن النيب  قال" :الصدقة على املسكني
صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة" ،كلما قويت النسبة عظمت املنزلة هذا عند
أصحابنا واألمر عندنا ليس كذلك فإنه كلما بعدت النسبة عظمت املنزلة ولنا يف ذلك:
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ياااااااااااااا ج ااااااااااااااا جا ااااااااااااااي ج ااااااااااااااا ج

قنااااااااااااااا ج اااااااااااااااا ج قاااااااااااااااولج نااااااااااااااا ج

فيتخيل فيه بعض العارفني أن هذا البيت على النمط األول وليس كذلك فضمري
املتكلم من هذا البيت عني العبد بربه ال بنفسه فتدبر هذا النظم فإنه من أعجب املعارف
اإلهلية حيتوي على أسرار عظيمة وعلم كبري.
تصدق اآلخذ على املعطي يأخذ منه

النفس تتصدق على العقل بقبوهلا منه ما يلقى إليها إذ بعض النفوس ال تقبل والنفس
تتصور نفوس مريديها وهم أيتام ال أم هلم ألن نفوسهم ماتت عنهم فليس هلم مدبر إال
هذه النفس اليت لشيخهم فتتصدق عليهم مبا يلقي اهلل إليها من الروح اإلهلي إذا كانت يف
مقام احلال املؤثر بالفعل فتجد نفس املريد أمورا ال يعطيها مقامه وال حاله خارجة عن
كسبه فيتخيل إن اهلل قد فتح عليه بال واسطة وذلك الفتح إذا كان من حال نفس هذا
الشخص الذي هو الشيخ فإن املريد يتيم يف حجر الشيخ وله على ذلك أجر عظيم عند اهلل
ﳙﳛﳜﳝ ﳞﳟ
فإنه ما من نيب إال قال يف إفادته وتبليغه ملا قيل له قل ﴿ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳚ
ﳠ﴾[الشعراء ]109:فهو تعليم يقتضي األجر وهذا هو األجر الذي ال خيرجك عن
عبوديتك فأنت العبد يف صورة األجري ما هو أجر األجري فإن األجري من استؤجر فهو
أجنيب والسيد ال يستأجر عبده لكن العمل يقتضي األجرة وال يأخذها وإمنا يأخذها العامل
والعامل العبد فهو قابض األجرة من اهلل فأشبه األجري يف قبض األجرة وفارقه باالستئجار
يؤيد ما ذكرناه ما خرجه مسلم يف صحيحه عن بالل عن النيب  سأله عن صدقة املرأة
على زوجها وعلى أيتام يف حجرها فقال" :أجران أجر القرابة وأجر الصدقة".
معرفة من هما أبوا نفس اإلنسان

املدبرة جلسمه وقواه النفس اجلزئية اليت هي نفس اإلنسان هي ولد جسمه الطبيعي
فهو أمها والروح اإلهلي أبوها وهلذا تقول يف مناجاهتا ربنا ورب آبائنا العلويات وأمهاتنا
السفليات ﴿ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ﴾[احلجر ]29:مرمي ﴿ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ
ﱇ﴾[األنبياء ]91:فكان عيسى  ولدها وهي أمه اجلسم املُسوّي نفخ فيه من الروح
نفسا فاجلسم أم واملنفوخ منه أب غري أن هذا الولد كاليتيم الذي ال أب له ألن عقله مل
يستحكم بالنظر إليه فكأنه ال عقل له فهو مبنزلة الصغري الذي ال أب له يعلمه ويؤدبه
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فتسوسه نفسه النباتية اليت هي جسمه مبا خلقها اهلل عليه من صالح املزاج فتكون القوي
الباطنة والظاهرة يف غاية الصفاء واالعتدال فتفيد النفس من العلوم اليت هي مبنزلة صدقة
املرأة على ولدها اليتيم فيحصل هلذا الشخص من جهة جسمه من العلم اإلهلي جزاء ملا
تصدق به على نفسه ما ال يقدر قدره إال اهلل قالت أم سلمة زوج النيب  هل يل أجر يف
بىن أيب سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إمنا هم بين قال نعم لك فيهم
أجر ما أنفقت عليهم خرجه مسلم يف صحيحه.
املتصدق باحلكمة على من هو أهل هلا

وهي الصدقة على احملتاجني قال تعاىل:
﴿ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ﴾[الضحى ]7-6:وقال
ﲥ﴾[الضحى ]10:يعين السائل عن العلم اإلنسان يتصدق بالعلم على أهل اهلل الذين هم
أهله احلكمة ال ينبغي أن يتعدى هبا أهلها وحيتسب تلك الصدقة عند اهلل أي ال يرى له
فضال على من علمه وال تقدما يستدعي بذلك خدمة منه يف أدب وتعظيم وتسخري يف
مقابلة ما أفضل عليه إن فعل ذلك مل حيتسب ذلك عند اهلل وقد لقينا أشياخا على ذلك
وهو طريقنا وقد نبه الشرع عليه يف علم الرسوم وعامله فقال إن املسلم إذا أنفق على أهله
نفقة وهو حيتسبها كانت له صدقة يعين تقع بيد الرمحن خرج هذا احلديث مسلم عن أيب
مسعود البدري عن رسول اهلل .
﴿ﲢ ﲣ ﲤ
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يف أسرار الصوم
ياااااااااوج اااااااااو وج ااااااااا ج ااااااااا ج ااااااااااو ج ناااااااااااا جانااااااااااااوج شاااااااااااا ج شااااااااااااو ج
ااااااااااااااظج اااااااااااااا جغياااااااااااااا جإ سااااااااااااااوم ج
ااااااااااااا جإ ساااااااااااااومجاااااااااااااا ج اااااااااااااظ ج
ج اااااااااا جي نااااااااااو ج ااااااااااوج ناااااااااا ج اااااااااا ج ج ي ااااااااااااااااااااا جز ياااااااااااااااااااا جاالشاااااااااااااااااااا م ج
ااااااااااي ج قاااااااااا لج اااااااااا جز ااااااااااو يف و ج اااااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااااااو ج شااااااااااااااااااااا م ج
ااااااااااي ج قاااااااااا لج اااااااااا جز ااااااااااو يف و ج ا اااااااااااااااااااااو ج نشااااااااااااااااااااا جازاااااااااااااااااااااوم ج
ناااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااا جغياااااااااااااااااا جإ م ج
ساااااااااااااااااان ج ااااااااااااااااااوج جا هون ااااااااااااااااااو ج
اااااااااااااااوجااااااااااااااااي ج ااااااااااااااا مجااااااااااااااااأ م ج
اااااااا جا ااااااااوجن اااااااا ج اااااااا جسااااااااوا و ج
أنااااااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااااااا مج ااااااااااااااااااااااا م ج
اااااااااا مجيااااااااااوجنفسااااااااااا ج ااااااااااوج نزااااااااااا ج
ااااااااا ج ااااااااا ج ااااااااا ج جزفوااااااااا و ج ااااااااااااااااااااال جإ اااااااااااااااااااا ج ناااااااااااااااااااا ج م ج
نااااا جاااااال مج ااااا ج ااااا ج يااااا جهااااا ج الناااااااااااااااااااااا جاااااااااااااااااااااااو وافجغاااااااااااااااااااااال م ج
ااااااااااااااوج اااااااااااااالج ناااااااااااااا قجا قنااااااااااااااوم ج
ااااااااا ج ااااااااا ج نااااااااا ج ااااااااا جز ا زااااااااا ج
ج اااااااااالج ن اااااااااا ج اااااااااال ج ااااااااااولج اااااااااا ج شاااااااااااااااااااااااااااااااو ج ااااااااااااااااااااااااااااااا ا وجل م ج
نزااااااااااااااااااا ج ج يااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااا م ج
نااااااااااااااا جزااااااااااااااا مج اااااااااااااااأي ج ااااااااااااااالو ج
اااااااااا ج اااااااااافج اااااااااا جإ اااااااااا ج اااااااااان ج ااااااااااااااااال مج ااااااااااااااااا ج اااااااااااااااا جزاااااااااااااااا م ج
اااااااااااااااااااالج نااااااااااااااااااااو جا نااااااااااااااااااااوم ج
اااااااااا جإ ج اااااااااا ج اااااااااا ج اااااااااا ج
اااااااااا ج اااااااااا مج شاااااااااا ج اااااااااا م ج
ااااااااااا ج زااااااااااا ج ااااااااااا ج نااااااااااا ج اااااااااااا ج
ناااااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااااا ج اليااااااااااااااااااااااوم ج
و اااااااااااااااااا ج ج اااااااااااااااااا جز ناااااااااااااااااا ج
ااااااااااااااااوج ااااااااااااااااو ن جل م ج
ااااااااااااااااااا ج ج نااااااااااااااااااا ج زااااااااااااااااااا ج ز اااااااااااااااا ج
ج اااااااااا ج اااااااااالج اااااااااا ج جي ااااااااااااا ج نااااااااااااامج اااااااااااااي جسااااااااااااا م ج
ن اااااااااامج اااااااااا
ااااااااااااااااااااااا جينااااااااااااااااااااااالجل ااااااااااااااااااااااامجإ م ج
ساااااااااا و ج اااااااااا جسااااااااا مج هاااااااااا ج اااااااااا ج
ينااااااااااااااااا ج ن ااااااااااااااااا جاو ااااااااااااااااااو ج
ج ااااااااااااا ج
ج ااااااااااااا
أنااااااااااااا ج اااااااااااااو
اااااااااااااااااان ظجهللاجزاااااااااااااااااا ج ين ااااااااااااااااااو ج اين اااااااااااااااااااااوج اااااااااااااااااااااأي ج ااااااااااااااااااااا م ج
ااااااااااااااوج اااااااااااااا جهللاج اااااااااااااا جل ااااااااااااااظ ج اااااااااااااااااا جز اااااااااااااااااو جاااااااااااااااااامج ااااااااااااااااااوم ج
قنااااااااااااا ج ااااااااااااافج ااااااااااااا ج ااااااااااااا ج سااااااااااااو ج ناااااااااااا ج اااااااااااافمج اااااااااااا ج
اااااااااااااوم ج
ناااااااااااااومج ااااااااااااا ج ااااااااااااا ج
أنااااااااااااا ج اااااااااااااي ج ااااااااااااالج ج ينااااااااااااا ج
اااااااااا ج اااااااااالج ااااااااااوجي اااااااااايمجإيااااااااااوم ج
إياااااااااااومج جز ااااااااااا جا اااااااااااوجز ز ااااااااااا ج
ااااااا ن ج نااااااا ج ااااااانمج ااااااا ج ااااااالج اااااااو ج ي يااااااااااااااااااا ج جزنسااااااااااااااااااا ج ينساااااااااااااااااااوم ج
ااااااااااااااا ج ونااااااااااااااالج ااااااااااااااايمجاأ ااااااااااااااااوم ج
هااااااااال جهااااااااا ج نااااااااا ج ااااااااالوج اااااااااو ن ج
اااااااااااااااوجااااااااااااااااي ج هاااااااااااااااو ج نساااااااااااااااوم ج
ن ااااااااااااااا ج ااااااااااااااا ج ااااااااااااااا ج اااااااااااااااظ ج
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ااااااااااااااااا ج ج ااااااااااااااااالوج ااااااااااااااااان ج
ااااااااااااان جا ااااااااااااا ج ااااااااااااا جي ااااااااااااا ج

ا ناااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااا م ج
و ااااااااااااااااااااااااااااااااااوجإ جاااااااااااااااااااااااااااااااااااالي م ج

وصل يف فصل وقت النية للصوم

وصل االعتبار يف ذلك :الفجر عالمة على طلوع الشمس فهو كاالسم اإلهلي من
حيث داللته على املسمى به ال على املعىن الذي متيز به عن غريه من األمساء والقاصد
للصوم قد يقصده اضطرارا واختيارا واإلنسان يف علمه باهلل قد يكون صاحب نظر فكري
أو صاحب شهود فمن كان علمه باهلل عن نظر يف دليل فالبد أن يطلب على الدليل
املوصل إليه إىل املعرفة فهو مبنزلة من نوى قبل الفجر ومدة نظره يف الدليل كاملدة من
طلوع الفجر إىل طلوع الشمس واملعرفة باهلل على قسمني واجبة كمعرفته بتوحيده يف
ألوهيته ومعرفة غري واجبة كمعرفته بنسبة األمساء إليه اليت تدل على معان فإنه ال جيب عليه
النظر يف تلك املعاين هل هي زائدة عليه أم ال فمثل هذه املعرفة ال يبايل مىت قصدها هل
بعد حصول الدليل بتوحيد اإلله أو قبله وأما الواجب يف الذمة فكاملعرفة باهلل من حيث ما
نسب الشرع إليه يف الكتاب والسنة فإنه قد تعني بالدليل النظري إن هذا شرعه وهذا
كالمه فوقع االميان به فحصل يف الذمة فالبد من القصد إليه من غري نظر إىل الدليل
النظري وهو الذي اعترب فيه النية قبل الفجر ألنه عنده علم ضروري وهو املقدم على العلم
النظري ألن العلم النظري ال حيصل إال أن يكون الدليل ضروريا أو مولدا عن ضروري
على قرب أو بعد وإن مل يكن كذلك فليس بدليل قطعي وال برهان وجودي.
وصل يف فصل صوم املسافر واملريض شهر رمضان

االعتبار :السالك هو املسافر يف املقامات باألمساء اإلهلية فال حيكم عليه االسم
اإلهلي رمضان بالصوم الواجب وال غري الواجب وهلذا قال " :ليس من الرب الصيام يف
السفر" واسم رمضان يطلبه بتنفيذ احلكم فيه إىل انقضاء شهر سلطانه والسفر حيكم عليه
باالنتقال الذي هو عدم الثبوت على احلال الواحدة فبطل حكم االسم اإلهلي رمضان يف
حق املسافر الصائم.
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وصل يف فصل من يقول إن صوم املسافر واملريض جيزيهما يف شهر رمضان فهل
الفطر هلما أفضل أم الصوم

االعتبار :من اعترب أن الصوم ال مثل له وأنه صفة للحق قال إنه أفضل ومن اعترب
أنه عبادة فهو صفة ذلة وافتقار فهو بالعبد أليق قال إن الفطر أفضل وال سيما للسالك
واملريض فإهنما حمتاجان إىل القوة ومنبعها الفطر عادة فالفطر أفضل ومن اعترب أن الصوم
من االسم اإلهلي رمضان وأن الفطر من االسم اإلهلي الفاطر وقال ال تفاضل يف األمساء
اإلهلية مبا هي أمساء هلل تعاىل قال ليس أحد االمسني بأفضل من اآلخر ألن املفطر يف حكم
الفاطر والصائم يف حكم الرفيع الدرجات وحكم املمسك وحكم اسم رمضان وهذا
مذهب احملققني رفع الشريف واألشرف والوضيع والشريف الذي يف مقابلته من العامل
الذي هو عبارة عن كل ما سوى اهلل تعاىل.
وصل يف فصل هل الفطر اجلائز للمسافر هل هو يف سفر حمدود أو غري حمدود

االعتبار يف ذلك :املسافرون إىل اهلل وهو االسم اجلامع وهو الغاية املطلوبة واألمساء
اإلهلية يف الطريق إليه كاملنازل للمسافرين ومنازل القمر املقدرة لسري القمر يف الطريق إىل
غاية مقصوده وأقل السفر االنتقال من اسم إىل اسم فإن وجد اهلل يف أول قدم من سفره
كان حكمه حبسب ذلك وقد انطلق عليه أنه مسافر وليس ألكثره عندنا هناية وال حد
لقوله  يف دعائه "اللهم إين أسألك بكل اسم مسيت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك
أو استأثرت به يف علم غيبك" فهذا اعتبار من قال يفطر فيما ينطلق عليه اسم سفر ومن
قال بالتحديد يف ذلك فاعتباره حبسب ما حدد فمن اعترب الثالثة يف ذلك كان كمن قال
األحدية أو الواحد ال حكم له يف العدد وإمنا العدد من االثنني فصاعدا والسفر هنا إىل
االسم اهلل وال سفر إليه إال به فأول ما يلقاه من كونه مسافرا إليه يف الفردية وهي الثالثة
أول األفراد فهذا هو السفر احملدود مث يؤخذ االعتبار يف حتديد العلماء تقصري الصالة يف
باب الصالة من هذا الكتاب وإنا قد ذكرناه يف صالة القصر من هذا الكتاب.
وصل يف فصل تبييت الصيام يف املفروض واملندوب إليه

فيتفاضل الصائمون يف األجر حبسب التبييت ويؤيد ذلك الوصال فكما يكتب له يف
إيصال يومه بالطرف األول من ليله يكتب له يف اتصال طرفه اآلخر من ليله بيومه قال
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رسول اهلل " :من كان مواصال فليواصل حىت السحر" .وسريد الكالم يف الوصال
والسحور يف هذا الباب فإن يف هذا احلديث أعين من كان مواصال إشعارا بالترغيب يف
أكلة السحور فالليل أيضا يف الوصال حمل للصوم وحمل للفطر فصوم الليل على التخيري
كصوم التطوع يف اليوم والصوم هلل يف الزمانني فإنه يتبع الصائم ففي أي وقت انطلق عليك
اسم صائم فإن الصوم هلل وهو بالليل أوجه لكونه أكثر نسبة إىل الغيب واحلق سبحانه
غيب لنا من حيث وعدنا برؤيته وهو من حيث أفعاله وآثاره مشهود لنا واحلق على
التحقيق غيب يف شهود وكذلك الصوم غيب يف شهود ألنه ترك والترك غري مرئي وكونه
منويا فهو مشهود فإذا نواه يف أي وقت نواه من الليل فال ينبغي له أن يأكل بعد النية حىت
تصح النية مع الشروع فكل ما صام فيه من الليل كان مبنزلة صوم التطوع حىت يطلع الفجر
فيكون احلكم عند ذلك لصوم الفرض فيجمع بني التطوع والفرض فيكون له أجرمها.
وملا كان الصوم هلل وأراد أن يتقرب العبد بدخوله فيه واتصافه به إىل اهلل تعاىل كان
األوىل أن يبيته من أول الثلث إىل آخر من الثلث األول أو األوسط فإن اهلل يتجلى يف ذلك
الوقت يف نزوله إىل السماء الدنيا فيتقرب العبد إليه بصفته وهو الصوم فإن الصوم ال يكون
إال هلل إال إذا اتصف به العبد وما مل يتصف به العبد مل يكن مث صوم يكون هلل فإنه يف هذا
املوطن كالقرى لنزول احلق إليه وعليه وملا كان الصيام هبذه املثابة كما ذكرناه توىل اهلل
جزاءه بأنانيته مل جيعل ذلك لغريه كما كان الصيام من العبد هلل من غري واسطة كان اجلزاء
من اهلل للصائم من غري واسطة ومن يلقي سيده مبا يستحقه كان إقبال السيد على من هذا
فعله أمت إقبال ألن السيد ظهر يف هذا املوطن ظهور مستفيد فقابله بنفسه ومل يكل كرامته
لغريه ﴿ ﲩﲪﲫﲬﲭ﴾[ال عمران.]97:
وصل يف فصل يف وقت فطر الصائم

خرج مسلم عن عبد اهلل بن أيب أوىف قال كنا مع رسول اهلل  يف سفر يف شهر
رمضان فلما غابت الشمس قال" :يا فالن أنزل فاجدح لنا قال يا رسول اهلل إن عليك
هنارا قال أنزل فاجدح لنا قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النيب  مث قال إذا غابت
الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم فسواء أكل أو مل يأكل" فإن
الشرع أخرب أنه قد أفطر أي أن ذلك ليس بوقت للصوم وأنه بالغروب تواله االسم الفاطر
وإتيان الليل ظهور سلطان الغيب ال ظهور ما يف الغيب فجاء ليستر ما كانت مشس احلقيقة
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كشفته غرية لعدم احترام املكاشفني ملا عاينوه من شعائر اهلل وحرماته فإن البصر قد أدرك
ما لو اعترب يف شيء منه ما ويف مبا جيب عليه من التعظيم اإلهلي له فلما قلت احلرمة منهم
ستره الليل غرية فدخل يف غيب الليل غري أن اإلنسان إذا دخل يف الغيب واتصف به أدرك
ما فيه من علوم األنوار ال من علوم األسرار وعلوم األنوار هو كل علم يتعلق به منافع
األكوان كلها كما إن الليل إذا جاء ظهرت مبجيئه أنوار الكواكب واهلل جعلها لنهتدي هبا
يف ﴿ﱾ ﱿ ﲀ﴾[األنعام ]63:ومها علم اإلحسان وعلم احلياة وعلوم األسرار خفيت
عن أبصار الناظرين وهي غيب الغيب فصار الغيب على هذا فيه ما يدرك به وفيه ما ال
يدرك وملا قال " :فقد أفطر الصائم" فاألوىل بالصائم أن يعجل الفطر عند الغروب بعد
صالة املغرب فإنه أوىل ألن اهلل جعل املغرب وتر صالة النهار فينبغي إن يؤديها بالصفة اليت
كان عليها بالنهار وهو اإلمساك عن الطعام والشراب واستحب له إذا فرغ من الفريضة أن
يشرع يف اإلفطار ولوعلى شربة ماء أو متر قبل النافلة فإن فاعل ذلك ال يزال خبري خرج
مسلم عن سهل بن سعد أن رسول اهلل  قال" :ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر"
فسمى األكل أو الشرب فطرا مع أنه قال عنه إنه أفطر مبجيء الليل وغروب الشمس
فجمع باألكل بني فطرين فطر بالفعل وفطر باحلكم.
فمن قال باملفهوم يرى أنه إذا مل يفطر باألكل زال عنه اخلري الذي كان يأتيه باألكل
لو أكل معجال فإنه إذا أخر مل حيصل على ذلك اخلري الذي أعطاه التعجيل وكان حمروما
خاسرا يف صفقته مث إنه تفوته الفرحة اليت للصائم عند فطره أي يفوته ذوقها وحالوهتا
وهي لذة اخلروج من اجلرب إىل االختيار ومن احلجر إىل السراج ومن الضيق إىل السعة وهو
املقام احملمدي والبقاء يف احلجر مقام يوسفي جاء الرسول ليوسف من العزيز باخلروج من
السجن فقال يوسف ﴿ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﴾[النساء ]50:فلم خيرج واختار
اإلقامة يف السجن حىت يرجع إليه الرسول باجلواب وإن كان مطابقا لدخوله يف السجن
فإنه دخله عن حمبة واستصحبته تلك احلالة وهو قوله ﴿ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﴾
[يوسف ]33:فكانت حمبة إضافة مل تكن حمبة حقيقة وقال رسول اهلل " :يرحم اهلل أخي
يوسف لوكنت أنا ألجبت الداعي" .يقول سارعت إىل اخلروج من السجن ألن مقامه 
يعطي السعة فإنه أرسله اهلل رمحة ومن كان رمحة ال حيتمل الضيق فلهذا قلنا بلذة فرحة
فطر الصائم إنه مقام حممدي ال يوسفي وإمنا قلنا بتعجيل الصالة فيفطر بعد املغرب وقبل
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التنفل فإنه من فعل رسول اهلل  وإمنا قدمناه على الفطر ألن الصالة وإن كانت للعبد
فإهنا حق اهلل والفطر حق نفسك ورسول اهلل  يقول للشخص الذي ماتت أمه وعليها
صوم وأراد أن يقضيه عنها فقال له " أرأيت لوكان عليها دين أكنت تقضيه قال نعم
قال فحق اهلل أحق أن يقضى" فقدم حق اهلل وجعله أحق بالقضاء من حق املخلوق.
وصل يف فصل يف حكمة صوم أهل كل بلد برؤيتهم

إن اهلل ما كلف أحدا إال حباله ووسعه ما كلف أحدا حبال أحد فـ
ﳑ ﳒ ﴾[املدثر ]38:و﴿ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﴾[النحل﴿ ]111:ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓ﴾[االسراء ]13:فإذا طلع هالل املعرفة يف قلبك من االسم اإلهلي رمضان فقد دعاك يف
ذلك الطلوع إىل االتصاف مبا هو له وهو الصوم فأمرك بتقييد جوارحك كلها الظاهرة
وتقييد قواك الباطنة وأمرك بقيام ليلة ورغبك فيه وهو احملافظة على غيبه وجعل لك فيه
فطرا يف أول الليل وأمرك بالتعجيل به وغذاء يف آخره وأمرك بتأخري ذلك إىل أن يكون يف
التأخري مبنزلة من قال هو النهار إال أن الشمس مل تطلع وذلك حلكمة التحقق باالسم اآلخر
يف ليل رمضان كما كنت يف يومه فإنك بني طريف حتليل وحترمي فما خاطبك احلق إال منك
وال خاطبك إال بك وهكذا مع كل مكلف يف العامل من ملك وجن وإنسان بل من كل
خملوق حال ذلك املخلوق ينزل احلكم عليه بصفة الكالم سواء ضم ذلك الكالم حروف
هجاء أو مل تضمه هو عني الكالم اإلهلي يف العامل إن اهلل قال على لسان عبده مسع اهلل ملن
محده ولقد أنطقين سبحانه يف ذلك مبا أنا ذاكره من األبيات إن شاء اهلل تعاىل:
﴿ﳎ ﳏ ﳐ

ناااااااااااااو ن ج ااااااااااااا ج ااااااااااااا جسااااااااااااا ون ج
ج اااااااااااا ن ج
اااااااااااا ج ااااااااااااون ج اااااااااااا ج
ااااااااااااااااولج اااااااااااااااا ج ناااااااااااااااا ج اااااااااااااااا ج
جزااااااااااااااااااا ج ج ااااااااااااااااااا جغيااااااااااااااااااا و ج

اقيااااااااااااا ج ااااااااااااا ج ااااااااااااا ج اااااااااااااو
ا اااااااااااااالج اااااااااااااا ج اااااااااااااا ج ااااااااااااااو
اااااااااااااا جز اااااااااااااا ج ناااااااااااااا جساااااااااااااا ن
الناااااااااااااااااااااا جغويااااااااااااااااااااااظج زنااااااااااااااااااااااون

فلما علمت أنه لكل بلد رؤية وما وقف حكم بلد على بلد علمت إن األمر شديد
وإن كل نفس مطلوبة من احلق يف نفسها ﴿ﲂﲃﲄﲅﲆﲇ ﴾[البقرة ]123:وإن تقلب
اإلنسان يف العبادة من وجه بذاته ومن وجه بربه ليس لغريه فيه مساغ وال دخول وأراين
ذلك يف واقعة فاستيقظت من منامي وأنا أحرك شفيت هبذه األبيات اليت ما مسعتها قبل هذا
إال مين وال من غريي وهي هذه:
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اااااااااااولج ااااااااااا ج ااااااااااا ج ااااااااااا ج ناااااااااااو ج
زااااااااااااااوج نو ياااااااااااااامج اااااااااااااا ج اااااااااااااااو و ج
ناااااااااااا ج اااااااااااا ج ااااااااااااو زي ج ناااااااااااا و ج
ااااااااااااااا ج ااااااااااااااا جإ ااااااااااااااا ج اااااااااااااااو ج
ااااااااااااااا ج ااااااااااااااا جإ ااااااااااااااا ج ااااااااااااااا ل ج
ناااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااا جل ج ل مج ناااااااااااااااااا ج

ااااااااااااا جي ااااااااااااا جل مج ااااااااااااا ج ااااااااااااا
زاااااااااااااوج نو يااااااااااااامج ااااااااااااا ج قاااااااااااااو
اااااااااااا ج ناااااااااااا ج اااااااااااا ج اااااااااااال و
ااااااااااااااا ج اااااااااااااااو جإ ااااااااااااااا ج ااااااااااااااايو
اااااااااااااا ج اااااااااااااا لجإ اااااااااااااا ج ااااااااااااااا
اااااااااااااااااالج ق اااااااااااااااااا ج يااااااااااااااااااو

فلو علم اإلنسان من أي مقام ناداه احلق تعاىل بالصيام يف قوله ﴿ﱓ ﱔ ﱕ ﴾

وأنه املخاطب يف نفسه وحده هبذه اجلمعية فإنه قال يصبح على كل سالمي منكم صدقة
فجعل التكليف عاما يف اإلنسان الواحد وإذا كان هذا يف عروقه فأين أنت من جوارحه
من مسعه وبصره ولسانه ويده وبطنه ورجله وفرجه وقلبه الذين هم رؤساء ظاهره وإن كل
جارحة خماطبة بصوم خيصها من إمساكها فيما حجر عليها ومنعت من التصرف فيه بقوله
﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﴾ واعلم أن اهلل ناداك من كونك مؤمنا من مقام احلكمة اجلامعة
لتقف بتفصيل ما خياطبك به على العلم مبا أراده منك يف هذه العبادة فقال ﴿ﱖ ﱗ
ﱘ ﴾ أي اإلمساك عن كل ما حرم عليكم فعله أو تركه ﴿ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞ ﴾ يعين الصوم من حيث ما هو صوم فإن كان أيضا يعين به صوم رمضان بعينه
كما ذهب إليه بعضهم غري أن الذين قبلنا من أهل الكتاب زادوا فيه إىل أن بلغوا به مخسني
يوما وهو مما غريوه وقوله ﴿ﱙ ﱚ ﴾ أي فرض ﴿ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﴾ وهم الذين هم
لكم سلف يف هذا احلكم وأنتم هلم خلف ﴿ﱟ ﱠ ﴾[البقرة ]183:أي تتخذوا
الصوم وقاية فإن النيب  أخربنا أن الصوم جنة واجلنة الوقاية وال يتخذوه وقاية إال إذا
جعلوه عبادة فيكون الصوم للحق من وجه ما فيه من التنزيه ويكون من وجه ما هو عبادة
يف حق العبد جنة ووقاية من دعوى فيما هو هلل ال له فإن الصوم ال مثل له فهو ملن ال مثل
له فالصوم هلل ليس لك.
مث قال ﴿ﲇ ﲈ ﴾[البقرة ]185:يقول شهر هذا االسم اإلهلي الذي هو رمضان
فأضافه إىل اهلل تعاىل من امسه رمضان وهو اسم غريب نادر ﴿ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﴾ يقول
نزل القرآن بصومه على التعيني دون غريه من الشهور ﴿ﲍ ﴾ أي بيانا ﴿ﲎ ﴾ والقرآن
اجلمع فلهذا مجع بينك وبينه يف الصفة الصمدانية وهي الصوم فما كان فيه من تنزيه فهو
هلل فإنه قال الصوم يل ومن كونه عبادة فهو لك هدى أي بيانا للناس على قدر طبقاهتم وما
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رزقوا من الفهم عنه فإن لكل شخص شربا يف هذه العبادة ﴿ﲏ ﴾ فكل شخص على
بينة ختصه بقدر ما فهم من خطاب اهلل يف ذلك ﴿ﲐ ﲑ ﴾ وهو التبيان اإلهلي
﴿ﲒ﴾[البقرة ]185:فإنه مجعك أوال معه يف الصوم بالقرآن مث فرقك لتتميز عنه
بالفرقان فأنت أنت وهو هو يف حكم ما ذكرناه من استعمالك فيما هو له وهو الصوم
فهو له من باب التنزيه وهو لك عبادة ال مثل هلا ﴿ﲔﲕﲖﲗ ﴾[البقرة]185:
يقول فليمسك نفسه يف هذه الشهرة يعين ينزهها بالذلة واالفتقار حىت تعظم فرحته عند
الفطر ﴿ﲚ ﲛ ﲜ ﴾ مائال واملرض امليل أو حمبوسا فإن املريض يف حبس احلق ﴿ﲝ ﲞ
ﲟ ﴾ سلوك يف األمساء اإلهلية عم ذوق أو مسافرا عنه إىل األكوان ﴿ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﴾
[البقرة﴿ ]185:ﱅ ﱆ ﴾[البقرة ]203:ال يزاد فيها وال ينقص منها ﴿ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨ ﴾[البقرة ]185:فيما خاطبكم به من الرفق يف التكليف ﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﴾
[البقرة ]185:وهو ما يشق عليكم أكد هبذا القول قوله ﴿ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﴾
[احلج ]78:فعرف اليسر هنا باأللف والالم يشري إىل اليسر املذكور املنكر يف سورة أمل
نشرح أي ذلك اليسر أردت بكم وهو قوله ﴿ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﴾[الشرح ]5:يف عسر املرض
يسر اإلفطار مث ﴿ﱎ ﱏ ﱐ﴾ عسر السفر ﴿ﱑ﴾ يسر اإلفطار أيضا ﴿ﱓ ﱔ﴾ من املرض
أو السفر ﴿ﱕ﴾ [الشرح ]7:نفسك للعبادة وهو الصوم يقول اقضه ﴿ﱗ ﱘ
ﱙ﴾[الشرح ]8:يف املعونة كان شيخنا أبو مدين رمحه اهلل يقول يف هذه اآلية ﴿ ﱓﱔ﴾
من األكوان ﴿ﱕ﴾ قلبك ملشاهدة الرمحن ﴿ﱗ ﱘ ﱙ﴾ يف الدوام وإذا دخلت يف
عبادة فال حتدث نفسك باخلروج منها وقل ﴿ ﲽ ﲾ ﲿ ﴾[احلاقة ﴿ .]27:ﲭ
ﲮ ﴾ برؤية اهلالل أو بتمام الثالثني ﴿ ﲯ ﲰ ﴾[البقرة ]185:تشهدوا له
بالكربياء تفردوه به وال تنازعوه فيه فإنه ال ينبغي إال له سبحانه فتكربوه عن صفة اليسر
والعسر فإنه قال يف اإلعادة ﴿ﱣ ﱤ ﱥ﴾[الروم ]27:فهو أعلم مبا قال واحذر من
تأويلك ومحله عليك فكربه عن هذا ﴿ﳅ ﳆ ﳇ ﴾ أي وفقكم ملثل هذا وبني لكم ما
تستحقونه مما يستحقه تعاىل ﴿ ﲴ ﲵ ﴾[البقرة ]185:فجعل ذلك نعمة
جيب الشكر منا عليها لكوننا نقبل الزيادة والشكر صفة إهلية ﴿ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﴾
فطلب منا هبذه الصفة الزيادة لكونه شاكرا فإنه قال ﴿ﱠ ﱡ ﱢ ﴾
[ابراهيم ]7:فنبهنا مبا هو مضمون الشكر لنزيده يف العمل.
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﴿ﲷﲸ ﲹﲺ ﴾ لكونك حاجب الباب ﴿ﲻﲼ ﴾ مبا شاركناهم فيه من
الشكر والصوم الذي هو يل فأمرناهم بالصوم وعرفناهم أنه لنا ما هو هلم فمن تلبس به
تلبس مبا هو خاص لنا فكان من أهل االختصاص مثل أهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته
﴿ﲾ ﲿ ﳀ﴾ على بصرية ﴿ﳁ ﳂ ﴾ يقول كما جعلناك تدعو الناس إِلَى اهلل عَلى
ص َريةٍ جعلنا الداعي الذي يدعونا إليه على بصرية من إجابتنا إياه ما مل يقل مل يستجب يل
بَ ِ
﴿ﳄ ﳅ﴾ [البقرة ]186:أي ملا دعوهتم يل من طاعيت وعباديت فإين ﴿ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [الذاريات ]56:فدعوهتم إىل ذلك على ألسنة رسلي ويف كتيب املنزلة اليت
أرسلت رسلي هبا إليهم وأكد ذلك بالسني أعين االستجابة ملا علم من إبايتنا وبعدنا عن
إجابته يل أي من أجلي ال تعلمون ذلك رجاء حتصيل ما عندي فتكونون عبيد نعمة ال
عبيدي وهم عبيدي طوعا وكرها ال انفكاك هلم من ذلك ﴿ﳆ ﳇ﴾ يصدقوا بإجابيت
إياهم إذا دعوين وليكن إمياهنم يب ال بأنفسهم ألنه من آمن بنفسه ال باهلل مل يستوعب إميانه
ما استحقه فإذا آمن يب ويف األمر حقه فأعطى كل ذي حق حقه وهذا هو الذي يصدق
باألخبار كلها ومن آمن بنفسه فإنه مؤمن مبا أعطاه دليله والذي أمرته باإلميان به متناقض
الداللة متردد بني تشبيه وتنزيه فالذي يؤمن بنفسه يؤمن ببعض ويكفر ببعض تأويال ال ردا
فمن تأول فإميانه بعقله ال يب ومن ادعى يف نفسه أنه أعلم يب مين فما عرفين وال آمن يب
فهو عبد يكذبين فيما نسبته إىل نفسي حبسن عبارة فإذا سئل يقول أردت التنزيه وهذا من
حيل النفوس مبا فيها من العزة وطلب االستقالل واخلروج عن االتباع ﴿ﳈ
ﳉ﴾[البقرة ]186:أي يسلكون طريق الرشد كما يفعل املوفقون الذين إذا رأوا
سبيل الرشد اختذوه سبيال فيمشي هبم إىل السعادة األبدية فكانت إجابة احلق إياهم حني
دعوه وهناية طريقهم إىل ما فرحت به نفوسهم من حتليل ما كان حرم عليهم يف حال
صومهم من أول اليوم إىل آخره فقال﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﴾ أي الليلة اليت انتهى
صومكم إليها ال الليلة اليت تصبحون فيها صائمني فهي صفة تصحبكم يل ليلة عيد الفطر
ولو كانت إضافة ليلة الصيام إىل املستقبل مل تكن ليلة عيد الفطر فيها فإنك ال تصبح يوم
العيد صائما ولو صمت فيه لكنت عاصيا وال يلزم هذا يف أول ليلة من رمضان فإن األكل
وأمثاله كان حالال قبل ذلك فما زال مستصحب احلكم فلهذا جعلناه للصوم املاضي
﴿ﱅ ﴾ يعين اجلماع ﴿ﱆ ﱇ ﴾[البقرة ]187:فجاء بالنساء ومل يقل األزواج وال
غري ذلك فإن يف هذا االسم معىن ما يف النساء وهو التأخري فقد كن أخرن عن هذا احلكم
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الذي هو اجلماع زمان الصوم إىل الليل فلما جاء الليل زال حكم التأخري باإلحالل فكأنه
يقول إىل ما أخرمت عنه وأخرن عنه من أزواجكم وما ملكت أميانكم ممن هو حمل الوطء
﴿ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﴾[البقرة ]187:أي املناسبة بينكم صحيحة ما هي مثل ما
تلبستم بنا يف صومكم حيث اتصفتم بصفة هي يل وهو الصوم فلستم لباسا يل يف قويل
وسعين قلب عبدي ولست لباسا لكم يف قويل ﴿ﳜ ﳝ ﳞ﴾[فصلت ]54:فإن
اللباس حييط بامللبوس به ويستره ﴿ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﴾[البقرة ]187:من
اخليانة لشهاديت عليكم حني قبلتم األمانة ملا عرضتها عليكم فقلت يف حاملها ﴿ﲽ ﲾ
ﲿ ﳀ﴾[االحزاب ]72:ظلوما لنفسه بأن كلفها ما ال يدري علم اهلل فيه عند محله
إياها جهوال بقدرها وما يتعلق من الذم به إذ أمن خان فيها وملا كان اجلهول ﴿ﲩ ﲪ
ﲫ ﴾ [االسراء ]72:يدري كيف يضع رجله وال يرى أين يضع رجله قال ﴿ﱐ ﱑ ﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﴾ ملا حجر عليكم فيما حجره عليكم ﴿ ﱖ ﱗ ﴾ أي رجع
عليكم ﴿ ﱘ ﱙ ﴾ أي بالقليل الذي أباحه لكم من زمان اإلحالل الذي هو الليل
وإمنا جعله قليال لبقاء التحجري فيه يف املباشرة للمعتكف يف املساجد بال خالف ويف غري
املسجد خبالف واملواصل ﴿ ﱛ ﱜ ﴾ وهو زمان الفطر يف رمضان ﴿ ﱝ ﱞ ﱟ
ﱠ ﱡ ﴾ واطلبوا ما فرض اهلل من أجلكم حىت تعلموه فتعملوا به من كل ما ذكره يف هذه
اآلية ﴿ ﱣ ﱤ ﴾ أمر بإعطاء ما عليك لنفسك من حق األكل والشرب ﴿ ﱥﱦ
ﱧ ﱨ ﱩ ﴾ إقبال النهار ﴿ ﱪ ﱫ ﱬ ﴾ إدبار الليل ﴿ ﱭ ﱮ ﴾ االنفجار
ﱴ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﴾[البقرة]187:
ﱵ
الضوء يف األفق ﴿ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ
فأبقى حتجري اجلماع على من هذه حالته وكذلك يف األكل والشرب للذي ينوي الوصال
يف صومه يقول " :من كان مواصال فليواصل حىت السحر" وهو اختالط الضوء والظلمة
يريد يف وقت ظهور ذنب السرحان ما بني الفجرين املستطيل واملستطيل وواصل رسول اهلل
 بأصحابه يومني ورأوا اهلالل ﴿ﱽﱾ ﱿ ﴾ اليت أمركم أن تقفوا عندها ﴿ﲀﲁ﴾
لئال تشرفوا على ما وراءها وهنا علم غامض ال يعلمه إال من أعطيه ذوقا عناية إهلية
كاخلضر وغريه فرمبا تزل ﱡﭐﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ ﴿ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﴾ أي
دالئله للناس إشارة فيتذكر هبا ﴿ﲈ ﲉ ﴾[البقرة ]187:يتخذون تلك الدالئل وقاية
من التقليد واجلهل فإن املقلد ما هو على بينة من ربه وما هو صاحب داللة وجعله مبعىن
الترجي ألنه ما كل من رزق الدليل ووصل إىل املدلول وحصل له العلم وفق الستعمال ما
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علمه إن كان من العلوم اليت غايتها العمل.
صيام الستة من شوال

قد تقدم ذكر اخلالف يف وقتها ويف هذا اخلرب عندي نظر لكون رسول اهلل  مل
يثبت اهلاء يف العدد أعين يف الستة فقال وأتبعه ستا من شوال وهو عريب واأليام مذكرة
والصوم ال يكون إال يف اليوم وهو النهار فالبد من إثبات اهلاء فيه فهذا سبب كون
احلديث منكر املنت مع صحة طريق اخلرب فيترجح عندي أنه اعترب يف ذلك الوصال فوصل
صوم النهار بصوم الليل والليلة مقدمة على النهار ألن النهار مسلوخ منها أو تكون لغة
شاذة تكلم هبا رسول اهلل  يف جملس كان فيه من هذه لغته ومع هذا فمن استطاع
الوصال يف هذه األيام الستة فهو أوىل عمال بظاهر لفظ اخلرب والوصال مل يقع النهي عنه
هني حترمي وإمنا راعى الشفقة والرمحة يف ذلك بظاهر الناس لئال يتكلفوا احلرج واملشقة يف
ذلك ولو كان حراما وما واصل هبم  وقد ورد أنه  قال" :إن هذا الدين متني فأوغل
فيه برفق" وقالَ " :من يشاد هذا الدين يغلبه" وخرج مسلم عن أنس بن مالك واصل
رسول اهلل  يف آخر شهر رمضان فواصل ناس من املسلمني فبلغه ذلك فقال" :لو مد لنا
الشهر لواصلنا وصاال" يدع املتعمقون تعمقهم فمن مل يقدر أن يواصلها كلها فليواصل
حىت السحر يف كل يوم فتدخل الليلة يف الصوم كل ليلة ويكون حد السحر لفطرها فحد
الغروب للنهار يف حق من ال يواصل يف الصحيح أنه  قال" :أيكم أراد أن يواصل
فليواصل حىت السحر" ،خرجه البخاري عن أيب سعيد.
ولقد روينا أن اهلل حني أنزل على نبيه  ﴿ ﲑ ﲒ ﲓ ﴾[نوح ]22:مل يعرف
هذا اللحن احلاضرون وال عرفوا معناه فبينما هم كذلك إذا أتى أعرايب قد أقبل غريبا
فدخل على رسول اهلل  فسلم عليه وقال :يا حممد إين رجل من كبار قومي بضم الكاف
وتشديد الباء فعلم احلاضرون أن هذه اللفظة نزلت يلحن ذلك العريب وأصحابه فعلموا
معناها فما يبعد أن يكون حذف اهلاء جائزا يف عدد املذكر يف لغة بعض األعراب ولو كان
ذلك مل يقدح فيما ذهبنا إليه من احلقائق املشهودة لنا فيكون الشارع العامل يقصد األمرين
معا يف هذه اللفظة يف حق من هي لغته ويف حق من ليست له بلغة وجعلها ستا ومل جيعلها
أكثر وال أقل وبني أن ذلك صوم الدهر لقول اهلل تعاىل ﴿ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﴾
[االنعام ]160:على هذا أكثر العلماء باهلل وهذا فيه حد خمصوص وهو أن يكون عدد
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رمضان ثالثني يوما فإن نقص نزل عن هذه الدرجة وعندنا إنه جيرب هبذه الستة من صيام
الدهر ما نقصه بالفطر يف األيام احملرم صومها وهي ستة أيام يوم الفطر ويوم النحر وثالثة
أيام التشريق ويوم السادس عشر من شعبان جيرب هبذه الستة األيام ما نقص بأيام حترمي
الصوم فيها واالعتبار اآلخر وهو املعتمد عليه يف صوم هذه األيام من كوهنا ستة ال غري إن
اهلل تعاىل ﴿ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﴾ [الفرقان ]59:وكنا حنن املقصود
بذلك اخللق فأظهر يف هذه الستة األيام من أجلنا ما أظهر من املخلوقات كما ورد يف اخلرب
فكان سبحانه لنا يف تلك األيام فجعل لنا صوم هذه الستة األيام يف مقابلة تلك ألن نكون
فيها متصفني مبا هو له وهو الصوم كما اتصف هو مبا هو لنا وهو اخللق.
من جعل الثالثة األيام من كل شهر [ صوم أيام الثالثة البيض ]

خرج النسائي من حديث جابر بن عبد اهلل عن النيب  أنه قال" :صيام ثالثة أيام
من كل شهر صيام الشهر" أيام البيض ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة فهذا ظهور
حق يف خلق وهو ظهور الشمس ال عينا يف القمر ليايل إبداره وهي الليايل البيض وأيامها
تسمى األيام البيض ألن الليل من أوله إىل آخره ال يزال فيها منورا فجعل لياليها أياما
إلزالة ظلمة الليل وطلوع الشمس بوساطة القمر مكمال فجعلها شهادة وكانت غيبا يستتر
فيها كل شيء فصار يظهر فيها كل ما كان مستورا بظلمة الليل فالنهار وإن كان ولد
الليل فهو من أعدائه ألنه ينفره أبدا قال تعاىل ﴿ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂ﴾[التغابن.]14:
ياااااااااااااااوج ااااااااااااااال

ج ااااااااااااااا ج ااااااااااااااال

ج

ااااااااااااااا ج اااااااااااااااو جيقنااااااااااااااا ج ااااااااااااااال

فالنهار ولد عاق ال يزال يطرد أباه ويهججه ليال وهنارا على قدر ما يقدر عليه
فظهور الشمس يف مرآة القمر ظهور حق يف خلق ألن النور اسم من أمساء اهلل تعاىل فظهر
بامسه النور يف ظهور القمر قال تعاىل ﴿ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﴾ فهو جملى لنور الشمس
﴿ﱨ ﱩ ﱪ﴾[نوح ]16:فإن النور احلق هو سبحانه فإنه املمد بالنورية لكل منور
والسراج نور ممدود بالدهن الذي يعطيه بقاء اإلضاءة عليه وهلذا جعل الشمس سراجا
وكذلك جعل نبيه  سراجا منريا ألنه ميده بنور الوحي اإلهلي يف دعائه إىل اهلل عباده ومن
شرط من يدعي اإلجابة إىل ذلك وجعله بإىل يف قوله إىل اهلل وهو حرف غاية وهو انتهاء
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ج

املطلوب فتضمنت حرف إىل أن املدعو البد أن يكون له سعى من نفسه إىل اهلل فإن مشى
يف الظلمة فإنه ال يبصر مواقع اهللكة يف الطريق فتحول بينه وبني الوصول إىل اهلل الذي
دعاه إليه حبفرة يقع فيها وبئر يتردى فيها أو شجرة أو حائط يضرب يف وجهه فيصرفه عن
مطلوبه أو الطريق املوصلة إليه يضل عنها لعدم التمييز يف الطرق فإن هذه كلها كالشبه
املضلة لإلنسان يف نظره إذا أراد القرب من اهلل بالعلم من حيث عقله وافتقر إىل نور
يكشف به ما يصده عن مطلوبه وحيرمه الوصول إليه ملا دعاه فجعل احلق شرعه سراجا
منريا يتبني لذلك املدعو بالسراج الطريق املوصلة إىل من دعاه إليه فقال تعاىل ﴿ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﴾[االحزاب ]46-45:أي بأمره مل يكن
ذلك من نفسك وال من عقلك ونظرك ﴿ﱗ ﱘ ﴾[االحزاب ]46:أي يظهر به للمدعو
ﱵﱷﱸﱹﱺﱻ﴾
ما مينعه من الوصول فيجتنبه على بصرية كما قال ﴿ ﱳ ﱴ ﱶ
[يوسف ]108:فجعل لنا سهما مما وصفه به احلق من صفة السراج املنري فهو نور ممدود
بإمداد إهلي ال بإمداد عقلي.
مث إن احلق سبحانه ملا كان من أمسائه تعاىل الدهر كما ورد يف الصحيح ال تسبوا
الدهر فإن اهلل هو الدهر فأمر بتنزيه الزمان من حيث ما مسي دهر الكون الدهر امسا من
أمساء اهلل تعاىل فصار لفظ الدهر من األلفاظ املشتركة كما ننزه احلروف أعين حروف
املعجم من حيث إهنا كتب هبا كالم اهلل تعاىل وعظمناها فقال ﴿ ﲸﲹﲺ ﲻﲼ ﴾
[التوبة ]6:وهنانا أن نسافر باملصحف إىل أرض العدو وما مسع السامع إال أصواتا وحروفا
فلما جعلها كالمه أوجب علينا تنزيهها وتقديسها وتعظيمها فقال النيب  خمربا لنا "أن
صيام األيام البيض صيام الدهر" من باب اإلشارة ما هو صيامكم فأضاف الصوم إىل الدهر
وهو قوله تعاىل الصوم يل.
وملا جعله صيام الدهر وأنت الصائم يف هذه األيام كان الدهر كمثل الشمس يف
ظهورها يف القمر وكان القمر كاإلنسان الصائم وكان نور القمر كالصوم املضاف إىل
اإلنسان إذا كان هو حمل وهو جملى الدهر تعاىل فهو صوم حق يف صورة خلق كما قال
على لسان عبده مسع اهلل ملن محده فالقائل اهلل والسماع متعلق بلفظ العبد فهو نطق إهلي يف
خلق فهو قول اهلل يف هذه احلال ال قول العبد فالسمع على احلقيقة إمنا تعلق بكالم اهلل على
لسان العبد الذي هو جمرى احلروف املقطعة فينبغي لنا صح نفسه أن يصوم الغرر من أول
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كل شهر على نية ما ذكرناه لك من االعتبار ويصوم األيام البيض على هذا االعتبار اآلخر
وهو صوم النيابة عن احلق فلك جزاء احلق ال اجلزاء الذي يليق بك وكل شيء له فما مث
من يقوم مقامه أن يكون جزاء له وكذلك هذا الصائم هبذا احلضور فإنه يف عبادة ال مثل
هلا بنيابة إهلية وجملى اسم إهلي يقال له الدهر فله كل شيء كما كان الدهر ظرف كل
شيء فال جزاء هلذا الصائم غري من تاب عنه إذا كان جماله وهلذا قال وأنا أجزي به معناه
إنا جزاؤه بسبب كونه صائما حبق شهودي مشهود له ما هو للحق ال للعبد فقد عرفتك
كيف تصوم األيام البيض وما حتضره يف نفسك عندما تريد أن تشرع فيها وهي صفة
كمال العبد يف األخذ عن اهلل كما كان القمر يف هذه األيام موصوفا بالكمال يف أخذه
النور من الشمس من االسم الظاهر للخلق فإن له أيضا كماال آخر يف الوجه اآلخر منه من
االسم الباطن ليلة السرار وهو جملى يف تلك الليلة من غري إمداد يرجع إىل اخللق بل هو يف
السرار مبا خيصه من حيث ذاته خالص له وهو الذي أشرنا إليه يف صوم سرر الشهر املأمور
به شرعا وقد تقدم.
صيام اإلثنني واخلميس

خرج النسائي عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول اهلل إنك تصوم حىت تكاد ال
تفطر وتفطر حىت تكاد ال تصوم إال يومني إن دخال يف صيامك وإال صمتهما قال أي
يومني قلت يوم اإلثنني ويوم اخلميس قال ذانك يومان تعرض فيهما األعمال على رب
العاملني فأحب إن يعرض عملي وأنا صائم فاعلم إن أمساء األيام اخلمسة جاءت بأمساء
العدد أوهلا األحد وآخرها اخلميس واختص السادس باسم العروبة ويف اإلسالم باسم
اجلمعة والسابع بيوم السبت فسميا باحلال ال باسم العدد كما أقسم باخلمسة اخلنس
اجلواري وهي اليت هلا اإلقبال واإلدبار ومل جيعل معهن يف هذا القسم الشمس والقمر وإن
كانا من اجلواري ولكنهما ليسا من اخلنس كذلك اجلمعة والسبت وإن كانا من األيام مل
جيعل امسهما من أمساء العدد فلنذكر هنا ما خيتص باالثنني واخلميس كما نذكر يف صيام
اجلمعة والسبت واألحد ما خيتص هبن أيضا يف موضعه من هذا الباب فيوم اإلثنني آلدم
صلوات اهلل عليه ويوم اخلميس ملوسى  فجمع بني آدم وحممد  اجلمعية يف األمساء
وجوامع الكلم فكما إن آدم علم األمساء كلها كذلك حممد  أويت جوامع الكلم واألمساء
من الكلم فتلبس بيوم اإلثنني الذي هو خاص بآدم هلذه املشاركة وأما موسى فجمع بينه
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وبني حممد  وعلى مجيع النبيني الرفق وهو الذي تطلبه الرمحة وكان النيب  أرسله اهلل
َرحْ َمةً لِلْعالَمِنيَ وكان موسى يف ليلة اإلسراء ملا اجتمع به رسول اهلل  ومبن اجتمع من
األنبياء عليهم السالم مل يأمره أحد من األنبياء وال نبه على الرفق بأمته إال موسى  ملا
فرض اهلل علينا يف تلك الليلة مخسني صالة فما سأله أحد من األنبياء ملا رجع عليهم ما
فرض اهلل على أمتك إال موسى  فتهمم بنا دون سائر األنبياء عليهم السالم فلما قال
له رسول اهلل  مخسني صالة قال له موسى  راجع ربك يف ذلك احلديث وفيه فما
زلت أرجع بني ريب تبارك وتعاىل وبني موسى  حىت فرضها مخسة يف العمل وجعل
أجرها أجر مخسني فنقص من التكليف وأبقى األجر على ما كان عليه يف األصل فلما مجع
بينه وبني موسى يف صفة الرفق بنا تلبس معه بيوم اخلميس الذي هو ملوسى  وكان
يتذكر بآدم يف صوم اإلثنني ما هو عليه من العلم ويتذكر مبوسى يف صوم اخلميس الرمحة
اليت أرسل هبا للعاملني ومها يف حال ال يأكالن وال يشربان فيه ألهنما قد فارقا احلياة الدنيا
وما مها يف عامل النشء اجلسمي الذي يطلب الغذاء بل مها يف برزخ ال غذاء فيه بني
النشأتني فأراد  ملا وقعت بينه وبينهما املشاركة فيما ذكرناه أن يتلبس يف هذين اليومني
اللذين جيتمع معهما فيهما بترك الطعام والشراب موافقة هلما ليتفرغ  لتحصيل ما أداه
إىل االجتماع هبما يف هذين اليومني وجعله صوما دون أن يعتربه اتساعا من الغذاء فحسب
حىت يكون تركه ذلك عمال مشروعا فتلبس بصفة هي للحق وهو الصوم فصامهما ليعرض
عمله على رب العاملني يف ذينك اليومني وهو متلبس بصفة احلق إذ كان الصوم له.
صيام يوم اجلمعة

اختلف العلماء يف صوم يوم اجلمعة فمن قائل يكره صومه ومن قائل يكره صومه
إال أن يصام قبله أو بعده خرج مسلم قال :قال رسول اهلل " :ال يصم أحدكم يوم
اجلمعة إال أن يصوم قبله أو يصوم بعده" .وخرج البخاري عن جويرية بنت احلارث أن
النيب  دخل عليها يوم اجلمعة وهي صائمة فقال" :أصُمتِ أمس قالت ال قال تريدين أن
تصومي غدا قالت ال قال فافطرى".
اعلم أن يوم اجلمعة هو آخر أيام اخللق وفيه خلق من خلقه اهلل على الصورة وهو
آدم فيه ظهر كمال إمتام اخللق وغايته وبه ظهر أكمل املخلوقات وهو اإلنسان وهو آخر
املولدات فحفظ اهلل به االسم اآلخر على احلضرة اإلهلية وحفظه اهلل باالسم اآلخر فهو
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الذي ينظر إليه من األمساء اإلهلية وملا مجع اهلل خلق اإلنسان فيه مبا أنشأه تعاىل عليه من
اجلمع بني الصورتني صورة احلق وصورة العامل مساه اهلل بلسان الشرع يوم اجلمعة وملا زينه
اهلل بزينة األمساء اإلهلية وحاله هبا وأقامه خليفة فيها هبا فظهر بأحسن زينة إهلية يف الكمال
وخصه اهلل تعاىل بأن جعله أوسع من رمحته تعاىل فإن رمحته ال تسعه سبحانه وال تعود عليه
وإن حملها الذي هلا األثر فيه إمنا هو املخلوقون ووسع القلب احلق سبحانه فلهذا كان أوسع
من رمحة اهلل وهذا من أعجب األشياء أنه خملوق من رمحة اهلل وهو أوسع منها ومن كان
جملى كمال احلق فال زينة أعلى من زينة اهلل فأطلق اهلل عليه امسا على ألسنة العرب يف
اجلاهلية وهو لفظ العروبة أي هو يوم احلسن والزينة فظهر احلق يف كماليته يف أكمل اخللق
وهو آدم فلم يكن يف األيام أكمل من يوم اجلمعة فإن فيه ظهرت حكمة االقتدار خبلق
اإلنسان فيه الذي خلقه اهلل على صورته فلم يبق لالقتدار اإلهلي كمال خيلقه إذ ال أكمل
من صورة احلق فلما كان أكمل األيام وخلق فيه أكمل املوجودات وخصه اهلل بالساعة اليت
ليست لغريه من األيام والزمان كله ليس سوى هذه األيام فلم حتصل هذه الساعة لشيء
من األزمان إال ليوم اجلمعة وهي جزء من أربع وعشرين جزء من اليوم وهي يف النصف
منه وهو املعرب عنه بالنهار فهي يف ظاهر اليوم ويف باطن اإلنسان ألن ظاهر اإلنسان يقابل
باطن اليوم وباطن اإلنسان يقابل ظاهر اليوم أال تراه أمر يف رمضان بالقيام بالليل والقيام
حكم ظاهر اإلنسان فإن الظاهر منه هو املستريح بالنوم وجعل اهلل اليوم له سباتا أي راحة
والليل حمل التجلي اإلهلي والنزول الرباين واستقبال هذا النزول بالقيام الكوين واجب يف
الطريق أدبا إهليا وهذا النزول يف الليل يقوم مقام الساعة اليت يف هنار اجلمعة لكن النزول يف
كل ليلة والساعة خاصة بيوم اجلمعة فإهنا ساعة الكمال والكمال ال يكون إال واحدا يف
كل جنس إن كان ذلك اجلنس ممن له استعداد الكمال كاستعداد اإلنسان وما هو مث مما
قبله غري اإلنسان فاإلنسان كامل بربه ألجل الصورة ويوم اجلمعة كامل باإلنسان لكونه
خلق فيه وما خلق فيه إال يف الساعة املذكورة فيه فإهنا أشرف ساعاته واحلكم فيها للروح
الذي يف السماء السادسة وهي مساء العدل واالعتدال صفات وكمال الباطن فإن سلطان
هذا اليوم هو الروح الذي يف السماء الثالثة وله االستبداد التام يف يومه يف الساعة األوىل
منه والثامنة فهو احلاكم بنفسه جتليا وسائر ساعاته جيري حكمه فيه بنوابه والعلم أكمل
الصفات فخص األكمل باألكمل.
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والصوم ال مثل له يف العبادات فأشبه من ال مثل له يف نفي املثلية ومن ال مثل له قد
اتصف بصفتني متقابلتني من وجه واحد و ﴿ﳃ ﳄ ﳅ﴾ وهو ما بينهما إذا كان هو
املوصوف وكذلك هو بني الظاهر والباطن وهاتان الصفتان يف املعىن واحدة وإمنا كان
االنقسام فيما ظهر عنها من احلكم فأطلق عليها اسم الظاهر لظهور احلكم عنها واسم
الباطن خلفاء سببه فهما نسبتان له فلما مل يكن بد من إثبات هذه الصفة النسبية اليت هي
معقول حكمها غري معقول حكم املوصوف مل يكن بد من إثباهتا وكل حكم له أولية
وآخرية يف احملكوم عليه فهو األول واآلخر من حيث املعىن واحد ومن ابتدائه وانتهائه
طرفان فيما ال ينقسم.
وملا كان األمر على ما قررناه كان من أراد أن يصوم اجلمعة يصوم يوما قبله أو
يوما بعده وال يفرده بالصوم ملا ذكرناه من الشبه يف صيام ذلك اليوم وقيام ليلته إذ كان
ليس كمثله يوم فإنه خري يوم طلعت فيه الشمس فما أحكم علم الشرع يف كونه حكم أن
ال يفرد بالصوم وال ليلته بالقيام تعظيما لرتبته على سائر األيام وهو اليوم الذي اختلفت فيه
األمم فهدانا اهلل ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه فما بينه اهلل ألحد إال حملمد  ملناسبته
الكمالية فإنه أكمل األنبياء وحنن أكمل األمم وسائر األمم وأنبيائها ما أبان احلق هلم عنه
ألهنم مل يكونوا من املستعدين له لكوهنم دون درجة الكمال أنبياؤهم دون حممد  وأممهم
دوننا يف كمالنا فاحلمد هلل الذي اصطفانا فنحن حبمد اهلل يوم اجلمعة ورسول اهلل  عني
الساعة اليت فيها اليت هبا فضل يوم اجلمعة على سائر األيام كما فضلنا حنن مبحمد  على
سائر األمم والصوم هلل من وجه التنزيه والصوم لإلنسان عبادة وموضع االشتراك الصوم
فصوم يوم اجلمعة مبا هو منه هلل وصوم اليوم املضاف إليه مبا هو للعبد منه إذ بصيام العبد
صح أن يكون الصوم هلل وبصيام اليوم املضاف إىل يوم اجلمعة صح صوم يوم اجلمعة ﴿ﳀ
ﳁﳂ ﴾.
صيام داود ومريم وعيسى عليهم السالم

أفضل الصيام وأعدله صوم يوم يف حقك وصوم يوم يف حق ربك وبينهما فطر يوم
فهو أعظم جماهدة على النفس وأعدل يف احلكم وحيصل له يف مثل هذا الصوم حال الصالة
كحالة الضوء من نور الشمس فإن الصالة نور والصرب ضياء وهو الصوم والصالة عبادة
مقسومة بني رب وعبد وكذلك صوم داود  صوم يوم وفطر يوم فتجمع ما بني ما هو
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لك وما هو لربك وملا رأى بعضهم أن حق اهلل أحق مل ير التساوي بني ما هو اهلل وما هو
للعبد فصام يومني وأفطر يوما وهذا كان صوم مرمي عليها السالم فإهنا رأت أن للرجال
عليها درجة فقالت عسى اجعل هذا اليوم الثاين يف الصوم يف مقابلة تلك الدرجة وكذلك
كان فإن النيب  شهد هلا بالكمال كما شهد به للرجال وملا رأت أن شهادة املرأتني تعدل
شهادة الرجل الواحد فقالت صوم اليومني مين مبنزلة اليوم الواحد من الرجل فنالت مقام
الرجال بذلك فساوت داود يف الفضيلة يف الصوم فهكذا من غلبت عليه نفسه فقد غلبت
عليه ألوهيته فينبغي إن يعاملها مبثل ما عاملت به مرمي نفسها يف هذه الصورة حىت تلحق
بعقلها وهذه إشارة حسنة ملن فهمها فإنه إذا كان الكمال هلا حلوقها بالرجال فاألكمل هلا
حلوقها برهبا كعيسى بن مرمي ولدها فإنه كان يصوم الدهر وال يفطر ويقوم الليل فال ينام
وكان ظاهرا يف العامل باسم الدهر يف هناره وباسم القيوم الذي ﴿ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﴾ يف
ليله فادعى فيه األلوهية فقيل ﴿ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﴾[املائدة ]17:وما قيل ذلك
يف نيب قبله فإنه غاية ما قيل يف العزير إنه ابن اهلل ما قيل هو اهلل فانظر ما أثرت هذه الصفة
من خلف حجاب الغيب يف قلوب احملجوبني من أهل الكشف حىت قالوا ﴿ ﲌ ﲍ ﲎ
ﲏ ﲐ ﲑ ﴾ فنسبهم إىل الكفر يف ذلك إقامة عذر هلم فإهنم ما أشركوا بل قالوا
هو اهلل واملشرك من جيعل مع اهلل إهلا آخر فهذا كافر ال مشرك فقال تعاىل ﴿ ﲈ ﲉ
ﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏ ﲐﲑ﴾ فوصفهم بالستر واختذوا ناسوت عيسى جملى
ونبه عيسى على هذا املقام فيما أخرب اهلل تعاىل تثبيتا هلم فيما قالوا فقال املسيح ﴿ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾[املائدة ]72:فقالوا كذلك نفعل فعبدوا اهلل فيه مث قال هلم
﴿ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﴾[املائدة ]72:أي حرم اهلل عليه كنفه الذي يستره
واهلل قد وصفهم بالستر حيث وصفهم بالكفر فهي آية يعطي ظاهرها نفس ما يعطي ما هو
عليه األمر يف ذلك والتأويل فيها يلحق بالذم فإن تفطنت ملا ذكرناه وقعت يف حبر عظيم ال
ينجو من غرق فيه أبدا فإنه حبر األبد فما أحكم كالم اهلل ملن نظر فيه واستبصر وكان من
اهلل فيه على بصرية.
مىت تكون ليلة القدر

اعلم أن ليلة القدر إذا صادفها اإلنسان هي خري له فيما ينعم اهلل به عليه من ألف
شهر إن لو مل تكن إال واحدة يف ألف شهر فكيف وهي يف كل اثين عشر شهرا يف كل
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سنة هذا معىن غريب مل يطرق أمساعكم إال يف هذا النص مث يتضمن معىن آخر وهو أهنا
﴿ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ﴾[القدر ]3:من غري حتديد وإن كان الزائد على ألف شهر غري حمدود فال
يدري حيث ينتهي فما جعلها اهلل أهنا تقاوم ألف شهر بل جعلها خريا من ذلك أي أفضل
من ذلك من غري توقيت فإذا ناهلا العبد كان كمن عاش يف عبادة ربه خملصا أكثر من ألف
شهر من غري توقيت كمن يتعدى العمر الطبيعي يقع يف العمر اجملهول وإن كان البد له من
املوت ولكن ال يدري هل بعد تعدية العمر الطبيعي بنفس واحد وبآالف من السنني فهكذا
ليلة القدر إذا مل تكن حمصورة كما قدمنا.
واعلم أن الشهر هنا باالعتبار احلقيقي هو العبد الكامل إذا مشى القمر الذي جعله
اهلل نورا فأعطاه امسا من أمسائه ليكون هو تعاىل املراد ال جرم القمر فالقمر من حيث جرمه
مظهر من مظاهر احلق يف امسه النور فيمشي يف منازل عبده احملصورة يف مثانية وعشرين فإذا
انتهى مسي شهرا على احلقيقة ألنه قد استوىف السري واستأنف سريا آخر هكذا من طريق
املعىن دائما أبدا فإن فعل احلق يف الكائنات ال يتناهى فله الدوام بإبقاء اهلل تعاىل كما إن
العبد ميشي يف منازل األمساء اإلهلية وهي تسعة وتسعون التاسع والتسعون منها الوسيلة
وليست إال حملمد  والثمانية والتسعون لنا كالثمانية والعشرين من املنازل للقمر ويسميه
بعض الناس اإلنسان املفرد والعشرين مخس املائة ألهنا يف األصل مائة اسم لكن الواحد
أخفاه للوترية فإن اهلل وتر حيب الوتر فالذي أخفاه وتر والذي أظهره وتر أيضا وإمنا قلنا
منبهني على منازل القمر مثانية وعشرين منزلة ألهنا قامت من ضرب أربعة يف سبعة ونشأة
اإلنسان قامت من أربعة أخالط مضروبة يف سبع صفات من حياة وعلم وإرادة وقدرة
وكالم ومسع وبصر فكان من ضرب اجملموع بعضه يف بعضه اإلنسان ومل يكن له ظهور إال
باهلل من امسه النور ألن النور له إظهار األشياء وهو الظاهر بنفسه فحكمه يف األشياء حكم
ذايت كذلك الشهر ما ظهر إال بسري القمر من حيث كونه نورا يف املنازل قال تعاىل
﴿ﲻ ﲼ ﲽ﴾[يس ]39:فإذا انتهى فيها سريه فهو الشهر احملقق وما عداه مما مسي
شهرا فهو حبسب ما يصطلح عليه فال منافرة وهلل تعاىل يف كل منزلة من العبد ينزهلا اسم
النور حكم خاص قد ذكرناه يف هذا الكتاب يف نعت السالك الداخل والسالك اخلارج
أيضا والفاصل بني السلوكني ليلة اإلبدار وهي ليلة النصف من مثانية وعشرين ليلة الرابع
عشر من الشهر احملقق وليلة السرار منه والنور فيه كامل أبدا فإن له وجهني والتجلي له
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الزم ال ينفك عنه فأما يف الوجه الواحد وإما يف الوجهني بزيادة ونقص يف كل وجه فله
الكمال من ذاته البد منه وله الزيادة والنقص من كونه له وجهان فكلما زاد من وجه
نقص من وجه آخر وهو هو حلكمة قدرها العزيز العليم:
ااااااااا ج فزااااااااا ج ي نناااااااااوج ااااااااامج اااااااااا ج
إل ج اااااااا جإ اااااااا ه وجوااااااااو ج ز ااااااااو ج

ناااااااا ج سااااااااو ج ياااااااا جإ ج ناااااااا جز قاااااااال ج
نااااااااا ج اااااااااوج ي اااااااااوجز يااااااااالج زسااااااااافل ج

وجعل سبحانه إضافة الليل إىل القدر دون النهار ألن الليل شبيه بالغيب والتقدير ال
يكون إال غيبا ألنه يف نفس اإلنسان والنهار يعطي الظهور فلو كان بالنهار لظهر احلكم يف
غري حمله ومناسبه فإن الفعل يف الظاهر ال يظهر إال على صورة ما هو يف النفس فخرج من
غيب إىل شهادة بالنسبة إىل اهلل ومن عدم إىل وجود بالنسبة إىل اخللق فهي ليلة يفرق فيها
كُلُّ َأ ْمرٍ َحكِيمٍ فينزل األمر إليها عينا واحدة مث يفرق فيها حبسب ما يعطيه من التفاصيل
كما تقول يف الكالم إنه واحد من كونه كالما مث يفرق يف املتكلم به حبسب أحوال الذي
يتكلم به إىل خرب واستخبار وتقرير وهتديد وأمر وهني وغري ذلك من أقسام الكالم مع
وحدانيته فهي ليلة مقادير األشياء واملقادير ما تطلب سوانا فلهذا أمرنا بطلب ليلة القدر
وهو قوله " :التمسوها لنستقبلها" كما يستقبل القادم إذا جاء من سفره واملسافر إذا
جاء من سفره فالبد له إذا كان له موجود من هدية ألهله الذين يستقبلونه فإذا استقبلوه
واجتمعوا به دفع إليهم ما كان قد استعده به هلم فتلك املقادير فيهم وبذلك فليفرحوا
فمنهم من تكون هديته لقاء ربه ومنهم من تكون هديته التوفيق اإلهلي واالعتصام وكل
على حسب ما أراد املقدر أن يهبه ويعطيه ال حتجري عليه يف ذلك وعالمتها حمو األنوار
بنورها وجعلها دائرة منتقلة يف الشهور ويف أيام األسبوع حىت يأخذ كل شهر من الشهور
قسطه منها وكذلك كل يوم من أيام األسبوع.
كما جعل رمضان يدور يف الشهور الشمسية حىت يأخذ كل شهر من الشهور
الشمسية فضيلة رمضان فيعم فضل رمضان فصول السنة كلها فلو كان صومنا املفروض
بالشهور الشمسية ملا عم هذا التعميم وكذلك احلج سواء وكذلك الزكاة فإن حوهلا ليس
مبعني إمنا ابتداؤه من وقت حصول املال عند املكلف فما من يوم يف السنة إال وهو رأس
حول لصاحب مال فال تنفك السنة إال وأيامها كلها حمل للزكاة وهي الطهارة والربكة
فالناس كلهم يف بركة زكاة كل يوم يعم كل من زكى فيه ومن مل يزك وإمنا حمى نور
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الشمس من جرم الشمس يف صبيحة ليلتها أعالما بأن الليل زمان إتياهنا والنهار زمان
ظهور أحكامها فلهذا تستقبل ليال تعظيما هلا فمن فاته إدراكها ليال فلريقب الشمس فإذا
رأى العالمة دعا مبا كان يدعو به يف الليلة لو عرفها فإن حمو نور الشمس لنورها كنور
الكواكب مع ظهور الشمس ال يبقى هلا نور يف العني وهبذا يتقوى مذهب من جيعل الفجر
محرة الشفق لقوله تعاىل ﴿ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﴾ [القدر ]5:أي إىل مطلع الفجر فذلك القدر
هو الذي يتميز به حد الليل من النهار الفجر الطالع ما هو ذلك الفجر يف ليلة القدر من
نور الشمس وإمنا هو نور ليلة القدر ظهر يف حجم الشمس كما إن نور القمر إمنا هو نور
الشمس ظهر يف جرم القمر فلو كان نور القمر من ذاته لكان له شعاع كما هو للشمس
وملا كان مستعارا من الشمس مل يكن له شعاع كذلك الشمس هلا من نور ذاهتا شعاع فإذا
حمت ليلة القدر شعاع الشمس بقيت الشمس كالقمر هلا ضوء يف املوجودات بغري شعاع
مع وجود الضوء فذلك الضوء نور ليلة القدر حىت تعلو قيد رمح أو أقل من ذلك فحينئذ
يرجع إليها نورها فترى الشمس تطلع يف صبيحتها صبيحة ليلة القدر كأهنا طاس ليس هلا
شعاع من وجود الضوء مثل طلوع القمر ال شعاع له وإمنا ذكرت لك ذلك لتعلم بأي نور
تستنري يف صبيحة ليلة القدر فتعلم إن احلكم يف األنوار كلها ملن ﴿ﲚ ﲛ ﲜ ﴾
وأنزل األنوار ما يفتقر إىل مادة وهو املصباح فإذا أنزل احلق نوره يف التشبيه إىل مصباح
وهو نور مفتقر إىل مادة متده وهي الدهن فما هو أعلى منه من األنوار أقرب إىل التشبيه
وأعلى يف التنزيه وإمنا أعلمنا احلق بذلك وجاء بكاف الصفة يف قوله
﴿ﲠ﴾[النور ]35:إىل آخر اآلية أعالما أنه نور كل نور بل هو كل نور وشرع لنا
طلب هذه الصفة فكان  يقول" :واجعلين نورا" .وكذلك كان . 
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احلج وأسراره
ااااااااتج اااااااا جإ اااااااا ج ناااااااا ج نااااااااوم ج
اااااااا ج نينااااااااوج اااااااا ج جنقاااااااا جااااااااا ج
ج
جز ااااااااااا
اااااااااااال ج ااااااااااا جااااااااااااال
زاااااااااامج و زاااااااااا ج اااااااااا ج اااااااااالج ن ااااااااااظ ج
ج اااااااا ج اااااااا ج
ياااااااا ج واااااااااظج ناااااااا
يااااا ج ااااااو ج ااااا ج ااااا ج ااااا ج ااااانظ ج
اااااا ج واااااا ج ااااااو ج اااااايمجيشااااااا و ج
يااااااااالج نفااااااااا جا اااااااااو ج
إنااااااااا ج زيااااااااالج
اااااا جشاااااا ج فاااااا جنوسااااااا ج
اااااا ج
ااااااااااا ج ااااااااااا جاوااااااااااا ج نزااااااااااا ج
هللاج
ااااا ج ااااافج فااااا قج ااااا ج ااااافجا ااااا ج
ااااااااا ج اااااااااتج ج جااااااااااو ج اااااااااو ج ااااااااا ج
ااااا جيااااا جغاااااي جشااااا ي ج ااااا ج اااااو زا ج
اااااااا جإل ج ناااااااا ج ااااااااا ج اااااااا جااااااااا ج
اااااااال جشاااااااا جسااااااااو ج اااااااا جنوننااااااااظ ج
ااااا ج نااااا ج اااااون ج ق ااااااو ج ااااا ج ااااافظ ج
ااااااااااو ج
ز يااااااااااظج اااااااااال ج جشااااااااااففجي
و يااااااااااظج نشاااااااااا ج ساااااااااا لج قان ااااااااااو ج
ن اااااااظجاو ااااااالوجنو زااااااا ج ااااااا ج ااااااافز ج

اااااا ج اااااا ج اااااا نوج ن اااااا جاو نوساااااا ج
اااا ج فاااا ج جننقاااا ج ناااا ج اااا م ج
اااااااا ج اااااااالج ااااااااولجاال سااااااااو ج إ اااااااا م ج
اااااااا ج نااااااااو لجاو ااااااااو وج او وساااااااا ج
ان ااااااااااااا ج اااااااااااااا ج ااااااااااااا ن ج ياااااااااااااوم ج
اااااا ج اااااا ج اااااا ج اااااا ج اااااااأم ج
إ جزاااااااااااااا ج ج اااااااااااااا ج نااااااااااااااوم ج
ناااااااا ج واااااااا ج اااااااا وج ساااااااا م ج
اااااااا ج اااااااااو ج نااااااااومجا سااااااااا م ج
ياااااااااا ج اااااااااا جاااااااااااالل لج إااااااااااا م ج
ااااااوج نياااااامجااااااال مج فاااااا قج اااااا جاااااااأم ج
ساااااااااا ج ن زاااااااااا جا اااااااااا جنااااااااااا م ج
ي ااااااااوجزفاااااااا جااااااااا ج ن ناااااااا ج نفوساااااااا ج
ااااااااوجاااااااااي ج قاااااااالجإ اااااااا ج إ سااااااااوم ج
إل جساااااااااااااا ي ج أسااااااااااااااق ج شاااااااااااااا وم ج
زااااا جا اااااوج نااااا جل مج ن ااااا جاو قوسااااا ج
اااااااااا نظجاااااااااااي ج فااااااااااو ج اااااااااا م ج
ج مج
ف اااااااااااظجاا اااااااااااو ج ااااااااااا
ااااااوجي اااااا ج اااااال مج ناااااا ج اااااا ج ساااااا ج

اعلم أيدك اهلل أن احلج يف اللسان تكرار القصد إىل املقصود والعمرة الزيارة وملا
نسب اهلل تعاىل البيت إليه باإلضافة يف قوله خلليله إبراهيم ﴿ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ
ﳀ ﳁ﴾[البقرة ]125:وأخربنا أنه أول بيت وضعه للناس معبدا فقال ﴿ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲛ ﲝﲞﲟ
ﲜ
ﲖﲘﲙﲚ
ﲗ
ﲋﲌ ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕ

ﲠ ﲡ ﴾[ال عمران ]96:جعله نظريا ومثاال لعرشه وجعل الطائفني به من البشر كاملالئكة
﴿ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﴾[الزمر ]75:أي بالثناء على رهبم تبارك وتعاىل وثناؤنا
على اهلل يف طوافنا أعظم من ثناء املالئكة عليه سبحانه مبا ال يتقارب ولكن ما كل طائف
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يتنبه إىل هذا الثناء الذي نريده وذلك أن العلماء باهلل إذا قالوا سبحان اهلل أو احلمد هلل أو ال
إله إال اهلل إمنا يقولوهنا جبمعيتهم للحضرتني والصورتني فيذكرونه بكل جزء ذاكر اهلل يف
العامل وبذكر أمسائه إياه مث إهنم ما يقصدون من هذه الكلمات إال ما نزل منها يف القرآن ال
الذكر الذي يذكرونه فهم فيهذا الثناء نواب عن احلق يثنون عليه بكالمه الذي أنزله عليهم
وهم أهل اهلل بنص رسول اهلل  فإهنم أهل القرآن وأهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته فهم
نائبون عنه يف الثناء عليه فلم يشب ثناءهم استنباط نفسي وال اختيار كوين وال أحدثوا ثناء
من عندهم فما مسع من ثنائهم إال كالمه الذي أثىن به على نفسه فهو ثناء إهلي قدوس
طاهر نزيه عن الشوب الكوين قال تعاىل لنبيه  ﴿ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﴾[التوبة]6:
فأضاف الكالم إليه ال إىل نبيه .
وملا جعل اهلل تعاىل قلب عبده بيتا كرميا وحرما عظيما وذكر أنه وسعه حني مل
يسعه مساء وال أرض علمنا قطعا إن قلب املؤمن أشرف من هذا البيت وجعل اخلواطر اليت
متر عليه كالطائفني وملا كان يف الطائفني من يعرف حرمة البيت فيعامله يف الطواف به مبا
يستحقه من التعظيم واإلجالل ومن الطائفني من ال يعرف ذلك فيطوفون به بقلوب غافلة
الهية وألسنة بغري ذكر اهلل ناطقة بل رمبا يطوفون بفضول من القول وزور وكذلك
اخلواطر اليت متر على قلب املؤمن منها مذموم ومنها حممود وكما كتب اهلل طواف كل
طائف للطائف به على أي حالة كان وعفا عنه فيما كان منه كذلك اخلواطر املذمومة عفا
اهلل عنها ما مل يظهر حكمها على ظاهر اجلوارح إىل احلس وكما إن يف البيت ميني اهلل
للمبايعة اإلهلية ففي قلب العبد احلق سبحانه من غري تشبيه وال تكييف كما يليق جبالله
سبحانه حيث وسعه وأين مرتبة اليمني منه على االنفراد منه سبحانه ففيه اليمني املسمى
كلتا يديه فهو أعظم علما وأكثر إحاطة فإنه حمل جلميع الصفات وارتفاعه باملكانة عند اهلل
ملا أودع اهلل فيه من املعرفة به.
مث إن اهلل تعاىل جعل لبيته أربعة أركان لسر إهلي وهي يف احلقيقة ثالثة أركان ألنه
شكل مكعب الركن الواحد الذي يلي احلجر كاحلجر يف الصورة مكعب الشكل وال جل
ذلك مسي كعبة تشبيها بالكعب فإذا اعتربت الثالثة األركان جعلتها يف القلب حمل اخلاطر
اإلهلي والركن اآلخر ركن اخلاطر امللكي والركن الثالث ركن اخلاطر النفسي فاإلهلي ركن
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احلجر وامللكي الركن اليمين والنفسي املكعب الذي يف احلجر ال غري وليس للخاطر
الشيطاين فيه حمل وعلى هذا الشكل قلوب األنبياء مثلثة الشكل على شكل الكعبة وملا أراد
اهلل ما أراد من إظهار الركن الرابع جعله للخاطر الشيطاين وهو الركن العراقي فيبقى
الركن الشامي للخاطر النفسي وإمنا جعلنا اخلاطر الشيطاين للركن العراقي ألن الشارع
شرع أن يقال عنده أعوذ باهلل من الشقاق والنفاق وسوء األخالق وبالذكر املشروع يف
كل ركن تعرف مراتب األركان وعلى هذا الشكل املربع قلوب املؤمنني وما عدا الرسل
واألنبياء املعصومني ليميز اهلل رسله وأنبياءه من سائر املؤمنني بالعصمة اليت أعطاهم
وألبسهم إياها فليس لنيب إال ثالثة خواطر إهلي وملكي ونفسي وقد يكون ذلك لبعض
األولياء الذين هلم جزء وافر من النبوة كسليمان الدنبلي لقيته وهو ممن له هذا احلال
فأخربين عن نفسه أن له بضعا ومخسني سنة ما خطر له خاطر قبيح وألكثر األولياء هذه
اخلواطر وزادوا باخلاطر الشيطاين العراقي فمنهم من ظهر عليه حكمه يف الظاهر وهم عامة
اخللق ومنهم من خيطر له وال يؤثر يف ظاهره وهم احملفوظون من أوليائه.
مث إن اهلل جعل هذا البيت الذي هو حمل ذكر اسم اهلل على أربعة أركان كذلك
جعل اهلل القلب على أربع طبائع حتمله وعليها قامت نشأته كقيام البيت اليوم على أربعة
أركان كقيام العرش على أربعة محلة اليوم كذا ورد يف اخلرب أهنم اليوم أربعة وغدا يكونون
مثانية فإن اآلخرة فيها حكم الدنيا واآلخرة فلذلك تكون غدا مثانية فيظهر يف اآلخرة حكم
سلطان األربعة األخر وكذلك يكون القلب يف اآلخرة حتمله مثانية األربعة اليت ذكرناها
واألربعة الغيبية وهي العلم والقدرة واإلرادة والكالم ليس غري ذلك فإن قلت فهي موجودة
اليوم فلماذا جعلتها يف اآلخرة قلنا وكذلك الثمانية من احلملة موجودون اليوم يف أعياهنم
لكن ال حكم هلم يف احلمل اخلاص إال غدا كذلك هذه الصفات اليت ذكرناها ال حكم
ينفذ هلم يف الدنيا دائما وإمنا حكمهم يف اآلخرة للسعداء وحكم األربعة الذين هم طبائع
هذا البيت ظاهرة احلكم يف األجسام فإن قلت فما معىن قولك حكمهم قلت فإن العلم ال
يشاهد العامل معلومه إال يف اآلخرة والقدرة ال ينفذ حكمها إال يف اآلخرة فال يعجز السعيد
عن تكوين شيء وإرادته غري قاصرة فما يهم بشيء يريد حضوره إال حضر وكالمه نافذ
فما يقول لشيء كن إال ويكون فالعلم له عني يف اآلخرة وليس هذا حكم هذه الصفات يف
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النشأة الدنيا مطلقة فاعلم ذلك فاإلنسان يف اآلخرة نافذ االقتدار فاهلل بيته قلب عبده املؤمن
ﲂﲄﲅﲆﲇ
ﲃ
والبيت بيت امسه تعاىل والعرش مستوي الرمحن فـ ﴿ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲉ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ﴾[االسراء ]110:فـ ﴿ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﴾
ﲊ
ﲈ
[االعلى ]7:كما أنه ﴿ﲏ ﲐ ﲑ ﴾[طه ]7:وأصفى وهو قوله ﴿ ﲑ ﲒ ﲓ
ﲔ﴾[االسراء ]110:فإنه أخفى من السر أي أظهر فإن الوسط احلائل بني الطرفني املعني
للطرفني واملميز هلما هو أخفى منهما كاخلط الفاصل بني الظل والشمس والربزخ بني
البحرين األجاج والفرات والفاصل بني السواد والبياض يف اجلسم نعلم أن مث فاصال ولكن
ال تدركه العني ويشهد له العقل وإن كان ال يعقل ما هو أي ال يعقل ماهيته فبني القلب
والعرش يف املنزلة ما بني االسم اهلل واالسم الرمحن وإن كان ﴿ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉ﴾[االسراء ]110:ولكن ما أنكر أحد اهلل وأنكر الرمحن فقالوا ﴿ ﱿ ﲀ ﴾
[الفرقان ]60:فكان مشهد األلوهة أعم إلقرار اجلميع هبا فإهنا تتضمن البالء والعافية ومها
موجودان يف الكون فما أنكر مها أحد ومشهد الرمحانية ال يعرفه إال املرحومون باإلميان
وما أنكره إال احملرومون من حيث ال يشعرون أهنم حمرومون ألن الرمحانية ال تتضمن سوى
العافية واخلري احملض فاهلل معروف باحلال والرمحن منكور باحلال فقيل هلم ﴿ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ
ﲈ ﲉ ﴾ فعرفه أهل البالء تقليد التعريف اهلل من وراء حجاب البالء فافهم فقد
نبهتك ألمور إن سلكت عليها جلت لك يف العلم اإلهلي ما ال يقدر قدره إال اهلل فإن
العارف بقدر ما ذكرناه من العلم باهلل الذوقي اليوم عزيز.
وملا كان احلج هلذا البيت تكرار القصد يف زمان خمصوص كذلك القلب تقصده
األمساء اإلهلية يف حال خمصوص إذ كل اسم له حال خاص يطلبه فمهما ظهر ذلك احلال
من العبد طلب االسم الذي خيصه فيقصده ذلك االسم فلهذا حتج األمساء اإلهلية بيت
القلب وقد حتج إليه من حيث إن القلب وسع احلق واألمساء تطلب مسماها فالبد هلا أن
تقصد مسماها فتقصد البيت الذي ذكر أنه وسعه السعة اليت يعلمها سبحانه وإمنا تقصده
لكوهنا كانت متوجهة حنو األحوال اليت تطلبها من األكوان فإذا أنفذت حكمها يف ذلك
الكون املعني رجعت قاصدة تطلب مسماها فتطلب قلب املؤمن وتقصده.
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وصل يف فصل اإلحرام
حكاية الشبلي يف ذلك

قال صاحب الشبلي وهو صاحب احلكاية عن نفسه قال يل الشبلي عقدت احلج
قال فقلت نعم فقال يل فسخت بعقدك كل عقد عقدته منذ خلقت مما يضاد ذلك العقد
فقلت ال فقال يل ما عقدت مث قال يل نزعت ثيابك قلت نعم فقال يل جتردت من كل
شيء فقلت ال فقال يل ما نزعت مث قال يل تطهرت قلت نعم فقال يل زال عنك كل علة
بطهرك قلت ال قال ما تطهرت مث قال يل لبيت قلت نعم فقال يل وجدت جواب التلبية
بتلبيتك مثله قلت ال فقال ما لبيت مث قال يل دخلت احلرم قلت نعم قال اعتقدت يف
دخولك احلرم ترك كل حمرم قلت ال قال ما دخلت مث قال يل أشرفت على مكة قلت نعم
قال أشرف عليك حال من احلق إلشرافك على مكة قلت ال قال ما أشرفت على مكة مث
قال يل دخلت املسجد قلت نعم قال دخلت يف قربه من حيث علمت قلت ال قال ما
دخلت املسجد مث قال يل رأيت الكعبة فقلت نعم فقال رأيت ما قصدت له فقلت ال قال
ما رأيت الكعبة مث قال يل رملت ثالثا ومشيت أربعا فقلت نعم فقال هربت من الدنيا هربا
علمت أنك قد فاصلتها وانقطعت عنها ووجدت مبشيك األربعة أمنا مما هربت منه
فازددت هلل شكرا لذاك فقلت ال قال ما رملت مث قال يل صافحت احلجر وقبلته قلت نعم
فزعق زعقة وقال وحيك إنه قد قيل إن من صافح احلجر فقد صافح احلق سبحانه وتعاىل
ومن صافح احلق سبحانه وتعاىل فهو يف حمل إال من أظهر عليك أثر إال من قلت ال قال ما
صافحت مث قال يل وقفت الوقفة بني يدي اهلل تعاىل خلف املقام وصليت ركعتني قلت نعم
قال وقفت على مكانتك من ربك فأريت قصدك قلت ال قال فما صليت مث قال يل
خرجت إىل الصفا فوقفت هبا قلت نعم قال أيش عملت قلت كربت سبعا وذكرت احلج
وسألت اهلل القبول فقال يل كربت بتكبري املالئكة ووجدت حقيقة تكبريك يف ذلك املكان
قلت ال قال ما كربت مث قال يل نزلت من الصفا قلت نعم قال زالت كل علة عنك حىت
صفيت قلت ال فقال ما صعدت وال نزلت مث قال يل هرولت قلت نعم قال ففررت إليه
وبرئت من فرارك ووصلت إىل وجودك قلت ال قال ما هرولت مث قال يل وصلت إىل
املروة قلت نعم قال رأيت السكينة على املروة فأخذهتا أو نزلت عليك قلت ال قال ما
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وصلت إىل املروة مث قال يل خرجت إىل مىن قلت نعم قال متنيت على اهلل غري احلال اليت
عصيته فيها قلت ال قال ما خرجت إىل مىن مث قال يل دخلت مسجد اخليف قلت نعم قال
خفت اهلل يف دخولك وخروجك ووجدت من اخلوف ما ال جتده إال فيه قلت ال قال ما
دخلت مسجد اخليف مث قال يل مضيت إىل عرفات قلت نعم قال وقفت هبا قلت نعم قال
عرفت احلال اليت خلقت من أجلها واحلال اليت تريدها واحلال اليت تصري إليها وعرفت
املعرف لك هذه األحوال ورأيت املكان الذي إليه اإلشارات فإنه هو الذي نفس األنفاس
يف كل حال قلت ال قال ما وقفت بعرفات مث قال يل نفرت إىل املزدلفة قلت نعم قال
رأيت املشعر احلرام قلت نعم قال ذكرت اهلل ذكرا أنساك ذكر ما سواه فاشتغلت به قلت
ال قال ما وقفت باملزدلفة مث قال يل دخلت مىن قلت نعم قال ذحبت قلت نعم قال نفسك
قلت ال قال ما ذحبت مث قال يل رميت قلت نعم قال رميت جهلك عنك بزيادة علم ظهر
عليك قلت ال قال ما رميت مث قال يل حلقت قلت نعم قال نقصت آمالك عنك قلت ال
قال ما حلقت مث قال يل زرت قلت نعم قال كوشفت بشيء من احلقائق أو رأيت زيادات
الكرامات عليك للزيارة فإن النيب  قال احلُجاج والعُمار زوار اهلل وحق على املزور أن
يكرم زواره قلت ال قال ما زرت مث قال يل أحللت قلت نعم قال عزمت على أكل احلالل
قلت ال قال ما أحللت مث قال يل ودعت قلت نعم قال خرجت من نفسك وروحك
بالكلية قلت ال قال ما ودعت وعليك العود وانظر كيف حتج بعد هذا فقد عرفتك وإذا
حججت فاجتهد أن تكون كما وصفت لك.
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آدم 
سؤال ما صفة آدم  ؟

اجلواب إن شئت صفته احلضرة اإلهلية وإن شئت جمموع األمساء اإلهلية وإن شئت
قول النيب  إن اهلل خلق آدم على صورته .فهذه صفته فإنه ملا مجع له يف خلقه بني يديه
علمنا أنه قد أعطاه صفة الكمال فخلقه كامال جامعا وهلذا قبل األمساء كلها فإنه جمموع
العامل من حيث حقائقه فهو عامل مستقل وما عداه فإنه جزء من العامل ونسبة اإلنسان إىل
احلق من جهة باطنه أكمل يف هذه الدار الدنيا وأما يف النشأة اآلخرة فإن نسبته إىل احلق
من جهة الظاهر والباطن وأما امللك فإن نسبته من جهة الظاهر إىل احلق أمت وال باطن
للملك ولكن إىل احلق من حيث هو مسمى اهلل ال من حيث ذاته فإنه من حيث ذاته هو
لذاته ومن حيث مسمى اهلل يطلب العامل فكان العامل مل يعلم من احلق سوى املرتبة وهي
كونه أهلا ربا وهلذا ال كالم له فيه إال يف هذه النسب واإلضافات ومسي بآدم حلكم ظاهره
عليه فإنه ما عرف منه سوى ظاهره كما أنه ما عرف من احلق سوى االسم الظاهر وهو
املرتبة اإلهلية فالذات جمهولة وكذلك كان آدم عند العامل من املالئكة فمن دوهنم جمهول
الباطن وإمنا حكموا عليه بالفساد أي باإلفساد من ظاهر نشأته ملا رأوها قامت من طبائع
خمتلفة متضادة متنافرة فعلموا أنه البد أن يظهر أثر هذه األصول على من هو على هذه
النشأة فلو علموا باطنه وهو حقيقة ما خلقه اهلل عليه من الصورة لرؤوا املالئكة جزءا من
خلقه فجهلوا أمساءه اإلهلية اليت ناهلا هبذه اجلمعية ملا كشف له عنه فأبصر ذاته فعلم مستنده
يف كل شيء ومن كل شيء فالعامل كله تفصيل آدم وآدم هو الكتاب اجلامع فهو للعامل
كالروح من اجلسد فاإلنسان روح العامل والعامل اجلسد فباجملموع يكون العامل كله هو
اإلنسان الكبري واإلنسان فيه وإذا نظرت يف العامل وحده دون اإلنسان وجدته كاجلسم
املسوى بغري روح وكمال العامل باإلنسان مثل كمال اجلسد بالروح واإلنسان منفوخ يف
جسم العامل فهو املقصود من العامل واختذ اهلل املالئكة رسال إليه وهلذا مساهم مالئكة أي
رسال من املالكة وهي الرسالة فإن أخذت الشرف بكمال الصورة قلت اإلنسان أكمل وإن
أخذت الشرف بالعلم باهلل من جانب احلق ال من طريق النظر فاألفضل واألشرف من
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شرفه اهلل بقوله هذا أفضل عندي فإنه ال حتجري عليه يف إن يفضل من شاء من عباده فإن
العلم باهلل الذي يقع به الشرف ال حد له ينتهي إليه.
سؤال ما توليته؟

اجلواب إن اهلل تواله بثالث منها توليته يف خلقه بيديه ومنها مبا علمه من األمساء اليت
ما توىل هبا مالئكته ومنها اخلالفة وهي قوله ﴿ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﴾[البقرة ]30:فإن كان
قوله ﴿ﱉ﴾ لقوله ﴿ ﲛ ﲜ ﲝ ﴾[الزخرف ]84:فهو نائب احلق يف أرضه وعليه يقع
الكالم وإن أراد باخلالفة أنه خيلف من كان فيها ملا فقد فما حنن بصدد ذلك وكان
املقصود النيابة عن احلق بقوله ﴿ﱉ ﴾ لقوهلم ﴿ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﴾[البقرة]30:
وهذا ال يقع إال ممن له حكم وال حكم إال ملن له مرتبة التقدم وإنفاذ األوامر فأما مقصود
السائل فإنه يريد اخلالفة اليت هي مبعىن النيابة عن اهلل يف خلقه فأقامه باالسم الظاهر وأعطاه
علم األمساء من حيث ما هي عليه من اخلواص اليت يكون عنها االنفعاالت فيتصرف هبا يف
العامل تصرفها فإنه لكل اسم خاصة من الفعل يف الكون يعلمها من يعلم علم احلروف
وترتيبها من حيث ما هي مرقومة ومن حيث ما هي متلفظ هبا ومن حيث ما هي متومهة
يف اخليال.
احلس.

فمنها ما له أثر يف العامل األعلى وتنزيل الروحانيات هبا إذا ذكرت أو كتبت يف عامل
ومنها ما له أثر يف العامل اجلربويت من اجلن الروحاين.
ومنها ما يؤثر ذكره يف خيال كل متخيل ويف حس كل ذي حس.

ومنها ما له أثر يف اجلانب إال حي األعلى الذي هو موضع النسب .وال يعرف هذا
التأثري الواحد وأمساءه إال األنبياء واملرسلون سالم اهلل عليهم وهي أمساء التشريع ،والعمل
بتلك الشرائع هو املؤثر يف هذا اجلناب النسيب وهو جناب عزيز ال يشعر به ،جعله احلق
سبحانه موضع أسراره وجملى جتلياته وهو الذي يعطي النزول واالستواء واملعية والفرح
والضحك واملقدار ،وما يفهم منه من اآلالت اليت ال تكون إال لذوات املقادير والكميات
والكيفيات.
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وقال تعاىل ﴿ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﴾[الزخرف ]84:فجاء باهلوية مبا ينبغي أن يظهر به
يف السموات من األلوهية باالسم الذي خيصها ﴿ ﲛﲜ ﲝ ﴾[الزخرف ]84:باالسم الذي
ينبغي أن يظهر به يف األرض من كونه إهلا فكان آدم نائبا عن هذا االسم وهذا االسم هو
باطنه وهو املعلم له علم التأثريات اليت تكون عن األمساء اإلهلية اليت ختتص باألرض حيث
كانت خالفته فيها وهكذا هو كل خليفة فيها وهلذا قال ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆ﴾[فاطر ]39:أي خيلف بعضنا بعضا فيها يف تلك املرتبة مع وجود التفاضل بني
اخللفاء فيها وذلك الختالف األزمان واختالف األحوال فيعطي هذا احلال والزمان من
األمر ما ال يعطيه الزمان واحلال الذي كان قبله والذي يكون بعده وهلذا اختلفت آيات
األنبياء باختالف العصور ،فآية كل خليفة ورسول من نسبة ما هو الظاهر والغالب على
ذلك الزمان وأحوال علمائه أي شيء كان من طب أو سحر أو فصاحة وما شاكل هذا
ﳤﳦﳧﳨﳩ
ﳥ
وهو قوله ﴿ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﴾ يقول للخلفاء ﴿ﳡ ﳢ ﳣ
ﳪ ﳫ ﳬ﴾[االنعام ]165:وهاتان الصفتان ال تكونان إال ملن بيده احلكم واألمر
والنهي.
فهذا النسق يقوي أنه أراد خالفة السلطنة وامللك وهي التولية اإلهلية وأعظم تأثرياهتا
الفعل باهلمة من حيث إن النفس ناطقة ال من حيث احلرف والصوت املعتاد يف الكالم
اللفظي فإن اهلمة من غري نطق النفس بالنطق الذي يليق هبا وإن مل يشبه نطق اللسان ال
يكون عنها انفعال بوجه من الوجوه عند مجاعة أصحابنا وأوقعهم يف هذا اإلشكال حكم
النيابة عن اهلل الذي ﴿ ﲻ ﲼ ﲽ ﴾ وهو املعرب فينا باهلمة ﴿ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﴾
[يس ]82:وهو املعرب عنه فينا بالنطق أو الكالم حبسب ما يليق باملنسوب إليه ذلك فما
اكتفى سبحانه يف حق نفسه باإلرادة حىت قرن معها القول وحينئذ وجد التكوين وال ميكن
أن يكون النائب عنه وهو اخلليفة بأبلغ يف التكوين ممن استخلفه فلهذا مل يقتصروا على
اهلمة دون نطق النفس.
وأما حنن فنقول هبذا يف موطنه وهو صحيح غري أن الذات غاب عنهم ما تستحقه
لكون املرتبة ال تعقل دوهنا فكان كون املرتبة إمنا هو عن الذات بال شك ألن الذات تطلبها
طلبا ذاتيا ال طلبا يتوقف على مهة وقول بل عني مهتها وقوهلا هو عني ذاهتا فكون األلوهة
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هلا هو ما يكون عن ذات اخلليفة من حيث إهنا ذات خليفة فهي الذات اخلالفية ال ذات
اخللق اليت هي نشأة جسمه وروحه ومع هذا فالبد من النسب الثالث لوجود التكوين
عقال يف موازين العلوم وشرعا فأما يف العقل فأصحاب املوازين يعرفون ذلك وأما يف
الشرع فإنه قوله ﴿ ﲳ ﲴ ﴾ فهذا الضمري الذي هو النون من قولنا عني وجود ذاته تعاىل
وكناية عنه فهذا أمر واحد وقوله ﴿ﲶ ﲷ ﴾ أمر ثان وقوله ﴿ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﴾[النحل]40:
أمر ثالث فذات مريده قائلة يكون عنها التكوين بال شك فاالقتدار اإلهلي على التكوين مل
يقم إال من اعتبار ثالثة أمور شرعا وكذلك هو اإلنتاج يف العلوم بترتيب املقدمات وإن
كانت كل مقدمة مركبة من حممول وموضوع فالبد أن يكون أحد األربعة يتكرر فيكون
يف املعىن ثالثة ويف التركيب أربعة فوقع التكوين عن الفردية وهي الثالثة لقوة نسبة الفردية
إىل األحدية فبقوة الواحد ظهرت األكوان فلو مل يكن الكون عينه ملا صح له ظهور
فالوجود املنسوب إىل كل خملوق هو وجود احلق إذ ال وجود للممكن لكن أعيان
املمكنات قوابل لظهور هذا الوجود فتدبر ما ذكرناه يف هذه التولية.
سؤال ما فطرته يعني فطرة آدم أو اإلنسان؟

اجلواب إن أراد فطرته من كونه إنسانا فله جواب أو من كونه خليفة فله جواب أو
من كونه إنسانا خليفة فله جواب أو من كونه ال إنسان وال خليفة فله جواب وهو أعالها
نسبة فإنه إذا كان حقا مطلقا فليس بإنسان وال خليفة كما ورد يف اخلرب كنت مسعه
وبصره فأين اإلنسانية هنا إذ ال أجنبية وأين اخلالفة هنا وهو األمر بنفسه فأثبتك وحماك
وأضلك وهداك أي حريك فيما بني لك فما تبينت إال احلرية فعلمت إن األمر حرية فعني
اهلدى متعلقة الضالل فقال أنت وما أنت ﴿ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﴾[االنفال]17:
وما رمى إال حممد فما رمى إال اهلل فأين حممد فمحاه وأثبته مث حماه فهو مثبت بني حموين
حمو أزيل وهو قوله ﴿ ﱇ ﱈ ﴾ وحمو أبدى وهو قوله ﴿ ﱋ ﱌ ﱍ ﴾ وإثباته قوله ﴿ ﱉ
ﱊ ﴾ فإثبات حممد يف هذه اآلية مثل اآلن الذي هو الوجود الدائم بني الزمانني بني
الزمان املاضي وهو نفي عدم حمقق وبني الزمان املستقبل وهو عدم حمض.
وكذلك ما وقع احلس والبصر األعلى رمى حممد فجعله وسطا بني حموين مثبتا
فأشبه اآلن الذي هو عني الوجود والوجود إمنا هو وجود اهلل ال وجوده فهو سبحانه
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الثابت الوجود يف املاضي واحلال واالستقبال فزال عنه التقييد املتوهم فسبحان اللطيف
اخلبري وهلذا قال ﴿ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﴾[االنفال ]17:فجاء باخلربة أي قلنا هذا
اختبارا للمؤمنني يف إمياهنم لنا يف ذلك من تناقص األمور الذي يزلزل إميان من يف إميانه
نقص عما يستحقه االميان من مرتبة الكمال الذي يف ﴿ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﴾[طه ]50:فهذا
اجلواب عن الوجه الرابع الذي هو أصعب الوجوه قد بان فأما فطرته من حيث ما هو
إنسان ففطرته العامل الكبري وأما فطرته من حيث ما هو خليفة ففطرته األمساء اإلهلية وأما
فطرته من حيث ما هو إنسان خليفة ففطرته ذات منسوب إليها مرتبة ال تعقل املرتبة دوهنا
وال تعقل هي دون املرتبة قال تعاىل ﴿ﲸ ﲹ ﲺ﴾[يوسف ]101:وهو قوله
ﲭﲯ
﴿ﲊ ﲋ ﲌ ﴾[األنبياء ]30:والفطر الشق وقال تعاىل ﴿ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲮ
ﲰ ﲱ ﲲ ﴾[الروم ]30:وهو الفطرة كما أنه ال تَبْدِيلَ ِلكَلِماتِ اهلل وهو قوله ﴿ ﲽ ﲾ
ﲿﳀ ﴾[ق ]29:أي قولنا واحد ال يقبل التبديل.
وقال  كل مولود يولد على الفطرة .فاأللف والالم هنا للعهد أي الفطرة اليت فطر
اهلل الناس عليها وقد تكون األلف والالم جلنس الفطر كلها ألن الناس أي هذا اإلنسان ملا
كان جمموع العامل ففطرته جامعة لفطر العامل ففطرة آدم فطر مجيع العامل فهو يعلم ربه من
حيث كل علم نوع من العامل من حيث هو عامل ذلك النوع بربه من حيث فطرته وفطرته
ما يظهر به عند وجوده من التجلي اإلهلي الذي يكون له عند إجياده ففيه استعداد كل
موجود من العامل فهو العابد بكل شرع واملسبح بكل لسان والقابل لكل جتلى إذا ويف
حقيقة إنسانيته وعلم نفسه فإنه ال يعلم ربه إال من علم نفسه إن حجبه شيء منه عن درك
كله فهو اجلاين على نفسه وليس بإنسان كامل وهلذا قال رسول اهلل  كمل من الرجال
كثريون ومل يكمل من النساء إال مرمي وآسية .يعين بالكمال معرفتهم هبم ومعرفتهم هبم هو
عني معرفتهم برهبم فكانت فطرة آدم علمه به فعلم مجيع الفطر وهلذا قال ﴿ ﱠ ﱡﱢ
ﱣ ﴾[البقرة ]31:وكل يقتضي اإلحاطة والعموم الذي يراد به يف ذلك الصنف وأما
األمساء اخلارجة عن اخللق والنسب فال يعلمها إال هو ألنه ال تعلق هلا باألكوان وهو قوله
 يف دعائه أو استأثرت به يف علم غيبك .يعين من األمساء اإلهلية وإن كان معقول
األمساء مما يطلب الكون ولكن الكون ال هناية لتكوينه فال هناية ألمسائه فوقع اإليثار يف
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املوضع الذي ال يصح وجوده إذ كان حصر تكوين ما ال يتناهى حمال وأما الذات من
حيث هي فال اسم هلا إذ ليست حمل أثر وال معلومة ألحد وال مث اسم يدل عليها معرى
عن نسبة وال بتمكني فإن األمساء للتعريف والتمييز وهو باب ممنوع لكل ما سوى اهلل فال
يعلم اهلل إال اهلل فاألمساء بنا ولنا ومدارها علينا وظهورها فينا وأحكامها عندنا وغاياهتا إلينا
وعباراهتا عنا وبداياهتا منا:
ن هاااااااااااااااااااااااااوج اااااااااااااااااااااااااوج ناااااااااااااااااااااااااو ج
ا اااااااااااااااااااوجاناااااااااااااااااااوج اااااااااااااااااااوجاناااااااااااااااااااو ج
ااااااااااااااااال ج فياااااااااااااااا ج قاااااااااااااااا ج ناااااااااااااااا ج
ج

نااااااااااااااااااااااوج ااااااااااااااااااااااوج وناااااااااااااااااااااا ج
اااااااااااااااوجاوناااااااااااااااا ج ااااااااااااااااوجاوناااااااااااااااا ج
إ ج اااااااااااااااااا ج قاااااااااااااااااا ج ناااااااااااااااااا ج
ج
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الفطرة
سؤال ما الفطرة ؟

اجلواب النور الذي تشق به ظلمة املمكنات ويقع به الفصل بني الصور فيقال هذا
ليس هذا إذ قد يقال هذا عني هذا من حيث ما يقع به االشتراك فـ ﴿ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓ ﴾ [فاطر ]1:هو قوله ﴿ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﴾[النور ]35:والعامل كله مساء وأرض
ليس غري ذلك وبالنور ظهرت قوله ﴿ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﴾[االسراء ]105:واهلل مظهرها
فهو نورها فظهور املظاهر هو اهلل فهو فا ِطرِ السَّماواتِ والْأَرْضِ ففطر السماء واألرض به
ﱣﱥ
ﱤ
فهو فطرهتا والفطرة اليت فطر الناس عليها فكل مولود يولد على الفطرة ﴿ﱢ
ﱦ﴾[االعراف ]172:فما فطرهم إال عليه وال فطرهم إال به فبه متيزت األشياء وانفصلت
وتعينت واألشياء يف ظهورها اإلهلي ال شيء فالوجود وجوده والعبيد عبيده فهم العبيد من
حيث أعياهنم وهم احلق من حيث وجودهم فما متيز وجودهم من أعياهنم إال بالفطرة اليت
فصلت بني العني ووجودها وهو من أغمض ما يتعلق به علم العلماء باهلل كشفه عسري
وزمانه يسري.
م

سؤال ِلم مساه بشرا؟

اجلواب قال تعاىل ﴿ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﴾[ص ]75:على جهة التشريف
اإلهلي فقرينة احلال تدل على مباشرة خلقه بيديه حبسب ما يليق جبالله فسماه بشرا لذلك
إذ اليد مبعىن القدرة ال شرف فيها على من شرف عليه واليد مبعىن النعمة مثل ذلك فإن
النعمة والقدرة عمت مجيع املوجودات فالبد أن يكون لقوله ﴿ ﲳ ﴾ أمر معقول له
خصوص وصف خبالف هذين وهو املفهوم من لسان العرب الذي نزل القرآن بلغتهم فإذا
قال صاحب اللسان إنه فعل هذا بيده فاملفهوم منه رفع الوسائط فكانت نسبة آدم يف
اجلسوم اإلنسانية نسبة العقل األول يف العقول.
وملا كانت األجسام مركبة طلبت اليدين لوجود التركيب ومل يذكر ذلك يف العقل
األول لكونه غري مركب فاجتمعا يف رفع الوسائط وليس بعد رفع الوسائط يف التكوين مع
ذكر اليدين إال أمر من أجله مسي بشرا وسرت هذه احلقيقة يف البنني فلم يوجد أحد منهم
128

إال عن مباشرة أال ترى وجود عيسى  ملا متثل هلا الروح بشرا سويا فجعله واسطة بينه
تعاىل وبني مرمي يف إجياد عيسى تنبيها على املباشرة بقوله ﴿ ﱷ ﱸ ﴾[مرمي ]17:قال
تعاىل ﴿ :ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﴾[البقرة ]187:وبشرة الشيء ظاهره والبشرى
إظهار عالمة حصوهلا يف البشرة فقوله للشيء ﴿ﲯ﴾ باحلرفني الكاف والنون مبنزلة
اليدين يف خلق آدم فأقام القول للشيء مقام املباشرة وأقام الكاف والنون مقام اليدين وأقام
الواو احملذوفة الجتماع الساكنني مقام اجلامع بني اليدين يف خلق آدم وأخفى ذكره كما
خفيت الواو من كن غري أن خفاءها يف ﴿ﲯ﴾ ألمر عارض وخفاء اجلامع بني اليدين
القتضاء ما تعطيه حقيقة الفعل وهو قوله ﴿ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﴾[الكهف]51:
وهو حال الفعل ألنه ليس يف حقائق ما سوى اهلل ما يعطي ذلك املشهد فال فعل ألحد
سوى اهلل وال فعل عن اختيار واقع يف الوجود فاالختيارات املعلومة يف العامل من عني اجلرب
فهم اجملبورون يف اختيارهم والفعل احلقيقي ال جرب فيه وال اختيار ألن الذات تقتضيه
فتحقق ذلك فلمباشرة الوجود املطلق األعيان الثابتة لظهور الوجود املقيد مسي الوجود
املقيد بشرا واختص به اإلنسان ألنه أكمل املوجودات خلقا وكل نوع من املوجودات ليس
له ذلك الكمال يف الوجود فاإلنسان أمت املظاهر فاستحق اسم البشر دون غريه من األعيان.
وأما قوله تعاىل

﴿ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﳗ

ﳚ ﳜ ﳝ ﳞ﴾[الشورى ]51:فسمى املكلم هنا بشرا هبذه الضروب كلها
ﳛ
ﳘﳙ
من الكالم ملا يباشره من األمور الشاغلة له عن اللحوق برتبة الروح اليت له من حيث
روحانيته فإن ارتقى عن درجة البشرية كلمه اهلل من حيث ما كلم األرواح إذ كانت
األرواح أقوى يف التشبه لكوهنا ال تقبل التحيز واالنقسام وتتجلى يف الصور من غري أن
يكون هلا باطن وظاهر فما هلا سوى نسبة واحدة من ذاهتا وهي عني ذاهتا والبشر من نشأته
ليس كذلك فإنه على صورة العامل كله ففيه ما يقتضي املباشرة والتحيز واالنقسام وهو
مسمى البشر وفيه ما ال يطلب ذلك وهو روحه املنفوخ فيه وعلى بشريته توجهت اليدان
فظهرت الشفعية يف اليدين يف نشأته فال يسمع كالم احلق من كونه بشرا إال هبذه الضروب
اليت ذكرها أو بأحدها فإذا زال يف نظره عن بشريته وحتقق مبشاهدة روحه كلمه اهلل مبا
يكلم به األرواح اجملردة عن املواد مثل قوله تعاىل يف حق حممد  ويف حق األعرايب
﴿ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ﴾[التوبة ]6:وما تاله عليه غري لسان حممد  فأقام حممدا  يف
129

هذه الصورة مقام الروح األمني الذي نزل بكالم اهلل على قلب حممد  وهو قوله ﴿
ﳕ ﳖ ﴾ يعين لذلك البشر ﴿ ﳗ ﴾ إليه ﴿ ﳘ ﳙ ﳚ ﴾ اهلل تعاىل مما أمره أن
يوحى به إليه فقوله ﴿ ﳎ ﳏ ﴾ يريد هنا إهلا ما بعالمة يعلم هبا أن ربه كلمه حىت ال
يلتبس عليه األمر ﴿ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﴾ يريد إمساعه إياه حلجاب احلروف املقطعة واألصوات
ﳔ

كما مسع األعرايب القرآن املتلو الذي هو كالم اهلل أو حجاب اآلذان أيضا من السامع أو
حجاب بشريته مطلقا فيكلمه يف األشياء كما كلم موسى ﴿ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ﴾[مرمي]52:
﴿ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫﱬ ﱭﱮ ﱯ ﴾[القصص ]30:فوقع احلد باجلهة وتعني
البقعة لشغله بطلب النار الذي تقتضيه بشريته فنودي يف حاجته الفتقاره إليها واهلل قد أخرب
أن الناس فقراء إىل اهلل فتسمى اهلل يف هذه اآلية باسم كل ما يفتقر إليه غرية إهلية أن يفتقر
إىل غري اهلل فتجلى اهلل له يف عني صورة حاجته فلما جاء إليها ناداه منها فكان يف احلقيقة
فقره إىل اهلل واحلجاب وقع بالصورة اليت وقع فيها التجلي فلو ال ما ناداه ما عرفه ويف مثل
هذا يقع التجلي اإلهلي يف اآلخرة الذي يقع فيه اإلنكار وقوله إنه عليٌ أي عليٌ مبا تقتضيه
املراتب اليت ذكرها وأنزهلا منزلتها وقوله ﴿ﳞ﴾ أي ﴿ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ
ﳚ ﳜ ﳝ ﳞ ﴾ يريد بإنزال ما علمه
ﳛ
ﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕ ﳖﳗﳘﳙ
منزلته ولو بدل األمر ملا عجز عن ذلك ولكن كونه عليا حكيما يقضي بأن ال يكون األمر
إال كما وقع وملا أخرب نبيه هبذه املراتب كلها اليت تطلبها البشرية قال له و﴿ ﱁ ﴾ أي
ومثل ذلك ﴿ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﴾ يعين الروح األمني الذي نزل به على قلبك الذي هو
روح القدس أي الطاهر عن تقييد البشر فقد علمت معىن البشر الذي أردنا أن نبينه لك مبا
تقتضيه هذه اللفظة باللسان العريب.
0

سؤال بأي شيء نال التقدمة على املالئكة ؟

اجلواب إن اهلل قد بني ذلك بقوله تعاىل ﴿ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﴾ يعين األمساء
اإلهلية اليت توجهت على إجياد حقائق األكوان ومن مجلتها األمساء اإلهلية اليت توجهت على
إجياد املالئكة واملالئكة ال تعرفها مث أقام املسمني هبذه األمساء وهي التجليات اإلهلية اليت هي
لألمساء كاملواد الصورية لألرواح فقال للمالئكة ﴿ ﱩ ﱪ ﱫ ﴾ يعين الصور اليت
جتلى فيها احلق ﴿ ﱬ ﱭ ﱮ ﴾[البقرة ]31:يف قولكم ﴿ ﱔ ﱕ ﴾[البقرة]30:
وهل سبحتموين هبذه األمساء اليت تقتضيها هذه التجليات اليت أجتالها لعبادي وإِنْ كُنْتُمْ
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صادِقِنيَ يف قولكم ﴿ﱖ ﱗ﴾[البقرة ]30:ذواتنا عن اجلهل بك فهل قدستم ذواتكم لنا
من جهلكم هبذه التجليات وما هلا من األمساء اليت ينبغي أن تسبحوىن هبا فقالت املالئكة
﴿ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﴾ فمن علمهم باهلل أهنم ما أضافوا التعليم إال إليه تعاىل ﴿ﱹ ﱺﱻ﴾
مبا ال يعلم ﴿ﱼ﴾[البقرة ]32:بترتيب األشياء مراتبها فأعطيت هذا اخلليفة ما مل تعطنا
مما غاب عنا فلو ال أن رتبة نشأته تعطي ذلك ما أعطت احلكمة أن يكون له هذا العلم
الذي خصصته به دوننا وهو بشر فقال آلدم ﴿ ﲀ ﲁ ﴾[البقرة ]33:بأمساء هؤالء
الذين عرضناهم عليهم فأنبأ آدم املالئكة بأمساء تلك التجليات وكانت على عدد ما يف
نشأة آدم من احلقائق اإلهلية اليت تقتضيها اليدان اإلهلية مما ليس من ذلك يف غريه من
املالئكة شيء فكان هؤلئك املسمون املعروضة على املالئكة جتليات إهلية يف صورة ما يف
آدم من احلقائق فأولئك هم عامل آدم كلهم فلما علمهم آدم  قال هلم اهلل ﴿ ﲇ ﲈ
ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﴾ وهو ما عال من علم الغيوب ﴿ ﲎ ﴾ وهو ما يف الطبيعة من
األسرار ﴿ ﲏ ﲐ ﲑ ﴾ أي ما هو من األمور ظاهر ﴿ ﲒ ﲓ ﲔ ﴾ [البقرة]33:
أي ما ختفونه على أنه باطن مستور فأعلمتكم أنه أمر نسيب بل هو ظاهر ملن يعلمه مث قال
هلم بعد التعليم ﴿ ﲙ ﲚ ﴾[البقرة ]34:سجود املتعلمني للمعلم من أجل ما علمهم
فآلدم هنا الم العلة والسبب أي من أجل آدم فالسجود هلل من أجل آدم سجود شكر ملا
علمهم اهلل من العلم به ومبا خلقه يف آدم  فعلموا ما مل يكونوا يعلمون فنال التقدمة
عليهم بكونه علمهم فهو أستاذهم يف هذه املسألة وبعده فما ظهرت هذه احلقيقة يف أحد
من البشر إال يف حممد  فقال عن نفسه إنه أويت جوامع الكلم وهو قوله يف حق آدم
 ﴿ ﱢ ﱣ ﴾ وكلها مبنزلة اجلوامع والكلم مبنزلة األمساء ونال التقدمة هبا
وبالصورة اليت خلقه اهلل عليها.
قال  إن اهلل خلق آدم على صورته .بالنشأة من أجل اليدين وجعله باخلالفة
على صورته وهي املنزلة فأعطته الصورتان التقدم حيث مل يكن ذلك لغريه من املخلوقات
فليس فوق هذه املنزلة منزلة ملخلوق فالبد أن يكون له التقدمة على من سواه وكذلك
األمر الذي أعطاه هذا يتقدم على مجيع األمور كلها.
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سؤال كم للرسل سوى حممد  منها وكم حملمد  منها ؟

اجلواب كلها إال اثنني وهم فيها على قدر ما نزل يف كتبهم وصحفهم إال حممدا 
فإنه مجعها كلها بل مجعت له عناية أزلية قال تعاىل ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇ﴾[البقرة ]253:فيما هلم به من هذه األخالق فاعلم أن اهلل تعاىل ملا خلق اخللق خلقهم
أصنافا وجعل يف كل صنف خيارا واختار من اخليار خواص وهم املؤمنون واختار من
املؤمنني خواص وهم األولياء واختار من هؤالء اخلواص خالصة وهم األنبياء واختار من
اخلالصة نقاوة وهم أنبياء الشرائع املقصورة عليهم واختار من النقاوة شرذمة قليلة هم
صفاء النقاوة املروقة وهم الرسل أمجعهم واصطفى واحدا من خلقه هو منهم وليس منهم
هو املهيمن على مجيع اخلالئق جعله عمدا أقام عليه قبة الوجود جعله أعلى املظاهر وأسناها
صح له املقام تعيينا وتعريفا فعلمه قبل وجود طينة البشر وهو حممد رسول اهلل  ال يكاثر
وال يقاوم هو السيد ومن سواه سوقة قال عن نفسه أنا سيد الناس وال فخر بالراء والزاي
روايتان أي أقوهلا غري متبجح بباطل أي أقوهلا وال أقصد االفتخار على من بقي من العامل
فإين وإن كنت أعلى املظاهر اإلنسانية فإنا أشد اخللق حتققا بعيين فليس الرجل من حتقق
بربه وإمنا الرجل من حتقق بعينه ملا علم إن اهلل أوجده له تعاىل ال لنفسه وما فاز هبذه
الدرجة ذوقا إال حممد  وكشفا إال الرسل وراسخو علماء هذه األمة احملمدية ومن
سواهم فال قدم هلم يف هذا األمر وما سوى من ذكرنا ما علم أن اهلل أوجده له تعاىل بل
يقولون إمنا أوجد العامل للعامل فرفع ﴿ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﴾
[الزخرف ]32:وهو ﴿ ﲫﲬﲭ ﴾[ال عمران ]97:هذا مذهب مجاعة من العلماء باهلل.
وقالت طائفة من العارفني إن اهلل أوجد اإلنس له تعاىل واجلن وأوجد ما عدا هذين
الصنفني لإلنسان وقد روى يف ذلك خرب إهلي عن موسى  أن اهلل أنزل يف التوراة يا ابن
آدم خلقت األشياء من أجلك وخلقتك من أجلي فال هتتك ما خلقت من أجلي فيما
خلقت من أجلك .وقال تعاىل ﴿ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﴾[الذاريات ]56:وتقتضي
املعرفة باهلل أن اهلل خلق العامل وتعرف إليهم لكمال مرتبة الوجود ومرتبة العلم باهلل ال
لنفسه سبحانه وهذه الوجوه كلها هلا نسب صحيحة ولكن بعضها أحق من بعض وأعالها
ما ذهبنا إليه مث يلي ذلك خلقه لكمال الوجود وكمال العلم باهلل وما بقي فنازل عن هاتني
املرتبتني.
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واعلم أن كل خلق ينسب إىل جناب احلضرة اإلهلية فالبد من مظهر يظهر فيه ذلك
اخللق فأما أن يعود من املظهر التخلق به على جناب احلق أو يكون متعلقة مظهر آخر
يقتضيه يف عني ممكن ما من املمكنات ال يكون إال هكذا وأما احلق من حيث هو لنفسه
فال خلق فمن عرف النسب فقد عرف اهلل ومن جهل النسب فقد جهل اهلل ومن عرف أن
النسب تطلبها املمكنات فقد عرف العامل ومن عرف ارتفاع النسب فقد عرف ذات احلق
من طريق السلب فال يقبل النسب وال تقبله وإذا مل يقبل النسب مل يقبل العامل وإذا قبل
النسب كان عني العامل قال تعاىل ﴿ ﱲ ﱳ ﴾ نسبة خاصة ﴿ ﱴ ﱵ ﱶ ﴾
[احلجر ]99:فتعلم من عبده ومن العابد واملعبود قال تعاىل ﴿ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ﴾[االنعام﴿ ]153:ﱗ ﱘ ﱙ﴾[الفاحتة﴿ ]6:
[طه ﴿ ]50:ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﴾ [الشورى ﴿ ]53:ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ﴾[الشورى ]53:و﴿ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ﴾[الشورى ]52:و﴿ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ
ﲈ ﴾[هود ]123:ال تعبد أنت فإن عبدته من حيث عرفته فنفسك عبدت وإن عبدته من
ﳠ ﳡﳢﳣ

﴾

حيث مل تعرفه فنسبته إىل املرتبة اإلهلية عبدت وإن عبدته عينا من غري مظهر وال ظاهر وال
ظهور بل هو هو ال أنت وأنت أنت ال هو فهو قوله فاعبده فقد عبدته وتلك املعرفة اليت
ما فوقها معرفة فإهنا معرفة ال يشهد معروفها فسبحان من عال يف نزوله ونزل يف علوه مث مل
يكن واحدا منهما ومل يكن إال مها ﴿ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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ذكر احلديث النبوي وما يتعلق به
سؤال ما احلديث؟

اجلواب ما يتلقاه السامع إذا مسعه به ال بربه فذلك هو احلديث ال غري فإن مسعه بربه
فليس ذلك حبديث ومعىن قوله مسعه بربه قول اهلل تعاىل كنت مسعه الذي يسمع به فاعلم
أن وصفه بأنه مسيع هو عينه ال أمر زائد واعلم أن حتقيق هذا أنه لكل اسم إهلي نسبة كالم
واإلنسان حمل الختالف األحوال عليه عقال وحسا وذلك أن األلوهية تعطي ذلك لذاهتا
ﱺﱼﱽﱾﱿﲀ ﴾
ﱻ
فإهنا بالنسبة إىل العامل هبذه الصفة قال تعاىل ﴿ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
[الرمحن ]29:فكل حال يف الكون فهو عني شأن إهلي وقد تقرر يف العلم اإلهلي أنه تعاىل ال
يتجلى يف صورة واحدة لشخصني وال يف صورة واحدة لشخص مرتني وكل حتل له كالم
فذلك الكالم هلذا احلال من هذا التجلي هو املعرب عنه باحلديث فاحلديث ال يزال أبدا غري
أنه من الناس من يفهم أنه حديث ومن الناس من ال يعرف ذلك بل يقول ظهر يل كذا
وكذا وال يعرف أن ذلك من حديث احلق معه يف نفسه ألنه حرم عني الفهم عن اهلل فيما
حيسب أنه خاطر والذين قسموا اخلواطر إىل أربعة فذلك التقسيم ال يقع يف احلديث فإن
احلديث حديث يف كل قسم وإمنا األقسام وقعت يف الذوات اليت فهم منها ما أريد
باحلديث فيقال خاطر شيطاين وهو حديث رباين وقول إهلي ملا أراده احلق قال له ﴿ﲯ﴾
فكان فناجاه االسم البعيد كما يتلقاه من احلديث اإلهلي يف اخلاطر امللكي االسم القريب
كما يتلقاه من احلديث اإلهلي يف اخلاطر النفسي االسم املريد كما يتلقاه من احلديث اإلهلي
يف اخلاطر الرباين االسم احلفيظ فهذه اخلواطر كلها من احلديث اإلهلي الذي ال يشعر به إال
رجال اهلل فالعامل كله على طبقاته ال يزالون يف احلديث فمن رزق الفهم عنه تعاىل وعرفه
فذلك احملدث وهو من أهل احلديث وعلم أن كل ما مسعه حديث بال شك وإن اختلفت
ألقابه كالسمر واملناجاة واملناغاة واإلشارات فالكالم كله حادث قدمي حادث يف السمع
قدمي يف السمع فافهم.
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سؤال ما الوحي؟

اجلواب ما تقع به اإلشارة القائمة مقام العبارة من غري عبارة فإن العبارة جتوز منها
إىل املعىن املقصود هبا وهلذا مسيت عبارة خبالف اإلشارة اليت هي الوحي فإهنا ذات املشار
إليه والوحي هو املفهوم األول واإلفهام األول وال أعجل من أن يكون عني الفهم عني
اإلفهام عني املفهوم منه فإن مل حتصل لك هذه النكتة فلست صاحب وحي أال ترى أن
الوحي هو السرعة وال سرعة أسرع مما ذكرناه فهذا الضرب من الكالم يسمى وحيا وملا
كان هبذه املثابة وأنه جتل ذايت هلذا ورد يف اخلرب :إن اهلل إذا تكلم بالوحي كأنه سلسلة على
صفوان صعقت املالئكة .وملا جتلى الرب للجبل تدكدك اجلبل وهو حجاب موسى فإنه
كان ناظرا إليه طاعة ألمر اهلل فالح له عند تدكدك اجلبل األمر الذي جعل اجلبل ﴿ﲼ
ﲽ ﲾ ﲿ﴾[االعراف ﴿ ]143:ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﴾ قالت املالئكة ﴿ ﱔ
ﱕ ﴾ قالت احلقيقة ﴿ ﱗ ﱘ ﱙ ﴾ [سبأ ]23:هذه النسبة من حيث هويته فالوحي
ما يسرع أثره من كالم احلق تعاىل يف نفس السامع وال يعرف هذا إال العارفون بالشؤون
اإلهلية فإهنا عني الوحي اإلهلي يف العامل ﴿ ﲈﲉﲊ ﴾[الزخرف ]66:فافهم.
وقد يكون الوحي إسراع الروح اإلهلي األمري باإلميان مبا يقع به اإلخبار واملفطور
عليه كل شيء مما ال كسب له فيه من الوحي أيضا كاملولود يتلقى ثدي أمه ذلك من أثر
الوحي اإلهلي إليه كما قال ﴿ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫﱬ ﴾[الواقعة ]85:و﴿ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱈ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﴾[البقرة ]154:وقال تعاىل ﴿ ﱷ ﱸ ﱹﱺ
ﱉ
ﱄﱅ ﱆﱇ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﴾[النحل ]68:فلو ال ما فهمت من اهلل وحيه ملا
صدر منها ما صدر وهلذا ال يتصور املخالف إذا كان الكالم وحيا فإن سلطانه أقوى من
ﱓ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﴾[القصص ]7:وكذا
ﱔ
أن يقاوم ﴿ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
فعلت ومل ختالف مع أن احلالة تؤذن أهنا ألقته يف اهلالك ومل ختالف وال ترددت وال
حكمت عليها البشرية بأن إلقائه يف اليم يف تابوت من أخطر األشياء فدل على أن الوحي
أقوى سلطانا يف نفس املوحى إليه من طبعه الذي هو عني نفسه قال تعاىل ﴿ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎﱏ ﴾[ق ]16:وحبل الوريد من ذاته.
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سؤال ما كالمه للموحدين؟

اجلواب يقول هلم فيما ذا وحدمتوين ومبا ذا وحدمتوين وما الذي اقتضى لكم
توحيدي فإن كنتم وحدمتوين يف املظاهر فأنتم القائلون باحللول والقائلون باحللول غري
موحدين ألنه أثبت أمرين حال وحمل وإن كنتم وحدمتوين يف الذات دون الصفات
واألفعال فما وحدمتوين فإن العقول ال تبلغ إليها واخلرب من عندي فما جاءكم هبا وإن كنتم
وحدمتوين يف األلوهة مبا حتمله من الصفات الفعلية والذاتية من كوهنا عينا واحدة خمتلفة
النسب فبما ذا وحدمتوين هل بعقولكم أو يب وكيفما كان فما وحدمتوين ألن وحدانييت ما
هي بتوحيد موحد ال بعقولكم وال ىب فإن توحيدكم إياي يب هو توحيدي ال توحيدكم
وبعقولكم كيف حيكم علي بأمر من خلفته ونصبته وبعد أن ادعيتم توحيدي بأي وجه
كان أو يف أي وجه كان فما الذي اقتضى لكم توحيدي إن كان اقتضاه وجودكم فأنتم
حتت حكم ما اقتضاه منكم فقد خرجتم عين فأين التوحيد وإن كان اقتضاه أمري فأمري
ما هو غريي فعلى يدي من وصلكم إن رأيتموه مين فمن الذي رآه منكم وإن مل تروه مين
فأين التوحيد يا أيها املوحدون كيف يصح لكم هذا املقام وأنتم املظاهر لعيين وأنا الظاهر
والظاهر يناقض اهلوية فأين التوحيد ال توحيد يف املعلومات فإن املعلومات أنا وأعيانكم
واحملاالت والنسب فال توحيد يف املعلومات فإن قلتم يف الوجود فال توحيد فإن الوجود
عني كل موجود واختالف املظاهر يدل على اختالف وجود الظاهر فنسبة عامل ما هي
نسبة جاهل وال نسبة متعلم فأين التوحيد وما مث إال املعلومات أو املوجودات فإن قلت ال
معلوم وال جمهول وال موجود وال معدوم وهو عني التوحيد قلنا بنفس ما علمت أن يف
تقسيم املعلومات من يقبل هذا الوصف فقد دخل حتت قسم املعلومات فأين التوحيد فيا
أيها املوحدون استدركوا الغلط فما مث إال اهلل والكثرة يف مث وما هم سواه فأين التوحيد فإن
قلتم التوحيد املطلوب يف عني الكثرة قلنا فذلك توحيد اجلمع فأين التوحيد فإن التوحيد ال
يضاف وال يضاف إليه استعدوا أيها املوحدون للجواب عن هذا الكالم إذا وقع السؤال
فإن كان أهل الشرك ال يغفر هلم فبحقيقة ما نالوا ذلك ألنه لو غفر هلم ما قالوا بالشريك
فشاهدوا األمر على ما هو عليه فإن قلت فمن أين جاءهم الشقاء وهم هبذه املثابة وإن عدم
املغفرة يف حقهم ثناء عليهم قلنا ألهنم عينوا الشريك فأشقاهم توحيد التعيني فلو مل يعينوا
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لسعدوا ولكن هم أرجى من املوحدين لدرجة العلم جعلنا اهلل ممن وحده بتوحيد نفسه جل
عاله.
سؤال ما املقام احملمود؟

اجلواب هو الذي يرجع إليه عواقب املقامات كلها وإليه تنظر مجيع األمساء اإلهلية
املختصة باملقامات وهو لرسول اهلل  ويظهر ذلك لعموم اخللق يوم القيامة وهبذا صحت
له السيادة على مجيع اخللق يوم العرض قال  أنا سيد الناس يوم القيامة .وكان قد أقيم
فيه آدم  ملا سجدت له املالئكة فإن ذلك املقام اقتضى له ذلك يف الدنيا وهو حملمد 
يف اآلخرة وهو كمال احلضرة اإلهلية وإمنا ظهر به أوال أبو البشر لكونه كان يتضمن
جسده بشرية حممد  وهو األب األعظم يف اجلسمية واملقرب عند اهلل وأول هذه النشأة
الترابية اإلنسانية فظهرت فيه املقامات كلها حىت املخالفة إذ كان جامعا للقبضتني قبضة
الوفاق وقبضة اخلالف فما حترك من آدم ملخالفة النهي إال النسمة اجملبولة على املخالفة
فكانت خمالفته هني اهلل من حترك تلك النسمة اليت كان حيملها يف ظهره فإن املقام يقتضي
له ذلك.
وسألت شيخنا أبا العباس عن ذلك فقال ما عصى من آدم  إال ما كان من
أوالده املخالفني يف ظهره وكانت العاقبة حملمد  يف الدار اآلخرة فظهر يف املقام احملمود
ومنه يفتح باب الشفاعات فأول شفاعة يشفعها عند اهلل تعاىل يف حق من له أهلية الشفاعة
من ملك ورسول ونيب وويل ومؤمن وحيوان ونبات ومجاد فيشفع رسول اهلل  عند ربه
هلؤالء أن يشفعوا فكان حممودا بكل لسان وبكل كالم فله أول الشفاعة ووسطها وآخرها
يقول اهلل شفعت املالئكة وشفع النبيون وشفع املؤمنون وبقي أرحم الرامحني فيقتضي
سياق الكالم أن يكون أرحم الرامحني يشفع أيضا فالبد ممن يشفع عنده وما مث إال اهلل.
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حظوظ األنبياء من النظر إليه سبحانه وتعاىل
سؤال كم بني حظ حممد  وحظوظ األنبياء عليهم السالم؟

اجلواب إما بينه وبني اجلميع فحظ واحد وهو عني اجلمعية ملا تفرق فيهم وإما بينه
وبني كل واحد منهم فثمانية وسبعون حظا ومقاما إال آدم فإنه ما بينه وبني رسول اهلل 
عليهما إال ما بني الظاهر والباطن فكان يف الدنيا حممد  باطن آدم  وآدم 
ظاهر حممد  وهبما كان الظاهر والباطن وهو يف اآلخرة آدم  باطن حممد  وحممد
 ظاهر آدم وهبما يكون الظاهر والباطن يف اآلخرة فهذا بني حظ حممد  وبني حظوظ
األنبياء عليهم السالم وأكثر أصحابنا مينعون معرفة التوقيت يف ذلك وهو غلط منهم ويف
هذا الفصل تفصيل عظيم تبلغ فصول التفصيل فيه إىل مائة ألف تفصيل وأربعة وعشرين
ألف تفصيل بعدد األنبياء عليهم السالم ألنه حيتاج إىل تعيني كل نيب ومعرفة ما بني حظ
حممد  وبني ذلك النيب واحلظوظ حمصورة من حيث األعمال يف تسعة وسبعني وقد
يكون للنيب من ذلك أمر واحد وآلخر أمران وآلخر عشر العدد وتسعه ومثنه وأقل من ذلك
وأكثر واجملموع ال يكون إال لرسول اهلل  وهلذا مل يبعث بعثا عاما سوى حممد  وما
ﲎ ﲐﲑﲒﲓﲔﲕ ﴾
ﲏ
سواه فبعثه خاص ﴿ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
[املائدة.]48:
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ذكر أسهم العبودية
سؤال عن احلق املقتضي ما احلق؟

اجلواب مسي احلق حقا القتضائه من عباده من حيث أعياهنم ومن حيث كوهنم
مظاهر ما يستحق إذ ال يطلب احلق إال باحلق وهو العلم احلاصل بعد العني وهو ما جيب
على املقتضي منه ما يعطيه إذا طلبه منه ﴿ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﴾[االنعام ]54:أي
أوجبها فصارت حقا عليه قال ﴿ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﴾[الروم ]47:فهو احلق ال غريه
وهو املستحق واحملق وهو الذي جتب عليه احلقوق من حيث إجيابه ال من حيث ذاته
فاألعيان لوال ما تستحق أن تكون مظاهر ما ظهر احلق فيها ومل يكن حكيما ملا كان يلزم
من اخللل يف ذلك ولو مل تكن اهلوية تستحق الظهور يف هذه املظاهر العينية لظهور سلطان
الربوبية ما ظهرت يف هذه األعيان ألن الشيء ال يظهر يف نفسه لنفسه فالبد من عني يظهر
فيها هلا فيشهد نفسه يف املظهر فيسمى مشهودا وشاهدا فإن األعيان ال تستحق وهلذا
﴿ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ ومل يقل إن األعيان تستحق الرمحة فاألعيان ليس هلا
استحقاق إال أن تكون مظاهر خاصة.
قااااااااالج ن ااااااااا جإ ج ااااااااا ج اااااااااوجهااااااااا ج
نااااااااا ج ن ااااااااا جا ينااااااااا جغيااااااااا ج ينااااااااا ج
ج

ساااااااا ج اااااااا ج اااااااا ج اااااااا ج قيقااااااااظ ج
اااااااااااي ج ااااااااااا ج ياااااااااااو ج نيقاااااااااااظ ج
ج

احلق هويته احلق امسه خلق هو املخلوق به خلق كل شيء حقه أَعْطى كُلَّ َشيْءٍ

خَ ْل َقهُ ﴿ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ﴾[احلجر،]85:
ﱄ﴾[االسراء﴿ ،]105:ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ﴾[البقرة﴿ ،]119:ﱢ ﱣ ﱤ
ﳐﳒ
ﳑ
ﱥ﴾[الكهف ،]29:احلق طلب احلقوق فباحلق يطلب احلق ﴿ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ
ﳓ﴾[يونس ،]32:فاحلق الوجود والضالل احلرية يف النسبة فاحلق املنزل واحلق التنزيل
واحلق املنزل واحلق من اهلل من حيث هو ربنا ومن صرف عن احلق إىل أين يذهب ﴿ ﲶ
ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﴾[التكوير ،]27-26:أصحاب العالمات والدالئل فاحلق
﴿ﱁ ﱂ ﱃ

املسؤول عنه يف هذا السؤال هو املقتضي الذي يقتضي من املوحدين ملا ذكرناه فسمي حقا
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لوجوب وجوده لنفسه فاقتضاؤه إمنا اقتضى من نفسه فإنه إمنا اقتضاه من الظاهر يف مظهره
وهويته هي الظاهرة يف املظهر الذي به كانت رتبة الربوبية فما اقتضى إال منه وما كان
املقتضي إال هو والذي اقتضى هو حق وهو عني احلق فإن أعطى فهو اآلخذ وإن أخذ فهو
املعطي فمن عرفه عرف احلق.
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م

كيف خص ذكر الوجه
سؤال ما مبتدأ احلمد؟

اجلواب مبتدؤه االبتداء وهو املعىن القائم يف نفس احلامد فالبد أن يكون مقيدا من
طريق املعىن أنه ابتداء حادث فالبد له من سبب والسبب عني التقييد ومن طريق التلفظ
باحلمد فمبتدؤه اإلطالق مث بعد ذلك إن شئت قيدته بصفة فعل إهلي وإن شئت نزهته يف
التقييد بصفة تنزيه وما مث أكثر من هذا وإن أراد السائل باحلمد هنا العبد فإنه عني الثناء
على احلق بوجود عينه فمبتدؤه احلق الذي أوجده ملا أوجده وإن أراد باحلمد ومبتدئه
إضافة املبدأ إىل احلمد أي مبا يبتدئ احلمد فنقول بالوجود سواء اقترنت سعادة بذلك
املوجود أو شقاوة وإن أراد باحلمد محد احلمد فمبتدؤه الوهب واملنة وإن أراد مببتدأِ احلمد
محد احلق احلمد أو محد احلق نفسه أو محد احلق خملوقاته فالثناء على الثناء بأنه ثناء ،ثناء
عليه فمبتدؤه العلم بأنه ثناء وإن أراد به محد احلق نفسه فمبتدؤه اهلوية فهو غيب ال يظهر
أبدا وإن أراد به محد احلق خلقه فمبتدؤه إضافة اخللق إليه تعاىل ال إىل غريه وإن أراد
باحلمد الفاحتة اليت هي السورة فمبتدؤها الباء إن نظرت احلق من حيث داللة اخللق عليه
فيكون ﴿ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﴾ آية من سورة الفاحتة وإن كان ينظرها من حيث احلق جمردا
عن تعلق العامل به للداللة فمبتدؤها األلف من ﴿ ﱆ ﱇ ﴾ فلم تتصل بأمر وال ينبغي هلا
أن تتصل ومل يتصل هبا فإهنا تتعاىل يف الفاحتة أن يتصل هبا فإنه ما اتصل هبا يف املعىن إال
أمساؤها وأمساؤها عينها فلم يتصل هبا سواها فإن أراد باحلمد عواقب الثناء فمبدؤه من
حيث هو عواقب رجوع أمسائه إليه فإنه ال أثر هلا إال يف الظاهر يف املظاهر وعلى الظاهر
يقع الثناء وليس الظاهر يف املظاهر غريه فال مثىن وال مثىن وال مثىن عليه إال هو والتبس على
الناس ما يتعلق باملظاهر من الثناء فلهذا قالوا ما مبتدأ احلمد والظاهر من سؤال هذا السائل
أنه أراد الفاحتة ألنه قال يف السؤال الذي يليه ما معىن آمني وهي كلمة شرعت بعد الفراغ
من الفاحتة فهو ثناء بدعاء وكل ثناء بدعاء فهو مشوب وهلذا قال" :قسمت الصالة بيين
وبني عبدي نصفني فنصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل" فأمني املشروعة ملا فيها
من السؤال وهو قوله ﴿ ﱗ ﱘ ﱙ ﴾ ومن طلب شيئا من أحد فالبد أن يفتقر
إليه حبال طلبه فمبتدأ احلمد على هذا هو االفتقار وهلذا سأل يف اإلجابة.
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مث إنه ما أوجب له االفتقار إليه إال أثر غناه تعاىل مبا افتقر إليه فيه فمبتدأ احلمد غىن
احلق عن العاملني قال اهلل تعاىل ﴿ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﴾[ال عمران ]97:وقال تعاىل ﴿ ﲕ ﲖ
ﲛ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﴾[فاطر ]15:فقدم الفقر على الغين يف اللفظ
ﲗﲘﲙﲚ ﲜ
وغىن احلق مقدم يف املعىن على فقراء اخللق إليه ال بل مها سؤاالن تقدم أحدمها على اآلخر
فإن الغين عن اخللق هلل أزال والفقر للممكن يف حال عدمه إىل اهلل من حيث غناه أزال
واملوصوفان باألزل نفيا وإثباتا ال يتقدم أحدمها على اآلخر ألن األزل ال يصح فيه تقدم
وال تأخر فافهم.
سؤال ما السجود ؟

اجلواب السجود من كل ساجد مشاهدة أصله الذي غاب عنه حني كان فرعا عنه
فلما اشتغل بفرعيته عن أصليته قيل له اطلب ما غاب عنك وهو أصلك الذي عنه صدرت
فسجد اجلسم إىل التربة اليت هي أصله وسجد الروح إىل الروح الكل الذي عنه صدر
وسجد السر لربه الذي به نال املرتبة واألصول كلها غيب أال تراها قد ظهرت يف الشجر
أصوهلا غيب فإن التكوين غيب ال يشاهده أحد اجلنني يتكون يف بطن أمه فهو غيب
حيوان آخر يتكون يف البيض فإذا كمل تشقق عنه احلق أصل وجود األشياء وهو غيب هلا
السجود حتية امللوك ملا كان السوقة دون امللك فامللك له العلو والعظمة فإذا دخل عليه من
دونه سجد له أي منزلتنا منك منزلة السفل من العلو فإهنم نظروا إليه من حيث مكانته
ومرتبته ال من حيث نشأته فإهنم على السواء يف النشأة سجدت املالئكة ملرتبة العلم فكان
سجودها ال علم لنا وهو اجلهل سجدت الظالل ملشاهدهتا من خرجت عنه وهي
األشخاص يتستر ظل الشخص عن النور بأصله الذي انبعث عنه لئال يفنيه النور فلم يكن
له بقاء إال بوجود األصل فال بقاء للعامل إال باهلل السلطان ظل اهلل يف أرضه العرش ظل اهلل
يوم القيامة العرش عني امللك يقال ثل عرش امللك إذا اختل ملكه عليه ﴿ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼ ﴾[طه ]5:أي على ملكه سجود القلب إذا سجد ال يرفع أبدا ألن سجوده لألمساء
اإلهلية ال للذات فإهنا هي اليت جعلته قلبا فهي تقلبه من حال إىل حال دنيا وآخرة فلهذا
مسته قلبا فإذا جتلى له احلق مقلبا فريى أنه يف قبضة مقلبه وهو األمساء اإلهلية اليت ال ينفك
خملوق عنها فهي املتحكمة يف اخلالئق فمن مشاهد هلا وهو الذي سجد قلبه ومن غري
مشاهد هلا فال يسجد قلبه وهو املدعي الذي يقول أنا وعلى من هذه صفته يتوجه احلساب
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والسؤال يوم القيامة والعقاب إن عوقب ومن سجد قلبه فال دعوى له فال حساب وال
سؤال وال عقاب فال حالة أشرف من حالة السجود ألهنا حالة الوصول إىل علم األصول
فال صفة أشرف من صفة العلم فإنه معطي السعادة يف الدارين والراحة يف املنزلتني أصل
األعداد الواحد فال وجود هلا إال به وبه بقاؤها فمن ال علم له بأحدية خالقه كثرت آهلته
وغاب عن معرفته بنفسه فجهل ربه:
اااااااااااااااااااو ج اااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااالج

ج

ج

ااااااااااااااا ج ااااااااااااااالج ااااااااااااااالجلنااااااااااااااا ج
ج

والسجود يقتضي الدميومية وهلذا قال الشيخ أيضا لسهل بن عبد اهلل إىل األبد ألن
السجود اخلضوع واإلسجاد إدامة النظر وكل من تطأطأ فقد سجد وقلن له اسجد لليلى
فأسجدا أي طأطأ البعري هلا لتركبه والتطأطؤ ال يكون إال عن رفعة والرفعة يف حق كل ما
سوى اهلل خروج عن أصله فقيل له اسجد أي تطأطأ عن رفعتك املتومهة واخضع من
مشوخك بأن تنظر إىل أصلك فتعرف حقيقتك فإنك ما تعاليت حىت غاب عنك أصلك
فطلبك على أصلك طلبك الغيب عينه ومن عرف أصله عرف عينه أي نفسه ومن عرف
نفسه عرف ربه ومن عرف نفسه مل يرفع رأسه ومن عرف ربه رفع رأسه فإنه خملوق على
صورة ربه ومن نعوت ربه الرفيع فالبد أن يرفع نفسه وبعد هذه الرفعة يقال له اسجد
فيسجد وجهه فيسجد قلبه فريفع وجهه من السجود فال يدوم فإن القبلة اليت سجد هلا ال
تدوم واجلهة اليت سجد هلا ال تدوم فرفع لرفع املسجود له وسجد القلب فلم يرفع ألنه
سجد لربه فقبلته ربه وربه ال يزول وال ترتفع عن الوجود ربوبيته فالقلب ال يرفع رأسه من
سجوده أبدا ألن قبلته ال ترتفع فهذا معىن السجود.
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ذكر صفات ملك الضياء
سؤال ما صفات ملك الضياء ؟

اجلواب قال تعاىل يف القرآن إنه ﴿ ﱶ ﱷ ﱸ ﴾[االنبياء ]48:فكلما أضاء
بالقرآن فهو ملك الضياء وكذلك جعل الشمس ضياء فكلما أضاء بالشمس يف الدنيا
ويوجد به عينه فهو من ملك الضياء وكل نور أعطى ضياء فهو من ملك الضياء مما ال
يقابله معطي الضياء بنفسه أي نوع كان من األنوار فضياؤه هو الضوء الذي ال يكون معه
احلجاب عما يكشفه والنور حجاب قال رسول اهلل  يف حق احلق تعاىل حجابه النور
وقال نوراين أراه والضياء ليس حبجاب فالضياء أثر النور وهو الظل فإن النور صريه
احلجاب ضياء فهو بالنسبة إىل احلجاب ظل وإىل النور ضياء فله الكشف من كونه ضياء
وله الراحة من كونه ظال فملك الضياء ملك الكشف فهو ملك العلم وملك الراحة فهو
ملك الرمحة فجمع الضياء بني الرمحة والعلم قال تعاىل يف منته على عبده خضر ﴿ ﱳ
ﱴ ﱵ ﱶ ﴾[الكهف ]65:وهو الظل ﴿ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﴾[الكهف ]65:وهو الضياء أي
الكشف الضيائي وهو أمت الكشوف وإمنا قلنا النور حجاب لقوله عليه الصالة والسالم
نوراين أراه أي النور ال يتمكن أن تدركه األبصار ألهنا تضعف عنه فهو حجاب على نفسه
بنفسه والضياء ليس كذلك فالضياء روح النور والضياء للنور ذايت فملك الضياء ملك ذايت
وضوء الذات األمساء اإلهلية فملك الضياء ملك األمساء والقرآن ضياء فملكه ما أظهره
القرآن فعلم اخلضر يف زمان موسى  جزء من أجزاء ما حيويه صاحب القرآن احملمدي
من العلوم فبالقرآن يكشف مجيع ما يف الكتب املنزلة من العلوم وفيه ما ليس فيها فمن أويت
القرآن فقد أويت الضياء الكامل الذي يتضمن كل علم قال تعاىل ﴿ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱵ ﴾[االنعام ]38:وهو القرآن العزيز الذي ﴿ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﴾
[فصلت ]42:وبه صح حملمد  جوامع الكلم فعلوم األنبياء واملالئكة وكل لسان علم فإن
القرآن يتضمنه ويوضحه ألهل القرآن مبا هو ضياء فهو نور من حيث ذاته ألنه ال يدرك
لعزته وهو ضياء ملا يدرك به وملا يدرك منه فمن أعطى القرآن فقد أعطى العلم الكامل فما
مث يف اخللق أمت من احملمديني وهم ﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ﴾[ال عمران ]110:مث ﴿ ﲨ
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ﲩ ﲪ ﴾[يونس ]5:لوجود روح احلياة يف العامل كله وباحلياة رحم العامل فاحلياة فلك
الرمحة اليت ﴿ ﱖ ﱗ ﱘ ﴾[االعراف ]156:وكذلك نسبة احلياة إىل الذات اإلهلية شرط
يف صحة كل نسبة نسبت إىل اهلل من علم وإرادة وقدرة وكالم ومسع وبصر وإدراك فلو
رفعت نسبة احلياة إليه ارتفعت هذه النسب كلها فهي الرمحة الذاتية اليت وسعت مجيع
األمساء فهي ضياء النور الذايت وظل احلجاب النسيب ألنه ال يعقل اإلله إال هبذه النسب
وتعقل الذات نورا ال من حيث هذه النسب فكونه إهلا حجاب على الذات فكانت
األلوهية عني الضياء فهي عني الكشف والعلم وكانت عني الظل النسبية فكانت عني
الرمحة فجمعت األلوهية بني العلم والرمحة يف حق الكون وهو املألوه ويف حق األمساء
اإلهلية فما أعطاه هذا املقام اإلهلي فهو ملك الضياء وهو أرفع من ملك السموات واألرض
وما بينهما ﱡﭐ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﱠ [االعراف ]187:بل ال يؤمنون وقد نبهتك على ما
فيه غنية وشفاء يف ملك الضياء:
و اااااااااااااالج اااااااااااااا ج ناااااااااااااامج اااااااااااااايو ج
اااااااااااااالج اااااااااااااا ج ااااااااااااااي ج اااااااااااااا ل ج
و ااااااااااااااااااااااااااااااااااا ج ج ااااااااااااااااااااااااااااااااااالو ج
ااااااااااااااا ج ااااااااااااااا نوجهااااااااااااااال ج ااااااااااااااال ج
ي ااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااوج ااااااااااااااااا ج نزااااااااااااااااا ج
هاااااااااااااااال جهاااااااااااااااا ج ناااااااااااااااا ج اااااااااااااااالو ج
هاااااااااااااااااااااالج ااااااااااااااااااااااو جإ ج اااااااااااااااااااااا ج
زاااااااااااااااااااااالجنفاااااااااااااااااااااامج ااااااااااااااااااااااظ ج
ساااااااااااااااااااااااز ج نااااااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااااااالو ج
ن ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااوجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو ج ج
ااااااااااااااااااااااأي جل ج اااااااااااااااااااااا جل مجيااااااااااااااااااااااو ج
هاااااااااااااااال جهاااااااااااااااا ج ناااااااااااااااا ج اااااااااااااااالو ج
ناااااااااااااااااااا ج شاااااااااااااااااااا مج زاااااااااااااااااااا ج
اااااااااااااااا ج ق اااااااااااااااا ج اااااااااااااااا ج اااااااااااااااا ج
ز ااااااااااااااااااااااا ج نااااااااااااااااااااااا جسااااااااااااااااااااااا ج
ج

ج اااااااااااااااااااايمج ناااااااااااااااااااا ه ج ااااااااااااااااااااا ج
هاااااااااااااااااااا ج ساااااااااااااااااااا جاااااااااااااااااااااو ق ج
ااااااااااااااا ج زاااااااااااااااا جاااااااااااااااااي ج اشاااااااااااااااا ج
اااااااااااااااا ج زنااااااااااااااااوج اااااااااااااااا ج اااااااااااااااا ج
ااااااااااااااااوج زونااااااااااااااااوج اااااااااااااااا ج ااااااااااااااااا ج
ااااااااااااا ج
يق ااااااااااااا ج نااااااااااااا ج نااااااااااااا ج
ساااااااااااااااااااااااااااااااااافينظجل ج ساااااااااااااااااااااااااااااااااا ج
اااااااااااااااااا ج ناااااااااااااااااا جي يااااااااااااااااااوج فاااااااااااااااااا ج
اااااااااااااااااااااااو جيزي اااااااااااااااااااااااوجي زقااااااااااااااااااااااا ج
ا ااااااااااااااااي ج اااااااااااااااا ج اااااااااااااااا جن اااااااااااااااا ج
هاااااااااااااااااااالج قناااااااااااااااااااا ج ا اااااااااااااااااااا ج
يقااااااااااااااااااااااولجساااااااااااااااااااااا ج سااااااااااااااااااااااز ج ج
ز سااااااااااااااااااااا ج يااااااااااااااااااااا ج ق ااااااااااااااااااااا ج
نااااااااااااااااااااااا ج نيااااااااااااااااااااااا ٍمج قزااااااااااااااااااااااا ٍج ج
ساااااااااااااااوج ناااااااااااااااو ج ااااااااااااااا جن ااااااااااااااا ج
ج
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سؤال ما قوله خلق آدم على صورته؟

اجلواب اعلم أنه كل ما يتصوره املتصور فهو عينه ال غريه فإنه ليس خبارج عنه
والبد للعامل أن يكون متصورا للحق على ما يظهر عينه واإلنسان الذي هو آدم عبارة عن
جمموع العامل فإنه اإلنسان الصغري وهو املختصر من العامل الكبري والعامل ما يف قوة إنسان
حصره يف اإلدراك لكربه وعظمه واإلنسان صغري احلجم حييط به اإلدراك من حيث صورته
وتشرحيه ومبا حيمله من القوي الروحانية فرتب اهلل فيه مجيع ما خرج عنه مما سوى اهلل
فارتبطت بكل جزء منه حقيقة االسم اإلهلي اليت أبرزته وظهر عنها فارتبطت به األمساء
اإلهلية كلها مل يشذ عنه منها شيء فخرج آدم على صورة االسم اهلل إذ كان هذا االسم
يتضمن مجيع األمساء اإلهلية كذلك اإلنسان وإن صغر جرمه فإنه يتضمن مجيع املعاين ولو
كان أصغر مما هو فإنه ال يزول عنه اسم اإلنسان كما جوزوا دخول اجلمل يف سم اخلياط
وإن ذلك ليس من قبيل احملال ألن الصغر والكرب العارضني يف الشخص ال يبطالن حقيقته
وال خيرجانه عنها والقدرة صاحلة أن ختلق مجال يكون من الصغر حبيث ال يضيق عنه سم
اخلياط فكان يف ذلك رجاء هلم أن يدخلوا جنة النعيم كذلك اإلنسان وإن صغر جرمه عن
جرم العامل فإنه جيمع مجيع حقائق العامل الكبري وهلذا يسمى العقالء العامل إنسانا كبري ومل
يبق يف اإلمكان معىن إال وقد ظهر يف العامل فقد ظهر يف خمتصره والعلم تصور املعلوم
والعلم من صفات العامل الذاتية فعلمه صورته وعليها خلق آدم فآدم خلقه اهلل على صورته
وهذا املعىن ال يبطل لو عاد الضمري على آدم وتكون الصورة صورة آدم علما والصورة
اآلدمية حسا مطابقة للصورة وال يقدر يتصور هذا إال بضرب من اخليال حيدثه التخيل وأما
حنن وأمثالنا فنعلمه من غري تصور ولكن ملا جاء يف احلديث ذكر الصورة علمنا أن اهلل إمنا
أراد خلقه على الصورة من حيث إنه يتصور ال من حيث ما يعلمه من غري تصور فاعترب
اهلل تعاىل يف هذه العبارة التخيل وإذا أدخل سبحانه نفسه يف التخيل فما ظنك مبن سوى
احلق من العامل صح عن رسول اهلل  أنه قال جلربيل" :اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه"
فهذا تنزيل خيايل من أجل كاف التشبيه وانظر من كان السائل ومن كان املسؤول
ومرتبتهما من العلم باهلل ومل يكن بأيدينا إال األخبار الواردة بالنزول واملعية واليدين واليد
والعني واألعني والرجل والضحك وغري ذلك مما ينسب احلق إىل نفسه وهذه صورة آدم قد
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فصلها يف األخبار ومجعها يف قوله خلق اهلل آدم على صورته فاإلنسان الكامل ينظر بعني
اهلل وهو قوله كنت بصره الذي يبصر به احلديث كذلك يتبشبش بتبشبش اهلل ويضحك
بضحك اهلل ويفرح بفرح اهلل ويغضب بغضب اهلل وينسى بنسيان اهلل قال تعاىل ﱡﭐ ﲢ ﲣ

ﲤﱠ [التوبة.]67:

وينسب مجيع ما ذكرناه إىل كل ذات حبسب ما تقتضيه مع علمنا حبقيقة كل صفة
فإن كانت الذات املنسوب إليها معلومة علم صورة نسبة هذا املنسوب وإن جهلت الذات
املنسوب إليها كنت بنسبة هذا املنسوب أجهل فهذا الوجه الذي يليق جبواب سؤال هذا
السيد فلو سأل مثل هذا السؤال فيلسوف إسالمي أجبناه بأن الضمري يعود على آدم أي أنه
مل ينتقل يف أطوار اخللقة انتقال النطفة من ماء إىل إنسان خلقا بعد خلق بل خلقه اهلل كما
ظهر ومل ينتقل أيضا من طفولة إىل صيب إىل شباب إىل كهولة وال انتقل من صغر جرم إىل
كربه كما ينتقل الصغري من الذرية هبذا جياب مثل هذا السائل فلكل سائل جواب يليق به.
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تأويل بسم اهلل
ْ
م اهلل؟
سؤال ما تأويل قول ِبس ِ

اجلواب هو للعبد يف التكوين مبنزلة كُنْ للحق فبه يتكون عن بعض الناس ما شاؤوا
قال احلالج :ﱡﭐ ﱁ ﱂﱠ من العبد مبنزلة ﱡﭐﲯ ﱠ من احلق ولكن بعض العباد له ﱡﭐ ﲯﱠ
دون ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱠ وهم األكابر .جاء عن رسول اهلل  يف غزوة تبوك أهنم رأوا شخصا
فلم يعرفوه فقال رسول اهلل " :كن أبا ذر" فإذا هو أبو ذر ومل يقل بسم اهلل فكانت كن
منه كن اإلهلية فإنه قال اهلل تعاىل فيمن أحبه حب النوافل كنت مسعه وبصره ولسانه الذي
يتكلم به وقد شهد اهلل حملمد  بأن له نافلة بقوله تعاىل ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ
[االسراء ]79:فالبد أن يكون مسعه احلق وبصره احلق وكالمه احلق ومل يشهد هبا ألحد من
اخللق على التعيني فعالمة من مل تستغرق فرائضه نوافله وفضلت له نوافل أن حيبه اهلل تعاىل
هذه احملبة اخلاصة وجعل عالمتها أن يكون احلق مسعهم وبصرهم ويدهم ومجيع قواهم
وهلذا دعا رسول اهلل  أن يكون كله نورا فإن ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ وهلذا تشري
احلكماء بأن الغاية املطلوبة للعبد التشبه باإلله وتقول فيه الصوفية التخلق باألمساء فاختلفت
العبارات وتوحد املعىن وحنن نرغب إىل اهلل ونضرع أن ال حيجبنا يف ختلقنا باألمساء اإلهلية
عن عبودتنا.
سؤال قوله آل حممد؟

اجلواب قال رسول اهلل " :لكل نيب آل وعدة وآيل وعديت املؤمن" .ومن أمسائه
تعاىل الْمُ ْؤمِنُ وهو العدة لكل شدة واآلل يعظم األشخاص فعظم الشخص يف السراب
يسمى اآلل فآل حممد هم العظماء مبحمد وحممد  مثل السراب يعظم من يكون فيه
وأنت حتسبه حممدا العظيم الشأن كما حتسب السراب ماء وهو ماء يف رأى العني فإذا
جئت حممدا  مل جتد حممدا ووجدت اهلل يف صورة حممدية ورأيته برؤية حممدية .كما
أنك إذا جئت إىل السراب لتجده كما أعطاك النظر فلم جتده يف شيئيته ما أعطاك النظر
ووجدت اهلل عنده أي عرفت أن معرفتك باهلل مثل معرفتك بالسراب أنه ماء فإذا به ليس
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ماء وتراه العني ماء فكذلك إذا قلت عرفت اهلل وحتققت باملعرفة عرفت أنك ما عرفت اهلل
فالعجز عن معرفته هي املعرفة به فما حصل بيدك إال أنه ال يتحصل ألحد من خلقه وكل
من استند إىل اهلل عظم يف القلوب وعند العارفني باهلل وعند العامة كما أنه من كان يف
السراب عظم شخصه يف رأى العني ويسمى ذلك الشخص آال وهو يف نفسه على خالف
ما تراه العيون من التضاؤل حتت جالل اهلل وعظمته كذلك حممد يتضاءل تضاؤل السراب
يف جنب اهلل لوجود اهلل عنده فهذا إذا فهمت ما قلناه معىن آل حممد.
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تعريف املصطلحات الصوفية
فلو عرفوا معىن ما ورد يف القرآن والسنة من وصف احلق سبحانه نفسه مبا ال يقبله
العقل إال بالتأويل إال نزه ما نفروا من ذلك إذا مسعوه من أمثالنا فإن العبودة أعين معقوهلا
إن كان أمرا وجوديا فهو عينه فإن الوجود له وإمنا احلق ملا كانت أعيان املمكنات مظاهره
عظم على العقول أن تنسب إىل اهلل ما نسبه لنفسه فلما ظهر املقام الذي وراء طور العقل
بالنبوة وعملت الطائفة عليه باإلميان أعطاهم الكشف ما أحاله العقل من حيث فكره وهو
يف نفس األمر ليس على ما حكم به وهذا من خصائص التصوف.
فإن قلت وما التصوف قلنا الوقوف مع اآلداب الشرعية ظاهرا وباطنا وهي مكارم
األخالق وهو أن تعامل كل شيء مبا يليق به مما حيمده منك وال تقدر على هذا حىت تكون
من أهل اليقظة فإن قلت وما اليقظة حىت أكون من أهلها قلنا اليقظة الفهم عن اهلل يف
زجره فإذا فهمت عن اهلل انتبهت فإن قلت فما االنتباه قلنا هو زجر احلق عبده على طريق
العناية وهذا ال حيصل إال ألهل العبودة.
فإن قلت وما العبودة قلنا نسبة العبد إىل اهلل ال إىل نفسه فإن انتسب إىل نفسه فتلك
العبودية ال العبودة فالعبودة أمت حىت ال حيكم عليه مقام السواء .فإن قلت وما السواء؟ قلنا
بطون احلق يف اخللق وبطون اخللق يف احلق وهذا ال يكون إال فيمن عرف أنه مظهر للحق
فيكون عند ذلك باطنا للحق وهبذا وردت الفهوانية فإن قلت وما الفهوانية ؟ قلنا خطاب
احلق كافة يف عامل املثال وهو قوله  يف اإلحسان" :أن تعبد اهلل كأنك تراه" ومن هناك
تعلم اهلو فإن قلت وما اهلو؟ قلنا الغيب الذايت الذي ال يصح شهوده فليس هو ظاهرا وال
مظهرا وهو املطلوب الذي أوضحه اللسن فإن قلت وما اللسن قلنا ما يقع به اإلفصاح
اإلهلي آلذان العارفني وهي كلمة احلضرة فإن قلت وما كلمة احلضرة قلنا كن وال يقال
كن إال لذي رؤية ليعلم من يقول له كن على الشهود فإن قلت وما الرؤية قلنا املشاهدة
بالبصر ال بالبصرية حيث كان وهو ألصحاب النعت فإن قلت وما النعت قلنا ما طلب
النسب العدمية كاألول وال يعرفه إال عبيد الصفة فإن قلت وما الصفة قلنا ما طلب املعىن
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الوجودي كالعامل والعلم ألهل احلد فإن قلت وما احلد قلنا الفصل بينك وبينه لتعرف من
أنت فتعرف أنه هو فتلزم األدب معه وهو يوم عيدك.
فإن قلت وما العيد؟ قلنا ما يعود عليك يف قلبك من التجلي بعود األعمال وهو قوله
" :إن اهلل ال ميل حىت متلوا فطوىب ألهل القدم" .فإن قلت وما القدم؟ قلنا ما ثبت للعبد
يف علم احلق به قال تعاىل ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ أي سابق عناية ﱡﭐ ﱚ ﱛﱠ [يونس ]2:يف علم اهلل
ويتميز ذلك يف الكرسي فإن قلت وما الكرسي قلنا علم األمر والنهي فإنه قد ورد يف اخلرب
أن الكرسي موضع القدمني قدم األمر وقدم النهي الذي قيده العرش فإن قلت وما العرش
قلنا مستوي األمساء املقيدة وفيه ظهرت صورة املثل من ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى]11:
وهذا هو املثل الثابت فإن قلت وما املثل قلنا املخلوق على الصورة اإلهلية الواردة يف قوله
" :إن اهلل خلق آدم على صورته .وقال تعاىل فيه ﱡﭐ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱠ [البقرة]30:
وهو نائب احلق الظاهر بصورته ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱠ[الزخرف ]84:أظهره
النائب ومشهد هذا النائب حجاب العزة لئال يغلط يف نفسه فإن قلت وما حجاب العزة
قلنا العمي واحلرية فإنه املانع من الوصول إىل علم األمر على ما هو عليه يف نفسه وال يقف
على حقيقة هذا األمر إال أهل املطلع.
فإن قلت وما املطلع؟ قلنا الناظر إىل الكون بعني احلق ومن هنالك يعلم ما هو ملك
امللك فإن قلت وما هو ملك امللك؟ قلنا هو احلق يف جمازاة العبد على ما كان منه مما أمر به
وما مل يؤمر به وخيتص هبذا األمر عامل امللكوت فإن قلت وما عامل امللكوت؟ قلنا عامل
املعاين والغيب واالرتقاء إليه من عامل امللك فإن قلت وما عامل امللك؟ قلنا عامل الشهادة
واحلرف وبينهما عامل الربزخ فإن قلت وما عامل الربزخ؟ قلنا عامل اخليال ويسميه بعض
أهل الطريق عامل اجلربوت وهكذا هو عندي ويقول فيه أبو طالب صاحب القوت عامل
اجلربوت هو العامل الذي أشهد العظمة وهم خواص عامل امللكوت وهلم الكمال فإن قلت
وما الكمال؟ قلنا التنزه عن الصفات وآثارها وال يعرفها إال الساكن بأرين فإن قلت وما
أرين؟ قلنا عبارة عن االعتدال يف قوله ﱡﭐ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﱠ [طه ]50:فإن أرين
موضع خط اعتدال الليل والنهار فاستعاروه وقد ذكره منهم عبد املنعم بن حسان اجللباين
يف خمتصره غاية النجاة له ولقيته وسألته عن ذلك فقال فيه ما شرحناه به وصاحب هذا
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املقام هو صاحب الرداء فإن قلت وما الرداء قلنا الظهور بصفات احلق يف الكون فإن قلت
وما الكون؟ قلنا كل أمر وجودي وهو خالف الباطل فإن قلت وما يريد أهل اهلل بالباطل؟
قلنا العدم ويقابل الباطل احلق فإن قلت وما احلق عندهم؟ قلنا ما وجب على العبد القيام به
من جانب اهلل وما أوجبه الرب للعباد على نفسه إذ كان هو العامل والعلم.
فإن قلت وما العامل والعلم؟ قلنا العامل من أشهده اهلل الوهته وذاته ومل يظهر عليه
حال والعلم حاله ولكن بشرط أن يفرق بينه وبني املعرفة والعارف فإن قلت وما املعرفة
والعارف؟ قلنا من مشهده الرب ال اسم اإلهلي غريه فظهرت منه األحوال واملعرفة حاله
وهو من عامل اخللق كما أن العامل من عامل األمر فإن قلت وما عامل اخللق واألمر واهلل يقول
ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﱠ [االعراف ]54:؟ قلنا عامل األمر ما وجد عن اهلل ال عند سبب حادث
وعامل اخللق ما أوجده اهلل عند سبب حادث فالغيب فيه مستور فإن قلت وما الغيب يف
اصطالحكم؟ قلنا الغيب ما ستره احلق عنك منك ال منه وهلذا يشار إليه فإن قلت وما
اإلشارة؟ قلنا اإلشارة نداء على رأس البعد يكون يف القرب مع حضور الغري ويكون مع
البعد يف العموم واخلصوص فإن قلت وما العموم واخلصوص عندهم؟ قلنا العموم ما يقع يف
الصفات من االشتراك واخلصوص ما يقع به االنفراد وهو أحدية كل شيء وهو لب اللب
ﲻ ﲽ ﲾ ﲿﱠ
فإن قلت وما لب اللب؟ قلنا مادة النور اإلهلي ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲼ
[النور ]35:فلب اللب هو قوله ﱡﭐﲽﲾﲿﱠ.
فإن قلت وما اللب؟ قلنا ماضني من العلوم عن القلوب املتعلقة بالسوى وهو القشر
فإن قلت وما القشر؟ قلنا كل علم يصون عني احملقق من الفساد ملا يتجلى له من خلف
حجاب الظل فإن قلت وما الظن؟ قلنا وجود الراحة خلف حجاب الضياء فإن قلت وما
الضياء؟ قلنا ما ترى به األغيار بعني احلق فالظل من أثر الظلمة والضياء من أثر النور والعني
واحدة فإن قلت وما الظلمة والنور اللذان عنهما الظل والضياء؟ قلنا النور كل وارد إال هي
ينفر الكون عن القلب والظلمة قد يطلقوهنا على العلم بالذات فإنه ال يكشف معها غريها
وأكثر ما يعلم هذين أرباب األجساد فإن قلت وما اجلسد؟ قلنا كل روح أو معىن ظهر يف
صورة جسم نوري أو عنصري حىت يشهده السوي فإن قلت وما السوي هنا قلنا الغري
الذي يتعشق باملنصات فإن قلت وما املنصة؟ قلنا جملى األعراس وهي جتليات روحانية إلية
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فإن قلت وما اإلل؟ قلنا كل اسم إهلي أضيف إىل ملك أو روحاين مثل جربيل وميكائيل أو
عبدئل وبأيديهم الطبع واخلتم فإن قلت وما الطبع واخلتم؟ قلنا اخلتم عالمة احلق على
القلوب العارفني والطبع ما سبق به العلم يف حق كل خمتص من اإلهليني فإن قلت وما
اإلهلية؟ قلنا كل اسم إهلي يضاف إىل البشر مثل عبد اهلل وعبد الرمحن وهم اخلارجون عن
الرعونة فإن قلت وما الرعونة؟ قلنا الوقوف مع الطبع خبالف أهل اإلنية فإهنم واقفون مع
احلق.
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يف التوبة
شعر
زاااااااااااا ج زااااااااااااو ج اااااااااااالج
ااااا ج ااااا ج ااااا ج اااااو ج
اااااااااااااول ج يااااااااااااا ج جيناااااااااااااولج
ااااااااا ج اااااااااي ج نزااااااااا جيناااااااااولج

قاااااااااااا ج
ااااالج اااااو ج
نو ااااااااااااا ج
اااااااااو ج

ج

ااااااااا ج اااااااا ج اااااااا جيشاااااااا ج اااااااا
اااااااا ج اااااااا
اااااااا ج اااااااا ج اااااااا ج
جسااااااااااي وجإ ج ناااااااااا جز اااااااااا جساااااااااا
اااااااااوجنو ااااااااا جإ ج نااااااااا جز ااااااااالج ااااااااا
ج

اعلم أيدنا اهلل وإياك أن اهلل يقول
[النور ]31:فأمر بالتوبة عباده مث لقنهم احلجة لو خالفوا أمره فقال تعاىل ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ
ﱚﱠ [التوبة ]118:ليقولوا إذا سألوا ذلك أي لو تبت علينا لتبنا مثل قوله تعاىل ﱡﭐ ﱙ ﱚ
ﱛ ﱜ ﱠ [االنفطار ]6:ليقول كرمك فهذا من باب تعليم اخلصم احلجة خصمه ليحاجه
بذلك إذا كان حمبوبا وجاء بلفظة اإلنسان باأللف والالم واإلغرار ليعم مجيع الناس فهذا مما
يدلك على إن إرادة احلق هبم السعادة يف املال ولو ناهلم ما ناهلم مما يناقضها غري أن توبة
اهلل مقرونة بعلي ألن من أمسائه االسم العلي وتوبة اخللق مقرونة بإىل ألنه املطلوب بالتوبة
فهو غايتها واجتمع احلق واخللق يف من التوبة فهم رجعوا إليه من أنفسهم والعارفون
رجعوا إليه منه والعلماء باهلل رجعوا إليه من رجوعهم إليه.
ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﱠ
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يف ترك التوبة
ج
زااااااااااااا ج و فزااااااااااااا ج زااااااااااااا جززااااااااااااا ج زااااااااااا مج زااااااااااا جيااااااااااا ل جاو شااااااااااا
ج
اااااااااااااا جإ مج قااااااااااااااون جاااااااااااااااو
قااااااااااااالج نزاااااااااااااوناي ج قااااااااااااا ج ااااااااااااااز ج
ااااااااايمجسااااااااا ج سااااااااا ج سااااااااا ج
ااااااااا ج جإ ااااااااا ج ااااااااا ج ااااااااا ج اااااااااز ج ج
ااااااا ج اااااااي ج ااااااالوج ااااااا ج نااااااا ج نااااااا ج ج إ ياااااااااا جااااااااااا ج اااااااااا ج ااااااااااي ج اياااااااااا ج
ااااااااااا ظجاسااااااااااانوج ااااااااااا ج
ساااااااااا و ج اااااااااا جهاااااااااا ج زاااااااااا ج اااااااااا ج ج زااااااااااا لج
ج

ج

اعلم وفقك اهلل أنه من كان صفته ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ [احلديد ]4:وهو
ﳝ ﳞﱠ [فصلت ]54:ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ [العلق ]1:وﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ
ﱡﭐ ﳜ

[الشعراء ]218:ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ [ق]16:
[الواقعة ]85:فال يتوب إال من ال يشعر وال يبصر هذا القرب والشعور علم إمجايل قطعي

ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ

إن مث مشعورا به لكن ال يعلم ما هو ذلك املشعور به فالعلم باهلل شعور والشعور ال علم مبا
هو عليه املشعور به وعلمه بنا ليس كذلك فال يصرف العبد معناه إىل معىن إال واحلق يف
الصارف واملصروف والصرف فإىل أين أتوب إن نادى فهو املنادي ألنه ال ينادي إال من
يسمع وهو مسعك فال تسمع إال به فما فقدته يف ندائه إياك هذا حد العلم الصحيح وهلذا
مل يأمر بالتوبة إال املؤمنني فقال ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﱠ [النور ]31:بغري ألف
حلكمة أخفاها يعرفها العامل وال يشعر هبا املؤمن فهي باأللف هاء التنبيه إذا قال أيها
املؤمنون وهي بغري األلف هي هويته قرأها الكسائي برفع هاء أيه وحذف الواو اللتقاء
الساكنني يقول هو املؤمنون ألنه املؤمن وما يسمع نداء احلق إال باحلق والسامع مؤمن
والسامعون كثريون فهو املؤمنون فترك التوبة ترك الرجوع ألنه قال ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱠ ملن
كان يف ظلمة كونه ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱠ [احلديد ]13:انظروا إىل موجدكم وهو النور الذي به
صرُونَ
الظهور فإذا رأيتم النور كشف لكم عنكم فعلمتم أنه أقرب إليكم مِنْكُمْ ولكِ ْن ال تُبْ ِ
لعدم النور فلما حصلت هلم املعرفة هنا هبذا القدر مل تصح منهم توبة عندهم أهنم تائبون
ﱡﭐﱗ ﱘ ﱙ ﱠ فكان هو التائب على احلقيقة والعبد حمل ظهور الصفة ولذلك قال
ﱡﭐﱚﱠ مث قال ﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ [التوبة ]118:وهو لفظ املبالغة إذ كانت له التوبة األوىل
من قوله ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ والثانية من قوله ﱡﭐﱚﱠ فالتوبتان له من كل عبد فهو التواب
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ال هم ﱡﭐﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱠ[االنفال ]17:وهذا حكم سار يف مجيع أفعال العباد
فما تاب من تاب ولكن اهلل تاب وهلذا قالت اجلماعة التوبة ترك التوبة والتوبة من التوبة
فنفيها إثباهتا وإثباهتا نفيها فترك التوبة حال التربي من الدعوى فليست التوبة املشروعة إال
الرجوع من حال املخالفة إىل حال املوافقة أعين خمالفة أمر الواسطة إىل موافقة أمرها ال
غري .والتوبة من التوبة هي الرجوع منه إليه به فالتوبة من التوبة هلا الكشف وما هلا حجاب
وصاحبها مسؤول ألنه تربأ من الدعوى هبا أعين بالدعوى وكل مدع مطالب بالربهان على
صحة دعواه فاملكمل من يثبت التوبة حيث أثبتها احلق وملن أثبتها وال يعديها حملها فلها
رجال يقومون هبا وهلا رجال حيكمون هبا وهم ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﱠ ألهنا حالة غربة وهم يف
املوطن الذي فيه ولدوا فال غرب ير جع إىل أهله إال الغائب والغائب غريب فالغرباء هم
التائبون فاحملبة من اهلل هلم حمبة أهل الغائب إذا ورد عليهم غائبهم فمن كان من أهله
مشاهدا له يف حال غربته مل يفرح به لنفسه فإنه غري فاقد له وإمنا فرحه به لفرحه برجوعه
إىل موطنه فهو فرح موافقة كمحبة احملبوب حملبه ألهنا عني حبه لنفسه وهلذا يبغض من
يبغضه حلبه لنفسه ﱡﭐﲨﲩﲪﲫﱠ[البقرة ]222:إليه يف كل حال من خالف ووفاق فهو
مقبول حمبوب على كل حال وإذا كانت التوبة حتب ألجل الوصلة فاملتصل ال يتصل فهو
أشد يف احملبة وأعظم يف اللذة وهو املعرب عنه بترك التوبة ومن رأى أن األمر اإلهلي واتساع
احلقيقة الربانية ال يدوم هلا حال معني وال ينبغي ولذلك ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ [الرمحن ]29:وال
يكرر فال تصح توبة فإهنا رجوع وال يكون رجوع إال من مفارقة ألمر يرجع إليه واحلق
على خالفه فال رجوع فال توبة.
وقوله ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ [هود ]123:ملا تغرب األمر عند احملجوبني عن موطنه مبا
ادعوه فيه لنفوسهم قيل هلم ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ لو نظرمت لرأيتم من نسبتم إليه هذا الفعل
منكم إمنا هو اهلل ال أنتم ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﱠ [البقرة ]74:من دعواكم إن األمر إليكم
وهو هلل فاألصل إنه ال رجوع وأن األمر يف مزيد إىل ما ال هناية له وال إحاطة إذ ال هناية
لواجب الوجود فال هناية للممكنات إذ هو اخلالق دائما وال يصح أن يزول عنه هذا احلكم
ألنه ما ال يثبت نفيه إال بإثباته فنفيه حمال فكل باب من أبواب هذا الكتاب مما يقتضي ترك
ما أثبتناه يف الباب الذي قبله فهو كالذيل له فهو منه فنسوقه خمتصرا ألنه ال حيتمل
التطويل.
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يف معرفة اخللوة
ناااااا جا اااااا ج هاااااا ج ناااااا جياااااامجغي نااااااوج ج
ااااااا جنفسااااااا جشااااااا وج نف هاااااااوج ج
إل ج
اااا ج اااا جي اااا ج اااا جنفساااا وجغياااا جنفساااا وج ج
ج

هاااااو ج
ااااا ج اااااو جغيااااا وج ااااا جي ااااااج
اااااااال جنفااااااا مج نااااااا جوااااااا ج ايااااااا هو ج
اااااو جا اااااوج ااااا ج نااااا ج ااااا جي يااااا هو ج
ج

اعلم وفقنا اهلل وإياكم أن اخللوة أصلها يف الشرع :من ذكرين يف نفسه ذكرته يف
نفسي ومن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منه .فهذا حديث إهلي صحيح يتضمن اخللوة
واجللوة وأصل اخللوة من اخلأل الذي وجد فيه العامل:
اااااااا ج اااااااا ج اااااااا جي اااااااا ج ااااااااوج اااااااا ج
ج

اااااااا جو ياااااااا ج

ااااااااوج اااااااا ج ااااااااا ج

ج

وقال رسول اهلل  كان اهلل وال شيء معه .وسئل رسول اهلل  أين كان ربنا قبل
أن خيلق خلقه قال كان يف عماء ما فوقه هواء وما حتته هواء مث خلق اخللق وقضى القضية
وفرغ من أشياء وهو ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ [الرمحن ]29:وسيفرغ من أشياء مث يعمر املنازل
بأهلها إىل األبد.
اخللوة أعلى املقامات وهو املنزل الذي يعمره اإلنسان وميلؤه بذاته فال يسعه معه فيه
غريه فتلك اخللوة ونسبتها إليه ونسبته إليها نسبة احلق إىل قلب العبد الذي وسعه وال
يدخله وفيه غري بوجه من الوجوه الكونية فيكون خاليا من األكوان كلها فيظهر فيه بذاته
ونسبة القلب إىل احلق أن يكون على صورته فال يسع فيه سواه وأصل اخللوة يف العامل
اخلأل الذي مأله العامل فأول شيء مأله اهلباء وهو جوهر مظلم مأل اخلأل بذاته مث جتلى له
احلق بامسه النور فانصبغ به ذلك اجلوهر وزال عنه حكم الظلمة وهو العدم فاتصف
بالوجود فظهر لنفسه بذلك النور املنصبغ به وكان ظهوره به على صورة اإلنسان وهبذا
يسميه أهل اهلل اإلنسان الكبري وتسمى خمتصره اإلنسان الصغري ألنه موجود أو دع اهلل فيه
حقائق العامل الكبري كلها فخرج على صورة العامل مع صغر جرمه والعامل على صورة احلق
فاإلنسان على صورة احلق وهو قوله إن اهلل خلق آدم على صورته.
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يف تقوى احلجاب والسرت
ااااااااااااج ج ج ساااااااااااااز ج ااااااااااااا جنفسااااااااااااا
اااااااالوججججججججججججج
ج ي نا
ااااااااا جيزقااااااااا ج ساااااااااز ج ااااااااال مج ا
ججججججججججججج جج نااااااا ج اااااااوج اااااااو ج ااااااا ج سااااااا
يا ااااااا
إل ج زاااااااااااااا جياااااااااااااا ج نياااااااااااااا جياااااااااااااا
ججججججججججججج جج اااااااااالج جي ااااااااافج ااااااااا ج سااااااااا
ااااااااا
اااااااااا ج اااااااااافج سااااااااااز جااااااااااا ج فنااااااااااو
ااااااااااااز ج ااااااااااااا ج نزااااااااااااا ج سااااااااااااا
ججججججججججججج ج
ه ا
ناااااااااااولج اااااااااااوجناااااااااااولج اااااااااااولجسااااااااااا
ججججججججججججج ججاااااااااا ج زاااااااااوج ااااااااا جش سااااااااا
ااااااااا
ج ج اااااااااا ج اااااااااا ج اااااااااا جساااااااااا ه
ااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااا جل مج ج ساااااااااااااااااا
ججججججججججججج ج
ا قنا
ااااااااا جيااااااااا ج زااااااااا ياج ي اااااااااوجيااااااااا
ججججججججججججج ججي اااااااااو ج ااااااااامج ااااااااا ج سااااااااا
ااااااااال
اااااااااوجي اااااااااو ج قااااااااالج ااااااااا ج قنااااااااا
ااااااااااا ج شاااااااااااايوو ج اااااااااااا ج ساااااااااااا
ججججججججججججج ج
زقا
اااااااااااااالجهاااااااااااااال جيزقاااااااااااااا ج زقاااااااااااااا
ج

ج

اعلم أيدنا اهلل وإياك أن اهلل تعاىل قال
[املطففني ]15:وقال " :إن هلل سبعني حجابا من نور وظلمة لو كشفها ألحرقت
سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه" .فانظر ما ألطف هذه احلجب وما أخفاها فإنه
قال ﱡﭐﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏﱠ [ق ]16:مع وجود هذه احلجب اليت متنعنا من رؤيته يف هذا
القرب العظيم وما نرى هلذه احلجب عينا فهي أيضا حمجوبة عنا وقال تعاىل ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ[الواقعة ]85:نعم يا ربنا ما نبصرك وال نبصر احلجب فنحن خلف
حجاب احلجب وأنت منا مبكان الوريد أو أقرب إلينا منا وهذا القرب هو سبب عدم
الرؤية منا أن تتعلق بك اإلنسان ال يرى نفسه فكيف يراك وأنت أقرب إلينا من أنفسنا
فغاية القرب حجاب كما غاية البعد حجاب وإمنا العجب الذي قصم الظهر وحري العقل
قولك وعلمنا إن اهلل يرى يف قولك توبيخا وتنبيها ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ [العلق ]14:وقولك
ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ [احلديد ]4:مث قلت إنك لو رفعت احلجب بيننا وبينك من كونك
موصوفا بالسبحات الوجهية الحترق ما أدركه بصرك بسبحات وجهك وبالنور صح
ظهور العامل وهو وجوده فكيف يعدم من حقيقته اإلجياد هنا هي احلرية مث إنه على األمرين
أدخلت نفسك حتت حكم التحديد وهذا ينكره ما جعلته فينا من القوة العقلية الناظرة
بالصفة الفكرية وما لنا إال حس وعقل فباحلس ما ندرك وبالعقل ما ندرك فقد وقع احلد
ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ
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إن كنت خلف احلجاب فأنت حمدود وإن كنت أقرب إلينا من احلجاب فأنت حمدود وإن
كنت ﱡﭐ ﳜ ﳝ ﳞ ﱠ فأنت أقرب إىل نفي احلد فلماذا أدخلت نفسك يف احلد مبا
أعلمتنا به من احلجب احلائلة بينك وبيننا بيننا وبينك حارت العقول وما خاطب إال
العقول ونصب أدلتها متقابلة فما أثبته دليل نفاه آخر ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ
ﳍ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﱠ [االعراف ]155:وأي غفر أشد من هذا جزى اهلل عنا
ﳎ
ﳌ
موسى  حريا إذ ترجم عنا بقوله ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ اختربت عبادك باألدلة وما مث
دليل يوصل إليك الدليل موضوع ليدل على واضع ال يدل على حقيقة واضعه فما رأينا
بعد السرب والتقسيم وما أعطاه الكالم القدمي إال أن تكون أنت عني احلجب وهلذا احتجبت
احلجب فال نراها مع كوهنا نورا وظلمة وهو ما تسميت به لنا من الظاهر والباطن وقد
أمرتنا أن نتقي اهلل فإن مل يكن اهلل عني احلجاب عليه النوري من االسم الظاهر والظلمي
من االسم الباطن وإال كنا مشركني وقد ثبت أنا موحدون فثبت أنك عني احلجاب فما
احتجبنا عنك إال بك وال احتجبت عنا إال بظهورك غري أنك ال نعرف لكوننا نطلبك من
امسك كما نطلب امللك من امسه وصفته وإن كان معنا غري ظاهر بذلك االسم وال بتلك
الصفة بل ظهور ذايت فهو يكلمنا ونكلمه ويشهدنا ونشهده ويعرفنا وال نعرفه وهذا أقوى
دليل على أن صفاته سلبية ال ثبوتية إذ لو كانت ثبوتية ال ظهرته إذا ظهر بذاته فما نعرف
أنه هو إال بتعريفه فنحن يف املعرفة مقلدون له وكانت صفاته ثبوتية لكانت عني ذاته وكنا
نعرفه بنفس ما نراه ومل يكن األمر كذلك فدل على خالف ما يعتقده أهل النظر وأرباب
الفكر الصفاتني من املشبهة من أرباب العقول وهذا األمر أدانا إىل أن نعتقد يف املوجودات
على تفاصيلها أن ذلك ظهور احلق يف مظاهر أعيان املمكنات حبكم ما هي املمكنات عليه
من االستعدادات فاختلفت الصفات على الظاهر ألن األعيان اليت ظهر فيها خمتلفة فتميزت
املوجودات وتعددت لتعدد األعيان ومتيزها يف نفسه فما يف الوجود إال اهلل وأحكام األعيان
وما يف العدم الشيء إال أعيان املمكنات مهيئة لالتصاف بالوجود فهي ال هي يف الوجود
ألن الظاهر أحكامها فهي وال عني هلا يف الوجود فال هي كما هو وال هو ألنه الظاهر فهو
والتميز بني املوجودات معقول وحمسوس الختالف أحكام األعيان فال هو فيا أنا ما هو أنا
وال هو ما هو ،هو مغازلة رقيقة وإشارة دقيقة ردها الربهان ونفاها وأوجدها العيان وأثبتها
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فقل بعد هذا ما شئت فقد أنبت لك عن األمر ما هو فما أخطأ معتقد يف اعتقاده وال
جهل منتقد يف انتقاده:
اااااااااوج اااااااااا جإ جهللاج اااااااااا ج ااااااااااوه ج
ججججججججججججج ج
ج ج ا
اااااااااااوج ااااااااااا جإ جهللاج ااااااااااا ج اااااااااااو
اااااااجج ج ج ااااااااالن ج اااااااا ج ياااااااا ج سااااااااو ج
ااااااوج ناااااا جإ ج اااااالجاااااااو ج و ز اااااا ججججججججاقاججج
وج ااااال ج اااااولج و ااااا ج
ججججججججججججج ج اااااي ج
سااااا
ج ااااااااو ج ااااااااولجغياااااااا ج ن اااااااا ج
ج

ج
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يف معرفة أسرار اجلود وأصناف اإلعطاءات
ااااااااااوج ناااااااااا ج اااااااااا ننوجنسزن اااااااااا ج
ججججججججججججج ج
زاااااااااا ج وااااااااااو ج ياااااااااا ج جز اااااااااا ج جا
ناااااااوج ااااااا ج ينناااااااو ج اااااالجن ااااا ج نااااا ج نااااا ج قيقاااااظج ااااا ج
ج ااااااااج
ااااااااو
ج

ج

فصل اجلود

عن اجلود صدر الوجود واجلود بفتح اجليم املطر الكثري وهو مقلوب وجد مثل
جذب وجبذ فحروفهما واحدة باالشتراك يف املعىن فمتعلق اجلود من احلق يف األعيان اليت
هي املظاهر ظهوره فيها ومتعلق اجلود من املظاهر على الظاهر ما جادت به عليه
باستعدادها الذايت من الثناء باألمساء اإلهلية اليت كسبه جودها من وجودها فاجلود من احلق
امتنان ذايت واجلود من األعيان ذايت ال امتناين فهذا الفرق بني اجلودين وهذا معىن قوهلم يف
اجلود إنه العطاء قبل السؤال.
فصل الكرم

وأما عطاء الكرم فهو العطاء بعد السؤال وهو على نوعني سؤال باحلال وسؤال
باملقال فسؤال احلال عن كشف من الطرفني وسؤال املقال من العبد معلوم يا رب يا رب
أعطين ا ْغ ِفرْ لِي ارمحين اهدين ارزقين اجربين عافين اعف عين ال ُتخْزِنِي ال َتفْتِنِّي وأمثال
ذلك وسؤال احلق ﱡﭐ ﱏ ﱠ [غافر ]60:ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ [طه ]14:ﱡﭐ ﲄ ﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ [الرمحن ]9:ﱡﭐ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﱠ [االنعام ]35:وكل طلب
تصور من احلق يطلبه من عباده وهي الفرائض كلها فمن الكرم تؤدي الفرائض ومن اجلود
تكون النوافل إال ملثل رسول اهلل  فإهنا من اجلود فهي تلحق بالفرائض وكون ذلك نافلة
أخبار صادق قال تعاىل ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ
[االسراء.]79:
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يف معرفة الفتنة والشهوة وصحبة األحداث والنسوان وأخذ
اإلرفاق منهن ومىت يأخذ املريد اإلرفاق

جنسجااااااااااو ج اااااااااا جاااااااااااو ج شاااااااااازق
ججججججججججججج
ج ج
جز اااااااا ا ج اااااااا وجإ ج ناااااااا جل ج اااااااا
ج اااااال ج اااااا ج فزنااااااظج يااااااو ج ج ااااااوجججججججججججاججااااوجج ياااااوج نااااا ج قنااااا ج ااااالوجغفااااا
ااااااااايج ج نااااااااااا ج اااااااااا ج ااااااااااا ج فاااااااااا
ججججججججججججج
اسا
جشااااا ج ااااانفمج و ااااال هوج ااااا ج ز ااااا
ااااااالوج ااااااا ج اااااااولجهللاج ااااااا ج ااااااا
جججججججججججج ج
إ ج
ج جياااااااا ج اااااااال ج قااااااااوج اااااااا ج اااااااا
ج

ج

اعلم أيدك اهلل أن الفتنة االختبار يقال فتنت الفضة بالنار إذا اختربهتا قال تعاىل:
ﱡﭐﲍ ﲎ ﲏ ﲐﱠ [التغابن ]15:أي اختربناكم هبما هل حتجبكم عنا وعما
حددنا لكم أن تقفوا عنده وقال موسى  ﱡﭐ ﳊ ﱠ أي حتري ﱡﭐ ﳋ ﳌ ﳍﱠ
[االعراف ]155:ومن أعظم الفنت اليت فنت اهلل هبا اإلنسان تعريفه إياه بأن خلقه على
صورته لريى هل يقف مع عبوديته وإمكانه أو يزهو من أجل مكانة صورته إذ ليس له من
الصورة إال حكم األمساء فيتحكم يف العامل حتكم املستخلف القائم بصورة احلق على
الكمال ،وكذلك من تأييد هذه الفتنة قول النيب  حيكيه عن ربه "إن العبد إذا تقرب إىل
اهلل بالنوافل أحبه فإذا أحبه كان مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وذكر اليد
والرجل" احلديث ،وإذا علم العبد أنه هبذه املثابة يسمع باحلق ويبصر باحلق ويبطش باحلق
ويسعى باحلق ال بنفسه وبقي مع هذا النعت اإلهلي عبدا حمضا فقريا ويكون شهوده من
احلق وهو هبذه املثابة كون احلق ينزل إىل عباده بالفرح بتوبتهم والتبشيش ملن يأيت إىل بيته
والتعجب من الشاب الذي قمع هواه واتصافه باجلوع نيابة عن جوع عبده وبالظمأِ نيابة
عن ظمأ عبده وباملرض نيابة عن مرض عبده مع علمه مبا تقتضيه عزة ربوبيته وكربيائه يف
ألوهيته فما أثر هذا النزول يف جربوته األعظم وال يف كربيائه األنزه األقدم كذلك العبد إذا
أقامه احلق نائبا فيما ينبغي للرب تعاىل يقول العبد ومن كمال الصورة اليت قال إنه خلقين
عليها أن ال يغيب عين مقام إمكاين ومنزلة عبودييت وصفة فقري وحاجيت كما كان احلق
يف حال نزوله إىل صفتنا حاضرا يف كربيائه وعظمته فيكون احلق مع العبد إذا وىف هبذه
الصفة يثىن عليه بأنه ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱠ[ص ]30:حيث مل تؤثر فيه هذه الوالية اإلهلية
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وال أخرجته عن فقره واضطراره ومن جتاوز حده يف التقريب انعكس إىل الضد وهو البعد
من اهلل واملقت فاحذر نفسك فإن الفتنة باالتساع أعظم من الفتنة باحلرج والضيق.
وأما الشهوة فهي آلة للنفس تعلو بعلو املشتهي وتستفل باستفال املشتهي والشهوة
ارادة اإللتلذاذ مبا ينبغي أن يلتذ به واللذة لذتان روحانية وطبيعية والنفس اجلزئية متولدة من
الطبيعة وهي أمها والروح اإلهلي أبوها فالشهوة الروحانية ال ختلص من الطبيعة أصال وبقي
من يلتذ به فال يلتذ إال باملناسب وال مناسبة بيننا وبني احلق إال بالصورة والتلذاذ اإلنسان
بكماله أشد اإللتذاذ فالتذاذه مبن هو على صورته أشد التذاذ ،برهان ذلك أن اإلنسان ال
يسري يف كله اإللتذاذ وال يفىن يف مشاهدة شيء بكليته وال تسري احملبة والعشق يف طبيعة
روحانيته إال إذا عشق جارية أو غالما وسبب ذلك أنه يقابله بكليته ألنه على صورته وكل
شيء يف العامل جزء منه فال يقابله إال بذلك اجلزء املناسب فلذلك ال يفىن يف شيء يعشقه
إال يف مثله فإذا وقع التجلي اإلهلي يف عني الصورة اليت خلق آدم عليها طابق املعىن ووقع
اإللتذاذ بالكل وسرت الشهوة يف مجيع أجزاء اإلنسان ظاهر وباطنًا ،فهي الشهوة اليت هي
مطلب العارفني الوارثني ،أال ترى إىل قيس اجملنون يف حب ليلى كيف أفناه عن نفسه ملا
ذكرناه ،وكذلك رأينا أصحاب الوله واحملبني أعظم لذة وأقوى حمبة يف جناب اهلل من حب
اجلنس فإن الصورة اإلهلية أمت يف العبد من مماثلة اجلنس ألنه ال يتمكن للجنس أن يكون
مسعك وبصرك بل يكون غايته أن يكون مسموعك ومدركك اسم مفعول وإذا كان العبد
مدرك حبق هو أمت فلذته أعظم وشهوته أقوى فهكذا ينبغي ان تكون شهوة أهل اهلل.
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يف معرفة الفرق بني الشهوة واإلرادة
وبني شهوة الدنيا وشهوة اجلنة والفرق بني اللذة والشهوة

ومعرفة مقام من يشتهي ويشتهي ومن ال يشتهي وال يشتهي
ومن يشتهي وال يشتهي ومن يشتهي وال يشتهي

ااااااااااج وج ااااااااااا ج ونناااااااااااو جا قااااااااااا ج
ججججججججججججج
ج ز ا
جسااااااااااااااااااااااااااي ج ااااااااااااااااااااااااااز
ج
ججججججججججججج ج شااااااااز ج ااااااااو وافج و اااااااامج ااااااااظ ج
اااااااا
ج شاااااااااز و ج ااااااااا ج واي اااااااااظج ااااااااان
اااااااااااظججججججججججججج جج ن اااااااا ج اااااااا ج ناااااااا ي جا زقاااااااا ج
اااااااا
ج ااااااااااااا ج ايااااااااااا جواي ا
جيفااااااااااا
ججججججججججججج ج ااااااااالج ااااااااا جاواااااااااو فج قااااااااا ج
ااااااااا
ج زاااااااااااااااال لجزقساااااااااااااااا ج و اااااااااااااااا
ااااااااج ج ااااااااالج نااااااااا ج ااااااااا ج قااااااااا ج
ااااااااااوججججججججججججج
ي وا
ياااااااااااو جزونااااااااااا ج ق ا
زااااااااااا ج
ااااااااااوجج ج نااااااااااامج ااااااااااا جا قااااااااااا ج
ججججججججججججج
ا
ي وااااا ج يااااالج اااااوج ااااا ج نااااامجسااااا
زااااااااااااا ج ج نياااااااااااا جا نقاااااااااااا ج ا نقاااااااااااا ج
هااااااااااااا جيأزيااااااااااااا جا ااااااااااااالج اااااااااااااينظججججججججججججج
اااااااوجي اااااااا ج وااااااااو ج اااااااا ج اااااااا ج
ججججججججججججج ج
ي ا
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ج اااااااااااا ه
اااااااااااوج ايااااااااااا ج ااااااااااا
ج

ج

اعلم أيدك اهلل أن املتمكن الكامل والعابد أيضا من أهل اهلل صاحب املقام يشتهي
ويشتهي لكماله فيعطي كل ذي حق حقه فإنه يشاهد مجعيته ففيه من كل شيء حقيقة
وصاحب احلال صاحب فناء ال يشتهي وال يشتهي ألنه ال يشهد سوى احلق بعني احلق يف
حال فناء عن رؤية نفسه فال يشتهي ألن احلق ال يوصف بالشهوة وال يشتهي ألنه جمهول
ال يعرف غري ربه ال تعرف األكوان وال نفسه لغيبته بربه عن الكل فهو غيب ال يشتهي
ألن العلم باملشتهى من لوازم هذا احلكم والزاهد ال يشتهي ويشتهي فإن النعم له خلقت
فهو يراها حجبا موضوعة فينفر منها فال يشتهيها وهي تشتهيه لعلمها بأهنا خلقت له
فيتناوهلا الزاهد جودا منه عليها وإيثارا إذا كان صاحب مقام واملخلط الكاذب الذي يعصي
اهلل بنعمه يشتهي وال يشتهي فيشتهي لغلبة الطبع عليه وال يشتهي ألن النعم إمنا تشتهي من
تراه يقوم حبقها وهو شكر املنعم على ما أنعم اهلل به عليه.
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مث اعلم أن الشهوة إرادة طبيعية مقيدة واإلرادة صفة إهلية روحانية طبيعية متعلقها ال
يزال معدوما وهي أعم تعلقا من الشهوة فإن كل حقيقة منهما تتعلق باملناسب واملناسب
ما يشركها يف األصل فال تتعلق الشهوة إال بنيل أمر طبيعي فإن وجد اإلنسان ميال إىل غري
أمر طبيعي كميله إىل إدراك املعاين واألرواح العلوية والكمال ورؤية احلق والعلم به فال
خيلو عند هذا امليل أما أن مييل إىل ذلك كله بطريق االلتذاذ عن ختيل صوري فذلك تعلق
الشهوة وميلها ألجل الصورة فإن اخليال إذا جسد ما ليس جبسد فذلك من فعل الطبيعة
وإن تعلق ذلك امليل بغري هذا التخيل احلاصل بل يبقى املعاين واألرواح والكمال على حاله
من التجرد عن التقييد وضبط اخليال له بالتخيل فذلك ميل اإلرادة ال ميل الشهوة ألن
الشهوة ال مدخل هلا يف املعاين اجملردة فاإلرادة تتعلق بكل مراد للنفس والعقل كان ذلك
املراد حمبوبا أو غري حمبوب والشهوة ال تتعلق إال مبا للنفس يف نيله لذة خاصة وحمل الشهوة
النفس احليوانية وحمل اإلرادة النفس الناطقة والشهوة تتقدم اللذة باملشتهى يف الوجود وهلا
لذة متخيلة تتعلق بتصور وجود املشتهي فتلك اللذة مقارنة هلا يف الوجود فتوجد يف النفس
قبل حصول املشتهي واللذة مقارنة لوجود حصول املشتهي يف ملك املشتهي فتزول شهوة
التحصيل وتبقي اللذة فليس عني الشهوة عني اللذة لفنائه حبصول املشتهي وبقاء اللذة غري
إن الطبع حيدث له أو يظهر له عن كمون غيب إهلي شهوة أخرى تتعلق ببقاء املشتهي
دائما ال تنقطع فهذه شهوة ال لذة هلا فإن البقاء دائما غري حاصل مطلقا فال يتناهى األمر
وال يوجد البقاء فإن جدد البقاء بزمان خمصوص ومقدار معني فذلك البقاء املشتهي يكون
للشهوة لذة حبصوله موجودا فاللذة مقارنة حلصول املشتهي خاصة ال تتأخر عنه وال تتقدمه
بوجود عني ووجود خيال.
وأما شهوة الدنيا فال تقع هلا لذة إال باحملسوس الكائن وشهوة اجلنة يقع هلا اللذة
باحملسوس وباملعقول على صورة ما يقع باحملسوس من وجود األثر الربزخى عند نيل
املشتهي املعقول سواء وال أعين باجلنة أن هذه الشهوة اليت هذا حكمها ال توجد إال يف
اجلنة املعلومة يف العموم إمنا أعين حيث وجد هذا احلكم هلذه الشهوة الذي ذكرناه فهو
شهوة اجلنة سواء وجد يف الدنيا أو وجد يف اجلنة وإمنا أضفناها إىل اجلنة ألهنا تكون فيها
لكل أحد من أهل اجلنة ويف الدنيا ال تقع إال آلحاد من العارفني والشهوة هلا نسبة واحدة
إىل عامل امللك ونسبتان إىل عامل امللكوت وهلا مقامات وأسرار وهي الدرجات بقدر ما
165

حلروف اسم الشهوة من العدد باجلمل الكبري بالتعريف وهو الشهوة وبالتنكري وهو شهوة
وباالتصال بكالم فتعود هاء السكت تاء فلها عدد التاء وعدد اهلاء يف حال التنكري
والتعريف فامجع األعداد بعضها إىل بعض فما اجتمع لك من ذلك فهو قدر درجات ما
يناله صاحب ذلك املقام وال يعترب فيه إال اللفظ العريب القرشي فإنه لغة أهل اجلنة سواء
كان أصال وهو البناء أو فرعا وهو اإلعراب وغري العريب واملعرب ال يلتفت إليه وكذلك
تعمل يف كل اسم مقام وهو قوهلم لكل إنسان من امسه نصيب ومعناه لكل موجود من
امسه نصيب وهلذا جاءت أمساء النعوت فال تطلب إال أصحاهبا وهي زور على من تطلق
عليه وليست له وهذا من أصعب املسائل فإن االسم إطالق إهلي فالبد من نصيب منه
لذلك املسمى غري أنه خيفى يف حال مسمى ما ويظهر يف آخر ومدرك ذلك عزيز وعلى
هذا احلد اإلرادة فاملريد إهلي رباين رمحاين واملشتهي رباين رمحاين خاصة واملسلم املؤمن
احملسن هو املريد وصاحب الشهوة مسلم نصف مؤمن نصف حمسن ألنه مع اإلحسان
املقيد بالتشبيه.
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يف مقام ترك العبودية
إ ج نزسااااااااا جإ اااااااا ج ناااااااا لج ناااااااا ج اااااااا ج ج
ااااااااا ج وه هااااااااوج ج
ن اااااااا ج ااااااااوه ج
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ج
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قااااااااوجااااااااال ج اااااااا ج زشاااااااا يفج ن اااااااا ج
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ترك العبودية ال يصح إال عند من يرى أن عني املمكنات باقية على أصلها من العدم
وإهنا مظاهر للحق الظاهر فيها فال وجود إال هلل وال أثر إال هلا فإهنا بذاهتا تكسب وجود
الظاهر ما تقع به احلدود يف عني كل ظاهر فهي أشبه شيء بالعدد فإهنا معقول ال وجود له
وحكمه سار ثابت يف املعدودات واملعدودات ليست سوى صور املوجودات كانت ما
كانت واملوجودات سبب كثرهتا أعيان املمكنات وهي أيضا سبب اختالف صور
املوجودات فالعدد حكمه مقدم على حكم كل حاكم وملا وصلت يف أول هذا الباب من
هذه النسخة إىل العدد واملعدودات منت فرأيت رسول اهلل  يف منامي وأنا بني يديه وقد
سألين سائل وهو يسمع ما أقل اجلمع يف العدد فكنت أقول له عند الفقهاء اثنان وعند
النحويني ثالثة فقال  أخطأ هؤالء وهؤالء فقلت له يا رسول اهلل فكيف أقول قال يل إن
العدد شفع ووتر .يقول اهلل تعاىل ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱠ [الفجر ]3:والكل عدد فميز مث أخرج
مخسة دراهم بيده املباركة ورمى هبا على حصري كنا عليه فرمى درمهني مبعزل ورمى ثالثة
مبعزل وقال يل ينبغي ملن سئل يف هذه املسألة أن يقول للسائل عن أي عدد تسأل عن العدد
املسمى شفعا أو عن العدد املسمى وترا مث وضع يده على االثنني الدرمهني وقال هذا أقل
اجلمع يف عدد الشفع مث وضع يده على الثالثة وقال هذا أقل اجلمع يف عدد الوتر هكذا
فليجب من سئل يف هذه املسألة كذا هو عندنا واستيقظت فقيدهتا يف هذا الباب كما
رأيتها حني استيقظت وخرج عن ذكري مسائل كثرية كانت بيين وبينه  مما يتعلق بغري
هذا الباب وأنا يف غاية السرور والفرح برؤيته  ووجدت يف خاطري عند انتباهي صحة
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النهي عن البترياء فإنه تكلم يف طريقه فما رأيت معلما أحسن منه وأخذت يف تقييدي هلذا
الكتاب فنرجع ونقول فالعدد حكمه مقدم على حكم كل حاكم فحكم على املمكنات
بالكثرة كثرة املمكنات واختالفات استعداداهتا على الظاهر فيها مع أحديته فكثرته كثرة
املمكنات.
وملا كان األمر هكذا مل ميكن أن يكون للعبودية عني فلهذا املقام يقال بترك العبودية
ومن حكم العدد وقوة سريانه وإن مل يكن له وجود قول اهلل تعاىل ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱠ [اجملادلة ]7:يعين االثنني وهذا يعضد رؤيانا
املتقدمة ﱡﭐﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱠ من املراتب اليت يطلبها العدد فينسحب عليها حكم
العدد وقوله " :إن هلل تسعة وتسعني امسا مائة إال واحد" .هذا من حكم العدد وقال
ﲂﱠ ومل يكفر من قال إنه سبحانه رابع ثالثة وذلك أنه لو كان ثالث ثالثة أو رابع
ﲃ
ﱡﭐ
أربعة على ما توطأ عليه أهل هذا اللسان لكان من جنس املمكنات وهو سبحانه وتعاىل
ليس من جنس املمكنات فال يقال فيه إنه واحد منها فهو واحد أبدا لكل كثرة ومجاعة وال
يدخل معها يف اجلنس فهو رابع ثالثة فهو واحد وخامس أربعة فهو واحد بالغا ما بلغت
فذلك هو مسمى اهلل فهو وإن كان هو الوجود الظاهر بصور ما هي املظاهر عليه فما هو
من جنسها فإنه واجب الوجود لذاته وهي واجبة العدم لذاهتا أزال فلها احلكم فيمن تلبس
هبا كما للزينة احلكم فيمن تزين هبا فنسبة املمكنات للظاهر نسبة العلم والقدرة للعامل
والقادر وما مث عني موجودة حتكم على هذا املوصوف بأنه عامل وقادر فلهذا نقول إنه عامل
لذاته وقادر لذاته وهكذا هي احلقائق فالعدد حاكم لذاته يف املعدودات وال وجود له
واملظاهر حاكمة يف صور الظاهر وكثرهتا يف عني الواحد وال وجود هلا وليس عندنا يف
العلم اإلهلي مسألة أغمض من هذه املسألة فإن املمكنات على مذهب اجلماعة ما استفادت
من احلق إال الوجود وما يدري أحد ما معىن قوهلم ما استفادت إال الوجود إال من كشف
اهلل عن بصريته وأصحاب هذا اإلطالق ال يعرفون معناه على ما هو األمر عليه يف نفسه
فإنه ما مث موجود إال اهلل تعاىل واملمكنات يف حال العدم.
فهذا الوجود املستفاد إما أن يكون موجودا وما هو اهلل وال أعيان املمكنات وإما أن
يكون عبارة عن وجود احلق فإن كان أمرا زائدا ما هو احلق وال عني املمكنات فال خيلو
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أن يكون هذا الوجود موجودا فيكون موصوفا بنفسه وذلك هو احلق ألنه قد قام الدليل
على أنه ما مث وجود أزال إال وجود احلق فهو واجب الوجود لنفسه فثبت أنه ما مث موجود
لنفسه غري اهلل فقبلت أعيان املمكنات حبقائقها وجود احلق ألنه ما مث وجود إال هو وهو
قوله ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ [احلجر ]85:وهو الوجود الصرف
فانطلق عليه ما تعطيه حقائق األعيان فحدث احلدود وظهرت املقادير ونفذ احلكم والقضاء
وظهر العلو والسفل والوسط واملختلفات واملتقابالت وأصناف املوجودات أجناسها
وأنواعها وأشخاصها وأحواهلا وأحكامها يف عني واحدة فتميزت األشكال فيها وظهرت
أمساء احلق وكان هلا األثر فيما ظهر يف الوجود غرية أن تنسب تلك اآلثار إىل أعيان
املمكنات يف الظاهر فيها.
وإذا كانت اآلثار لألمساء اإلهلية واالسم هو املسمى فما يف الوجود إال اهلل فهو
احلاكم وهو القابل فإنه قابل التوب فوصف نفسه بالقبول ومع هذا فتحرير هذه املسألة
عسري جدا فإن العبارة تقصر عنها والتصور ال يضبطها لسرعة تفلتها وتناقض أحكامها
فإهنا مثل قوله ﱡﭐﱇ ﱈﱠ فنفى ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱠ فأثبت ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ [االنفال ]17:فنفى
كون حممد وأثبت نفسه عني حممد وجعل له اسم اهلل فهذا حكم هذه املسألة بل هو عينها
ملن حتقق فهذا معىن ترك العبودية يف خصوص العلماء باهلل وأما من نزل منهم عن هذه
الطبقة فإنه يقول ال يصح تركها باطنا لوجود االفتقار الذي ال ينكره احملدث من نفسه
فالبد أن يذله فتلك الذلة عني العبودية إال أن يؤخذ اإلنسان عن معرفته بنفسه وأما تركها
من باب املعرفة فهو أن العبد إذا نظرته من حيث تصرفه ال من حيث ما هو ممكن وأطلقت
عليه اسم العبودة من ذلك الباب فيمكن يف املعرفة تركها من باب التصرف ال من باب
اإلمكان وذلك أن حقيقة العبودية الوقوف عند أوامر السيد وما هنا مأمور إال من يصح
منه الفعل مبا أمر به واألفعال خلق اهلل فهو اآلمر واملأمور فأين التصرف احلقيقي الذي به
يسمى العبد عبدا قائما بأوامر سيده أو منازعا له فيتصف باإلباق فبقي املسمى عبدا على
ظهور االقتدار اإلهلي جبريان الفعل على ظاهره وباطنه إما مبوافقة األمر أو مبخالفته وإذا
كان هذا على ما ذكرناه فال عبودية تصريف فهو أعين العبد موجود بال حكم وهذا مقام
حتقيقه عند مجيع علماء الذوق من أهل اهلل إال طائفة من أصحابنا وغريهم ممن ليس منا
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يرون خالف ذلك وأن املمكن له فعل وأن اهلل قد فوض إىل عباده أن يفعلوا بعض
املمكنات من األفعال فكلفهم فعلها فقال ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ [البقرة]43:
ﱡﭐﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱠ [البقرة ]196:ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ [احلج ]78:وأمثال هذا فإذا أثبتوا أن
للعبد فعال مل يصح ترك عبودية التصريف وأما عبودية اإلمكان فأمجعوا على كوهنا وأنه ال
يتصور تركها فإن ذلك ذايت للممكن وبعض أصحابنا يلحظ يف ترك العبودية كون احلق
قوى العبد وجوارحه فإنه يغيب عن عبوديته يف تلك احلال فهو ترك حال ال ترك حقيقة.
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يف معرفة مقام الفراسة وأسرارها
إ ج ف سااااااااظجناااااااا ج نقاااااااالج ااااااااو جااااااااا ج ج
ج ف سااااااااظج اااااااا ج ااااااااو ج اااااااا ج اااااااا ج ج
اااااااااااوج ن وياااااااااااظجإ ج جيقااااااااااا جاااااااااااا ج ج
ج

ااااوف ج ااااو و ج
فاااا ج نااااا ج ساااا لج
يناااااااوج سااااااا وج ل مج نوشااااااا ج شاااااااو ج
ااااااامج ق ااااااايظج ااااااا جغيااااااا ج إشااااااا و ج
ج

عالمات الفراسة يف اجلسد

وصل حمقق االعتبار فيما ذكرناه من العالمات اليت أعطت الطبيعة حكمها فيه
وشهدت هلا التجارب فاعلم أن لطيفة اإلنسان املدبرة جسده ملا كان هلا وجه إىل النور
احملض الذي هو أبوها ووجه إىل الطبيعة وهي الظلمة احملضة اليت هي أمها كانت النفس
الناطقة وسطا بني النور والظلمة وسبب توسطها يف املكانة لكوهنا مدبرة كالنفس الكلية
اليت بني العقل واهليوىل الكل وهو جوهر مظلم والعقل نور خالص فكانت هذه النفس
الناطقة كالربزخ بني النور والظلمة تعطي كل ذي حق حقه فمىت غلب عليها أحد الطرفني
كانت ملا غلب عليها وإن مل يكن هلا ميل إىل أحد اجلانبني تلقت األمور على االعتدال
وأنصفت وحكمت باحلق فلنذكر يف هذا الوصل اعتبار ما مشى يف عالمات الفراسة يف
اجلسد فنقول:
أما البياض املفرط فاستفراغ اإلنسان يف النظر يف عامل النور حبيث ال يبقى يف
استفراغه ما يدبر به عامل طبيعته كأيب عقال املغريب وأمثاله فيفسد سريعا قبل حصول
الكمال وكذلك اعتبار السواد املفرط وهو استفراغه يف عامل شهوته وطبيعته حبيث أن
حيول بينه وبني النظر يف علوم األنوار وهي العلوم اإلهلية فهذا مذموم احلال بال خالف فإذا
كان وقتا ووقتا ووىف كل ذي حق حقه كما قال " :يل وقت ال يسعين فيه غري ريب".
فذلك اإلمام العادل.
العامل العلوي هو احملرك لعامل احلس والشهادة

مث لتعلم وفقك اهلل أن العامل العلوي باجلملة هو احملرك عامل احلس والشهادة وحتت
قهره حكمة من اهلل تعاىل ال لنفسه استحق ذلك فعامل الشهادة ال يظهر فيه حكم حركة
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وال سكون وال أكل وال شرب وال كالم وال صمت إال عن عامل الغيب وذلك أن احليوان
ال يتحرك إال عن قصد وإرادة ومها من عمل القلب واإلرادة من عامل الغيب والتحرك وما
شاكله من عامل الشهادة وعامل الشهادة كلما أدركناه باحلس عادة وعامل الغيب ما أدركناه
باخلرب الشرعي أو النظر الفكري مما ال يظهر يف احلس عادة فنقول إن عامل الغيب يدرك
بعني البصرية.
كما إن عامل الشهادة يدرك بعني البصر وكما أن البصر ال يدرك عامل الشهادة ما
عدا الظلمة ما مل يرتفع عنه حجاب الظلم أو ما أشبهه من املوانع فإذا ارتفعت املوانع
وانبسطت األنوار على احملسوسات واجتمع نور البصر والنور املظهر أدرك املبصر بالبصر
املبصرات كذلك عني البصرية حجابه الريون والشهوات ومالحظة األغيار من العامل
الطبيعي الكثيف إىل أمثال هذه احلجب فتحول بينه وبني إدراك امللكوت أعين عامل الغيب
فإذا عمد اإلنسان إىل مرآة قلبه وجالها بالذكر وتالوة القرآن فحصل له من ذلك نور وهلل
نور منبسط على مجيع املوجودات يسمى نور الوجود فإذا اجتمع النوران فكشف املغيبات
على ما هي عليه وعلى ما وقعت يف الوجود غري أن بينهما لطيفة معىن فذلك أن احلس
حيجبه اجلدار والبعد املفرط والقرب املفرط وعني البصرية ليس كذلك ال حيجبه شيء إال
ما ذكرنا من الران والكن وأشباه ذلك إال أنه أيضا مث حجابا لطيفا أذكره وهو أن النور
الذي ينبسط من حضرة اجلود على عامل الغيب يف احلضرات الوجودية ال يعمها كلها وال
ينبسط منه عليها يف حق هذا املكاشف إال على قدر ما يريد اهلل تعاىل وذلك هو مقام
ﲄ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ
الوحي دليلنا على ذلك ألنفسنا ذوقنا له ولغرينا قوله ﱡﭐﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲅ
ﲋ ﱠ [االحقاف ]9:مع غاية الصفاء احملمدي وهو قوله ﱡﭐ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ [الشورى]51:
فمهما ظهر ممن حصل يف هذا املقام شيء من ذلك على ظاهره يف حق شخص ما فتلك
الفراسة وهي أعلى درجات املكاشفة وموضعها من كتاب اهلل ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ
[احلجر ]75:من السمة وهي العالمة كما قلنا وال خيطئ أبدا خبالف الفراسة احلكمية ومث
كشف آخر يف الفراسة وذلك أن اهلل جعل يف العامل حضرة السمات فيها صور بىن آدم
وأحواهلم يف أزماهنم إىل حني انفصاهلم وهي خمبوءة عن مجيع اخلالئق العلوي والسفلي إال
عن القلم واللوح فإذا أراد اهلل اصطفاء عبد وأن خيصه هبذا املقام طهر قلبه وشرحه وجعل
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فيه سراجا منريا من إميانه خاصة يسرجه من األمساء اإلهلية االسم املؤمن املهيمن وبيده هذه
احلضرة وذلك السراج من حضرة األلوهة يأخذه االسم املؤمن.
فإذا استنار القلب بذلك النور اإلهلي وانتشر النور يف زوايا قلبه مع نور عني البصرية
حبيث حيصل له إدراك املدركات على الكشف واملشاهدة لوجود هذه األنوار فإذا حصل
القلب على ما ذكرناه جعل يف ساحة من ساحات هذا القلب تلك احلضرة اليت ذكرناها
فمن هناك يعرف حركات العامل وأسراره.
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يف معرفة مقام احملبة
ااااااظج اااااايمجياااااا وج ن نااااااوج ااااااوجهاااااا ج
هللاججججججججججججج ج
ج انسا
ااااااااااااااا جينسااااااااااااااا ج نساااااااااااااااو ج
ااااااااااااااااااااااايمجل ج ااااااااااااااااااااااا ج هللاج هللا ج
ججججججججججججج ج
ج
ااااااااااااا جل قج جزااااااااااااا وج قيقزااااااااااااا
اااااااااوجججججججججججججج ج نقي ااااي ج اااالج و اااا ج سااااوه ج
اااا
اااااااااا ج اااااااااا جز ساااااااااا ن جه يز ا
ااااااااوجج يااااااااا ج سااااااااانوج اااااااااي ج شااااااااااو ج
جججججج
او اااا ج اااااج اااا ج اااا ج ياااا جياااا ججججججج ينا
اااااااااااا ج لج ااااااااااااا ج اااااااااااااظج شااااااااااااا ج ج
ججججججججججججج
ا
ساااااااازقف جهللاج ااااااااوج ناااااااا ج ياااااااا ج اااااااا
ج

ج

ومما يتضمن هذا الباب أيضا قولنا:
اااااااااون
ااااااااا ج نااااااااا جواي ااااااااا ج
جججججججججججججج ج
ج
ااااااا ج اااااااون
ااااااااا جل زااااااا ج ااااااا ج
ججججججججججججج ججناااااا جهاااااا ج اااااا جناااااادج اااااا
فااااااو
ج ااااااااا ج نااااااااا جإ ااااااااا ج ززااااااااامجاااااااااا
ججججججججججججج جج وج ااااااااا ج ج ااااااااا ج وج يااااااااا
ااااااااا
ج ااااااااا جساااااااااأ ج اااااااااوج وجسااااااااا
ججججججججججججج ججسااااا ج ااااا ج ج اااااوج ااااا ج اااااون
ن ااااا
ااااااااااالج ااااااااااا ج ااااااااااا جاااااااااااا جي ققااااااااااا
اااااااظجغياااااااا ج اااااااا ج وااااااااافج نااااااااو
ججججججججججججج ج
ن ويا
ج ااااااالج اااااااا ج اااااااا جاااااااا ج اااااااايمج اااااااا
ااااااااااوجه اااااااااااوجان وياااااااااااو ج نق اااااااااااو
وججججججججججججج ج
ج ا
جي ااااااااااااافو جإل ج ققااااااااااااا جشاااااااااااااأن
ونااااااااااوجا ااااااااااو
اااااااااوجااااااااااا ج
ججججججججججججج ج
ا
قوياااااااظج ااااااا ج ااااااا ج نساااااااو ج ااااااانز
اااااااااااال ج جإ سااااااااااااون ج اااااااااااا جإ سااااااااااااو
ظججججججججججججج
ا
ج ن ااااااااا
ااااااااالجااااااااااو
جغوياااااااااظج
ااااااااااااا ج ز اااااااااااااا ي ج ج ا هااااااااااااااو
ججججججججججججج ج
نفسا
إ ج اااااا ج اااااا ج اااااا جز ناااااا جا اااااا ج نفاااااا
ج

ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج

ج

ومما يتضمنه هذا الباب أيضا قولنا:
ااااااااا ج ا انااااااااااوج اااااااااا جزف اااااااااا
ججججججججججججج ج
ج ج ا
نااااااااوج ااااااااا ج اااااااا ج اااااااا جز ن اااااااا
اااااااااااااا جهللاجز ااااااااااااااو ج ن اااااااااااااا
جججججججججججج ج
و
اااااااااااااالل ج ناااااااااااااز ج اااااااااااااز جغ ااااااااااااا
اااااااااااج ج ااااااااااا ج مج ف ااااااااااا ج ااااااااااا
ججججججججججججج
ا
ااااااا
اااااااوج قااااااا ج ااااااا ج ااااااا ج
جججججججججججججج جاياااااا ج ااااا ج ااااا وج ااااا ج ااااا
ااااا
ااااااااوج قاااااااا ج اااااااا ج يااااااااو ج ااااااااوجااااااااا
جغياااااااااااااا ج اااااااااااااا وج ااااااااااااااو
ججججججججججججج ج
ج
سااااااااا ج هااااااااا ج ااااااااا ج ااااااااا ج نقااااااااا
ااااااااااال ج نااااااااااا ج اااااااااااا ج و ز ااااااااااا
ججججججججججججج ج
ج
ااااااااااااالجزأ ااااااااااااا ج ااااااااااااا ج ااااااااااااا
ججججججججججججج ج ج اااااااااااو ج اياااااااااا ج اااااااااا
ااااااااااو
نااااااااااااااوج ااااااااااااااالجهللاج اااااااااااااا ج اااااااااااااا ن
يناااااااااااااااااااوجججججججججججج وج اااااااااااااااوج ج نوناااااااااااااااوج اااااااااااااااأ
جن
جإل ج ناااااااااااااااااا جه ياااااااااااااااااا ج
زاااااااااااااا ج اااااااااااااا ج ياااااااااااااافج ناااااااااااااا
ججججججججججججج ج
ز
إنااااااااااااااا ج ااااااااااااااا جاااااااااااااااا يفج سااااااااااااااا
ااااااااااااالوجيناساااااااااااااا ج ااااااااااااااوجي ناااااااااااااا
ججججججججججججج ج
ج ا
ج ناااااااااااااوج ااااااااااااا ج نااااااااااااا ج اسااااااااااااا
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ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج

ج
اااااااااااج ج اااااااااااا جي ااااااااااااوج ااااااااااااأن
ااااااوججججججججججججج
وا
ااااااايمج ااااااا ج ااااااااظجشااااااا جغيااااااا ج ا
ججججججججججججج ناجااااااااااااااااا ج شاااااااااااااااااا وجا اااااااااااااااااا ج
ز
ج ياااااااااااااو ج ااااااااااااا ج ااااااااااااا ج شااااااااااااا
اااااااااان ج ااااااااااا ج ااااااااااالج اااااااااااولج ااااااااااا ج
جججججججججج ج
ا
ااااااوجيااااااا ج ااااااي ج ااااااا ج اااااا ج ااااااا جج
ج

ج

ومما يتضمنه هذا الباب قولنا:
إ ج اااااااااا ج اااااااااا ج ناااااااااا ج نااااااااااو
ااااا ج نااااا ج نااااا ج ااااا جساااااو ن
ج قناااا ج اااا ج يااااا ج ااااوجز وياااا ج و زااااا
ااااااا ج ااااااا ج اااااااوجي يااااااا ج ااااااا ج ااااااا
ج اااااوج ناااااوج نااااا جاااااالج اااااو ج ااااا ي جاااااا
اااااااااااوج ج ااااااااااا ج ااااااااااا جيسااااااااااا ن
ااااااو ج ااااااي ج اااااا وج ااااااي ج اااااا ز
هللاج اااااااااااااااااا ج جشااااااااااااااااا جي و نااااااااااااااااا
ااااوجزاااا ج ااااي جلوج ااااي جساااا ج اااا
ااااااااااااا جيااااااااااااا جهللاجإ جهللاج اااااااااااااو زا

ااااايمج ااااا ج ااااالج ااااا ج ااااا جإ جهااااا ج
جججججججججججج ج
ج ج
ااااااااوجزشااااااااوه ج ااااااااي جغياااااااا ج نااااااااو ج
ججججججججججججج ج
ج
ااااااااج لج اااااااااوجااااااااااي ج قناااااااااو ج ناااااااااو ج
جججججججججججج
ي ا
ااااااااا جهاااااااااال ج النااااااااااوج اااااااااا ج ساااااااااا نو ج
ججججججججججج اجج ج
جا
ااااااااجج ج ااااااااا ج هااااااااال ج نفااااااااا ج ااااااااا ج
ججججججججججج
ا
ااااااااااااالجمج ااااااااااااا ج نقاااااااااااااوج سااااااااااااا ج
ججججججججججججج
اااااااا ج ج ااااااااا ياج جي يااااااااا جإ جهااااااااا ج
ججججججججججججج
ا
ااااايمجشاااااا جساااااا جااااااالجهاااااا جإيااااااو ج
ججججججججججججج ج
جا
ااااااااااااااجإ ج ااااااااااااا ج ااااااااااااا مجهللا ج
ججججججججججججج ج
اااااااااااج ج ج ااااااااااااي ن ج ن ااااااااااااو ج اااااااااااا ج
جججججججججججج
ا
ج

ج

مجعت النفس الزكية يف عبادهتا بني أمرين بني عبادة له وعبادة رغبة ورهبة فأحبته
له ولنفسها من حيث ما هي كثرية بطبيعتها وروحانيتها فتعلقت الرغبة والرهبة من حيث
طبيعتها وتعلقت عبادهتا إياه حمبة له من روحانيتها فإن أحبت شيئا من املوجودات سواه
فإمنا حتبه من روحانيتها له ومن طبيعتها النيل غرضها.
فلما رآها احلق على ذلك وقد علم أن من حقيقتها االنقسام وقد مجعت بني احلبني
وهو قد وصف نفسه بالغرية فلم يرد املشاركة وأراد أن يستخلصها لنفسه فال حتب سواه
فتجلى هلا يف صورة طبيعية وأعطاها عالمة ال تقدر على إنكارها يف نفسها وهي املعرب
عنها بالعلم الضروري فعلمت أنه هو هذه الصورة فمالت إليه روحا وطبعا فلما ملكها
وعلم أن األسباب البد أن تؤثر فيها من حيث طبيعتها أعطاها عالمة تعرفه هبا مث جتلى هلا
بتلك العالمة يف مجيع األسباب كلها فعرفته فأحبت األسباب من أجله ال من أجلها
فصارت بكلها له ال لطبيعتها وال لسبب غريه فنظرته يف كل شيء فزهت وسرت ورأت
أهنا قد فضلت غريها من النفوس هبذه احلقيقة فتجلى هلا يف عني ذاهتا الطبيعية والروحانية
بتلك العالمة فرأت أهنا ما رأته إال به ال بنفسها وما أحبته إال به ال بنفسها فهو الذي
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أحب نفسه ما هي أحبته ونظرت إليه يف كل موجود بتلك العني عينها فعلمت أنه ما أحبه
غريه فهو احملب واحملبوب والطالب واملطلوب وتبني هلا هبذا كله أن حبها إياه له ولنفسها
فما شاهدته يف هذه املرتبة األخرى من حبها إياه إن ما كان به ال هبا وال باجملموع وما مث
أمر زائد إال العدم.
فأرادت أن تعرف ما قدر ذلك احلب وما غايته فوقفت على قوله كنت كنزا مل
أعرف فأحببت أن أعرف وقد عرفته ملا جتلى هلا يف صورة طبيعية فعلمت أنه يستحق من
تلك الصورة اليت ظهر هلا فيها اسم الظاهر والباطن فعلمت أن احلب الذي أحب به أن
يعرف إمنا هو يف الباطن املنسوب إليه وعلمت أن احملب من شأنه إذا قام بالصورة أن
يتنفس ملا يف ذلك التنفس من لذة املطلوب فخرج ذلك النفس عن أصل حمبة يف اخللق
الذي يريد التعرف إليهم ليعرفوه فكان العماء املسمى باحلق املخلوق به فكان ذلك العماء
جوهر العامل فقبل صور العامل وأرواحه وطبائعه كلها وهو قابل إىل ما ال يتناهى فهذا بدء
حبه إيانا.
وأما حبنا إياه فبدؤه السماع ال الرؤية وهو قوله لنا وحنن يف جوهر العماء
فالعماء من تنفسه والصور املعرب عنها بالعامل من كلمة ﱡﭐ ﲯ ﱠ فنحن كلماته اليت ال تنفد
قال تعاىل ﱡﭐﱕﱖﱗﱘ ﱠ وهي عيسى ﱡﭐﱙﱚﱠ [النساء ]171:وهو النفس
وتلك احلقيقة سارية يف احليوان فإذا أراد اهلل أمانته أزال عنه النفس فبالنفس كانت حياته
وسيأيت يف باب النفس صور التكوينات عنه يف العامل فلما مسعنا كالمه وحنن ثابتون يف
جوهر العماء مل نتمكن أن نتوقف عن الوجود فكنا صورا يف جوهر العماء فأعطينا
بظهورنا يف العماء الوجود للعماء بعد ما كان معقويل الوجود حصل له الوجود العيين فهذا
كان سبب بدء حبنا إياه وهلذا نتحرك ونطيب عند مساع النغمات ألجل كلمة ﱡﭐ ﲯ ﱠ
الصادرة من الصورة اإلهلية غيبا وشهادة فشهادة صورة كلمة ﱡﭐ ﲯ ﱠ اثنان كاف ونون
وهكذا عامل الشهادة له وجهان ظاهر وباطن فظاهره النون وباطنه الكاف وهلذا خمرج
الكاف يف اإلنسان أدخل لعامل الغيب فإنه من آخر حروف احللق بني احللق واللسان
والنون من حروف اللسان وغيب هذه الكلمة هو الواو بني الكاف والنون وهي من
حروف الشفتني فلها الظهور وهي حرف علة ال حرف صحيح وهلذا وجد عنه التكوين
ألنه حرف علة وملا كان من حروف الشفتني بامتداد النفس من خارج الشفتني إىل ظاهر
ﱡﭐ ﲯ ﱠ
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الكون هلذا كان ظهور احلكم يف اجلسم للروح فظهرت منه األفعال واحلركات من أجل
روحه وكان روحه غيبا ألن الواو ال وجود هلا يف الشهادة ألهنا حذفت لسكوهنا وسكون
النون فهي تعمل من خلف احلجاب فهي غائبة العني ظاهرة احلكم فغاية حبنا إياه أن نعلم
حقيقة ما حبنا هل هو صفة نفسية للمحب أو معنوية فيه أو نسبة بني احملب واحملبوب وهي
العالقة اليت جتذب احملب لطلب الوصلة باحملبوب فقلنا هي صفة نفسية للمحب فإن قيل
نراها تزول قلنا من احملال زواهلا إال بزوال احملب من الوجود واحملب ال يزول من الوجود
فاحملبة ال تزول وإمنا الذي يعقل زواله إمنا هو تعلقه مبحبوب خاص ميكن أن يزول ذلك
التعلق اخلاص وتزول تلك العالقة بذلك احملبوب املعني وتتعلق مبحبوب آخر وهي متعلقة
مبحبوبني كثريين فتنقطع العالقة بني احملب وحمبوب خاص وهي موجودة يف نفسها فإهنا
عني احملب فمن احملال زواهلا فاحلب هو نفس احملب وعينه ال صفة معىن فيه ميكن أن ترتفع
فريتفع حكمها فالعالقة هي النسبة بني احملب واحملبوب واحلب هو عني احملب ال غريه
فصف باحلب من شئت من حادث وغريه فليس احلب سوى عني احملب فما يف الوجود إال
حمب وحمبوب لكن من شأن احملبوب أن يكون معدوما والبد فيجب إجياد ذلك املعدوم أو
وقوعه يف موجود والبد ال يف معدوم هذا أمر حمقق البد منه فالعالقة اليت يف احملب إمنا هي
يف ذلك املوجود الذي يقبل وجود ذلك احملبوب أو وقوعه ال وجوده إذا كان احملبوب ال
ميكن أن يتصف بالوجود ولكن يتصف بالوقوع مثال ذلك أن حيب إنسان إعدام أمر
موجود ملا يف وجوده من الضرر يف حقه كاألمل فإنه أمر وجودي يف املتأمل فيحب إعدامه
فمحبوبه اإلعدام وهو غري واقع فإذا زال األمل فإزالته عدمه بعد وجوده بانتقاله إىل العدم
فلهذا قلنا يف مثل هذا بالوقوع ال بالوجود فاحملبوب معدوم أبدا وال تصح حمبة املوجود
مجلة واحدة إال من حيث العالقة إذ ال تتعلق إال مبوجود يظهر فيه وجود ذلك احملبوب
املعدوم وقد بيناه قبل هذا يف هذا الباب فقد تبني لك يف هذه التكملة ماهية احلب وبدؤه
وغايته ومبا أحب احملب وحبه حملبوبه أو لنفسه كل ذلك قد تبني فلنعدل إىل الكالم يف
الوصل الثاين إن شاء اهلل تعاىل فقد حصل يف احلب اإلهلي ما فيه غنية على قدر الوقت.
احلب الروحاني

الوصل الثاني يف احلب الروحاني وهو احلب اجلامع يف احملب أن حيب حمبوبه
حملبوبه ولنفسه إذ كان احلب الطبيعي ال حيب احملبوب إال ألجل نفسه.
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فاعلم أن احلب الروحاين إذا كان احملب موصوفا بالعقل والعلم كان بعقله حكيما
وحبكمته عليما فرتب األمور ترتيب احلكمة ومل يتعد هبا منازهلا فعلم إذا أحب ما هو احلب
وما معىن احملب وما حقيقة احملبوب وما يريد من احملبوب وهل حملبوبه إرادة واختيار فيحب
ما حيب احملبوب أم ال إرادة له فال حيب إال لنفسه أو املوجود الذي ال يريد وجود حمبوبه
إال يف عني ذلك املوجود فبهذا القدر نقول يف املوجود إنه حمبوب وإن مل يكن إال فيه ال
عينه فذلك املوجود إن كان ممن يتصف باإلرادة فيمكن أن حيبه له ال لنفسه وإن مل يتصف
باإلرادة فال حيب احملب حمبوبه إال لنفسه أعين لنفس احملب ال حملبوبه فإن حمبوبه غري
موصوف بأن له حمبة يف شيء أو غرضا لكن الذي يوجد فيه هذا احملبوب قد يكون ذا
إرادة فيتعني على احملب أن حيب حمبوب ذلك املوجود فيحبه له ولكن حبكم التبع هذا
تعطيه احملبة فإن احملب يطلب بذاته الوصلة بعد طلبه وجود حمبوبه فإن عني وجود حمبوبه
عني وصلته البد من ذلك وهو قولنا:
ااااااااااو ج

اااااااااا ج ااااااااااو ج

ااااااااااول ج

ج

اااااااااااو ج ااااااااااا

ج نااااااااااا ج شااااااااااا ا ج

ج

وهذا البيت من قصيدة لنا يف جملى حقيقة جتلت لنا يف حضرة شهودية وهي:
ز ااااااااا ج اااااااا ج يناااااااا ج اااااااا ج
ن اااااااااااوجز نااااااااااا ج ناااااااااااوجنااااااااااا
ااااااااااااااال ج ااااااااااااااوجنفساااااااااااااا وج
نااااااااا جيااااااااامجااااااااااي ج ااااااااا لج

اااااااا ج ج
ج ااااااااااا ج ج
اااااااااااااانظج ج
ااااااااا ج ج

ج

ااااااااااااايمج ناااااااااااااوجغي هاااااااااااااوج اااااااااااااله ج
ناااااااااااو ج شااااااااااا ج اااااااااااون ن ج قي ااااااااااا ج
ا ااااااااااااااوج اااااااااااااا ج ااااااااااااااا ج ز اااااااااااااا ج
نيااااااااااااالج نااااااااااااا ج ااااااااااااا جي ااااااااااااا ج
ج

ألنه عند ما حيصل اهلوى يقع التنفس والتنهد فيخرج النفس بشكل ما تصور يف
نفس احملب من صورة احملبوب فيظهره صورة من خارج يشاهدها فيحصل له مقصوده
ونعيمه هبا من غري زمان كما تقدم يف ذكر وجود العماء فتممنا وقلنا بعد هذا يف القصيدة
عينها:
ز ااااااااااااا ج اااااااااااا ج ااااااااااااظجهللاجااااااااااااا ج ج
اااااااااااو ج ااااااااااا ج اااااااااااو ج ااااااااااا ج ج
اااااااااااااأي ج قااااااااااااا ج يااااااااااااا ج ساااااااااااااقو ج ج
اااااااااااااااااااظ ج
و ااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااا ج
ج

ااااااااااا ج
ااااااااااو ج
يااااااااااااااااا
نيساااااااااااااا
ج
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ااااااااااالجل جيناقااااااااااا جز اااااااااااا
ااااااااااولج ناااااااااا ج شاااااااااا ا
ج ياااااااااااااااااو جإ ج اااااااااااااااااأ ا
جإ اااااااااااااا ج اااااااااااااا جزنساااااااااااااا

ج
ج
ج
ج

فإن احملبوب كما قلنا البد أن يكون معدوما ويف حال عدمه فهو طاهر الثوب يف
أول ما يوجد ألنه ما اكتسب منه مما يشينه ويدنسه يف أول ظهوره ووجوده فاألصل
الطهارة وهو قوله :كل مولود يولد على الفطرة .وهي الطهارة وقولنا حمجوبة هو عدمها
الذي قلنا من شهود الوجود وقولنا فليست إىل أحد تنسب ألن املعدوم ال ينسب ولكن
احملب يطلبه لنفسه مث متمنا فقلنا وهو آخر القصيدة:
قاااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااا ج شاااااااااااااااااا ج جإلج ج
ج

هاااااااااا ج ا اااااااااا ج ااااااااااا ج نااااااااااوج يااااااااااا ج ج
ج

ألن احملبوب وجد عن عدم فهو بِكر وقد كنت أحببت قبل ذلك فإنا ثيب فإذا كان
احملبوب الذي هو املعدوم إذا وجد ال يوجد يف موجود يتصف باإلرادة مل يتصف هذا
احملب بأنه يريده له فيحبه لنفسه بالضرورة كاحلب الطبيعي فإذا كان احملبوب ال يوجد إال
يف موجود متصف باإلرادة كاحلق تعاىل أو جارية أو غالم وما مث من يتعلق به حب احملب
إال من ذكرناه فحينئذ يصح أن حيب ما حيب هذا املوجود الذي ال يوجد حمبوبه إال فيه
فإن اتفق أن يكون ذلك ال يريد ما أحب هذا احملب بقي احملب على أصله يف حمبته حمبوبه
ألن حمبوبه ما له إرادة كما قلنا فال يلزم من هذا أن حيب ما أحب هذا املوجود الذي ال
حيب ما حيبه هذا احملب إذ كان ذلك املوجود ما هو عني احملبوب وإمنا هو حمل لوجود ذلك
احملبوب وليس يف قوة احملب إجياد ذلك احملبوب يف هذا املوجود إال إن أمكنه من نفسه.
وأما إن كان احملبوب ممن ال يكون وجوده يف موجود فال يتمكن له إجياد احملبوب
البتة إال أن تقوم من احلق به عناية فيعطيه التكوين كعيسى  ومن شاء اهلل من عباده
فإذا أعطى هذا فبالضرورة حيمله احلب على إجياد حمبوبه وهذه مسألة ال جتدها حمققة على
ما ذكرناه فيها يف غري هذا الكتاب ألين ما رأيت أحدا حقق فيها ما ذكرناه وإن كان
احملبون كثريين بل كل من يف الوجود حمب ولكن ال يعرف متعلق حبه وينحجبون
باملوجود الذي يوجد حمبوبه فيه فيتخيلون أن ذلك املوجود حمبوهبم وهو على احلقيقة حبكم
التبعية فعلى احلقيقة ال حيب أحد حمبوبا لنفس احملبوب وإمنا حيبه لنفسه هذا هو التحقيق فإن
املعدوم ال يتصف باإلرادة فيحبه احملب له ويترك إرادته إلرادة حمبوبه وملا مل يكن األمر يف
نفسه على هذا مل يبق إال أن حيبه لنفسه فافهم.
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فهذا هو احلب الروحاين اجملرد عن الصورة الطبيعية فإن تلبس هبا وظهر فيها كما
قلنا يف احلب اإلهلي وهو يف الروحاين أقرب نسبة ألنه على كل حال صورة من صور
العامل وإن كان فوق الطبيعة فاعلم أنه إذا قبل الروح الصورة الطبيعية يف األجساد املتخيلة
ال يف األجسام احملسوسة اليت جرت العادة بإدراكها فإن األجساد املتخيلة أيضا معتادة
اإلدراك لكن ما كل من يشهدها يفرق بينها وبني األجسام احلقيقية عندهم وهلذا مل يعرف
الصحابة جربيل حني نزل يف صورة أعرايب وما علمت أن ذلك جسد متخيل حىت عرفهم
النيب  ملا قال هلم "هذا جربيل" ومل يقم بنفسهم شك أنه عريب وكذلك مرمي حني متثل
هلا امللك ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱠ ألنه ما كانت عندها عالمة يف األرواح إذا جتسدت وكذا يظهر احلق
لعباده يوم القيامة فيتعوذون منه لعدم معرفتهم به فكان احلكم يف اجلناب اإلهلي والروحاين
يف الصور سواء يف حق املتجلي له من اجلهل به فالبد ملن اعتىن اهلل به من عالمة هبا يعرف
جتلى احلق من جتلى امللك من جتلى اجلان من جتلى البشر إذا أعطوا قوة الظهور يف الصور
كقضيب البان وأمثاله فإذا كان البشر هبذه النشأة الترابية العنصرية له قوة التحول يف
الصور يف عني الرائي وهو على صورته فهذا التحول يف األرواح أقرب فاعلم من ترى
ومباذا ترى وما هو األمر عليه وقد بينا ذلك يف باب املعرفة يف علم اخليال فانظره هناك فإذا
جتلى الروح يف صورة طبيعية مشى احلكم عليها كما ذكرناه يف احلب اإلهلي سواء من
حيث قبول تلك الصورة للظاهر والباطن ال تعدل عن ذلك اجملرى فاعلم ذلك فيجمع
الروحاين بني احلب الطبيعي والروحاين وبني احلب لنفسه وحملبوبه إن كان حمبوبه كما قلنا
ذا إرادة ويتبني لك مبا قررناه أن الناس ال يعرفون ما حيبون وأنه يندرج حمبوهبم يف موجود
ما فيتخيلون أهنم حيبون ذلك املوجود وليس كذلك فاعلم قدر ما أعلمتك به واشكر اهلل
حيث خلصك من اجلهل يب وهذا القدر كاف يف الغرض املقصود فإن فيه تفاريع كثرية
وغرضنا يف هذا الكتاب حتصيل األصول واحلمد هلل.
م

احلب الطبيعي

الوصل الثالث يف احلب الطبيعي وهو نوعان طبيعي وعنصري ونسينا أن تذكر
غاية احلب الروحاين فلنذكره يف احلب الطبيعي لتعلقه بالصورة الطبيعية فغايته االحتاد وهو
أن تصري ذات احملبوب عني ذات احملب وذات احملب عني ذات احملبوب وهو الذي تشري إليه
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احللولية وال علم هلا بصورة األمر فاعلم أن الصورة الطبيعية على أي حال كان ظهورها
جسما أو جسدا بأي نسبة كانت فإن احملبوب الذي هو املعدوم وإن كان معدوما فإنه ممثل
يف اخليال فله ضرب من ضروب الوجود املدرك بالبصر اخليايل يف احلضرة اخليالية بالعني
الذي تليق هبا فإذا تعانق احلبيبان وامتص كل واحد منهما ريق صاحبه وحتلل ذلك الريق يف
ذات كل واحد من احلبيبني وتنفس كل واحد من الصورتني عند التقبيل والعناق فخرج
نفس هذا فدخل يف جوف هذا ونفس هذا يف جوف هذا وليس الروح احليواين يف الصور
الطبيعية سوى ذلك النفس وكل نفس فهو روح كل واحد من املتنفسني وقد حيي به من
قبله يف حال التنفيس والتقبيل فصار ما كان روحا لزيد هو بعينه يكون روحا لعمرو وقد
كان ذلك النفس خرج من حمب فتشكل بصورة حب فصحبته لذة احملبة فلما صار روحا
يف هذا الذي انتقل إليه وصار نفس اآلخر روحا يف هذا اآلخر عرب عن ذلك باالحتاد يف
حق كل واحد من الشخصني وصح له أن يقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا وهذا غاية
احلب الروحاين يف الصور الطبيعية وهو قوله يف القصيدة يف أول هذا الباب روحا بروح
وجثمانا جبثمان.
مث نرجع إىل احلب الطبيعي فنقول إن احلب الطبيعي هو العام فإن كل ما تقدم من
احلب يف املوصوفني به قبلوا الصور الطبيعية على ما تعطيه حقائقهم فاتصفوا يف حبهم مبا
تتصف به الصور الطبيعية من الوجد والشوق واالشتياق وحب اللقاء باحملبوب ورؤيته
واالتصال به وقد وردت أخبار كثرية صحاح يف ذلك جيب اإلميان هبا مثل قوله :من أحب
لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه .مع كونه ما زال من عينه وال يصح أن يزول عن عينه فإنه ﱡﭐ ﲹ ﲺ
ﲻ ﲼ ﱠ [املائدة ]117:وﱡﭐ ﱞ ﱠ ومع هذا فجاء باللقاء يف حقه ويف حق عبده ووصف
نفسه بالشوق إىل عباده وأنه أشد فرحا وحمبة يف توبة عبده من الذي ضلت راحلته عليها
طعامه وشرابه يف أرض دوية مث جيدها بعد ما يئس من احلياة وأيقن باملوت فكيف يكون
فرحه هبا فاهلل أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الشخص براحلته مع غناه سبحانه وقدرته
ونفوذ إرادته يف عباده ولكن انظر يف سر قوله ﱡﭐ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﱠ [طه ]50:فتعلم أنه ما
تعدى باألمور استحقاقها وأن مرتبة العلم ما فوقها مرتبة وقد قال ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ
[ق ]29:ألنه خالف املعلوم فوقوعه حمال فاألمر وإن كان ممكنا بالنظر إليه فليس مبمكن
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بالنظر إىل علم اهلل فيه بوقوع أحد اإلمكانني وأحدية املشيئة فيه وما تعلقت املشيئة اإلهلية
بكونه فالبد من كونه وما البد من وقوعه ال يتصف باإلمكان بالنظر إىل هذه احلقيقة
وهلذا عدل من عدل من الناظرين يف هذا الشأن من إطالق اسم املمكن عليه إىل اسم
الواجب الوجود بالغري وهو أوىل يف التحقيق ألحدية املشيئة وهلذا قال ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﱠ
[األنعام ]137:حيث ما قاله ولو حرف امتناع المتناع فقد سبقت املشيئة مبا سبقت كما
قال ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﱠ[الصافات ]171:فكان اسم وجوب الوجود بالغري
أكمل يف نسبة األمر من اسم املمكن إذ ما مث إال أمر واحد ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﱠ فزال
االحتمال فزال اإلمكان فما مث إال وجوب مطلق أو وجوب مقيد.
م

ذكر أحوال أنواع احلب

وصل :واعلم أن احلب كما قلناه وإن كان له أربعة ألقاب فلكل لقب حال فيه ما
هو عني اآلخر فلنبني ذلك كله فمن ذلك اهلوى ويقال على نوعني ومها يف احلب النوع
الواحد سقوطه يف القلب وهو ظهوره من الغيب إىل الشهادة يف القلب يقال هوى النجم
إذا سقط يقول تعاىل ﱡﭐﱁﱂﱃﱠ [النجم ]1:فهو من أمساء احلب يف ذلك احلال والفعل
منه هوى يهوى بكسر عني الفعل يف املاضي وفتحها يف املستقبل واالسم منه هوى وهو
اهلوى وهذا االسم هو الفعل املاضي من اهلوى الذي هو السقوط يقال هوى بفتح عني
الفعل يف املاضي يهوي بكسرها يف املستقبل واالسم منه هوى وسبب حصول املعىن الذي
هو اهلوى يف القلب أحد ثالثة أشياء أو بعضها أو كلها إما نظرة أو مساع أو إحسان
وأعظمها النظر وهو أثبتها فإنه ال يتغري باللقاء والسماع ليس كذلك فإنه يتغري باللقاء فإنه
يبعد أن يطابق ما صوره اخليال بالسماع صورة املذكور وأما حب اإلحسان فمعلول تزيله
الغفلة مع دوام اإلحسان لكون عني احملسن غري مشهودة وأما اهلوى الثاين فال يكون إال مع
وجود حكم الشريعة وهو قوله لداود ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ [ص ]26:يعين ال
تتبع حمابك بل اتبع حمايب وهو احلكم مبا رمسته لك مث قال ﱡﭐ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﱠ أي حيريك
ويتلفك ويعمى عليك السبيل الذي شرعته لك وطلبت منك املشي عليه وهو احلكم به
فاهلوى هنا حماب اإلنسان فأمره احلق بترك حمابه إذا وافق غري الطريق املشروعة له فإن قلت
فقد هناه عما ال يصح أن ينتهي عنه فإن احلب الذي هو اهلوى سلطانه قوي وال وجود
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لعني العقل معه قلنا ما كلفه إزالة اهلوى فإنه ال يزول إال أن اهلوى كما قلنا خيتلف متعلقة
ويكون يف موجودين كثريين وقد بينا أن اهلوى الذي هو احلب حقيقته حب االتصال يف
موجود ما أو كثريين فطلب منه تعاىل أن يعلقه باحلق الذي شرع له وهو سبيل اهلل كما
يعلقه بسبل كثرية ما هي سبيل اهلل فهذا معىن قوله ﱡﭐ ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ فما كلفه ما ال يطيق
فإن تكليف ما ال يطاق حمال على العامل احلكيم أن يشرعه فإن احتججت بتكليف اإلميان
من سبق يف علم اهلل أنه ال يؤمن كأيب جهل وأمثاله قلنا اجلواب من وجهني الوجه الواحد
إين لست أعين بتكليف ما ال يطاق إال ما جرت العادة به أنه ال يطيقه املكلف مثل أن
يقول له اصعد إىل السماء بغري سبب وامجع بني الضدين فقم يف الوقت الذي ال يقوم وإمنا
كلفه ما جرت العادة به أن يطيقه وهو اعتقاد االميان أو التلفظ به وكالمها جيد كل إنسان
يف نفسه التمكن من مثل هذا كسبا أو خلقا كيفما شئت فقل وهلذا تقوم احلجة به هلل على
العبد يوم القيامة وقد قال ﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱠ [االنعام ]149فلو كلفه ما ليس يف وسعه
عادة مل يصح قوله ﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱠ بل كان يقول وهلل أن يفعل ما يريد كما قال ﱡﭐ ﲽ
ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ ومعىن ذلك أنه ال يقال للحق مل كلفتنا وهنيتنا وأمرتنا مع علمك مبا قدرته
علينا من خمالفتك هذا موضع ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱠ[االنبياء ]23:فإنه يقول هلم هل أمرتكم مبا
تطيقونه أو مبا ال تطيقونه عندكم فالبد أن يقولوا مبا جرت العادة به أن نطيقه فقد كلفهم
ما يطيقونه فثبت إن ﱡﭐﱸﱹﱺﱠ فإهنم جاهلون بعلم اهلل فيهم زمان التكليف.
وأما العشق فهو إفراط احملبة أو احملبة املفرطة وهو قوله يف
ﱽﱠ[البقرة ]165:وهو مع صفاته لو أخذ الذي هو مسمى احلب وظهوره يف حبة القلب
الذي أيضا به مسي حبا فإذا عم اإلنسان جبملته وأعماه عن كل شيء سوى حمبوبه وسرت
تلك احلقيقة يف مجيع أجزاء بدنه وقواه وروحه وجرت فيه جمرى الدم يف عروقه وحلمه
وغمرت مجيع مفاصله فاتصلت بوجوده وعانقت مجيع أجزائه جسما وروحا ومل يبق فيه
متسع لغريه وصار نطقه به ومساعه منه ونظره يف كل شيء إليه ورآه يف كل صورة وما
يرى شيئا إال ويقول هو هذا حينئذ يسمى ذلك احلب عشقا كما حكي عن زليخا أهنا
افتصدت فوقع الدم يف األرض فانكتب به يوسف يف مواضع كثرية حيث سقط الدم
جلريان ذكر امسه جمرى الدم يف عروقها كلها.
ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ

183

وقال أبو العباس املقراين الكساد احلب أملك للنفوس من العقول وإمنا قالوا ذلك ألن
العقل يقيد صاحبه واحلب من أوصافه الضالل واحلرية ،واحلرية تنايف العقل فإن العقل
جيمعك واحلرية تفرقك قال إخوة يوسف ليعقوب ﱡﭐ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﱠ [يوسف]95:
يريدون حريته يف حب يوسف واحلرية تفرق وال جتمع وهلذا وصفت احملبة بالبث وهو
تفرق مهوم احملب يف وجوه كثرية قال تعاىل ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱠ[النساء ]1:وكذلك
قوله ﱡﭐﲈﲉﱠ [الواقعة.]6:
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يف معرفة مقام الشوق واالشتياق وهو من نعوت احملبني العشاق
اااااااااولجي ااااااااا ج
ااااااااااولجياااااااااا ل ج ج ج شااااااااازيوقج ااااااااافج
شاااااااااا قجاز اااااااااايلج
نااااااااااااا ج نقاااااااااااااو ج اااااااااااااا ج قاااااااااااااا ج
إ ج ز يااااااااااااااااالج نفااااااااااااااااا قجي ي ااااااااااااااااا ج
ااااااوج اااااالج اااااا ج اااااا ج اااااا جي اااااا ج
ااااااا ج اااااااولجهااااااا ج ااااااا اظج نناااااااوج اااااااا ج
ج شااااااااا ج ج ااااااااا ج قنااااااااا ج اااااااااي ج
هاااا ج ااااا ج ااااافو ج شاااا ج ج ااااا جغيااااا ج
جهناااااااااااومجياااااااااااله ج ينااااااااااا ج يااااااااااااي ج
اااااااااوج ااااااااا جهااااااااال ج ن ااااااااا جإ جهوهناااااااااو ج
ج

ج

يقول بعض العشاق:
ااااااااااااأا جإ جنااااااااااااأ جشاااااااااااا وجإ ااااااااااااي

جج

ج

ا اااااااااا جإ ج ناااااااااا ج اااااااااا

ج فاااااااااا ق ج

ج

الشوق يسكن باللقاء فإنه هبوب القلب إىل غائب فإذا ورد سكن واالشتياق حركة
جيدها احملب عند اجتماعه مبحبوبه فرحا به ال يقدر يبلغ غاية وجده فيه فلو بلغ سكن ألنه
ال يشبع منه فإن احلس ال يفي مبا يقوم يف النفس من تعلقها باحملبوب فهو كشارب ماء
البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشا قال اإلمام علي رضي اهلل عنه" :منهومان ال يشبعان
طالب علم وطالب دنيا" .من حيث ما هو حمب يف حتصيل كل واحد منهما وما للعلم
غاية ينتهي إليها فلهذا ال يشبع وكذلك الدنيا فإهنا مشتهي النفوس والشهوة تطلبها وقد
جتلى ذلك املشتهي يف صورة قريبة تسمى دنيا فتعلقت الشهوة هبا مث تنتقل إىل اآلخرة يف
اجلنة فتتبعها الشهوة فال تشبع أبدا ألهنا صورة ال يتناهى أمدها ولو ال الشهوة ما طابت
اجلنة فالشوق ما سكن واالشتياق ما بقي ولنا يف هذا الباب:
ج جينقااااااااااااااا ج ااااااااااااااالوجي شاااااااااااااااق ج
ااااايمجي اااااف ج اااااي ج ااااا جل قج ااااا ج ج
اااااااااااامج نااااااااااااا ج ااااااااااااالوجيقنقااااااااااااا ج
ججججججججججججج ج
لا
ااااااااااااااااااااااالل ج ا اااااااااااااااااااااا جي اااااااااااااااااااااا
اااااااااجججججي جاااااااااا ج ااااااااااوج ونقاااااااااا ج
جججججججججججججججججججججج
ناااااااااا ج ا
جهااااااااااا ج نااااااااااا ج ااااااااااا ج زنااااااااااا
ج

ج

ملا كان احلب ال يتعلق إال مبعدوم كما قدمناه يف باب احملبة كذلك الشوق ال يصح
أن يتعلق حباضر وإمنا متعلقة غائب غري مشهود له يف احلال ولذا كان الشوق من أوصاف
احملبة وهلذا يطرد وينعكس فيقال كل حمب مشتاق وكل مشتاق حمب ومن ليس مبشتاق
فليس مبحب ومن ليس مبحب فليس مبشتاق وقد ورد خرب ال علم يل بصحته إن اهلل تعاىل
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ذكر ملشتاقني إليه وقال عن نفسه إنه أشد شوقا إليهم كما يليق جبالله فشوقه إليهم أن
ينيلهم الراحة بلقاء من اشتاقوا إليه والوقت املقدر الذي ال يتبدل مل يصل فالبد من تأخر
وجود ما وقع الشوق اإلهلي إليه هذا إن صح اخلرب وال علم يل به ال من الكشف وال من
رواية صحيحة إال أنه مذكور مشهور وقد اتصفت اجلنة باالشتياق إىل علي وسلمان
وعمار وبالل وتكلم الناس يف ذلك من حيث اشتقاق أمساء هؤالء من العلو والسالمة
والعمران واالستبالل ولكن ما هو حمقق فإن الشوق أمر ذوقي ولو خطر يل هذا اخلرب حني
رأيت اجلنة لسألتها عن شوقها هلؤالء دون غريهم فإهنا أعرف بالسبب الذي أداها إىل
الشوق هلؤالء األربعة وكذلك النيب  قد رأيته مرارا وسألته عن أشياء وما خطر يل أن
أسأله عن شوق اجلنة هلؤالء بل غلين ما كان أهم علي منه والشوق علم ذوق يعرفه كل
مشتاق من نفسه.
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يف معرفة مقام احرتام الشيوخ
اااااااااوج اااااااااظج شاااااااااي جإ ج اااااااااظجهللا ج ج قااااااااااااااا جا اااااااااااااااوج ااااااااااااااااوج جااااااااااااااااو ج
اااااااااااظجزأييااااااااااا ج نااااااااااا جهللا ج
نااااااااااا ج
ج ق ااااااااااااااا جز ياااااااااااااا ه ج
هاااااااااااااا ج
ااااااااااااااااااوج اااااااااااااااااا ي جإ ج اااااااااااااااااا جهللا ج
اااااااااا ج
اااااااااا جهاااااااااا ج ن ساااااااااالج
جيسااااااااااااااأ ج اااااااااااااا جهللاجساااااااااااااا جهللا ج
و نايااااااااااو جزاااااااااا ه ج اااااااااا ج ااااااااااو ا ج
ج اااااااااافجهللا ج
اااااااااا ج شاااااااااا ي ظج ااااااااااوز
ج
ااااااااااال جااااااااااا ج اااااااااان ج ااااااااااولجزاااااااااا
ااااااااااااااااااالن جونقااااااااااااااااااو جهللاج اااااااااااااااااا جهللا ج
جززااااااااااا ج جزساااااااااانمج اااااااااا ج اااااااااا ج
نااااااا ج اااااااا ج ااااااااو جاو ناااااااااو ج اااااااا جهللا ج
جزقزااااااااا وجاو ااااااااالوج ااااااااا جشااااااااا ي ز ج
ج

ج

وملا رأينا يف هذا الزمان جهل املريدين مبراتب شيوخهم قلنا يف ذلك:
ناااااااااااااااااا ج قااااااااااااااااااو ي ج شااااااااااااااااااي
ج ساااااااااااااااااااااااااااااازن ج فااااااااااااااااااااااااااااااو

ج ج هااااااااااااااااالج شاااااااااااااااااوه ج سااااااااااااااااا
ااااااااااااا ج اااااااااااااو ج اااااااااااااوج شااااااااااااا
جج ج
ج

ج

الشيوخ نواب احلق يف العامل كالرسل  يف زماهنم بل هم الورثة الذين ورثوا
علم الشرائع عن األنبياء  غري أهنم ال يشرعون فلهم رضي اهلل عنهم حفظ الشريعة يف
العموم ما هلم التشريع وهلم حفظ القلوب ومراعاة اآلداب يف اخلصوص هم من العلماء
باهلل مبنزلة الطبيب من العامل بعلم الطبيعة فالطبيب ال يعرف الطبيعة إال مبا هي مدبرة للبدن
اإلنساين خاصة والعامل بعلم الطبيعة يعرفها مطلقا وإن مل يكن طبيبا وقد جيمع الشيخ بني
األمرين ولكن حظ الشيخوخة من العلم باهلل أن يعرف من الناس موارد حركاهتم
ومصادرها والعلم باخلواطر مذمومها وحممودها وموضع اللبس الداخل فيها من ظهور
اخلاطر املذموم يف صورة احملمود ويعرف األنفاس والنظرة ويعرف ما هلما وما حيويان عليه
من اخلري الذي يرضى اهلل ومن الشر الذي يسخط اهلل ويعرف العلل واألدوية ويعرف
األزمنة والسن واألمكنة واألغذية وما يصلح املزاج وما يفسده والفرق بني الكشف
احلقيقي والكشف اخليايل ويعلم التجلي اإلهلي ويعلم التربية وانتقال املريد من الطفولة إىل
الشباب إىل الكهولة ويعلم مىت يترك التحكم يف طبيعة املريد ويتحكم يف عقله ومىت يصدق
املريد خواطره ويعلم ما للنفس من األحكام وما للشيطان من األحكام وما حتت قدرة
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ج
ج

الشيطان ويعلم احلجب اليت تعصم اإلنسان من إلقاء الشياطني يف قلبه ويعلم ما تكنه نفس
املريد مما ال يشعر به املريد ويفرق للمريد إذا فتح عليه يف باطنه بني الفتح الروحاين وبني
الفتح اإلهلي ويعلم بالشم أهل الطريق الذين يصلحون له من الذين ال يصلحون ويعلم
التحلية اليت حيلي هبا نفوس املريدين الذين هم عرائس احلق وهم له كاملاشطة للعروس
تزينها فهم أدباء اهلل عاملون بآداب احلضرة وما تستحقه من احلرمة.
و اجلامع ملقام الشيخوخة إن الشيخ عبارة عمن مجع مجيع ما حيتاج إليه املريد
السالك يف حال تربيته وسلوكه وكشفه إىل أن ينتهي إىل األهلية للشيخوخة ومجيع ما
حيتاج إليه املريد إذا مرض خاطره وقلبه بشبهة وقعت له ال يعرف صحتها من سقمها كما
وقع لسهل يف سجود القلب وكما وقع لشيخنا حني قيل له أنت عيسى بن مرمي فيداويه
الشيخ مبا ينبغي وكذلك إذا ابتلي من خيرج ليسمع من احلق من خارج ال من نفسه مبحرم
يؤمر بفعله أو ينهى عن واجب فيكون الشيخ عارفا بتخليصه من ذلك حىت ال جيري عليه
لسان ذنب مع صحة املقام الذي هو فيه فهم أطباء دين اهلل فمهما نقصهم شيء مما
حيتاجون إليه يف التربية فال حيل له أن يقعد على منصة الشيخوخة فإنه يفسد أكثر مما يصلح
ويفنت كاملتطبب يعل الصحيح ويقتل املريض فإذا انتهى إىل هذا احلد فهو شيخ يف طريق
اهلل جيب على كل مريد حرمته والقيام خبدمته والوقوف عند مرامسه ال يكتم عنه شيئا مما
يعلم أن اهلل يعلمه منه خيدمه ما دامت له حرمة عنده فإن سقطت حرمته من قلبه فال يقعد
عنده ساعة واحدة فإنه ال ينتفع به ويتضرر فإن الصحبة إمنا تقع املنفعة فيها باحلرمة فمىت
ما رجعت احلرمة له يف قلبه حينئذ خيدمه وينتفع به فإن الشيوخ على حالني شيوخ عارفون
بالكتاب والسنة قائلون هبا يف ظواهرهم متحققون هبا يف سرائرهم يراعون حدود اهلل
ويوفون بعهد اهلل قائمون مبراسم الشريعة ال يتأولون يف الورع آخذون باالحتياط جمانبون
ألهل التخليط مشفقون على األمة ال ميقتون أحدا من العصاة حيبون ما أحب اهلل ويبغضون
ما أبغض اهلل ببغض اهلل ال تأخذهم يف اهلل لومة الئم ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴ ﱠ اجملمع عليه ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷﱠ[آل عمران ]114:ويعفون عن الناس
يوقرون الكبري ويرمحون الصغري ومييطون األذى عن طريق اهلل وطريق الناس يدعون يف اخلري
باألوجب فاألوجب يؤدون احلقوق إىل أهلها يربون إخواهنم بل الناس أمجعهم ال يقتصرون
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باجلود على معارفهم جودهم مطلق الكبري هلم أب واملثل هلم أخ وكفؤ والصغري هلم ابن
ومجيع اخللق هلم عائلة يتفقدون حوائجهم إن أطاعوا رأوا احلق موفقهم يف طاعتهم إياه
وإن عصوا سارعوا بالتوبة واحلياء من اهلل والموا نفوسهم على ما صدر منهم وال يهربون
ﱌ
ﱋ
يف معاصيهم إىل القضاء والقدر فإنه سوء أدب مع اهلل هينون لينون ذوو مقة ﱡﭐ ﱊ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ [الفتح ]29:يف نظرهم رمحة لعباد اهلل كأهنم يبكون اهلم عليهم أغلب من
الفرح ملا يعطيه موطن التكليف فمثل هؤالء هم الذين يقتدي هبم وجيب احترامهم وهم
الذين إذا رأوا ذكر اهلل.
وطائفة أخرى من الشيوخ أصحاب أحوال عندهم تبديد ليس هلم يف الظاهر ذلك
التحفظ تسلم هلم أحواهلم وال يصحبون ولو ظهر عليهم من خرق العوائد ما عسى إن
يظهر ال يعول عليه مع وجود سوء أدب مع الشرع فإنه ال طريق لنا إىل اهلل إال ما شرعه
فمن قال بأن مث طريقا إىل اهلل خالف ما شرع فقوله زور فال يقتدى بشيخ ال أدب له وإن
كان صادقا يف حاله ولكن حيترم واعلم أن حرمة احلق يف حرمة الشيخ وعقوقه يف عقوقه
هم حجاب احلق احلافظون أحوال القلوب على املريدين فمن صحب شيخا ممن يقتدي به
ومل حيترمه فعقوبته فقدان وجود احلق يف قلبه والغفلة عن اهلل وسوء األدب عليه يدخل عليه
يف كالمه ويزامحه يف رتبته فإن وجود احلق إمنا يكون لألدباء والباب دون غري األدباء مغلق
وال حرمان أعظم على املريد من عدم احترام الشيوخ قال بعض أهل اهلل يف جمالس أهل اهلل
من قعد معهم يف جمالسهم وخالفهم يف شيء مما يتحققون به يف أحواهلم نزع اهلل نور
االميان من قلبه فاجللوس معهم خطر وجليسهم على خطر واختلف أصحابنا يف حق املريد
مع شيخ آخر خالف شيخه هل حاله معه من جانب احلق مثل شيخه أم ال فكلهم قالوا
بوجوب حرمته عليه والبد هذا موضع إمجاعهم وما عدا هذا فمنهم من قال حاله معه على
السواء من حاله مع شيخه ومنهم من فصل وقال ال تكون الصورة واحدة إال بعد أن يعلم
املريد أن ذلك الشيخ اآلخر ممن يقتدي به يف الطريق وأما إذا مل يعرف ذلك فال وهلذا وجه
ولآلخر وجه النيب  يقول للمرأة" :إمنا الصرب عند الصدمة األوىل" وكانت قد جهلت أنه
رسول اهلل  واملريد ال يقصد إال احلق فإذا ظهر مقصوده حيث ظهر قال به وأخذه فإن
الرجال إمنا يعرفون باحلق ال يعرف احلق هبم واألصل إنه كما مل يكن وجود العامل بني
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اهلني وال املكلف بني رسولني خمتلفي الشرائع وال امرأة بني زوجني كذلك ال يكون املريد
بني شيخني إذا كان مريد تربية فإن كانت صحبة بال تربية فال يبايل بصحبة الشيوخ كلهم
ألنه ليس حتت حكمهم وهذه الصحبة تسمى صحبة الربكة غري أنه ال جييء منه رجل يف
طريق اهلل فاحلرمة أصل يف الفالح.
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يف معرفة مقام السماع
اااااااالهوجإ ياااااااامجن ااااااااي ظج اااااااا ج شااااااااف ج ج ااااايمج سااااا و جسااااا ج سااااا و ج ونااااا ج
ااااااااال ج ااااااااا ج زقييااااااااا ج يااااااااا ج النااااااااا ج اااااااااا لجيفناااااااااا ج اااااااااالج ناااااااااا ج قاااااااااا ج
ج سااااااا و ج ااااااا ج زاااااااو جهااااااا ج ااااااالو ج ي يااااااااااااا ج ااااااااااااالج نااااااااااااا ج وااااااااااااا ق ج
اااااااا جينواااااااا ج ناااااااا ج اااااااالج نواااااااا ج
إ ج زقنااااااااااااااا جااااااااااااااااو ق جسااااااااااااااا و نو ج
اااااااااااا ج اااااااااااا ج ساااااااااااا و جاز قاااااااااااا ج
هللاجيسااااااااااا فج اااااااااااوجيقااااااااااا لج ايااااااااااا ج
ااااالج ااااا جسااااا و نوج ااااا ج ااااا لج ااااا ج ج ااااااااا جن اااااااا ج ن اااااااا ج ااااااااي ج نواااااااا ج
ن اااااااااا جإ اااااااااا جزق ي اااااااااا ج اااااااااا ج يااااااااااظ ج ز اااااا ج ناااااا ج ناااااا ج شاااااا ي ج هاااااا ج
و سااااااا فج شااااااا ج اااااااوجز قااااااا ج اااااااو ج از نااااااااااااااااااا ج ز قااااااااااااااااااا ج ز نااااااااااااااااااا ج
ج

ج

قال تعاىل ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱠ [النور ]21:وقال ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﱠ [احلج ]61:فقدمه على
العلم والبصر أول شيء علمناه من احلق وتعلق به منا القول منه والسماع منا فكان عنه
الوجود وكذلك نقول يف هذا الطريق كل مساع ال يكون عنه وجد وعن ذلك الوجد
وجود فليس بسماع فهذه رتبة السماع اليت يرجع إليها أهل اهلل ويسمعون فقوله تعاىل
للشيء قبل كونه ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ [النحل ]40:هو الذي يراه أهل
السماع يف قول القائل وهتيؤ السامع املقول له ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ
[النحل ]40:للتكوين مبنزلة الوجد يف السماع مث وجوده يف عينه عن قوله ﱡﭐﲳ ﲴ ﲵ
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ[النحل ]40:كما قال تعاىل ﱡﭐ ﲻ ﲼ ﱠ مبنزلة الوجود الذي
جيده أهل السماع يف قلوهبم من العلم باهلل الذي أعطاهم السماع يف حال الوجد فمن مل
يسمع مساع وجود فما مسع وهلذا جعل القوم الوجود بعد الوجد وملا مل يصح الوجود أعين
وجود العامل إال بالقول من اهلل والسماع من العامل مل يظهر وجود طرق السعادة وعلم
الفرق بينها وبني طرق الشقاء إال بالقول اإلهلي والسماع الكوين فجاءت الرسل بالقول
مجيعهم من قرآن وتوراة وإجنيل وزبور وصحف فما مث إال قول ومساع غري هذين مل يكن
فلو ال القول ما علم مراد املريد ما يريده منا ولو ال السمع ما وصلنا إىل حتصيل ما قيل لنا.
فبالقول نتصرف وعن القول نتصرف مع السماع فهما مرتبطان ال يصح استقالل
واحد منهما دون اآلخر ومها نسبتان فبالقول والسماع نعلم ما يف نفس احلق إذ ال علم لنا
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إال بإعالمه وإعالمه بقوله وال يشترط يف القول اآللة وال يف السماع بل قد يكون بآلة
وبغري آلة وأعين بآلة القول اللسان وآلة السماع األذن فإذا علمت مرتبة السماع يف الوجود
ومتيزه عن غريه من النسب فاعلم أن السماع عند أهل اهلل مطلق ومقيد فاملطلق هو الذي
عليه أهل اهلل ولكن حيتاجون فيه إىل علم عظيم باملوازين حىت يفرقوا بني قول االمتثال وبني
قول االبتالء وليس يدرك ذلك كل أحد ومن أرسله من غري ميزان ضل وأضل واملقيد هو
السماع املقيد بالنغمات املستحسنات اليت يتحرك هلا الطبع حبسب قبوله وهو الذي يريدونه
غالبا بالسماع ال السماع املطلق فالسماع على هذا احلد ينقسم على ثالثة أقسام مساع
إهلي ومساع روحاين ومساع طبيعي فالسماع اإلهلي باألسرار وهو السماع من كل شيء
ويف كل شيء وبكل شيء والوجود عندهم كله كلمات اهلل وكلماته ال تنفد وهلم يف
مقابلة هذه الكلمات إمساع ال تنفد حتدث هلم هذه األمساع يف سرائرهم حبدوث الكلمات
وهو قوله ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ [االنبياء ]2:فمنهم من أعرض بعد
السماع ومنهم من وقف عند ما مسع وهذا مقام ال يعلمه كل أحد وما يف الوجود إال هو
ولكن جيهل وال يعلم وهو يتعلق بأمساء اهلل تعاىل على كثرهتا فلكل اسم لسان ولكل لسان
قول ولكل قول منا مسع والعني واحد من القائل والسامع فإن كان نداء أجبنا وامتثلنا
وكان من قوله إن قال لنا ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑﱠ [غافر ]60:فكما قال ومسعنا أمرنا عند
ما جعل فينا قوة القول أن نقول فيسمع هو تعاىل فمنا من يقول به كما قال إن اهلل قال
على لسان عبده مسع اهلل ملن محده فكالم صاحب هذا املقام كله نيابة ومنا من يقول بنفسه
يف زعمه وما هو كذلك يف نفس األمر فإن اهلل عند لسان كل قائل فكما أنه ليس يف
الوجود إال اهلل كذلك ما مث قائل وال سامع إال اهلل وكما قسمنا قولنا بني من يقول باهلل
ويقوله بنفسه كذلك مساعنا منا من يسمع بربه وهو قوله كنت مسعه الذي يسمع به .ومنا
من يسمع بنفسه يف زعمه واألمر على خالفه فهذا هو السماع اإلهلي وهو سار يف مجيع
املسموعات.
وأما السماع الروحاين فمتعلقه صريف األقالم اإلهلية يف لوح الوجود احملفوظ من
التغيري والتبديل فالوجود كله رق منشور والعامل فيه كتاب مسطور فاألقالم تنطق وآذان
العقول تسمع والكلمات ترتقم فتشهد وعني شهودها عني الفهم فيها بغري زيادة وال ينال
هذا السماع إال العقول اليت ظهرت ملستوي وملا كان السماع أصله على التربيع وكان
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أصله عن ذات ونسبة وتوجه وقول فظهر الوجود بالسماع اإلهلي كذلك السماع
الروحاين عن ذات ويد وقلم وصريف قلم فيكون الوجود للنفس الناطقة يف مساع صريف
هذه األقالم يف ألواح القلوب بالتقليب والتصريف وكذلك السماع الطبيعي مبناه على
أربعة أمور حمققة فإن الطبيعة مربعة معقولة من فاعلني ومنفعلني فأظهرت األركان األربعة
أيضا فظهرت النشأة الطبيعية على أربعة أخالط وأربع قوى قامت عليها هذه النشأة وكل
خلط منها يطلب بذاته من حيركه لبقائه وبقاء حكه فإن السكون عدم فأوجد يف نفوس
العلماء حني مسعوا صريف األقالم ما ينبغي أن حيرك به هذه النشأة الطبيعية فأقاموا هلا أربع
نغمات لكل خلط من هذه األخالط نغمة يف آلة خمصوصة وهي املسماة يف املوسيقى وهو
علم األحلان واألوزان بالبم والزير واملثىن واملثلث كل واحد من هذه حيرك خلطا من هذه
األخالط ما بني حركة فرح وحركة بكاء وأنواع احلركات وهذا هلا مبا هي نشأة طبيعية ال
مبا هي روحانية فإن احلركة يف النشأة الطبيعية والسماع الطبيعي ال يكون معه علم أصال
وإمنا صاحبه جيد طربا يف نفسه أو حزنا عند مساع هذه النغمات من هذه اآلالت ومن
أصوات القوالني وال جيد معها علما أصال فإنه ليس هذا حظ السماع الطبيعي مع احلال
الصحيح والوجد الصحيح الذي يطلبه الطبع وهو مساع الناس اليوم والسماع الروحاين
يكون معه علم ومعرفة يف غري مواد مجلة واحدة والسماع اإلهلي يكون معه علم ومعرفة يف
مواد ويف غري مواد عام التعلق جيده يف السماع الطبيعي والروحاين لكن بالسمع اإلهلي
الذي خيص الطبع والعقل خاصة ومنهم من يعلم ذلك ومنهم من ال يعلمه مع كونه جيده
وال يقدر على إنكار ما جيد فسماع احلق مطلق كما أن وجوده مطلق ومتييزه عسري.
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يف معرفة مقام الرؤيا وهي املبشرات
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للرؤيا مكان وحمل وحال

فحاهلا النوم وهو الغيبة عن احملسوسات الظاهرة املوجبة للراحة ألجل التعب الذي
كانت عليه هذه النشأة يف حال اليقظة من احلركة وإن كان يف هواها قال تعاىل ﱡﭐ ﱟ
ﱠ ﱡ ﱠ [النبأ ]9:يقول وجعلنا النوم لكم راحة تستريح به النفوس وهو على قسمني
قسم انتقال وفيه بعض راحة 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 الليل وإن وقع بالنهار كما جعل
النهار للمعاش وإن وقع بالليل ولكن احلكم للغالب فأما قسم االنتقال فهو النوم الذي
يكون معه الرؤيا فتنقل هذه اآلالت من ظاهر احلس إىل باطنه لريى ما تقرر يف خزانة
اخليال الذي رفعت إليه احلواس ما أخذته من احملسوسات وما صورته القوة املصورة اليت
هي من بعض خدم هذه اخلزانة لترى هذه النفس الناطقة اليت ملكها اهلل هذه املدينة ما
استقر يف خزانتها كما جرت العادة يف امللوك إذا دخلوا خزائنهم يف أوقات خلواهتم
ليطلعوا على ما فيها وعلى قدر ما كمل هلذه النشأة من اآلالت اليت هي اجلوارح واخلدام
الذين هم القوي احلسية يكون االختزان فثم خزانة كاملة لكمال احلياة ومث خزانة ناقصة
كاألكمه فإنه ال ينتقل إىل خزانة خياله صور األلوان واخلرس ال ينتقل إىل خزانة اخليال
صور األصوات وال احلروف اللفظية هذا كله إذا عدمها يف أصل نشأته وأما إذا طرأت
عليه هذه اآلفات فال فإنه إذا انتقل بالنوم إىل باطن النشأة ودخل اخلزانة وجد صور األلوان
اليت اختزهنا فيها قبل طرق اآلفة وكذلك كل ما أعطته قوة من قوى احلس الذين هم جباة
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هذه اململكة وهلل جتل يف هذه اخلزانة يف صورة طبيعية بصفات طبيعية مثل قوله " :رأيت
ريب يف صورة شاب" .وهو ما يراه النائم يف نومه من املعاين يف صور احملسوسات ألن
اخليال هذه حقيقته أن جيسد ما ليس من شأنه أن يكون جسدا وذلك ألن حضرته تعطي
ذلك وما مث يف طبقات العامل من يعطي األمر على ما هو عليه سوى هذه احلضرة اخليالية
فإهنا جتمع بني النقيضني وفيها تظهر احلقائق على ما هي عليه ألن احلق يف األمور أن تقول
يف كل أمر تراه أو تدركه بأي قوة كان اإلدراك إن ذلك الذي أدركته هو ال هو كما قال
ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ [األنفال ]17:فال تشك يف حال الرؤيا يف الصورة اليت تراها أهنا عني
ما قيل لك إنه هو وما تشك يف التعبري إذا استيقظت أنه ليس هو وال تشك يف النظر
الصحيح أن األمر هو ال هو قيل أليب سعيد اخلراز :مب عرفت اهلل ،قال :جبمعه بني الضدين،
فكل عني متصفة بالوجود فهي ال هي فالعامل كله هو ال هو واحلق الظاهر بالصورة هو ال
هو فهو احملدود الذي ال حيد واملرئي الذي ال يرى وما ظهر هذا األمر إال يف هذه احلضرة
اخليالية يف حال النوم أو الغيبوبة عن ظاهر احملسوسات بأي نوع كان وهي يف النوم أمت
وجودا وأعمه ألنه للعارفني والعامة وحال الغيبة والفناء واحملو وشبه ذلك ما عدا النوم ال
يكون للعامة يف اإلهليات فما أوجد اهلل شيئا من الكون على صورة األمر على ما هو عليه
يف نفسه إال هذه احلضرة فلها احلكم العام يف الطرفني كما للممكن قبول النقيضني فيكون
له ذلك ذوقا فإن الذي يستحيل عليه العدم وإن كان له العلم بالعدم ال يكون علمه ذاتيا
وهو الذي يسمى ذوقا خبالف املمكن فإن العدم له ذوق والذي يستحيل عليه الوجود
والعلم به ال ذوق له يف الوجود رأسا واملمكن له يف الوجود ذوق فأوجد اهلل هذه احلضرة
اخليالية ليظهر فيها األمر الذي هو األصل على ما هو عليه.
فاعلم أن الظاهر يف املظاهر مظاهر األعيان هو الوجود احلق وأنه ما هو ملا ظهر به
من األشكال والنعوت اليت أعيان املمكنات عليها وجعل هذه احلضرة كاجلسر بني الشطني
للعبور عليه من هذا الشط إىل هذا الشط فجعل النوم معربا وجعل املشي عليه عبورا قال
تعاىل ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ [يوسف .]43:وجعل إدراك ذلك يف حالة تسمى راحة
وهي النوم من حقيقة قوله ﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ [ق]38:
فأضاف العمل إليه وذكر يف اخللق أنه بيديه وبأيد وبيده وبقوله مث أعلمنا أنه وإن اتصف
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بالعمل إنه مل يؤثر فيه تعب فقال ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ [ق .]38:وقال
[األحقاف .]33:فمن هذه احلقيقة ظهرت األعمال العظيمة احملرجة املتعبة يف النوم الذي
هو راحة البدن أي الطبيعة مسترحية يف هذه احلال من احلركات احلسية الظاهرة فهذا هو
العمل العظيم يف راحة من حيث ال يشعر إنه يف راحة وال سيما إذا رأى يف النوم أمورا
هائلة مفزعة فإذا استيقظ وجد الراحة فعلم أنه كان يف راحة من حيث ال يشعر ومنهم من
يعلم يف النوم أنه يف النوم والناس فيه على طبقات وإمنا مسينا هذه احلالة بانتقال ألن املعاين
تنتقل من جتريدها عن املواد إىل لباس املواد كظهور احلق يف صور األجسام والعلم يف
صورة اللنب وما أشبه ذلك.

ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ

واالنتقال الثاين انتقال احلواس من الظاهر احملسوس إىل هذه احلضرة بالظاهر
احملسوس ولكن له يف هذه احلضرة ثبوته الذي له يف حضرة اليقظة فإنه سريع التبدل يف
هذه احلضرة كما يتبدل يف اليقظة يف صور خمتلفة يف باطنه ال يف ظاهره فباطنه يف اليقظة
هي هذه احلضرة ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ [الفرقان .]47:فإن الليل ال يعطي للناظر يف نظرة
سوى نفسه فهو يدرك وال يدرك به فإنه غيب وظلمة والغيب والظلمة يدركان وال يدرك
هبما والضوء يدرك ويدرك به وهو حال اليقظة فلهذا تعرب الرؤيا وال يعرب ما أدركه احلس
فإذا ارتقى اإلنسان يف درج املعرفة علم أنه نائم يف حال اليقظة املعهودة وأن األمر الذي
هو فيه رؤيا إميانا وكشفا وهلذا ذكر اهلل أمورا واقعة يف ظاهر احلس وقال ﱡﭐ ﲰ ﱠ
[احلشر .]59:وقال ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ [آل عمران ]13:أي جوزوا واعربوا مما ظهر
لكم من ذلك إىل علم ما بطن به وما جاء له قال " :الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا
ولكن ال يشعرون" .وهلذا قلنا إميانا وقد ذكرنا هذا املقام مستوىف يف باب املعرفة من هذا
الكتاب وقد تقدم وهو الباب السابع والسبعون ومائة فالوجود كله نوم ويقظته نوم
فالوجود كله راحة والراحة رمحة فـ ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﱠ [غافر ]7:فإليها املال تقول
املالئكة هلل ﱡﭐﲰﲱﲲﲳ ﲴﱠ[غافر ]7:وهنا سر إن حبثت عليه انتهيت إليه وهو
رمحته باألمساء احلسىن يف ظهور آثارها فمنتهى علمه منتهى رمحته مث أرجع وأقول وإن
حصل يف الطريق تعب فهو تعب يف راحة كاألجري حيمل التعب أو يستلذه ملا يكون يف
نفسه من راحة األجرة اليت ألجل حصوهلا عمل فيحجبه عن التعب وجود راحة األجرة
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فإذا قبضها دخل يف راحة النوم بالليل فركدت جوارحه عن احلركة فوجد الراحة فانتقل
من راحة األجرة إىل راحة النوم فعلى التحقيق أن صور العامل للحق من االسم الباطن صور
الرؤيا للنائم والتعبري فيها كون تلك الصور أحواله فليس غريه كما أن صور الرؤيا أحوال
الرائي ال غريه فما رأى إال نفسه فهذا هو قوله إنه ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦﱠ[الروم.]8:
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يف معرفة املكان
نفااااااااا ج قاااااااااو جهااااااااا ج اااااااااو ج إنااااااااا ج
اااااا ج ااااااو ج ياااااا جي اااااا ج اااااا ج اااااال ج
ج اااااااااو جهااااااااا ج ااااااااالوجيااااااااا جإل ج
ااااااااااا ج ساااااااااااينظج جز ااااااااااا ج قيااااااااااا ج
هااااااا ج اااااااو ج اااااااوج ااااااا ج ااااااا جزاااااااواف ج

ني ااااااااااااااااا جاساااااااااااااااا ج اااااااااااااااا
ااااااااااوجنو اااااااااا ج اااااااااا جاقياااااااااا ج ااااااااااو
ااااااااااا ج اااااااااااولجاساااااااااااي ج ااااااااااااو
هاااااااا ج قاااااااا ج اااااااا ج اااااااا ج اااااااااو
اااااااااو
ااااااااا ج و ااااااااا ج
هااااااااا ج

قال تعاىل ﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ [األحزاب ]13:وقال تعاىل يف إدريس
ﱳ ﱴ ﱠ [مرمي ]57:واملكان نعت إهلي يف العموم واخلصوص أما يف العموم فقوله ﱡﭐﱹ
ﱺﱻﱼ ﱠ [طه ]5:وأما يف اخلصوص فقوله وسعين قلب عبدي املؤمن .وأما عموم
العموم فإن يكون حبيث أنت وهو قوله ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ [احلديد ]4:فذكر األينية
واملكان يف الذوات كاملكانة يف املراتب واملكان عند القوم منزلة يف البساط هي ألهل
الكمال الذين جازوا املقامات واألحوال واجلالل واجلمال فال صفة هلم وال نعت وال مقام
كأيب يزيد اعلم أن عبور املقامات واألحوال هو من خصائص احملمديني وال يكون إال
ألهل األدب جلساء احلق على بساط اهليبة مع األنس الدائم ألصحابه االعتدال والثبات
والسكون غري إن هلم سرعة احلركات يف الباطن يف كل نفس فـ ﱡﭐ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ
ﳝ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢﱠ[النمل ]88:إن جتلى هلم احلق
ﳖ ﳘﳙﳚﳛﳜ ﳞ
ﳗ
ﳓﳔﳕ
يف صورة حمدودة أطرقوا فرأوه يف إطراقهم مقلبا أحواهلم على غري الصورة اليت جتلى هلم
فيها فأورثهم اإلطراق فهم بني تقييد وإطالق ال مقام حيكم عليهم فإنه ما مث فهم أصحاب
مكان يف بساط النشأة وهم أصحاب مكانة يف عدم القرار فهم من حيث مكانتهم
متنوعون ومن حيث مكاهنم ثابتون فهم بالذات يف مكاهنم وهم باألمساء اإلهلية يف مكانتهم
فمن األمساء هلم املقام احملمود واملكانة الزلفى يف اليوم املشهود والزور والوفود ومن الذات
هلم املكان احملدود واملعىن املقصود والثبات على الشهود وحالة الوجود ورؤيته يف كل
موجود يف سكون ومخود يشهدونه يف العماء بالعني اليت يشهدونه هبا يف االستواء بالعني
اليت يشهدونه هبا يف السماء الدنيا بالعني اليت يشهدونه هبا يف األرض بالعني اليت يشهدونه
ﱡﭐ ﱲ
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هبا يف املعية بالعني اليت يشهدونه هبا يف ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى ]11:وهذا كله من
نعوت املكان.
وأما شهودهم من حيث املكانة فتختلف عيوهنم باختالف النسب فالعني اليت
يشهدونه هبا يف كذا ليست العني اليت يشهدونه هبا يف أمر آخر واملشهود يف عني واحدة
والشاهد من عني واحدة والنظرة ختتلف باختالف املنظور إليه فمنا من يرى اختالف النظر
الختالف املنظور ومنا من يرى اختالف املنظور الختالف النظر وكل له شرب معلوم
فاملكان يطلب فرغ ربك واملكانة تطلب ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ [الرمحن ]129:وﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ ﱠ [الرمحن ]31:فجاء بلفظ الثقلني أعالما من خاطب ومن يريد وحنن مركبون من
ثقيل وخفيف فاخلفيف للمكانة والثقيل للمكان ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱠ [طه ]5:فثبتت
الرمحة فلم تزل وأثرت يف النزول إىل السماء الدنيا فما نزل ليسلط عذابا وإمنا نزل ليقبل
تائبا وجييب داعيا ويغفر ملستغفر ويعطي سائال فذكر هذا كله ومل يذكر شيئا من القهر
ألنه نزل من عرش الرمحن فاملكان رمحة حيث كان ألن فيه استقرار األجسام من تعب
االنتقال إال تراهم يف حال العذاب كيف وصفهم باالنتقال بتبديل اجللود والتبديل انتقال
إىل أن يفرغ امليقات واألمر احلقيقي للمكانة فإنه ال يصح الثبوت على أمر واحد يف
الوجود فاملكان ثبوت يف املكانة كما نقول يف التمكني أنه متكني يف التلوين ال أن التلوين
يضاد التمكني كما يراه من ال علم له باحلقائق.
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يف معرفة النفس بفتح الفاء
نفااااااااااااامج ااااااااااااا ج ااااااااااااا جنفسااااااااااااا ج
ااااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااااا جشاااااااااااااااااااااوه ج
إ ج سااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااالج ا ااااااااااااااااااا ج
اااااااااااااو ج يااااااااااااا ج ااااااااااااا ج
ااااااااااااا ج

هااااااااا ج ااااااااا ج ااااااااا ج ااااااااا ج سااااااااا
اااااااااا ج اااااااااا ج اااااااااا ج اااااااااا جنفساااااااااا
ااااااااا ج شاااااااااز ولج ناااااااااو ج ااااااااا ج اسااااااااا
نااااااااااااااو ج ياااااااااااااا ج اااااااااااااا ج ساااااااااااااا

يف الذكر بالتهليل

من التوحيد :من نفس الرمحن هو قوله
ﱻﱠ [الدخان ]8:هذا توحيد الربكة ألنه يف السورة اليت ذكر فيها أنه أنزله يف ﱡﭐ ﱉ
ﱊﱠ [الدخان ]3:وهي ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱠ [القدر ]1:املوافقة ليلة النصف من شعبان
املخصوصة باآلجال وهلذا نعت هذا التوحيد بأنه ﱡﭐ ﱵ ﱶﱠ [الدخان ]8:وهو قوله
ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ [الدخان ]4:أي حمكم فتظهر احلكم فيه اليت جاءت هبا الرسل
اإلهليون ونطقت هبا الكتب اإلهلية رمحة بعباد اهلل عامة وخاصة فكل موجود يدركها وما
كل موجود يعلم من أين صدرت فهي عامة احلكم خاصة العلم إذ كانت االستعدادات من
القوابل خمتلفة فأين نور الشمس من نور السراج يف اإلضاءة ومع هذا فأخذ الشمس من
السراج امسه وافتقر إليه مع كونه أضوأ منه وجعل نبيه يف هذا املقام سراجا منريا وبه ضرب
اهلل املثل يف نوره الذي أنار به السموات واألرض فمثل صفته بصفة املصباح مث ذكر ما
أوقع به التشبيه مما ليس يف الشمس من اإلمداد واالعتدال مع وجود االختالف بذكر
الشجرة من التشاجر املوجود يف العامل الختالف األلسنة واأللوان اليت جعل اهلل فيها من
اآليات يف خلقه وذكر املشكاة وما هي للشمس فلنور السموات واألرض الذي هو نور
اهلل مشكاة يعرفها من وحده هبذا التوحيد املبارك الذي هو توحيد الربكة ويف هذه املشكاة
مصباح وهو عني النور الذي حتفظه هذه املشكاة من اختالف األهواء وحكمها فيما يقع
يف السرج من احلركة واالضطراب وإذا تقوت األهواء أدى إىل طفئ السرج كذلك يغيب
احلق بني املتنازعني وخيفى وحيصل فيه احلرية ملا نزلت ليلة القدر تالحا رجالن فارتفعت
فإهنا ال تقبل التنازع وملا كانت األنبياء ال تأيت إال باحلق وهو النور املبني لذلك قال :
"عند نيب ال ينبغي تنازع" فال ينازع من عنده نور مث إن هلذا املصباح الذي ضرب به املثل
ﱶﱸ ﱹﱺ
ﱷ
ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
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ﱡﭐﲦﱠ فللنور اإلهلي زجاجة يعرفك هذا التوحيد ما هي تلك الزجاجة وليس ذلك
للشمس والزجاجة تشبه الكوكب الدري فإذا كان احملل الذي ظهر فيه املصباح مشبه
بالكوكب الدري الذي هو الشمس فكيف يكون قدر السراج يف املنزلة وهو صاحب
املنزل مث قال يف هذا السراج إنه ﱡﭐ ﱄ ﱠ أي يتوقد ويضيء ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ
[النور ]35:فالبد للنور اإلهلي من حقيقة هبا يقع التشبيه بالشجرة كما جاء يف اختالف
األمساء اإلهلية من الضار النافع واملعز املذل واحمليي املميت وأمساء التقابل مث إن هذه الشجرة
ﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ [النور ]35:فوصفها باالعتدال فلهذا كان السراج املذكور الذي وقع
به التشبيه هو السراج الذي يف املشكاة والزجاجة فيكون حمفوظا عن احلركة واالضطراب
لكون الشجرة ال شرقية وال غربية فهذا كله ال يوجد يف غري السراج والبد أن يعترب هذا
كله يف النور اإلهلي.
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يف االسم الغني
وتوجهه على إجياد الفلك األطلس وهو فلك الربوج واستعانته باالسم الدهر وإجياد
حرف اجليم من احلروف والطرف من املنازل.
اعلم أن هذا االسم جعل هذا الفلك أطلس ال كوكب فيه متماثل األجزاء مستدير
الشكل ال تعرف حلركته بداية وال هناية وما له طرف بوجوده حدثت األيام السبعة
والشهور والسنون ولكن ما تعينت هذه األزمنة فيه إال بعد ما خلق اهلل يف جوفه من
العالمات اليت ميزت هذه األزمنة وما عني منها هذا الفلك سوى يوم واحد وهي دورة
واحدة عينها مكان القدم من الكرسي فتعينت من أعلى فذلك القدر يسمى يوما وما
عرف هذا اليوم إال اهلل تعاىل لتماثل أجزاء هذا الفلك وأول ابتداء حركته وكان ابتداء
حركته وأول درجة من برج اجلوزاء يقابل هذا القدم وهو من الربوج اهلوائية فأول يوم يف
العامل ظهر كان بأول درجة من اجلوزاء ويسمى ذلك اليوم األحد فلما انتهى ذلك اجلزء
املعني عند اهلل من هذا الفلك إىل مقارنة ذلك القدم من الكرسي انقضت دورة واحدة هي
اجملموع قابلت أجزاء هذا الفلك كلها من الكرسي موضع القدم منه فعمت تلك احلركة
كل درجة ودقيقة وثانية وما فوق ذلك يف هذا الفلك فظهرت األحياز وثبت وجود
اجلوهر الفرد املتحيز الذي ال يقبل القسمة من حركة هذا الفلك مث ابتدأ عند هذه النهاية
بانتقال آخر يف الوسط أيضا إىل أن بلغ الغاية مثل احلركة األوىل جبميع ما فيه من األجزاء
األفراد اليت تألف منها ألنه ذو كميات وتسمى هذه احلركة الثانية يوم اإلثنني إىل أن كمل
سبع حركات دورية كل حركة عينتها صفة إهلية والصفات سبع ال تزيد على ذلك فلم
يتمكن أن يزيد الدهر على سبعة أيام يوما فإنه ما مث ما يوجبه فعاد احلكم إىل الصفة األوىل
فأدارته ومشى عليه اسم األحد وكان األوىل بالنظر إىل الدورات أن تكون ثامنة لكن ملا
كان وجودها عن الصفة األوىل عينها مل يتغري عليها امسها وهكذا الدورة اليت تليها إىل سبع
دورات مث يبتدئ احلكم كما كان أول مرة عن تلك الصفة ويتبعها ذلك االسم أبد
اآلبدين دنيا وآخرة حبكم العزيز العليم فيوم األحد عن صفة السمع فلهذا ما يف العامل إال
من يسمع األمر اإلهلي يف حال عدمه بقوله ﱡﭐ ﲯ ﱠ ويوم اإلثنني وجدت حركته عن
202

صفة احلياة وبه كانت احلياة يف العامل فما يف العامل جزء إال وهو حي ويوم الثالثاء وجدت
حركته عن صفة البصر فما يف العامل جزء إال وهو يشاهد خالقه من حيث عينه ال من
حيث عني خالقه ويوم األربعاء وجدت حركته عن صفة اإلرادة فما يف العامل جزء إال وهو
يقصد تعظيم موجدة ويوم اخلميس وجدت حركته عن صفة القدرة فما يف الوجود جزء
إال وهو متمكن من الثناء على موجدة ويوم اجلمعة وجدت حركته عن صفة العلم فما يف
العامل جزء إال وهو يعلم موجدة من حيث ذاته ال من حيث ذات موجدة وقيل إمنا وجد
عن صفة العلم يوم األربعاء وهو صحيح فإنه أراد علم العني وهو علم املشاهدة والذي
أردناه حنن إمنا هو العلم اإلهلي مطلقا ال العلم املستفاد وهذا القول الذي حكيناه أنه قيل ما
قاله يل أحد من البشر بل قاله يل روح من األرواح فأجبته هبذا اجلواب فتوقف فالقى عليه
أن األمر كما ذكرناه ويوم السبت وجدت حركته عن صفة الكالم فما يف الوجود جزء
إال وهو يسبح حبمد خالقه ولكن ال نفقة تسبيحه إن اهلل ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ [فاطر ]41:فما
يف العامل جزء إال وهو ناطق بتسبيح خالقه عامل مبا يسبح به مما ينبغي جلالله قادر على ذلك
قاصد له على التعيني ال لسبب آخر فمن وجد عن سبب مشاهدة عظمة موجدة حي
القلب مسيع ألمره فتعينت األيام أن تكون سبعة هلذه الصفات وأحكامها فظهر العامل حيا
مسيعا بصريا عاملا مريدا قادرا متكلما فعمله على شاكلته كما قال تعاىل ﱡﭐﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﲳﱠ[اإلسراء ]84:والعامل عمله فظهر بصفات احلق فإن قلت فيه إنه حق صدقت
فإن اهلل قال ﱡﭐﱋ ﱌ ﱍ ﱠ وإن قلت فيه إنه خلق صدقت فإنه قال ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱠ
[االنفال ]17:فعرى وكسى وأثبت ونفى فهو ال هو وهو اجملهول املعلوم ولَِّلهِ الْأَسْماءُ
الْحُسْىن وللعامل الظهور هبا يف التخلق فال يزاد يف األيام السبعة وال ينقص منها وليس
يعرف هذه األيام كما بيناها إال العامل الذي فوق الفلك األطلس ألهنم شاهدوا التوجهات
اإلهليات من هناك على إجياد هذه األدوار وميزوا بني التوجهات فاحنصرت هلم يف سبعة مث
عاد احلكم فعلموا النهاية يف ذلك وأما من حتت هذا الفلك فما علموا ذلك إال باجلواري
السبعة وال علموا تعيني اليوم إال بفلك الشمس حيث قسمته الشمس إىل ليل وهنار فعني
الليل والنهار اليوم.
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مث إن اهلل تعاىل جعل يف هذا الفلك األطلس حكم التقسيم الذي ظهر يف الكرسي ملا
انقسمت الكلمة فيه بتديل القدمني إليه ومها خرب وحكم واحلكم مخسة أقسام وجوب
وحظر وإباحة وندب وكراهة واخلرب قسم واحد وهو ما مل يدخل حتت حكم واحد من
هذه األحكام فإذا ضربت اثنني يف ستة كان اجملموع اثين عشر ستة إهلية وستة كونية ألهنا
على الصورة فانقسم هذا الفلك األطلس على اثين عشر قسما عينها ما ذكرناه من انقسام
الكلمة يف الكرسي وأعطى لكل قسم حكما يف العامل متناهيا إىل غاية مث تدور كما دارت
األيام سواء إىل غري هناية فأعطى قسما منها اثنيت عشر ألف سنة وهو قسم احلمل كل سنة
ثالمثائة وستون دورة مضروبة يف اثين عشر ألفا فما اجتمع من ذلك فهو حكم هذا القسم
يف العامل بتقدير العزيز العليم الذي أوحى اهلل فيه من األمر اإلهلي الكائن يف العامل مث متشي
على كل قسم بإسقاط ألف حىت تنتهي إىل آخر قسم وهو احلوت وهو الذي يلي احلمل
والعمل يف كل قسم باحلساب كالعمل الذي ذكرناه يف احلمل فما اجتمع من ذلك فهو
الغاية مث يعود الدور كما بدأ ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ [االعراف ]29:فاملتحرك ثابت العني
واملتجدد إمنا هي احلركة فاحلركة ال تعود عينها أبدا لكن مثلها والعني ال تنعدم أبدا فإن
اهلل قد حكم بإبقائها فإنه أحب أن يعرف فالبد من إبقاء أعني العارفني وهم أجزاء العامل
وهذا الفلك هو سقف اجلنة وعن حركته يتكون يف اجلنة ما يتكون وهو ال ينخرم نظمه
فاجلنة ال تفين لذاهتا أبدا وال يتخلل نعيمها أمل وال تنغيص وإن كانت طبائع أقسام هذا
الفلك خمتلفة فما اختلفت إال لكون الطبيعة فوقه فحكمت عليه مبا تعطيه من حرارة
وبرودة ويبوسة ورطوبة إال أنه ملا كان مركبا ومل يكن بسيطا مل يظهر فيه حكم الطبيعة
إال بالتركيب فتركب الناري من هذه األقسام من حرارة ويبوسة وتركب الترايب منها من
برودة ويبوسة وتركب اهلوائي منها من حرارة ورطوبة وتركب املائي منها من برودة
ورطوبة فظهرت على أربع مراتب ألن الطبيعة ال تقبل منها إال أربعة تركيبات لكوهنا
متضادة وغري متضادة على السواء فلذلك مل تقبل إال أربع تركيبات كما هي يف عينها على
أربع ال غري وإن كانت الطبيعة يف احلقيقة اثنني ألهنا عن النفس والنفس ذات قوتني علمية
وعملية فالطبيعة ذات حقيقتني فاعلتني من غري علم فهي تفعل بعلم النفس ال بعلمها إذ ال
علم هلا وهلا العلم فهي فاعلة بالطبع غري موصوفة بالعلم فهي من حيث احلرارة والربودة
فاعلة مث انفعلت اليبوسة عن احلرارة والرطوبة عن الربودة فكما كانت احلرارة تضاد
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الربودة كان منفعل احلرارة يضاد منفعل الربودة فلهذا ما تركب من اجملموع سوى أربع
فظهر حكمها يف أقسام هذا الفلك بتقدير العزيز العليم مث جعلها على التثليث كل ثلث
أربع فإذا ضربت ثالثة يف أربعة كان اجملموع اثين عشر فلكل برج ثالثة أوجه مضروبة يف
أربعة أبراج كان اجملموع اثين عشر وجها واألربعة األبراج قد عمت تركيب الطبائع ألهنا
منحصرة يف ناري وترايب وهوائي ومائي فإذا ضربت ثالث مراتب يف اثين عشر وجها كان
اجملموع ستة وثالثني وجها وهو عشر الدرج أي جزء من عشرة والعشرة آخر هناية
األحقاب واحلقبة السنة فأرجو أن يكون املال إىل رمحة اهلل يف أي دار شاء فإن املراد أن
تعم الرمحة اجلميع حيث كانوا فيحيي اجلميع بعد ما كان منه من ال ميوت وال حييا وذلك
حال الربزخ.
واعلم أن هذا الفلك يقطع حبركته يف الكرسي كما يقطعه من دونه من األفالك وملا
كان الكرسي موضع القدمني مل يعط يف اآلخرة إال دارين نارا وجنة فإنه أعطى بالقومني
فلكني فلك الربوج وفلك املنازل الذي هو أرض اجلنة ومها باقيان وما دون فلك املنازل
خيرب نظامه وتبدل صورته ويزول ضوء كواكبه كما قال ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖ ﱠ[ابراهيم ]48:وقال ﱡﭐﲘﲙﲚﱠ [املرسالت ]8:فما ذكر من السموات إال
ﲗ
املعروفة بالسموات وهي السبع السموات خاصة وأما مقعر فلك املنازل فهو سقف النار
ومن فعل هاتني القدمني يف هذا الفلك ظهر يف العامل ﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ [هود]40:
بتقدير العزيز لوجود حكم الفاعلني من الطبيعة والقوتني من النفس والوجهني من العقل
واحلرفني من الكلمة اإلهلية ﱡﭐ ﲯ ﱠ من الصفتني اإلهلية يف ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ
[الشورى]11:وهي الصفة الواحدة ﱡﭐﱔ ﱕ ﱖﱠ[الشورى ]11:وهي الصفة
األخرى فمن نزه فمن ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى ]11:ومن شبه فمن ﱡﭐ ﱔ ﱕ
ﱖﱠ فغيب وشهادة غيب تنزيه وشهادة تشبيه فافهم إن كنت تفهم واعلم ما احلقيقة
اليت حكمت على الثنوية حىت أشركوا وهم املانية مع استيفائهم النظر وبذل االستطاعة فيه
فلم يقدروا على اخلروج من هذه االثنينية إىل العني الواحدة وما مث إال اهلل ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ [املؤمنون ]117:فلم يعذر ألنه نزل عن هذه الدرجة فقلد فنجا
صاحب النظر وهلك املقلد فإنه استند إىل أمر حمقق يف الصفة والكلمة ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
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ﱋ ﱌ ﱠ [اجلاثية ]23:فلم يسمع ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋﱠ[البقرة ]163:وختم على قلبه فلم
ص ِرهِ غِشا َوةً فلم يدرك فردية
يعلم أنه إله واحد ألنه مل يشاهد تقليب قلبه و َجعَلَ عَلى بَ َ
الكلمة بالواو اليت بني الكاف والنون فمنعته الغشاوة من إدراكها فلم يشاهد إال اثنني
الكاف والنون لفظا وخطا والكاف كافان كاف ﱡﭐ ﲯ ﱠ وهي كاف اإلثبات وكاف مل
يكن وهي كاف النفي ويف هذه الكاف طلعت لنا الشمس سنة تسعني ومخسمائة فأثبتنا
نفي التشبيه بطلوع الشمس يف مل يكن ومن مل تطلع له فيه مشس قال بالتعطيل والشمس
طالعة والبد يف مل يكن نصف القرص منها ظاهر والنصف فيها مستتر والغشاوة منعت هذا
الرائي أن يدرك طلوعها فقال بالتعطيل وهو النفي املطلق فما من ناظر إال وله عذر واهلل
أجل من أن يكلف نفسا ما ليس يف وسعها:
ن اااااااااااا ج اااااااااااا ج

ااااااااااااظجهللاج و اااااااااااا ج

اااااااااااا ج جل ج شاااااااااااا يمج و ااااااااااااا ج

ومن هذا االسم وجد حرف اجليم والطرف من املنازل وسيأيت الكالم على كل
واحد من هذه احلروف واملنازل يف باهبا.
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يف االسم املبني
واعلم أن هذه احلقيقة اليت جعلته يسمى إنسانا مفردا هي يف كل إنسان ولكن
كانت يف آدم أمت ألنه كان وال مثل له مث بعد ذلك انتشأت منه األمثال فخرجت على
صورته كما انتشا هو من العامل ومن األمساء اإلهلية فخرج على صورة العامل وصورة احلق
فوقع االشتراك بني األناسي يف أشياء وانفرد كل شخص بأمر ميتاز به عن غريه كما هو
العامل فبما ينفرد به اإلنسان يسمى اإلنسان املفرد ومبا يشترك به يسمى اإلنسان الكبري وملا
كان آدم أبا البشر كانت منه رقيقة إىل كل إنسان ونسبة وملا كان هو من العامل ومن احلق
مبنزلة بنيه منه كانت فيه رقيقة من كل صورة يف العامل متتد إليه لتحفظ عليه صورته ورقيقة
من كل اسم إهلي متتد إليه لتحفظ عليه مرتبته وخالفته فهو يتنوع يف حاالته تنوع األمساء
اإلهلية ويتقلب يف أكوانه تقلب العامل كله وهو صغري احلجم لطيف اجلرم سريع احلركة
فإذا حترك حرك مجيع العامل واستدعى بتلك احلركة توجه األمساء اإلهلية عليه لترى ما أراد
بتلك احلركة فتفضي يف ذلك حبسب حقائقها ومل يكن يف األفالك أصغر من فلك مساء
الدنيا فأسكنه اهلل فيها للمناسبة ولصغر هذا الفلك كان أسرع دورة فناسب سرعة اخلواطر
اليت يف اإلنسان فأسكنه فيه من حيث إنه إنسان مفرد خاصة ال من حيث اشتراكه مث إنه
جعل اهلل له من بنيه يف كل مساء شخصا وهو عيسى ويوسف وإدريس وهارون وحيىي
وموسى وإبراهيم عليهم السالم فهو ناظر إليهم يف كل يوم مبا هو أب هلم وهم ناظرون
إليه من حيث ما هم يف منازل معينة ال من حيث هم أبناء له وهذا اإلنسان املفرد يقابل
بذاته احلضرة اإلهلية وقد خلقه اهلل من حيث شكله وأعضاؤه على جهات ستة ظهرت فيه
فهو يف العامل كالنقطة من احمليط وهو من احلق كالباطن ومن العامل كالظاهر ومن القصد
كاألول ومن النشء كاآلخر فهو أول بالقصد آخر بالنشء وظاهر بالصورة وباطن بالروح
كما أنه خلقه اهلل من حيث طبيعته وصورة جسمه من أربع فله التربيع من طبيعته إذ كان
جمموع األربعة األركان وأنشأ جسده ذا أبعاد ثالثة من طول وعرض وعمق فأشبه احلضرة
اإلهلية ذاتا وصفات وأفعاال فهذه ثالث مراتب مرتبة شكله وهو عني جهاته ومرتبة طبيعته
ومرتبة جسمه مث إن اهلل جعل له مثال وضدا وما مث سوى هذه اخلمسة واختص باخلمسة
ألنه ليس يف األعداد من له االسم احلفيظ إال هي وهي حتفظ نفسها وغريها بذاهتا وهو
207

قوله تعاىل ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈﱠ [البقرة ]255:فثىن وهو قولنا حتفظ نفسها وغريها فأما كونه
ضدا فبما هو عاجز جاهل قاصر ميت أعمى أخرس ذو صمم فقري ذليل عدم ومبا هو مثل
ظهوره جبميع األمساء اإلهلية والكونية فهو مثل للعامل ومثل للحضرة فجمع بني املثليتني
وليس ذلك لغريه من املخلوقني فهو حي عامل مريد قادر مسيع بصري متكلم عزيز غين إىل
مجيع األمساء اإلهلية كلها واألمساء الكونية فله التخلق باألمساء فله حاالت مخس يقابل هبا
كل ما سواه حبسب ما ينظرون إليه إذ هو الكلمة اجلامعة وأعطاه اهلل من القوة حبيث إنه
ينظر يف النظرة الواحدة إىل احلضرتني فيتلقى من احلق ويلقي إىل اخللق فمنهم الناظر إليه
من حيث شكله فيمده من ذلك املقام بأمور خاصة ختتص بالشكل ومنهم الناظر إليه من
حيث طبيعته فيمده من ذلك املقام بأمور خاصة ختتص بالطبع كما ميده احلق يف شكله من
امسه احمليط ويف طبيعته من حياته وعلمه وإرادته وقدرته ومنهم من ينظر إليه من حيث
جسمه فيمده من ذلك املقام بأمور خاصة ختتص باجلسم كما ميده احلق من حضرته مبا
يظهر يف ذاته وصفاته وأفعاله.
ومنهم الناظر إليه كفاحا ال منازعة فيمده من ذلك املقام بأمور خاصة ختتص
باملكافحة كما ميده احلق من امسه البعيد واملعز إن كان ذليال واملذل إن كان عزيزا.
ومنهم الناظر إليه من حيث إنه مثل له يف املرتبة فإنه باملرتبة كان خليفة وقد شورك
ﱆ ﱠ [فاطر ]39:وقال ﱡﭐﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ﱇ
فيها فقال ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﳍﱠ[ص ]26:فهم نواب احلق يف عباده فيمدهم من ذلك املقام بأمور خاصة ختتص
بتلك املثلية كما ميده احلق من صورته جبميع أمسائه وليس إال هذه وقد قسم اهلل خلقه إىل
شقي وسعيد وجعل مقر عباده يف دارين دار جهنم وهي دار كل شقي ودار جنان وهي
دار كل سعيد ومسوا هؤالء أشقياء ألهنم أقيموا فيما يشق عليهم وهو املخالفة ومسوا هؤالء
سعداء ألهنم أقيموا فيما يسهل عليهم وهو املساعدة واملوافقة فمن كان مع اهلل على مراد
اهلل فيه ويف خلقه مل يشق عليه شيء مما حيدث يف العامل.
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يف االسم املصور
إن لإلنسان املفرد الذي هو آدم ولكل إنسان أقيم فيما هو منفرد به نظر آخر إىل
منازل السعداء وهي اليت عينها الفلك املكوكب وهي منازل اجلنان ومنازل النار فان اجلنة
مائة درجة والنار مائة درك على عدد األمساء اإلهلية فهي حبكم االشتراك تسعة وتسعون
امسا يناهلا كل إنسان مبا هو مشارك غريه واالسم املويف مائة وهو وتر الغيب كما كانت
التسعة والتسعون وتر الشهادة ألن اهلل وتر حيب الوتر فاالسم املويف مائة مفرد منه يتجلى
احلق لإلنسان املفرد إذا كان مع األمر الذي يسمى به إنسانا مفردا وإذا كان مع هذا
االسم الفرد كانت منازله مثانية وعشرين منزلة ألن حروف نفسه مثانية وعشرون حرفا
ظهر منها يف مقام اجلمع والوجود عالمات تدل على احلق وهي مخس آالف عالمة
ومثامنائة عالمة ومثان وثالثون عالمة وهذه كلها منازل يف هذه املنازل وهلذا يقال يوم
القيامة لقارئ القرآن اقرأ وارق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ وهلذا متدح أبو يزيد بأنه ما
مات حىت استظهر القرآن وينبغي لقارئ القرآن إذا مل يكن من أهل الكشف وال من أهل
التعليم اإلهلي أن يبحث ويسأل علماء الرسوم أي شيء يثبت عندهم أو رأوه أنه كان قرآنا
ونسخ لفظه من هذا املصحف العثماين وال يبايل إذا قالوا له كذا وكذا صحيحا كان
الطريق إىل ذلك أو غري صحيح فينبغي إن حيفظه فإنه يزيد بذلك درجات وقد اختلفت
املصاحف فهذا ينفعه وال يضره فإن هذا الذي بأيدينا هو قرآن بال شك ونعلم أنه قد سقط
منه كثري فلو كان رسول اهلل  هو الذي مجعه لوقفنا عنده وقلنا هذا وحده هو الذي
نتلوه يوم القيامة إذا قيل لقارئ القرآن اقرأ وارق واالحتياط فيما قلناه ولكن ال أريد بذلك
أنه يصلي به وإمنا حيفظه خاصة فإنه ليس مبتواتر مثل هذا وما نازع أحد من الصحابة يف
املصحف العثماين إنه قرآن فإذا حصل اإلنسان مبا انفرد به يف منزلة من هذه املنازل فإهنا
تعطيه حقيقة ما هي عليه مما وضعها اهلل له من األمور الظاهرة يف أفعال العباد يف حركاهتم
وسكوهنم وتصرفاهتم وما منعين من تعيينها إال ما يسبق إىل القلوب الضعيفة من ذلك
ووضع احلكمة يف غري موضعها فإن احلافظني أسرار اهلل قليلون وإذا وىف اإلنسان املفرد علم
هذه األمور ودخل اجلنات الثمانية ورأى الكثيب األبيض وعاين درجات الناس يف الرؤية
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ومتيز مراتبهم ومنازهلم يف ذلك ونظر إىل التكوينات اجلنانية والرقائق املمتدة إليها من فلك
الربوج علم إن هلل أسرارا يف خلقه فأراد أن يعرفه آثار ذلك فارتقى بنفسه إىل هذا الفلك
ودار معه دورة واحدة لكل برج حىت أكمل اثنيت عشرة دورة ونظر حبلوله يف كل دورة ما
يعطي من األثر يف جنات النعيم ويف جهنم ويف عامل الدنيا ويف الربزخ ويف يوم القيامة ويف
أحوال الكائنات العرضيات يف العامل واخلاصة جبسد اإلنسان وروحه واملولدات ورمبا نشري
إىل شيء من هذه األسرار متفرقا يف هذا الكتاب يف املنازل منه إن شاء اهلل تعاىل ومجيع
األمساء اإلهلية املختصة هبذا اإلنسان املوصوف هبذه الصفة اليت ينزل هبا هذه املنازل معلومة
حمصاة وهي الرفيع الدرجات اجلامع اللطيف القوي املذل رزاق عزيز مميت حمي حي قابض
مبني حمص مصور نور قاهر عليم رب مقدر غين شكور حميط حكيم ظاهر باطن باعث
بديع ولكل اسم من هذه األمساء روحانية ملك حتفظه وتقوم به وحتفظها هلا صور يف
النفس اإلنساين تسمى حروفا يف املخارج عند النطق ويف اخلط عند الرقم فتختلف صورها
يف الكتابة وال ختتلف يف الرقم وتسمى هذه املالئكة الروحانيات يف عامل األرواح بأمساء
هذه احلروف فلنذكرها على ترتيب املخارج حىت تعرف رتبتها فأوهلم ملك اهلاء مث اهلمزة
وملك العني املهملة وملك احلاء املهملة وملك العني املعجمة وملك اخلاء املعجمة وملك
القاف وهو ملك عظيم رأيت من اجتمع به وملك الكاف وملك اجليم وملك الشني
املعجمة وملك الياء وملك الضاد املعجمة وملك الالم وملك النون وملك الراء وملك
الطاء املهملة وملك الدال املهملة وملك التاء املعجمة باثنتني من فوقها وملك الزاي وملك
السني املهملة وملك الصاد املهملة وملك الظاء املعجمة وملك الثاء املعجمة بالثالث وملك
الذال املعجمة وملك الفاء وملك الباء وملك امليم وملك الواو.
وهذه املالئكة أرواح هذه احلروف وهذه احلروف أجساد تلك املالئكة لفظا وخطا
بأي قلم كانت فبهذه األرواح تعمل احلروف ال بذواهتا أعين صورها احملسوسة للسمع
والبصر املتصورة يف اخليال فال يتخيل أن احلروف تعمل بصورها وإمنا تعمل بأرواحها
ولكل حرف تسبيح ومتجيد وهتليل وتكبري وحتميد يعظم بذلك كله خالقه ومظهره
وروحانيته ال تفارقه وهبذه األمساء يسمون هؤالء املالئكة يف السماوات وما منهم ملك إال
وقد أفادين.
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وكذلك هذه الكواكب اليت تروهنا إمنا هي صور هلا أرواح ملكية تدبرها مثل ما
لصورة اإلنسان فربوحه يفعل اإلنسان وكذلك الكوكب واحلرف لوال الروح ما ظهر منه
فعل فإن اهلل سبحانه ما يسوي صورة حمسوسة يف الوجود على يد من كان من إنسان أو
ريح إذا هبت فتحدث أشكاال يف كل ما تؤثر فيه حىت احلية والدودة متشي يف الرمل فيظهر
طريق فذلك الطريق صورة أحدثها اهلل ميشي هذه الدودة أو غريها فينفخ اهلل فيها روحا من
أمره ال يزال يسبحه ذلك الشكل بصورته وروحه إىل أن يزول فتنتقل روحه إىل الربزخ
وذلك قوله ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ [الرمحن ]26:وكذلك األشكال اهلوائية واملائية لوال أرواحها
ما ظهر منها يف انفرادها وال يف تركيبها أثر وكل من أحدث صورة وانعدمت وزالت
وانتقل روحها إىل الربزخ فإن روحها الذي هو ذلك امللك يسبح اهلل وحيمده ويعود ذلك
الفضل على من أوجد تلك الصورة الذي كان هذا امللك روحها فما يعرف حقائق األمور
إال أهل الكشف والوجود من أهل اهلل وهلذا نبه اهلل قلوب الغافلني ليتنبهوا على احلروف
املقطعة يف أوائل السور فإهنا صور مالئكة وأمساؤهم فإذا نطق هبا القارئ كان مثل النداء
هبم فأجابوه فيقول القارئ ألف الم ميم فيقول هؤالء الثالثة من املالئكة جميبني ما تقول
فيقول القارئ ما بعد هذه احلروف تاليا فيقولون صدقت إن كان خريا ويقولون هذا مؤمن
حقا نطق حقا وأخرب حبق فيستغفرون له وهم أربعة عشر ملكا ألف الم ميم صاد راء
كاف هاء ياء عني طاء سني حاء قاف نون ظهروا يف منازل من القرآن خمتلفة فمنازل ظهر
ﱁ ﱠ ﱡﭐ ﱜ ﱠ
ﱂ
ﱁ ﱠ ومنازل ظهر فيها اثنان مثل ﱡﭐ
ﱹ ﱠ ﱡﭐ ﱂ
ﱁ ﱠ ﱡﭐ ﱺ
فيها واحد مثل ﱡﭐ ﱂ
ﱡﭐﱕﱠ [غافر ]1:وهي سبعة أعين احلواميم ﱡﭐ ﱥ ﱠ ومنازل ظهر فيها ثالثة وهم ﱡﭐ ﱁ ﱠ
البقرة و ﭐﱡﭐ ﱁ ﱠ آل عمران و ﭐﱡﭐﱁﱠ يونس وهود ويوسف وإبراهيم واحلجر وﱡﭐﱁﱠ
الشعراء والقصص والعنكبوت ولقمان والروم والسجدة ومنها منازل ظهر فيها أربعة هم
ﱁ ﱠ الرعد ومنازل ظهر فيها مخسة وهي مرمي والشورى ومجيعها
ﱡﭐ ﱁ ﱠ األعراف و ﭐﱡﭐ ﱂ
مثان وعشرون سورة على عدد منازل السماء سواء فمنها ما يتكرر يف املنازل ومنها ما ال
يتكرر فصورها مع التكرار تسعة وسبعون ملكا بيد كل ملك شعبة من االميان وإن االميان
بضع وسبعون شعبة أرفعها ال إله إال اهلل وأدناها إماطة األذى عن الطريق والبضع من
واحد إىل تسعة فقد استوىف غاية البضع فمن نظر يف هذه احلرف هبذا الباب الذي فتحت
له يرى عجائب وتكون هذه األرواح امللكية اليت هذه احلروف أجسامها حتت تسخريه ومبا
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بيدها من شعب االميان متده وحتفظ عليه إميانه وهذا كله من النفس الرمحاين الذي نفس اهلل
به عن خلقه.
واعلم أن هذه احلروف األربعة عشر اليت يف أوائل السور كل حرف منها له ظاهر
وهو صورته وله باطن وهو روحه ولكل حرف ليلة من الشهر أعين الشهر الذي يعرف
بالقمر فإذا مشى القمر وقطع يف سريه أربع عشرة منزلة أعطى يف كل حرف من هذه
احلروف من حيث صورها قوتني من حيث ذاته ومن حيث نوره وأعطاه قوتني أخريني من
حيث املنزلة اليت نزل هبا ومن حيث الربج الذي لتلك املنزلة ولكن بقدر ما لتلك املنزلة من
الربج فيصري يف ذلك احلرف أربع قوى فيكون عمله أقوى من عمل كل واحد من
أصحاب هذه القوي ويكون عمله يف ظهور أعيان املطلوب فإذا أخذ القمر يف النقص فقد
أخذ يف روحانية هذه احلروف إىل أن يكملها بكمال املنازل فتلك مثان وعشرون والقوي
مثل القوي إال أنه يكون العمل غري العمل فالعمل الظاهر يف املنافع والعمل الثاين يف دفع
املضار ويف قوة النور الذي للقمر هلذا احلرف مراتب حبسب املنزلة والربج الذي تكون فيه
الشمس واتصاالت القمر باملنزلة يف تسديسها وتربيعها وتثليثها ومقابلتها ومقارنتها
فتختلف األحكام باختالف ذلك هذا للحرف من قوة النور القمري فالعمل باحلروف
حيتاج إىل علم دقيق فهذه القوي حتصل للحرف من سري القمر وقد ذكرنا حرف كل منزلة
وأما الم ألف فمرتبته مرتبة اجلوهر وهو من احلروف املركبة أنزلوه منزلة احلرف الواحد
لكمال نشأة احلروف وهلذا احلرف ليلة السرار الذي يكون للقمر فإن كسف القمر
الشمس فذلك أسعد احلاالت وأقواها يف العمل بالم ألف وإن مل يكسفها ضعف عمله
بقدر ما نزل عنها وكذلك اتصاالت القمر باخلمسة هلا أثر يف احلرف على ما وقع عليه
اتصاله بذلك الكوكب من األحكام اخلمسة كما كان حاله مع الشمس ويعترب العامل
أيضا شرف القمر وهبوطه وكونه خايل السري وبعيد النور وكونه مع الرأس وكونه مع
الذنب ألن اهلل ما قدر هذا القمر ﱡﭐﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﱠ [يس]39:
واختصه بالذكر سدى بل ذلك حلكمة إهلية يعلمها من أويت احلكمة اليت هي اخلري الكثري
اإلهلي فإن الستة الباقية قدرها أيضا منازل يف نفس األمر وما خصها بالذكر فلما دخل
القمر يف الذكر كان له من القوة اإلهلية والشرف يف الوالية واحلكم اإلهلي ما ليس لغريه
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فإنه ما ذكر إال باحلروف وهبا نزل إلينا الذكر فكان نسبته إىل احلروف أمت من نسبة غريه
فصار إمداده للحروف إمدادين إمداد جزاء وشكر ألن هبا حصل له الذكر وإمدادا طبيعيا
كإمداد سائر الستة هلذه احلروف وإمنا ذكرنا ما خيتص بالقمر دون سائر الستة ألنا يف مساء
الدنيا وهو موضع القمر وهو يف ليلة السرار بارد رطب ويف ليلة اإلبدار حار رطب ملا فيه
من النور فهو مائي هوائي وفيما بينهما حبسب ما فيه من النور فإن النور له الشرف وملا
اجتمع النار مع النور يف اإلحراق وقوة الفعل يف بقية العناصر هلذا افتخر إبليس على آدم
وتكرب عليه فإن النار ال يقبل التربيد خبالف بقية األركان فإن اهلواء يسخن وكذلك املاء
وكذلك التراب فللنار يف نفس األركان أثر ليس لواحد منها يف النار أثر وكذلك املاء له
أثر يف اهلواء والتراب فيربد اهلواء ويزيد يف رطوبته ويرطب التراب ويزيد يف برودهتا وليس
للهواء والتراب يف هذين العنصرين أثر فأقوى األركان النار وبعده املاء فاحلرارة للنار
والربودة للماء وهلذا جعلهما فاعلني واالثنني اآلخرين منفعلني رطوبة اهلواء ويبوسة التراب
سبحان اخلبري العليم اخلالق مرتب األمور ومقدرها ال إله إال هو العزيز احلكيم.
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يف االسم اإلهلي اجلامع
وتوجهه على إجياد اإلنسان وله من احلروف حرف امليم وله من املنازل املقدرة
الفرع املؤخر االسم اجلامع هو اهلل.
ﲳ ﱠ [ص ]75:وأما خلق
ﲴ
وهلذا مجع اهلل لنشأة جسد آدم بني يديه فقال ﱡﭐ ﲱ ﲲ
ﱉ ﱠ [ص ]17:أي صاحب
ﱊ
اهلل السماء بأيد فتلك القوة فإن األيد القوة قال تعاىل ﱡﭐ ﱇ ﱈ
القوة ما هو مجع يد وقد جاء يف حديث آدم قوله اخترت ميني ريب وكلتا يدي ريب ميني
مباركة فلما أراد اهلل كمال هذه النشأة اإلنسانية مجع هلا بني يديه وأعطاها مجيع حقائق
العامل وجتلى هلا يف األمساء كلها فحازت الصورة اإلهلية والصورة الكونية وجعلها روحا
للعامل وجعل أصناف العامل له كاألعضاء من اجلسم للروح املدبر له فلو فارق العامل هذا
اإلنسان مات العامل كما أنه إذا فارق منه ما فارق كان فراقه لذلك الصنف من العامل
كاخلدر لبعض اجلوارح من اجلسم فتتعطل تلك اجلارحة لكون الروح احلساس النامي
فارقها كما تتعطل الدنيا مبفارقة اإلنسان فالدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العامل
الذي اإلنسان روحه فلما كان له هذا االسم اجلامع قابل احلضرتني بذاته فصحت له
اخلالفة وتدبري العامل وتفصيله فإذا مل حيز إنسان رتبة الكمال فهو حيوان تشبه صورته
الظاهرة صورة اإلنسان وكالمنا يف اإلنسان الكامل فإن اهلل ما خلق أوال من هذا النوع إال
الكامل وهو آدم  مث أبان احلق عن مرتبة الكمال هلذا النوع فمن حازها منه فهو
اإلنسان الذي أريده ومن نزل عن تلك الرتبة فعنده من اإلنسانية حبسب ما تبقي له وليس
يف املوجودات من وسع احلق سواه وما وسعه إال بقبول الصورة فهو جملى احلق واحلق جملى
حقائق العامل بروحه الذي هو اإلنسان وأعطى املؤخر ألنه آخر نوع ظهر فأوليته حق
وآخريته خلق فهو األول من حيث الصورة اإلهلية واآلخر من حيث الصورة الكونية
والظاهر بالصورتني والباطن عن الصورة الكونية مبا عنده من الصورة اإلهلية وقد ظهر
ﱉ ﱠ [البقرة]30:
ﱊ
حكم هذا يف عدم علم املالئكة مبنزلته مع كون اهلل قد قال هلم إنه ﱡﭐ
فكيف هبم لو مل يقل هلم ذلك فلم يكن ذلك إال لبطونه عن املالئكة وهم من العامل األعلى
العامل مبا يف اآلخرة وبعض األوىل فإهنم لو علموا ما يكون يف األوىل ما جهلوا رتبة آدم
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 مع التعريف وما عرفه من العامل إال اللوح والقلم وهم العالون وال يتمكن هلم إنكاره
والقلم قد سطره واللوح قد حواه فإن القلم ملا سطره سطر رتبته وما يكون منه واللوح قد
علم ذوق ما خطه القلم فيه قال اهلل تعاىل إلبليس ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﱠ [ص ]75:على
طريق استفهام التقرير مبا هو به عامل ليقيم شهادته على نفسه مبا ينطق به فقال ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾﱠ
[ص ]76:فاستكرب عليه ال على أمر اهلل وما كان من العالني فأخذه اهلل بقوله ﱡﭐ ﲧ ﲨ
أل األعلى يف
ﲩ ﱠ [ص ]74:نعمة اهلل عليه حني أمره بالسجود آلدم وأحلقه بامل أ
اخلطاب بذلك فحرمه اهلل لشؤم النشأة لعنصرية ولو ال إن اهلل تعاىل مجع آلدم يف خلقه بني
يديه فحاز الصورتني وإال كان من مجلة احليوان الذي ميشي على رجليه وهلذا قال :
"كَمُلَ من الرجال كثريون ومل يكمل من النساء إال آسية امرأة فرعون ومرمي ابنة عمران".
فالكمل هم اخلالئف واستخدم اهلل له العامل كله فما من حقيقة صورية يف العامل األعلى
واألسفل إال وهي ناظرة إليه نظر كمال أمينة على سر أودعها اهلل إياه لتوصله إليه وقويل
صورية أي هلا صورة معينة يف العامل حتوز مكاهنا ومكانتها وهذا القدر من اإلشارة إىل
حكم هذا االسم اإلهلي اجلامع يف هذا النوع كاف يف حصول الغرض من نفس الرمحن
فإنه حاز العماء كله وهلذا كان له حرف امليم من حيث صورته وهو آخر احلروف وليس
بعده إال الواو الذي هو للمراتب فيدخل فيه احلق واخللق لعموم الرتبة.

215

يف معرفة منزل احلوض وأسراره من املقام احملمدي
ج نااااا لج ااااا ج اااااو جاو ااااا ج
ااااا
و ااااو ج اااا ج ااااي ج ااااو ج ااااوجااااا ج اااا ج
ناااااااظج نااااااا ج ااااااا ج ف ااااااا جينز ااااااا ج
إ ج ياااااااااااااااولجإل ج و زااااااااااااااا ج يااااااااااااااا هو ج
ف اااااا ج اااااا ج اااااا هوج زااااااوجي ن اااااا و ج
ووناااااااا جاو ااااااال ج جااااااااو ف جز ااااااا جاااااااا ج

هاااااا ج ناااااا ج زاااااا جز اااااازدجاو اشاااااا ج
ق اااااا جي اااااا ج ااااااوج ياااااا ج اااااا ج اااااا ج
وونااا ج ااا ج نااا ج اااوجيسااا ج ااا ج ف ااا ج
اااااا ج
اااااااو ف ج اااااا ج ااااااو ج سااااااو ج
اااااااا ج اااااااا ج اااااااا ج
ناااااااا جغياااااااا ج
ن هاااااااوج و اااااااوج ااااااا جشاااااااون ج قيااااااا ج

واعلم أن هذه العلوم إذا أعطاها اهلل العبد يف غري صورها وأعلمه ما أراد هبا فوقف
على عينها من تلك الصورة يف تلك الصورة فهو املشبه باحلوض ألنه يدرك املاء ويدرك
الكدر الذي يف قعر احلوض ويلبس املاء والبد يف ناظر العني لون ذلك الكدر محرة كان أو
صفرة أو ما كان من األلوان فتبصر املاء أمحر أو أصفر وغري ذلك من األلوان وهلذا قال
اجلنيد وقد سئل عن املعرفة والعارف فقال لون املاء لون إنائه وملا قبل املاء هذا اللون صار
يف العني مركبا من متلون ولون وهو يف نفس األمر شيء آخر فيعلم املاء ويعلم أن ذلك
لون الوعاء كذلك التجليات يف املظاهر اإلهلية حيث كانت فأما العارف فيدركها دائما
والتجلي له دائم والفرقان عنده دائم فيعرف من جتلى وملاذا جتلى وخيتص احلق دون العامل
بكيف جتلى ال يعلمه غري اهلل ال ملك وال نيب فإن ذلك من خصائص احلق ألن الذات
جمهولة يف األصل فعلم كيفية جتليها يف املظاهر غري حاصل وال مدرك ألحد من خلق اهلل
هذا هو العلم الذي ال ينتج غريه فهو منقطع النسل ال عقب له وما عدا هذا من العلوم فقد
يكون العلم بالنظر فيه ينتج علما آخر وال يكون إال هكذا وهو األكثر بل هو الذي بأيدي
الناس فإن املقدمات إن مل حيصل لك العلم هبا ومبا ينتج منها مما ال ينتج وبالسبب الرابط
بينهما فبعد حصول هذا العلم ينتج لك العلم مبا أعطاه هذا التركيب اخلاص وهو التناسل
الذي يكون يف العلوم مبنزلة التناسل الذي يكون يف النبات واحليوان وهذا هو تناسل املعاين
وهلذا قبلت املعاين الصور اجلسدية ألن األجسام حمل التوالد.
فإن قلت فالذي يكون من العلوم ال ينتج فكان ينبغي أن ال يقبل الصورة قلنا إمنا
قبل الصورة من كونه نتيجة عن منتج ونتاج وهو يف نفسه عقيم ال ينتج أصال كالعقيم
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الذي يكون يف احليوان مع كونه متولدا من غريه ولكن ال يولد له ألنه على صفة قامت به
تقتضي له ذلك ولذلك جاء احلق يف تنزيه نفسه عن األمرين فقال ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ
[االخالص ]3:وهذا تنزيه الذات فال تتعلق وال يتعلق هبا والنتاج إمنا وقع وظهر يف املرتبة
فطلب الرب املربوب والقادر املقدور فإن قلت فإذا كان األمر على ما ذكرت يف ﱡﭐ ﱉ ﱊ
ﱋﱌﱠ فكانت املظاهر تبطل وهي موجودة فما جوابك قلنا املظاهر للمرتبة ال للذات فال
يعبد إال من كونه إهلا وال يتخلق بأمسائه وهي عني العبادة له إال من كونه إهلا وال يفهم من
مظاهره يف مظاهره إال كونه إهلا فاعلم ذلك ولو كانت املظاهر تظهرها الذات من كوهنا
ذاتا علمت ولو علمت أحيط هبا ولو أحيط هبا حدت ولو حدت احنصرت ولو احنصرت
ملكت وذات احلق تتعاىل علوا كبريا عن هذا كله فعلمنا أنه ليس بني الذات وبني هذه
املظاهر نسبة يتعلق العلم هبا من حيث نسبة املظهر إليها أصال وإذا مل حيصل مثل هذا العلم
يف نفوس العلماء باهلل وتعاىل عن ذلك فأبعد وأبعد أن تعلم نسبة الذات إىل املظاهر فإن
قلت إن النسبة واحدة ولكن هلا طرفان من حيث الذات طرف ومن حيث املظهر طرف
قلنا ليس األمر كما تظن يف إن النسبة واحدة بني املتضايفني فإن نسبة الولد إىل الوالد نسبة
بنوة والبنوة انفعال ونسبة الوالد إىل الولد نسبة أبوة واألبوة فاعلية وأين أن يفعل من أن
ينفعل هيهات فليست النسبة واحدة وال هلا طرفان أصال فإهنا غري معقولة االنقسام أعين
هذه النسبة اخلاصة وهو الطرف الذي جعلته أنت للنسبة خبيالك فذلك الطرف هو النسبة
اليت تذكر إذ الطرفان للشيء املوصوف هبما يؤذنان بقسمته واملعىن ال ينقسم فإنه غري
مركب والذي ينتجه هذا العلم املشبه باحلياض مناجاة احلق من جهة الصدر وهو مناجاتك
إياه يف صدورك عنه حني أمرك باخلروج إىل عباده بالتبليغ إن كنت رسوال وبالتثبيت إن
كنت وارثا وهذه املناجاة ال تكون منه إليك إال فيك ال يف غريك فمنك تعرفه ال من غريك
ألنك احلجاب األقرب والستر املسدل عليه ومن كونك سترا وحجابا حددته فمعرفتك به
يف هذا املوطن عني عجزك عن معرفته وإن شئت قلت عني اجلهل به ونريد باجلهل عدم
العلم وأما الغري فحجاب أبعد بالنظر إليك فإن اهلل ما وصف نفسه إال بالقرب إليك
وهكذا قربه من غريك إىل ذلك الغري كقربه إليك فوصفه بالقرب إليك أبعد بالنظر إىل
غريك إذا أراد العلم به منك كما أنت إذا أردت العلم به من غريك قال تعاىل ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ [ق ]16:فأثبت قربه إىل األشياء ونفى العلم بكيفية قربه من األشياء بقوله
تعاىل ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ[الواقعة ]85:فعم البصرية والبصر إذ كان إدراك
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البصر يف الباطن يسمى بصرية والذات واحدة واختلف عليها املواطن فسمى يف إدراك
احملسوس بصرا ويف إدراك املعاين بصرية فاملدرك واحد العني فيهما وملا كان على احلوض
الذي يكون يف الدار اآلخرة كؤوس كثرية على عدد الشاربني منه وأن املاء يف اإلناء على
صورة اإلناء شكال ولونا علمنا قطعا إن العلم باهلل سبحانه على قدر نظرك واستعدادك وما
أنت عليه يف نفسك فما اجتمع اثنان قط على علم واحد يف اهلل من مجيع اجلهات ألنه ما
اجتمع يف اثنني قط مزاج واحد وال يصح ألنه البد يف االثنني مما يقع به االمتياز لثبوت
عني كل واحد ولو مل يكن كذلك مل يصح أن يكونا اثنني فما عرف أحد من احلق سوى
نفسه فإذا عامل من جتلى له مبا عامله به وقد ثبت أن عمله يعود عليه لن ينال اهلل من ذلك
شيء قال " :إمنا هي أعمالكم ترد عليكم فيكسوكم احلق من أعمالكم حلال على قدر
ما حصنتموها واعتنيتم بأصوهلا" .فمن البس حريرا ومن البس مشاقة كتان وقطن وما
بينهما فال تلم إال نفسك وال تلم احلائك فما حاك لك إال غزلك.
فإن قلت كيف تقول لن ينال اهلل من ذلك شيء وقد قال سبحانه
ﲾﱠ[احلج ]37:فلتعلم إن املراد بإثبات النيل هنا وعدم النيل يف جانب احلق إن اهلل
ﲿ
سبحانه ما يناله شيء من أعمال اخللق مما كلفهم العمل فيه نيل افتقار إليه وتزين به
ليحصل له لذلك حالة مل يكن عليها ولكن يناله التقوى وهو أن تتخذوه وقاية مما أمركم
أن تتقوه به على درجات التقوى ومنازله فقد قال ﱡﭐ ﳋ ﳌ ﱠ [البقرة ]24:وﱡﭐ ﲠ ﲡ ﱠ
[احلديد ]28:وﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ [التحرمي ]6:فمعىن ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﱠ أنه يتناوهلا منك
ليلبسك إياها بيده تشريفا لك حيث خلع عليك بغري واسطة إذ لبسها غري املتقي من غري
يد احلق وسواء كانت اخللعة من رفيع الثياب أو دنيئها فذلك راجع إليك فإنه ما ينال منك
إال ما أعطيته وإن مجع ذلك التقوى فإنه ال يأخذ شيئا سبحانه من غري املتقي فلهذا وصف
نفسه بأن التقوى تناله من العباد وإمنا وصف احلق سبحانه بأن التقوى تصيبه واللحوم
والدماء ال تصيبه ملا كانت اإلصابة حبكم االتفاق ال حبكم القصد أضاف النيل إىل املخلوق
ألنه يتعاىل أن يعلم فيقصد من حيث يعلم ولكن إمنا يصاب حبكم االتفاق مصادفة واحلق
منزه أن يعلم األشياء حبكم اإلصابة فيكون علمه لألشياء اتفاقا فإذا ناله التقوى من املتقي
وخدم بني يديه وجعل ذاته بني يديه مستسلما ملا يفعله فيه فيخلع سبحانه عند ذلك من
العلم على املتقي ومن شأن هذا العلم أن حيصل من اهلل تعاىل للعبد بكل وجه من وجوه
ﱡﭐ ﲼ ﲽ
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العطاء حىت يأخذ كل آخذ منه بنصيب فمنهم من يأخذه من يد الكرم ومنهم من يأخذه
من يد اجلود ومنهم من يأخذه من يد السخاء ومنهم من يأخذه من يد املنة والطول إال
اإليثار فإنه ليس له يد يف هذه احلضرة اإلهلية إذ كان ال يعطي عن حاجة لكن األمساء
اإلهلية ملا كانت تريد ظهور أعياهنا يف وجود الكون وأحكامها يتخيل أن إعطاءها من
حاجة إىل األخذ عنها فتتنسم من هذا رائحة اإليثار وليس بصحيح وإمنا وقع يف ذلك
طائفة قد أعمى اهلل بصريهتم ولذلك العارفون اتصفوا بأصناف العطاء يف التخلق باألمساء ال
باإليثار فإهنم يف ذلك أمناء ال يؤثرون إذ ال يتصور اإليثار احلقيقي ال اجملازي عندهم
والعارف ال يقول أعطيتكم وإمنا يقول أعطيتك ألنه ال يشترك اثنان يف عطاء قط فلهذا
يفرد وال جيمع فاجلمع يف ذلك توسع يف اخلطاب واحلقيقة ما ذكرناه وللكالم يف هذا
املنزل جمال رحب ال يسعه الوقت ﴿ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة منزل الضم وإقامة الواحد مقام اجلماعة من احلضرة
احملمدية

اااااااا ج اااااااايمج ااااااااوجن ياااااااا ج
اااااااا ج
ج
هااااااااااا ج ساااااااااااو ج ااااااااااا ج يااااااااااا ج
ااااااااااوج ناااااااااا ج اااااااااا ج سااااااااااوجزاااااااااا ج
ياااااااا ج اااااااا ج ياااااااا ج اااااااا زمجنفساااااااا ج

ج ااااااااااان ج شااااااااااا لج ي اااااااااااوجاو ايااااااااااا
اااااااااااانظج ناااااااااااا ج اااااااااااا ج ياااااااااااا
جوااااااااااا ي ج ااااااااااا ج نااااااااااا ج نايااااااااااا
ااااااااااادج اااااااااااا جااااااااااااو ن ج ق يااااااااااا

قال رب هذا املنزل إن الصالة الوسطى أجرها مقرون إذا مل تصل يف مجاعة بأجر
من وتر أهله وماله وقد قال العدل عيسى  قلب كل إنسان حيث ماله فاجعلوا
أموالكم يف السماء تكن قلوبكم يف السماء أي تصدقوا وإىل هنا انتهت معرفة هذا العدل
وقال الصادق املؤيت جوامع الكلم رسول اهلل حممد " :الصدقة تقع بيد الرمحن فريبيها
فيكون قلب العبد حيث ماله" .وإن حيثيته يد الرمحن وأين يد الرمحن من السماء فقد أمجع
العدالن على إن املال له من القلب مكانة علية وأما األهل من زوج وولد فال خفاء على
ذي لب أهنم منوطون بالفؤاد فأما الزوجة فقد جعل اهلل بينها وبني بعلها املودة والرمحة
والسكون إليها والسكون صفة مطلوبة لألكابر وهي الطمأنينة قال إبراهيم ﱡﭐ ﱏ ﱐ
ﱒ ﱠ [البقرة ]260:أي يسكن إىل الوجه الذي حييي به املوتى ويتعني يل إذ الوجوه
ﱑ ﱓ
لذلك كثرية فسكن إليه سكونا ال يشوبه حتري وال تشويش يعين يف معرفة الكيفية فانظر
مباذا قرن النيب  من فاتته صالة العصر وسبب ذلك أن أوائل أوقات الصلوات األربع
حمدودة إال العصر فإهنا غري حمدودة وإن قاربت احلد من غري حتقيق فقربت من التنزيه عن
تقييد احلدود إذ كان املغرب حمدودا بغروب الشمس وهو حمقق حمسوس والعشاء حمدود
أوله مبغيب الشفق وهو حمقق حمسوس أي شفق كان على اخلالف املعلوم فيه والفجر
حمدود أوله بالبياض املعترض يف األفق املستطري ال املستطيل وهو حمقق حمسوس والظهر
حمدود بزوال الشمس ويفء الظل وهو حمقق حمسوس ومل يأت مثل هذه احلدود يف العصر
فتنزهت عن احلدود احملققة فجعل النيب  وقتها أن تكون الشمس مرتفعة بيضاء نقية
واحلد الوارد يف ذلك ما يكون يف الظهور مثل سائر حدود أوقات الصلوات فعظم قدرها
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ج
ج
ج
ج

النيب  للمناسبة يف نفي حتقيق احلدود وكذلك حب املال واألهل ال يضبطه حد يقول
القائل يف الولد:
إن ااااااااااااااااااااااوج

نااااااااااااااااااااااوجايننااااااااااااااااااااااو ج

او نااااااااااااااوجز شاااااااااااااا ج ناااااااااااااا ج

ج

فأنزل الولد منزلة النفس وكما ال يفىن اإلنسان يف حبه نفسه للقرب املفرط الذي ما
يكون مثله قرب إليه البتة كذلك ال يفىن اإلنسان يف حب ولده وال ماله وال أهله ألنه
منوط بقلبه مبنزلة نفسه للقرب املفرط خيفى ذلك فيه فإن اتفق أن يطلق امرأته وقد كان
حبه إياها كامنا فيه ال يظهر إلفراط القرب أخذه الشوق إليها وهام فيها وحن إليها لبعدها
عن ذلك القرب املفرط لتعلق الشوق والوجد هبا وهلذا يفىن العاشق يف معشوقه األجنيب
ألنه ليس له ذلك القرب الظاهر الذي حيول بينه وبني االشتياق إليه ولقرب احلق من قلوب
العارفني بالعلم احملقق الذوقي الذي وجدوه هلذا صحوا ومل يهيموا فيه هيمان احملبني هلل من
كونه جتلى هلم يف مجال مطلق وجتليه للعلماء به يف كمال مطلق وأين الكمال من اجلمال
فإن األمساء يف حق الكامل تتمانع فيؤدي ذلك التمانع إىل عدم تأثريها فيمن هذه صفته
فيبقى منزها عن التأثري مع الذات املطلقة اليت ال تقيدها األمساء وال النعوت فيكون الكامل
يف غاية الصحو كالرسل وهم أكمل الطوائف ألن الكامل يف غاية القرب يظهر به يف
كمال عبوديته مشاهدا كمال ذات موجدة وإذا حتققت ما قلناه علمت أين ذوقك من
ذوق الرجال الكمل الذين اصطفاهم اهلل فيه واختارهم منه ونزههم عنه فهم وهو كهو
وهم فسماه الكامل منهم العصر ألنه ضم شيء إىل شيء الستخراج مطلوب فضمت ذات
عبد مطلق يف عبوديته ال يشوهبا ربوبية بوجه من الوجوه إىل ذات حق مطلق ال يشوهبا
عبودية أصال بوجه من الوجوه من اسم إهلي بطلب الكون فلما تقابلت الذاتان مبثل هذه
املقابلة كان املعتصر عني الكمال للحق والعبد وهو كان املطلوب الذي له وجد العصر فإن
فهمت ما أشرنا إليه فقد سعدت وألقيتك على مدرجة الكمال فارق فيها وهلذا املعىن
اإلشارة يف نظمنا:
ااااااااا ج

ااااااااا ج ااااااااايمج اااااااااوجن يااااااااا ج

ااااااااااا ج شااااااااااا لج ي اااااااااااوجاو اياااااااااااا ج

وبعد أن أبنت لك مرتبة الكمال فلنبني لك من هذا املنزل قيام الواحد مقام اجلماعة
وهو عني اإلنسان الكامل فإنه أكمل من عني جمموع العامل إذ كان نسخة من العامل حرفا
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حبرف ويزيد أنه على حقيقة ال تقبل التضاؤل حني قبلها أرفع األرواح امللكية إسرافيل فإنه
يتضاءل يف كل يوم سبعني مرة حىت يكون كالوضع أو كما قال والتضاؤل ال يكون إال
عن رفعة سبقت وال رفعة للعبد الكلي يف عبوديته فإنه مسلوب األوصاف فلو أنتج لذلك
الروح املتضائل حال هذا العبد الكلي يف عبوديته ملا تكرر عليه التضاؤل فافهم ما أشرت به
إليك وقد نبهتك هبذا اخلرب أن هذا امللك من أعلم اخللق باهلل وتكرار تضاؤله لتكرار
التجلي واحلق ال يتجلى يف صورة مرتني فريى يف كل جتل ما يؤديه إىل ذلك التضاؤل هذا
هو العلم الصحيح الذي تعطيه معرفة اهلل مث لتعلم إن اهلل خلق ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ
[التني ]4:للصورة اليت خصه هبا وهي اليت أعطته هذه املنزلة فكان أحسن تقومي يف حقه ال
عن مفاضلة أفعل من كذا بل هو مثل قوله اهلل أكرب ال عن مفاضلة بل احلسن املطلق للعبد
الكامل كالكربياء املطلق الذي للحق فهو أحسن تقومي ال من كذا كما هو احلق أكرب ال
من كذا ال إله إال هو وال عبد إال املصمت يف عبودته فإن حاد العبد عن هذه املرتبة
بوصف ما رباين وإن كان حممودا من صفة رمحانية وأمثاهلا فقد زال عن املرتبة اليت خلق هلا
وحرم من الكمال واملعرفة باهلل على قدر ما اتصف به من صفات احلق فليقلل أو يكثر.
واعلم أن لإلنسان حالتني حالة عقلية نفسية جمردة عن املادة وحالة عقلية نفسية
مدبرة للمادة فإذا كان يف حال جتريده عن نفسه وإن كان متلبسا هبا حسا فهو على حالته
يف أحسن تقومي وإذا كان يف حال لباسه املادة يف نفسه كما هو يف حسه فهو على حالته
يف خسر ال ربح يف جتارته فيه ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ [البقرة ]16:وهو
قوله :ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨﱠ [احلج ]66:ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ [ابراهيم ]34:ﱡﭐ ﱁ ﱂ
ﱃ ﱄﱠ[العاديات ]6:ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ [العصر ]2:ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ
[االحزاب ]72:فإذا قال اإلنسان الكامل اهلل نطق بنطقه مجيع العامل من كل ما سوى اهلل
ونطقت بنطقه أمساء اهلل كلها املخزونة يف علم غيبه واملستأثرة اليت خيص اهلل تعاىل مبعرفتها
بعض عباده واملعلومة بأعياهنا يف مجيع عباده فقامت تسبيحته مقام تسبيح ما ذكرته فأجره
ﱡﭐﲌﲍﱠ.
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يف معرفة منزل من قيل له كن فأبى فلم يكن من احلضرة
احملمدية
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من هذا املنزل قيدت جزءا مسيته الفناء يف املشاهدة فلنذكر اآلن ما يتضمنه هذا
املنزل على ما حيوي عليه من األصول فإن البسط فيه يطول فاعلم أن مظهر هذا املنزل امسه
النور ولكن األنوار على قسمني نور ما له شعاع ونور شعشعاين فالنور الشعشعاين إن وقع
فيه التجلي ذهب باألبصار وهو الذي أشار إليه رسول اهلل  حني قيل له يا رسول اهلل
هل رأيت ربك فقال " :نوراين أراه" .يقول نور كيف أراه يريد النور الشعشعاين فإن
تلك األشعة تذهب باألبصار ومتنع من إدراك من تنشق منه تلك األشعة وهو أيضا الذي
أشار إليه  بقوله" :إن هلل سبعني حجابا من نور وظلمة لو كشفها ألحرقت سبحات
وجهه ما أدركه بصره من خلقه" .والسبحات هنا هي أنوار حقيقته فإن وجه الشيء
حقيقته وأما النور الذي ال شعاع له فهو النور الذي يكون فيه التجلي وال شعاع له وال
يتعدى ضوءه نفسه ويدركه املبصر يف غاية اجلالء والوضوح بال شك وتبقي احلضرة اليت
يكون فيها هذا الذي كشفت له يف غاية من الوضوح ال يغيب عنه منها شيء يف غاية
الصفاء ويف هذا التجلي يقول النيب " :ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر" .فمن
بعض ما يريد هبذا التشبيه الذي وقع بالرؤية إدراك ذات القمر لضعف أشعة القمر أن مينع
البصر من إدراك ذاته والصحيح يف ذلك أنه يريد به إذا كسف ليلة بدره فإنه عند ذلك
يدرك البصر ذات القمر اليت ال تقبل الزيادة وال النقصان فهو إدراك حمقق لذات القمر مث
قال يف نفس احلديث أو كما ترون الشمس بالظهرية ليس دوهنا سحاب.
ويف ذلك الوقت يكون نورها أقوى فتظهر األشياء كلها هبا فيدرك البصر كلما وقع
عليه من األشياء إدراكه حني كشفت له هذه الشمس وإذا أراد أن حيقق النظر إىل ذات
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الشمس يف هذه احلالة ال يقدر فأوقع التشبيه أن هذا التجلي ليس مينع أن يرى الناس
بعضهم بعضا أي ال يفىن فلهذا أوقع التشبيه برؤية القمر ليلة البدر وبرؤية الشمس وما
اقتصر على واحد منهما وأكد البقاء يف هذا املشهد بقوله :ال تضارون وال تضامون .من
الضيم والضم الذي هو املزامحة ومن الضري واإلضرار وملا دخلت هذا املنزل وقع يل فيه
التجلي يف النور الذي ال شعاع له فرأيته علما ورأيت نفسي به ورأيت مجيع األشياء
بنفسي ومبا حتمله األشياء يف ذواهتا من األنوار اليت تعطيها حقائقهم ال من نور زائد على
ذلك فرأيت مشهدا عظيما حسيا ال عقليا وصورة حقية ال معىن ظهر يف هذا التجلي
اتساع الصغري لدخول الكبري فيه مع بقاء الصغري على صغره والكبري على كربه كاجلمل
يلج يف سَمِّ الْخِياطِ يشاهد ذلك حسا ال خياال وقد وسعه وال تدري كيف وال تنكر ما
تراه فسبحان من تعاىل عن إدراك ما تكيفه العقول وفضل إدراك البصر عليها ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄ ﲅ ﱠ [آل عمران ]6:فأظهر عجز العقول هبذا التجلي الذي أظهر به قوة األبصار
وفضلها على العقول وأظهر يف جتليه يف النور الشعشعاين عجز األبصار وقوة العقول
وفضلها على األبصار ليتصف الكل بالعجز وينفرد احلق بالكمال الذايت فمن عاين هذا
املنزل يرى من العجائب واآليات ما ال ميكن أن حيويه غريه وأول هذا املنزل عند دخولك
فيه ترى نفسك مظهرا للحق فإذا رأيته تتحقق من نفسك أنه ليس هو وهو آخر هذا املنزل
فيتضمن أوله هو مشاهدة وخياطبك يف هذا التجلي بأنه ليس هو فإنه من التجليات اليت ال
تفين عني املشاهدة فتجمع بني الرؤية واخلطاب وآخر هذا املنزل يتضمن اهلو وهو يف
الغيب من غري رؤية وهو متعلق نظر العقل فأول هذا املنزل بصري وآخره عقلي وما
بينهما.
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يف معرفة منزل التالوة األوىل من احلضرة املوسوية
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أول ما أمر اهلل به عبده اجلمع وهو األدب وهو مشتق من املأدبة وهو االجتماع
على الطعام كذلك األدب عبارة عن مجاع اخلري كله قال " :إن اهلل أدبين" .أي مجع يف
مجيع اخلريات ألنه قال فحسن أديب أي جعلين حمال لكل حسن فقيل لإلنسان امجع اخلريات
فإن اهلل جعل يف الدنيا عبده عامال جابيا جييب له سبحانه مجيع ما رسم له فهو يف الدنيا
جيمع ذلك فما خلقه اهلل إال للجمع فإن مجع ما أمر جبمعه وجباه كان سعيدا ووهبه احلق
مجيع ما جباه وأنعم عليه فكانت أجرته عني ما مجعه مع الثناء اإلهلي احلسن عليه باألمانة
والعدل وعدم الظلم واخليانة وإن كان عبد سوء خان يف أمانته فأعطاها غري أهلها ومجع ما
مل يؤمر جبمعه مما هني عنه إن يدخل فيه نفسه وترك مجع ما أمر جبمعه فلما انقلب إىل
سيده وحصل يف ديوان احملاسبة وقعد أهل الديوان حياسبونه ورأى شدة اهلول يف حسابه
وحساب غريه ورأى األمناء الذين جبوا على حد ما رسم هلم قد سعدوا وآمنوا كثر عليه
الغم واحلزن فمنهم من عفي عنه وخلى سبيله لشفاعة شافع ومنهم من مل يكن له شفيع
فعذب وعصر فمن عرف ما خلق له وعمل عليه استراح راحة األبد مع أنه يف نفسه يف
زمان جبايته على حذر وخطر وإن كان هذا فأحسن ما مجعه اإلنسان يف حياته العلم باهلل
والتخلق بأمسائه والوقوف عند ما تقتضيه عبوديته وأن يويف ما تستحقه مرتبة سيده من
امتثال أوامره ومنزل هذا األمر من األمساء اإلهلية االسم الرب وقد نعت اهلل سبحانه هذا
االسم بالعظمة والكرم والعلو يف مواضع من كتابه العزيز وذكر ما جعل حتت حكمه
وبيده من األمور وجعل للباء يف هذا املنزل سلطانا عظيما حيث جعلها واسطة بني اهلل
وعبده فإن اهلل تعاىل قال لعبده ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ [األعلى ]1:فأمره بتنزيهه فقال له العبد
مقالة حال مبا نسبحه فقال ﱡﭐ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ [الواقعة ]74:أي ال تنزهه إال بأمسائه
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ال بشيء من أكوانه وأمساؤه ال تعرف إال منه عندنا وإن كانت هذه املسألة مسألة خالف
بني علماء الرسوم فإذا مل تعرف أمساؤه إال منه وال ينزه إال هبا فكان العبد ناب مناب احلق
يف الثناء عليه مبا أثىن هو على نفسه ال مبا أحدثه العبد من نظره وأي شرف أعظم من
شرف من ناب مناب احلق يف الثناء عليه واملعرفة به فكان احلق استخلف عبده عليه يف
هذه الرتبة فلو إن املثين على اهلل بأمسائه يعرف قدر هذه املنزلة اليت أنزله اهلل فيها لفين عن
وجوده فرحا مبا هو عليه مث ال خيلو العبد يف هذا الثناء إما أن يثين على اهلل بأمساء التنزيه أو
بأمساء األفعال فاملتقدم عندنا من جهة الكشف أن تبتدئ بأمساء التنزيه وبالنظر العقلي
بأمساء األفعال فالبد من مشاهدة املفعوالت فأول مفعول أشاهده األقرب إيل وهو نفسي
فأثين عليه بأمساء فعله يب ويف وكلما رمت أن أنتقل من نفسي إىل غريي اطلعت على
حادث آخر أحدثه يف نفسي بطلب يطلب مين الثناء عليه به فال أزال كذلك أبد األبد دنيا
وآخرة وال يكون إال هكذا فانظر ما يبقى علي من منازل الثناء على اهلل من مشاهدة ما
سواى من املخلوقني وهذا املشهد يطلب ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
وهلذا التتميم قال علي بن أيب طالب كرم اهلل وجهه :
اااااااااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااااااااا ج مج
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وبعد الفراغ مين ومن املخلوقني حينئذ أشرع يف الثناء عليه بأمساء التنزيه والفراغ
من نفسي حمال فالوصول إىل مشاهدة األكوان بالفراغ من األكوان حمال فالوصول إىل
أمساء التنزيه حمال فإذا رأيت أحدا من العامة أو ممن يدعي املعرفة باهلل يثين على اهلل بأمساء
التنزيه على طريق املشاهدة أو بأمساء األفعال من حيث ما هي متعلقة بغريه فاعلم أنه ما
عرف نفسه وال شاهدها وال أحس بآثار احلق فيه ومن عمي عن نفسه اليت هي أقرب إليه
فهو على احلقيقة عن غريه أعمى وأضل سبيال قال تعاىل ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﱠ
[االسراء ]72:يعين يف الدنيا ومساها دنيا ألهنا أقرب إلينا من اآلخرة قال تعاىل ﱡﭐ ﱥ ﱦ
ﱧ ﱨ ﱠ [األنفال ]42:يريد القريبة ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ [االنفال ]42:يعين البعيدة
ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ[االسراء ]72:مث لتعلم أنك من مجلة أمسائه بل من أكملها
امسا حىت إن بعض الشيوخ وهو أبو يزيد البسطامي سأله بعض الناس عن اسم اهلل األعظم
فقال :أروين األصغر حىت أريكم األعظم ،أمساء اهلل كلها عظيمة فاصدق وخذ أي اسم
إهلي شئت ولقيت الشيخ أبا أمحد بن سيد بون مبرسية وسأله إنسان عن اسم اهلل األعظم
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فرماه حبصاة يشري إليه إنك اسم اهلل األعظم وذلك أن األمساء وضعت للداللة فقد ميكن
فيها االشتراك وأنت أدل دليل على اهلل وأكربه فلك إن تسبحه بك فإن قلت وهكذا يف
مجيع األكوان قلنا نعم إال إنك أكمل دليل عليه وأعظمه من مجيع األكوان لكونه سبحانه
خلقك على صورته ومجع لك بني يديه ومل يقل ذلك عن غريك من املوجودات فإن قلت
فقد وصف نفسه بالعظمة قلنا وقد وصفك بالعظمة وندبك إىل تعظيمه فقال ﱡﭐ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ [احلج ]32:وأنت أعظم الشعائر فيتضمن قوله تعاىل ﱡﭐ ﳅ
ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ [الواقعة ]74:إن تنزهه بوجودك وبالنظر يف ذاتك فتطلع على ما أخفاه
فيك من قرة أعني فأنت امسه العظيم ومن كونك على صورته ثبتت العالقة بينك وبينه
فقال ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﱠ [املائدة ]54:واحملبة عالقة بني احملب واحملبوب ومل جيعلها إال يف
املؤمنني من عباده وال خفاء إن الشكل يألف شكله وهو اإلنسان الكامل الذي ال مياثل يف
ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى ]11:ولك حرف الم ألف من الصورة فإنه يلتبس على الناظر
أي الفخذين هو الالم وأيهما هو األلف للمشاهبة يف آل تداخل كل واحد منهما على
صاحبه وهلذا كان الم األلف من مجلة احلروف وإن كان مركبا من ذاتني موجودتني يف
العلم غري مفترقتني يف الشكل وهلذا وقع اإلشكال يف أفعالنا لنا أو هلل فال يتخلص يف ذلك
دليل يعول عليه فاأللف هلا األحدية يف املرتبة واألول من العدد والالم هلا املرتبة الثالثة من
أول مراتب العقد والثالثة هي أول األفراد فقد ظهر التناسب بني األحد والفرد من حيث
الوترية فهو أول يف األحدية واإلنسان الكامل أول يف الفردية فاعلم ذلك وهلذا جاء يف
نشأة اإلنسان أنه علقة من العالقة والعلقية يف ثالث مرتبة من أطوار خلقته فهي يف الفردية
املناسبة له من جهة الالم يف مراتب العدد قال تعاىل ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲋﱠ[املؤمنون ]12:وهذه أول مرتبة ﱡﭐ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﱠ [املؤمنون ]13:هذي
ثانية ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ [املؤمنون ]14:وهي املرتبة الفردية وهلا اجلمع واإلنسان حمل
اجلمع لصورة احلضرة اإلهلية ولصورة العامل الكبري وهلذا كان اإلنسان وجوده بني احلق
والعامل الكبري وانفصل مجيع املولدات ما سوى اإلنسان عن وجود اإلنسان بأن مجيع
املولدات ما عداه موجودون عن العامل فهو عن أم بغري أب كوجود عيسى بن مرمي
صلوات اهلل عليه.
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و مما خيتص به هذا املنزل من العلوم أيضا إن اهلل ملا خلق العقل األول أعطاه من
العلم ما حصل له به الشرف على من هو دونه ومع هذا ما قال فيه إنه خملوق على الصورة
مع أنه مفعول إبداعي كما هي النفس مفعول انبعاثي فلما خلق اهلل اإلنسان الكامل أعطاه
مرتبة العقل األول وعلمه ما مل يعلمه العقل من احلقيقة الصورية اليت هي الوجه اخلاص له
من جانب احلق وهبا زاد على مجيع املخلوقات وهبا كان املقصود من العامل فلم تظهر
صورة موجود إال باإلنسان والعقل األول على عظمه جزء من الصورة وكل موجود مما
عدا اإلنسان إمنا هو يف البعضية وهلذا ما طغى أحد من اخلالئق ما طغى اإلنسان وعال يف
وجوده فادعى الربوبية وأكرب العصاة إبليس وهو الذي يقول ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﱠ [املائدة]28:
َب الْعالَمِنيَ عندما يكفر اإلنسان إذا وسوس يف صدره بالكفر وما ادعى قط الربوبية وإمنا
ر َّ
تكرب على آدم ال على اهلل فلو ال كمال الصورة يف اإلنسان ما ادعى الربوبية فطوىب ملن
كان على صورة تقتضي له هذه املنزلة من العلو ومل تؤثر فيه وال أخرجته من عبوديته فتلك
العصمة اليت حبانا اهلل باحلظ الوافر منها يف وقتنا هذا فاهلل يبقيها علينا فيما بقي من عمرنا
إىل أن نقبض عليها أنا ومجيع إخواننا وحمبينا مبنه ال رب غريه.

228
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نااااااااااااا جااااااااااااااو جزااااااااااااا يي ج ز نياااااااااااااظ ج
ج نااااااااا جااااااااااو ف جإ اااااااااولج قنواااااااااظ ج
ج ناااااااااا جاااااااااااو ف ج اااااااااا ج اااااااااا ج
ااااااااااااظ ج
اااااااااااا جزق ناااااااااااامج اااااااااااا لج
و فينسااااااا جيااااااا جنفااااااا ج ااااااا جا اااااااو ج
ج شاااااااااا وجياااااااااا ج ينااااااااااوج اااااااااا ج

ج نااااااااا جااااااااااو ف جزشااااااااااي ج ز ااااااااانيلج ج
ج ناااااااااا جاااااااااااو جز قياااااااااا ج زف اااااااااايل ج
ج نااااااااااا جااااااااااااو جز يااااااااااالج زاااااااااااا يل ج
وج اااااااااااالج ز نياااااااااااال ج
ااااااااااااال ج اااااااااااا
ز وياااااااااااااااا ج نزاااااااااااااااا ج ل مجز وياااااااااااااااال ج
جل مج نااااااااااا ج ااااااااااا ج يااااااااااا جز يااااااااااال ج

أصل العلم اإلهلي

فاعلم إن أصل هذا العلم اإلهلي هو املقام الذي ينتهي إليه العارفون وهو أن ال مقام
كما وقعت به اإلشارة بقوله تعاىل ﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ [األحزاب ]13:وهذا املقام ال
يتقيد بصفة أصال وقد نبه عليه أبو يزيد البسطامي رمحه اهلل ملا قيل له :كيف أصبحت،
فقال :ال صباح يل وال مساء إمنا الصباح واملساء ملن تقيد بالصفة وأنا ال صفة يل .فالصباح
للشروق واملساء للغروب والشروق للظهور وعامل امللك والشهادة والغروب للستر وعامل
الغيب وامللكوت فالعارف يف هذا املقام كالزيتونة املباركة اليت ال هي شرقية وال غربية فال
حيكم على هذا املقام وصف وال يتقيد به وهو حظه من ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى]11:
ﱡﭐﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ [الصافات ]180:فاملقام الذي هبذه املثابة هو أصل هذا
العلم وبني هذا األصل وهذا العلم مراتب فاألصل هو الثبات على التنزيه عن قبول الوصف
وامليل إىل حال دون حال مث ينتج هذا الثبات صورة يتصف هبا العارف هلا ظاهر وهلا باطن
فالباطن منها ال يصل إليه إال بعد اجملاهدة البدنية والرياضة النفسية فإذا وصل إىل سر هذا
الباطن وهو علم خاص هو هلذا العلم املطلوب كالدهن للسراج والعلم كالسراج فال يظهر
هلذا العلم مثرة إال يف العلماء به كما ال يظهر للدهن حكم إال يف السراج القائم بالفتيلة
وهنا يقع له اكتساب األوصاف اليت نزهنا األصل عنها يف ذلك املقام ويف هذا املقام نصفه
هبا من أجلنا ال من أجله فهذا الوصف لآلثار ال له كان اهلل وال شيء معه.
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ومما يتضمنه هذا املنزل علم خلق األجسام الطبيعية وأن أصلها من النور ولذلك إذا
عرف اإلنسان كيف يصفي مجيع األجسام الكثيفة الظلمانية أبرزها شفافة للنورية اليت هي
أصلها مثل الزجاج إذا خلص من كدورة رملة يعود شفافا وجلى األحجار من هذا الباب
ومعادن البلور واملها وإمنا كان ذلك ألن أصل املوجودات كلها اهلل من امسه ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﱠ
وهي ما عال ﱡﭐﲜﱠ [النور ]35:وهي ما سفل فتأمل يف إضافته النور إىل السموات
واألرض ولو ال النورية اليت يف األجسام الكثيفة ما صح للمكاشف أن يكشف ما خلف
اجلدران وما حتت األرض وما فوق السموات ولوال اللطافة اليت هي أصلها ما صح اختراق
بعض األولياء اجلدران وال كان قيام امليت يف قربه والتراب عليه أو التابوت مسمرا عليه
جمعوال عليه التراب ال مينعه شيء من ذلك عن قعوده وإن كان اهلل قد أخذ بأبصارنا عنه
ويكشفه املكاشف منا وقد ورد يف ذلك أخبار كثرية وحكايات عن الصاحلني وهلذا ما
ترى جسما قط خلقه اهلل وبقي على أصل خلقته مستقيما قط ما يكون أبدا إال مائال
لالستدارة ال من مجاد وال من نبات وال من حيوان وال مساء وال أرض وال جبل وال ورق
وال حجر وسبب ذلك ميلة إىل أصله وهو النور فأول موجود العقل وهو القلم وهو نور
إهلي إبداعي وأوجد عنه النفس وهو اللوح احملفوظ وهي دون العقل يف النورية للواسطة
اليت بينها وبني اهلل وما زالت األشياء تكثف حىت انتهت إىل األركان واملولدات ومبا كان
لكل موجود وجه خاص إىل موجدة به كان سريان النور فيه ومبا كان له وجه إىل سببه به
كان فيه من الظلمة والكثافة ما فيه فتأمل إن كنت عاقال فلهذا كان األمر كلما نزل أظلم
وأكثف فأين منزلة العقل من منزلة األرض كم بينهما من الوسائط.
مث لتعلم إن جسم اإلنسان آخر مولد فهو آخر األوالد مركب
ﱔ ﱠ[احلجر ]33:وهو كما رأيت مائل إىل االستدارة وإن كانت له احلركة املستقيمة
دون البهائم والنبات وفيه من األنوار املعنوية واحلسية والزجاجية ما فيه مما ال جتده يف غريه
من املولدات مبا أعطاه اهلل من القوي الروحانية فما قبلها إال بالنورية اليت فيه فهي املناسبة
لقبول هذه اإلدراكات وهلذا قال تعاىل ﱡﭐﲧ ﲨﲩ ﲪﲫﲬ ﱠ [يس ]37:فاعلم إن
النور مبطون يف الظلمة فلو ال النور ما كانت الظلمة ومل يقل نسلخ منه النور إذ لو أخذ
منه النور النعدم وجود الظالم إن كان أخذ عدم وإن كان أخذ انتقال تبعه حيث ينتقل إذ

ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
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هو عني ذاته والنهار من بعض األنوار املتولدة عن شروق الشمس فلو ال إن للظلمة نورا
ذاتيا هلا ما صح أن تكون ظرفا للنهار وال صح أن تدرك وهي مدركة وال يدرك الشيء إن
مل يكن فيه نور يدرك به من ذاته وهو عني وجوده واستعداده بقبول إدراك األبصار مبا فيها
من األنوار له واختص اإلدراك بالعني عادة وإمنا اإلدراك يف نفسه إمنا هو لكل شيء فكل
شيء يدرك بنفسه وبكل شيء.
أال ترى الرسول  كيف كان يدرك من خلف ظهره كما كان يدرك من أمامه
ومل حيجبه كثافة عظم الرأس وعروقه وعظامه وعصبه وخمه غري إن اهلل أعطى الظلمة
والكثافة األمانة فهي تستر ما حتوي عليه وهلذا ال تظهر ما فيها فإذا ظهر فيكون خرق
عادة لقوة إهلية أعطاها اهلل بعض األشخاص وإذا أمر من أودع األمانة من أودعها أن
يظهرها ملن شاءه املودع وهو احلق تعاىل فله أن يؤديها إليه فال أمني مثل األجسام املظلمة
على ما تنطوي عليه من األنوار وقد نبه اهلل على أمانتهم بذكر بعضهم يف قوله:
ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ [التني ]3:فسماه أمينا وهو أرض ذو جدران وأسوار وتراب
وطني ولنب فوصفه باألمانة وأقسم به كما أقسم بغريه تعظيما ملخلوقات اهلل وتعليما لنا أن
نعظم خالقها ونعظمها بتعظيم اهلل إياها ال من جهة القسم هبا فإنه ال جيوز لنا أن نقسم هبا
ومن أقسم بغري اهلل كان خمالفا أمر اهلل وهي مسألة فيها خالف بني علماء الرسوم مشهور
أعين القسم بغري اهلل فكلما اعوجت األجسام كانت أقرب إىل األصل الذي هو االستدارة
فإن أول شكل قبل اجلسم األول االستدارة فكان فلكا وملا كان ما حتته عنه كان مثله وما
بعد عنه كان قريبا منه ولو مل تكن الطبيعة نورا يف أصلها ملا وجدت بني النفس الكلية
وبني اهليوىل الكل واهليوىل الذي هو اهلباء أول ما ظهر الظالم بوجودها فهو جوهر مظلم
فيه ظهرت األجسام الشفافة وغريها.
فكل ظالم يف العامل من جوهر اهلباء الذي هو اهليوىل ومبا هي يف أصلها من النور
قبلت مجيع الصور النورية للمناسبة فانتفت ظلمتها بنور صورها فإن الصورة أظهرهتا
فنسبت إىل الطبع الظلمة يف اصطالح العقالء وعندنا ليست الظلمة عبارة عن شيء سوى
الغيب إذ الغيب ال يدرك باحلس وال يدرك به والظلمة تدرك وال يدرك هبا فلو ال إن
الظلمة نور ما صح أن تدرك ولو كانت غيبا ما صح أن تشهد فالغيب ال يعلمه إال هو
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وهذه كلها مفاتيح الغيب ولكن ال يعلم كوهنا مفاتح إال اهلل يقول تعاىل
ﲿ ﱠ [االنعام ]59:وإن كانت موجودة بيننا لكن ال نعلم أهنا مفاتح
ﲻﲼﲽﲾ ﳀ
للغيب وإذا علمنا باألخبار أهنا مفاتح ال نعلم الغيب حىت نفتحه هبا فهذا مبنزلة من وجد
مفتاح بيت وال يعرف البيت الذي يفتحه به ﱡﭐﳄﳅﳆ ﳇﳈﳉﳊﱠ[اجلن.]26:

ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ
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إل ج ااااااااوج شاااااااا مج ااااااااو ج ااااااااوجشاااااااا و ج
إل ج اااااااااوج ااااااااا ج ااااااااالجا ااااااااالجنفااااااااام ج
إل ج ااااااااااااوج نااااااااااااظج ااااااااااااأ جز ناااااااااااا ج
ن ناااااااااااااوجاو ياااااااااااااو ج اااااااااااااوج زااااااااااااا ج
إ جو ساااااااااا جن اااااااااا ج اااااااااا جساااااااااا و ج
إ ج ناااااااااا جنفاااااااااا مج اااااااااا جنفاااااااااا م ج
ج
اااااااااااااو ج قفاااااااااااااو ج اااااااااااااوجشااااااااااااا
اااااااااا ج ج ساااااااااا لجياااااااااا جنف سااااااااااو ج
ااااااا ج اااااااو ج
ااااااا ج نيااااااا ج
ااااااا ج
ااااااااااااااا ج ج ااااااااااااااا وجسااااااااااااااااوا و ج
ااااااااااااااااا ج ج نياااااااااااااااااو ج سااااااااااااااااا ج
اااااااااا ج ج اااااااااااو جياااااااااا ج هااااااااااو ج
اااااااااااااو ج
نااااااااااااا ج اااااااااااااو جا اااااااااااااوج
اااااااااااا ج ج اااااااااااا لجي اااااااااااا جااااااااااااا ج
اااااااااااا ج ج ا ااااااااااااو جز اااااااااااا ج ااااااااااااو ج
اااااااااااااا جل جسااااااااااااااوا ج
اااااااااااااا ج ج
ااااااااا ج اااااااااا ج يناااااااااظج ااااااااالجشااااااااا ج
ااااااااااااا ج ج ااااااااااااا يو جا اااااااااااااوج نااااااااااااايم ج
ااااااااااا ج جي ااااااااااااج نااااااااااامج نااااااااااا و ج
اااااااااااا ج ج اااااااااااا ج اااااااااااا جساااااااااااافول ج
سااااااااااااااا جشاااااااااااااااو و ج
ااااااااااااااا ج ج
ااااااااااااا ج شااااااااااااا ج اااااااااااااوج قاااااااااااااو ج
ااااااااااا ج ج ااااااااااا يفظج يااااااااااا ج ااااااااااا ج
ااااااااااااي جز اااااااااااا جنااااااااااااو ج
اااااااااااا ج ج
ااااااااااااا ج ااااااااااااال ج ااااااااااااا ج ااااااااااااا ج
اااااااااااااا ج ج اااااااااااااااظجل جشاااااااااااااا د ج
اااااااا جن اااااااا ج شاااااااا ج ااااااااي جز ناااااااا ج
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ج ااااااااال مج نااااااااا ج ااااااااا ج انااااااااا ج زوهاااااااااو ج
ااااااااااال مج ااااااااااا ج ااااااااااا ج جا هاااااااااااو ج
ينااااااااااااااظجإ ينااااااااااااااوج اااااااااااااا ج هااااااااااااااو ج
ااااااا ج ويااااااا ج سااااااامج ااااااا جشااااااال هو ج
اااااااااااوج هوهاااااااااااو ج
ااااااااااال مج و ااااااااااامج
اااااااااااااوج ي اااااااااااااوج نوهاااااااااااااو ج
اااااااااااااال ج
ااااااااا ج اااااااااي ج ااااااااالوجيفنااااااااا جل وهاااااااااو ج
زاااااااااااااا ج سااااااااااااااو زي ج ااااااااااااااوج زوهااااااااااااااو ج
ي ااااااااا جاااااااااا ج ناااااااااو ج اااااااااوج اوهاااااااااو ج
إ اااااااااااااا ج اااااااااااااا ج قاااااااااااااا ج نز وهااااااااااااااو ج
غاااااااااااا ن هوج ااااااااااااوجشااااااااااااق ج وهااااااااااااو ج
ناااااااااا ج اااااااااا ج اااااااااا وهو ج
ناااااااااا ج
هي اااااااااااااااااااا ج زي اااااااااااااااااااا جه هااااااااااااااااااااو ج
ا اااااااااااااظج شااااااااااااا ج اااااااااااااوجز هاااااااااااااو ج
زاااااااااااوج ااااااااااا جينااااااااااالجاااااااااااا جسااااااااااا هو ج
اااااااااوج اااااااااولج اااااااااي ج ااااااااا ج وهاااااااااو ج
فااااااااااااا ج اااااااااااااظج يااااااااااااا ج هاااااااااااااو ج
ااااااااااااااااااو ج نيساااااااااااااااااا وج جانوهااااااااااااااااااو ج
ااااااااااال ج ااااااااااوج ااااااااااوج اااااااااافظجز هااااااااااو ج
ااااااااااااو جساااااااااااافو وج ناااااااااااا جل هااااااااااااو ج
وج ااااااااااا ج هاااااااااااو ج
اااااااااااو جشااااااااااا
اااااااااااااا ج ج ا ياااااااااااااظج ااااااااااااا ج اوهاااااااااااااو ج
يقيااااااااااااا هوج ااااااااااااا وج ااااااااااااا ج وهاااااااااااااو ج
اااااااااا جاااااااااا ج شاااااااااي ج نااااااااا جه هاااااااااو ج
زااااااااا ج ااااااااانفمجل اااااااااوج ااااااااا ج نوهاااااااااو ج
ج اااااااااا جشاااااااااا وج ن ااااااااااوج هااااااااااو ج
ا ااااااااا جز ااااااااا جشااااااااا وج اااااااااوجن وهاااااااااو ج

اااااااااااا ج ج ساااااااااااا و جااااااااااااا جن اااااااااااا ج
ااااااااااا ج ج ياااااااااااو ج ااااااااااا ج اااااااااااو ج
اااااااااااا ج ج يااااااااااااو جزقاااااااااااا جغاااااااااااا ج
اااااااااا ج ج ساااااااااا و ج اااااااااا ج يوهااااااااااو ج
اااااااااااا ج ج اااااااااااااولجزسااااااااااااي جسااااااااااااي ج
ااااااااااا ج ج يااااااااااا جزااااااااااا جسااااااااااانوهو ج
اااااااااااا ج ج ناااااااااااا مجزاااااااااااا مج ينااااااااااااو ج
ااااااااا جنوااااااااا ج زاااااااااو جا ااااااااالج ااااااااا ج
اااااااااااا ج ج قياااااااااااا جيقياااااااااااا ج ااااااااااااا و ج
ي اااااااااااا ج ااااااااااا ج ااااااااااا ج ن اااااااااااو ج
قااااااااااا ج سااااااااااا جاو ساااااااااااافج اااااااااااون ج
قااااااا ج ا ااااااا ج اااااااي ج شااااااا مجز فااااااا ج
زا اااااااااااا ج هااااااااااااوجاياااااااااااا وجساااااااااااا واو ج
ز ااااااااااا ج سااااااااااان وج ااااااااااا ج يااااااااااا ج
اااااااااوج يااااااااالج ااااااااا ج نااااااااا ج غواااااااااا ج
اااااااااااااا ج سااااااااااااا وج اااااااااااااوج زاااااااااااااون ج
قنااااااااا ج ساااااااااز ج ااااااااا جاااااااااا ج نااااااااا ج
اااااااااوج نااااااااا ج ااااااااااق ج اااااااااو ج ن اااااااااو ج
إ وازاااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااا ج زنااااااااااااااااااااو ج
اااااااااااااو ج ااااااااااااالج فزقااااااااااااا جإ ي اااااااااااااو ج
اااااااا ج اااااااا ج فاااااااا ج اااااااا ج ناااااااا ج ي ااااااااو ج
نااااااااااااظجشاااااااااااا ج اااااااااااا ج ج يساااااااااااا ج
اااااااا ج اااااااا جو ااااااااظج ناااااااا جا اااااااا د ج
ااااااااا ج ااااااااا جشااااااااا جن ااااااااا جإ يناااااااااو ج
اااااااااا جزاااااااااامجنفساااااااااانوجي ااااااااااوجن ز ااااااااااو ج
و اااااااااااااااااظج جزوو اااااااااااااااااا جنفااااااااااااااااا م ج
ج وااااااااااااا ج ااااااااااااا جي اااااااااااااوجاااااااااااااااول ج
ااااااااااااااااااا ج شااااااااااااااااااا ي ظج ازز اااااااااااااااااااو ج
نو هاااااااااااااوج ااااااااااااا جز قااااااااااااا ج وااااااااااااااو ج
ج
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ن هاااااااااااااوج نياااااااااااااالج ااااااااااااا جساااااااااااااانوهو ج
ااااااااااااااااوج قاااااااااااااااا هوج وهااااااااااااااااو ج
ياااااااااااااوج اااااااااااااو ي جنااااااااااااا جيااااااااااااا هو ج
اااااااااااا ج فااااااااااااو ج غنااااااااااااوه ج يوهااااااااااااو ج
ااااااااااااو جساااااااااااا و هوج ن ااااااااااااوج هااااااااااااو ج
ااااااااااا ج اااااااااا ج اااااااااالجا ااااااااااوج وهااااااااااو ج
إل ج اناااااااااااااااااااز ج نااااااااااااااااااا ج اوهاااااااااااااااااااو ج
ناااااااااا ج اااااااااا ج اااااااااا ج اااااااااا نيوج نوهااااااااااو ج
ني اااااااااوج ااااااااا ج فااااااااا ج اااااااااوجسااااااااااوهو ج
ق ز اااااااااااااااااااوجإل ج ااااااااااااااااااا ج هوهاااااااااااااااااااو ج
جا اااااااي جووهاااااااو ج
ااااااا جسااااااا ج ااااااا
ااااااااااا ج ا اااااااااااو جإلجز وااااااااااا جنااااااااااا هو ج
زا ااااااااااا ج ااااااااااا وجز هااااااااااا ج اوهاااااااااااو ج
ي فاااااااااااا جو ااااااااااااوج نااااااااااااوج نوهااااااااااااو ج
اااااااااااا جز اااااااااااا ج نيفز ااااااااااااوج وهااااااااااااو ج
يساااااااااااااااااألج جز ن نااااااااااااااااا جشااااااااااااااااافوهو ج
يااااااااا ج ناااااااااو ج ينااااااااا ج ااااااااا ج نوهاااااااااو ج
اااااااااا ج ااااااااااو ج اااااااااا ج ااااااااااو ج اااااااااا هو ج
اااااااااا ج ااااااااا ج اااااااااي ج ااااااااا ج ااااااااال هو ج
اااااااو ج ااااااا جي غااااااا ج ااااااا ج ااااااا هو ج
هااااااااااااوج ناااااااااااا ج ناااااااااااا جشاااااااااااافوهو ج
ز يااااااااااااا ج ساااااااااااااو ج اااااااااااااوجشااااااااااااافوهو ج
شااااااااااااا ز وج ااااااااااااا جزانااااااااااااا ج نوهاااااااااااااو ج
نننوهااااااااااااوج اااااااااااا نوج اااااااااااا ج ل هااااااااااااو ج
اااااااااو ج قااااااااالج ااااااااا ج فااااااااا جن هاااااااااو ج
ا اااااااااوج قااااااااالجي ااااااااال ج ااااااااا ج فوهاااااااااو ج
ج ااااااااااااااا ج نيااااااااااااااا ج جن هاااااااااااااااو ج
إ اااااااا ج هاااااااالج ساااااااا و ج اااااااا ج سااااااااوهو ج
ااااااااااون ج ااااااااااي ج اااااااااا ج وهااااااااااو ج
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وقد اندرج يف هذا الكالم مجيع ما ذكرناه يف القصيدة اليت يف أول الباب فإنه مجيع
ما عدد فيها من األمور تطلب حقائق إهلية تستند إليها وتنافر حقائق إهلية فمما يتضمن هذا
املنزل جتلى احلجاب بني كشفني وجتلى الكشف بني حجابني وما يف املنازل منزل يتضمن
هذا الضرب من التجلي إال هذا املنزل فإن التجلي املنفرد يف املظهر من غري بينية يعطي ما
ال يعطيه يف البينية والتجلي املفرد الذايت يف غري املظهر يعطي ما ال يعطيه يف البينية وهذا
التجلي الواقع يف البينية يعطي احلصر بني أمرين وكل حمصور حمدود مبن حصره وهذا
أعجب املعارف يف هذا الطريق أن يكون التجلي الذايت الذي له اإلطالق حمصورا فهو كما
يقال عن القاعد يف حال قعوده إنه قائم فظاهر األمر أنه ال يتصور فسبحان من تنزه عن
األضداد وقبلتها أوصافه قال " :ترون ربكم كما ترون الشمس بالظهرية" ،فإن كان
أراد النهار هبذا اللفظ فقد عم التجليات الذاتية وإن اختلفت يف حكم التجلي كاختالف
صفة تنزيهه بامسه الغين عن الفقر وصفة تنزيهه باألحدية عن الشريك بقوله ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟﲠ
ﲡﲢﱠ[االسراء ]111:كذلك التجليات الذاتية البصرية مثل هذه التجليات الذاتية العقلية
وإن كان أراد بالظهرية وقتا معينا يف النهار وهو األظهر يف املعىن احملقق واللفظ وعليه أوىل
أن حيمل هذا القول فإن النهار كله جتل ذايت ألن الشمس فيه ظاهرة بذاهتا فإن النهار
جالها لألبصار وإن كان النهار معلوال عنها فظهرت بذاهتا من أول شروقها إىل حال
غروهبا وهلا جتل وحكم يف كل دقيقة يعرفها من يعرفها وجيهلها من جيهلها والذي يعرف
الكل من ذلك ما امتد زمانه فيفرقون ما بني حكمها يف طلوعها وشروقها وحكمها يف
إشراقها وحكمها يف ضحاها وحكمها يف زواهلا وهو أول غشيها وحكمها يف عصرها
وحكمها يف قبض ضوئها وقلة سلطانه عما كان عليه فيما يقابله من أول النهار وصدره
وحكمها عند سقوطها ولكل جتل وإن كان ذاتيا حكم ليس لآلخر فما عدا الطرفني فهو
جتل ذايت بني جتليني ذاتيني إال الطرفني فهو جتل ذايت عقيب جتل حجايب والطرف اآلخر
جتل ذايت يعقبه جتل حجايب فهو جتل ذايت بني جتل ذايت وحجايب وقد رمينا بك على الطريق
فافهم من حاالت تغري األحكام الشمسية يف هذه اآلنات ووقوع التشبيه منها يف آن معني
وهو الظهرية وحالة الصحو وعدم السحاب بينها وبني الرائي وخذ أنت يف اآلنات الباقية
آثار التجلي الذايت.
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فاعلم إن النور املنبسط على األرض الذي هو من شعاع الشمس الساري يف اهلواء
ليس له حقيقة وجودية إال بنور البصر املدرك لذلك فإذا اجتمعت العينان عني الشمس
وعني البصر استنارت املبصرات وقيل قد انبسط الشمس عليها ولذلك يزول ذلك اإلشراق
بوجود السحاب احلائل ألن العني فارقت هذه العني األخرى بوجود السحاب وهي مسألة
يف غاية الغموض ألين أقول لو أن الشمس يف جو السماء وما يف العامل عني تبصر من
حيوان ما كان هلا شعاع منبسط يف األرض أصال فإن نور كل خملوق مقصور على ذاته ال
يستنري به غريه فوجود أبصارنا ووجود الشمس معا أظهر النور املنبسط أال ترى األلوان
تنقلب يف اجلسم الواحد املتلون باخلضرة مثال أو احلمرة إذا اختلفت منك كيفيات النظر
إليه من االستقامات واالحنرافات كيف يعطيك ألوانا خمتلفة حمسوسة تدركها ببصرك ال
وجود هلا يف اجلسم املنظور إليه يف الشمس وال تقدر تنكر ذلك وال سيما إذا كان اجلسم
املنظور إليه يف الشمس فقد أدركت ما ال وجود له حقيقة بل نسبة كذلك النور املنبسط
على األرض وكتقلب احلرباء يف لون ما تكون عليه من األجسام على التدريج شيئا بعد
شيء ما هي مثل املرآة تقبل الصورة بسرعة وال هي جسم صقيل وإدراك تقلبها يف األلوان
حمسوس مع علمك بأن تلك األلوان ال وجود هلا يف ذلك اجلسم الذي أنت ناظر إليه وال
يف أعياهنا يف علمك كذلك العامل مدرك هلل يف حال عدمه فهو معدوم العني مدرك هلل يراه
فيوجده لنفوذ االقتدار اإلهلي فيه ففيض الوجود العيين إمنا وقع على تلك املرئيات هلل يف
حال عدمها فمن نظر إىل وجود تعلق رؤية العامل يف حال عدمه وإهنا رؤية حقيقية ال شك
فيها وهو املسمى بالعامل وال يتصف احلق بأنه مل يكن يراه مث رآه بل مل يزل يراه فمن قال
بالقدم فمن هنا قال ومن نظر إىل وجود العامل يف عينه لنفسه ومل يكن له هذه احلالة يف
حال رؤية احلق إياه قال حبدوثه ومن هنا تعلم أن علة رؤية الرائي األشياء ليس هو لكوهنا
موجودة كما ذهب إليه من ذهب من األشاعرة وإمنا وجه احلق يف ذلك إمنا هو استعداد
املرئي ألن يرى سواء كان موجودا أو معدوما فإن الرؤية تتعلق به.
وأما غري األشاعرة من املعتزلة فإهنا اشترطت يف الرؤية البصرية أمورا زائدة على هذا
تابعة للوجود وهلذا صرفت الرؤية إىل العلم خاصة فأما جتلى الذات بني جتليني حجابيني
فالبد أن يظهر يف ذلك التجلي الذايت من صور احلجابني أمر للرائي فيكون ذلك التجلي له
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كاملرآة يقابل هبا صورتني فريى احلجابني بنور ذلك التجلي الذايت يف مرآة الذات كما
تشهد الفقر يف حال تنزيهك احلق عنه سبحانه الغين احلميد وإن مل يكن األمر كذلك
فكيف تنزهه عما ليس مبشهود لك عقال فهكذا صورة احلجاب يف الذات عند التجلي
وأوضح من هذا فال ميكن فإذا أدرك العارف صورة هذين احلجابني أو صورة احلجاب
والتجلي الذايت الذي هذا التجلي الذايت اآلخر بينهما أو أدرك التجليني الذاتيني يف جملى
احلجاب الواقع بينهما فليكن ذكره وعمله حبسب ما تعطيه تلك الصورتان يف ذلك اجمللى
والعلة يف أنه ال يدرك أبدا يف التجلي أي جتل كان إال صورتني البد منهما لكون الواحد
يستحيل أن يشهد يف أحديته.
وملا كان اإلنسان ال تصح له األحدية وهو يف الرتبة الثانية من الوجود فله الشفعية
هلذا ال يشاهد يف التجلي إال الصورتني الذي هو اجمللى بينهما فال يرى الرائي من احلق أبدا
حيث رآه إال نفسه فهذا التجلي يعرفك بنفسك وبنفسه فإن كان التجلي بني حجابني
كانت الصورتان عمال إن كان يف الدنيا فيكون عمل تكليف مشروع وإن كان يف اآلخرة
فيكون عمل نعيم يف منكوح أو ملبوس أو مأكول أو مشروب أو تفرج حبديث أو كل
ذلك أو ما أشبه ذلك حبسب احلجاب وهلذا إذا رجع الناس من التجلي يف الدار اآلخرة
يرجعون بتلك الصورة ويرون ملكهم بتلك الصورة وهبا يقع النعيم ويظهر أن النعيم متعلقة
األشياء وليس كذلك وإمنا متعلق النعيم وجود األشياء أو إدراكها على تلك الصور
احلجابية اليت أدركها يف اجمللى الذايت وإن كان التجلي جتليا حجابيا بني جتليني ذاتيني
كتجلي القمر بني الضحى والظهرية وجتلى الليل بني هنارين كانت الصورتان يف ذلك اجمللى
احلجايب علما ال عمال ولكن من علوم التنزيه فتتحلى به النفس وتنعم به النعيم املعنوي
وتلك جنتها املناسبة هلا فافهم.
وإن كان التجلي الذايت بني جتل حجايب وذايت كانت الصورتان صورة علم ال
صورة عمل فالتجلي الذايت يف الذايت صورة علم تنزيه ال غري وصورة التجلي احلجايب فيه
صورة علم تشبيه وهو ختلق العبد باألمساء اإلهلية وظهوره يف ملكه بالصفات الربانية ويف
هذا املقام يكون املخلوق خالقا ويظهر بأحكام مجيع األمساء اإلهلية وهذه مرتبة اخلالفة
والنيابة عن احلق يف امللك وبه يكون التحكم له يف املوجودات بالفعل باهلمة واملباشرة
والقول فأما اهلمة فإنه يريد الشيء فيتمثل املراد بني يديه على ما أراده من غري زيادة وال
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نقصان وأما القول فإنه يقول ملا أراده ﱡﭐﲯ ﱠ[النحل ]40:ذلك املراد أو يباشره بنفسه
إن كان عمال كمباشرة عيسى الطني يف خلق الطائر وتصويره طائرا وهو قوله ﱡﭐ ﲱ ﲲ
ﲳ ﱠ [ص ]75:فلإلنسان يف كل حضرة إهلية نصيب ملن عقل وعرف وإن كان التجلي
ﲴ
احلجايب بني جتل حجايب وذايت فالتجلي احلجايب يف احلجايب علم ارتباطه باحلق من حيث
ما هو دليل عليه وكونه سببا عنه وأنه على صورته ونسبة الشبه به وأما صورة التجلي
الذايت يف احلجايب فهو علم جتلى احلق يف صفات املخلوق من الفرح والتعجب والتبشبش
واليد والقدم والعني والناجذ واليدين والقبضة واليمني والقسم للمخلوق باملخلوقني وبنفسه
واتصافه حبجب النور والظلم وحبصر سبحانه احملرقة خلف تلك احلجب النورية والظلمية
وقد حصرت لك مقام التجليات يف أربع وليس مث غريها أصال.
وملا أعطت احلقيقة يف التجليات اإلهلية إهنا ال تكون إال يف هذه األربع يف العامل
كانت املوجودات كلها على التربيع يف أصلها الذي ترجع إليه فكل موجود البد أن يكون
يف علمه علم تنزيه أو علم تشبيه ويف عمله إما يف عمل صناعي أو عمل فكري روحاين
وال ختلو من هذه األربعة األقسام وكذا الطبيعة أعطت بذاهتا حلكم هذه التجليات فإن
املوجودات إمنا خرجت على صورة هذه التجليات فكانت احلرارة والربودة واليبوسة
والرطوبة وهي يف كل جسم بكماهلا غري أنه قد تكون يف اجلسم على التساوي يف القوة
وهو سبب بقاء ذلك اجلسم وقد ال تكون يف اجلسم على السواء يف القوة فتكون العلل
لذلك اجلسم مستصحبة وحاالت األمراض تنقلب عليه حبسب غلبة بعضها على بعض فإن
أفرطت كان املوت وإفراطها منها فإن السبب املوجب إلفراطها إمنا وقع منها مبأكول يأكله
اإلنسان أو احليوان فما يكون الغالب يف ذلك املأكول أو املباشر يزيد يف كمية ما يناسبه
من اجلسم إن كان حارا قوي احلرارة وإن كان باردا قوي الربودة وكذلك ما بقي.
مث إنه ملا ألف بني هذه األربعة مل يظهر إال أربعا وال قبلت إال أربعة وجوه فإن
حقائق تلك التجليات األربعة أعطت أن ال تأتلف من هذه األربع إال وزهنا يف العدد وهلذا
كانت منها املنافرة من مجيع الوجوه واملناسبة كما ذكرناه يف اإلهليات يف أول هذا الباب
وتلك احلقيقة اإلهلية حكمت على العامل أن يكون بتلك املثابة إذ كان املعلوم على صورة
العلم وعلمه ذاته فافهم.
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فاملنافرة كاحلرارة والربودة وكذلك الرطوبة واليبوسة فلذلك ال جتتمع احلرارة
والربودة وال الرطوبة واليبوسة يف حكم أبدا وأوجد اهلل العناصر أربعة عن تأليف هذه
الطبائع فكان النار عن احلرارة واليبوسة مث مل جيعل ما يليه ما ينافره من مجيع الوجوه بل
جعل إليه ما يناسبه من وجه وإن فارقه من وجه فكان اهلواء له جارا مبا يناسبه من احلرارة
وإن نافره بالرطوبة فإن للوساطة أثرا وحكما جلمعها بني الطرفني فقويت على املنافرة هلما
فاهلواء حار رطب فبما هو حار يستحيل إىل النار باملناسب وغلب الوساطة ومبا هو رطب
يستحيل إىل املاء باملناسب مث جاور اهلواء من الطرف األسفل املاء فقبل اهلواء جوار النار
للحرارة وقبل جوار املاء للرطوبة وإن نافره بالربودة كما نافره اهلواء باحلرارة وكذلك
جاور بني التراب وبني املاء للربودة اجلامعة جملاورهتما فما ظهر عنها إال أربعة لذلك األصل
وكذلك اجلسم احليواين املولد جعل أثر النار فيه الصفراء وأثر اهلواء الدم وأثر املاء البلغم
وأثر التراب السوداء فركب اجلسم على أربع طبائع وكذلك القوي األربعة اجلاذبة
واملاسكة واهلاضمة والدافعة.
وكذلك قرن السعادة والشقاء باألربعة باليمني والشمال واخللف واألمام ألن
الفوقية ال ميشي اجلسم فيها بطبعه والتحتية ال ميشي فيها الروح بطبعه واإلنسان واحليوان
مركب منهما فما جعلت سعادته وشقاوته إال فيما يقبله طبعه يف روحه وجسمه وهي
اجلهات األربع وهبا خوطب ومنها دخل عليه إبليس فقال ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
ﱿ ﱠ [األعراف ]17:ومل يقل من فوقهم وال من حتتهم ملا ذكرناه فإبليس ما
ﲀ
ﱽﱾ
جاءه إال من اجلهات اليت تؤثر يف سعادته إن مسع منه وقبل ما يدعوه إليه ويف شقاوته إن مل
يسمع منه ومل يقبل ما دعاه إليه فسبحان العليم احلكيم مرتب األشياء مراتبها وهكذا فعل
العامل اجلسماين العلوي فجعل الربوج اليت جعل األحكام عنها يف العامل على أربع نارية
وترابية وهوائية ومائية وكذلك جعل أمهات املطالب أربعة هل وما ومل وكيف وكذلك
أمهات األمساء املؤثرة يف العامل وهو العامل واملريد والقادر والقائل فعلمه بكونه يكون يف
وقت كذا على حالة كذا دون ذلك ال ميكن فهذا العلم علق اإلرادة بتعني ذلك احلال
فالقائل علق القدرة بإجياد تلك العني فعلم فأراد وقال فقدر فظهرت األعيان عن هذه
األربعة فاحلرارة للعلم واليبوسة لإلرادة والربودة للقول والرطوبة للقدرة فللحرارة التسخني
ولليبوسة التجفيف وللرطوبة التليني وللربودة التربيد قال تعاىل ﱡﭐ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱠ
239

[االنعام ]59:فذكر املنفعلني دون الفاعلني لداللتهما على من كانا منفعلني عنهما ومها
احلرارة انفعل عنها اليبوسة وكذلك الربودة انفعل عنها الرطوبة فانظر ما أعطته هذه
التجليات حبصرها فيما ذكرناه.
وكذلك العامل سعيد مطلق وشقي مطلق وشقي ينتقل إىل سعادة وسعيد ينتقل إىل
ﳇ ﱠ وما مث خامس وهذه
ﳈ
شقاوة فاحنصرت احلاالت يف أربع ومنه ﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ
نعوت نسبته مع العامل ومراتب العدد أربعة ال خامس هلا وهي اآلحاد والعشرات واملئات
واآلالف مث يقع التركيب وتركيبها كتركيب الطبائع لوجود األركان سواء.
واعلم يا أخي أنه ليلة تقييدي لبقية هذا املنزل من بركاته رأيت رسول اهلل  وقد
استلقى على ظهره وهو يقول ينبغي للعبد أن يرى عظمة اهلل يف كل شيء حىت يف املسح
على اخلفني ولباس القفازين وكنت أرى يف رجليه  نعلني أسودين جديدين ويف يديه
قفازين وكأنه يشري إيل مسرورا مبا وضعته يف هذا املنزل من العلم مبا يستحقه جالل اهلل مث
يقول ما دام البدر طالعا فالنفوس يف البساتني نائمة ويف جواسقها آمنة فإذا كان الظالم ومل
يطلع البدر خيف من اللصوص فينبغي إن يدخل اإلنسان املدينة حذرا من اللصوص فكنت
أفهم عنه من هذا الكالم أنه يريد أن النفوس إذا كان شهود احلق غالبا عليها حمققة به وفيه
عند من يدخل بساتني معرفة اهلل والكالم يف جالله على ضروبه وكثرة فنونه فشبه احلق
بالبدر وشبه ما حتويه البساتني من ضروب الفواكه مبا حتوي عليه احلضرة اإلهلية من
معارف األمساء اإلهلية وصفات اجلالل والتعظيم وفهمت منه يف املنام من قوله إذا غاب
البدر وذلك شهود احلق يف األشياء واحلضور معه والنية اخلالصة فيه كان ظالم اجلهل
والغفلة عن اهلل واخلطاء وخيف من اللصوص يريد الشبه املضلة الطارئة ألصحاب النظر
الفكري وأصحاب الكشف الصوري فذكر ذلك خوفا على النفوس إذا اشتدت يف الكالم
على ما يستحقه جناب احلق فليدخل املدينة يريد فليتحصن من ذلك بالشرع الظاهر وليلزم
اجلماعة وهم أهل البلد فإن يد اهلل مع اجلماعة.
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يف معرفة املنزل احملمدي املكي من احلضرة املوسوية
ااااااااااااااا جهللاج نااااااااااااااا ج ااااااااااااااالجناااااااااااااااا ج
ااااااااااااااااااا جايااااااااااااااااااان ج
ااااااااااااااااااا ج
اااااااااالل ج اااااااااوجنساااااااااا ج نشااااااااا ج ن اااااااااو ج
ا اااااااااااااو ج اااااااااااااوج اااااااااااااو جنااااااااااااا ج
ناااااااااااااااااااا ج و ااااااااااااااااااا ج سااااااااااااااااااا ل ج
ن اااااااااااااااي ج زااااااااااااااا ج ااااااااااااااا ج نااااااااااااااا ج

ااااااااااال ج يااااااااااالج نااااااااااا ج ااااااااااالج ااااااااااا ج
اااااااااا ج ناااااااااا ج اااااااااا ج قااااااااااو ج ناااااااااا ج
ج ااااااا و ج
وونااااااا ج نااااااا ج ااااااا ج ااااااا
ااااااااااااا جشااااااااااااا ي ج قااااااااااااا ج نااااااااااااا ج
قيااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااا مج غنااااااااااااااااااا ج
ااااااااااااال ج قسااااااااااااا ج ااااااااااااا ج ااااااااااااا ج

اعلم أن هذا املنزل يتضمن علم مرتبة العامل عند اهلل جبملته وهل العدم له مرتبة عند
اهلل يتعني تعظيمه من أجلها أم ال وهل من خلق من أهل الشقاء املغضوب عليه له مرتبة
تعظيم عند اهلل أم ال وهل التعظيم اإلهلي له أثر يف املعظم حبيث أن يسعد به أم ال وما سبب
تعظيم اهلل العامل وهل ملن عظم العامل من اخللق صفة يعرف هبا أم ال وما األمساء اإلهلية اليت
تضاف إىل املخلوقني يف مذهب من يقول ما أقسم اهلل قط إال بنفسه لكن أضمره تارة
وأظهره يف موطن آخر ليعلم أنه مضمر فيما مل يذكر ومجيع ما يتعلق هبذا الفن يتضمنه هذا
املنزل إن ذكرناها على التفصيل طال الكالم ومما يتضمن هذا املنزل علم خلق اإلنسان من
العامل وهل احليوان مشارك له يف هذا اخللق أم هو خصيص به ومل خص هبذا الضرب من
اخللق وإن كان يشاركه احليوان فيه فلم عني اإلنسان بالذكر وحده وملاذا ذكرت لفظة
اإلنسان يف القرآن حيثما ذكرت ونيط بذكرها إما الذم وإما الضعف والنقص وإن ذكر
مبدح أعقبه الذم منوطا به فالذم كقوله ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ [العصر ]2:ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄﱠ[العاديات ]6:والضعف والنقص مثل قوله ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ
[املؤمنون ]12:وقوله ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﱠ [البلد ]4:والذم العاقب للمدح كقوله ﱡﭐﱥ
ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ[التني ]4:هذا مدح ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ [التني ]5:هذا ذم
ويتضمن علم مال أصحاب الدعاوي اليت تعطيها رعونة األنفس ويتضمن تقرير النعم
احلسية واملعنوية ويتضمن التخلق باألمساء ويتضمن علم القوة اليت أعطيها اإلنسان وأن هلا
أثرا ويف ذلك رد على األشاعرة وتقوية للمعتزلة يف إضافة األفعال إىل املكلفني ويتضمن
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علم ما يقع فيه التعاون ويتضمن علم مال عرف الدليل وتركه هلوى نفسه فهذا مجيع
رؤوس ما يتضمنه هذا املنزل من املسائل وهي تتشعب إىل ما ال حيصى كثرة إال عن مشقة
كبرية فأما مرتبة العامل عند اهلل جبملته فاعلم إن اهلل تعاىل ما خلق العامل حلاجة كانت له إليه
وإمنا خلقه دليال على معرفته ليكمل بذلك ما نقص من مرتبة الوجود ومرتبة املعرفة فلم
يرجع إليه سبحانه من خلقه وصف كمال مل يكن عليه بل له الكمال على اإلطالق وال
أيضا كان العامل يف خلقه مطلوبا لنفسه ألنه ما طرأ عليه من خلقه صفة كمال بل له
النقص الكامل على اإلطالق سواء خلق أو مل خيلق بل كان املقصود ما ذكرناه مرتبة
الوجود ومرتبة املعرفة أن تكمل بوجود العامل وما خلق اهلل فيه من العلم باهلل ملا أعطاه
التقسيم العقلي فإن وصف العامل بالتعظيم فمن حيث نصب دليال على معرفة اهلل وأن به
كملت مرتبة الوجود ومرتبة املعرفة والدليل يشرف بشرف مدلوله.
وملا كان العلم والوجود أمرين يوصف هبما احلق تعاىل كان هلما الشرف التام
فشرف العامل لداللته على ما هو شريف فإن قال القائل كان يقع هذا جبوهر فرد خيلقه يف
العامل إن كان املقصود الداللة قلنا صدقت وذلك أردنا إال أن هلل تعاىل نسبا ووجوها
وحقائق ال هناية هلا وإن رجعت إىل عني واحدة فإن النسب ال تتصف بالوجود فيدخلها
التناهي فلو كان كما أشرت إليه لكان الكمال للوجود واملعرفة مبا يدل عليه ذلك املخلوق
الواحد فال يعرف من احلق إال ما تعطيه تلك النسبة اخلاصة وقد قلنا إن النسب ال تتناهى
فخلق املمكنات ال تتناهى فاخللق على الدوام دنيا وآخرة فاملعرفة حتدث على الدوام دنيا
وآخرة ولذا أمر بطلب الزيادة من العلم أ تراه أمره بطلب الزيادة من العلم باألكوان ال
واهلل ما أمر إال بالزيادة من العلم باهلل بالنظر فيما حيدثه من الكون فيعطيه ذلك الكون عن
أية نسبة إهلية ظهر وهلذا نبه  القلوب بقوله يف دعائه" :اللهم إين أسألك بكل اسم مسيت
به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به يف علم غيبك" ،واألمساء نسب إهلية
والغيب ال هناية له فالبد من اخللق على الدوام والعامل من املخلوقني البد أن يكون علمه
متناهيا يف كل حال أو زمان وأن يكون قابال يف كل نفس لعلم ليس عنده حمدث متعلق
باهلل أو مبخلوق يدل على اهلل ذلك العلم فافهم فإن قال القائل فاألجناس حمصورة مبا دل
عليه العقل يف تقسيمه وكل ما خيلق مما ال يتناهى داخل يف هذا التقسيم العقلي إذ هو
تقسيم دخل فيه وجود احلق قلنا التقسيم صحيح يف العقل وما تعطيه قوته كما أنه لو قسم
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البصر املبصرات لقسمها مبا تعطيه قوته وكذلك السمع ومجيع كل قوة تعطي حبسبها
ولكن ما يدل ذلك على حصر املخلوقات فإهنا قسمت على قدر ما تعطي قوهتا وما من
قوة تعطي أمرا وحتصر القسمة فيه إال وخيرج عن قسمتها ما ال تعطيه قوهتا فقوة السمع
تقسم املسموعات ومتعلقها الكالم واألصوات ال غري فقد خرج عنها املبصرات كلها
واملطعومات واملشمومات وامللموسات وغريها وكذلك أيضا العقل ملا أعطى بقوته ما
أعطى مل يدل ذلك على أنه ما مث أمور إهلية ال تعطي العلم بتفاصيلها وحقائقها قوة العقل
وإن دخلت يف تقسيمه من وجه فقد خرجت عنه من وجوه وجائز أن خيلق اهلل يف عبده
قوة أخرى تعطي ما ال تعطيه قوة العقل فريد احملال واجبا والواجب حماال واجلائز كذلك
فمن جهل ما تقتضيه احلضرة اإلهلية من السعة بعدم التكرار يف اخللق والتجليات مل يقل
مثل هذا القول وال اعترض مبثل هذا االعتراض فإن قال البد أن يكون ما خلق حتت حكم
العقل وداخال يف تقسيمه إما حتت قسمة النفي أو اإلثبات قلنا صدقت ما متنع أن يكون ما
يعلم مما كان ال يعلم إما يف قسم النفي أو اإلثبات ولكن ما يدخل حتت ذلك النفي أو
اإلثبات هل يعطي ما يعطي النفي من العلم أو يعطي ما يعطي اإلثبات من العلم أو يعطي
أمرا آخر فإن النفي قد أعطى من العلم باهلل ما أعطى من حيث ما هو نفي ال من حيث ما
هو حتت داللته من املنفيات اليت ال هناية هلا وإن اإلثبات قد أعطى من العلم باهلل ما أعطى
من حيث ما هو إثبات ال من حيث ما حتت داللته من املثبتني فإذا اإلجياد مستمر والعلم
فينا حيدث حبدوث اإلجياد.
فالعدم ميز الوجود والوجود ميز العدم.
وأما شرف العدم املقيد فإنه على صفة تقبل الوجود والوجود يف نفسه شريف وهلذا
هو من أوصاف احلق فقد شرف على العدم املطلق بوجه قبوله للوجود فله داللتان على
احلق داللة يف حال عدمه وداللة يف حال وجوده وشرف العدم املطلق على املقيد بوجه
وهو أنه من تعظيمه هلل وقوة داللته إنه ما قبل الوجود وبقي على أصله يف عينه غرية على
اجلناب اإلهلي أن يشركه يف صفة الوجود فينطلق عليه من االسم ما ينطلق على اهلل.
وملا كان نفس األمر على هذا شرع احلق للموجودات التسبيح وهو التنزيه وهو أن
يوصف بأنه ال يتعلق به صفات احملدثني والتنزيه وصف عدمي فشرف سبحانه لعدم املطلق
بأن وصف به نفسه فقال ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ [الصافات ]180:تشريفا للعدم
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هلذا القصد احملقق منه يف تعظيم اهلل فإنه أعرف مبا يستحقه اهلل من املعدوم املقيد فإنه له
صفة األزل يف عدمه كما للحق صفة األزل يف وجوده وهو وصف احلق بنفي األولية وهي
وصف العدم بنفي الوجود عنه لذاته فلم يعرف اهلل مما سوى اهلل أعظم معرفة من العدم
املطلق.
وملا كان للعدم هذا الشرف وكان الدعوى واملشاركة للموجودات هلذا قيل لنا
ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ [مرمي ]9:أي ومل تك موجودا فكن معي يف حال
وجودك من عدم االعتراض يف احلكم والتسليم جملاري األقدار كما كنت يف حال عدمك
فجعل شرف اإلنسان رجوعه يف وجوده إىل حال عدمه فلو ال شرف العدم مبا ذكرناه ما
نبه احلق املوجود املخلوق على الرجوع إىل تلك احلالة يف احلكم ال يف العني وال يقدر على
هذا الوصف من الرجوع إىل العدم باحلكم مع الوجود العيين إال من عرف من أين جاء
وما يراد منه وما خلق له فقد تبني لك من شرف العدم املطلق ما فيه كفاية وهذه مسألة
أغفلها الناس ومل يعقلوها عن اهلل حني ذكرها.
وملا تبني أن الشرف للموجودات واملعدومات إمنا كان من حيث الداللة وجب
تعظيمها فقال تعاىل ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ [احلج ]32:والشعائر هي
اإلعالم فهي الدالالت فمن عظمها فهو تقي يف مجيع تقلباته فإن القلوب من التقليب وما
قال سبحانه إن ذلك من تقوى النفوس وال من تقوى األرواح ولكن قال ﱡﭐﱟ ﱠ
ﱡﱠ ألن اإلنسان يتقلب يف احلاالت مع األنفاس وهو إجياد املعدومات مع األنفاس
ومن يَتَّقِ اهلل يف كل تقلب يتقلب فيه فهو غاية ما طلب اهلل من اإلنسان وال يناله إال
األقوياء الكمل من اخللق ألن الشعور هبذا التقلب عزيز وهلذا قال ﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱠ [احلج]32:
أي هي تشعر مبا تدل عليه وما تكون شعائر إال يف حق من يشعر هبا ومن ال يشعر هبا وهم
أكثر اخللق فال يعظمها فإذا ال يعظمها إال من قصد اهلل يف مجيع توجهاته وتصرفاته كلها
وهلذا ما ذكرها اهلل إال يف احلج الذي هو تكرار القصد وملا كان القصد ال خيلو عنه إنسان
كان ذكر الشعائر يف آية احلج وذكر املناسك وهي متعددة أي يف كل قصد فكان سبب
القسم باألشياء طلب التعظيم من اخللق لألشياء حىت ال يهملوا شيئا من األشياء الداللة
على اهلل سواء كان ذلك الدليل سعيدا أو شقيا وعدما أو وجودا أي ذلك كان وإن كان
القصد اإلهلي بالقسم نفسه ال األشياء بل املقصود األمران معا وهو الصحيح فاعلم أنه ليس
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املراد هبذا القصد اآلخر إال التعظيم لنا والتعريف فذكر األشياء وأضمر األمساء اإلهلية لتدل
األشياء على ما يريده من األمساء اإلهلية فما خترج عن الداللة وشرفها فقال ﱡﭐ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱠ [الشمس ]5:أي وباين السماء ﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ [الشمس ]6:أي وباسط األرض
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱠ [النجم ]1:أي ومسقط النجم فاختلفت األشياء فاختلفت النسب
فاختلفت األمساء وتعينت املختصة هبذا الكون املذكور فعلم من اهلل ما ينبغي أن يطلق عليه
من األمساء يف املعىن فيما أضمر ويف اللفظ فيما أطلق إذ لو أراد إطالق ما أضمره عليه
ألظهره كما أظهره يف قوله ﱡﭐﲞﲟﲠﱠ[الذاريات ]23:فجاء باالسم الرب بالنسبة
اخلاصة املتعلقة بالسماء خاصة واسم األرض مضمر ألنه للرب نسبة خاصة يف األرض
ليست يف السماء ولذلك مل يتماثال بل السماء مغايرة لألرض الختالف النسب فنسبة
الرب خللق السماء مغايرة للنسبة الربانية خللق األرض ولو ال وجود الواو يف قوله
ﱡﭐﲠﱠ[الذاريات ]23:الذي يعطي التشريك لقلنا باختالف االسم الرب الختالف
النسبة ولكن الواو منعت والقرآن نزل باللسان العريب والواو يف اللسان يف هذا الباب إذا
ذكر األول ومل يذكر يف املعطوف عليه حكم آخر دلت على التشريك فإذا قلت قام زيد
وعمرو وفال يريد القائل إذا وقف على هذا من غري قاطع عرضي مثل انقطاع النفس بسعلة
تطرأ عليه أو شغل يشغله عن متام تلفظه يف مراده فهو للتشريك والبد فيما ذكر فالقاطع
منعه أن يقول وعمرو وخارج أو يقول وعمرو وأبوه قاعد فهذه الواو واو االبتداء واحلال
ال واو العطف فإذا قال قام زيد وخرج عمرو فهذه واو العطف أعين عطف مجلة على مجلة
ال واو التشريك فلهذا جعلنا الواو يف قوله ﱡﭐ ﲠ ﱠ للتشريك يف االسم اإلهلي املذكور
الذي هو املعطوف عليه وكان اإلضمار يف النسبة اليت يقع فيها التغاير فافهم فإنه من دقيق
املعرفة باهلل.
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يف معرفة منزل من فرق بني عامل الشهادة وعامل الغيب وهو من
احلضرة احملمدية
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اعلم أيها الويل احلميم أن الوجود مقسم بني عابد ومعبود فالعابد كل ما سوى اهلل
تعاىل وهو العامل املعرب عنه واملسمى عبدا واملعبود هو املسمى اهلل وما يف الوجود إال ما
ذكرناه فكل ما سوى اهلل عبد هلل ما خلق وخيلق وفيما ذكرناه أسرار عظيمة تتعلق بباب
املعرفة باهلل وتوحيده ومبعرفة العامل ورتبته وبني العلماء يف هذه املسألة من اخلالف ما ال
يرتفع أبدا وال يتحقق فيه قدم يثبت عليه وهلذا قدر اهلل السعادة لعباده باإلميان ويف العلم
بتوحيد اهلل خاصة ما مث طريق إىل السعادة إال هذان فاإلميان متعلقة اخلرب الذي جاءت به
الرسل من عند اهلل وهو تقليد حمض نقبله سواء علمناه أو مل نعلمه والعلم ما أعطاه النظر
العقلي أو الكشف اإلهلي وإن مل يكن هذا العلم حيصل ضرورة حىت ال تقدح فيه الشبه
عند العامل به وإال فليس بعلم.
مث نقول والعامل عاملان ما مث ثالث عامل يدركه احلس وهو املعرب عنه بالشهادة وعامل
ال يدركه احلس وهو املعرب عنه بعامل الغيب فإن كان مغيبا يف وقت وظهر يف وقت للحس
فال يسمى ذلك غيبا وإمنا الغيب ما ال ميكن أن يدركه احلس لكن يعلم بالعقل إما بالدليل
القاطع وإما باخلرب الصادق وهو إدراك االميان فالشهادة مدركها احلس وهو طريق إىل العلم
ما هو عني العلم وذلك خيتص بكل ما سوى اهلل ممن له إدراك حسي والغيب مدركه العلم
عينه وفيما ذكرناه تاهت العقول وحارت األلباب.
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مث إن اإلنسان إذا دخل هذه الطريقة اليت حنن عليها وأراد أن يتميز يف علمائها
وساداهتا فينبغي له أن ال يقيد نفسه إال باهلل وحده وهو التقييد الذايت له الذي ال يصح له
االنفكاك عنه مجلة واحدة وهي عبودية ال تقبل احلرية بوجه من الوجوه وملك ال يقبل
الزوال وإذا مل يقيد اإلنسان نفسه إال مبا هو مقيد به يف ذاته وهو كما قلنا تقييده باهلل
الذي فينبغي له إذ كانت له هذه املرتبة والبد أن ال يقف بنفسه إال يف الربزخ وهو املقام
املتوهم الذي ال وجود له إال يف الوهم بني عامل الشهادة والغيب حبيث أن ال خيرج شيء
من الغيب املغيب الذي يتصف يف وقت بالشهادة ال بالغيب الذي ال يستحيل عليه إن
يكون شهادة بوجه من الوجوه إال وهذا الواقف يعلمه فإذا برز إىل عامل الشهادة وأدركه
فال خيلو إما أن يبقى يف عامل الشهادة أو ال يبقى كاألعراض فإن مل يبق فالبد أن يفارق
الشهادة وإذا فارق الشهادة فإنه يدخل إىل الغيب الذي ال ميكن أن يدرك أبدا شهادة وال
يكون له رجوع بعد ظهوره إىل الغيب الذي خرج منه ألن مقام الغيب الذي خرج منه هو
الغيب اإلمكاين والذي انتقل إليه بعد حصوله يف الشهادة الغيب احملايل فذلك الغيب احملايل
ال يظهر عنه أبدا شيء يتصف بالشهادة وملا مل يكن هذا الذي انتقل إليه يتصف بالشهادة
وقتا ما أو حاال ما لذلك دخل يف ذلك الغيب ومل يرجع إىل الغيب الذي خرج منه وإذا
وقف اإلنسان يف هذا املقام وحتقق به أخذه احلق وأوقفه بينه وبني كل ما سواه من نفسه
ومن غريه أعين من نفس العبد فريى نفسه وعينه وهو خارج عنها يف ذلك املقام الذي
أوقفه ويراها مع من سواه من العامل وهو عينه كما رأى آدم نفسه وذريته يف قبضة احلق
وهو خارج عن قبضة احلق اليت رأى نفسه فيها يف حال رؤيته نفسه خارجا عنها كما ورد
يف اخلرب اإلهلي.
مث إهنا تنقسم إىل قسمني يف حق اهلل فمنها ما يستحيل نسبته إىل اهلل فال تنسب إليه
ومنها ما ال تستحيل عليه فالذي ال يستحيل على اهلل يقبله العامل كله إال نسبة اإلطالق فإن
العامل ال يقبله ونسبة التقييد يقبله العامل وال يقبله اهلل وهذه احلقائق املعقولة هلا اإلطالق
الذي ال يكون لسواها فيقبلها احلق والعامل وليست من احلق وال من العامل وال هي
موجودة وال ميكن أن ينكر العقل العامل هبا فمن هنا وقعت احلرية وعظم اخلطب وافترق
الناس وحارت احلريات فال يعلم ذلك إال اهلل ومن أطلعه اهلل على ذلك وذلك هو الغيب
الصحيح الذي ال يوجد منه شيء فيكون شهادة وال ينتقل إليه بعد الشهادة وما هو حمال
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فيكون عدما حمضا وال هو واجب الوجود فيكون وجودا حمضا وال هو ممكن يستوي
طرفاه بني الوجود والعدم وما هو غري معلوم بل هو معقول معلوم فال يعرف له حد وال
هو عابد وال معبود وكان إطالق الغيب عليه أوىل من إطالق الشهادة لكونه ال عني له
جيوز أن تشهد وقتا ما فهذا هو الغيب الذي انفرد احلق به سبحانه حيث قال ﱡﭐ ﳄ
ﳅﱠ وما قرنه بالشهادة ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﱠ [اجلن ]26:والغيب الذي قرنه
بالشهادة هو الذي يقابل الشهادة فوصف احلق نفسه بعلم املتقابلني فقال ﱡﭐ ﳉ ﳊ
ﳋﱠ[االنعام ]73:هذا هو املراد هنا وإن اشترك هذا مع الغيب يف االمسية.
ﳌ
واعلم أن العبد إذا أوقفه احلق تعاىل كما قلنا بني اهلل وبني كل ما سواه وهذه بينية
إله وعبد ال بينية حد فإن اهلل يتعاىل جده أن يعلم حده فإذا وقف العبد يف هذا املقام علم
أنه معتىن به حيث شغله اهلل تعاىل مبطالعة االنفعاالت عنه وإجياد األعيان من قدرته تعاىل
واتصافها بالوجود يف حضرة إمكاهنا ما أخرجها منها وال حال بينها وبني موطنها لكنه
كساها خلعة الوجود فاتصفت به بعد أن كانت موصوفة بالعدم مع ثبوت العني يف احلالني
وبقي الكالم يف ذلك الوجود الذي كساه احلق هلذا املمكن ومل خيرجه عن موطنه ما هو
ذلك الوجود هل كان معدوما ووجد فالوجود ال يكون عدما وال موجودا وإن كان
معدوما فما حضرته إن كانت اإلمكان فال فرق بينه وبني هذه العني اليت خلع عليها
الوجود فإن الوجود من حيث ما هو معدوم يف هذه احلضرة حمتاج إىل وجود وهذا
يتسلسل ويؤدي إىل حمال وهو أن ال توجد هذه العني وقد وجدت وما خرجت هذه العني
عن حضرة اإلمكان فكيف األمر فاعلم إن الوجود هلذه العني كالصورة اليت يف املرآة ما
هي عني الرائي وال غري عني الرائي ولكن احملل املرئي فيه به وبالناظر املنجلي فيه ظهرت
هذه الصورة فهي مرآة من حيث ذاهتا والناظر ناظر من حيث ذاته والصورة الظاهرة تتنوع
بتنوع العني الظاهرة فيها كاملرآة إذا كانت تؤخذ طوال ترى الصورة على طوهلا والناظر يف
نفسه على غري تلك الصورة من وجه وعلى صورته من وجه فلما رأينا املرآة هلا حكم يف
الصورة بذاهتا ورأينا الناظر خيالف تلك الصورة من وجه علمنا إن الناظر يف ذاته ما أثرت
فيه ذات املرآة وملا مل يتأثر ومل تكن تلك الصورة هي عني املرآة وال عني الناظر وإمنا
ظهرت من حكم التجلي للمرآة علمنا الفرق بني الناظر وبني املرآة وبني الصورة الظاهرة
يف املرآة اليت هي غيب فيها وهلذا إذا رؤي الناظر يبعد عن املرآة يرى تلك الصورة تبعد يف
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باطن املرآة وإذا قرب قربت وإذا كانت يف سطحها على االعتدال ورفع الناظر يده اليمىن
رفعت الصورة اليد اليسرى تعرفه أين وإن كنت من جتليك وعلى صورتك فما أنت أنا وال
أنا أنت فإن عقلت ما نبهناك عليه فقد علمت من أين اتصف العبد بالوجود ومن هو
املوجود ومن أين اتصف بالعدم ومن هو املعدوم ومن خاطب ومن مسع ومن عمل ومن
كلف وعلمت من أنت ومن ربك وأين منزلتك وأنك املفتقر إليه سبحانه وهو الغين عنك
بذاته قال بعض الرجال ما يف اجلبة إال اهلل وأراد هذا املقام يريد أنه ما يف الوجود إال اهلل
كما لو قلت ما يف املرآة إال من جتلى هلا لصدقت مع علمك أنه ما يف املرآة شيء أصال
وال يف الناظر من املرآة شيء مع إدراك التنوع والتأثر يف عني الصورة من املرآة وكون
الناظر على ما هو عليه مل يتأثر فسبحان من ضرب األمثال وأبرز األعيان داللة عليه أنه ال
يشبهه شيء وال يشبه شيئا وليس يف الوجود إال هو وال يستفاد الوجود إال منه وال يظهر
ملوجود عني إال بتجليه فاملرآة حضرة اإلمكان واحلق الناظر فيها والصورة أنت حبسب
إمكانيتك فأما ملك وإما فلك وإما إنسان وإما فرس مثل الصورة يف املرآة حبسب ذات
املرآة من اهليئة يف الطول والعرض واالستدارة واختالف أشكاهلا مع كوهنا مرآة يف كل
حال كذلك املمكنات مثل األشكال يف اإلمكان والتجلي اإلهلي يكسب املمكنات الوجود
واملرآة تكسبها األشكال فيظهر امللك واجلوهر واجلسم والعرض واإلمكان هو هو ال خيرج
عن حقيقته.
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يف معرفة منزل مجع النساء الرجال يف بعض املواطن اإلهلية وهو
من احلضرة العاصمية
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اعلم أيدك اهلل أن اإلنسانية ملا كانت حقيقة جامعة للرجل واملرأة مل يكن للرجال
على النساء درجة من حيث اإلنسانية كما إن اإلنسان مع العامل الكبري يشتركان يف العاملية
فليس للعامل على اإلنسان درجة من هذه اجلهة وقد ثبت أن للرجال على النساء درجة وقد
ثبت أن خلق ﱡﭐﲣﲤﲥﲦ ﲧﲨ ﱠ[غافر ]57:وأن أكثر الناس ال يعلم
ﱸ
ﱷ
ذلك مع االشتراك يف الداللة والعالمة على وجود املرجح وقد قال ﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱹﱠ[النازعات ]27:وذكر ما خيتص بالسماء مث ذكر األرض ودحيها وما خيتص هبا كل
ذلك يف معرض التفضيل على اإلنسان فوجدنا الدرجة اليت فضل هبا السماء واألرض على
اإلنسان هي بعينها اليت فضل هبا الرجل على املرأة وهو أن اإلنسان منفعل عن السماء
واألرض ومولد بينهما منهما واملنفعل ال يقوي قوة الفاعل ملا هو منفعل عنه كذلك وجدنا
حواء منفعلة عن آدم مستخرجة متكونة من الضلع القصري فقصرت بذلك أن تلحق بدرجة
من انفعلت عنه فال تعلم من مرتبة الرجل إال حد ما خلقت منه وهو الضلع فقصر إدراكها
عن حقيقة الرجل كذلك اإلنسان ال يعلم من العامل إال قدر ما أخذ يف وجوده من العامل ال
غري فال يلحق اإلنسان أبدا بدرجة العامل جبملته وإن كان خمتصرا منه كذلك املرأة ال تلحق
بدرجة الرجل أبدا مع كوهنا نقاوة من هذا املختصر وأشبهت املرأة الطبيعة من كوهنا حمال
لالنفعال فيها وليس الرجل كذلك فإن الرجل يلقي املاء يف احلرم ال غري والرحم حمل
التكوين واخللق فيظهر أعيان ذلك النوع يف األنثى لقبوهلا التكوين واالنتقاالت يف األطوار
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اخللقية خلقا من بعد خلق إىل أن خيرج بشرا سويا فبهذا القدر ميتاز الرجال عن النساء
وهلذا كانت النساء ناقصات العقل عن الرجال ألهنن ما يعقلن إال قدر ما أخذت املرأة من
خلق الرجل يف أصل النشأة وأما نقصان الدين فيها فإن اجلزاء على قدر العمل والعمل ال
يكون إال عن علم والعلم على قدر قبول العامل وقبول العامل على قدر استعداده يف أصل
نشأته واستعدادها ينقص عن استعداد الرجل ألهنا جزء منه فالبد أن تتصف املرأة بنقصان
الدين عن الرجل وهذا الباب يطلب الصفة اليت جيتمع فيها النساء والرجال وهي فيما
ذكرناه كوهنما يف مقام االنفعال هذا من جهة احلقائق وأما من جهة ما يعرض هلما فمثل
قوله:
ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ[األحزاب ]35:إىل قوله
ﱡﭐﲦﲧ ﲨ ﲩ ﱠ[األحزاب ]35:وقوله تعاىل ﱡﭐ ﱁﱂ
ﱃﱄ ﱠ[التوبة ]112:وقوله ﱡﭐﲤﲥﲦ ﱠ[التحرمي.]5:
وقال رسول اهلل " :كمل من الرجال كثريون ومن النساء مرمي بنت عمران
وآسية امرأة فرعون" .اجتمع الرجال والنساء يف درجة الكمال وفضل الرجل باألكملية ال
بالكمالية فإن كمال بالنبوة فقد فضل الرجل بالرسالة والبعثة ومل يكن للمرأة درجة البعثة
والرسالة مع أن املقام الواحد املشترك يقع التفاضل يف أصحابه بينهم فيه كما قال تعاىل
ﲠﱠ
ﲡ
ﱇ ﱠ [البقرة ]253:وقال ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﱈ
ﱡﭐﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
[االسراء ]55:وقد شرك اهلل بني الرجال والنساء يف التكليف فكلف النساء كما كلف
الرجال وإن اختصت املرأة حبكم ال يكون للرجل فقد خيتص الرجل حبكم ال يكون للمرأة
وإن كان النساء شقائق الرجال.
مث اعلم أن منزلة املرأة من الرجل يف أصل اإلجياد منزلة الرحم من الرمحن فإهنا شجنة
منه فخرجت على صورته وقد ورد يف بعض الروايات أن اهلل خلق آدم على صورة الرمحن
وثبت أن الرحم فينا شجنة من الرمحن فنزلنا من الرمحن منزلة حواء من آدم وهي حمل
التناسل وظهور أعيان األبناء كذلك حنن حمل ظهور األفعال فالفعل وإن كان هلل فما يظهر
إال على أيدينا وال ينسب باحلس إال إلينا ولو مل نكن شجنة من الرمحن ملا صح النسب
اإلهلي وهو كوننا عبيدا له وموىل القوم منهم فافتقارنا إليه افتقار اجلزء إىل الكل ولو ال هذا
القدر من النسبة ملا كان للعزة اإلهلية والغين املطلق أن يعطف علينا وال إن ينظر إلينا فبهذا
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النسب صرنا جمالها فال تشهد ذاهتا إال فينا ملا خلقنا عليه من الصورة اإلهلية فملكنا األمساء
اإلهلية كلها فما من اسم إهلي إال ولنا فيه نصيب وال يقوم بنا أمر إال ويسرى حكمه يف
األصل قال النيب  يف هذا االسم يف أعضاء اإلنسان إنه إذا أحس عضو منه بأمل تداعي له
سائر اجلسم باحلمى .فأثر وجود ذلك األمل يف العضو اخلاص احلمى يف سائر األعضاء فيتأمل
كله لتأمل جزء من جسمه فما ظنك بالنفس الناطقة اليت هي سلطانة هذَا الْبَلَدِ الَْأمِنيِ فإن
حاملة احلمى النفس احليوانية يف هذا املوضع وهي للنفس الناطقة مبنزلة ملك اختل عليه
بعض ملكه فهمه يكون أشد أال ترى احلق سبحانه قد وصف نفسه بالغضب وبالرمحة
وبالقبول وباإلجابة وأمثال هذا وجعل ذلك كله مسببا عن أسباب تكون منا فإذا عصيناه
جماهرة أغضبناه وإذا قلنا قوال يرتضيه منا أرضيناه كما قال " :وال نقول إال ما يرضى
ربنا" .وإذا تبنا آثرنا القبول عنده ولو ال سيئاتنا ما عاقب وال عفا وهذا كله مما يصحح
النسب ويثبت النسب ويقوي آثار السبب فنحن أوالد عالت أم واحدة وآباء خمتلفون فهو
السبب األول بالدليل ال باملشاهدة.
وملا تقرر ما ذكرناه أيد هذا النسب بقوله فمن وصلها وصله اهلل ومن قطعها قطعه
اهلل .فانظر ما أعجب هذا احلكم إن قطعها سبحانه من الرمحن وجعل السعادة لنا والوصلة
به يف وصل ما قطعه فالصورة صورة منازعة وفيها القرب اإلهلي ليكون لنا حكم الوصل
وهو رد الغريب إىل أهله وليس للحكمة اإلهلية يف هذا إال نفي التشبيه فإنه قال ﱡﭐ ﱐﱑ
ﱒﱠ[الشورى ]11:فإذا قطعناها أشبهناه يف القطع فإنه جعلها شجنة من الرمحن فمن
قطعها فقد تشبه به وهو ال يشبه شيئا وال يشبهه شيء حبكم األصل فتوعد من قطعها
بقطعه إياه من رمحته ال منه وأمرنا بأن نصلها وهو أن نردها إىل من قطعت منه فإنه قال
ﱡﭐﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ [هود ]123:فأضاف العمل
لك وجعل نفسه رقيبا عليه وشهيدا ال يغفل وال ينسى ذلك لتقتدي أنت به فيما كلفك
من األعمال فال تغفل وال تنسى ألنك أوىل هبذه الصفة الفتقارك وغناه عنك.
ﲆ ﱠ [الروم ]21:ينبه أن بني
ﲇ
وملا كانت حواء شجنة من آدم جعل بينهما ﱡﭐ ﲅ
الرحم والرمحن مودة ورمحة ولذلك أمرك أن تصلها مبن قطعت منه فيكون القطع له
والوصل لك فيكون لك حظ يف هذا األمر تشرف به على سائر العامل فاملودة اجملعولة بني
الزوجني هو الثبات على النكاح املوجب للتوالد والرمحة اجملعولة هو ما جيده كل واحد من
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الزوجني من احلنان إىل صاحبه فيحن إليه ويسكن فمن حيث املرأة حنني اجلزء إىل كله
والفرع إىل أصله والغريب إىل وطنه وحنني الرجل إىل زوجته حنني الكل إىل جزئه ألنه به
يصح عليه اسم الكل وبزواله ال يثبت له هذا االسم وحنني األصل إىل الفرع ألنه ميده فلو
مل يكن مل تظهر له ربانية اإلمداد كما إن الكون لواله مل يصح أن يكون ربا على نفسه
وهو رب فالبد من العامل ومل يزل ربا فلم تزل األعيان الثابتة تنظر إليه باالفتقار أزال ليخلع
عليها اسم الوجود ومل يزل ينظر إليها الستدعائها بعني الرمحة فلم يزل ربا سبحانه وتعاىل
يف حال عدمنا ويف حال وجودنا واإلمكان لنا كالوجوب له قال:
قااااااااا جي قنااااااااامجإ ج ااااااااا ج ااااااااا نو ج
اااااا ج اااااا ج اااااا جإناااااا ج اااااا ج لج ج
ااااااا ج اااااااو ج اااااااامج ااااااا ج اااااااوج ااااااا ج
ج

نفياااااااااااااوج نفااااااااااااا ج إ اوزاااااااااااااوج ااااااااااااااو ج
إنناااااااا ج اااااااافجهاااااااال ج اااااااا ج اااااااال ج
شاااااااااااا جساااااااااااا ج ج ااااااااااااو ج ج ج
ج

فباملودة والرمحة طلب الكل جزأه واجلزء كله فالتحما فظهر عن ذلك االلتحام
أعيان األبناء فصح هلم اسم األبوة فأعطى وجود األبناء حكما لآلباء مل يكونوا عليه وهو
األبوة وليس الرب كذلك فإنه مل يزل ربا أزال فإن املمكن يف إمكانه مل يزل موصوفا
باإلمكان سواء وجد املمكن أو اتصف بالعدم فإن النظر إليه مل يزل يف حال عدمه وتقدم
العدم للممكن على وجوده نعت أزيل فلم يزل مربوبا وإن مل يكن موجودا فهذا الفارق
بني ما جيب هلل وبني ما جيب للعبد من حيث االمسية واملرتبة اليت حدثت له بوجود االبن
فالتحق النساء بالرجال يف األبوة ومن حلوق النساء بالرجال بل تقوم املرأة يف بعض املواطن
مقام رجلني إذ ال يقطع احلاكم باحلكم إال بشهادة رجلني فقامت املرأة يف بعض املواطن
مقامهما وهو قبول احلاكم قوهلا يف حيض العدة وقبول الزوج قوهلا يف إن هذا ولده مع
االحتمال املتطرق إىل ذلك وقبول قوهلا إهنا حائض فقد تنزلت هاهنا منزلة شاهدين عدلني
كما تنزل الرجل يف شهادة الدين منزلة امرأتني فتداخال يف احلكم:
ناااااااااااااو ج يااااااااااااا ج ناااااااااااااو ج قنيااااااااااااال ج
ج
ااااااااااااا جشاااااااااااااو ج قااااااااااااا جااااااااااااااو

نااااااااااااو ج قنياااااااااااالج نااااااااااااو ج ياااااااااااا ج
ااااااااااااا جشاااااااااااااو ج قااااااااااااا جااااااااااااااو ي ج

ج

ج

لوال كمال الصورة ما صحت اخلالفة فمن طلبها وكل إليها ومن جاءته من غري
طلب أعني عليها فالطالب مدع يف القيام حبقها ومن طلب هبا مستقيل منها ألهنا أمانة
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ﳓ ﱠ وكل مدع ممتحن كانت هذه الصفة فيمن كانت ال أحاشي
ﳔ
ﱡﭐﳐ ﳑ ﳒ
أحدا وامتحانه على صورة ما يدعيه ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ
[مرمي ]15:شهادة إهلية مقطوع هبا فهذه منزلة من جاءته اخلالفة من غري طلب والعناية من
غري تعمل ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﱠ [مرمي ]33:دعوى موضع
االمتحان لوال ما شفع فيه حالة املهد لعدم استحكام العقل فكان حكمه حكم حيىي وهو
األوىل هذا إن كان منطقا غري متعقل ما ينطق به وإن تعقله فاستحكم عقله وتقوت آالؤه
يف نفس األمر ويف مشهود العادة عند احلاضرين هو خرق عادة فإن كان مأمورا مبا نطق به
فهو خمرب مبا آتاه اهلل وأمر أن خيرب به فليس مبدع وال طالب فخرا كما قال رسول اهلل :
"أنا سيد ولد آدم وال فخر" ،بالراء وهو التبجح بالباطل فهذا معرف عن أمر إهلي فمثل
هذا ال ميتحن وال خيترب فإنه ليس مبدع وهذه كلها أحوال يشترك فيها النساء والرجال
ويشتركان يف مجيع املراتب حىت يف القطبية وال حيجبك قول الرسول " :لن يفلح قوم
ولوا أمرهم امرأة" ،فنحن نتكلم يف تولية اهلل ال يف تولية الناس واحلديث جاء فيمن والة
الناس ولو مل يرد إال قول النيب  يف هذه املسألة" :إن النساء شقائق الرجال" ،لكان فيه
غنية أي كل ما يصح أن يناله الرجل من املقامات واملراتب والصفات ميكن أن يكون ملن
شاء اهلل من النساء كما كان ملن شاء اهلل من الرجال أال تنظر إىل حكمة اهلل تعاىل فيما زاد
للمرأة على الرجل يف االسم فقال يف الرجل املرء وقال يف األنثى املرأة فزادها هاء يف
الوقف تاء يف الوصل على اسم املرء للرجل فلها على الرجل درجة يف هذا املقام ليس للمرء
ﲐ ﱠ [البقرة ]228:فسد تلك الثلمة هبذه الزيادة يف املرأة
ﲑ
يف مقابلة قوله ﱡﭐ ﲎ ﲏ
وكذلك ألف حبلى ومهزة محراء وإن ذكرت تعليل احلق يف إقامة املرأتني يف الشهادة مقام
الرجل الواحد بالنسيان يف قوله ﱡﭐﲈﲉﲊﲋ ﲌﲍﱠ[البقرة.]282:
والتذكر ال يكون إال عن نسيان فقد أخرب اهلل تعاىل عن آدم أنه نسي وقال 
فنسي آدم فنسيت ذريته فنسيان بىن آدم ذرية عن نسيان آدم كما حنن ذريته وهو وصف
ﲤ ﱠ [التوبة ]67:على إن احلق ما وصف
ﲥ
إهلي منه صدر يف العامل قال تعاىل ﱡﭐ ﲢ ﲣ
إحدى املرأتني إال باحلرية فيما شهدت فيه ما وصفها بالنسيان واحلرية نصف النسيان ال
كله ونسب النسيان على الكمال للرجل فقال :ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ [طه ]115:فقد
ميكن أن ينسى الرجل الشهادة رأسا وال يتذكرها وال ميكن أن تنسى إحدى املرأتني وهي
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املذكرة ال على التعيني فتذكر اليت ضلت عما شهدت فيه فإن خرب اهلل صدق بال شك وهو
قد أخرب يف هذه اآلية أن إحدامها تذكر األخرى فالبد أن تكون الواحدة ال تضل عن
الشهادة وال تنسى فقد اتصفت املرأة الواحدة يف الشهادة بأخبار احلق عنها بصفة إهلية وهو
قول موسى الذي حكي عنه يف القرآن ﱡﭐﱈﱉﱊﱋﱌﱠ[طه.]52:
ولو مل يكن يف شرف التأنيث إال إطالق الذات على اهلل وإطالق الصفة وكالمها
لفظ التأنيث جرب القلب املرأة الذي يكسره من ال علم له من الرجال باألمر وقد هنانا
الشارع أن نتفكر يف ذات اهلل وما منعنا من الكالم يف توحيد اهلل بل أمر بذلك فقال
ﱡﭐﳙ ﳚ ﳛﳜﳝ ﳞ ﳟﳠ ﱠ[حممد ]19:وهو هنا ما خيطر ملن نظر يف توحيد اهلل
من طلب ماهيته وحقيقته وهو معرفة ذاته اليت ما تعرف وحجر التفكر فيها لعظيم قدرها
وعدم املناسبة بينها وبني ما يتوهم أن يكون دليال عليها فال يتصورها وهم وال يقيدها عقل
بل هلا اجلالل والتعظيم بل ال جيوز أن تطلب مبا كما طلب فرعون فأخطأ يف السؤال وهلذا
عدل موسى  عن جواب سؤاله ألن السؤال إذا كان خطأ ال يلزم اجلواب عنه وكان
جملس عامة فلذلك تكلم موسى مبا تكلم به ورأى فرعون أنه ما أجابه على حد ما سأل
ألنه ختيل أن سؤاله ذلك متوجه وما علم إن ذات احلق تعاىل ال تدخل حتت مطلب ما وإمنا
تدخل حتت مطلب هل وهل سؤال عن وجود املسؤول عنه هل هو متحقق أم ال فقال
فرعون وقد علم ما وقع فيه من اجلهل إشغاال للحاضرين لئال يتفطنوا لذلك ﱡﭐ ﱻ ﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱠ [الشعراء ]27:ولو ال ما علم احلق فرعون ما أثبت يف هذا الكالم
أنه أرسله مرسل وأنه ما جاء من نفسه ألنه دعا إىل غريه وكذا نسبه فرعون إىل ما كان
عليه موسى فوصفه بأنه جمنون أي مستور عنكم فال تعرفونه فعرفه موسى جبوابه إياه وما
عرفه احلاضرون كما عرفه علماء السحرة وما عرفه اجلاهلون بالسحر وبقيت تلك اخلمرية
عند فرعون خيتمر هبا عجني طينته وما ظهر حكمها وال اختمر عجينه إال يف الوقت الذي
قال فيه ﱡﭐﱡﱢﱣ ﱤﱥﱦ ﱠ[يونس ]90:وما مسى اهلل لريفع اللبس والشك إذ قدم
علم احلاضرون أن بىن إسرائيل ما آمنت إال باإلله الذي جاء موسى وهارون من عنده
إليهم فلو قال آمنت باهلل وهو قد قرر إنه ما علم لقومه من إله غريه لقالوا لنفسه شهد ال
للذي أرسل موسى إلينا كما شهد اهلل لنفسه فرفع هذا اللبس مبا قاله.
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وأما حتقيق هذه املسألة فما يعرف ذلك إال من يعرف مرتبة الطبيعة من األمر اإلهلي
فإن املرأة من الرجل مبنزلة الطبيعة من األمر اإلهلي ألن املرأة حمل وجود أعيان األبناء كما
إن الطبيعة لألمر اإلهلي حمل ظهور أعيان األجسام فيها تكونت وعنها ظهرت فأمر بال
طبيعة ال يكون وطبيعة بال أمر ال تكون فالكون متوقف على األمرين وال تقل إن اهلل قادر
على إجياد شيء من غري إن ينفعل أمر آخر فإن اهلل يرد عليك يف ذلك بقوله ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ [النحل ]40:فتلك الشيئية العامة لكل شيء خاص وهو الذي
وقع فيها االشتراك هي اليت أثبتناها وإن األمر اإلهلي عليها يتوجه لظهور شيء خاص يف
تلك الشيئية املطلقة فإذا ظهرت األجسام أو األجساد ظهرت الصور واألشكال واألعراض
ومجيع القوي الروحانية واحلسية ورمبا قيل هو املعرب عنه بلسان الشرع العلماء الذي هو
للحق قبل خلق اخللق ما حتته هواء وما فوقه هواء فذكره ومساه باسم موجود يقبل الصور
واألشكال وقد ذكرنا مرتبة الطبيعة وهي هذه الشيئية املطلقة يف كتاب النكاح األول الذي
ظهر عنه العامل أسفله وأعاله وكل ما سوى اهلل من كثيف ولطيف ومعقول وحمسوس
متصف بالوجود فال نعرف منها إال قدر ما يظهر لنا كما ال نعرف من األمساء اإلهلية إال
قدر ما وصل إلينا فمن عرف مرتبة الطبيعة عرف مرتبة املرأة ومن عرف األمر اإلهلي فقد
عرف مرتبة الرجل وأن املوجودات مما سوى اهلل متوقف وجودها على هاتني احلقيقتني غري
إن هذه احلقيقة ختفى وتدق حبيث جيهلها أبناؤها من العقول فال تثبتها يف العامل البسيط
وتثبتها يف العامل املركب وذلك جلهلها مبرتبتها كما جهلت هنا مرتبة املرأة مع تنبيه الشارع
على منزلتها بقوله " :إن النساء شقائق الرجال" .فاألمر بينهما يكون علوا وسفال أال
ترى التجليات والروحانيات املتجسدة هل تظهر يف غري صور طبيعية وإن كانت تلك
األجساد سريعة االستحالة فلم خترج عنها وهذا منزل واسع يتسع اجملال فيه.
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يف معرفة منزل القرآن من احلضرة احملمدية
اااا

اااااااااافج زااااااااااا ج اااااااااا ج اااااااااالج نااااااااااظ ج ج اااا ز ج اااا ج اااافج و اااا ج اااا ج
هاااااااال ج اااااااا جهاااااااا ج ساااااااا و ج ز هااااااااوج ج زسااااافج زسااااا ج ااااا جزااااانقدج ااااا جزااااا
زاااااا جساااااا ج ااااااوجل نااااااو ج اااااا ج اااااا
ااااااو ي ج اااااا ج ساااااا و ج اااااايمج ااااااو ج
ااااااي ج ياااااا ج اااااا جزناااااا وج ناااااا ج اااااا
ناااااااااايمج اااااااااا جساااااااااا ج اااااااااا جي يناااااااااا ج
ااااا
ااااافج نااااا ج زااااا ج واااااومج ااااا ج
هللاج زاااااااااااا ج اااااااااااا جشاااااااااااا جي اااااااااااا ج
قياااااا ج ااااااوج اااااا ج و اااااا جسااااااو ج اناااااا
ااااااااا ج ااااااااا جغيااااااااا جهللاج ااااااااا جاشااااااااا ج
نياااااامج اااااا ج اااااالوجإ جشااااااو ج اااااا جي اااااا
ي ويااااااامج يااااااا جاال سااااااااو جي ااااااا جااااااااا ج
ج

ج

وملا كان نزوله على القلب وهو صفة إهلية ال تفارق موصوفها مل يتمكن أن ينزل به
غري من هو كالمه فذكر احلق أنه وسعه قلب عبده املؤمن فنزول القرآن يف قلب املؤمن هو
نزول احلق فيه فيكلم احلق هذا العبد من سره يف سره وهو قوهلم حدثين قليب عن ريب من
غري واسطة فالتايل إمنا مسي تاليا لتتابع الكالم بعضه بعضا وتتابعه يقضي عليه حبر يف الغاية
ومها من واىل فينزل من كذا إىل كذا وملا كان القلب من العامل األعلى وكان اللسان من
العامل األنزل وكان احلق منزله قلب العبد وهو املتكلم وهو يف القلب واحد العني واحلروف
من عامل اللسان ففصل اللسان اآليات وتال بعضها بعضا فيسمى اإلنسان تاليا من حيث
لسانه فإنه املفصل ملا أنزل جممال والقرآن من الكتب والصحف املنزلة مبنزلة اإلنسان من
العامل فإنه جمموع الكتب واإلنسان جمموع العامل فهما إخوان وأعين بذلك اإلنسان الكامل
وليس ذلك إال من أنزل عليه القرآن من مجيع جهاته ونسبه وما سواه من ورثته إمنا أنزل
عليه من بني كتفيه فاستقر يف صدره عن ظهر غيب وهي الوراثة الكاملة حكي عن أيب
يزيد أنه ما مات حىت استظهر القرآن وقال رسول اهلل  يف الذي أويت القرآن إن النبوة
أدرجت بني جنبيه وهذا الفرق بني األنبياء واألولياء األتباع.
مث اعلم أن اهلل أنزل الكتاب فرقانا يف ليلة القدر ليلة النصف من شعبان وأنزله قرآنا
يف شهر رمضان كل ذلك إىل السماء الدنيا ومن هناك نزل يف ثالث وعشرين سنة فرقانا
جنوما ذا آيات وسور لتعلم املنازل وتتبني املراتب فمن نزوله إىل األرض يف شهر شعبان
257

ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج

يتلى فرقانا ومن نزوله يف شهر رمضان يتلى قرآنا فمنا من يتلوه به فذلك القرآن ومنا من
يتلوه بنفسه فذلك الفرقان وال يصح أن يتلى هبما يف عني واحدة وال حال واحدة فإذا
كنت عنده كنت عندك وإذا كنت عندك مل تكن عنده ألن ﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ
[الرعد ]8:وهو ليس كذلك بل هو مع كل شيء وعند من يذكره بالذكر ال غري فإنه
جليس الذاكرين.
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ذكر يف بيان مراتب نعوت القرآن
فصل اعلم أن اهلل أنزل هذا القرآن حروفا منظومة من اثنني إىل مخسة أحرف متصلة
ومفردة وجعله كلمات وآيات وسورا ونورا وهدى وضياء وشفاء ورمحة وذكرا وعربيا
ومبينا وحقا وكتابا وحمكما ومتشاهبا ومفصال ولكل اسم ونعت من هذه األمساء معىن ليس
لآلخر وكله كالم اهلل وملا كان جامعا هلذه احلقائق وأمثاهلا استحق اسم القرآن فلنذكر
مراتب بعض نعوته ليعلم أهل اهلل منزلته.
النعت األول كونه حروفا

وصل :فمن ذلك كونه حروفا واملفهوم من هذا االسم أمران األمر الواحد املسمى
قوال وكالما ولفظا واألمر اآلخر يسمى كتابة ورقما وخطا والقرآن خيط فله حروف الرقم
وينطق به فله حروف اللفظ فلماذا يرجع كونه حروفا منطوقا هبا هل لكالم اهلل الذي هو
صفته أو هل للمترجم عنه فاعلم إن اهلل قد أخربنا نبيه  أنه سبحانه يتجلى يف القيامة يف
صور خمتلفة فيعرف وينكر ومن كانت حقيقته تقبل التجلي يف الصور فال يبعد أن يكون
الكالم باحلروف املتلفظ هبا املسماة كالم اهلل لبعض تلك الصور كما يليق جبالله فكما
نقول جتلى يف صورة كما يليق جبالله كذلك نقول تكلم بصوت وحرف كما يليق جبالله
وحنملها حممل الفرح والضحك والعني والقدم واليد واليمني وغري ذلك مما ورد يف الكتاب
والسنة مما جيب االميان به على املعىن املعقول من غري كيفية وال تشبيه فإنه يقول ﱡﭐ ﱐ
ﱑ ﱒﱠ [الشورى ]11:فنفى إن مياثل مع عقل املعىن وجهل النسبة فإذا انتظمت
احلروف مسيت كلمة وإذا انتظمت الكلمات مسيت آية وإذا انتظمت اآليات مسيت سورة
فلما وصف نفسه بأن له نفسا كما يليق جبالله ووصف نفسه بالصوت والقول وقال
ﱡﭐﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ [التوبة ]6:كان النفس املسمى صوتا وكان انقطاعه من
الصوت حيث انقطع يسمى حرفا وكل ذلك معقول مما وقع اإلخبار اإلهلي به لنا مع نفي
املماثلة والتشبيه كسائر الصفات.
وملا وصف نفسه بالصورة عرفنا معىن قوله إنه ﱡﭐﳆﳇﱠ[احلديد ]3:فالباطن
للظاهر غيب والظاهر للباطن شهادة ووصف نفسه بأن له نفسا فهو خروجه من الغيب
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وظهور احلروف شهادة واحلروف ظروف للمعاين اليت هي أرواحها واليت وضعت للداللة
ﲎﱠ
ﲏ
عليها حبكم التواطؤ وقال تعاىل ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
[إبراهيم ]4:وأبلغ من هذا اإلفصاح من اهلل لعباده ما يكون فالبد أن يفهم من هذه
العبارات ما تدل عليه يف ذلك اللسان مبا وقع اإلخبار به عن الكون فيعرف املعىن الذي
يدل عليه ذلك الكالم وتعرف النسبة وما وقع اإلخبار به عن اهلل يعرف املعىن الذي يدل
عليه ذلك الكالم وجتهل النسبة ملا أعطى الدليل العقلي والدليل الشرعي من نفي املماثلة.
فإذا حتققت ما قررناه تبينت أن كالم اهلل هو هذا املتلو املسموع املتلفظ به املسمى
قرآنا وتوراة وزبورا وإجنيال فحروفه تعني مراتب كلمه من حيث مفرداهتا مث للكلمة من
حيث مجعيتها معىن ليس آلحاد حروف الكلمة فللكلمة أثر يف نفس السامع هلذا مسيت
كلمة يف اللسان العريب مشتقة من الكلم وهو اجلرح وهو أثر يف جسم املكلوم كذلك
للكلمة أثر يف نفس السامع أعطاه ذلك األثر استعداد السمع لقبول الكالم بوساطة الفهم
البد من ذلك فإذا انتظمت كلمتان فصاعدا مسي اجملموع آية أي عالمة على أمر مل يعط
ذلك األمر كل كلمة على انفرادها مثل احلروف مع الكلمة إذ قد تقرر أن للمجموع
حكما ال يكون ملفردات ذلك اجملموع فإذا انتظمت اآليات بالغا ما أراد املتكلم أن يبلغ هبا
مسي اجملموع سورة معناها منزلة ظهرت عن جمموع هذه اآليات مل تكن اآليات تعطي تلك
املنزلة على انفراد كل آية منها وليس القرآن سوى ما ذكرناه من سور وآيات وكلمات
وحروف فهذا قد أعطيتك أمرا كليا يف القرآن واملنازل ختتلف فتختلف اآليات فتختلف
الكلمات فيختلف نظم احلروف والقرآن كبري كثري لو ذهبنا نبني على التفصيل ما أومأنا
إليه مل يف العمر به فوكلناك إىل نفسك الستخراج ما فيه من الكنوز وهذا إذا جعلناه
كالما فإن أنزلناه كتابا فهو نظم حروف رقمية النتظام كلمات النتظام آيات النتظام سور
كل ذلك عن ميني كاتبة كما كان القول عن نفس رمحاين فصار األمر على مقدار واحد
وإن اختلفت األحوال ألن حال التلفظ ليس حال الكتابة وصفة اليد ليست صفة النفس
فكونه كتابا كصورة الظاهر والشهادة وكونه كالما كصورة الباطن والغيب فأنت بني
كثيف ولطيف واحلروف على كل وجه كثيف بالنسبة إىل ما حيمله من الداللة على املعىن
املوضوع له واملعىن قد يكون لطيفا وقد يكون كثيفا لكن الداللة لطيفة على كل وجه
وهي اليت حيملها احلرف وهي روحه والروح ألطف من الصورة.
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مث إن اهلل قد جعل للقرآن سورة من سوره قلبا وجعل هذه السورة تعدل القرآن
عشرة أوزان وجعل آليات القرآن آية أعطاها السيادة على آي القرآن وجعل من سور هذا
القرآن سورة تزن ثلثه ونصفه وربعه وذلك ملا أعطته منزلة تلك السورة والكل كالمه فمن
حيث هو كالمه ال تفاضل ومن حيث ما هو متكلم به وقع التفاضل الختالف النظم
فاضرع إىل اهلل تعاىل ليفهمك ما أومأنا إليه فإنه املنعم احملسان.
القرآن نور

وصل كون القرآن نورا مبا فيه من اآليات اليت تطرد الشبه املضلة مثل قوله تعاىل:
ﲴ ﱠ [األنبياء ]22:وقوله ﱡﭐ ﱩﱪ ﱫ ﱠ [االنعام ]76:وقوله
ﲵ
ﱡﭐﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﱡﭐﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱠ [األنبياء ]63:وقوله ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ [البقرة]258:
وقوله ﱡﭐﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ [االسراء ]42:وقوله ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ
[النساء ]82:وقوله ﱡﭐﲹﲺﲻﲼﱠ[البقرة ]23:وكل ما جاء يف معرض الداللة فهو
من كونه نورا ألن النور هو املنفر الظلم وبه مسي نورا إذ كان النور النفور.
القرآن ضياء

وصل وأما كونه ضياءًا فَلِمَا فيه من اآليات الكاشفة لألمور واحلقائق مثل قوله
ﱡﭐﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ [الرمحن ]29:وﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ [الرمحن ]31:وقوله ﱡﭐ ﱁ ﱂ
ﱆﱠ [النساء ]80:وقوله ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ [البقرة ]31:وقوله ﱡﭐﲱ ﲲ
ﱃﱄﱅ ﱇ
ﳊﱠ
ﲳﱠ[ص ]75:وقوله ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱠ [االنسان ]30:وقوله ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳋ
ﲴ
[النساء ]78:وقوله ﱡﭐﱧ ﱨ ﱩ ﱠ[الشمس ]8:وما أشبه ذلك مما يدل على
جمرى احلقائق ومثل قوله ﱡﭐﲤﲥﲦﲧﱠ[الصافات.]96:
القرآن شفاء

وصل وأما كونه شفاء فكفاحتة الكتاب وآيات األدعية كلها.
القرآن رمحة

وصل وأما كونه رمحة فَلِمَا فيه مما أوجبه على نفسه من الوعد لعباده باخلري
ﲞ ﱠ [الزمر ]53:وقوله ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
والبشرى مثل قوله ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲟ
ﱘﱠ[األعراف ]156:وكل آية رجاء.
ﱙ
ﱟﱠ[االنعام ]54:وقوله ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ
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القرآن هدى

وصل وأما كون هدى فكل آية حمكمة وكل نص ورد يف القرآن مما ال يدخله
االحتمال وال يفهم منه إال الظاهر بأول وهلة مثل قوله ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ
ﱨﱠ[الذاريات ]56:وقوله ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﱠ [البقرة ]179:وقوله ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ
ﲃ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ [االنعام ]160:وقوله ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲄ
ﲁﲂ
ﲦﱠ[الشورى ]40:وأمثال هذه اآليات مما ال حتصى كثرة.
ﲧ
القرآن ذكر

وصل وأما كونه ذكرا فَلِمَا فيه من آيات االعتبارات وقصص األمم يف إهالكهم
بكفرهم كقصة قوم نوح وعاد ومثود وقوم لوط وأصحاب األيكة وأصحاب الرس.
القرآن عربي

وصل وأما كونه عربيًا فَلِمَا فيه من حسن النظم وبيان احملكم من املتشابه وتكرار
القصص بتغيري ألفاظ من زيادة ونقصان مع توفية املعىن املطلوب يف التعريف واإلعالم مع
ﲿ ﱠ [املنافقون ]4:وقوله ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﳀ
إجياز اللفظ مثل قوله ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ
ﲹﱠ[الزخرف ]58:وقوله ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
ﲺ
ﱓ ﱕﱖ
ﱔ
ﳅ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﱠ [هود ]44:وقوله ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
ﳆ
ﳄ
ﱞ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ [القصص ]7:كل
ﱟ
ﱗﱘﱙﱚﱛﱜ ﱝ
ذلك يف آية واحدة حتتوي على بشارتني وأمرين بعلم نافع وتبيني ببشرى من اهلل.
م

القرآن مبين

وصل وأما كونه مبينا فبما أبان فيه من صفات أهل السعادة وأهل الشقاء ونعوت
أهل الفالح من غريهم كقوله ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱠ [املؤمنون ]1:إىل آخر اآليات وقوله ﱡﭐ ﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ [التوبة ]111:وآيات األحكام وكل آية أبان هبا عن أمر
ليعرف فلهذا مساه هبذه األمساء كلها وجعله قرآنا أي ظاهرا جامعا هلذه املعاين كلها اليت ال
توجد إال فيه ﴿ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة منزل علم اآلالء والفراغ إىل البالء وهو من احلضرة
احملمدية

ج ااااااااا ج ااااااااا
ج ااااااااااو ج نااااااااا
سااااولج اااا جشاااا
اااا ج اااا ج اااال ج
ج اااااااا جن ااااااااو ج ااااااااوج اااااااا
ج

ج اااااااااااااا هو ج
إ ج اااااااااااااا جاااااااااااااااو
او اااااااالوج نزاااااااا ج يااااااااو ج اااااااا جنوقاااااااا ج
ااااااا ج ج زاااااااأ ج ااااااا جين ااااااا ج ااااااا ج ااااااا ج
ج

قال النيب " :إن اهلل خلق آدم على صورته" .والعامل خملوق باإلنسان على صورته
فلو فقد منه اإلنسان ما كان العامل على الصورة ولو فقد العامل وبقي اإلنسان كان على
ﱰ ﱠ [العنكبوت ]57:وهو عزهلا عن تدبري هذا
ﱱ
الصورة وقال تعاىل ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ
اهليكل الطبيعي الذي كانت تدبره يف الدنيا يف حال إقامتها فيها وأما قوله تعاىل ﱡﭐ ﱥ ﱦ
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ [الرمحن ]27-26:فلم يقل كل من فيها فان ألنه
إذا كان فيها احنفظ هبا وإذا كان عليها جترد عنها فهذا يدلك على إن التجلي اإلهلي يعم
مجيع من عليها ألن الفناء ال يكون إال عن جتل إهلي يف غري صورة كونية ألن التجلي يف
صور املثل إذا عرف أنه عني الصورة اتصف املتجلي له باخلشوع ال بالفناء سئل رسول اهلل
 عن الكسوف فقال " :ما جتلى اهلل لشيء إال خشع له" .فلهذا قلنا باخلشوع ال
بالفناء للمناسبة اليت بني احلس واخليال وهلذا يسمى اخليال باحلس املشترك وإذا مل يعرف مل
يورث خشوعا يعرف به أنه هو ولكن البد أن يورث خشوعا يف املتجلي له ولكن ال
يعرف املتجلي له أنه هو وال سيما أهل األفكار وهذا من علم الظهور واخلفاء فظهر بال
شك أنه هو وخفي بالتقييد يف ظهوره فلم يعلم أنه هو فإذا كان العارف الكامل املعرفة
باهلل يف هذا النوع اإلنساين يعلم أن عني احلق هو املنعوت بالوجود وأن أحكام أعيان العامل
هي الظاهرة يف هذا العني أو هو الظاهر هبا عرف ما رأى فإن اقتضى املوطن اإلقرار أقر به
عند ما يدعي أنه هو وإن اقتضى املوطن اإلنكار سكت العارف فلم ينطق بإنكار وال إقرار
لعلمه مبا أراده احلق يف ذلك املوطن.
وملا كان التجلي اإلهلي يغين من هو على الصورة عرفنا إن العني ال تذهب بل هو
جتريد وخلع ال عزل عن تدبري ملك إال إذا كان الضمري يف عليها يعود على األرض فهو
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ج
ج

عزل عن تدبري إهليا كل اليت جعل اهلل إليها تدبريها وهذا الظهور واخلفاء لالسم الرب ال
لغريه وإليه يرجع حكمه وهو ينقسم إىل ثالثة أقسام فيظهر يف هذا احلكم أعين الظهور
واخلفاء يف موطنني ليتخذه صاحب امللك وكيال فيما هو له مالك فيكون له التصريف فيه
والعبد مستريح يف مجيع أحواله من يقظة ونوم والقسم اآلخر من هذا احلكم أن يكون له
يف أربعة مواطن يف طول العامل وعرضه لوجود اإلنعام عليه كما قال ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏﱐ
ﱑﱠ[لقمان ]20:فله هذان احلكمان يف طول العامل ومثله يف عرضه وطول العامل عامل
ﱒ
األرواح وعرضه عامل صور األجسام وإمنا قلنا صور األجسام ومل نقل األجسام بسبب
األجسام املتخيلة وإن كانت أجساما حقيقية يف حضرهتا فليست أجساما عند كل أحد ملا
يسرع إليها من التغيري وألهنا راجعة إىل عني الناظر ال إليها واألجسام احلقيقة هي أجسام ال
نفسها ال لعني الناظر فسواء كان الناظر موجودا أو غري موجود هي أجسام يف نفسها
واألخر أجسام ال يف أنفسها كما قال ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ [طه ]66:وهي
أجسام يف عينها ال حكم هلا يف السعي فظهرت يف عني موسى بصورة اجلسم الذي له
سعى واألمر يف نفسه ليس كذلك.
والقسم الثالث من هذا احلكم من الظهور واخلفاء يظهر يف سبعمائة موطن وعشرين
موطنا وهو منتهى ما يقبل عامل الدنيا من االقتدار اإلهلي ال إن االقتدار يقصر أو يعجز فهذا
حكم القابل وكذا وقع الوجود وجيوز يف النظر الفكري خالفه معرى عن علمه مبا سبق يف
علم اهلل فما مث إمكان إال بالنظر اجملرد إىل األكوان معراة عن علم اهلل فيها فال تعرف إال
بالوقوع فاحنصرت مواطن الظهور واخلفاء بني جتل إهلي واستتار يف سبعمائة موطن وستة
وعشرين موطنا بأحكام خمتلفة وبني كل موطنني من ظهور وخفاء يقع جتل برزخي يف قوله
ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱠ [طه ]5:ليحفظ هذا الربزخ وجود الطرفني فال يرى كل طرف
منها حكم الطرف اآلخر والربزخ له احلكم يف الطرفني فيسخف الكثيف ويكثف
السخيف وله يف كل موطن حكم ال يظهر به يف املوطن اآلخر وهو ما جيري عليه أحكام
عامل هذه الدار إىل أن يرث اهلل الوارث ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ [مرمي ]40:ومن حقيقة هذه
املواطن ظهر العامل يف الدنيا بصورة الظهور وهو ما أدركه احلس وبصورة االستتار وهو ما
ال يدركه احلس من املعاين وما استتر عن األبصار من املالئكة واجلن قال تعاىل ﱡﭐﱌ ﱍﱎ
ﱏﱠ[احلاقة ]38:وهو ما ظهر لنا ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ [احلاقة ]39:وهو ما خفي عنا فالعامل
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بني األبد واألزل برزخ به انفصل األبد من األزل لواله ما ظهر هلما حكم ولكان األمر
واحد إال يتميز كاحلال بني املاضي واملستقبل لوال احلال ما متيز العدم املاضي عن العدم
املستقبل وهذا حكم الربزخ ال يربح دائما يف العامل وهو الرابط بني املقدمتني لواله ما ظهر
علم صحيح.
مث إن اهلل سبحانه ويل االسم الرمحن اململكة كلها وجعل االسم الرب السادن األول
العام وأعطاه إقليد التكوين والتصريف والنزول واملعراج فهو يتلقى الركبان وينزل هبم على
الرمحن والرمحن على عرشه األهبى يعلم جمموع كلمه يف أي عني يظهر من العامل وهو
الذي أشرنا إليه بقولنا:
ناااااااااااااا ج قاااااااااااااا ج ياااااااااااااا جيناااااااااااااا ل ج
او ااااااااااااااااااالوجي واااااااااااااااااااي ج زااااااااااااااااااا ج
اااااااااااااااااااولجهللاج ااااااااااااااااااا وجسااااااااااااااااااااق ج
ااااااااااااااااا ج وناااااااااااااااااا ج جغياااااااااااااااااا ه ج
ج

ج ااااااااااااوج ناااااااااااا ج
ساااااااااااا ج اااااااااااا
هااااااااااااا ج و ااااااااااااالج هااااااااااااا ج ااااااااااااال ج
ناااااااااااااااااااي جا نيااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااا ج
ااااااااااااااا ج اااااااااااااان جإ ياااااااااااااا ج اااااااااااااان ج
ج

فقوله ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ [الرمحن ]2-1:نصب القرآن مث قال
ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ [الرمحن ]4-3:فينزل عليه القرآن ليترجم منه مبا علمه احلق من البيان الذي
مل يقبله إال هذا اإلنسان فكان للقرآن علم التمييز فعلم أين حمله الذي ينزل عليه من العامل
فنزل على قلب حممد  ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ [الشعراء ]193:مث ال يزال ينزل على قلوب
أمته إىل يوم القيامة فنزوله يف القلوب جديد ال يبلى فهو الوحي الدائم فللرسول صلوات
اهلل عليه وسالمه األولية يف ذلك والتبليغ إىل األمساع من البشر واالبتداء من البشر فصار
القرآن برزخا بني احلق واإلنسان وظهر يف قلبه على صورة مل يظهر هبا يف لسانه فإن اهلل
جعل لكل موطن حكما ال يكون لغريه وظهر يف القلب أحدي العني فجسده اخليال
وقسمه فأخذه اللسان فصريه ذا حرف وصوت وقيد به مسع اآلذان وأبان إنه مترجم عن
اهلل ال عن الرمحن ملا فيه من الرمحة والقهر والسلطان فقال ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ
[التوبة ]6:فتاله رسول اهلل  بلسانه أصواتا وحروفا مسعها األعرايب بسمع أذنه يف حال
ترمجته فالكالم هلل بال شك والترمجة للمتكلم به كان من كان فال يزال كالم اهلل من حني
نزوله يتلى حروفا وأصواتا إىل أن يرفع من الصدور وميحي من املصاحف فال يبقى مترجم
يقبل نزول القرآن عليه فال يبقى اإلنسان املخلوق على الصورة فإذا بقيت صورة جسم
ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ
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اإلنسان مثل أجسام حليوان وزالت الصورة اإلهلية بالتجريد
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ [الزمر ]68:إىل يوم النشور وهو الظهور الذي ال ضد له فيقابله
اخلفاء فمن معاىف ومبتلى حبسب ما حيكم فيه من األمساء إىل األجل املسمى فتعم الرمحة
ﲂﱠﭐ
ﲃ
ﱘ ﱠ[األعراف ]156:من الرمحن الذي ﱡﭐﲀ ﲁ
ﱙ
اليت ﱡﭐ ﱖ ﱗ
[األعراف ]54:فتعم النعم العامل وتظهر أحكام األمساء باإلضافات واملناسبات ال بالتقابل
فيكون األمر مثل قوهلم حسنات األبرار سيئات املقربني ونعيم األدىن لو أعطى األعلى بعد
ذوقه النعيم األعلى لتعذب بفقده ال بوجود النعيم األدىن لعدم الرضاء به فهو عذاب مناسبة
وإضافة لبقاء حكم األمساء اإلهلية دائما أرأيت صاحب منزلة عليا كسلطان أخرجه سلطان
آخر من ملكه ووالة ملكا دون ملكه يأمر فيه وينهى ولكن إذا أضفته إىل ما كان فيه أوال
وجدته ذا بالء مع وجود املكانة من حيث ما هي والية وحتكم بأمر وهني ولكن يعلم أن
هذه املنزلة بالنظر إىل األوىل عذاب يف حق من حيضر األوىل يف خاطره فهذا القدر يبقى يف
اآلخرة من حكم األمساء إذ يستحيل رفعها من الوجود إذ كان هلا البقاء اإلهلي ببقاء
املسمى.
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

مث اعلم أن الظهور الذي حنن بصدده ينقسم الظاهر فيه إىل قسمني قسم له ظهوره
خاصة وليس له أمر يعتمد عليه ظهوره من جانب احلق وقسم آخر يكون له من جانب
احلق أمر يعتمد عليه وليس ذلك إال لإلنسان الكامل خاصة فإن له الظهور واالعتماد
لكون الصورة اإلهلية حتفظه حيث كان وغري اإلنسان الكامل له الظهور من إنسان وحيوان
ونبات وأفالك وأمالك وغري ذلك فهذا كله نعم أظهرها احلق لينعم هبا اإلنسان الكامل فلها
الظهور وما هلا االعتماد ألهنا مقصودة لغري أعياهنا واإلنسان الكامل مقصود لعينه ألنه
ظاهر الصورة اإلهلية وهو الظاهر والباطن فليس عني ما ظهر بغري لعني ما بطن فافهم فهو
الباقي ببقاء اهلل وما عداه فهو الباقي بإبقاء اهلل وحكم ما هو باإلبقاء خيالف حكم ما هو
بالبقاء فما هو بالبقاء فله دوام العني وما هو باإلبقاء فله دوام األمثال ال دوام العني حىت ال
يزال املتنعم متنعما والنعم تتواىل عليه دائمة مستمرة وما أنشأ اهلل من كل شيء زوجني إال
ليعرف اهلل العامل بفضل نشأة اإلنسان الكامل ليعلم أن فضله ليس باجلعل فإن الذي هو
اإلنسان الكامل ظهر به ازدواج من ال يقبل لذاته االزدواج وما هو باجلعل فضمن الوجود
اإلنسان الكامل الظاهر بصورة احلق فصار للصورة بالصورة زوجني فخلق آدم على
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صورته فظهر يف الوجود صورتان متماثلتان كصورة الناظر يف املرآة ما هي عينه وال هي
غريه لكن حقيقة اجلسم الصقيل مع النظر من الناظر أعطى ما ظهر من الصورة وهلذا
ختتلف باختالف املرآة ال بالناظر فاحلكم يف الصورة األكرب حلضرة اجمللى ال للمتجلي
كذلك الصورة اإلنسانية يف حضرة اإلمكان ملا قبلت الصورة اإلهلية مل تظهر على حكم
املتجلي من مجيع الوجوه فحكم عليها حضرة اجمللى وهي اإلمكان خبالف حكم حضرة
الواجب الوجود لنفسه فظهر املقدار والشكل الذي ال يقبله الواجب وهو الناظر يف هذه
املرآة فهو من حيث حقائقه كلها هو هو ومن حيث مقداره وشكله ما هو هو وإمنا هو
من أثر حضرة اإلمكان فيه الذي هو يف املرآة تنوع شكلها يف نفسها ومقدارها يف الكرب
والصغر وملا كان الظاهر بالصورة ال يكون إال يف حال نظر الناظر الذي هو املتجلي لذلك
نسب الصورة إىل حمل الظهور وإىل النظر فكانت الصورة الظاهرة برزخية بني احملل والناظر
ولكل واحد منهما أثر فيها ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ وهو ما كرب من اجلوهر ﱡﭐ ﱒ ﱠ
[الرمحن ]22:وهو ما صغر منه وهو أثر احلضرة ال أثر الناظر فقال يف زوجية ظهور
اإلنسان الكامل ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى ]11:أي ليس مثل مثله شيء أي من هو مثل
له بوجوده على صورته ال يقبل املثل أو ال يقبل املوجود على الصورة اإلهلية املثال فعلى
األول نفي املثلية عن احلق من مجيع الوجوه ملا أثر احملل املتجلي فيه يف الصورة الكائنة من
الشكل واملقدار الذي ال يقبله املتجلي من حيث ما هو عليه يف ذاته وإن ظهر به فذلك
حكم عني املمكن يف وجوده وعلى اآلخر نفي املثلية عن الصورة اليت ظهرت فلم مياثلها
شيء من العامل من مجيع وجوه املماثلة فلما كان من الصورة زوجان كان باجلعل ﱡﭐ ﳊ
ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ [الذاريات ]49:ألن األصل قبل الزوجية فظهر حكمها يف الفرع
ولكن حكمها يف األصل خيالف حكمها يف الفرع.
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يف معرفة منزل األخوة وهو من احلضرة احملمدية واملوسوية
اااااااااااااااااااااي ج ااااااااااااااااااااو ج سااااااااااااااااااااز ج
اااااااااااااااااااااال مج ناااااااااااااااااااااا جن اااااااااااااااااااااا ج
ااااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااااا ج
هاااااااااااااااااااااالوج ااااااااااااااااااااااو ج ن ااااااااااااااااااااااو ج
هاااااااااااااا جساااااااااااااازظج اااااااااااااالج ااااااااااااااو ج
اااااااااااااااااااااااااو ج ااااااااااااااااااااااااالجال زااااااااااااااااااااااااا ج

ااااااااااااو ج قاااااااااااا لج اااااااااااا ج ن اااااااااااا ج
ااااااااااااا ج سااااااااااااااز جإ ااااااااااااا ج ساااااااااااااا و ج
اقنانااااااااااااااااااااااااااااااااااااوج اأين ااااااااااااااااااااااااااااااااااااو ج
ااااااااااااااااااااو ج
ز واااااااااااااااااااا ج ز ياااااااااااااااااااا ج
نااااااااااااااااااااااوج اااااااااااااااااااااا جزنوساااااااااااااااااااااا ج
ااااااااا جن ااااااااا ج اااااااااالج ااااااااا ج ساااااااااا ج

ج

ج

قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﱠ [املائدة ]2:وجاء يف اخلرب" :أن املؤمن مرآة
أخيه" .واملؤمن اسم من أمساء اهلل وقد خلق آدم على صورته وله التخلق باملؤمن وآخى
رسول اهلل  بني أصحابه بدار اخليزران وأخذ بيد عليّ وقال" :هذا أخي" .وقال اهلل
تعاىل ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭﱠ [احلجرات ]10:فجعل أباهم االميان فهم إخوة ألب واحد وقال
موسى لربه حني بعثه إىل فرعون ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ [طه]32-25:
فأتاه اهلل سؤاله.
فاعلم يا ويل أن املقام اجلامع لألمساء اإلهلية اليت هلا التأثري يف املمكنات أخ صحيح
األخوة شقيق للمقام اجلامع الستعدادات القوابل املمكنات ومها إخوان ألب واحد يشد
كل واحد منهما آزر صاحبه ولكن األمساء هي الطالبة لالستعدادات أن يشد اهلل هبا أزرها
فافهم فإن هذا من علم األسرار اليت مقامها بني الستر والكشف وهو من أصعب العلوم يف
التصور حيث ال يصح نفوذ االقتدار إال باتفاق يف األخوين ال بأحدمها وهبما ظهرت أعيان
املمكنات وحصلت يف الوجود معرفة الكائنات باهلل ووصل بوجود هذه املعرفة احملدثة احلق
سبحانه إىل عني مطلوبه فإنه ما أوجد العامل إال ليعرفه العامل والعامل حمدث وال يقوم به إال
حمدث فقامت به املعرفة باهلل إما بتعريف اهلل وإما بالقوة اليت خلق فيه اليت هبا يصل إىل
معرفة اهلل من وجه خاص ال غري فمن نزهة هبذه القوة فقد عرفه وكفر من شبهه ومن
شبهه هبذه القوة فقد عرفه وجهل من نزهة بل كفره ومن عرفه بالتعريف اإلهلي مجع بني
التنزيه والتشبيه فنزهه يف موطن التنزيه وشبهه يف موطن التشبيه وكل صنف من هذه
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األصناف صاحب معرفة باهلل فما جهله أحد من خلق اهلل ألنه ما خلقهم إال ليعرفوه فإذا مل
يتعرف إليهم هبذه القوة املوصلة اليت هي الفكر أو بالتعريف اإلنبائي مل يعرفوه فلم يقع منه
يف العامل ما خلق العامل له ولنا يف هذا املقام الذي عم املعتقدات نظم وهو هذا:
ناااااااا ج اااااااا ج اااااااا ج قوناااااااا ج
قاااااااا ج
ااااااااااوجااااااااااا ج اااااااااا ج اااااااااا ج ز اااااااااا ج
ل مج اااااااااالوج ناااااااااا ج نااااااااااي ج نف اااااااااا ج
ج اااااا ج شاااااا يمج قاااااا جن اااااا ج
إ ج اااااا
اااااااا ج اااااااا ج
اااااااا ج اااااااال ج شاااااااا ج
اااااااال مج هاااااااالج شاااااااامج ساااااااا ج اااااااان ج
قاااااااااااونن جانفيااااااااااا ج ي اااااااااااوجشاااااااااااق ج
نااااااا ج ناااااااي ج ااااااا جزأ ااااااا ج اااااااي ج اااااااو ج
ااااااااااا ج ااااااااااا ج ااااااااااا جإلج غااااااااااا ه ج

ناااااااوجشااااااا ج يااااااافج اااااااوج زقااااااا
ااااااااو جا ااااااااوجشاااااااا ج ااااااااوج اااااااا
ا يااااااااااافج اااااااااااوج اااااااااااو ج زقااااااااااا
اااااااااا ج ن اااااااااا ج اااااااااااوج ااااااااااوجشاااااااااا
جشاااااااااااق ج إ ج اااااااااااا
شااااااااااا
و ااااااااا ج ااااااااا ج ااااااااا ج ااااااااا
اااااااااظج اااااااااي ج ااااااااا جي ااااااااا
ااااااااالج
هاااااااااالج ساااااااااا و جاو اااااااااا ج ااااااااااا
زن هاااااااااااا ج اااااااااااا جغياااااااااااا جواااااااااااا

ج

ج

فالعارف الكامل يعرفه يف كل صورة يتجلى هبا ويف كل صورة ينزل فيها وغري
العارف ال يعرفه إال يف صورة معتقده وينكره إذا جتلى له يف غريها كما مل يزل يربط نفسه
على اعتقاده فيه وينكر اعتقاد غريه وهذا من أشكل األمور يف العلم اإلهلي اختالف الصور
ملاذا يرجع هل إليه يف نفسه وهو الذي وقع به اإلنباء اإلهلي وأحاله الدليل العقلي الذي
أعطته القوة املفكرة فإذا كان األمر على ما أعطاه اإلنباء اإلهلي فما رأى أحد إال اهلل فهو
املرئي عينه يف الصور املختلفة وهو عني كل صورة وإن رجع اختالف الصور الختالف
املعتقدات وكانت تلك الصور مثل املعتقدات ال عني املطلوب فما رأى أحد إال اعتقاده
سواء عرفه يف كل صورة فإنه اعتقد فيه قبول التجلي والظهور للمتجلي له يف كل صورة
أو عرفه يف صورة مقيدة ليس غريها فمثل هذا العلم ال يعلم إال بأخبار إهلي وقرينة حال
فأما اإلخبار اإلهلي فقول رسول اهلل  إنه الذي يتحول يف الصور يف احلديث الصحيح
وقرينة احلال كونه ما خلق اخللق إال ليعرفوه فالبد أن يعرفوه إما كشفا أو عقال أو تقليدا
لصاحب كشف أو عقل والرؤية تابعة للمعرفة فكما تعلقت به املعرفة فكان معروفا تعلقت
به الرؤية فكان مرئيا فإن قال منكر األمرين الذي ال يقول بالوصول إىل معرفته وال إىل
رؤيته وإمنا العلم به معرفة الناظر يف ذلك بأنه يعجز عن معرفته فيعلم عند ذلك أن من هو
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هبذه املثابة هو اهلل فقد حصل العلم به إمجاال يف عني اجلهل به والعجز وهو قول اإلمام علي
كرم اهلل وجهه" :العجز عن درك اإلدراك إدراك".
فهذا القدر هو املسمى معرفة باهلل وصاحب هذا القول إن جوزي بقوله فإنه ال يرى
اهلل أبدا كما ال يعلمه أبدا وإن مل جيازه اهلل بقوله وبدا له من اهلل ما مل يكن حيتسب وعلم
منه يف ثاين حال خالف ما كان يعلمه فإنه يراه ويعلم أنه هو والصحيح أنه يعلم ويرى فإن
اهلل تعاىل خلق املعرفة احملدثة به لكمال مرتبة العرفان ومرتبة الوجود وال يكمل ذلك إال
بتعلق العلم احملدث باهلل على صورة ما تعلق به العلم القدمي وما تعلق القدمي بالعجز عن
العلم به كذلك العلم احملدث به ما تعلق إال مبا هو املعلوم عليه يف نفسه والذي هو عليه يف
نفسه إنه عني كل صورة فهو كل صورة فما وقع العجز من هذا العبد إال يف كونه قصره
على صورة واحدة وهي صورة معتقده وهو عني صورة معتقده فما عجز إال عن احلكم
عليه مبا ينبغي له وال يتصف بالعجز عن العلم به إال من أخذ العلم من دليل عقله وأما من
أخذ العلم به من اهلل ال من دليله ونظره فهذا ال يعجز عن حصول العلم باهلل فإنه ما حاول
أمرا يعجز عنه فيعترف بالعجز عنه وليس هذا الذي يطلبه بنظره يف دليل عقله وعلمه من
طريق التعريف والتجلي الذي هو علم موهوب من حكيم محيد فالقائل سبحان من ال
يعرف إال بالعجز عن املعرفة به صاحب علم نظر ال صاحب تعريف إهلي وأما العجز عن
إحصاء الثناء عليه فهذا قول كامل حمقق فإنه ال يكون العجز عن إحصاء الثناء عليه إال بعد
العلم باملثىن عليه ما هو فيعلم أنه أعظم من أن حييط به ثناء ويبلغ فيه وصف منتهاه كما
قيل يف بعض املخلوقات:
إل جن ااااااااااا ج نيناااااااااااوج نيااااااااااامجا اااااااااااو ا ج
ج

أنااااا ج ااااالوجن نااااا ج ااااا قج ااااالوجن نااااا ج
ج

هذا قول يف خملوق وهو قول حمقق فكيف الثناء على اهلل سبحانه وإمنا حققنا قول
هذا الشاعر يف هذا املخلوق مع ما يتخيل العقل بنظره إن اإلحاطة بالثناء على املخلوق
ممكنة وليس األمر يف نفسه كذلك وإمنا هذا الشاعر قال حقا إما مصادفة إما عن حتقق له
وذلك يف قوله فأنت الذي نثين وهو ما هو عليه ذلك املمدوح يف الوقت وفوق الذي نثين
فإنه حمل قابل ملا خيلق اهلل فيه من النعوت اليت خيلق فيه فيثين عليه هبا وهذا النعوت فيه ال
هناية هلا أي ملا يكون عنها مما يوجب الثناء هبا على املمدوح وإذا كان هذا الثناء على احلق
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تعاىل فلها البقاء يف الوجود لذاهتا ال تقبل العدم والثناء منا عليه دائم بتجدد ألنه يف كل
نفس فينا يتجدد علينا علم باهلل فنثين عليه به أو علم بأمر ما مل يكن عندنا فنثين عليه به
وحنن ما ننشد هذا البيت كما قاله صاحبه وإمنا ننشده على ما قلناه وأعطانا ذلك العلم به
فنقول:
إل جن ااااااااااا ج نيناااااااااااوج نيااااااااااامجا اااااااااااو ا ج
ج

أنااااا ج ااااالوجز نااااا ج سااااانوج ااااالوجن نااااا ج
ج

وهذا فوق ما قاله الشاعر من وجه ومساو له من وجه سواء قال ذلك عن علم
حمقق أو مصادفة وهو ال يعلم فنطقه اهلل تعاىل باحلق من حيث ال يشعر كما أنه يستدرج
العبد من حيث ال يعلم وميكر به من حيث ال يشعر واحلق معلوم معروف يف نفسه والعامل
به عاجز عن إحصاء الثناء عليه كما ينبغي له فإنه ليس يف الوسع حصول ذلك وال يعطيه
استعداد ممكن أصال فهذا ما أعطاه مؤاخاة االستعدادات واألمساء اإلهلية وهذه أعلى أخوة
يوصل إليها مث ينزل إىل أخوة دوهنا وهي قوله ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﱠ
[احلجرات ]10:ومن أمسائه املؤمن وقد وقع النزاع بينهم مبا أخرب به عن نفسه أنه كذا
فنازعه املؤمن من املخلوقني الذي اجتمع معه يف االميان فكانت له إخوة معه هبذا االميان
بنظره يف دليله العقلي أنه على خالف ما أخرب به عن نفسه مع كونه مصدقا له لكنه تأول
عليه فلما ظهرت هذه املنازعة بني املؤمن احلق واملؤمن اخللق قال اهلل لعلماء الكشف
ﱡﭐﲮ ﲯ ﲰﱠ فدخل املؤمنون العاملون املكاشفون بينهما بالصلح وذلك أن يكون
املؤمن احلق مع هذا املؤمن أخيه حىت يبلغه قوته ألنه خملوق على كل حال وما أعطيته
الكشف الكامل وال ظهرت إليه به فليكن معه حبيث يعطيه منزلته فيقول املؤمن احلق
للمبلغ عنه قل هلذا املنازع ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ [طه ]14:ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى ]11:ﱡﭐ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱠ [االنعام ]103:وإين منزه عن وصف الواصفني فجاء الرسول بالتوقيع
اإلهلي إىل هذا املؤمن املنازع بقوله ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ وبقوله ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ
ﳎﱠ[الصافات ]180:وأشباه هذا النوع من التنزيه الذي يعطيه دليل العقل النظري فإذا
مسع هذا منه طاب قلبه وجنح إليه وزال نزاعه وجاء العلماء إىل املؤمن اخللق يف املصاحلة
من هذا اجلانب وقالوا له أنت تعلم أن املؤمن احلق اعلم بنفسه منك به ال بل اعلم بك من
علمك بنفسك وإنك إمنا حتكم عليه مبا هو خلق له مثلك وهو عقلك وفكرك ودليلك فال
فرق بينك وبني كل خملوق يف العجز عما ال يعجز عنه املؤمن احلق فقف معه يف موضع
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التسليم فإنه وإن كان مؤمنا وأنت مؤمن فأنت على مرتبتك اليت تليق بك وهو على مرتبته
اليت تليق به وأنت تعلم أنك لست مثله وإن مجعكما االميان فليس نسبته إليه مثل نسبته
إليك فإنك لست مثله فال تغرنك هذه املماثلة واعرف قدرك فإذا مسع مثل هذا طلب
الصلح واإلقالة مما وقع منه من النزاع وامنت املؤمن احلق عليه مبا وقع له يف املنشور من
التنزيه الذي وقع النزاع من أجله فأصلح املؤمنون العاملون بني املؤمن احلق وبني هذا املؤمن
اخللق فهكذا فليكن الفهم عن اهلل فيما أوحى به إىل عباده على ألسنة رسله وأنزله يف كتبه.
مث يف أخوة االميان درجة أخرى من درجات الكشف وهي قوله بعد أن تسمى لنا
باملؤمن وﱡﭐ ﲫﲬﲭ ﱠ[احلجرات ]10:ألبوة االميان قال املؤمن مرآة أخيه .وما يَنْطِقُ
عَنِ الْهَوى هذا القائل فأثبت األخوة بني املؤمنني وجعل كل واحد من املؤمنني مرآة ألخيه
فرياه ويرى فيه نفسه من كونه على أي صورة كان كل مؤمن منهما هبذه املثابة فيكون
املؤمن احلق مرآة للمؤمن اخللق فرياه ويعلم أنه يراه كما يعلم صاحب املرآة أن له مرآة مث
ينظر فيها فال يرى إال صورته وصورة ما أثرت املرآة فيه وهلذا جعل له عينني لريى بالعني
الواحدة صورته وبالعني األخرى ما حكمت به املرآة يف صورته إذ مل يكن يف نفسه على
ما حكمت به املرآة عليه يف الصورة احملسوسة من الكرب والصغر والطول والعرض
واالستقامة واالنتكاس على حسب شكل املرآة وال يرى هذا األثر كله هذا الناظر إال يف
صورته فيعلم إن له فيه حكما ذاتيا ال ميكن أن يرى نفسه يف هذه املرآة إال حبسب ذلك
فإذا كان املؤمن اخللق هو عني املرآة للمؤمن احلق فرياه احلق وهو يف نفسه على استعداد
خاص فال يبدو من احلق له إال على قدر استعداده فال يرى احلق من نفسه يف هذه املرآة
اخلاصة إال قدر ذلك فآثرت هذه املرآة يف إدراك الرائي القصور على ما رأى حبكم
االستعداد فأشبهه من هذا الوجه فعرب عن هذا املقام باإلخوة إذ لوال املناسبة بني األمرين مل
يكن كل واحد من األمرين مرآة ألخيه وما نصب اهلل هذا املثال وخلق لنا هذه املرائي إال
ليعطينا النظر فيها إصالح ما وقع يف صورتنا من خلل وما يتعلق هبا من أذى لتزيله على
بصرية فهي جتل إلزالة العيوب فيدلك هذا أن الرائي يف املرآة حيصل له علم مل يكن يراه
قبل ذلك ففي املؤمن املخلوق يقرب ذلك ويصح ويف املؤمن احلق يعسر مثل هذا فهو قوله
تعاىل يف املؤمن احلق ﱡﱐ ﱑ ﱒﱠ[حممد ]31:كذلك إذا رأى احلق نفسه يف مرآة
املؤمن املخلوق رأى أنه حبكم استعدادها ال يرى غري ذلك فيها فيزيل عنه هذا احلكم بنظره
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يف مراء متعددة فيختلف احلكم يف الصورة الواحدة باختالف االستعدادات وهو عينه ال
غريه فيعلم عند ذلك أن حكم االستعداد أعطى ما أعطى وأنه على ما هو عليه يف نفسه
فزال ما تعلق به من أذى التقيد كما أزال االبتالء أذى التردد وطلب إقامة احلجة ليكون
هو الغالب فقال ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱠ [حممد ]31:فجعل االبتالء سبب حصول هذا العلم وما هو
سبب حصول العلم وإمنا هو سبب إقامة احلجة حىت ال يكون للمحجوج حجة يدفع هبا.
وأما مماثلة الصورة يف اخللق فهي للنيابة واخلالفة ما هي لألخوة فإنه من حيث
صورة العامل من العامل كما هو الروح من اجلسد من صورة اإلنسان وهو من حيث صورة
احلق ما يظهر به يف العامل من أحكام األمساء اإلهلية اليت هلا التعلق بالعامل فليست الصورة
بإخوة كما يراه بعضهم وهلذا مل نذكر األخوة إال يف أمر خاص وهو املؤمن إال إن الصورة
تشد آزر إخوة االميان بالسببية فإن األسباب لوال ما هلا أثر يف املسبب ما أوجدها اهلل ولو
مل يكن حكمها يف املسببات ذاتيا مل تكن أسبابا ومل يصدق كوهنا أسبابا ويعلم ذلك فيمن
ال يقبل الوجود إال يف حمل وما مث حمل ويريد املوجد إجياده فالبد أن يوجد احملل لوجود
هذا املراد وجوده فيكون وجود احملل سببا يف وجود هذا املراد الذي تعلقت اإلرادة به
وبإجياده فعلمت إن لألسباب أحكاما يف املسببات فهي كاآللة للصانع فتضاف الصنعة
واملصنوع للصانع ال لآللة وسببه أنه ال علم لآللة مبا يف نفس الصانع أن يصنع هبا على
التعيني بل هلا العلم بأهنا آلة ال صنع الذي تعطيه حقيقتها وال عمل للصانع إال هبا فصنع
اآللة ذايت وما جلانب الصانع هبا إرادي وهو قوله ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﱠ [النحل ]40:وكن
آلة لإلجياد فما أوجد إال هبا وكون تلك الكلمة ذاته أو أمرا زائدا علم آخر إمنا املراد هو
فهم هذا املعىن وإنه ما حصل اإلجياد مبجرد اإلرادة دون القول ودون املريد والقائل فظهر
حكم األسباب يف املسببات فال يزيل حكمها إال جاهل بوضعها وما تعطيه أعياهنا ﱡﭐ ﲏ ﲐ
ﲒ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﱠ[األعراف ]54:وهلذا قال موسى ﱡﭐ ﳅ ﳆ ﳇ ﱠ
ﲓ
ﲑ
[طه ]32:وقال ﱡﭐ ﳁ ﳂ ﳃﱠ[طه ]31:و ﭐ ﭐﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ [القصص ]34:فعلم ما
قال وعلمنا حنن من هذا القول ما أشار إليه به ليفهم عنه صاحب عني الفهم فهذا معىن
التعاون وهو يف قوله ﱡﭐ ﲛ ﲜﱠ[األعراف ]128:ﱡﭐﱔ ﱕ ﱠ [الفاحتة]5:
واهلل يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه.
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فلوال املشاركة يف املطلوب بالوجود من املستعان به ما صدق املستعني يف استعانته
واملستعني قد يستعني شرفا للمستعان به مع غناه عنه على التعيني وإن كان البد من سبب
أو يكون ممن يستقل به دون السبب فيقصد جعله سببا لشرفه بذلك على غريه ليعلم منزلته
عنده فإن اهلل قد جعل املفاضلة يف العامل.
وأما املؤاخاة بني األمساء اإلهلية فال تكون إال بني األمساء اليت ال منافرة بينها لذاهتا
فإن اهلل ما واخى إال بني املؤمنني ما واخى بني املؤمن والكافر بل مل جيعل إلخوة النسب
حظا يف املرياث مع فقد أخوة االميان فليس املدعي إال أخوة االميان أال تراه إذا مات عن
أخ له من النسب وهو على غري دينه مل يرثه أخو النسب وورثه أخو دينه والصورة بيننا
وبني احلق نسب ودين فلهذا ما يرث األرض عز وجل إال بعد موت اإلنسان الكامل حىت
ال يقع املرياث إال يف مستحق له كما يرث السماء ملا فيها من حكم أرواح األنبياء  ال
من كوهنا حمال للمالئكة فإذا صعقوا بالنفخة ورث اهلل السماء فأنزل االسم الوارث املالئكة
من السماء وبدل األرض غري األرض والسموات كما ذكرناه فيما قبل من هذا الكتاب
فاملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فاملؤمن ال يبغض املؤمن واملؤمن ال يقتل املؤمن
إلميانه واملؤمن يقتل أخا النسب إذا كان غري مؤمن.
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يف معرفة منزل سرين منفصلني عن ثالثة أسرار جيمعها حضرة
واحدة من حضرات الوحي وهو من احلضرة املوسوية
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ج

ج

قال تعاىل ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى ]11:فنفى مث قال
[الشورى ]11:فأثبت واآلية تقتضي عموم اإلثبات يف عني النفي وفيما بعده إذا جعلت
الكاف للصفة ويؤيد هذا النظر اخلرب وهو قوله " :إن اهلل خلق آدم على صورته".
ونفى مماثلته يف حال اتصافه هبذا الوصف فورد الشرع بأنه إذا بويع خلليفتني سواء كان يف
خالفته عام اخلالفة أو مقصورا على طائفة خمصوصة يقتل اآلخر منهما فال متاثل يف تلك
الطائفة أو يف العموم حبسب ما يعطيه الوقت فلوال حكم اإلرادة وجودا وتقديرا ملا أمر
بقتل اآلخر والقتل زوال من صفة احلكم فزل أنت يبقى هو فإنك اآلخر فإن قال بعض
العارفني فاألول هنا ليس خبليفة قلنا هو خليفة حقا عن أمر إهلي وهني عن املشاركة فيما
أمر به من خالفته عنك فقال ﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ [املزمل ]9:والوكيل
بال شك خليفة املوكل فيما وكله فيه وقال :ﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ [االسراء]2:
فنهي أن نتخذ وكيال غريه فكونه إهلا ما هو كونه وكيال وحنن إمنا تكلمنا يف الوكالة وهي
اخلالفة ويف الوكيل وهو اخلليفة كما ينظر باعتبار آخر قوله لنا ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ
ﲈﱠ[احلديد ]7:فلنا اإلنفاق حبكم اخلالفة واإلنفاق ملك لنا واإلنفاق تصرف
ﲇ ﲉ
فجعلناه عن أمره وكيال عنا يف اإلنفاق أي خليفة لعلمنا بأنه يعلم من مواضع التصرف ما
ال نعلمه فهو املالك وهو اخلليفة فما ميز اهلل املراتب وأباهنا لنا وظهر بأمسائه يف أعياهنا
وجتلى لنا فيها إال لننزله يف كل مرتبة رأيناه نزل فيها فنحكم عليه مبا حكم به على نفسه
وهذا هو أمت العلم باهلل أن نعلمه به ال بنظرنا وال بإنزالنا تعاىل اهلل اخلالق أن حنكم عليه مبا
خلق دون أن يظهر له فيما حكم به عليه فيكون هو احلاكم على نفسه ال أنا وهذا معىن
ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖﱠ

275

قول العلماء إن احلق ال يسمى إال مبا مسي به نفسه إما يف كتابه أو على لسان رسوله من
كونه مترمجا عنه.
األجور التي تستحقها األعمال

وصل يف األجور وهي احلقوق اليت تطلبها األعمال خمصوصة وهي حكم سار يف
القدمي واحملدث فكل من عمل عمال لغريه استحق عليه أجرا واألجور على قسمني معنوية
وحسية فإذا استأجر أحد أحدا على عمل ما من األعمال فعمله فقد استوجب به العامل
حقا على املعمول له وهو املسمى أجرا ووجب على املعمول له أداء ذلك احلق وإيصاله إليه
واملؤجر خمري يف استعمال األجري يف الظاهر مضطر يف الباطن واألجري خمري يف قبول
االستعمال يف بعض األعمال مقهور يف بعض األعمال وحكم اخليار ما زال عنه ألن له أن
ال يقبل إن شاء وأن يقبل إن شاء فهو خمري يف الظاهر مضطر يف الباطن كاملؤجر له سواء
فأول أجري ظهر يف الوجود عن افتقار املمكن إىل اإلجياد وهو عمل الوجود يف املمكن حىت
يظهر عينه من واجب الوجود هو واجب الوجود فقال املمكن للواجب يف حال عدمه
أريد أن أستعملك يف ظهور عيين فاإلجياد هو العمل والوجود هو املعمول واملوجود هو
الذي ظهر فيه صورة العمل فكل معمول معدوم قبل عمله فقال له احلق فلي عليك حق إن
أنا فعلت لك ذلك وأظهرتك وهذا احلق هو املسمى أجرا والذي طلب املؤجر من املؤجر
يسمى إجارة واملؤجر خمري يف نفسه ابتداء يف تعيني األجر فإن شاء عني له ما يعطيه على
ذلك العمل وإن شاء جعل التعيني للمؤجر واملؤجر خمري يف قبول ما عينه املؤجر إن كان
عني له شيئا أورده وإن تربع املؤجر بالعمل من نفسه وقال ال آخذ على ذلك أجرا فله
ذلك ولكن ال يزول حكم القيمة من ذلك العمل ألن العمل بذاته هو الذي يعني األجر
بقيمته فإن شاء العامل أخذه وإن شاء تركه وال يسقط حكم العمل إن أجره كذا وهذه
مسألة عجيبة تدور بني اختيار واضطرار يف املؤجر واملؤجر وكل واحد جمبور يف اختياره
غري إن احلق ال يوصف باجلرب واملمكن يوصف باجلرب مع علمنا أنه ما يبدل القول لديه وال
خيرج عن عمل ما سبق يف علمه إن يعمله وعن ترك ما سبق يف علمه إن يتركه وليس اجلرب
سوى هذا غري أن هنا عني الذي جيربه هو عني اجملبور إذ ما جربه إال علمه وعلمه صفته
وصفته ذاته واجلرب يف املمكن أن جيربه غريه ال عينه ولو رام خالف ما جرب عليه مل يستطع
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فهو جمبور عن قهر خمري بالنظر إىل ذاته ويف األول جرب بالنظر إىل ذاته خمري بالنظر إىل العمل
من حيث املعمول له فاتفق املمكن مع الواجب الوجود أنه إن عمل فيه اإلجياد وظهرت
عينه إنه يستحق عليه أي على املمكن يف ذلك أن يعبده وال يشرك به شيئا وأن يشكره
على ما فعل معه من إعطائه الوجود بالثناء عليه بالتسبيح حبمده فقيل املمكن ذلك فأوجده
احلق سبحانه فلما أوجده طلب منه ما استحق عليه من األجر يف ذلك ومل جيعل نفسه يف
إجياده متربعا فقال له اعبدين وسبح حبمدي فسبحه وعبده مجيع ما أوجده من املمكنات
ووفاه أجره ما عدا بعض الناس فلم يوفه أجر ما أوجده له فتعينت عليه مطالبة العامل
وتعني على احلكم العدل أن حيكم على املعمول له بأداء األجر الذي وقع االتفاق عليه
وسرى حكم هذه اإلجارة يف مجيع املمكنات ألن األعمال تطلبها بذاهتا وهلذا إذا تربع
العامل وترك األجر ال يزيل ذلك قيمة ذلك العمل فيقال قيمة هذا العمل كذا وكذا سواء
أخذ العامل أجره أو مل يأخذه وسواء قدره ابتداء أو مل يقدره فإن صورة العمل حتفظ قيمة
األجر وقد أخرب اهلل عن نفسه أنه داخل حتت حكم هذه احلقوق وكيف ال يكون ذلك
وهو احلكيم مرتب األشياء مراتبها فمنها ما مل نعرفه حىت عرفنا به مثل قوله ﱡﭐﲛ ﲜ
ﲝ ﲞ ﲟﱠ[الروم ]47:فالنصر أجر االميان لذاته ولكن يقتضيه املؤمن وهو الذي
صفته االميان وهو سبحانه وىف فالبد من نصر االميان وال يظهر ذلك إال يف املؤمن واملؤمن
ال يتبعض فيه االميان فاعلم ذلك وكل من تبعض فيه االميان ألجل تعداد األمور اليت يؤمن
هبا فآمن املؤمن ببعضها وكفر ببعضها فليس مبؤمن فما خذل إال من ليس مبؤمن فإن االميان
حكمه أن يعم وال خيص فلما مل يكن له وجود عني يف الشخص مل جيب نصره على اهلل
فإذا ظهر الكافر على املؤمن يف صورة احلكم الظاهر فليس ذلك بنصر للكافر عليه وإمنا
الذي يقابله ملا وىل وأخلي له موضعه ظهر فيه الكافر وهذا ليس بنصر إال مع وقوف
اخلصم فيغلبه باحلجة.
ومما أوجب احلق من ذلك على نفسه أيضا أعين من األجر الرمحة فجعلها أجرا على
نفسه واجبا ملن تاب من بعد ما عمل من السوء وأصلح عمله وقد يتربع متربع بأجر
يتحمله لعامل عمل لغريه عمال مل يعمله هلذا املتربع مثل قوله يف املظلوم إذا عفا عمن ظلمه
ﲦ ﱠ [الشورى ]40:وكان ينبغي أن يكون
ومل يؤاخذه مبا استحق عليه ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲧ
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أجره على من تركت مطالبته جبنايته فتحمل اهلل ذلك األجر عنه إبقاء على املسيء ورمحة
به فال يبقى للمظلوم عليه حق يطالبه به وملا كان العمل يطلب األجر بذاته ويعود ذلك
على العامل وأداء الرسائل عمل من املؤدي ألن املرسل استعمله يف أداء رسالته ملن أرسله
إليه فوجب أجره عليه ألن املرسل إليه ما استعمله حىت جيب عليه أجره وهلذا قالت الرسل
ﳙﳛﳜﳝﳞﳟ
ألممها عن أمر اهلل تعريفا لألمم مبا هو األمر عليه ﱡﭐ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳚ
ﳠ ﱠ[الشعراء ]109:فذكروا استحقاق األجر على من يستعملهم ومل يقولوا ذلك إال
عن أمره فإنه قال لكل رسول ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ[الفرقان ]57:واختص حممد 
بفضيلة مل ينلها غريه عاد فضلها على أمته ورجع حكمه  إىل حكم الرسل قبله يف إبقاء
أجره على اهلل فأمره احلق أن يأخذ أجره الذي له على رسالته من أمته وهو أن يودوا قرابته
فقال له ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ أي على تبليغ ما جئت به إليكم ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱠ
[الشورى ]23:فتعني على أمته أداء ما أوجب اهلل عليهم من أجر التبليغ فوجب عليهم
حب قرابته  وأهل بيته وجعله باسم املودة وهي الثبوت يف احملبة فلما جعل له ذلك ومل
يقل إنه ليس له أجر على اهلل وال أنه بقي له أجر على اهلل وذلك ليجدد له النعم بتعريفه ما
ﳓﳕ
يسر به فقيل له بعد هذا قل ألمتك آمرا ما قاله رسول ألمته ﱡﭐ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳔ
ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﱠ[سبأ ]47:فما أسقط األجر عن أمته يف مودهتم للقرىب وإمنا رد ذلك األجر
بعد تعينه عليهم فعاد ذلك األجر عليهم الذي كان يستحقه رسول اهلل  فيعود فضل
املودة على أهل املودة فما يدري أحد ما ألهل املودة يف قرابة رسول اهلل  من األجر إال
اهلل ولكن أهل القرىب منهم وهلذا جاء بالقرىب ومل جييء بالقرابة فإنه ال فرق بني عقيل يف
القرابة النسبية وبني عليّ فإهنما ابنا عم رسول اهلل  يف النسب فعل ّي مجع بني القرىب
والقرابة فوددنا من قرابته  القرىب منهم وهم املؤمنون قوله تعاىل ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱋ ﱌ ﱠ [االنفال ]41:وليسوا إال املؤمنني من القرابة فجاء بلفظ القرىب دون لفظ
القرابة فإن القرابة إذا مل يكن هلم قرىب االميان ال حظ هلم يف ذلك وال يف املرياث.
وقال تعاىل

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕﱠ[اجملادلة ]22:فلو كان املودة يف القرىب اليت سأهلا رسول اهلل
 منا يريد به القرابة ما نفاها احلق عنها يف قوله ﱡﭐ ﱈﱉ ﱊﱋﱌ ﱠ[اجملادلة]22:
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ولو كانوا قرابتهم فعلمنا إن ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓﱠ أهنا يف أهل االميان منهم وهم األقربون إىل
اهلل فتميز  عن سائر الرسل  مبا أعطى اهلل ألمته يف مودهتم يف القرىب ومتيزت أمته
على سائر األمم مبا هلا من الفضل يف ذلك ألن الفضل الزيادة وبالزيادة كانت ﱡﭐ ﱏ ﱐ
ﱑ ﱒﱠ[آل عمران ]110:أمة حممد  وإن كانت كل أمة تأمر باملعروف وتنهى
عن املنكر ويؤمنون باهلل فخصت هذه األمة بأمور مل خيص هبا أمة من األمم وهلا أجور على
ما خصصت به من األعمال مما مل يستعمل فيها غريهم من األمم فتميزوا بذلك يوم القيامة
وظهر فضلهم فاألجور مترددة بني احلق واخللق للحق أجر على خلقه ألعمال عملها هلم
وللخلق أجر على اهلل ألعمال عملوها له وألعمال عملوها للخلق رعاية للحق كالعفو من
العافني عن الناس وللخلق أجر على اخللق بتشريع احلق وحكمه يف ذلك.
والذي يؤول إليه األمر يف هذه املسألة أن األجور تتردد ما بني احلق واحلق ليس
للخلق يف ذلك دخول إال أهنم طريق لظهور هذه األجور لوال وجد اخللق يف ذلك مل يظهر
لإلجارة حكم وال لألجر عني ولذلك كان األجر ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﱠ ألن املؤجر حق واملؤجر
حق إذ ال عامل إال خالق العمل وهو احلق واخللق عمل وفيه ظهور العمل فلذلك زاحم
وأدخل نفسه يف ذلك وأقره احلق على هذه املزامحة وقبلها فمن اخللق من علم ذلك ومنهم
من جهله.
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يف معرفة منزل سر اإلخالص يف الدين وما هو الدين وملاذا مسي
الشرع دينا وقول النبي  اخلري عادة

ااااااالجشااااااا دج ااااااا ج قااااااا جسااااااا ز ج
زااااااااا جا اااااااااوج اااااااااألج نااااااااا وجيق ااااااااا ج
زااااااااا جا اااااااااوجزن نااااااااا ج يناااااااااوج ووف اااااااااو ج
إل جن اااااااا جزاااااااا ج اااااااا ج ي ااااااااوج اااااااااو ج
ج اااااااا ج فون ااااااااوج اااااااات ج
ا اااااااا ج ناااااااا

سااااااااا ز ج ااااااااا ج زاااااااااو جهللاجزن يااااااااال ج
نااااااااااا ج زنااااااااااا لج ي اااااااااااولج ا يااااااااااال ج
اااااااااا ج نا ااااااااااوجهاااااااااا ج ز اااااااااانيل ج
نااااااااااااو ج ناااااااااااا ج زن ياااااااااااا ج ز ياااااااااااال ج
اااااااا جيقزاااااااا جو ااااااااوجا ناااااااا ج ياااااااال ج

ج

ج

جتلت لنا هذه السورة مبدينة حلب وقيل يل ملا رأيتها هذه سورة مل يطمثها إنس وال
جان فرأيت هلا ومنها ميال عظيما إىل جانيب وقد مثلت يل يف شبه هذا املنزل الذي كنت
دخلته قبل ذلك مث قيل يل هي ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﱠ [األحزاب ]50:فلما قيل
يل ذلك فهمت األشاعرة وعلمت أهنا ذايت وعني صوريت ال غريي فإنه ما ملوجود شيء
خملص له ليس لغريه قدميه وحديثه إال ذاته خاصة فقلت ها أنا ذا فعلمت عند ذلك معىن
التخليص وعلمت ما تلي علي فيما أنزل علي من القرآن عند التالوة وذلك أنه ملا نزل
اإلهلام بتالوة سورة اإلخالص رزقت عني الفهم يف تسميتها هبذا االسم دون غريها من
السور فإهنا كلها نسب اهلل وصفته وهي عني جمموع العامل ففهمت اإلشارة هبا يف إن العامل
مع كونه هو احلق املبني من حيث جمموعه ال من حيث جزء منه فتخلص النسب هلل من
حيث ذاته فهذا اجملموع هو يف احلق عني واحدة وهو يف العامل عني احلق املبني قالت طائفة
من األمة اليهودية أنسب لنا ربك فنسبه جملموع العامل مبا نزل عليه من اهلل تعاىل يف ذلك
فقيل له ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ [اإلخالص ]1:فنعته باألحدية ولكل جزء من العامل أحدية ختصه
ال يشارك فيها هبا يتميز ويتعني عن كل ما سواه مع ما له من صفات االشتراك مث قيل له
ﱡﭐﱆ ﱇﱠ[اإلخالص ]2:وهو الذي يصمد إليه يف األمور أي يلجأ واألسباب
املوضوعة كلها يف العامل يلجأ إليها وهلذا مسيت أسبابا لتواصل مسبباهتا إىل الصمد األول
الذي إليه تلجأ األسباب ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱠ [اإلخالص ]3:وهو العقيم الذي ال يولد له وهبذه الصفة
نعت الريح بالعقيم ألنه من الرياح ما هي لواقح ومنها ما هي عقيم ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱠ
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[اإلخالص ]3:آدم  فإن الوالدة معلومة عند السائلني فخوطبوا مبا هو معلوم عندهم
ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[اإلخالص ]4:أراد بالكفو هنا الصاحبة ألجل مقال من قال إن
املسيح ابن اهلل وعزير ابن اهلل والكفاءة املثل واملرأة ال متاثل الرجل أبدا فإن اهلل يقول
ﲐﱠ[البقرة ]228:فليست له بكفو فإن املنفعل ما هو كفو لفاعله والعامل
ﲑ
ﱡﭐﲎ ﲏ
منفعل عن اهلل فما هو كفو هلل وحواء منفعلة عن آدم فله عليها درجة الفاعلية فليست له
بكفو من هذا الوجه.
ﲐ ﱠ [البقرة ]228:مل جيعل عيسى  منفعال عن
ﲑ
وملا قال إنه ﱡﭐ ﲎ ﲏ
مرمي حىت ال يكون الرجل منفعال عن املرأة كما كانت حواء عن آدم ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱠ جربيل
أو امللك ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱠ [مرمي ]17:وقال هلا ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ[مرمي]19:
فوهبها عيسى  فكان انفعال عيسى عن امللك املمثل يف صورة الرجل ولذلك خرج
على صورة أبيه ذكرا بشرا روحا فجمع بني الصورتني التني كان عليهما أبوه الذي هو
امللك فإنه روح من حيث عينه بشر من حيث متثله يف صورة البشر فسمى هذه السورة
سورة اإلخالص أي خلص احلق للعامل من التنزيه الذي يربهن عليه العقل وخلصه من العامل
مبجموع هذه الصفات يف عني واحدة وهي أعين هذه الصفات مفرقة يف العامل ال جيمعها
عني واحد فإن آدم  أكمل صورة ظهرت يف العامل ومع هذا نقصه ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱠ فإنه أحد
صمد ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱠ ومل تكن له حواء كفوا فخلصت هذه السورة احلق من التشبيه كما
خلصته من التنزيه فإذا فهمت ما أشرنا إليه فاعلم إن سر اإلخالص هو سر القدر الذي
أخفى اهلل علمه عن العامل ال بل عن أكثر العامل فميز األشياء حبدودها فهذا معىن سر القدر
فإنه التوقيف عينه وبه متيزت األشياء وبه متيز اخلالق من املخلوق واحملدث من القدمي فتميز
احملدث بنعت ثابت يعلم ويشهد وما متيز القدمي من احملدث بنعت ثبويت يعلم بل متيز بسلب
ما متيز به احملدث عنه ال غري فهو املعلوم سبحانه اجملهول فال يعلم إال هو وال جيهل إال هو
فسبحان من كان العلم به عني اجلهل به وكان اجلهل به عني العلم به وأعظم من هذا
التمييز ال يكون وال أوضح منه ملن عقل واستبصر.
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يف معرفة منزل سر صدق فيه بعض العارفني فرأى نوره كيف
ينبعث من جوانب ذلك املنزل وهو من احلضرات احملمدية

اااااااا جيقااااااااولج اااااااا ج زاااااااااف ج
ااااااااا ج
ج
ااااا جي ااااا جااااااو
يااااا جيااااا ج
اااااالجهاااااا ج اااااا ج ااااااو ج ناااااا جسااااااو و ج
ااااااااا ج جيااااااااا مج سااااااااانو ج
نااااااااا ج
اااااوجي نااااا ج نااااا ج ااااالوج ااااا ج ااااا ز ج
ج اااااااالج اااااااا ج اااااااا ج فاااااااا ج قاااااااا ج
ج

ااااااااا جا اااااااااوج نااااااااا لجهللا ج
جزازااااااااا مج
ج ز قيااااا ج اااااوج ااااا جإ جهااااا ج
ااااافج ااااا
إل جن ااااا ج ااااا ج اااااو ج ااااا ج يناااااو ج
شاااااوه ج اااااولج ااااا ج ااااا جل مج اااااو ج
ج
اينزااااااااااااااااااااااااااا جإ ج نااااااااااااااااااااااااااااي ج
نسااااااااز ج ااااااا جل ااااااامج ااااااا ج ناااااااو ج
ج

اعلم أن هذا املنزل من منازل التوحيد واألنوار وأدخلنيه اهلل تعاىل مرتني ويف هذا
املنزل صرت نورا كما قال  يف دعائه" :واجعلين نورا" .ومن هذا املنزل علمت الفرقان
بني األجسام واألجساد فاألجسام هي هذه املعروفة يف العموم لطيفها وشفافها وكثيفها ما
يرى منها وما ال يرى واألجساد هي ما يظهر فيها األرواح يف اليقظة املمثلة يف صور
األجسام وما يدركه النائم يف نومه من الصور املشبهة باألجسام فيما يعطيه احلس وهي يف
نفسها ليست باألجسام.
واعلم أن مرتبة اإلنسان الكامل من العامل مرتبة النفس الناطقة من اإلنسان فهو
الكامل الذي ال أكمل منه وهو حممد  ومرتبة الكمل من األناسي النازلني عن درجة
هذا الكمال الذي هو الغاية من العامل منزلة القوي الروحانية من اإلنسان وهم األنبياء
صلوات اهلل وسالمه عليهم ومنزلة من نزل يف الكمال عن درجة هؤالء من العامل منزلة
القوي احلسية من اإلنسان وهم الورثة رضي اهلل عنهم وما بقي ممن هو على صورة
اإلنسان يف الشكل هو من مجلة احليوان فهم مبنزلة الروح احليواين يف اإلنسان الذي يعطي
النمو واإلحساس.
واعلم أن العامل اليوم بفقد مجعية حممد  يف ظهوره روحا وجسما وصورة ومعىن
نائم ال ميت وإن روحه الذي هو حممد  هو من العامل يف صورة احملل الذي هو فيه روح
اإلنسان عند النوم إىل يوم البعث الذي هو مثل يقظة النائم هنا وإمنا قلنا يف حممد  على
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التعيني إنه الروح الذي هو النفس الناطقة يف العامل ملا أعطاه الكشف وقوله  إنه "سيد
الناس" والعامل من الناس فإنه اإلنسان الكبري يف اجلرم واملقدم يف التسوية والتعديل ليظهر
عنه صورة نشأة حممد  كما سوى اهلل جسم اإلنسان وعدله قبل وجود روحه مث ﱡﭐﲫ
ﲬ ﲭ ﲮﱠ [السجدة ]9:روحا كان به إنسانا تاما أعطاه بذلك خلقه وهو نفسه الناطقة
فقبل ظهور نشأته  كان العامل يف حال التسوية والتعديل كاجلنني يف بطن أمه وحركته
بالروح احليواين منه الذي صحت له به احلياة فأجل فكرك فيما ذكرته لك فإذا كان يف
القيامة حيي العامل كله بظهور نشأته مكملة  موفر القوي وكان أهل النار الذين هم
أهلها يف مرتبتهم يف إنسانية العامل مرتبة ما ينمو من اإلنسان فال يتصف باملوت وال باحلياة.
وكذا ورد فيهم النص من رسول اهلل " :إهنم ال ميوتون فيها وال حييون" .وقال
فيهم ﱡﭐ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ[طه ]74:الظاهرة يف خيال اإلنسان وكذلك اجلن فليس العامل
إنسانا كبريا إال بوجود اإلنسان الكامل الذي هو نفسه الناطقة كما إن نشأة اإلنسان ال
تكون إنسانا إال بنفسها الناطقة وال تكون كاملة هذه النفس الناطقة من اإلنسان إال
بالصورة اإلهلية املنصوص عليها من الرسول  فكذلك نفس العامل الذي هو حممد 
حاز درجة الكمال بتمام الصورة اإلهلية يف البقاء والتنوع يف الصور وبقاء العامل به فقد بان
لك حال العامل قبل ظهوره  إنه كان مبنزلة اجلسد املسوي وحال العامل بعد موته مبنزلة
النائم وحالة لعامل ببعثه يوم القيامة مبنزلة االنتباه واليقظة بعد النوم.
واعلم أن اإلنسان ملا كان مثال الصورة اإلهلية كالظل للشخص الذي ال يفارقه على
كل حال غري أنه يظهر للحس تارة وخيفى تارة فإذا خفي فهو معقول فيه وإذا ظهر فهو
مشهود بالبصر ملن يراه فاإلنسان الكامل يف احلق معقول فيه كالظل إذا خفي يف الشمس
فال يظهر فلم يزل اإلنسان أزال وأبدا وهلذا كان مشهودا للحق من كونه موصوفا بأن له
بصرا فلما مد الظل منه ظهر بصورته ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠﭐ
[الفرقان ]45:أي ثابتا فيمن هو ظله فال ميده فال يظهر له عني يف الوجود احلسي إال هلل
وحده فلم يزل مع اهلل وال يزال مع اهلل فهو باق ببقاء اهلل وما عدا اإلنسان الكامل فهو باق
بإبقاء اهلل.
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وملا سوى اهلل جسم العامل وهو اجلسم الكل الصوري يف جوهر اهلباء املعقول قبل
فيض الروح اإلهلي الذي مل يزل منتشرا غري معني إذ مل يكن مث من يعينه فحيي جسم العامل
به فكما تضمن جسم العامل أجسام شخصياته كذلك تضمن روحه أرواح شخصياته ﱡﭐ ﱡ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ [األعراف ]189:ومن هنا قال من قال إن الروح واحد العني يف
أشخاص نوع اإلنسان وإن روح زيد هو روح عمرو وسائر أشخاص هذا النوع ولكن ما
حقق صاحب هذا األمر صورة هذا األمر فيه فإنه كما مل تكن صورة جسم آدم جسم كل
شخص من ذريته وإن كان هو األصل الذي منه ظهرنا وتولدنا كذلك الروح املدبرة جلسم
العامل بأسره كما أنك لو قدرت األرض مستوية ال نرى فِيها عِوَجًا وال َأمْتًا وانتشرت
الشمس عليها أشرقت بنورها ومل يتميز النور بعضه عن بعضه وال حكم عليه بالتجزي وال
بالقسمة وال على األرض فلما ظهرت البالد والديار وبدت ظالالت هذه األشخاص
القائمة انقسم النور الشمسي ومتيز بعضه عن بعضه ملا طرأ من هذه الصور يف األرض فإذا
اعتربت هذا علمت إن النور الذي خيص هذا املنزل ليس النور الذي خيص املنزل اآلخر وال
املنازل األخر وإذا اعتربت اليت ظهر منها هذا النورة وهو عينها من حيث انفهاقه عنها قلت
األرواح روح واحدة وإمنا اختلفت باحملال الشمس كاألنوار نور عني واحدة غري أن حكم
االختالف يف القوابل خمتلف الختالف أمزجتها وصور أشكاهلا وملا أعطيت هذا املنزل سنة
إحدى وتسعني ومخسمائة وأقمت فيه شبه يل باملاء يف النهر ال يتميز فيه صورة بل هو عني
املاء ال غري فإذا حصل ما حصل منه يف األواين تعني عند ذلك ماء احلب من ماء اجلرة من
ماء الكوز وظهر فيه شكل إنائه ولون إنائه فحكمت عليه األواين بالتجزي واألشكال مع
علمك إن عني ما مل يظهر فيه شكل إذا كان يف النهر عني ما ظهر إذا مل يكن فيه غري إن
الفرقان بني الصورتني يف ضرب املثل إن ماء األواين وأنوار املنازل إذا فقدت رجعت إىل
النور األصلي والنهر األصلي وكذلك هو يف نفس األمر لو مل تبق آنية وال يبقى منزل ألنه
ملا أراد اهلل بقاء هذه األنوار على ما قبلته من التمييز خلق هلا أجسادا برزخية متيزت فيها
هذه األرواح عند انتقاهلا عن هذه األجسام الدنياوية يف النوم وبعد املوت وخلق هلا يف
اآلخرة أجساما طبيعية كما جعل هلا يف الدنيا ذلك غري إن املزاج خمتلف فنقلها عن جسد
الربزخ إىل أجسام نشأة اآلخرة فتميزت أيضا حبكم متيز صور أجسامها مث ال تزال كذلك
أبد اآلبدين فال ترجع إىل احلال األول من الوحدة العينية أبدا.
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فاعرف يا ويل منزلتك من هذه الصورة اإلنسانية اليت حممد  روحها ونفسها
الناطقة هل أنت من قواها أو من حمال قواها وما أنت من قواها هل بصرها أم مسعها أم
مشها أم ملسها أم طعمها فإين واهلل قد علمت أي قوة أنا من قوى هذه الصورة هلل احلمد
على ذلك وال تظن يا ويل أن اختصاصنا يف املنزلة من هذه الصورة مبنزلة القوي احلسية من
اإلنسان بل من احليوان إن ذلك نقص بنا عن منزلة القوي الروحانية ال تظن ذلك بل هي
أمت القوي ألن هلا االسم الوهاب ألهنا هي اليت هتب للقوى الروحانية ما تتصرف فيه وما
يكون به حياهتا العلمية من قوة خيال وفكر وحفظ وتصور ووهم وعقل وكل ذلك من
مواد هذه القوي احلسية وهلذا قال اهلل تعاىل يف الذي أحبه من عباده كنت مسعه الذي
يسمع به وبصره الذي يبصر به وذكر الصورة احملسوسة وما ذكر من القوي الروحانية شيئا
وال أنزل نفسه منزلتها ألن منزلتها منزلة الفتقار إىل احلواس واحلق ال ينزل منزلة من يفتقر
إىل غريه واحلواس مفتقرة إىل اهلل ال إىل غريه فنزل ملن هو مفتقر إليه مل يشرك به أحدا
فأعطاها الغين فهي يؤخذ منها وعنها وال تأخذ هي من سائر القوي إال من اهلل فاعرف
شرف احلس وقدره وأنه عني احلق وهلذا ال تكمل النشأة آلخرة إال بوجود احلس
واحملسوس ألهنا ال تكمل إال باحلق فالقوى احلسية هم اخللفاء على احلقيقة يف أرض هذه
النشأة عن اهلل أال تراه سبحانه كيف وصف نفسه بكونه مسيعا بصريا متكلما حيا عاملا
قادرا مريدا وهذه كلها صفات هلا أثر يف احملسوس وحيس اإلنسان من نفسه بقيام هذه
القوي به ومل يصف سبحانه نفسه بأنه عاقل وال مفكر وال متخيل وما أبقى له من القوي
الروحانية إال ما للحس مشاركة فيه وهو احلافظ واملصور فإن احلس له أثر يف احلفظ
والتصوير فلوال االشتراك ما وصف احلق هبما نفسه فهو احلافظ املصور.
فهاتان صفتان روحانية وحسية فتنبه ملا نبهناك عليه لئال ينكسر قلبك ملا أنزلتك
منزلة القوي احلسية خلساسة احلس عندك وشرف العقل فأعلمتك إن الشرف كله يف
احلس وإنك جهلت أمرك وقدرك فلو علمت نفسك علمت ربك كما إن ربك علمك
وعلم العامل بعلمه بنفسه وأنت صورته فالبد أن تشاركه يف هذا العلم فتعلمه من علمك
بنفسك وهذه نكتة ظهرت من رسول اهلل  حيث قال" :من عرف نفسه عرف ربه" ،إذ
كان األمر يف علم احلق بالعامل علمه بنفسه وهذا نظري قوله تعاىل ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ
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ﳁ ﳂ ﱠ فذكر النشأتني نشأة صورة العامل باآلفاق ونشأة روحه بقوله
فهو إنسان واحد ذو نشأتني ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ للرائني ﱡﭐ ﳆ ﳇﱠ [فصلت ]53:أي أن
الرائي فيما رآه احلق ال غريه فانظر يا ويل ما ألطف رسول اهلل  بأمته وما أحسن ما
علمهم وما طرق هلم فنعم املدرس واملطرق جعلنا اهلل ممن مشى على مدرجته حىت التحق
بدرجته آمني بعزته فإن كنت ذا فطنة فقد أومأنا إليك مبا هو األمر عليه بل صرحنا بذلك
وحتملنا يف ذلك ما ينسب إلينا من ينكر ما أشرنا به يف هذه املسألة من العمي الذين
ﱡﭐﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ [الروم ]7:و واهلل لوال هذا القول
حلكمنا عليهم بالعمى يف ظاهر احلياة الدنيا واآلخرة كما حكم اهلل عليهم بعدم السماع
مع مساعهم يف قوله تعاىل ناهيا ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ [االنفال ]21:مع
كوهنم مسعوا نفى عنهم السمع وهكذا هو علم هؤالء بظاهر احلياة مبا تدركه حواسهم من
األمور احملسوسة ال غري ألن احلق تعاىل ليس مسعهم وال بصرهم.
ﱡﭐ ﳁ ﳂ ﱠ
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يف معرفة منزل السبل املولدة وأرض العبادة واتساعها وقوله
تعاىل ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ [العنكبوت]56:

جهللاج سااااااااااااااااااااااااااااا ظ ج
اااااااااااااااااااااااااااااوج
ااااااااااااااااااافج اااااااااااااااااااا ج قنقاااااااااااااااااااظ ج
اااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااوقج ساااااااااااااااااا ن و ج
ا اااااااااااااااااااو ج سااااااااااااااااااا ج ن اااااااااااااااااااظ ج
ااااااااااالج اااااااااااوج ويااااااااااا ج ااااااااااا جن ااااااااااا ج
ااااااااااااااا جإ ج اااااااااااااااو ج فساااااااااااااااو جا اااااااااااااااو ج
ج
اااااااااااااااااا جإ جشاااااااااااااااااا ج إ ج اااااااااااااااااا
اااااااااااااالج اااااااااااااا جغياااااااااااااا ج ااااااااااااااو ظ ج
ناااااااااااااااا جلوج اناااااااااااااااا جا اااااااااااااااالج ل ج
ج

ساااااااااااااااااااااااااااااااا و جهللاجزن ااااااااااااااااااااااااااااااااو ج
ي اااااااااااااااااااي ج ااااااااااااااااااا جزفز اااااااااااااااااااو ج
انااااااااااااااااااا ج نااااااااااااااااااا جيشااااااااااااااااااا و ج
ناااااااااااااااا ج شااااااااااااااااا جز ااااااااااااااااا و ج
اااااااااااااااا ج سااااااااااااااااو جز ن ااااااااااااااااو ج
جي ااااااااااااااااان و ج
سااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااا
ن ااااااااااااااااااااو ج اااااااااااااااااااا جي ا ااااااااااااااااااااو ج
نسااااااااااااااااااو ج اااااااااااااااااا جيف اااااااااااااااااا و ج
ااااااااااااا جاااااااااااااا ج ااااااااااااا جيقااااااااااااا و ج
ج

قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﱠ [النساء ]97:ومل يقل منها وال إليها
فهي أرض اهلل سواء سكنها من يعبده أو من يستكرب عن عبادته وقال عز من قائل ﱡﭐ ﱤ
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ [العنكبوت ]56:فأضافها إليه أشد إضافة من قوله:
ﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﱠ [األعراف ]128:وكذلك أضاف العباد إليه إضافة األرض إضافة
اختصاص وكذلك أضافهم يف األمر بالعبادة إليه فقال ﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱠ وقال يف غري هذا
املوطن ﱡﭐ ﱫ ﱬﱠ[النحل ]36:ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﱠ [احلج ]77:فمن عرف قدر هذه
اإلضافة إىل املتكلم عرف قدر ما بني اإلضافتني وإن كان املقصود بالعبادة واحدا فضيق يف
توسعه يف إضافتهم إىل املتكلم ووسع يف إضافتهم إىل االسم وهنا أسرار ال يعلمها إال من
يعلم األمر على ما هو عليه يف نفسه وهو قوله  ملا فتح مكة" :ال هجرة بعد الفتح".
مع أن مكة أشرف البقاع وأهنا بيت اهلل الذي حيج إليه من مشارق األرض ومغارهبا ولكن
أمر وعظم األجر ملن يهاجر منها من أجل ساكنيها فلما فتحها اهلل وأسكنها املؤمنني من
عباده قال :ال هجرة بعد الفتح .فمن فتح اهلل عليه رآه يف كل شيء أو عني كل شيء فلم
يهاجر ألنه غري فاقد فإن هاجر فعن أمره فيهاجر به منه إليه عن أمره مثل خروجه إىل أداء
الصالة يف مسجد اجلماعة ومثل خروجه إىل مكة يريد احلج وكخروجه أيضا إىل اجلهاد
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وإىل الزيارة وزيارة أخ يف اهلل تعاىل أو يف السعي على العيال فهذا كله ليس هبجرة على
احلقيقة وإمنا هي سياحة عن أمر إهلي على شهود فإن مل يكن على شهود وال كأنه شهود
فما هو مطلوبنا يف هذا املوضع فإن أدىن مرتبة اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه.
وملا خلق اهلل اإلنسان الكامل بالصورتني املوجود بالنشأتني الذي مجع اهلل له بني
االمسني األول واآلخر وأعطاه احلكمني يف الظاهر والباطن ليكون بكل شيء عليما خلقه
من تراب األرض أنزل موجود خلق ليس وراءها وراء كما أنه ليس وراء اهلل مرمى فجعل
مسكنه يف أشرف األماكن وهو النقطة اليت يستقر عليها عمد اخليمة وجعل العرش احمليط
مكان االستواء الرمحاين كما يليق جبالله أعالما باالرتباط اإلهلي الذي بني العرش واألرض
وما بينهما من مراتب العامل املتحيز العام للمساحات من األفالك واألركان فجميع العامل يف
جوف العرش إال األرض فإهنا مقر السرير فلما أراد اهلل أن خيلقنا لعبادته قرب الطريق علينا
فخلقنا من تراب يف تراب وهو األرض اليت جعلها اهلل ذلوال والعبادة الذلة فنحن األذالء
باألصل ال نشبه من خلق نورا من النور وأمر بالعبادة فبعدت عليهم الشقة لبعد األصل مما
دعاهم إليهم من عبادته فلوال إن اهلل أشهدهم بأن خلقهم يف مقاماهتم ابتداء مل ينزلوا منها
فلم يكن هلم يف عبادهتم ارتقاء كما لنا ما أطاقوا الوفاء بالعبادة فإن النور له العزة ما له
الذلة فمن عناية اهلل بنا ملا كان املطلوب من خلقنا عبادته إن قرب علينا الطريق بأن خلقنا
من األرض اليت أمرنا أن نعبده فيها وملا عبد منا من عبد غري اهلل غار اهلل أن يعبد يف أرضه
غريه فقال ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ [االسراء ]23:أي حكم فما عبد من عبد غري اهلل
إال هلذا احلكم فلم يعبد إال اهلل وإن أخطأوا يف النسبة إذ كان هلل يف كل شيء وجه خاص
به ثبت ذلك الشيء فما خرج أحد عن عبادة اهلل.
وملا أراد اهلل أن مييز بني من عبده على االختصاص وبني من عبده يف األشياء أمر
باهلجرة من األماكن األرضية اليت بعبد اهلل فيها يف األعيان ﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ
ﲃﱠ[األنفال ]37:فاخلبيث هو الذي عبد اهلل يف األغيار والطيب هو الذي عبد اهلل ال
يف األغيار وجعل تعاىل هذه األرض حمال للخالفة فهي دار ملكه وموضع نائبه الظاهر
بأحكام أمسائه فمنها خلقنا وفيها أسكننا أحياء وأمواتا ومنها خيرجنا بالبعث يف النشأة
األخرى حىت ال تفارقنا العبادة حيث كنا دنيا وآخرة وإن كانت اآلخرة ليست بدار
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تكليف ولكنها دار عبادة فمن مل يزل منا مشاهدا ملا خلق له يف الدنيا واآلخرة فذلك هو
العبد الكامل املقصود من العامل النائب عن العامل كله الذي لو غفل العامل كله أعاله
وأسفله زمنا فردا عن ذكر اهلل وذكره هذا العبد قام يف ذلك الذكر عن العامل كله وحفظ
به على العامل وجوده ولو غفل العبد اإلنساين عن الذكر مل يقم العامل مقامه يف ذلك
وخرب منه من زال عنه اإلنسان الذاكر قال النيب " :ال تقوم الساعة ويف األرض من
يقول اهلل اهلل" ،وملا خلق اهلل هذه النشأة اإلنسانية وشرفها مبا شرفها به من اجلمعية ركب
فيها الدعوى وذلك ليكمل هبا صورهتا فإن الدعوى صفة إهلية قال تعاىل ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍ ﱎﱠ [طه ]14:فادعى أنه ال إله إال هو وهي دعوى صادقة فمن ادعى دعوى صادقة
مل تتوجه عليه حجة وكان له السلطان على كل من رد عليه دعواه ألن له الشدة والغلبة
والقهر ألنه صادق والصدق الشدة فال يقاوم.
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يف معرفة منزل ثالثة أسرار خمتلفة األنوار والقرار واإلبدار
وصحيح األخبار

ج ن ااااااااااااااااااااااااظ ج
إ ج قااااااااااااااااااااااااو ي ج
اااااا ج ق ااااااو ج اااااا جغياااااا ج ق ااااااو جياااااا ج
ز ااااا وج نااااا ج ااااالج نااااا ج ااااايمجي ااااا ج
نااااااااا ج اااااااااوجهااااااااا ج ااااااااا ج زفاااااااااف ج
ااااااااا جيناااااااااو ن ج ي اااااااااوج ااااااااا جاااااااااا ج

ااااااوج نااااااال ج
زااااااأز جا ااااااوج نااااااالج اااااا ج
ناااااااا ج زناااااااا لج اااااااا جإ و هااااااااوج ناااااااال ج
ااااااااااااال ج
إ ج ووااااااااااااااظج شااااااااااااا و ج
ناااااااا ج ااااااااوجهاااااااا ج اااااااال ج نساااااااافل ج
و ناااااااومج ن ااااااا ج ااااااا ج اااااااوج نااااااا ج

ج

ج

اعلم أسعدنا اهلل وإياك بسعادة األبد أن النفس الناطقة سعيدة يف الدنيا واآلخرة ال
حظ هلا يف الشقاء ألهنا ليست من عامل الشقاء إال أن اهلل أركبها هذا املركب البدين املعرب
عنه بالنفس احليوانية فهي هلا كالدابة وهي كالراكب عليها وليس للنفس الناطقة يف هذا
املركب احليواين إال املشي هبا على الطريق املستقيم الذي عينه هلا احلق فإن أجابت النفس
احليوانية لذلك فهي املركب الذلول املرتاض وإن أبت فهي الدابة اجلموح كلما أراد
الراكب أن يردها إىل الطريق حرنت عليه ومجحت وأخذت ميينا ومشاال لقوة رأسها وسوء
تركيب مزاجها فالنفس احليوانية ما تقصد املخالفة وال تأيت املعصية انتهاكا حلرمة الشريعة
وإمنا جتري حبسب طبعها ألهنا غري عاملة بالشرع واتفق أهنا على مزاج ال يوافق راكبها على
ما يريد منها والنفس الناطقة ال يتمكن هلا املخالفة ألهنا من عامل العصمة واألرواح
الطاهرة.
فإذا وقع العقاب يوم القيامة فإمنا يقع على النفس احليوانية كما يضرب الراكب
دابته إذا مجحت وخرجت عن الطريق الذي يريد صاحبها أن ميشي هبا عليه أال ترى
احلدود يف الزنا والسرقة واحملاربة واالفتراء إمنا حملها النفس احليوانية البدنية وهي اليت حتس
بأمل القتل وقطع اليد وضرب الظهر فقامت احلدود على اجلسم وقام األمل بالنفس احلساسة
احليوانية اليت جيتمع فيها مجيع احليوان احملس لآلالم فال فرق بني حمل العذاب من اإلنسان
وبني مجيع احليوان يف الدنيا واآلخرة والنفس الناطقة على شرفها مع عاملها يف سعادهتا
الدائمة.
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أال ترى إىل النيب  قد قام جلنازة يهودي فقيل له إهنا جنازة يهودي فقال :
"أليست نفسا" ،فما علل بغري ذاهتا فقام إجالال هلا وتعظيما لشرفها ومكانتها وكيف ال
يكون هلا الشرف وهي منفوخة من روح اهلل فهي من العامل األشرف امللكي الروحاين عامل
الطهارة فال فرق بني النفس الناطقة مع هذه النفس البدنية احليوانية وبني الراكب على
الدابة يف الصورة فأما مجوح وإما ذلول فقد بان لك أن النفس الناطقة ما عصت وإمنا
النفس احليوانية ما ساعدهتا على ما طلبت منها وإن النفس احليوانية ما خوطبت بالتكليف
فتتصف بطاعة أو معصية فاتفق إن كانت مجوحا اقتضاه طبعها ملزاج خاص فاعلم ذلك
وإن هلل يعم برمحته اجلميع فإن رمحة اهلل سبقت غضبه ملا جتاريا إىل اإلنسان.
فإذا علم أو شاهد أن العامل كله ناطق بتسبيح خالقه والثناء عليه وهو يف حال
الشهود له كيف يتمكن له الزهد فيمن هذه صفته وعينه وذاته وصفاته من مجلة العامل وقد
أشهده اهلل وأراه آياته يف اآلفاق وهي ما خرج عنه ويف نفسه وهي ما هو عليه فلو خرج
عن غريه ما خرج عن نفسه فمن خرج عن العامل وعن نفسه فقد خرج عن احلق ومن
خرج عن احلق فقد خرج عن اإلمكان والتحق باحملال ومن حقيقته اإلمكان ال يلحق
باحملال إذن فدعواه بأنه خرج عن كل ما سوى اهلل جهل حمض وإمنا ذلك انتقال أحوال ال
يشعر هبا جلهله فيخيل له جهله أن العامل مبعزل عن اهلل واهلل مبعزل عن العامل فيطلب الفرار
إليه فهذا فرار ومهي وسبب ذلك عدم الذوق لألشياء وكونه مسع يف التالوة ﱡﭐ ﳒ ﳓ ﳔﱠ
[الذاريات ]50:وهو صحيح إال إن هذا الفار هبذه املثابة مل جيعل باله إىل ما ذكر اهلل يف
اآلية اليت أتبعها هذه اآلية وهي قوله ﱡﭐ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡﱠ [الذاريات ]51:فلو عرف
هذا التتميم عرف قوله ﱡﭐﳒﳓﳔﱠ إنه الفرار من اجلهل إىل العلم وأن األمر واحد أحدي
وأن الذي كان يتومهه أمرا وجوديا من نسبة األلوهة هلذا الذي اختذه إهلا حمال عدمي ال
ممكن وال واجب فهذا معىن الفرار املأمور به فإليه من حيث نسبة األلوهة إليه يكون الفرار
فافهم.
وأما الفرار الثاين املتلو فقوله عن موسى  ﱡﭐﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱠ[الشعراء]21:
ملا علم إن اهلل وضع األسباب وجعل هلا أثرا يف العامل مبا يوافق األغراض ومبا ال يوافقها ومبا
يالئم الطبع ومبا ال يالئمه وخلق احليوان على مزاج يقبل به األمل واللذة خبالف النبات
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واجلماد فإهنما وإن اتصفا باحلياة عند أهل الكشف فإهنما على مزاج ال يقبل اللذة واألمل
ووقع من موسى  ما وقع من قتل القبطي ففر إىل النجاة اليت ميكن أن حتصل له بالفرار
فرأى إن الفرار من األسباب اإلهلية املوضوعة يف بعض املواطن لوجود النجاة فهو فرار
طبيعي ألنه ذكر أن اخلوف من السبب جعله يفر لكنه معرى عن التعريف مبا ذكرناه من
الوضع اإلهلي فلم يوف النظر العقلي حقه فإن هذا كان قبل نبوته ومعرفته مبا يريده احلق به
فلما فر خوفا من فرعون تلقاه احلق بالنجاة ومجع بينه وبني رسول من رسله وهو شعيب
 مث أعطاه النبوة واحلكم الذي خاطب اهلل به القبط وبىن إسرائيل إن يكونوا عليه
وأرسله بذلك إىل من خاف منه فكان ذلك اإلرسال كالعقوبة ملا حلقه من اخلوف من
السبب املوضوع ومل يوف السبب املوضوع حقه أعين النظر العقلي فكان ينبهه يف الفرار
أنه خوف من اهلل إذ ال قدرة مؤثرة للممكن يف إيصال خري أو شر إىل ممكن آخر وإن ذلك
كله بيد اهلل فجاءه بالرسالة واحلكم من عند اهلل وأمنه مبا أعطاه اهلل من العلم مبا يؤول إليه
أمره مع فرعون وآله وأراه إذ كلمه ما أراه من قلب العصا حية وإمنا قلنا عقوبة كان ذلك
اإلرسال إىل فرعون وإن اخلوف معه باق منه لقوله تعاىل له وألخيه حني قاال ﱡﭐﲣ ﲤﲥ
ﲮ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ[طه ]46:وقال هلما
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ[طه ]45:فقال اهلل ﱡﭐ ﲭ ﲯ
ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﱠ ما نسي مما كان قد علم من امتناننا عليه ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﱠ [طه]44:
يقول أو خياف مما يعرفه من أخذنا وبطشنا الشديد مبن قال مثل مقالته ممن تقدمه وحصل
عنده العلم به.
تعاىل

وهذا مثل قوله تعاىل لنبينا  ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﱠ [النحل ]125:وقوله

ﱗ ﱙﱚﱛﱜ
ﱘ
ﱎﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ
ﱡﭐﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱏ

ﱝ ﱞ ﱟﱠ[ال عمران ]159:فهذا جدال يف اهلل لني مأمور به وتعطف والترجي من
اهلل إذا ورد واقع بال شك وهلذا قال العلماء إن كلمة عسى من اهلل واجبة وقد ترجى من
فرعون التذكر واخلشية فالبد أن يتذكر فرعون ذلك يف نفسه وأن خيشى ولكن مل يظهر
من ذلك شيئا على ظاهره وإن كان قد حكم التذكر واخلشية على باطنه ولذلك مل يبطش
مبوسى وال بأخيه يف اجمللس فإنه صاحب السلطان والقهر يف ذلك الوقت فما منعه إال ما
قام به من التذكر واخلشية من احلق ومانع آخر فلم يكن هناك إذ لو كان هناك مانع آخر
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ظاهر يلجأ إليه موسى  ما قال ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ[طه ]45:لعدم
التكافؤ يف القوة الظاهرة فأيده مبا أوصامها به من القول باللني فكانت هذه املخاطبة من
جنود اهلل قابل هبا جنود باطن فرعون فهزمهم بإذن اهلل فتذكر وخشي ملا اهنزم جيشه الذي
كان يتقوى به فذل يف نفسه فشغلته تلك الذلة واملعرفة عن إن حيكم بقوة ظاهرة فلم
يبطش هبما يف ذلك اجمللس فهذه فائدة العلم فإن العلم إذا مل يتمر لصاحبه ما تعطيه حقيقته
فما مث علم أصال وال ذلك عامل وقد تقدم الكالم يف مثل هذا فيما مضى من املنازل فالناس
يأخذون هبذا الفرار املوسوي وال يعرفون حقيقة ما أخذوا به وال نظروا يف ذلك هذا النظر
الذي ذكرناه.
وإذا علمت هذا فاعلم أيضا أن اهلل ما خلق اإلنسان عاملا بكل شيء بل أمر نبيه 
أن يطلب منه تعاىل مزيد علم إذ قال له ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ [طه ]114:فهو يف كل حال
يستفيد من العلم ما به سعادته وكماله فالذي فطر عليه العامل واإلنسان من العلم بوجود
اهلل والعلم بفقر احملدث إليه فإذا كان هذا فالبد لكل من هذه صفته أن يفر إىل اهلل ملشاهدة
فقره وما يعطيه حكم الفقر من األمل للنفس ليغنيه من انقطع إليه فرمبا يزيل عنه أمل الفقر مبا
به تقع اللذة له وهو الغين باهلل وهو مطلب ال يصح حصوله أصال ألنه لو استغىن أحد باهلل
الستغىن عن اهلل واالستغناء عن اهلل حمال فاالستغناء باهلل حمال لكن اهلل يعطيه أمرا ما من
األمور اليت حيدثها اهلل فيه عند هذا الطلب يغنيه به ويزيل عنه ما جيده من اللذة أمل ذلك
الفقر املعني ال يزيل عنه أمل الفقر الكلي الذي ال ميكن زواله عن املمكن ألن الفقر له
وصف ذايت ال يف حال عدم وال يف حال وجود وهلذا مل جيعل يف نفس املمكن إال ما إذا
أعطاه ذلك وجد عنده لذة مزيلة أمل الطلب مث حيدث له طلب آخر ألمر آخر أو لبقاء
ذلك احلاصل له على الدوام دنيا وآخرة فالبد ملن هذه حاله من ختل وفرار عن األمور
الشاغلة له عن هذا األمر حىت يكشف اهلل عن بصريته وبصره فيشاهد األمر على ما هو
عليه فيعلم عند ذلك كيف يطلب وممن يطلب ومن يطلب وأمثال هذا ويعلم معىن قوله
ﱡﭐﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ [لقمان ]26:أي املثىن عليه بالغىن وتدبر قوله ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥﱦ
ﱧ ﱨ ﱠ [الذاريات ]56:ألنه يستحيل عليه إن يعبد نفسه وملا قلناه أتى باحلميد ألن
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صفة الغين ال شيء أعلى منها وهي صفة ذاتية للحق تعاىل فافهم اإلشارة فالعبارة هنا
حرام.
وإذا تقرر هذا علمت كون رسول اهلل  كان خيلو بغار حرا ليتحنث فيه ويفر من
مشاهدة الناس ملا كان جيده يف نفسه من احلرج والضيق يف مشاهدهتم فلو نظر إىل وجه
احلق فيهم ما فر منهم وال كان خيلو بنفسه وما زال على هذه احلال حىت فجاءه احلق
فرجع إىل اخللق ومل يزل فيهم فإنه مل يزل يف غار حرا مع نفسه فما زال إال من بعض
الناس ال من كل الناس فافهم فالبد لكل طالب ربه أن خيلو بنفسه مع ربه يف سره ألن اهلل
ما جعل لإلنسان ظاهرا وباطنا إال ليخلو مع اهلل يف باطنه ويشاهده يف ظاهره يف أسبابه بعد
أن ينظر إليه يف باطنه حىت مييزه يف عني األسباب وإال فال يعرفه أبدا فما يرجع من يرجع
إىل اخللوة مع اهلل يف باطنه إال ألجل هذا فباطن اإلنسان بيت خلوته لو عقل عن اهلل.
فلما علمت يف أول األمر إن الشأن على ما ذكرته جتردت عن هيكلي هذا جتردا
علميا حاليا جلهلي مبكانة احلق من هذا اهليكل وعدم علمي بأن هلل وجها خاصا يف كل
شيء فلما صرت عن هذا اهليكل أجنبيا نظرت إليه كأنه سبجة سوداء مظلم األقطار مل أر
فيه من النور شيئا فسألت عن هذه الظلمة من أين حلقت فقيل يل هذه ظلمة الطبيعة فإن
الظلمات ثالث تراكم بعضها على بعض حىت إذا أخرج أحد يده مل يكد يراها فأحرى إن
ال يراها فنفى مقاربة الرؤية فكيف الرؤية فالظلمة حجاب إهلي حيجب عن وجود احلق
فقلت ما هذه الظلمات الثالث فقيل يل الظلمة األوىل املشهودة لك ظلمة الطبيعة فهي
الطبقة األوىل اليت تلي بصرك مث إن هذه الطبيعة ما وجدت إال يف املرتبة الثالثة ففوقها ظلمة
السبب احلادث املمكن اليت وجدت عنها فهي وجود حمدث عن حمدث وهي النفس فهي
الظلمة الثانية فاشتد ظالم الطبيعة وتضاعف بظلمة النفس فأشهدت النفس فرأيت ظلمة
فوق ظلمة مث قيل يل فوق هذه الظلمة الثانية ظلمة ثالثة وهي السبب الذي وجدت عنه
هذه النفس وهو العقل األول فكشف يل عنه فرأيت ظالما متراكما بعضه فوق بعض
فقلت :أفلهذا سبب آخر وجد عنه فقيل يل ال بل هذا أوجده احلق ال عند سبب فقلت
فما باله مظلما فقيل يل هذه الظلمة له ذاتية وهي ظلمة إمكانه يستمدها من ظلمة الغيب
الذي ال يقع عليه شهود كما يقع على املغيب فيه إذا ظهر منه وفارقه وصار شهادة فعن
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هذه الظلمات الثالث كان اإلنسان من حيث هو جسم حيواين يف بطن أمه يف ظلمات
ثالث ظلمة الرحم وظلمة املشيمة وظلمة البطن فإذا ولد اندرجت ظلمته فيه فكان ظاهره
نورا وباطنه ظلمة فال يتمكن له املشي يف ظلمة باطنه إال بسراج العلم إن مل يكن له هذا
السراج فإنه ال يهتدي فيها فلما رأيت هيكلي وظلمته علمت أنه لو مل يكن له نور بوجه
ما صح نظري إليه وال إدراكي إياه فسألت عن النور الذي أعده لتعلق رؤيىت به فقيل يل
نور الوجود به رأيته فنظرت إيل من حيث إين رائي لتلك الظلمة فرأيت ظلها ينبسط علي
وما رأيت نوري يزيلها فتعجبت فقيل يل ال يزول عنك ظالم إمكانك فإنه نعت ذايت لك
فإنك لست بواجب الوجود لذاتك فقلت فمن يل بنور ال ظلمة فيه قيل يل ال جتده أبدا
فقلت إذا فال أشاهد موجدي أبدا فإنه النور احملض والوجود اخلالص فقيل يل ال تشاهده
أبدا إال منك وهلذا ال تراه أبدا يف صورة واحدة فال حتيط به علما فال يتحلى وال يشهد
كما يشهد نفسه فإنه غين عن العاملني فما يستدل عليه إال به فال يعرف إال من طريق
الكشف والشهود على حد ما ذكرناه وأما باألدلة النظرية فال يعلم إال حكمه ال عينه
فلهذا حيكم العقل بدليله على ما يستلزمه هذا املوجود الواجب الوجود مما يفتقر املمكن
إليه فيه فهذا القدر يدل عليه ويعطيه الشهود رتبة فوق هذا تذاق وال تقال وال حتكى.
فلما أشهدين اهلل ذايت وأشهدين هيكلي أشهدين بعد هذا نسبة العامل كله إيل
وتوجهه علي يف إجياد عيين فرأيت تقدمه علي وآثاره يف وعلمت انفعايل عنه وأنه لواله ما
كان يل وجود عيين فذللت يف نفسي حيث أنا حتت قهر ممكن مثلي وعلمت عند ذلك أين
من القليل الذين يعلمون أن خلق السموات وهي األسباب العلوية لوجودي واألرض وهي
األسباب السفلية لوجودي أكرب من خلق الناس قدرا ألن هلا نسبة الفاعلية وللناس نسبة
االنفعال فأدركين انكسار يكاد أن يؤيسين عن مشاهدة احلق من حيث ما تشهده هذه
األسباب اليت هلا علي يف القدر شفوف الفاعالت فلما حصل عندي ذلك االنكسار قيل يل
هذه األسباب وإن كان هلا هذا القدر عليك يف املرتبة فيما ظهر فاعلم إنك العني املقصودة
فما وجدت هذه األسباب إال بسببك لتظهر أنت فما كانت مطلوبة ألنفسها فإن اهلل ملا
أحب أن يعرف مل ميكن أن يعرفه إال من هو على صورته وما أوجد اهلل على صورته أحدا
إال اإلنسان الكامل ال اإلنسان احليوان فإذا حصل حصلت املعرفة املطلوبة فأوجد ما أوجد
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من األسباب لظهور عني اإلنسان الكامل فاعلم ذلك فجرب هذا التعريف اإلهلي انكساري
وعلمت أين من الكمل وأين لست بإنسان حيوان فقط فشكرت اهلل على هذه املنة فلما
أشهدين نسبة العامل إيل ونسبيت إىل العامل وميزت بني املرتبتني وعلمت إن العامل كله لوال
أنا ما وجد وأنه بوجودي صح املقصود من العلم احلادث باهلل والوجود احلادث الذي هو
على صورة الوجود القدمي وعلمت إن العلم باهلل احملدث الذي هو على صورة العلم باهلل
القدمي ال يتمكن أن يكون إال ملن هو يف خلقه على الصورة وليس غري اإلنسان الكامل
وهلذا مسي كامال وأنه روح العامل والعامل املسخر له علوه وسفله وإن اإلنسان احليواين من
مجلة العامل املسخر له وإنه يشبه اإلنسان الكامل يف الصورة الظاهرة ال يف الباطن من حيث
الرتبة كما يشبه القرد اإلنسان يف مجيع أعضائه الظاهرة فتأمل درجة اإلنسان احليوان من
درجة اإلنسان الكامل واعلم من أي األناسي أنت فإنك على استعداد قبول الكمال لو
عقلت وهلذا تعني التنبيه واإلعالم من العامل فلو مل تكن على استعداد يقبل الكمال مل يصح
التنبيه ولكان التعريف بذلك عبثا وباطال فال تلومنّ إال نفسك يف عدم القبول ملا دعيت إليه
فإن الداعي ما دعا إال على بصرية ليلحقك بذاته يف البصرية.
فإذا علمت هذا وأشهدك احلق نسبة العامل إليك بقي عليك إن تعلم نسبة احلق إليك
ونسبتك إليه فأوقفين احلق على نسبة األمساء اإلهلية إيل لتحصل يل الصورة املقصودة فتنطلق
على مجيع األمساء اإلهلية اليت تنطلق عليه تعاىل ال يفوتين منها اسم بوجه من الوجوه فاعلم
إن االسم ملا كان يدل على املسمى حبكم املطابقة فال يفهم منه غري مسماه كان عينه يف
صورة أخرى تسمى امسا فاالسم اسم له وملسماه وأراد اهلل سبحانه أن يعرف كما قررناه
باملعرفة احلادثة لتكمل مراتب املعرفة ويكمل الوجود بوجود احملدث وال ميكن أن يعرف
الشيء إال نفسه أو مثله فالبد أن يكون املوجود احلادث الذي يوجده اهلل للعلم به على
صورة موجدة حىت يكون كاملثل له فإن اإلنسان الكامل حقيقة واحدة ولو كان بالشخص
ما كان مما زاد على الواحد فهو عني واحدة وقال فيه ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[الشورى]11:
فجعله مثال ونفى أن مياثل فلما نصبه يف الوجود مثال جتارت إليه األمساء اإلهلية حبكم
املطابقة من حيث ما هي األمساء ذات صور وحروف لفظية ورقمية كما إن اإلنسان ذو
صورة جسمية فكانت هذه األمساء اإلهلية على هذا اإلنسان الكامل أشد مطابقة منها على
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املسمى اهلل وملا كان املثل عن مثله متميزا بأمر ما ال يتمكن أن يكون ذلك األمر إال له وال
يكون ملثله كان األمر يف األمساء اليت يتميز املثل عن مثله به وال يشاركه فيه من جانب
احلق االسم اهلل فعني ما اختص به املثل عن مثله وكان للمثل اآلخر االسم اإلنسان الكامل
اخلليفة مما اختص به هذا املثل الكوين وأمساء احلق الباقية مركبة من روح وصورة فمن
حيث صورهتا تدل حبكم املطابقة على اإلنسان ومن حيث روحها ومعناها تدل حبكم
املطابقة على اهلل ولنا حالة وله حالة واألمساء تتبع تلك األحوال فلنا التجريد عن الصور مىت
شئنا فالذي لنا من ذاتنا الصور ولكن من حقيقة ذاتنا أيضا التجرد عنها مىت شئنا فتتبعنا
األمساء يف حال جتريدنا من حيث أرواحها اجملردة عن صورها وله التباس بالصور وهو
بالذات غري صورة وبالذات أيضا يقبل التجلي لنا يف الصور فتتبعه األمساء عينها من حيث
صورها إذا لبس الصورة مىت شاء فاألمر بيننا وبينه على السواء مع الفرقان املوجود احملقق
بأنه اخلالق وحنن املخلوقون وهو اهلل وأنا اإلنسان اخلليفة فيشركنا يف اخلالفة لتحقق
الصورة فإنه أمرنا أن تتخذه وكيال والوكالة خالفة فاملختص به الذي يتميز به عين االسم
اهلل صورة ومعىن فإذا جتلى يف الصورة انطلق عليه حبكم املطابقة صورة االسم اهلل وإذا بقي
على ما هو عليه من غري تقييد بصورة انطلق عليه روح االسم اهلل.
وكذلك اإلنسان هذا االسم هو الذي مييزه عنه وله حالة البقاء على ما هي ذاته
عليه من الصورة وله التجريد ولو مل يكن يف العامل من هو على صورة احلق ما حصل
املقصود من العلم باحلق أعين العلم احلادث يف قوله كنت كنزا مل أعرف فأحببت إن
أعرف فخلقت اخللق وتعرفت إليهم فعرفوين فجعل نفسه كنزا والكنز ال يكون إال مكتنزا
يف شيء فلم يكن كنز احلق نفسه إال يف صورة اإلنسان الكامل يف شيئيته وثبوته هناك كان
احلق مكنوزا فلما كسا احلق اإلنسان ثوب شيئية الوجود ظهر الكنز بظهوره فعرفه
اإلنسان الكامل بوجوده وعلم أنه كان مكنوزا فيه يف شيئية ثبوته وهو ال يشعر به فهذا قد
أعلمتك بنسبة األمساء إليه قال تعاىل :ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ [البقرة ]31:ولفظة كل تقتضي
اإلحاطة والعموم وقال رسول اهلل  يف دعائه ربه" :اللهم إين أسألك بكل اسم مسيت به
نفسك" ،فهذه إضافة حقيقية وهي إضافة الشيء إىل نفسه ملا ذكر لفظني خمتلفني صحت
اإلضافة كحق اليقني وعلم اليقني والعني واحدة وهي لفظة النفس وكاف اخلطاب وإمنا
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قلنا هذا من أجل أصحاب اللسان حيث قالوا من طريق األدلة إن الشيء ال يضاف إىل
نفسه وهو قول صحيح غري إن اإلضافة هنا وقعت يف الصورة والصورة صورتان فجاز إن
تضاف الصورة الواحدة إىل األخرى وهي النفس وكاف اخلطاب وكحق اليقني وعلم
اليقني وعني اليقني.
والوجه اآلخر أن تكون النفس نفس اإلنسان الكامل القابلة جلميع األمساء اإلهلية
والكونية فإن األمساء الكونية أيضا تدل حبكم املطابقة عليه إال ما خيتص به منها احملدث
كالغىن هلل والفقر لإلنسان بل للعامل كله فتكون النفس هنا مضافة إىل كاف اخلطاب وهو
احلق وتكون إضافة ملك وتشريف واستحقاق فإضافة امللك كمثل مال زيد وإضافة
تشريف كمثل عبد امللك وخدميه وإضافة االستحقاق كسرج الدابة وباب البيت وهذه
كلها سائغة يف قوله نفسك إذا عين هبا اإلنسان مثل قول عيسى  ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖﱠ[املائدة ]116:يعين هبذه النفس هنا نفس عيسى أضافها إىل احلق كما هي يف نفس
األمر وهو أمت يف الثناء على اهلل والتربي مما نسب إليه وقرر عليه واستفهم عنه من قوله
ﱡﭐﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱠ [املائدة ]116:فقال له أنت ﱡﭐﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲖ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱠ [املائدة ]116:فإنه ما يكون فيها إال ما جتعله أنت
ﲗ
ﲒﲓﲔﲕ
فكيف يستفهم من ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒﱠ [األعراف ]54:ومل يقل له ما قلت إين إله لعلمه بأنه
خليفة وإنسان كامل وأن األمساء اإلهلية له فقال له ﱡﭐ ﲝ ﲞﲟﲠﲡﲢﲣ ﱠ[املائدة]117:
ما زدت على ذلك شيئا وإذا قال القائل ما أمر به أن يقوله مل يلزم أن يقول كل ما هو
عليه فإنه ما أمر أن يقوله وقد خرج عن العهدة مبا بلغ وقال " :أو علمته أحدا من
خلقك أو استأثرت به يف علم غيبك" .فذكر أنه تعاىل استأثر بشيء يف علم غيبه مما ال
يعلمه إال هو وليس إال ما ميكن أن يكون لإلنسان الكامل لكن اهلل تعاىل استأثر به يف علم
غيبه ما ال يعلمه إال هو فعلم من اإلنسان مما هو عليه ما ال يعلمه اإلنسان الكامل من نفسه
فهو غيب احلق ألنه املثل فاجتمع قول حممد  وقول عيسى  يف أمر واحد وهو قوله
ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﱠ [املائدة ]116:وقول حممد " :أو استأثرت به يف علم غيبك".
فاإلنسان الكامل حمل األمساء كلها اليت يف قوته قبوهلا وما ليس يف قوته قبوهلا فال يتمكن له
قبوهلا فليس ذلك من األمساء اليت يقال فيها إنه نقص عنها كاألمساء اليت خيتص هبا اإلنسان
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وال جيوز أن تطلق على اهلل وال يقال إن اهلل قد نقصه هذا االسم أن يطلق عليه فمعىن
األمساء كلها كل اسم يف حقيقة هذا املسمى أن يقبله فاعلم ذلك.
فمن علم نسبة األمساء اإلهلية إىل اإلنسان كيف هي ونسبة األمساء الكونية إىل اهلل
كيف هي علم مرتبة اإلنسان ومتيزه عن العامل كله وشرفه مبا هو عليه من اجلمعية كاملتفنن
صاحب الذوق يف كل علم وقد يكون صاحب علم ما أكمل منه يف ذلك العلم مع
املشاركة فهو أفضل منه يف وجه خاص وهذا أفضل منه باجلمعية كما نقول باملفاضلة يف
النقص فنقول يف البليد إنه محار ومعلوم قطعا إن احلمار أفضل من اإلنسان يف البالدة فإنه
أبلد منه وكذلك امللك مع اإلنسان امللك أفضل منه يف الطاعة وقد شهد اهلل له بذلك
وذلك لتعريه عن لباس البشرية فال يعصي اهلل ما أمره ألنه ما هو على حقائق متضادة جتذبه
يف أوقات وتغفله وتنسيه عما دعي إليه كما يوجد ذلك يف النشأة العنصرية واإلنسان نشأة
عنصرية تطلبه حقائق متجاذبة بالفعل صاحب غفلة ونسيان يؤمر وينهى فيتصور منه
املخالفة واملوافقة فامللك أشد موافقة هلل من اإلنسان ملا تعطيه نشأته ونشأة اإلنسان قال
تعاىل يف امللك ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ [التحرمي ]6:وقال يف اخلليفة الذي علمهم األمساء
ﱡﭐﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ[طه ]121:فوصفه باملعصية فامللك أفضل يف املوافقة ألمر اهلل واخلليفة
اإلنسان اعلم باألمساء اإلهلية ألن اخلليفة إن مل يظهر مبا يستحقه من استخلفه حىت يطاع
ويعصى وإال فليس خبليفة فهو أمت يف اجلمعية وأفضل وامللك أفضل يف وجه خاص أو
وجهني لكن ما له فضل اجلمع والصورة ال تكون إال باجملموع وإال فليست بصورة مثلية
وال يقدح يف الصورة وكماهلا ما متتاز به الصورة على مثلها فإنه البد من ذلك ولوال ذلك
مل تكن الصورة مثال بل هي عينها ومعلوم أن األمر ليس كذلك.
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يف معرفة منزل الظلمات احملمودة واألنوار املشهودة
نااااااا ج قاااااااا لج نااااااا ج ز قيااااااا جإي اااااااو
ناااااااااااا ج اااااااااااا مج جينفاااااااااااامجل جشااااااااااااا
نااااااااا جإي ونااااااااامج نااااااااا ج ااااااااا ج نااااااااا
اااااااا ج نياااااااا جإل ج ااااااااوج قاااااااالجنااااااااو
هاااااااااا ج اااااااااا وج ج اااااااااا ج جن اااااااااا

ج
ج
ج
ج
ج

ج

نااااااااااا ج ااااااااااا مج ياااااااااااو ج ا هاااااااااااو
ياااااااااا ج زااااااااااوج يااااااااااو ج نق ااااااااااو
ااااااا ج مج ااااااااظج اااااااوج يااااااا جا زاااااااو
ناااااااااا ج ساااااااااااو ج اااااااااا ج سااااااااااانوو
جيقياااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااج ساااااااااااااااا
ج

اعلم علمك اهلل ما يبقيك وجعلك ممن ينقيك إن النور يدرك ويدرك به والظلمة
تدرك وال يدرك هبا وقد يعظم النور حبيث أن يدرك وال يدرك به ويلطف حبيث أن ال
يدرك ويدرك به وال يكون إدراك إال بنور يف املدرك البد من ذلك عقال وحسا سئل 
هل رأيت ربك فقال نوراين أراه فنبه هبذا القول على غاية القرب فإنه أقرب إىل اإلنسان
من حبل وريده ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ [الواقعة ]85:يقول اهلل ذلك يف احملتضر
فاحلق هو النور احملض واحملال هو الظلمة احملضة فالظلمة ال تنقلب نورا أبدا والنور ال
ينقلب ظلمة أبدا واخللق بني النور والظلمة برزخ ال يتصف بالظلمة لذاته وال بالنور لذاته
وهو الربزخ والوسط الذي له من طرفيه حكم وهلذا جعل لإلنسان عينني وهداه النجدين
لكونه بني طريقتني فبالعني الواحدة من الطريق الواحدة يقبل النور وينظر إليه بقدر
استعداده وبالعني األخرى من الطريق األخرى ينظر إىل الظلمة ويقبل عليها وهو يف نفسه
ال نور وال ظلمة فال هو موجود وال هو معدوم وهو املانع القوي الذي مينع النور احملض أن
ينفر الظلمة ومينع الظلمة احملضة أن تذهب بالنور احملض فيتلقى الطرفني بذاته فيكتسب هبذا
التلقي من النور ما يوصف به من الوجود ويكتسب هبذا التلقي من الظلمة ما توصف به
من العدم فهو حمفوظ من الطرفني ووقاية للطرفني فال يقدر قدر اخللق إال اهلل فهذا أصل
األنوار والظلمات الظاهرة يف العامل وهو ما انصبغ به املمكن من الطرفني ولوال ما هو هبذه
املثابة من احلفظ لعني الطرفني ما وصف احلق نفسه مبا أوجبه على نفسه بقوله ﱡﭐ ﱛ
ﱘ ﱠ [األعراف]156:
ﱙ
ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ[االنعام ]54:وقال ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ
ﱡﭐﲰ ﲱ ﱠ[النبأ ]26:ملا هو عليه املمكن من الوقاية وراعى احملال أيضا له ذلك فأفاض
عليه من حقيقته فحفظ عليه عدمه وحفظ احلق عليه وجوده فاتصف املمكن بالوجود
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والعدم معا يف اإلثبات أي هو قابل لكل واحد منهما كما اتصف أيضا هلذا بأنه ال موجود
وال معدوم يف النفي فجمع بينهما يف وصفه بني النفي واإلثبات فلو كان موجودا ال
يتصف بالعدم لكان حقا ولو كان معدوما ال يتصف بالوجود لكان حماال فهو احلافظ
احملفوظ والواقي املوقى فهذا احلد له الزم ثابت ال خيرج عنه وهلذا أيضا اتصف باحلرية بني
العدم والوجود لعدم ختلصه إىل أحد الطرفني ألنه لذاته كان له هذا احلكم:
ااااااال ج ناااااا ج اااااا ج ااااااو ج اااااامج ااااااو و ج ج
ج

إ ج نااااااا ج يااااااا جاووااااااالج سااااااا جز ااااااال ج
ج

فإذا علمت هذا فلنقل ما جتاوز فيه الناس من مسمى النور والظلمة املعروفني يف
العرف ظاهرا كاألنوار املنسوبة إىل الربوق والكواكب والسرج وأمثال ذلك والظلم
املشهودة املعلومة املدركة ظاهرا للحس وأنوار الباطن املعنوية كنور العقل ونور االميان
ونور العلم وظلمة الباطن كظلمة اجلهل والشرك وعدم العقل والذي ليس بظلمة وال نور
كالشك والظن واحلرية والنظر فهذا أيضا ليس بظلمة وال نور فهذه جمازاة حقائق الواجب
واحملال واملمكن يف عرف املمكنات فقد مجع املمكن بنفسه حقيقته وحقيقة طرفيه وأبني ما
يكون ذلك يف املمكن ما فيه من املعاين واحملسوسات واخلياالت وهذا اجملموع ال يوجد
حكمه إال يف املمكن ال يف الطرفني أصال فالعلم باملمكن هو حبر العلم الواسع العظيم
األمواج الذي تغرق فيه السفن وهو حبر ال ساحل له إال طرفيه وال يتخيل يف طرفيه ما
تتخيله العقول القاصرة عن إدراك هذا العلم
كاليمني والشمال ملا بينهما ليس هذا األمر
كذلك بل إن كان والبد من التخيل فلتتخيل
ما هو األقرب بالنسبة ملا ذكرناه أن الشأن يف
نفسه كالنقطة من احمليط وما بينهما فالنقطة
احلق والفراغ اخلارج عن احمليط العدم أو قل
الظلمة وما بني النقطة والفراغ اخلارج عن
احمليط املمكن كما رمسناه مثاال يف اهلامش:
وإمنا أعطينا النقطة ألهنا أصل وجود حميط الدائرة وبالنقطة ظهرت كذلك ما ظهر
املمكن إال باحلق واحمليط من الدائرة إذا فرضت خطوطا من النقطة إىل احمليط ال تنتهي إال
إىل نقطة فاحمليط كله هبذه املثابة من النقطة وهو قوله ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱠ [الربوج]20:
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وقوله :ﱡﳛ ﳜ ﳝ ﳞﱠ[فصلت ]54:فكانت كل نقطة من احمليط انتهاء اخلط
والنقطة اخلارج منها اخلط إىل احمليط ابتداء اخلط فـ ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅﱠ فهو أول لكل
ممكن كالنقطة أول لكل خط وما خرج عن وجود احلق وما ظهر من احلق فذلك العدم
الذي ال يقبل الوجود واخلطوط اخلارجة املمكنات فمن اهلل ابتداؤها وإىل اهلل انتهاؤها
ﱡﭐﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ [هود ]123:فإن اخلط إمنا ينتهي إىل نقطة فأولية اخلط وآخريته مها
من اخلط ما مها من اخلط كيف شئت قلت وهذا هو الذي ينبغي أن يقال فيه ال هي هو
وال هي غريه كالصفات عند األشاعرة فمن عرف نفسه هكذا عرف ربه وهلذا أحالك
الشارع يف العلم باهلل على العلم بك وهو قوله ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﱠ [فصلت ]53:وهي
الدالالت ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ فما ترك شيئا من العامل فإن كل ما خرج من العامل
عنك فهو عني اآلفاق وهي نواحيك ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﱠ [فصلت ]53:ال غريه إذ
ال غري وهلذا كان اخلط مركبا من نقط ال تعقل إال هكذا والسطح مركب من خطوط فهو
مركب من نقط واجلسم مركب من سطوح فهو مركب من خطوط وهي مركبة من نقط
فغاية التركيب اجلسم واجلسم مثان نقط وليس املعلوم من احلق إال الذات والسبع الصفات
فال هي هو وال هي غريه فما اجلسم غري النقط وال النقط غري اجلسم وال هي عينه وإمنا قلنا
مثان نقط أقل األجسام ألن اسم اخلط يقوم من نقطتني فصاعدا وأصل السطح يقوم من
خطني فصاعدا فقد قام السطح من أربع نقط وأصل اجلسم يقوم من سطحني فصاعدا فقد
قام اجلسم من مثان نقط فحدث للجسم اسم الطول من اخلط واسم العرض من السطح
واسم العمق من تركيب السطحني فقام اجلسم على التثليث كما قامت نشأة األدلة على
التثليث كما إن أصل الوجود الذي هو احلق ما ظهر باإلجياد إال بثالث حقائق هويته
وتوجهه وقوله فظهر العامل بصورة موجدة حسا ومعىن فنور على نور وظلمة فوق ظلمة
ألنه يف مقابلة كل نور ظلمة كما أنه يف مقابلة كل وجود عدم فإن كان الوجود واجبا
قابلة العدم الواجب وإن كان الوجود ممكنا قابلة العدم املمكن فاملقابل على صورة مقابله
كالظل مع الشخص.
واعلم ما نبهك اهلل عليه يف قوله تعاىل
[النور ]40:فالنور اجملعول يف املمكن ما هو إال وجود احلق فكما وصف نفسه بأنه أوجب
عليها ما أوجب من الرمحة والنصر يف مثل قوله ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﭐ
ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ
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[االنعام ]54:وقال ﱡﭐﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ [الروم ]47:كذلك وصف نفسه باجلعل
يف املمكن إذ لوال النور ما وجد له عني وال اتصف بالوجود فمن اتصف بالوجود فقد
اتصف باحلق فما يف الوجود إال اهلل فالوجود وإن كان عينا واحدة فما كثره إال أعيان
املمكنات فهو الواحد الكثري فينقسم حبكم التبعية ألعيان املمكنات كما حنن يف الوجود
حبكم التبعية فلواله ما وجدنا ولوالنا ما تكثر مبا نسب إىل نفسه من النسب الكثرية
واألمساء املختلفة املعاين فاألمر الكل متوقف علينا وعليه فبه حنن وهو بنا وهذا كله من
كونه إهلا خاصة فإن الرب يطلب املربوب طلبا ذاتيا وجودا وتقديرا ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ
[ال عمران ]97:ألنه ال دليل عليه سوى نفسه ألنه وصف نفسه بالغىن فإن غري الوجود
احلادث ما تعرفه معرفة احلدوث وال يتصف املمكن بالوجود حىت يكون احلق عني وجوده
فإذا علمه من كونه موجودا فما علمه إال هو فهو غين عن العاملني والعامل ليس بغين عنه
مجلة واحدة ألنه ممكن واملمكن فقري إىل املرجح فاحلجب الظلمانية والنورية اليت احتجب
هبا احلق عن العامل إمنا هي ما اتصف به املمكن يف حقيقته من النور والظلمة لكونه وسطا
وهو ال ينظر إال لنفسه فال ينظر إال يف احلجاب فلو ارتفعت احلجب عن املمكن ارتفع
اإلمكان وارتفع الواجب واحملال الرتفاعه فاحلجب ال تزال مسدلة وال ميكن إال هكذا أنظر
إىل قوله يف ارتفاع احلجب ما ذكر من إحراق سبحات الوجه ما أدركه بصره من خلقه
وقد وصف نفسه بأن اخللق يراه وال حتترق فدل على إن احلجب مل ترفع مع الرؤية فالرؤية
حجابية والبد والضمري يف بصره يعود على ما وما هنا عني خلقه فكأنه يقول يف تقدير
الكالم ما أدركه بصر خلقه فإنه ال شك أنه تعاىل يدركنا اليوم ببصره تعاىل وسبحات
وجهه موجودة واحلجب إن كانت عينه فال ترتفع وإن كانت خلقا فإن السبحات حترقها
فإهنا مدركة لبصره من غري حجاب ولو احترقت احلجب احترقنا فلم نكن وحنن كائنون
بال شك فاحلجب مسدلة فلو فهم الناس معىن هذا اخلرب لعلموا نفوسهم ولو علموا
نفوسهم لعلموا احلق ولو علموا احلق الكتفوا به فلم ينظروا إال فيه ال يف ملكوت
السموات واألرض فإهنم إذا انكشف هلم األمر علموا أنه عني ملكوت السموات واألرض
كما علمه الترمذي احلكيم فأطلق عليه عند هذا الكشف اإلهلي اسم ملك امللك:
اااااااااااااااااااااااااااااو ج وج جي نااااااااااااااااااااااااااااا ج
ناااااااااااااااااااااااااااااايمجإ جهللاج جغياااااااااااااااااااااااااااااا ج
ااااااااااا ج ااااااااااالوجي نااااااااااا ج زاااااااااااوج اااااااااااو ج
303

شاااااااااااااااأ ج ااااااااااااااا ج جي ااااااااااااااا ج
ااااااااااااااااا ج
اااااااااااااااايمجإ ج نااااااااااااااااا ج
ي اااااااااااالج اااااااااااا ج اااااااااااا ج جي ناااااااااااا ج

ج

لوال النور ما أدرك شيء

وصل :واعلم أيدك اهلل أن األمر يعطي أنه لوال النور ما أدرك شيء ال معلوم وال
حمسوس وال متحيل أصال وختتلف على النور األمساء املوضوعة للقوى فهي عند العامة أمساء
للقوى وعند العارفني أمساء للنور املدرك به فإذا أدركت املسموعات مسيت ذلك النور مسعا
وإذا أدركت املبصرات مسيت ذلك النور بصرا وإذا أدركت امللموسات مسيت ذلك املدرك
به ملسا وهكذا املتخيالت فهو القوة الالمسة ليس غريه والشامة والذائقة واملتخيلة واحلافظة
والعاقلة واملفكرة واملصورة وكل ما يقع به إدراك فليس إال النور وأما املدركات فلوال أهنا
يف نفسها على استعداد به تقبل إدراك املدرك هلا ما أدركت فلها ظهور إىل املدرك وحينئذ
يتعلق هبا اإلدراك والظهور نور فالبد ان يكون لكل مدرك نسبة إىل النور هبا يستعد إىل أن
يدرك فكل معلوم له نسبة إىل احلق واحلق هو النور فكل معلوم له نسبة إىل النور فبالنور
أدركت احملال ولوال ظهور احملال وقبوله مبا هو عليه يف نفسه ألدرك املدرك ما أدركته
وهلذا ينسحب على كل قسم من أقسام العقل كما ينسحب عليها أيضا أعين على األقسام
الوجوب فنقول حمال على الواجب الوجود بالذات أن يقبل العدم وحمال على املمكن أن
يقبل الوجود الذايت وحمال على احملال أن يقبل اإلمكان وكذلك تقول يف الوجوب واجب
للممكن أن يكون نسبة العدم إليه والوجود نسبة واحدة وواجب للمحال أن ال يوصف
باإلمكان وال نقل مثل هذا يف اإلمكان ال تقل ممكن للمحال أن يكون على كذا أو على
كذا وممكن للواجب أن يكون على كذا أو على كذا فيدخل املمكن حتت حكم الواجب
أو احملال وال يدخل الواجب وال احملال حتت حكم املمكن وهلذا ال جيوز أن يقال يف
الواجب إنه ميكن أن يفعل به كذا وال يفعل وإمنا الذي يقال ويصح أن يقال يف املمكن إنه
ميكن أن يفعل به كذا أو ال يفعل وهذه مسألة أغفلها كثري من الناس فقد علمت أنه ما مث
معلوم من حمال أو غريه إال وله نسبة إىل النور ولوال ذلك النور الذي له إليه نسبة ما صح
أن يكون معلوما فال معلوم إال اهلل وعلى احلقيقة فال يدري أحد ما يقول وال كيف تنسب
األمور مع كونه يعقلها والعبارات تقصر عن اإلحاطة هبا على وجهها فإن اهلل عليم بكل
شيء من حيث ما لذلك الشيء من النور الذي به يكون معلوما والعدم واحملال معلومان:
اااا جشاااا

جغياااا ج شاااا

جإلج اااايمجغياااا

ج
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اااااا ج ناااااا جناااااا

جي اااااايوجااااااا ج ناااااا ج

فإذا حققت ما أشرنا إليه وقفت على حقائق املعلومات كيف هي يف أنفسها يف
اتصافها بوجود أو عدم أو ال وجود وال عدم أو نفي أو إثبات:
اااااال جهاااااا ج ناااااا ج ق ياااااا ج ااااااال جز اااااا ج
اااااااااوج ااااااااا ج ااااااااا جيااااااااا وجاق ازااااااااا ج ل ج
ج
سااااااااا و ج اااااااا ج يااااااااوج فاااااااا جاناااااااا

ااااا ج ااااا وا ج نااااا ج ق يااااا ج جزااااا و ج
زاااااااا ج اااااااا ج اااااااا ج وو ااااااااظج اااااااا ج
نااااااااااا جااااااااااااو ف ج زاااااااااااوج او ااااااااااال ج

وأما النور الذي ال يدرك وهو قوله " :نوراين أراه" ،فإن ذلك الندراج نور
اإلدراك فيه فلم يدركه ألنه ليس هو عنه بأجنيب فهو كاجلزء عاد إىل كله إذ ال يصح اسم
الكل عليه ما مل حيو على أجزائه فاندرج اجلزء يف الكل وليس الكل غري أجزائه فالكل
يدرك أجزاءه جزءا جزءا ،واجلزء ال يدرك الكل وهلذا يعلم احلق اجلزئيات وال تعلمه
اجلزئيات وإذا علم اجلزء الكل فما يعلم منه إال عني جزئيته فإنه علم كل يف نفسه لنفسه
وقد ال يعلم أنه جزء لكل وهلذا تتفاضل الناس يف العلم فالعامل بالشيء من مل يبق له يف
ذلك املعلوم وجه إال علمه منه وإال فقد علم منه ما علم وأما النور الذي يدرك ويدرك به
غريه فهو نور مكافئ لنور اإلدراك فيصحبه وال يندرج فيه فيدركه ويدرك به ما كشفه له
وما انكشف له ما انكشف إال بالنورين نور اإلدراك ونور املدرك ولوال وجود نور اإلدراك
ملا ظهرت األشياء فال يظهر شيء بنور املدرك من غري نور اإلدراك وقد يظهر بعض األشياء
لنور اإلدراك ولكن بنور املدرك وإن مل يدركه به كما قلنا يف نسبة كل معلوم إىل النور
الذي لواله ما علم فالبصر يدرك به كما قلنا يف نسبة كل معلوم إىل النور الذي لوالها ما
علم فالبصر يدرك الظلمة نفسها وال يدرك هبا غريها إذا كان اإلدراك بالبصر خاصة.
بيان الظلم املعنوي

وصل :وأما الظلم املعنوية كظلمة اجلهل فإهنا مدركة للعامل ما مل تقم باجلاهل فإذا
قامت به مل يدركها إذ لو أدركها كان عاملا وما عدا ظلمة اجلهل من الظلم فإهنا تدرك
كلها مث لتعلم أنه إن كان اجلهل نفي العلم عن احملل بأمر ما فكل ما سوى اهلل جاهل أي
ظلمة اجلهل له الزمة ألنه ليس له علم بإحاطة املعلومات ولذلك أمر اهلل رسوله  بطلب
الزيادة من العلم فقال له ﱡﭐﱐ ﱑﱒﱓﱠ[طه ]114:وإن كانت ظلمة اجلهل عبارة عن
اعتقاد الشيء على خالف ما هو به أي شيء كان فأهل اهلل قد أخرجهم من هذه الظلمة
فإهنم ال يعتقدون أمرا يكون يف نفسه على خالف ما يعتقدونه وقال تعاىل ﱡﭐ ﱠ ﱡ
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ﱢ ﱣﱠ[البقرة ]31:ومل يذكر حقائق املسميات فعلم بعضا ومل يعلم بعضا
فاملسميات هو قوله هؤالء وهي املشار إليها يف قوله تعاىل ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ ﱠ[البقرة ]31:وأراد باألمساء هنا األمساء اإلهلية اليت استند إليها املشار إليهم هبؤالء يف
إجيادهم وأحكامهم توبيخا للمالئكة وتقريرا يقول هل سبحتموين هبذه األمساء أو
ﱗ ﱠ [البقرة ]30:فزكوا نفوسهم
ﱘ
قدستموين هبا حيث قالوا ﱡﭐﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
وجرحوا خليفة اهلل يف أرضه ومل يكن ينبغي هلم ذلك ولكن لتعلم إن أحدا من العامل ما
قدر اهلل حق قدره إذ ال أعلم من املالئكة باهلل وما ينبغي جلالله من التعظيم ومع هذا قالوا
ﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ [البقرة ]30:فهذه األداة هنا ال ينبغي أن تكون إال من األعلى يف
حق األدىن مثل قوله تعاىل ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱠ [املائدة ]116:بل
أشد من هذا هو قوهلم ﱡﭐﱌﱍﱎﱏﱐﱠ[البقرة:]30:
اااااااوج

ج اااااااظج شااااااا ولج ااااااا جيااااااا

ااااااااااج جي اااااااااااي ج قا اااااااااااظج اي اااااااااااو ج
جججججججججججج
نا

ج

فإن قوله ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ [املائدة ]116:قد يكون تقريرا للحجة على من عبد
عيسى  وأمه وقالوا إهنما إهلان فإذا قال عيسى  يف اجلواب ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱠ [املائدة ]116:واملدعي يسمع ذلك وقد علم بقرينة احلال واملوطن ذلك
املدعي إن عيسى ليس من أهل الكذب وأن إنكاره ملا ادعوه صحيح علمنا عند ذلك أنه
تعاىل أراد توبيخهم وتقريرهم فاالستفهام لعيسى  والتقرير والتوبيخ ملن عبده فإن
االستفهام ال يصح من اهلل مجلة واحدة ويصح منه تعاىل التقرير إلقامة احلجة والتوبيخ فإن
االستفهام على احلقيقة ال يكون إال ممن ال يعلم ما استفهم عنه وأما ظلمة البعد يف قوله
تعاىل ﱡﭐﲌ ﲍﱠ[البقرة ]21:وﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ[البقرة ]104:ويف مثل قوله
ﱡﭐﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﱠﭐ[النور ]31:وأمثاله فهذا من حكم األمساء اإلهلية إذ كان
لكل وقت اسم إهلي له احلكم يف عني ما من أعيان العامل فإن كان من األمساء اليت أحكامها
تناقض حكم ما أمر به املكلف أو هني عنه فإن االسم اإلهلي الذي يعطيهم موافقة ما أمر
اهلل به هذا املخالف أو هنى عنه بعيد عنه فيناديه لريجع إليه ويصغي إىل ندائه ليكون له
احلكم فيه سواء كان الدعاء من قريب أو بعيد لكنه بالضرورة لعدم املوافقة فيما أمر اهلل به
بعيد أال ترى اإلشارة تكون مع القرب من املشري واملشار إليه إذا كان معهما ثالث ال يريد
املخرب أو املخرب أو مها أن يعلم الثالث احلاضر ما يريد املخرب أن يلقيه إىل صاحبه فيشري إليه
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من حيث ال يعلم الثالث واإلشارة عند القوم نداء على رأس البعد ويقولون أيضا أبعدكم
من اهلل أكثركم إشارة إليه والعلة يف ذلك أهنا تدل على اجلهل باهلل تعاىل فال فرق بينه يف
تلك احلالة وبني من ال يبلغه الصوت وتبلغه اإلشارة فهذه كلها ظلمة قد حجبت الثالث
عن علم ما بني االثنني فهذه ظلمة الدعاء واإلشارة فاجعل بالك فإن اهلل قد نبه أقواما من
عباده وأَّي َه هبم على أمور بكالم ال يفهمه إال املرادون به وهو الرمز.
قال تعاىل ﱡﭐ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱠ[ال عمران ]41:وأما ظلمة التسوية بني
األمرين فإمنا مسيت ظلمة ألن التسوية بني األمرين حمال ألن التسوية احملققة املثلية من مجيع
الوجوه ال من بعض الوجوه وال من أكثرها حمال بني األمرين.
قال تعاىل ﱡﭐ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ[البقرة ]6:ألهنم قالوا
ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﱠ [الشعراء ]136:فكان اهلل حكى لنبيه  وعرفه بأن حاهلم ما
ذكروه عن نفوسهم فهذه ظلمة قد تكون ظلمة جهل وقد تكون ظلمة جحد هلوى قام هبم
وهو من أشد الظلم ولكن هذه كلها سدف سحرية بالنظر واإلضافة إىل ظلمة اجلهل الذي
هو نفي العلم من احملل بالكلية وهو قوله فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر
على قلب بشر فنفى العلم والطرق املوصلة إليه العلم بذلك فهذه أشد ظلمة يف العامل إيل
فإن اعتقاد الشيء على خالف ما هو به قد علم الشيء وما علم حقيقته أي علم يف اجلملة
أن امسه كذا مث اعتقد فيه ما ليس هو عليه فقد اعتقد أمرا ما فظلمته دون ظلمة نفي العلم
من احملل كما قال تعاىل يف أمثاهلم ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﱠ[الزمر ]47:وهذه
شائعة يف الشقي والسعيد ففي السعيد فيمن مات على غري توبة وهو يقول بإنفاذ الوعيد
فيغفر له فكان احلكم للمشيئة فسبقت بسعادهتم فتبني هلم عند ذلك أهنم اعتقدوا يف ذلك
األمر خالف ما هو ذلك األمر عليه فإن الذي هو عليه إمنا هو االختيار والذي عقدوا عليه
كان عدم االختيار فمثل هذا يسمى ظلمة الشبهة.
ﱡﭐ ﳜ ﳝ

اعلم أيدك اهلل أن اإلنسان ملا أبرزه اهلل من ظلمة الغيب الذي كان فيه وهو املفتاح
األول من ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﱠ [األنعام ]59:فانفرد سبحانه بعلمها ونفى العلم
عن كل ما سواه هبا فأثبتك يف هذه اآلية وأعلمك أنك لست هو إذ لو كنت هو كما
تزعم لعلمت مفاتح الغيب بذاتك وما ال تعلمه إال مبوقف فلست عني املوقف واملمكنات
كلها وأعين بكلها ميزها عن احملال والواجب ال إن أعياهنا حيصرها الكل ذلك حمال هي يف
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ظلمة الغيب فال يعرف هلا حالة وجود ولكل ممكن منها مفتاح ذلك املفتاح ال يعلمه إال
اهلل فال موجد إال اهلل هو خالق كل شيء أي موجدة فأول مفتاح فتح به مفتاح غيب
اإلنسان الكامل الذي هو ظل اهلل يف كل ما سوى اهلل فأظهره من النفس الرمحاين اخلارج
من قلب القرآن سورة ﱡﭐ ﱜ ﱠ .فصورته يف الغيب صورة الظل يف الشخص الذي امتد عنه
الظل أال ترى الشخص إذا امتد له ظل يف األرض أليس له ظل يف ذات الشخص الذي
يقابله ذلك الظل املمتد فذلك الظل القائم بذات الشخص املقابل للظل املمتد ذلك هو
األمر الذي بقي من اإلنسان الذي هو ظل اهلل املمدود يف الغيب ال ميكن خروجه أبدا وهو
باطن الظل املمتد والظل املمدود هو الظاهر فظاهر اإلنسان ما امتد من اإلنسان فظهر
وباطنه ما مل يفارق الغيب فال يعلم باطن اإلنسان أبدا ونسبة ظاهره إىل باطنه متصلة به ال
تفارقه طرفة عني وال يصح مفارقته فهو يف الظاهر غيب ويف الغيب ظاهر له حكم ما ظهر
عنه يف احلركة والسكون فإن حترك حترك حبق وإن سكن سكن حبق وهو على صورة
موجدة وما سواه من املمكنات ليس له هذا الكمال فال غيب أكمل من غيب اإلنسان
فلما أبرزه اهلل للوجود أبرزه على االستقامة وأعطاه الرمحة ففتح
هبا مغالق األمور علوا وسفال فأمد األمثال بذاته وأمد غري األمثال
مبثله فبمثله ظهرت األجسام ومبثله اآلخر ظهرت األرواح فهي له
كاليمني والشمال لنقص األجسام عن األرواح كنقص الشمال
عن اليمني واملطلق اليدين هو املثل ومثاله يف اهلامش:
وما أوجد العامل على ما ذكرناه إال عن حركة إهلية وهي
حركة املفتاح عند الفتح واملمكنات وإن كانت ال تتناهى فهي من
وجه حمصورة يف عشرة أشياء وهي املقوالت العشرة.
بيان مراتب املقوالت العشر

اعلم إن هلل تعاىل يف حضرة الغيب الذي له من األمساء اإلهلية الباطن فال نعلم أبدا له
تعاىل حكما يظهر يف اإلنسان دون غريه من املخلوقات ملا هو عليه من اجلمعية وما اختص
به من عموم النفس الرمحاين وذلك احلكم يف غيب احلق له الثبوت دائما ما دام يتصل
الباطن بالظاهر لإلمداد الذي من اخلالق للمخلوق إذ لو انقطع عنه لفىن ولذلك جعل أهل
اللسان الوصل يف الكالم هو األصل والوقف عارض يطرأ يف الكالم لضيق النفس الذي
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تربزه القوة الدافعة فلو متادى هلك فإذا خافت على املتنفس اهلالك جذبت القوة اجلاذبة
اهلواء من خارج إىل داخل فكان بني انتهاء الدافعة وابتداء اجلاذبة وقف املتكلم للراحة
فلهذا قلنا فيه إنه عارض وهو يف النفس اإلهلي من حيث ما هو نفس الرمحن ما يبتلي اهلل به
عبده من الضيق واحلرج مث ينفس عنه بالسعة فيقابل الشيء بضده والبد بني النقيضني إذا
تعاورا على احملل من هبت يقوم باحملل ذلك البهت هو املسمى وقفا يف عامل الكالم وهذا
من جوامع الكلم الذي هو مجع كلمة فما بني الكلمة والكلمة يكون هبتا لكون النفس يف
الكلمتني عينا واحدة قال تعاىل ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ[الفتح ،]4:إذا وقفت فعليما هو
الذي يف الغيب اإلهلي وحكيما هو حكمه يف اإلنسان مبا أمده اهلل به فإن وصله بكالم بعده
قبضه اهلل إليه ﱡﭐﱦﱧﱠ[الفرقان ،]46:فعاد إىل غيبه فلم يظهر يف اإلنسان حكمه وهذا
من أسرار احلق اليت غاية العبارة عنها ما ذكرناه.
فاإلنسان الكامل الظاهر بالصورة اإلهلية مل يعطه اهلل هذا الكمال إال ليكون بدال من
احلق وهلذا مساه خليفة وما بعده من أمثاله خلفاء له فاألول وحده هو خليفة احلق وما ظهر
عنه من أمثاله يف عامل األجسام فهم خلفاء هذا اخلليفة وبدل منه يف كل أمر يصح أن
يكون له وهلذا صحت له املقوالت العشرة اليت ال تقبل الزيادة على هذا العدد فهذه هي
النيابة األوىل.
وأما النيابة الثانية فهي إن ينوب اإلنسان بذاته عن نصف الصورة من حيث
روحانيتها ألن اهلل إذا جتلى يف صورة البشر كما ورد فإنه يظهر بصورهتا حسا ومعىن
فالنيابة هنا اخلاصة هي النيابة عن روح تلك الصورة املتجلي فيها وال يكون ذلك إال يف
حضرة األفعال اإلهلية اليت تظهر يف العامل على يد اإلنسان من حيث ما هو مريد لفعل ما
يريد أن يفعله يف احلال أو املستأنف إذ ال يكون الفعل ماضيا إال بعد ظهوره يف احلال
فينوب اإلنسان عن اهلل تعاىل يف أفعال احلال كلها الظاهرة على يده وليس لغري اإلنسان
هذه النيابة فإن امللك واحليوان واملعدن والنبات ليس هلؤالء إرادة تتعلق بأمر من األمور إمنا
هم مع ما فطروا عليه من السجود هلل والثناء عليه فشغلهم به ال عنه واإلنسان له الشغل به
وعنه والشغل عنه هو املعرب عنه بالغفلة والنسيان فاحلق هنا دائرة من حيث مجع الصورة
بني املعىن الروحاين والظاهر للبصر فهذا اإلنسان يف هذه النيابة إمنا هو نائب عما يتعلق من
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األفعال بروحانية تلك الصورة وعامل األرواح أخف من عامل األجسام وخلفته يسرع
بالتحول يف الصور من غري فساد العني وعامل األجسام ليس كذلك.
واعلم أن النيابة الثالثة يف حتقيق األمر الذي قام باملمكن حىت أخرجه من العدم إىل
الوجود فإن ذلك نيابة عن املعىن الذي أوجب للحق أن يوجد هذا املمكن املعني ومل يكن
أوجده قبل ذلك سواء كان روحا مثال أو جسما فاعلم إن األفعال الصادرة عن املريد هلا
من األمثال نيابة يف الظاهر عن اهلل يف صدور املمكنات عنه وال يكون نائبا عنه تعاىل حىت
يكون من استخلفه واستنابه مسعه وبصره ويده ومجيع قواه ومىت مل يكن هبذه الصفة فما
هو نائب وال خليفة فإن املمكنات يف حال عدمها بني يدي احلق ينظر إليها ومييز بعضها
عن بعض مبا هي عليه من احلقائق يف شيئية ثبوهتا ينظر إليها بعني أمسائه احلسىن كالعليم
واحلفيظ الذي حيفظ عليها بنور وجوده شيئية ثبوهتا لئال يسلبها احملال تلك الشيئية وهلذا
بسط الرمحة عليها اليت فتح هبا الوجود فإن ترتيب إجياد املمكنات يقضي بتقدم بعضها على
بعض وهذا ما ال يقدر على إنكاره فإنه الواقع فالدخول يف شيئية الوجود إمنا وقع مرتبا
خبالف ما هي عليه يف شيئية الثبوت فإهنا كلها غري مرتبة ألن ثبوهتا منعوت باألزل هلا
واألزل ال ترتيب فيه وال تقدم وال تأخر.
وملا كان يف األمساء اإلهلية عام وأعم وخاص وأخص صح يف األمساء اإلهلية التقدم
والتأخر والترتيب فبهذا قبلت شيئيات الوجود الترتيب فما من وقت مير عليك هنا ال يظهر
فيه ممكن معني مث يظهر يف الوقت الثاين إال وبقاؤه يف شيئية ثبوته مرجح يف الوقت الذي مل
تقم به شيئية وجوده إذ لو مل يكن مرجحا لوجد يف الوقت الذي قلنا إنه مر عليه فلم
يوجد فيه فصار بقاء كل ممكن مرجحا يف حال عدمه وإن كان العدم له أزال كما إن قبوله
لشيئية وجوده مرجح وهذا من أعجب دقائق املسائل إن فكرت فيه فتوقف حكم اإلرادة
على حكم العلم وهلذا قال ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﱠ[النحل ،]40:فجاء بظرف الزمان املستقبل يف تعليق
اإلرادة واإلرادة واحدة العني فانتقل حكمها من ترجيح بقاء املمكن يف شيئية ثبوته إىل
حكمها بترجيح ظهوره يف شيئية وجوده فهذه حركة إهلية قدسية منزهة أعطتها حقيقة
اإلمكان اليت هي حقيقة املمكن فلما خلق اهلل املخلوق املمكن املنعوت باإلرادة والقدرة
على ظهور األفعال منه حبكم النيابة عن اهلل يف ظاهر األمر ال يف باطنه فهو سبحانه يف
الباطن مظهر املمكن يف شيئية وجوده من خلف حجاب الظاهر املريد القادر الذي هو
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املخلوق الذي له هذه الصفة فهو يد اهلل املريد بإرادة اهلل فيفعل باهلمة كقوله
﴿ﲯ﴾[النحل ،]40:ويفعل باملباشرة كخلقه آدم بيديه ومجيع ما أضافه إىل خلق يده
سبحانه فيقال يف احلق مع هذه النسبة من غري مباشرة وهي يف العبد مباشرة فإن وقعت من
غري مريد هلا فما هو مطلوبنا وال تكلمنا فيه وإمنا ذلك له سبحانه أظهره يف هذا احملل
اخلاص كحركة املرتعش وكل ما صدر عن غري إرادة فما هو نائب صاحب هذه الصفة
فالنائب يطلعه اهلل يف قلبه على ما يريد احلق إجياد عينه من املمكنات وهو على ضربني يف
اطالعه فتارة يكون عن نظر وفكر فينوب بنظره وفكره عن اهلل املدبر املفصل من حيث إنه
ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ[الرعد ،]2:وتارة خيطر له بديهيا ما يلقيه اهلل يف باطنه كما يعطي
العلم اإلهلي اإلرادة اإلهلية التعلق بإجياد أمر ما من غري حكم االسم املدبر املفصل فيظهر
هذا املمكن على يد هذا املخلوق الذي هو مريد له وهو النائب بالوجهني التدبري والبديهة
فقد حصل هلذا النائب اطالع على حضرة أعيان املمكنات يف شيئية ثبوهتا يف النائب يف
حضرة خياله وذلك أن اهلل أخرج هذا املمكن من شيئية ثبوته إىل شيئية وجوده يف حضرة
خيال ليقع الفرق بني اهلل وبني النائب يف ظهور هذه العني املطلوب وجودها يف عامل احلس
فتتصف هذه العني بأهنا حمسوسة إن كانت صورة وإن مل تكن صورة يدركها البصر
وتكون معىن فيلبسها صورة العبارات عنها أو صورة ما يدل عليها من إمياء أو إشارة فتلك
صورهتا اليت ميكن أن تظهر لعني الرائي فيها أو السامع أو ما كان.
فالنائب على احلقيقة إمنا أخرج باإلرادة ما أخرج من وجود خيايل متوهم أو معقول
إىل وجود حسي مقيد بصورة عينية أو لفظية أو ما كان وتعلق هبذا الوجود البصر من
الرائي إن كان يف صورة عني وإن كان يف صورة لفظ وأشباهه فيدركه بسمع فيضاف مثل
هذا الوجود واإلجياد إىل النائب ولكن البد من شرط اإلرادة واالختيار يف ذلك فإن تعرى
عنهما فليس من بنائب ولو ظهر ذلك منه وعليه بل ذلك هلل تعاىل وأما وجود ما ال ينقال
فليس للنائب فيه دخول البتة فإن ذلك من خصائص احلق فتفهم ما بيناه لك فإنه من لباب
املعرفة.
وأما النيابة الرابعة فهي نيابته فيما نصبه احلق له مما لو مل يكن عنه لكان ذلك عن
اهلل تعاىل فاعلم أن اهلل تعاىل ملا أراد أن يعرف فالبد أن ينصب دليال على معرفته والبد أن
يكون الدليل مساويا له تعاىل يف العلم به من حيث هو أمر موجود وأن يكون عاملا بنفسه
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من حيث ما هو موصوف بصفة تسمى العلم وعامل بنفسه مبا هو يرى نفسه وتسمى
مكاشفة أو مشاهدة وهذا من كونه ذا بصر فإن اهلل وصف نفسه بأن له بصرا كما وصف
نفسه بأن له علما قال تعاىل ﱡﭐ ﲆ ﲇﱠ[النساء ،]166:ويف اخلرب اإلهلي ما قاله ملوسى
وهارون :ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ[طه .]46:وورد يف حديث احلجب وهو صحيح ما
أدركه بصره من خلقه فلما نصب الداللة عليه نصبها يف اآلفاق فدلت آيات اآلفاق على
وجوده خاصة فما نابت اآلفاق يف الداللة عليه مبا جعل فيها من اآليات منا به لو ظهر
للعامل بذاته فخلق اإلنسان الكامل على صورته ونصبه دليال على نفسه ملن أراد أن يعرفه
بطريق املشاهدة ال بطريق الفكر الذي هو طريق الرؤية يف آيات اآلفاق وهو قوله تعاىل
ﱡﭐﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱠ مث مل يكتف بالتعريف حىت أحال على اإلنسان الكامل حىت قال
ﳇ ﳉﳊﳋﱠ[فصلت ،]53:إشارة إىل
ﳈ
ﱡﭐ ﳁ ﳂ ﱠ وهنا قال ﱡﭐ ﳃﳄ ﳅ ﳆ
ما خلق عليه اإلنسان الكامل الذي نصبه دليال أقرب على العلم من طريق الكشف
والشهود فقال أهل الشهود كفانا ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖﱗ ﱘ ﱠ[الفرقان ،]45:فذكر الكيف
والظل ال خيرج إال على صورة من مده منه فخلقه رمحة فمد الظل رمحة واقية فال خملوق
أعظم رمحة من اإلنسان الكامل وال أحد من املخلوقني أشد بطشا وانتقاما من اإلنسان
احليواين فاإلنسان الكامل وإن بطش وكان ذا بطش شديد فاإلنسان احليواين أشد بطشا
منه ولذلك قال أبو يزيد بطشي أشد منه من حيث نفسه احليوانية ألنه يبطش مبا مل خيلق
فال رمحة له فيه واحلق يبطش مبن خلق فالرمحة مندرجة يف بطشه حيث كان فإن احلدود
اليت نصبها يف الدنيا وحيث كانت إمنا هي للتطهري وكذلك اآلالم واألمراض وكل ما
يؤدي إىل ذلك كل ذلك للتطهري ورفع الدرجات وتكفري السيئات.
فلما خلق اإلنسان الكامل وخلفاءه من األناسي على أكمل صورة وما مث كمال إال
صورته تعاىل فأخرب إن آدم خلقه على صورته ليشهد فيعرف من طريق الشهود فأبطن يف
صورته الظاهرة أمساءه سبحانه اليت خلع عليه حقائقها ووصفه جبميع ما وصف به نفسه
ونفى عنه املثلية فال مياثل وهو قوله ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى ،]11:من العامل أي ليس
مثل مثله شيء من العامل ومل يكن مثال إال بالصورة فاعترضت املالئكة لنشأة آدم من
الطبيعة ملا حتمله الصورة من األضداد وال سيما وقد جعل وجود آدم من العناصر فهو إهلي
طبيعي عنصري فلم تشاهد األمساء اإلهلية اليت هي أحكام هذه الصورة وهي كون احلق
312

مسعه وبصره ومجيع قواه فلو شهدت ذلك ما اعترضت فأدهبا اهلل مبا ذكر مث نظر العقل
بآيات اآلفاق وغاص بفكره يف تلك اآليات اآلفاقية مبشاهدة التنزيه دون التشبيه الذي
أعطته املماثلة بالصورة فلما أمسعه احلق اخلطاب أعين أمسع العقل املركب يف اإلنسان
احليواين ال يف اإلنسان الكامل فإن اإلنسان الكامل بنفسه عرفه واإلنسان احليواين عرفه
بعقله بعد ما استعمل آلة فكره فال امللك عرف اإلنسان الكامل ألنه ما شاهده من مجيع
وجوهه وال اإلنسان احليواين عرفه بعقله من مجيع وجوهه فكلما قام له شهود يف نفسه من
حيث مل يشعر إنه شهود أثر احلق رده ونزه احلق عنه فإذا ورد عليه خرب إهلي يعطي ما
أعطاه اخليال الفاسد عنده تأول ذلك اخلرب على طريق يفضي به إىل التنزيه خاصة فحده
من حيث مل يشعر وما أطلقه فجهل الكل اإلنسان الكامل فجهلوا احلق فما عرف احلق إال
اإلنسان الكامل وهلذا وصفته األنبياء مبا شهدوه وأنزل عليهم بصفات املخلوقني لوجود
الكمال الذي هو عليه احلق وما وصل إىل هذه املعرفة باهلل ال ملك وال عقل إنسان حيواين
فإن اهلل حجب اجلميع عنه وما ظهر إال لإلنسان الكامل الذي هو ظله املمدود وعرشه
احملدود وبيته املقصود املوصوف بكمال الوجود فال أكمل منه ألنه ال أكمل من احلق تعاىل
فعلمه اإلنسان الكامل من حيث عقله وشهوده فجمع بني العلم البصري الكشفي وبني
العلم العقلي الفكري.
فمن رأى أو من علم اإلنسان الكامل الذي هو نائب احلق فقد علم من استنابه
واستخلفه فإنه بصورته ظهر وأمرنا بالطاعة ألويل األمر كما أمرنا بالطاعة هلل ولرسوله وأن
ال خنرج يدا من طاعة فنموت ميتة جاهلية واجلهل أشد ما على اإلنسان فلو مل ينصب
سبحانه وتعاىل اإلنسان الكامل لتتحقق املعرفة باهلل من حيث ما هو إله يف الوجود احلادث
معرفة كمال وهي املعرفة اليت طلبت منا لظهر بنفسه وذاته إىل خلقه حىت يعرفه على
املشاهدة والكشف فال ينكر وما أنكره من أنكره يف اآلخرة أو حيث وقع اإلنكار إال ملا
تقدمهم النظر العقلي وقيدوا احلق فلما مل يروا ما قيدوه به من الصفات عند ذلك أنكروه
أال تراهم إذا جتلى هلم بالعالمة اليت قيدوه هبا عند ذلك يقرون له بالربوبية فلو جتلى هلم
ابتداء قبل هذا التقييد ملا أنكره أحد من خلقه فإنه بتجليه ابتداء يكون دليال على نفسه
فلهذا قلنا يف اإلنسان الكامل إنه نائب عن احلق يف الظهور للخلق حلصول املعرفة به على
الكمال الذي تطلبه الصورة اإلهلية واهلل من حيث ذاته غين عن العاملني واإلنسان الكامل
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بوجوده وكمال صورته غين عن الداللة عليه ألن وجوده عني داللته على نفسه فالكشف
أمت املعارف وإن مل يتكرر التجلي فإن املتجلي واحد معلوم فإن اإلنسان يعلم نفسه أنه
يتقلب يف أحواله وخواطره وأفعاله وأسراره كلها يف صور خمتلفة ومع هذا التقليب
والتحول يعلم عينه ونفسه وأن هويته هي هي ما زالت مع ما هو عليه من التقليب فهكذا
هي صورة التجلي وإن كثرت ومل تتكرر فإن العلم باملتجلي يف هذه الصور واحد العني
غري جمهول فال حتجبه التكيفات عنه فهذه هي النيابة الرابعة قد وفيناها حقها وال يعرف ما
ذكرناه إال من كان زنيما ذا مال فإنه بصورته دخل يف األلوهة وليس بإله فكان زنيما
واملال يوجب الغين فله صفة الغين مبا هو عليه من الصورة .فاعلم ذلك.
وأما النيابة اخلامسة فهي نيابة اإلنسان عن رفيع الدرجات يف العامل ال غري وصورة
رفعه أن اإلنسان الكامل من حيث إنه ليس أحد معه يف درجته ألنه ما حاز الصورة اإلهلية
غريه فدرجته رفيعة عن النيل فال يعرفه إال اهلل وال يعرف اهلل إال اإلنسان الكامل فهو جماله
وملا ارتفعت درجته باإلحاطة وحصول الكل مل يتمكن للجزء أن يعرفه إذ ال معرفة للجزء
بالكل ألن الشيء ال يعرف إال نفسه وال يعرف شيئا إال من نفسه وما للجزء صفة الكل
فاستحال إن يعرف أحد اإلنسان الكامل ألنه ليست له درجة الكل فالكل يعرف الكل
مثله ويعرف ما حيوي كليته عليه من األجزاء ألهنا كاألعضاء والقوي لصورته والشيء ال
جيهل نفسه فظهر كل اإلنسان يف درجة ال يبلغ إليها فناب مبا ذكرناه مما ظهر فيه مناب
ﱡﭐﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ ﭐ[غافر ،]15:فكان اإلنسان ثىن موجدة فكانت أحديته قبلت
الثاين على صورة أحديتها فإذا ضربت أحدية اإلنسان الكامل يف أحدية احلق مل خيرج لك
إال أحدية واحدة فلك إن تنظر عند ذلك أية أحدية خرجت وأية أحدية ذهبت هل أحدية
النائب أو أحدية من استنابه فاعمل حبسب ما ظهر لك من ذلك تسعد فما من حكم
للنائب مما له أثر يف الكون أو تنزيه عن املثل إال وذلك احلكم ملن استنابه فال تبال أية
أحدية ظهرت وال أية أحدية بطنت فما أمره إال واحدة كما ذكر عن نفسه:
اااااااااااااااااااااااوج ااااااااااااااااااااااا جإ جه ااااااااااااااااااااااال ج
ااااااااااااااااااااااو ق لج اااااااااااااااااااااا لج و اااااااااااااااااااااال ج
شاااااااااااااااااااااأ جشاااااااااااااااااااااأ ج ااااااااااااااااااااا ج
ناااااااااااااااااااا ج ياااااااااااااااااااافج زااااااااااااااااااااا ج
إ ج ناااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااا ز ج
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ااااااااااااااااوج اااااااااااااااا جإ ج ااااااااااااااااوجل اااااااااااااااا
ااااااااااااااا ج ز اااااااااااااااو ج ااااااااااااااا ج اشااااااااااااااا
اااااااااااااااا ج يناااااااااااااااا ج اااااااااااااااا جن اااااااااااااااا
نااااااااااااااااااااااا ج نيااااااااااااااااااااااامج قزااااااااااااااااااااااا
نااااااااااااااااااااا جشااااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااااو زا

ج
ج
ج
ج
ج

ااااااااااااااااااااااااااوج نزاااااااااااااااااااااااااا ج النااااااااااااااااااااااااااا ج
إ ج نااااااااااااااااااا جل ج قااااااااااااااااااالجساااااااااااااااااااني ج
ز اااااااااااااااااااااا ج قااااااااااااااااااااااوج اااااااااااااااااااااا و ج
ااااااااااااااااااااااو ي ج ااااااااااااااااااااااا جزشااااااااااااااااااااااا ج
ااااااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااااااوجاين اااااااااااااااااااااااو ج
يقوااااااااااااااااااااااااالج اااااااااااااااااااااااالج ااااااااااااااااااااااااو ج
قاااااااااااااااااااااااالج اااااااااااااااااااااااا جي اااااااااااااااااااااااا ج
ااااااااااااااااااااااالج ااااااااااااااااااااااا جي نااااااااااااااااااااااا ج

يااااااااااااااا لج ااااااااااااااا ج ااااااااااااااا ج ف ااااااااااااااا ج
ناااااااااااااااااااااااااوج ااااااااااااااااااااااااا ج قيااااااااااااااااااااااااا ج
اااااااااااااااا جساااااااااااااااا جااااااااااااااااا ج اااااااااااااااا ج
ااااااااااااااا ج ااااااااااااااا ج ااااااااااااااا جسااااااااااااااا ج
اااااااااااااا ج شاااااااااااااا ج ناااااااااااااا جساااااااااااااا ج
يقواااااااااااااااااااالج اااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااا ج
اأناااااااااااااااااااااااا ج ناااااااااااااااااااااااا ج واااااااااااااااااااااااا ج
اأناااااااااااااااااااااااا ج ناااااااااااااااااااااااا جغاااااااااااااااااااااااا ج

وأما النيابة السادسة فإن اهلل وصف نفسه بأن له كلمات فكثر فالبد من الفصل بني
آحاد هذه الكثرة مث الكلمة الواحدة أيضا منه كثرها يف قوله ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻﱠ [النحل ،]40:فأتى بثالثة أحرف اثنان ظاهران ومها الكاف والنون وواحد باطن
خفي ألمر عارض وهو سكونه وسكون النون فزال عينه من الظاهر اللتقاء الساكنني فناب
اإلنسان الكامل يف هذه املرتبة مناب احلق يف الفصل بني الكلمة املتقدمة واليت تليها فنطق
سبحانه يف هذه النشأة اإلنسانية وكل من ظهر بصورهتا باحلروف يف خمارج النفس من
هذه الصورة ووجود احلرف يف كل خمرج تكوينه إذا مل يكن مكونا هناك وإال فمن يكونه
فالبد للمكون أن يكون بني كل كلمتني أو حرفني إلجياد الكلمة الثانية أو احلرف الثاين
وتعلق األول به البد من ذلك يف الكلمات اإلهلية اليت هي أعيان املوجودات كما قال يف
عيسى  إنه ﱡﭐﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱠ [النساء ،]171:وقال فيها ﱡﭐ ﲿ ﳀ
ﳁ ﱠ [التحرمي ،]12:وما هو إال عيسى وجعله كلمات هلا ألنه كثري من حيث نشأته
الظاهرة والباطنة فكل جزء منه ظاهرا كان أو باطنا فهو كلمة فلهذا قال فيه ﱡﭐ ﲿ
ﳀ ﳁ ﱠ [التحرمي ،]12:ألن عيسى روح اهلل من حيث مجلته ومن حيث أحدية كثرته
هو قوله ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱠ فلما نطق اإلنسان باحلروف وهي أجزاء كل كلمة
مقصودة للمتكلم الذي هو اإلنسان املريد إجياد تلك الكلمات ليفهم عنه هبا ما يف نفسه
كما فهم عن اهلل مبا ظهر من املوجودات ما يف نفس احلق من إرادة وجود أعيان ما ظهر
فالبد يف الكالم من تقدمي وتأخري وترتيب كما ذلك يف املوجودات وهي أعيان الكلمات
اإلهلية تقدمي وتأخري وترتيب يظهر ذلك الدهر والدهر هو اهلل بالنص الصريح وهو قوله
" :ال تسبوا الدهر فإن اهلل هو الدهر" .وفيه ظهر الترتيب والتقدمي والتأخري يف وجود
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العامل وسواء كان الكالم متلفظا به أو قائما بالنفس فإن كان يف النفس فالبد من وجود
احلروف فيه يف وجود اخليال وإن مل يكن ذلك وإال فليس بكالم وهو قول العريب:
إ ج ااااااااااا ج فااااااااااا ج فااااااااااا

ااااااالج نسااااااااو ج ناااااااا ج فاااااااا
اااااااااااوجججججججججججج ج
ا
ج إن

ج ااااااااي ج

ج

أراد على ما يف الفؤاد فإن مل يكن املترجم يضع يف ترمجته الترمجة على ما يف الفؤاد
حبكم املطابقة وإال فليس بدليل وقد وجدت الكثرة يف الترمجة والتقدم والتأخر فالبد أن
يكون الترتيب يف الكالم الذي يف الفؤاد على هذه الصورة وليس إال اخليال خاصة وقال
تعاىل ﱡﭐﲸﲹ ﲺ ﲻﲼ ﱠ[التوبة ،]6:فأضاف الكالم إىل اهلل تعاىل وجعله مسموعا
للعريب املخاطب حباسة مسعه فما أدركه إال متقطعا متقدما متأخرا ومن مل ينسب ذلك
الكالم املسمى قرآنا إىل اهلل فقد جحد ما أنزله اهلل وجهل احلقائق فالبد للنائب إذا تكلم
أن يضاف إليه الكالم على ما قلناه وأن يكون هذا النائب يفصل بذاته بني كل حرفني
وكلمتني لتوجد الثانية وتتعلق هبا األوىل حىت ينتظم به ما يريد إظهاره للمصلحة اليت
يعلمها فدل بكالمه على ما يف نفسه وما كل من مسع بسمعه عقل مجيع ما أراده املتكلم أو
بعضه إال من نور اهلل بصريته وهلذا قد يكون حظ السامع من كالم املتكلم ترتيب حروفه
من غري أن يعقل ما أراده املتكلم مبا تكلم به ويظهر ذلك يف السامع إذا كان املتكلم يكلمه
بغري حلنه ولغته فإنه ال يفهم منه سوى ما يتعلق به مسعه من ترتيب حروفه فهو التعلق العام
من كل سامع ولكن ال يعلم ما أريدت له هذه الكلمات كذلك العامل كله ال يعرف من
املوجودات اليت هي كلمات اهلل إال وجود أعياهنا خاصة وال يعلم ما أريدت له هذه
املوجودات إال أهل الفهم عن اهلل والفهم أمر زائد على كونه مسموعا فكما ينوب العبد
الكامل الناطق عن اهلل يف إجياد ما يتكلم به بالفصل بني كلماته إذ لوال وجوده هناك مل
يصح وجود عني الكلمة واحلرف كذلك ينوب أيضا يف الفهم يف ذلك مناب احلق يف قوله
ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ [حممد ،]31:فوصف نفسه بأنه يبلو ليعلم يف املستأنف وهذه كلها
نيابة أحدية ال نيابة غري األحدية من حيث إن هلا القيومية على أعيان املوجودات مبا هي
املوجودات عليه من الكسب إذ هو القائم ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﱠ[الرعد ،]33:ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ
ﳑ ﳒ ﱠ[املدثر ،]38:أي قيدها كسبها فلوال احلق ما متيزت املوجودات بعضها عن
بعض ولكان األمر عينا واحدا كما هو من وجه آخر.
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مثال ذلك :إن اإلنسان من حيث حده الشامل آلحاده واحد العني فإن اآلحاد كلها
عني واحدة من حيث إنسانيتها مع علمنا بأن زيدا ما هو عني عمرو وال عني غريه من
أشخاص األناسي فعني متييز احلق هلا وجودها وعني متييز بعضها عن بعض فألنفسها
ولذلك مل تزد كلمة احلضرة يف كل كائن عنها على كلمة ﴿ﲯ﴾ [النحل ،]40:شيئا
آخر بل انسحب على كل كائن عني ﴿ﲯ﴾ ال غري فلو وقفنا مع ﴿ﲯ﴾ مل نر إال
عينا واحدة وإمنا وقفنا مع أثر هذه الكلمة وهي املكونات فكثرت وتعددت ومتيزت
بأشخاصها فلما اجتمعت يف عني حدها علمنا إن هذه احلقيقة وجدت كلمة احلق فيها
وهي كلمة كُنْ وكن أمر وجودي ال يعلم منه إال اإلجياد والوجود وهلذا ال يقال للموجود
﴿ﲯ﴾ عدما وال يقال له كن معدوما الستحالة ذلك فالعدم نفسي لبعض املوجودات
ولبعضها تابع لعدم شرطه املصحح لوجوده وهبذه احلقيقة كان اهلل خالقا دائما وحافظا
دائما ولو كان على ما يذكره خمالفو أهل احلق القائلون ببقاء األعراض مل يصح أن يكون
احلق خالقا دائما وال حافظا على بعض املوجودات وجودها وإذا مل يزل خالقا دائما فال
يزال مع كل خملوق ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ [احلديد ،]4:وكنتم أمر وجودي بال شك فال
شيء أدق من نيابة الفصل بني الكلمات ملن يعرف ما ذكرناه.
وأما النيابة السابعة فهي النيابة يف األفعال الظاهرة والباطنة يف وجود اإلنسان وهو
ما حيدثه يف نفسه من األفعال والكوائن ال ما حيدثه يف غريه وآيته من كتاب اهلل قوله تعاىل
ﱡﭐﱑ ﱒﱠ[حممد ،]31:والعلم صفة له قدمية وهذا العلم اخلاص الظاهر عن االبتالء هو
ما يريده بالنيابة فيه هنا فقال تعاىل عن نفسه إنه جييب الداعي إذا دعاه وأن ﱡﭐ ﳃ ﳄ
ﳅ ﳆ ﱠ [املؤمنون ،]88:فوصف نفسه بأنه قاهر لكل شيء يف هذه اآلية فإذا ادعينا
حنن الصرب على ما يكلفنا به ومحل املشقة يف ذلك طاعة هلل فدعوناه مث نظرنا أثر ذلك يف
قلوبنا فوجدنا أنه إذا عم الدعاء ذاتنا كلها حبيث إنه ال يبقى فينا جزء له التفاتة إىل الغري
حصلت اإلجابة بال شك على الفور من غري تأخري فعلمنا هبذا االختبار صدق توجهنا ألنا
قد علمنا صدقه فيما أخرب به عن نفسه ولوال مراعاة األدب اإلهلي لكان قولنا بلوناه مبا
دعوناه به حىت نعلم قوله ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ [البقرة ،]186:فإهنا كلمة دعوى
حىت تكون النيابة صحيحة يف قوله ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ
[حممد ،]31:مث طردنا ذلك يف حق كل مدع دعوى من صادق وكاذب فنبنا عنه سبحانه
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يف االختبار واالبتالء فإن كان صاحب دعوى صادقة كالرسل ومن صدق يف دعواه فإنه
يقيم الداللة على صدقه مبا بلوناه به من طلب الداللة كانت الداللة ما كانت كما بلونا به
الكاذب ملا ادعى ما ليس له فلم يقم بوجود ما بلوناه به فقال له النائب ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ
ﲃ ﱠ [البقرة،]258:
ﲄ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ وهو أمر إمكاين ﱡﭐ ﲁ ﲂ
وقامت احلجة عليه فاالبتالء أصله الدعوى فمن ال دعوى له ال ابتالء يتوجه عليه وهلذا ما
كلفنا اهلل حىت قال لنا ﱡﭐ ﱢ ﱣﱠ فقلنا ﱡﭐﱦﱠ[األعراف ،]172:فأقررنا بربوبيته علينا
وإقرارنا بربوبيته علينا عني إقرارنا بعبوديتنا له والعبودية بذاهتا تطلب طاعة السيد فلما
ادعينا ذلك حينئذ كلفنا ليبتلي صدقنا فيما ادعيناه.
فإن قلت :فما علمنا هبذا اإلشهاد امليثاقي الذي ورد به اخلرب فإن ذلك حظ االميان
ال حظ العقل وليس هو بأمر ضروري فكيف يدخل يف هذا االبتالء العاقل الذي ليس
مبؤمن قلنا إن العاقل أوجب على نفسه بعقله تعظيم خالقه واملوجب اهلل ألنه الذي وهبه
ذلك العقل فقام العقل له مقام الرسول لنا فنظر العاقل بعقله يف وجوده ملاذا يستند هل هو
يف نفسه مل يزل كذلك أو هو الذي أوجد نفسه فاستحال عنده األمران وقد تقدم الكالم
يف هذا الكتاب يف هذا املعىن فلما استحال ذلك عنده استند إىل موجد ما هو عينه فنظر
فيما ينبغي لذلك الذي استند إليه فنزهه عن كل نعت يفضي اتصافه به إىل حدوثه وسبب
ذلك قوة النفس حىت ال يتعبدها مثلها أعين ممكنا حمدثا مثلها فإنه قد علم حدوثه فرأى أنه
ينبغي بالدليل أن يكون واحدا ال كثريين ورأى أنه منفي املثلية وأنه على مرتبة توجب له
التعظيم واحلمد والثناء فأوجب عليه العقل الذي هو مبنزلة الرسول عندنا تعظيم جنابه مبا
يستحقه مما أعطته األدلة العقلية فأخذ يف حتميده وتعظيمه وتكبريه وتنزيهه وعلم ما
تستحقه السيادة فعاملها به فناب عن احلق فيما أوجده يف نفسه بنظره من املعرفة به
والعبادة ملوجده ألنه علم بنظره ذلته وافتقاره يف ظهور عينه إىل مظهر بعيد عن الصفات
املوجبة حدوثه فدخل يف هذه النيابة كل عاقل موحد بدليله وإن مل يكن مؤمنا وهو قول
النيب  يف احلديث الصحيح" :من مات وهو يعلم" ،ومل يقل يقول وال يؤمن وإمنا ذكر
العلم خاصة فقال وهو يعلم أنه ال إله إال اهلل دخل اجلنة فكل موحد هلل ففي اجلنة يدخله
اهلل خاصة ال غريه ويشفع املؤمنون واألنبياء يف أهل الكبائر من أهل االميان ألن األنبياء
بعثت باخلري وهو متعلق االميان واملوحدون الذين مل يؤمنوا لكوهنم ما بعث إليهم رسول أو
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كانوا يف فترة فهم الذين حيشر كل واحد منهم أمة وحده فإن بعث يف أمة هو فيهم رسول
فلم يؤمن به مع علمه بأحدية خالقه دخل النار فما خيرج منها إال بإخراج خالقه ألن
اخللود يف النار ال يكون بالنص ألهل التوحيد بأي وجه حصل هلم ومل يوجد فال يبقى يف
النار إال مشرك أو معطل ال عن شبهة وال عن نظر مستوف يف النظر قوته فلم يبق يف النار
إال املقلدة الذين كان يف قوهتم واستعدادهم أن ينظروا فما نظروا.
وهذه مسألة عظيمة الفائدة صحيحة األصل وآيتها من القرآن
ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ [املؤمنون ،]117:يعين يف زعمه أنه برهان وإن مل يكن برهانا يف نفس
األمر فهو قد وىف وسعه فإن اهلل ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱠ [الطالق ،]7:وهو أمر يتفاضل
ﳁ ﱠ [املؤمنون ،]117:هل وىف ما آتاه اهلل من النظر يف
فيه الناس فقال ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳂ
ذلك أم ال مث قال ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ [املؤمنون ،]117:وليس الكافر إال من علم مث ستر
وإن مل يعلم فما هو كافر مث أمر نبيه أن يقول ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﱠ [املؤمنون ،]118:هذه
الفرق اليت وفت النظر استطاعتها اليت آتيتها فلم تصل إال إىل التعطيل أو الشرك ﱡﭐ ﳌ ﳍ
ﳎ ﱠ [املؤمنون ،]118:فإهنم ما تعدوا ما آتاهم اهلل فشفع هنا فيهم رسول اهلل  من
حيث ال يشعرون فإذا نالتهم السعادة باخلروج من النار وقد غفر هلم اهلل بسؤال الرسول
فيهم إذ قال ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ حني أمره اهلل بذلك وما أمره هبذا الدعاء إال ليجيبه فأجابه
يف ذلك فعرفوا قدر رسول اهلل  عند ذلك إذا دخلوا اجلنة فينتمون إليه فيها ألنه السيد
األكرب وهذا الدعاء يعم كل من هو هبذه املثابة من وقت آدم إىل نفخة الصعق ألنه ما
خصص يف دعوته إال من هذه صفته ومن ينبغي أن يرحم ويغفر له وينبغي لكل نائب منا
أن حيضر يف نفسه هذه الفرق وكل من له عذر من األمم يف ختلفه عن احلق الذي هو يف
نفس األمر أن يقول ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ فإن اهلل تعاىل يضرب له بسهم يف
هذه الشفاعة فال تغفل يا ويل عن حظك منها وال تكن ممن غلب اليبس عليه فحجر رمحة
اهلل إن تصيب إال املؤمن ومل يفرق بني من يأخذها وتتناوله بطريق الوجوب ممن تتناوله من
عني املنة فهذه شفاعة من الرسول والنواب هلؤالء يف الدنيا يقوم هبا احلق يف اآلخرة هلم من
حيث ال يعلمون حىت يدخلوا اجلنة فإذا دخلوها رأينا فيهم العالمة اليت تعطينا فيهم قبول
الشفاعة الدنيوية فينبغي لكل تال إذا تال القرآن أن يتدبره ويأخذ كل أمر أمر اهلل به نبيه
 أن يبلغه أو يقوله أو يعلمه فليقله يف تالوته وال يكون حاكيا بل يكون صاحب نية
ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
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وقصد وابتهال يف ذلك وأنه مأمور به من احلق إن أراد أن يكون من هذا احلزب النبوي
فإن اهلل أخفى النبوة يف خلقه وأظهرها يف بعض خلقه فالنبوة الظاهرة هي اليت انقطع
ظهورها وأما الباطنة فال تزال يف الدنيا واآلخرة ألن الوحي اإلهلي واإلنزال الرباين ال
ينقطع إذ كان به حفظ العامل فجميع العامل هلم نصيب من هذا اإلنزال والوحي فمنه ما
ذكره مثل قوله ﱡﭐ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱠ [النحل ،]68:وﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ [النمل،]18:
وقال اهلدهد لسليمان  ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﱠ ﭐ[النمل ،]22:وقد قال النيب  يف
اجملتهدين ما قال وما فرض هلم اإلصابة يف كل ما اجتهدوا فيه وإمنا فرض هلم األجر يف
ذلك أصابوا أم أخطأوا وفضل بني املصيب واملخطئ يف األجر وهذه نيابة عجيبة رفيعة
املقدار ال يعلمها كل أحد.
وأما النيابة الثامنة اليت شفعت وترية احلق من حيث إنه تعاىل جملى هلا وهي جملى له
فهو ينظر نفسه فيها نظر كمال وهي تنظر نفسها فيه نظر كمال وذلك راجع إىل ما هو
عليه احلق تعاىل من األمساء اإلهلية فال تظهر هذه الصورة إال يف مرآة اإلنسان الكامل الذي
هو ظله الرمحاين فنصب له عرشا استوى عليه على التقابل من عرشه املنسوب إليه حبكم
االستواء عليه ومثاله ما وصف احلق به أهل اجلنة ﱡﭐ ﱬ ﱠ[الطور ،]20:ﱡﭐ ﲸ ﲹ
ﲺﱠ[الصافات ،]44:أي يقابل بعضهم بعضا واالتكاء االعتماد بصفة اجلربوت فاتكاء
احلق عليه فيما ظهر من احلق وبطن من اإلنسان الكامل فإنه يعلو على متكئه واإلنسان
الكامل يتكئ أيضا على ربه فيما يظهر به اإلنسان من النيابة حني يبطن احلق فيها فتنسب
املشاهدة وما يشهد إىل الشاهد ال إىل أمر آخر كما ينسب يف حضرة األفعال الفعل
بالعوائد إىل املخلوق واحلق مبطون فيه وينسب الفعل خبرق العادة إىل اهلل ال إىل املخلوق
ألنه خارج عن قدرة املخلوق فيظهر احلق وإن كان ال يظهر إال يف اخللق وإمنا ثىن اخللق
وجود احلق ألن كل حقيقة تعقل للحق ال تعقل جمردة عن اخللق فهي تطلب اخللق بذاهتا
فالبد من معقولية حق وخلق ألن تلك احلقيقة اإلهلية من احملال أن يكون هلا تعلق أثري يف
ذات احلق ومن احملال أن تبقي معطلة احلكم ألن احلكم هلا ذايت فالبد من معقولية اخللق
سواء اتصف بالوجود أو بالعدم فإن ثبوت عينه يف العدم به يكون التهيؤ لقبول اآلثار
وثبوته يف العدم كالبزرة لشجرة الوجود فهو يف العدم بزرة ويف الوجود شجرة:
ااااااااا

ج ااااااااي ج اااااااا ج

ااااااااو جااااااااا

ج
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اااااااا ج ااااااااا ج اااااااا جياااااااامج اااااااا جنااااااااا ج

اااااااااا وج اااااااااا ج ااااااااااا ز ج

ج اااااااااا ج

إ اااااااااااااا ج ااااااااااااااولج ااااااااااااااي ج ناااااااااااااا ج

وإذ واألمر على ما ذكرناه فما يف العلم إال الشفع وهو تثنية اجلمع ألن احلقائق
اإلهلية كثرية واحملققات على قدرها أيضا فثنت احملققات احلقائق يف العلم وإن مل تتصف
بالوجود العيين:
ج
نااااا ج اااااا ج اااااي ج اااااوج اااااو ج شااااا
اااااااااااوج لج ااااااااااا ج اااااااااااي ج ج واااااااااااا ج
ن ااااااااااوج سااااااااااو ج اااااااااا ج نااااااااااظج ناااااااااا ج
اااااااااااااو ج ياااااااااااا جا نااااااااااااا ج
ز ناااااااااااا ج

ج اااااولج ااااا ج ناااااوج ج اااااو ج ق ااااا
ااااااوج لج اااااا ج اااااا ج ن ااااااي ج ااااااا
ااا ج اااو ج اااالج ااا ج ااا ج ااا ج فقااا
ااااااااا
اااااااااوج لجسااااااااا و ج قيااااااااا ج

وملا ظهر حكم تثنية األمر املعلوم يف نفسه مل يصح إال باملثلية ال غريها ألنه لو مل
يكن مثال ما عمه بذاته وال قابلة وليس إال اإلنسان الكامل أو جمموع العامل باإلنسان
فاإلنسان البد منه فلنقتصر عليه وحكم الثبوت بني اهلل واإلنسان الكامل خالف حكم
الوجود فبحكم الوجود يكون اإلنسان هو الذي ثىن وجود احلق وليس حلكم الثبوت هذا
املقام فإن احلق واخللق معا يف الثبوت وليس معا يف الوجود فلما كان األمر يف الثبوت على
السواء أعطيناه صورة االعتدال وعدم امليل إىل أحد اجلانبني وهذه هي املنزلة الرفيعة املنار
العامة اآلثار فإذا ظهر احلق يف الصور مل تقم املثلية االعتدالية فكان املثل حبسب الصورة
املتجلي فيها فإن كانت صورة روحية ينسب إليها ما هي عليه األرواح من احلكم وإن
كانت صورة جسمية ينسب إليها ما هي عليه صور األجسام الظاهرة من احلكم وهو
اتصافه باألوصاف الطبيعية من تغري األحوال يف الغضب والرضي والفرح والنزول واهلرولة
فإذا أثبت لك احلق عن نفسه أمرا ما فانظر فيما أثبته ألي صورة هو فاحكم عليه حبكم ما
هو به لتلك الصورة وما مث إال مثل أو غري مثل فهذا حكم هذه النيابة الثامنة قد استوفيناه.
وأما النيابة التاسعة فهي الظهور يف الربزخ املعقول الذي بني املثلني وهو الفصل
الذي يكون بني احلق واإلنسان الكامل فإن هذا الفصل أوجب متيز احلق من اخللق فينظر
مبن هو أليق وموضعه يف ضرب املثال الظل الذي يف الشخص املمتد عنه الظل املمدود
فالظل القائم به بني الشخص والظل املمدود املنفصل عنه ذلك هو الربزخ وهو بالشخص
القائم ألصق فهو به أحق فباحلق كان ميز اخللق عنه ال باخللق مييز احلق عنه ألن اخللق
متلبس بنعوت احلق وليس احلق متلبسا باخللق ولذلك كان ظهور اخللق باحلق ومل يكن
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ظهور احلق باخللق لكون احلق مل يزل ظاهرا لنفسه فلم يتصف باالفتقار يف ظهوره إىل
شيء كما اتصف اخللق باالفتقار يف ظهوره لعينه يف عينه إىل احلق ونريد باخللق هنا
اإلنسان الذي له املثلية ال غريه فإن هذا الفصل وقع بني املثلني فللفصل حكم املثلني بال
شك ألنه يقابل كل مثل بذاته ولواله ملا متيز املثل عن مثله ومثليتك له قوله ﱡﭐ ﲄ ﲅ
ﲈ ﱠ [احلديد ،]7:وقوله ﱡﭐ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ
ﲆﲇ ﲉ
ﲽ ﱠ [الزخرف ،]32:بإعطاء كمال
ﲾ
ﳠ ﱠ [االنعام ...]165:ﭐﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ
اإلنسانية وهو الصورة لبعضهم وهم الذين رفعهم اهلل واملرفوع عليهم هم األناسي
احليوانيون ومثليته لك أن جعل نفسه لك وكيال فيما هو حق لك فيتصرف فيه عنك حبكم
الوكالة املطلقة املفوضة الدورية فإن وكالة احلق البد أن تكون دورية اعتناء من اهلل بعبده
ألنه خلقه صاحب غفالت ونسيان والغفلة والنسيان أحوال تطرأ على هذه النشأة اإلنسانية
واألحوال هلا احلكم مطلقا يف كل من اتصف بالوجود ال أحاشي موجودا من موجود فإذا
غفل اإلنسان يف حركة ما من حركاته فتصرف فيها بنفسه فذلك التصرف النفسي عزل
احلق عن الوكالة فإذا كانت الوكالة دورية كان كل ما انعزل احلق عن هذه الوكالة
بالتصرف النفسي ويل األمر فلم يتصرف إال اهلل فإن اهلل أمرك أن تتخذه وكيال يف سورة
املزمل فهذه فائدة الوكالة الدورية وهي عن أمره تعاىل عبده وجعلها يف التوحيد فقال ﱡﭐﱳ
ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ [املزمل ،]9:إشارة إىل التصرف يف اجلهات وما ذكر
منها إال املشرق وهو الظاهر واملغرب وهو الباطن وبالعني الواحدة اليت هي الشمس إذا
طلعت أحدثت اسم املشرق وإذا غربت أحدثت اسم املغرب ولإلنسان ظاهر وباطن ﱡﭐ ﱶ
ﱷﱸﱹﱺﱻﱠ يف ظاهرك وباطنك فإنه ﱡﭐﱳﱴﱵﱠ فانظر ما أعجب القرآن.
وهذه النيابات كلها اليت ذكرناها ونذكرها نيابات توحيد ال غري ذلك فإن ظهرت
أنت مل يكن الظاهر إال هو وإن مل تظهر فهو هو إذ الواحد ال ينقسم يف نفسه إال باحلكم
والنسب وهو تعاىل ذو أمساء كثرية فهو ذو نسب وأحكام فأحديته بنا أحدية الكثرة والعني
واحدة وهلذا ينسب الظهور لنا يف وقت وينسب إليه يف وقت ويضاف إليه يف حكم
ويضاف إلينا يف حكم فقد تبني لك أن عني ما قام فيه اإلنسان عني ما قام فيه احلق بني
ظاهر وباطن فإذا ظهر من ظهر بطن اآلخر وكانت النيابة للظاهر عن الذي بطن وكانت
النيابة للذي بطن فيما بطن فيه عن الذي ظهر فال يزال حكم اخلالفة والوكالة وهي خالفة
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ونيابة دائما أبدا دنيا وآخرة فإن احلق ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱠ من أيام األنفاس
[الرمحن ،]29:ما وكلته فيه فإنه لك يتصرف ولك يصرف فيما استخلفك فيه فأنت
تتصرف عن أمر وكيلك فأنت خليفة خليفتك كما أنه ملك امللك بالوكالة فهذا عني ما
هو الوجود عليه وما بيننا وبني الناس فرق يف ذلك يف نفس األمر إال أين أعرف وهم ال
يعرفون ذلك ألجل األغطية اليت على عني بصريهتم واألكنة واألقفال اليت على قلوهبم
وفيها.

ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ

وأما النيابة العاشرة فهي نيابة توحيد املوتى فإنه باملوت تنكشف األغطية ويتبني
احلق لكل أحد ولكن ذلك الكشف يف ذلك الوقت يف العموم ال يعطي سعادة إال ملن كان
من العامة عاملا بذلك فإذا كشف الغطاء فرأى ما علم عينا فهو سعيد وأما أصحاب
الشهود هنا فهو هلم عني وعند كشف الغطاء تكون تلك العني هلم حقا فينتقل أهل
الكشف من العني إىل احلق وينتقل العامل من العلم إىل العني وما سوى هذين الشخصني
فينتقلون من العمي إىل األبصار فيشهدون األمر بكشف غطاء العمي عنهم ال عن علم
تقدم فالبد من مزيد لكل طائفة عند املوت ورفع الغطاء وهلذا قال من قال من الصحابة لو
كشف الغطاء فأثبت لك أن مث غطاء مث قال ما ازددت يقينا يعين فيما علم إذا عاينه فال
يزيد يقينا يف العلم لكن يعطيه كشف الغطاء أمرا مل يكن عنده فيصح قوله ما ازددت يقينا
يف علمه إن كان ذا علم ويف عينه إن كان ذا عني ال أنه ال يزيد بكشف الغطاء أمرا مل
يكن له إذ لو كان كذلك لكان كشف الغطاء يف حق من هذه صفته عبثا معرى عن
الفائدة:
ااااااااااااالج جساااااااااااااألج
ااااااااااااا ج ن ياااااااااااااو ج ويااااااااااااا ج نااااااااااااا جججججججججججج
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ويناااااااااااااظج ناااااااااااااي ج

يف معرفة منزل وزراء املهدي الظاهر يف آخر الزمان الذي بشر به

رسول اهلل 

وهو من أهل البيت

إ ج ااااااااااااو جإ اااااااااااا ج اااااااااااا ي ج قياااااااااااا ج
ااااااااااا ج
نااااااااااامجإ ج ااااااااااا جزسااااااااااازق ج
إ ج ااااااااااااا ج ااااااااااااا ج ااااااااااااا ج نااااااااااااا ج
اااااااااالج اااااااااا ج اااااااااا ج اااااااااا ج ن زاااااااااا ج

ج
ني ااااااااااوج ناااااااااامج اااااااااا جياااااااااا
ا ااااااااااا جهااااااااااالي ج سااااااااااا جياااااااااااا ج
ااااااااااوج ناااااااااا ج ي ااااااااااوجي ياااااااااا ج ياااااااااا ج
ااااااا جإ جيااااااا ج نااااااا ج هااااااا ج قيااااااا ج

اعلم أيدنا اهلل أن هلل خليفة خيرج وقد امتألت األرض جورا وظلما فيملؤها قسطا
وعدال لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد طول اهلل ذلك اليوم حىت يلي هذا اخلليفة من عترة
رسول اهلل  من ولد فاطمة يواطئ امسه اسم رسول اهلل  جده احلسني بن علي بن أيب
طالب يبايع بني الركن واملقام يشبه رسول اهلل  يف خلقه بفتح اخلاء وينزل عنه يف اخللق
بضم اخلاء ألنه ال يكون أحد مثل رسول اهلل  يف أخالقه واهلل يقول فيه ﱡﭐﲋ ﲌ ﲍ
ﲎﱠ[القلم ،]4:هو أجلي اجلبهة أقىن األنف أسعد الناس به أهل الكوفة يقسم املال
بالسوية ويعدل يف الرعية ويفصل يف القضية يأتيه الرجل فيقول له يا مهدي أعطين وبني
يديه املال فيحثي له يف ثوبه ما استطاع أن حيمله خيرج على فترة من الدين يزع اهلل به ما
ال يزع بالقرآن ميسي جاهال خبيال جبانا ويصبح أعلم الناس أكرم الناس أشجع الناس
يصلحه اهلل يف ليلة ميشي النصر بني يديه يعيش مخسا أو سبعا أو تسعا يقفو أثر رسول اهلل
 ال خيطئ له ملك يسدده من حيث ال يراه حيمل الكل ويقوي الضعيف يف احلق ويقري
الضيف ويعني على نوائب احلق بفعل ما يقول ويقول ما يعلم ويعلم ما يشهد يفتح املدينة
الرومية بالتكبري يف سبعني ألفا من املسلمني من ولد إسحاق يشهد امللحمة العظمى مأدبة
اهلل مبرج عكا يبيد الظلم وأهله يقيم الدين ينفخ الروح يف اإلسالم يعز اإلسالم به بعد ذله
وحييا بعد موته يضع اجلزية ويدعو إىل اهلل بالسيف فمن أىب قتل ومن نازعه خذل يظهر من
الدين ما هو الدين عليه يف نفسه ما لو كان رسول اهلل  حلكم به يرفع املذاهب من
األرض فال يبقى إال الدين اخلالص أعداؤه مقلدة العلماء أهل االجتهاد ملا يرونه من احلكم
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خبالف ما ذهبت إليه أئمتهم فيدخلون كرها حتت حكمه خوفا من سيفه وسطوته ورغبة
فيما لديه يفرح به عامة املسلمني أكثر من خواصهم يبايعه العارفون باهلل من أهل احلقائق
عن شهود وكشف بتعريف إهلي له رجال إهليون يقيمون دعوته وينصرونه هم الوزراء
حيملون أثقال اململكة ويعينونه على ما قلده اهلل ينزل عليه عيسى ابن مرمي باملنارة البيضاء
بشرقي دمشق بني مهرودتني متكئا على ملكني ملك عن ميينه وملك عن يساره يقطر رأسه
ماء مثل اجلمان يتحدر كأمنا خرج من دمياس والناس يف صالة العصر فيتنحى له اإلمام من
مقامه فيتقدم فيصلي بالناس يؤم الناس بسنة حممد  يكسر الصليب ويقتل اخلنزير ويقبض
اهلل املهدي إليه طاهرا مطهرا ويف زمانه يقتل السفياين عند شجرة بغوطة دمشق وخيسف
جبيشه يف البيداء بني املدينة ومكة حىت ال يبقى من اجليش إال رجل واحد من جهينة
يستبيح هذا اجليش مدينة الرسول  ثالثة أيام مث يرحل يطلب مكة فيخسف اهلل به يف
البيداء فمن كان جمبورا من ذلك اجليش مكرها حيشر على نيته القرآن حاكم والسيف مبيد
ولذلك ورد يف اخلرب "أن اهلل يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن".
وإذا علم اإلمام املهدي هذا عمل به فيكون أصدق أهل زمانه فوزراؤه اهلداة وهو
املهدي فهذا القدر حيصل للمهدي من العلم باهلل على أيدي وزرائه وأما ختم الوالية
احملمدية فهو أعلم اخللق باهلل ال يكون يف زمانه وال بعد زمانه أعلم باهلل ومبواقع احلكم منه
فهو والقرآن إخوان كما إن املهدي والسيف إخوان وإمنا شك رسول اهلل  يف مدة إقامته
خليفة من مخس إىل تسع للشك الذي وقع يف وزرائه ألنه لكل وزير معه سنة فإن كانوا
مخسة عاش مخسة وإن كانوا سبعة عاش سبعة وإن كانوا تسعة عاش تسعة فإنه لكل عام
أحوال خمصوصة وعلم ما يصلح يف ذلك العام خص به وزير من وزرائه فما هم أقل من
مخسة وال أكثر من تسعة ويقتلون كلهم إال واحدا منهم يف مرج عكا يف املائدة اإلهلية اليت
جعلها اهلل مائدة لسباع الطري واهلوام وذلك الواحد الذي يبقى ال أدري هل يكون ممن
استثىن اهلل يف قوله تعاىل ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎﱠ[الزمر ،]68:أو ميوت يف تلك النفخة وأما اخلضر الذي يقتله الدجال يف زعمه ال يف
نفس األمر وهو فىت ممتلئ شبابا هكذا يظهر له يف عينه وقد قيل إن الشاب الذي يقتله
الدجال يف زعمه أنه واحد من أصحاب الكهف وليس ذلك بصحيح عندنا من طريق
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الكشف وظهور املهدي من شروط قرب الساعة ويكون فتح مدينة الروم وهي
القسطنطينية العظمى وامللحمة الكربى اليت هي املأدبة مبرج عكا وخروج الدجال يف ستة
أشهر ويكون بني فتح القسطنطينية وخروج الدجال مثانية عشر يوما ويكون خروجه من
خراسان من أرض املشرق موضع الفنت تتبعه األتراك واليهود خيرج إليه من أصبهان وحدها
سبعون ألفا مطيلسني يف أتباعه كلهم من اليهود وهو رجل كهل أعور العني اليمىن كان
عينه عنبة طافية مكتوب بني عينيه كاف فاء راء فال أدري هل املراد هبذا اهلجاء كفر من
األفعال أو أراد به كفر من األمساء إال أنه حذف األلف كما حذفتها العرب يف خط
املصحف يف مواضع مثل ألف الرمحن بني امليم والنون وكان  يستعيذ وأمرنا باالستعاذة
من فتنة املسيح الدجال ومن الفنت فإن الفنت تعرض على القلوب كاحلصري عودا عودا فأي
قلب أشرهبا نكتت فيه نكتة سوداء نعوذ باهلل من الفنت.
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يف معرفة منزل مفاتيح خزائن اجلود
نااااااااا ج اااااااااوج ج اااااااااولج ااااااااا جااااااااااأن
اااااااا ج اااااااا ي ج اااااااا مج ناااااااا ج ايااااااااا
ااااااااااا ج اااااااااااو ج اااااااااااوجيقااااااااااا لج ايااااااااااا
ج سااااااااااااو ج اااااااااااا ي جي وياااااااااااامج ااااااااااااو
اااااااااااا
ااااااااااااوج ناااااااااااا ج زنونااااااااااااوج
إ جزشااااااااااأج ناااااااااا ج ناااااااااا ج و اااااااااامجهاااااااااال
ااااااااااالجهااااااااااال ج او ااااااااااا ج ااااااااااامج ااااااااااا
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ناااااااا ج ااااااااوج ناااااااا ج اااااااا مجزاااااااا
جهااااااا جشااااااا ا ج ااااااالوج نيااااااا ج ااااااا
ااااااااااا جإ ااااااااااا ج ااااااااااا ج قنااااااااااا جز اااااااااااو
اااااااااااااا جيأزياااااااااااااامجسااااااااااااااون ج ز ااااااااااااااو
ج ااااااااااامج ااااااااااا جا ااااااااااا جل ج ياااااااااااو
جزشااااااااااااأج اااااااااااا ج ناااااااااااايمجيقااااااااااااو
اااااااااااو
اااااااااا ج اااااااااااا ج يااااااااااا ج

اعلم أيدنا اهلل وإياك أنه ما من شيء أوجده اهلل يف العامل الذي ال أكمل منه يف
اإلمكان إال وله أمثال يف خزائن اجلود وهذه اخلزائن يف كرسيه وهذه األمثال اليت حتتوي
عليها هذه اخلزائن ال تنتهي أشخاصها فاألمثال من كل شيء توجد يف كل زمان فرد يف
الدنيا واآلخرة لبقاء كل نوع وجد منه ما وجد واختلف أصحابنا يف هذا النوع اإلنساين
هل تنقطع أشخاصه بانتهاء مدة الدنيا أم ال فمن مل يكشف قال بانتهائه ومن كشف قال
بعدم انتهائه وإن التوالد يف اآلخرة يف هذا النوع اإلنساين باق يف املثل يف نكاح الرجل
املرأة اآلدمية اإلنسانية على صورة أذكرها والتوالد أيضا بني جنسني خمتلفني ومها بنو آدم
واحلور الاليت أنشأهن اهلل يف اجلنان على صورة اإلنسان ولسن بأناسي فتوالدمها بنكاح
بينهما يف اإلنس واحلور ويتناكحان يف الزمن الفرد ينكح الرجل إذا أراد مجيع من عنده من
النساء واحلور من غري تقدم وال تأخر مثل فاكهة اجلنة ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ [الواقعة،]33:
بل بقطف دان من غري فقد مع وجود أكل وطيب طعم فإذا أفضى الرجل إىل احلوراء أو
اإلنسية له يف كل دفعة شهوة ولذة ال يقدر قدرها لو وجدها يف الدنيا غشى عليه من شدة
حالوهتا فتكون منه يف كل دفعة ريح مثرية خنرج من ذكره فيتلقاها رحم املرأة فيتكون من
حينه فيها ولد يف كل دفعة ويكمل نشؤه ما بني الدفعتني وخيرج مولودا مصورا مع النفس
اخلارج من املرأة روحا جمردا طبيعيا فهذا هو التوالد الروحاين يف البشري بني اجلنسني
املختلفني واملتماثلني فال يزال األمر كذلك دائما أبدا ويشاهد األبوان ما تولد عنهما من
ذلك النكاح وهم كاملالئكة الذين يدخلون البيت املعمور وال يعودون إليه أبدا هذا صورة
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توالد هذا النوع اإلنساين وال حظ هلؤالء األوالد يف النعيم احملسوس وال بلغوا مقام النعيم
املعنوي فنعيمهم برزخي كنعيم صاحب الرؤيا مبا يراه يف حال نومه وذلك ملا يقتضيه
النشء الطبيعي فال يزال النوع اإلنساين يتوالد ولكن حكمه ما ذكرناه.
وأما توالد األرواح البشرية فإن هلما يف اآلخرة مثل ما هلما يف الدنيا اجتماعات
برزخيات مثل ما يرى النائم يف النوم أنه ينكح زوجته ويولد له فإذا أقيم العبد يف هذا املقام
سواء كان يف الدنيا أو يف اآلخرة ونكح الرجل من حيث روحه زوجته من حيث روحها
يتولد بينهما من ذلك النكاح أوالد روحانيون ما يكون حكمهم حكم املولدين من النكاح
احلسي يف األجسام والصور احملسوسات اليت تقدم ذكرها فيخرج األوالد مالئكة كراما ال
بل أرواحا مطهرة وهذا هو توالد األرواح ولكن البد أن يكون ذلك عن جتل برزخي
فتجلى احلق يف الصور املقيدة فإن الربزخ أوسع احلضرات جودا وهو جممع البحرين حبر
املعاين وحبر احملسوسات فاحملسوس ال يكون معىن واملعىن ال يكون حمسوسا وحضرة اخليال
اليت عربنا عنه مبجمع البحرين هو جيسد املعاين ويلطف احملسوس ويقلب يف عني الناظر عني
كل معلوم فهو احلاكم املتحكم الذي حيكم وال حيكم عليه مع كونه خملوقا إال إن األنفاس
اليت تظهر من تنفس احلوراء أو اآلدمية إذا كانت صورة ما ظهرت فيه من نفس النكاح
خيرج خمالفا للنفس الذي ال صورة فيه مييزه أهل الكشف وال يدرك ذلك يف اآلخرة إال
أهل الكشف يف الدنيا وصورة هذا النشء املتولد عن هذا النكاح يف اجلنة صورة نشء
املالئكة أو الصور من أنفاس الذاكرين اهلل وما خيلق اهلل من صور األعمال وقد صحت
األخبار بذلك عن رسول اهلل  وإمنا جعلنا الكرسي موضع هذه اخلزائن ألن الكرسي لغة
عبارة عن العلم كما قال ﱡﭐ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﱠ [البقرة ،]255:أي علمه وكذلك هو
هنا.
فإن اخلزائن فيها أشخاص األنواع وهذه األشخاص ال تتناهى وما ال يتناهى ال
يدخل يف الوجود إذ كل ما حيصره الوجود فإنه متناه فالبد أن يكون الكرسي هنا علمه
فإن علمه حميط مبا ال يتناهى فال تتخيل يف الكرسي الذي ذكرناه أنه هذا الكرسي الذي
فوق السماوات ودون العرش فإنه كرسي حمصور موجود متناهي األجزاء.
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خزائن اجلود
من خزائن اجلود :عبادة اهلل بالغيب عني عبادته بالشهادة
اااااااااا جسااااااااااز ج اااااااااا ج اااااااااا جيفشاااااااااا ج ج
اااااااااااااايمج فيااااااااااااااوج ناااااااااااااا جنااااااااااااااو ج
زاااااااااااااااو مجهللاج اااااااااااااالوج اااااااااااااا جياااااااااااااا ل ج
الناااااااااااااااااااااا ج نشاااااااااااااااااااااان وج ن ااااااااااااااااااااااو ج

اااااااال مج شاااااااا دج اااااااالوج اااااااا ج فاااااااا ج
يااااااااااا جا اااااااااااي ج قااااااااااالج جاو ا ااااااااااا ج
ي ااااااا ج ي اااااااوج ااااااا جاااااااا ج ااااااا ج ااااااا ج
ااااااا ج ااااااالج اااااااوجي ااااااا ج ج ااااااا ج ااااااا ج

من خزائن اجلود :وهو ما ختزنه األجسام الطبيعية من األنوار

اليت هبا يضيء كوهنا وإن ظهرت يف أعيننا مظلمة كما خيرج اللنب
ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ[النحل ،]66:ختزنه ضروع مواشيهم وإبلهم هلم كما خيرج من
بطون النحل ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﱠ[النحل ،]69:واهلل يقول ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ
ﲜﱠ[النور ،]35:ولو ال النور ما ظهر للممكنات عني وقول رسول اهلل  يف دعائه:
ﲝ
"اللهم اجعل يف مسعي نورا ويف بصري نورا ويف شعري نورا حىت قال واجعلين نورا" ،وهو
كذلك وإمنا طلب مشاهدة ذلك حىت يظهر لإلبصار فإن النور املعنوي خفي ﱡﭐ ﱕ ﱖ
ﱗ ﱠ[األنعام ،]103:فأراد رسول اهلل  أن يدرك باحلس ما أدركه باإلميان والعقل
وذلك ال يظهر إال ألرباب اجملاهدات:
ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

نااااااااااااو ج اااااااااااا ج

و هااااااااااااوج ااااااااااااا

ججج ج جز اااااااون ج اااااااوج ااااااا جز هاااااااوج

نااااااا ج

ج

فنحن نعلم أن مث نار أو ال نرى هلا تسخينا يف احلجر وال إحراقا يف املرخ والعفار
وهكذا مجيع املوجودات ملن نظر واستبصر أو من شاهد فاعترب فاحلق خمبوء يف اخللق من
كونه نورا فإذا قدحت زناد اخللق بالفكر ظهر نور احلق من عرف نفسه عرف ربه فمن
عرف القدح وميز الزناد فالنار عنده فهو ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ[الزمر ،]22:مىت شاء أظهرها
فهو الظاهر ومىت شاء أخفاها فهو الباطن فإذا بطن ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى ،]11:وإذا
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ظهر ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒﱠ[الشورى ،]11:فالقادح ما جاء بنور من عنده فاحلق معنا أينما كنا
يف عدم أو وجود فبمعيته ظهرنا فنحن ذو نور وال شعور لنا:
نناااااااااا ج ااااااااااوج ج اااااااااا ج ااااااااااي ج ننااااااااااو ج
اااااااااااي ج ااااااااااا ج
ااااااااااان ج يااااااااااا ج

ن اااااا ج ااااااوج ن اااااا ج اااااا جناااااا جل زاااااا ج
ز ااااااااااا ج ااااااااااا ج سااااااااااا ون ج ااااااااااافوز ج

وإمنا قلنا حنن كثري وهو واحد ألن األزند كثري والنار من كل زناد منها واحد العني
فسواء كان الزناد حجرا أو شجرا وهلذا اختلفت املقاالت يف اهلل واملطلوب واحد فكل ما
ظهر لكل طالب فليس إال اهلل ال غريه فالكل منه بدأ وإليه يعود وإمنا مسي طالب النار يف
الزناد قادحا ألن طلب احلق من اخللق ليعرف ذاته قدح يف العلم الصحيح بذاته فإنه ال
يعلم منه إال املرتبة وهي كونه إهلا واحدا خاصة فإن رام العلم بذاته وهي املشاهدة وال
تكون املشاهدة إال عن جتليه وال يكون ذلك إال بالقدح فيه فإنك ال تراه إال مقيدا قيده
عقلك بنظره وجتلى لك يف صورة تقييدك وهذا قدح فيما هو عليه يف نفس األمر ولو ال ما
أنت يف نفسك ذو نور عقلي ما عرفته وذو نور بصري ما شهدته فما شهدته إال بالنور
وما مث نور إال هو فما شهدته وال عرفته إال به فهو نور السموات من حيث العقول
واألرض من حيث األبصار وما جعل اهلل عز وجل صفة نوره إال بالنور الذي هو املصباح
وهو نور أرضي ال مساوي فشبه نوره باملصباح ورؤيتنا إياه كرؤيتنا الشمس والقمر أي
وإن كان كاملصباح فإنه يعلو يف الرؤية واإلدراك عن رؤية املصباح فهو بنفسه أرضى ألنه
لوال نزوله إلينا ما عرفناه وهو بالرؤية مساوي فانظر ما أحكم علم الشارع باهلل أين هو من
نظر العقل وهلذا قال :ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ ألنه نور والنور ال يدرك إال بالنور فال يدرك إال
ﱚ ﱠ ألنه نور ﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱠ ألنه يلطف وخيفى يف عني ظهوره فال
ﱛ
به ﱡﭐ ﱘ ﱙ
يعرف وال يشهد كما يعرف نفسه ويشهدها ﱡﭐ ﱞ ﱠ [االنعام ،]103:علم ذوق وما
قال ال تدركه األنوار:
نااااااااا ج ج نااااااااا ج ااااااااا جزشااااااااا

ج اااااااااي ج

اااااااا ج ج قاااااااالج اااااااا جي

اااااااا ج اااااااا

فبالنور الكوين واإلهلي كان ظهور املوجودات اليت مل تزل ظاهرة له يف حال عدمها
كما هي لنا يف حال وجودها فنحن ندركها عقال يف حال عدمها وندركها عينا يف حال
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ج

وجودها واحلق يدركها عينا يف احلالني فلو ال إن املمكن يف حال عدمه على نور يف نفسه
ما قبل الوجود وال متيز عن احملال فبنور إمكانه شاهده احلق وبنور وجوده شاهده اخللق
فبني احلق واخللق ما بني الشهودين فاحلق نور يف نور واخللق نور يف ظلمة يف حال عدمه.
وأما يف حال وجوده فهو نور على نور ألنه عني الدليل على ربه وما حيتمل هذا
الوصل أكثر من هذا فإن فيه مكرا خفيا لعدم املثل للحق وال يتمكن أن يشهد ويعلم إال
ﲢﲤﲥ
ﲣ
بضرب مثل وهلذا جعل لنا اهلل نور السموات واألرض ﱡﭐ ﲠ ﲡ
ﲦ ﲨ ﲩﲪﲫ ﲬﲭﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲﲳﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹﲺ
ﲧ

ﲿ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ من هذين النورين فيعلم املشبه واملشبه به
ﲻ ﱠ مث قال ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﳀ
ﲼ
ﳇ ﳈ ﳉﱠ [النور ،]35:فجعله ضرب مثل للتوصيل وجيوز يف ضرب األمثال احملال
الذي ال ميكن وقوعه فكما ال يكون احملال الوجود وجودا بالفرض كذلك ال يكون اخللق
حقا بضرب املثل فما هو موجود بالفرض قد ال يصح أن يكون موجودا بالعني ولو كان
عني املشبه ضرب املثل ملا كان ضرب مثل إال بوجه فال يصح أن يكون هنا ما وقع به
التشبيه وضرب املثل موجودا إال بالفرض فعلمنا بضرب هذا املثل إننا على غاية البعد منه
تعاىل يف غاية القرب أيضا وهلذا قبلنا ضرب املثل فجمعنا بني البعد والقرب وتسمى لنا
بالقريب والبعيد فكما هو ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[الشورى ،]11:هو ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏﱠ[ق ،]16:ﱡﭐﱔ ﱕ ﱖ ﱠ [الشورى ،]11:فهو القريب باملثل البعيد بالصورة
ألن فرض الشيء ال يكون كهو وال عني الشيء ويف هذا الوصل إفاضة احلاج من عرفة إىل
مجع ومن مجع إىل مين فإن إفاضة عرفات ليال وإفاضة مجع هنار الصائم وإن شئت قلت
هنارا من غري إضافة واحلج جيمع ذلك كله فقبل تفصيل اليوم الزماين الذي هو الليل والنهار
كما إن فيه ما يشوش العقول عن نفوذ نورها إىل رؤية املطلوب وهو حجاب لطيف لقربه
من املطلوب فإن الشوق أبرح ما يكون إذا أبصر احملب دار حمبوبه قال الشاعر:
ﳆ
ﳅ
ﱡﭐ ﳄ

ااااااااا

ج ااااااااوجي اااااااا ج شاااااااا قجي ااااااااوججج ج إل ج ناااااااااااا ج اااااااااااا يو ج اااااااااااا ج اااااااااااا يو ج

فمن أعجب األمور أن باإلنسان استتر احلق فلم يشهد وباإلنسان ظهر حىت عرف
فجمع اإلنسان بني احلجاب والظهور فهو املظهر الساتر وهو السيف الكهام الباتر يشهد
احلق منه ذلك ألنه على ذلك خلقه ويشهد اإلنسان من نفسه ذلك ألنه ال يغيب عن نفسه
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وإنه مريد لالتصال مبا قد علم أنه ال يتصل به فهو كاحلق يف أمره من أراد منه أن يأمره مبا
ال يقع منه فهو مريد ال مريد فلو ال ما هو احلق صدفة أعياننا ما كنا صدفة عني العلم به
ويف الصدف يتكون اللؤلؤ فما تكونا إال يف الوجود وليس الوجود إال هو ولكنه ستر علينا
ستر حفظ مث أظهرنا مث تعرف إلينا بنا وأحالنا يف املعرفة به علينا فإذا علمنا بنا سترنا على
علمنا به فلم خيرج األمر عن صدف ساتر لؤلؤ ولكن تارة وتارة.
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يف معرفة منزل التضاهي اخليايل وعامل احلقائق واالمتزاج وهو
من احلضرة احملمدية

يااااا ج زاااااا وج اااااوج ااااا ج ااااا جإ جهااااا ج
اااااااا ج زاااااااا جاااااااااو زا وج اااااااا جشاااااااا ي ز ج
نااااااااااااو ج ناااااااااااا ج ج ااااااااااااي جزقااااااااااااوي ج
هللاج ااااااااااا ج يااااااااااافج نااااااااااا ج ن ااااااااااا ج

اااااااااااالج اااااااااااا ج ج ناااااااااااا ج نااااااااااااو ج
ياااااااا ج قاااااااالجشاااااااا ج ااااااااو جي اااااااا ج
اااااا ج نااااااوج اااااا جا اااااا ج قاااااا ج ااااااو ج
ج
ااااااااااااا جي ااااااااااااا ج ااااااااااااا جهللاج ااااااااااااا

اعلم أيدك اهلل أن رسول اهلل  قال" :موىل القوم منهم" ،واخليال من موايل النفس
الناطقة فهي منها مبنزلة املوىل من السيد وللموىل يف السيد نوع من أنواع التحكم من أجل
امللكية فإنه به وبأمثاله من املوايل يصح كون السيد مالكا وملكا قلما مل يصح للسيد هذه
املنزلة إال باملوىل كان له بذلك يدٌ هي اليت تعطيه بعض التحكم يف السيد وما له فيه من
التحكم إال أنه يصورها يف أي صورة شاء وإن كانت النفس على صورة يف نفسها ولكن
ال يتركها هذا اخليال عند املتخيل إال على حسب ما يريده من الصور يف ختيله وليس
للخيال قوة خترجه عن درجة احملسوسات ألنه ما تولد وال ظهر عينه إال من احلس فكل
تصرف يتصرفه يف املعدومات واملوجودات ومما له عني يف الوجود أو ال عني له فإنه
يصوره يف صورة حمسوس له عني يف الوجود أو يصور صورة ما هلا باجملموع عني يف
الوجود ولكن أجزاء تلك الصورة كلها أجزاء وجودية حمسوسة ال ميكن له أن يصورها إال
على هذا احلد فقد مجع اخليال بني اإلطالق العام الذي ال إطالق يشبهه فإن له التصرف
العام يف الواجب واحملال واجلائز وما مث من له حكم هذا اإلطالق وهذا هو تصرف احلق يف
املعلومات بوساطة هذه القوة كما إن له التقييد اخلاص املنحصر فال يقدر أن يصور أمرا
من األمور إال يف صورة حسية كانت موجودة تلك الصورة احملسوسة أو مل تكن لكن البد
من أجزاء الصورة املتخيلة أن تكون كلها كما ذكرنا موجودة يف احملسوسات أي قد
أخذها من احلس حني أدركها متفرقة لكن اجملموع قد ال يكون يف الوجود.
واعلم أن احلق مل يزل يف الدنيا متجليا للقلوب دائما فتتنوع اخلواطر يف اإلنسان عن
التجلي اإلهلي من حيث ال يشعر بذلك إال أهل اهلل كما أهنم يعلمون أن اختالف الصور
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الظاهرة يف الدنيا واآلخرة يف مجيع املوجودات كلها ليس غري تنوعه فهو الظاهر إذ هو عني
كل شيء ويف اآلخرة يكون باطن اإلنسان ثابتا فإنه عني ظاهر صورته يف الدنيا والتبدل فيه
خفي وهو خلقه اجلديد يف كل زمان الذي هم فيه يف لبس ويف اآلخرة يكون ظاهره مثل
باطنه يف الدنيا ويكون التجلي اإلهلي له دائما بالفعل فيتنوع ظاهره يف اآلخرة كما كان
يتنوع باطنه يف الدنيا يف الصور اليت يكون فيها التجلي اإلهلي فينصبغ هبا انصباغا فذلك هو
التضاهي اإلهلي اخليايل غري أنه يف اآلخرة ظاهر ويف الدنيا باطن فحكم اخليال مستصحب
لإلنسان يف اآلخرة وللحق وذلك هو املعرب عنهما بالشأن الذي هو فيه احلق من قوله ﱡﭐ ﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ [الرمحن ،]29:فلم يزل وال يزال وإمنا مسي ذلك خياال ألنا نعرف أن ذلك
راجع إىل الناظر ال إىل الشيء يف نفسه فالشيء يف نفسه ثابت على حقيقته ال يتبدل ألن
احلقائق ال تتبدل ويظهر إىل الناظر يف صور متنوعة وذلك التنوع حقيقة أيضا ال تتبدل على
تنوعها فال تقبل الثبوت على صورة واحدة بل حقيقتها الثبوت على التنوع فكل ظاهر يف
العامل صورة ممثلة كيانية مضاهية لصورة إهلية ألنه ال يتجلى للعامل إال مبا يناسب العامل يف
عني جوهر ثابت كما إن اإلنسان من حيث جوهره ثابت أيضا فترى الثابت بالثابت وهو
الغيب منك ومنه وترى الظاهر بالظاهر وهو املشهود والشاهد والشهادة منك ومنه فكذا
تدركه وكذا تدرك ذانك غري أنك معروف يف كل صورة إنك أنت ال غريك كما تعلم أن
زيدا يف تنوعه يف كيفياته من خجل ووجل ومرض وعافية ورضي وغضب وكل ما يتقلب
فيه من األحوال أنه زيد ال غريه كذلك األمر فنقول قد تغري فالن من حال إىل حال ومن
صورة إىل صورة ولو ال ما هو األمر على هذا لكان إذا تبدل احلال عليه مل نعرفه وقلنا
بعدمه فعلمنا إن مث عينني كما قال تعاىل ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ[البلد ،]8:فعني يدرك به من
يتحول وعني يدرك به التحول ومها طريقان خمتلفان قد أباهنما اهلل لذي عينني وهو قوله
ﱡﭐﲛ ﲜﱠ[البلد ،]10:أي بينا له الطريقني كما قال الشاعر:
ن ااااااااااااااا ج نااااااااااااااا ج نااااااااااااااا جو يااااااااااااااا ججج ج زقو اااااااااااااااااااا ج ن اااااااااااااااااااااوج ياااااااااااااااااااا

فجعل قطع الطريق للعيون فكل عني هلا طريق فاعلم من رأيت وما رأيت وهلذا صح
ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ [االنفال ،]17:فالعني اليت أدركت هبا إن الرمي هلل غري
العني اليت أدركت هبا إن الرمي حملمد  فتعلم إن لك عينني إن كنت صاحب علم فتعلم
قطعا إن الرامي هو اهلل يف صورة حممدية جسدية وليس التمثل والتخيل غري هذا فاهلل قد
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نبهك وأنت ال تتنبه وهذه هي اآليات اليت جعلها اهلل ﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱠ [البقرة ،]164:عنه
ويتفكرون فيها وذكرى ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱠ يتقلب فـ ﱡﭐﱚﱛ ﱠ ملا قيل له وعرف به
ﱡﭐ ﱜﱝﱠ[ق ،]37:لتقلبه يف نفسه فيعلم إن األمر كذلك وهؤالء هم أولو األلباب فإن
اللب حيجبه صورة القشر فال يعلم اللب إال من علم إن مث لبا ولو ال ذلك ما كسر القشر
فقد امتزج األمر وما اختلطت احلقائق وبذلك مييز الفاضل من املفضول فيتنعم العامل بعلمه
به وينعم اجلاهل جبهله به وال يعلم أنه جاهل به ألنه ال يعلم أن األمر الذي هو على
خالف ما يعلمه أنه على خالف ما يعلمه بل يقول ما مث إال هذا ولو علم إن مث خالف ما
يعلمه وما أدركه لتنغص كما يتنغص يف الدنيا كل متنغص ملا فاته مما يقتضيه مقامه من
التاجر يف جتارته والفقيه يف فقهه وكل عامل يف طوره فتحقيق قوله عموما ﱡﭐ ﳏ ﳐ ﳑ
ﳒ ﳓﱠ[الروم ،]32:إمنا ذلك يف اآلخرة خبالف الدنيا فإنه ال يعلم يف الدنيا بل هو
يف الكثري من غري عموم فإن اإلنسان ال يفرح مبا عنده من العلم مبا هو به متصور قبل
حصوله فإنه منتظر إياه فهو يف أمل فإذا حصل عنده أيضا مل يفرح به ومال الكل يف اآلخرة
بعد انقضاء مدة املؤاخذة إىل الفرح مبا عنده ومبا هو عليه وهذا املنزل هو منزل خلق اهلل
آدم على صورته ومن جعل على صورة أمر ما فكان ذلك األمر هو عني هذه الصورة فهو
هو ال هو وهبذا صح ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ [االنفال ،]17:فكل ما يظهر من
تلك الصورة فأصله ممن هي عليه فال يصح له أن يبقى عن كل ما يظهر منها وهلذا جاء
ﱡﭐﲄ ﲅ ﲆ ﲇﱠ[هود ،]123:يعين الذي هو عليه العامل بأسره وهلذا وصف احلق
نفسه على ألسنة رسله مبا وصف به العامل كله قدما بقدم ما اختل شيء من ذلك وال أخل
به:
اااااااااي ج نااااااااا ج اااااااااي ج ااااااااا ج يااااااااا ج
اااااااااااااال ج ااااااااااااا ج و ف اااااااااااااو جااااااااااااااو ج

اااااااااا جزن اااااااااا ج ااااااااااال ج اااااااااا ج يناااااااااا ج
إ ج ااااااااااا ج اااااااااااو زا ج اااااااااااو اي جاينااااااااااا ج

وملا قال إنه جعلك على الصورة علم أنه البد لك من الدعوى بامللك ملا أنت عليه
كما أنه ذو ملك وليس لك ملك أقرب من نفسك وهي اليت تدعى امللك ألهنا على صورة
من له امللك فعمد إليها من كوهنا مؤمنة من امسه املؤمن فاشترى من املؤمن نفسه فبقي
املؤمن ال نفس له كسائر احليوان فلم يبق من يدعي ملكا فصار امللك ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ
[غافر ،]16:وزال االشتراك فاملؤمن ال نفس له فال دعوى له يف امللك فكل مؤمن ادعى
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ملكا حقيقة فليس مبؤمن فإن املؤمن من باع نفسه فما بقي له من يدعي ألن نفسه كانت
صاحبة الدعوى لكوهنا على صورة من له الدعوى بامللك حقيقة وهو اهلل تعاىل فاحفظ
نفسك يا أخي من دعوى تسلب عنك االميان فإياك إن حتامي عن نفسك اليت كانت لك
وإذا عزمت على أن حتامي عنها فحام عنها حبضور وعلم على أهنا نفس احلق ال نفسك
ومن هناك جيازيك ربك فإنك صادق ومؤثر ودرجة اإليثار قد علمت ما تقتضيه عند اهلل
من الرفعة فاعمل على ذلك.
فإذا علمت هذا فاعلم إن لإلنسان وجهني وجها إىل ذاته ووجها إىل ربه ومع أي
وجه توجهت إليه غبت عن اآلخر غري إن هنا لطيفة أنبهك عليها وذلك إنك إذا توجهت
إىل مشاهدة وجهك غبت من وجه ربك ذي اجلالل واإلكرام ووجهك هالك فإذا انقلبت
إليه فىن عنك وجهك فصرت غريبا يف احلضرة تستوحش فيها وتطلب وجهك الذي كنت
تأنس به فال جتده وإن توجهت إىل وجه ربك وتركت وجهك أقبل عليك ومل يكن لك
مؤنس سواه وال مشهود إال إياه فإذا انقلبت إليه االنقالب اخلاص الذي البد لكل إنسان
منه وجدت من كان لك قبل هذا االنقالب أنيسا وجليسا وصاحبا ففرحت بلقائه وعاد
األنس أعظم وتتذكر األنس املاضي فتزيد أنسا إىل أنس وترى عنده وجه ذاتك وال تفقده
فتجمع بني الوجهني يف صورة واحدة فيتحد األنس الحتاد الوجهني فيعظم االبتهاج
والسرور وهذه حالة برزخية بني حالتني لكوهنا مجعت بني الطرفني فمن مجع بينهما يف
الدنيا حرم ذلك يف اآلخرة كاملنافق فإنه برزخ بني املؤمن والكافر فإذا انقلب ختلص إىل
أحد الطرفني وهو طرف الكفر ومل يتخلص لإلميان فلو ختلص هنا إىل االميان ومل يكن
برزخا كان إذا انقلب إىل اهلل كما ذكرناه من مجعه بني الطرفني فاحذر هنا من صفة
النفاق فإهنا مهلكة وهلا يف سوق اآلخرة نفاق اقتضى ذلك املوطن وما أخذ املنافق هنا إال
ألمر دقيق ال يشعر به كثري من املؤمنني العلماء وقد نبه اهلل عليه ملن ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱠ
[ق ،]37:وذلك أن املنافقني هنا ﱡﭐﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ لو قالوا ذلك حقيقة
لسعدوا ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﱠ لو قالوا ذلك وسكتوا ما أثر فيهم الذم الواقع
وإمنا زادوا ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ[البقرة ،]14:فشهدوا على أنفسهم أهنم كانوا كاذبني فما
أخذوا إال مبا أقروا به وإال لو أهنم بقوا على صورة النفاق من غري زيادة لسعدوا.
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أال ترى اهلل ملا أخرب عن نفسه يف مؤاخذته إياهم كيف قال
ﲽﱠ[البقرة ،]15:فما أخذهم بقوهلم ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﱠ وإمنا أخذهم مبا زادوا به على النفاق
وهو قوهلم ﱡﭐ ﲷ ﲸﲹ ﱠ وما عرفك اهلل باجلزاء الذي جازى به املنافق إال لتعلم من
أين أخذ من أخذ حىت تكون أنت جتتنب موارد اهلالك وقد قال " :إن مداراة الناس
صدقة" ،فاملنافق يداري الطرفني مداراة حقيقة وال يزيد على املداراة فإنه جيين مثرة الزائد
كان ما كان فتفطن فقد نبهتك على سر عظيم من أسرار القرآن وهو واضح ووضوحه
إخفاء وانظر يف صورة كل منافق جتده ما أخذ إال مبا زاد على النفاق وبذلك قامت عليه
احلجة ولو مل يكن كذلك احلشر على األعراف مع أصحاب األعراف وكان حاله حال
أصحاب األعراف ﱡﭐﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ [األنفال ،]42:فاملؤمن املداري
منافق وهو ناج فاعل خري فإنه إذا انفرد مع أحد الوجهني أظهر له االحتاد به ومل يتعرض
إىل ذكر الوجه اآلخر الذي ليس حباضر معه فإذا انقلب إىل الوجه اآلخر كان معه أيضا
هبذه املثابة والباطن يف احلالتني مع اهلل فإن املقام اإلهلي هذه صورته فإنه لعباده بالصورتني
فنزه نفسه وشبه فاملؤمن الكامل هبذه املثابة وهذا عني الكمال فاحذر من الزيادة على ما
ذكرته لك وكن متخلقا بأخالق اهلل وقد قال تعاىل لنبيه  ممتنا عليه ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎﱠ[ال عمران ،]159:واللني خفض اجلناح واملداراة والسياسة.
ﱡﭐ ﲻ ﲼ

أال ترى إىل احلق تعاىل يرزق الكافر على كفره وميهل له يف املؤاخذة عليه وقال عز
وجل ملوسى وهارون يف حق فرعون ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ [طه ،]44:وهذه عني املداراة فإنه
يتخيل يف ذلك إنك معه ومن هذا املقام ملا ذقته واحتدت به اتفق يل أين صحبت امللوك
والسالطني وما قضيت ألحد من خلق اهلل عند واحد منهم حاجة إال من هذا املقام وما
زدين أحد من امللوك يف حاجة التمستها منه ألحد من خلق اهلل وذلك أين كنت إذا أردت
أن أقضي عنده حاجة أحد أبسط له بساطا استدرجه فيه حىت يكون امللك هو الذي يسأل
ويطلب قضاء تلك احلاجة مسارعا على الفور بطيب نفس وحرص ملا يرى له فيها من
املنفعة فكنت أقضي للسلطان حاجة بأن أقبل منه قضاء حاجة ذلك اإلنسان ولقد كلمت
امللك الظاهر بأمر اهلل صاحب حلب يف حوائج كثرية فقضى يل يف يوم واحد مائة حاجة
ومثان عشرة حاجة للناس ولو كان عندي يف ذلك اليوم أكثر من هذا قضاء طيب النفس
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راغبا وإذا حصل لإلنسان هذه القوة انتفع به الناس عند امللوك فما يف العامل أمر مذموم
على اإلطالق وال حممود على اإلطالق فإن الوجوه وقرائن األحوال تقيده فإن األصل
التقييد ال اإلطالق فإن الوجود مقيد بالضرورة ولذلك يدل الدليل على إن كل ما دخل يف
الوجود فإنه متناه فاإلطالق الصحيح إمنا يرجع ملن يف قوته إن يتقيد بكل صورة وال يطرأ
عليه ضرر من ذلك التقييد وليس هذا إال ملن حتقق باملداراة وهو اإلمعة واهلل عز وجل يقول

ﱡ ﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ .
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يف معرفة منزل جيمع بني األولياء واألعداء من احلضرة احلكمية

ومقارعة عامل الغيب بعضهم مع بعض وهذا املنزل يتضمن ألف
مقام حممدي

إ ج قااااااااااااون جنااااااااااااو ج اااااااااااا جزأ ن ااااااااااااو ج
ن اااااااااوج نااااااااايمج اااااااااوج نيااااااااا جسااااااااانونظ ج
ااااااااوج اااااااا ج اااااااا ج نساااااااا جا و ناااااااا ج
و اااااااااااااالجياااااااااااااان ج نزاااااااااااااالجا ن اااااااااااااا ج
ااااااظ ج
اااااا ج اااااا جي اااااا ج اااااا ج ن ااااااوج
ااااااااااااوج اااااااااااا ج ناااااااااااا ج زاااااااااااا ج
هللاجي

اااااا جي اااااا جااااااا ج ن ااااااوج قاااااا ج اااااا و ج
اااااال مجنونااااااا ج اااااا ج ناااااا ج اااااا ج ااااااو ج
ياااااا ج قيو ااااااظجاو نساااااا ج اااااالوج سااااااا و ج
هاااااالج نااااااو ج هاااااالج نااااااو ج قاااااا و ج
ااااااوجزقاااااا ج اااااا جشااااااأ ج اااااا ج اااااا و ج
اااااااااااااوجيانقناااااااااااااوج ناااااااااااااو لج ن اااااااااااااو ج

تفسري الغاية

والغاية حدها الذي يغنيه عن إضافة العمل إليه فإن الصيب قبل البلوغ حركته وأفعاله
إليه فإذا بلغ رجع حكم األفعال منه إىل اهلل بعد ما كانت إليه والنيب  يقول" :ال يتم بعد
حلم" ،فكل ما حصل له قبل البلوغ فهو حقه الذي له من نفسه إذ عينه هلل له والذي
للمساكني فهو احلظ الذي حصل هلم بالعجز وعدم القدرة وسلب القوة فإن اهلل هو ﱡﭐ ﱸ
ﱹ ﱺﱠ[الذاريات ،]58:والذي البن السبيل فهو احلظ الذي له من حيث إنه ابن
للطريق إىل اهلل فإن النيب  يقول" :إن للدنيا أبناء ولآلخرة أبناء فكونوا من أبناء اآلخرة
وهم أبناء السبيل وال تكونوا من أبناء الدنيا" ،فأما صورة اإلخالص يف العمل فهو إن تقف
كشفا على إن لعامل لذلك العمل هو اهلل كما هو يف نفس األمر أي عمل كان ذلك
العمل مذموما أو حممود أو ما كان فذلك هو حكم اهلل تعاىل فيه ما هو عني العمل وضح
يف اخلرب أن اهلل تعاىل يقول" :من عمل عمال أشرك فيه غريي فإنا منه بريء وهو للذي
أشرك" ،فنكر العمل وما خص عمال من عمل والضمري يف فيه يعود على العمل والضمري
يف منه يعود على الغري الذي هو الشريك وضمري هو يعود على املشرك فإن اهلل ال يتربأ من
العمل فإنه العامل بال شك وإمنا يتربأ من الشريك ألنه عدم واهلل وجود فاهلل برأ من العدم
فإنه ال يلحقه عدم وال يتصف به فإنه واجب الوجود لذاته فالرباءة صحيحة وكذلك يف
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قوله ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱠ[التوبة ،]1:فهو أيضا تربأ من الشريك
ألن الشريك ليس مث فهو عدم ألنه قال ﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱠ فهو أيضا تربأ من الشريك
فإخالص العمل هلل هو نصيب اهلل من العمل ألن الصورة الظاهرة يف العمل إمنا هي يف
الشخص الذي أظهر اهلل فيه عمله فيلتبس األمر للصورة الظاهرة والصورة الظاهرة ال نشك
أن العمل بالشهود ظاهر منها فهي إضافة صحيحة فلهذا نقول إنه عني كل شيء من امسه
الظاهر وهنا دليل خفي وذلك أن البصر ال يقع إال على آلة وهي مصرفة ألمر آخر ال يقع
احلس الظاهر عليه بدليل املوت ووجود اآللة وسلب العمل فأذن آللة ما هي العامل واحلس
ما أدرك إال اآللة فكما علم احلاكم أن وراء احملسوس أمرا هو العامل هبذه اآللة واملصرف
هلا املعرب عنه عند علماء النظر العقلي بالنفس العاقلة الناطقة واحليوانية فقد انتقلوا إىل معىن
ليس هو من مدركات احلس فكذلك إدراك أهل الكشف والشهود يف اجلمع والوجود يف
النفس الناطقة ما أدرك أهل النظر يف اآللة احملسوسة سواء فعرفوا ن وراء النفس الناطقة هو
العامل وهو مسمى اهلل والنفس يف هذا العمل كاآللة احملسوسة سواء عند أهل اهلل وعند
أهل النظر العقلي ومىت مل يدرك هذا اإلدراك فال يتصف عندنا بأنه أخلص يف عمله مجلة
واحدة مع ثبوت آلالت وتصرفها لظهور صورة العمل من العامل فالعامل كله آالت احلق
فيما يصدر عنه من األفعال لقوم يعلمون وقال رسول اهلل  فيما صح عنه" :أتدرون ما
حق اهلل على العباد ،قالوا اهلل ورسوله أعلم ،قال :فإن حق اهلل على العباد أن يعبدوه وال
يشركوا به شيئا ،مث قال :أتدرون ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم اجلنة ،فنكر 
بقوله "شيئا" ليدخل فيه مجيع األشياء وهو قوله تعاىل ﱡﭐ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ
ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﱠ [الكهف ،]110:فنكر أحد فدخل حتته كل شيء له أحدية وما مث
شيء إال وله أحدية وذكر لقاء اهلل ليدل على حالة الرضي من غري احتمال كما ذكره
رسول اهلل  وذلك يف اجلنة فإهنا دار الرضوان.
وأما حديث" :ما يقبل اهلل من صالة عبده إال ما عقل" ،يريد أنه يعضد أداء حق اهلل
تعاىل فيما تعني عليه وجعل أكثره النصف وهو احلد الذي عينه له من صالة عبده وأقله
العاشر فقال عشرها تسعها مثنها سبعها سدسها مخسها ربعها ثلثها نصفها وما ذكر
النصف إال يف الفاحتة فعلمنا املعىن فعممناه يف مجيع أفعال الصالة وأقواهلا بل يف مجيع ما
كلفنا من األعمال به فأما ما عينه فهو ما احنصرت فيه الفاحتة وهي تسعة أقسام:
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القسم األول ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ الثاين
ﱡﭐﱋ ﱌ ﱠ الرابع ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ اخلامس ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱠ السادس ﱡﭐ ﱔ
ﱕ ﱠ السابع ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ الثامن ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ التاسع ﱡﭐ ﱟ
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ [الفاحتة] ،فاخلاسر الساهي عن صالته من مل حيضر مع اهلل
يف قسم واحد من هذه األقسام اليت ذكرناها يف الفاحتة وهي اليت ذكر اهلل يف القبول من
الرحِيمِ آية منها وال يفصلها عنها
الرحْمنِ َّ
العشر إىل النصف فمن رأى أن ِبسْمِ اهلل َّ
فالقسمة على ما ذكرناه يف الفاحتة فإن حكم اهلل يف األشياء حكم اجملتهد فهو معه يف
اجتهاده ومن أداه اجتهاده إىل الفصل ففصل البسملة عن الفاحتة وإن البسملة ليست آية
منها جعل اهلل له اجلزء التاسع وال الضَّالِّنيَ والبسملة أحق وأوىل فإهنا من القرآن بال شك
عند العلماء باهلل وتكرارها يف السور مثل تكرار ما يكرر يف القرآن من سائر الكلمات وما
زاد على التسعة فعقله يف التالوة حروف الكلمة فقد يعقل املصلي حرفا من حروف الكلمة
مث يغفل عن الباقي فهذا معىن قوله  العام إنه ال يقبل إال ما عقل منها فالعاقل من أتى هبا
كاملة ليقبلها اهلل كاملة ومن انتقص منها شيئا يف صالته جربت له من قراءته الفاحتة يف
نوافله من الصالة فليكثر من النوافل فإن مل تف قراءهتا يف النوافل مبا نقصه من قراءة الفاحتة
يف الفريضة أكملت له من تالوته حبضور يف غري الصالة املعينة وإن كان يف مجيع أفعاله يف
صالة فإنه قد يكون من ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ[املعارج ،]23:وهم الذاكرون اهلل يف
كل أحياهنم فهم يناجونه يف مجيع األحوال كلها فحظ اهلل من مجيع ما كلف عباده به ما
فرض عليهم ونصيب العباد من اهلل ما أوجبه احلق هلم على نفسه والنافلة للنافلة يف كل
ذلك.
ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ
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الثالث

يف معرفة املنازالت اخلطابية
فصل يف املنازالت وهو من سر قوله عز وجل ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ
ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ [الشورى ،]51:وهو من احلضرة احملمدية

ج ناااااااااااااااااااا جزااااااااااااااااااااا و ج
نااااااااااااااااااااو
اااااااااااااااااااااااا جزقاااااااااااااااااااااااولج ج ااااااااااااااااااااااا ج
قاااااااااااااالج قناااااااااااااا ج اااااااااااااا ج نقناااااااااااااا ج
ااااااااااااااالجل ااااااااااااااا وجإ ااااااااااااااا ج ااااااااااااااا ج
اااااااااااااااونففج نااااااااااااااا ج نااااااااااااااا ج قااااااااااااااا و ج

قااااااااااااااااااون ج اااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااو
ج اااااااااااااااااااااااااااااا لج ج نااااااااااااااااااااااااااااااو
ي ااااااااااا وجإ اااااااااااا ج قاااااااااااا ج شااااااااااااو
ا اااااااااااا ج اااااااااااا وجإ اااااااااااا ج سااااااااااااو
نسااااااااااااااااااي ج هاااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااا

ج
ج
ج
ج
ج

اعلم أيدك اهلل وإيانا وأن املنازلة فعل فاعلني هنا وهي تنزل من اثنني كل واحد
يطلب اآلخر لينزل عليه أو به كيف شئت فقل فيجتمعان يف الطريق يف موضع معني
فتسمى تلك منازلة هلذا الطلب من كل واحد وهذا النزول على احلقيقة من العبد صعود
وإمنا مسيناه نزوال لكونه يطلب بذلك الصعود النزول باحلق قال تعاىل ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ
ﲸ ﲹﲺﱠ[فاطر ،]10:فهو براقه الذي يسرى به إليه وينزل به عليه ويقول تعاىل
يف حق نفسه على ما ذكره رسول اهلل  عنه فقال" :ينزل ربنا إىل السماء الدنيا كل
ليلة" ،احلديث بطوله فوصفه بالنزول إلينا فهذا نزول حق خللق ومنا نزول خلق حلق ألنه ال
يتمكن لنا أن يكون لنا العلو والكربياء والغين عنه فلنا صفة الصغار والفقر إليه وله صفة
الغين والكربياء:
نناااااااااااااااااااااااااوجإ يااااااااااااااااااااااااا ج قيااااااااااااااااااااااااا ج
نناااااااااااااااااااااااوجنااااااااااااااااااااااا جسااااااااااااااااااااااا نو ج
ج
إ ج نااااااااااااااااااااااااااااااااااااوج ااااااااااااااااااااااااااااااااااااالن ج
ا اااااااااااا ج ج ن اااااااااااا جل ج ناااااااااااا جإناااااااااااا ج

نناااااااااااااااااااااوج يااااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااااقي
هااااااااااااا ج قنااااااااااااا ج ناااااااااااااوج ايااااااااااااا
يناااااااااااااااااااا ج إنناااااااااااااااااااا ج اياااااااااااااااااااا
إ ااااااااااااااا جغناااااااااااااااو ج اااااااااااااااا ج قيااااااااااااااا

وعلى احلقيقة فبنا ننزل عليه وبنا ينزل علينا ولو ال ذلك ما علمنا ما يقول يف
خطابه لنا فإنه الغين احلميد وعلى حقيقة احلقيقة فبه ننزل عليه وبه ينزل علينا وسواء
كانت منازلة أو نزوال تاما فيكون املتكلم والسامع فهو يعلم ما يقول فإنه مسع من كان
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هذا مقامه فما مسع كالمه غريه وملا كان هو األصل مل نكن إال به فإن الفرع بصورة
األصل خيرج وفيها يظهر الثمر أعين يف الفروع وحتصل الفوائد كما هي حمل احلوائج فما مث
إال هو:
ااااااااااا ج اااااااااااو ج ااااااااااا جإ يااااااااااامجساااااااااااايل ج
اااااااااااااااااااال مج ناااااااااااااااااااا ج ج ياااااااااااااااااااا ج
اااااااااااااااا ج ااااااااااااااا جإ ااااااااااااااا ج اااااااااااااااا ج
اااااااااااااااااا جشاااااااااااااااااا ل ج
إ ااااااااااااااااااو ظج

اااااااااااوج اااااااااااو ج ااااااااااا ج نيااااااااااامج ياااااااااااال ج
إننااااااااااااااااااااا ج ايااااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااااال يل ج
اااااااااااااا ج ناااااااااااااا لج ناااااااااااااا جي اااااااااااااا ل ج
اأنااااااااااااااااااااااا ج ن ااااااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااااااا يل ج

ومن ذلك:
هللاج و اااااااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااااااا جيقناااااااااااااااااااااااا ج
ااااااا جل ااااااامجهااااااال جهااااااا ج ااااااا ج ااااااالو ج
و ااااااااااااااااااالج نااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااا جإل ج
ااااااااااااااااااا جإل جناااااااااااااااااااو مج ااااااااااااااااااا ج
أنااااااااااااااااااااااااااااااااااا جإ ج و فزااااااااااااااااااااااااااااااااااا ج

ااااااااااااااااااااا ج قنزااااااااااااااااااااا جإلجيقااااااااااااااااااااا ل ج
ااااااااااااااااااااااااا ج ناااااااااااااااااااااااا ج فاااااااااااااااااااااااا ج
ناااااااااااااااااااااااا جااااااااااااااااااااااااا ج ز اااااااااااااااااااااااافو ج
نيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ج ن ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافو ج
ناااااااااااااااا جا ااااااااااااااااوج ناااااااااااااااا جشاااااااااااااااافو ج

واعلم أن احلق ال يكلم عباده وال خياطبهم إال ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴﱠ[األحزاب،]53:
صورة يتجلى هلم فيها تكون له تلك الصورة حجابا عنه ودليال عليه كالصورة الظاهرة
اجلسدية من اإلنسان إذا أرادت النفس الناطقة أن تكلم نفسا أخرى كلمتها من وراء
حجاب صورة جسدها بلسان تلك الصورة ولغتها مع كون النفس خملوقة وأمرها كما
ذكرناه فكيف باخلالق فال يشهد املنازل يف املنازالت اخلطابية إال صور عنها تأخذ ما
تترجم له عنه من احلقائق واألسرار وهي السنة الفهوانية وحد املنازالت من العماء إىل
األرض وما بينهما فمهما فارقت الصورة العماء وفارقت الصورة اإلنسانية الباطنة األرض
مث التقتا فتلك املنازلة فإن وصلت إىل العماء أو جاءها األمر إىل األرض فذلك نزول ال
منازلة واحملل الذي وقع فيه االجتماع منزل وتسمى هذه احلضرة اليت منها يكون اخلطاب
اإلهلي ملن شاء من عباده حضرة اللسن ومنها كلم اهلل تعاىل موسى  أال تراه جتلى له
يف صورة حاجته ومنها أعطى رسول اهلل  جوامع الكلم فجمع له يف هذه احلضرة صور
العامل كلها فكان علم أمساء هذه الصور علم آدم  وأعياهنا حملمد  مع أمسائها اليت
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أعطيت آلدم  فإن آدم من األولني الذين أعطى اهلل حممدا  علمهم ين قال عن نفسه
إنه أعطاه اهلل علم األولني واآلخرين.
ومنها آتى اهلل تعاىل داود  ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ [ص ،]20:ومجيع الصحف
والكتب املنزلة من هذه احلضرة صدرت ومنها أملى احلق على القلم األعلى ما سطره يف
اللوح احملفوظ وكالم العامل كله غيبه وشهادته من هذه احلضرة والكل كالم اهلل فإهنا
احلضرة األوىل فإن املمكنات أول ما هلا من اهلل تعاىل يف إجيادها قول ﴿ﲯ﴾
[النحل ،]40:ففتق األمساع من املمكنات هذا اخلطاب ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷ ﱠ[يونس ،]10:عند قول اهلل ألهل اجلنة رضائي عنكم فال أسخط عليكم أبدا
ولو ال نفس الرمحن ما ظهرت أعيان املمكنات الكلمات.
واعلم أن احلركات كانت ما كانت ال تكون إال من متحرك يف شيء عن قصد من
احملرك كان احملرك نفسه أو غريه فتحدث الصور عن حركته ال بل عن حتركه فيما حترك فيه
حبسب قصده فتتشكل الصور حبسب املوطن وبالقصد الذي كان من احملرك كاحلروف يف
النفس اخلارج من اإلنسان إذا قصد إظهار حرف معني إلجياد عينه يف موطنه الذي هو له
انفتحت صورة احلرف يف ذلك املوطن فعني لذلك احلرف امسا خيصه يتميز به عن غريه إذا
ذكر كما تتميز صورته عن صورة غريه إذا حضر وذلك حبسب امتداد النفس مث إذا قصد
إظهار كلمة يف عينها قصد عند إظهار أعيان احلروف يف نفسه إظهار حروف معينة ال
يظهر غريها فينضم يف السمع بعضها إىل بعض فتحدث يف السمع الكلمة وهي نسبة ضم
تلك احلروف ما هي أمر زائد على احلروف إال أهنا نسبة مجعها فتعطي تلك اجلمعية صورة
مل تكن احلروف مع عدم هذه النسبة اجلمعية تعطيها فهذا تركيب أعيان العامل املركب من
بسائطه فال تشهد العني إال مركبا من بسائط واملركب ليس بأمر زائد على بسائطه إال
نسبة مجع البسائط وإمنا ذكرنا هذا حىت تعلم أن ما تشهده العني والتركيب يف أعيان هذه
احلروف ال يتناهى فلذلك ال تنفذ كلمات اهلل فصور الكلمات حتدث أي تظهر دائما
فالوجود واإلجياد ال يزال دائما فاعلم أيها املركب من أنت ومبا ذا تركبت وكيف مل تظهر
لعينك يف بسائطك وظهرت لعينك يف تركيبك وما طرأ أمر وجودي إال نسبة تركيب
حتكم عليه بأمر مل تكن حتكم به قبل التركيب فافهم أنشأ صورة كن من النفس مث
الكائنات عن ﴿ﲯ ﴾ فما أظهرت إال كلمات كلها عن ﴿ﲯ ﴾ وهي لفظة أمر
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وجودي فما ظهر عنها إال ما يناسبها من حروف مركبة جتتمع مع ﴿ﲯ ﴾ يف كوهنا
كلمة فما أمره يعين إال واحدة وهي قوله ﴿ﲯ ﴾ قال تعاىل ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ
[القمر ،]50:وقال ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ [النحل ،]40:ذلك الشيء يف
عينه فيتصف ذلك املكون بالوجود بعد ما كان يوصف بأنه غري موجود إال أنه ثابت
مدرج يف النفس غري موجود احلرفية فاملنازلة األصلية حتدث األكوان وتظهر صور
املمكنات يف األعيان فمن علم ما قلناه علم العامل ما هو ومن هو فسبحان من أخفى هذه
األسرار يف ظهورها وأظهرها يف خفائها فهي الظاهرة الباطنة واألوىل واآلخرة لقوم
يعقلون:
ااااااااااي ج

اااااااااا ج

اااااااااا ج ننساااااااااا ججج ج

ااااااااي ج ااااااااوه ج

اااااااا ج نسااااااااا ج

قال تعاىل ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱠ فنفى ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱠ فأثبت عني ما نفى
ﱍﱠ[االنفال ،]17:فنفى عني ما أثبته فصار إثبات الرمي وسطا بني طريف نفي فالنفي
األول عني النفي اآلخر فمن احملال أن يثبت عني الوسط بني النفيني ألنه حمصور فيحكم
عليه احلصر وال سيما والنفي اآلخر قد زاد على النفي األول بإثبات الرمي له ال للوسط
فثبت الرمي يف الشهود احلسي حملمد  بثبوت حممد  يف كلمة احلق فكما هو رام ال
رام كذلك هو يف الكلمة اإلهلية حممد ال حممد إذ لو كان حممدا كما تشهد صورته لكان
راميا كما يشهد رميه فلما نفى الرمي عنه اخلرب اإلهلي انتفى عينه إذ ال فرق بني عينه ورميه
وهكذا ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱠ[األنفال ،]17:وهذه هي البصرية اليت كان عليها
الدعاة إىل اهلل يعلمون من يدعو إىل اهلل ومن يدعي إىل اهلل فاإلدراك واحد فإذا أدرك به
األمر على ما هو عليه مسي بصرية ألنه علم حمقق وإذا أدرك به عني نسبة ما ظهر يف احلس
مسي بصرا فاختلفت األلقاب عليه باختالف املوطن كما اختلف حكم عني األداة وإن
كانت بصورة واحدة حيث كانت ختتلف باختالف املواطن مثل أداة لفظة ما ال شك أهنا
عني واحدة ففي موطن تكون نافية مثل قوله :ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﱠ[ال عمران ،]7:ويف
موطن تكون تعجبا مثل قوله :ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﱠ[البقرة ،]175:ويف موطن تكون
مهيئة مثل قوله ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱠ[احلجر ،]2:ويف موطن تكون امسا مثل قوله ﱡﭐ ﲠ
ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ [املائدة ،]117:إىل أمثال هذا وقد تكون مصدرية وتأيت لالستفهام وتأيت
زائدة وغري ذلك من مواطنها فهذه عني واحدة حكمت عليها املواطن بأحكام خمتلفة
ﱡﭐﱋ ﱌ
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كذلك صور التجلي مبنزلة األحكام ملن يعقل ما يرى فأبان اهلل لنا فيما ذكره يف هذه اآلية
أن الذي كنا نظنه حقيقة حمسوسة إمنا هي متخيلة يراها رأى العني واألمر يف نفسه على
خالف ما تشهده العني وهذا سار يف مجيع القوي اجلسمانية والروحانية فالعامل كله يف
صور مثل منصوبة فاحلضرة الوجودية إمنا هي حضرة اخليال مث تقسم ما تراه من الصور إىل
حمسوس ومتخيل والكل متخيل وهذا ال قائل به إال من أشهد هذا املشهد فالفيلسوف
يرمي به وأصحاب أدلة العقول كلهم يرمون به وأهل الظاهر ال يقولون به نعم وال باملعاين
اليت جاءت له هذه الصور وال يقرب من هذا املشهد إال السوفسطائية غري أن الفرق بيننا
وبينهم إهنم يقولون إن هذا كله ال حقيقة له وحنن ال نقول بذلك بل نقول إنه حقيقة
ففارقنا مجيع الطوائف ووافقنا اهلل ورسوله مبا أعلمناه مما هو وراء ما أشهدناه فعلمنا ما
نشهد والشهود عناية من اهلل أعطاها إيانا نور االميان الذي أنار اهلل به بصائرنا.
ومن علم ما قررناه عَِل َم ِعلمَ األرض املخلوقة من بقية مخرية طينة آدم  وعلم
إن العامل بأسره ال بل املوجودات هم عمار تلك األرض وما خلص منها إال احلق تعاىل
خالقها ومنشئها من حيث هويته إذ كان له الوجود وال هي ولو ال ما هو األمر على ما
ذكرناه ما صحت املنازلة بيننا وبني احلق وال صح نزول احلق إىل السماء الدنيا وال
االستواء على العرش وال العماء الذي كان فيه ربنا قبل إن خيلق خلقه فلو ال حكم االسم
الظاهر ما بدت هذه احلضرة وال ظهر هذا العامل بالصورة ولو ال االسم الباطن ما عرفنا إن
الرامي هو اهلل يف صورة حممدية فما فوق ذلك من الصور فقال ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ﳍﱠ وهو بشر ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﱠ [الشورى ،]51:مثل قوله ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ [االنفال،]17:
فالرامي هو اهلل والبصر يشهد حممدا ﱡﭐ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ [الشورى ،]51:صورة بشرية لتقع
املناسبة بني الصورتني باخلطاب ﱡﭐﳔﳕ ﳖﱠ[الشورى ،]51:وهو ترمجان احلق يف قلب
العبد ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﱠ[الشعراء ،]193:عَلى قَلْبِكَ فإذا أوحى اهلل إىل الرسول البشري
من الوجه اخلاص بارتفاع الوسائط وألقاه الرسول علينا فهو كالم احلق لنا من وراء
حجاب تلك الصورة املسماة رسوال إن كان مرسال إلينا أو نبيا وقد تكون هذه الرتبة
لبعض األولياء فإذا انكشف الغطاء البشري عن عني القلب أدرك مجيع صور املوجودات
كلها هبذه املثابة يف خطاب بعضهم بعضا ومساع بعضهم من بعض فأجند املتكلم والسامع
والباطش والساعي واحملس واملتخيل واملصور واحلافظ ومجيع القوي املنسوبة إىل البشر
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فاملنازالت كلها برزخية بني األول واآلخر والظاهر والباطن وصور العامل وصور التجلي
ﱡﭐﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ[التوبة ،]6:فاملترجم املتكلم وقد عرفنا إن الكالم املسموع هو
كالم اهلل ال كالمه فتنظر ما جاء به يف خطابه الربزخى وافتح عني الفهم إلدراكه وكن
حبسب ما خاطبك به وال يسمع كالم اهلل إال بسمع اهلل وال كالم الصورة إال بسمع
الصورة والسامع من وراء السمع واملتكلم من وراء الكالم ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﱠ[الربوج ،]22-20:من التبديل والتغيري فأما ما يدل على توحيد
وإما صفة تنزيه وإما صفة فعل وإما ما يعطي االشتراك وإما تشبيه وإما حكم وإما قصص
وإما موعظة بترغيب أو ترهيب أو داللة على مدلول عليه فهو حمصور بني حمكم ومتشابه
كل خطاب يف العامل فالطور اجلسم ملا فيه من امليل الطبيعي لكونه ال يستقل بنفسه يف
وجوده ﱡﭐ ﲐ ﲑﱠ[الطور ،]2:عن إمالء إهلي وميني كاتبة بقلم اقتداري ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﱠ
وهو عينك من باب اإلشارة ال من باب التفسري ﱡﭐﲕﱠ [الطور ،]3:ظاهر غري مطوي
فما هو مستور ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﱠ[الطور ،]4:وهو القلب الذي وسع احلق فهو عامرة
ﱡﭐﲚ ﲛ ﱠ [الطور ،]5:ما يف الرأس من القوي احلسية واملعنوية ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﱠ
[الطور ،]6:رأى الطبيعة املوقدة مبا فيها من النار احلاكم املوجب للحركة ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲣ ﱠ[الطور ،]7:أي ما تستعذ به النفس احليوانية والروح االمري والعقل العلوي من
سيدها املريب هلا املصلح من شأهنا ﱡﭐ ﲣ ﱠ لساقط عليها إذ كانت هلا املنازل السفلية من
حيث إمكاهنا مطلقا ومن حيث طبعها مقيدا ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ[الطور ،]8:ألنه ما مث غري ما
ذكرناه فمن عندنا التلقي لتدليه والترقي لتدانيه وبني هذين احلكمني ظهور الربازخ اليت هلا
اجملد الشامخ والعلم الراسخ.
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يف معرفة منازلة حبل الوريد وأينية املعية
نااااااااااااوج اااااااااااافج ااااااااااااا ج ياااااااااااا ج ونااااااااااااو ج
قياااااااااااااااااااااا ج ونقااااااااااااااااااااااوجن ي ااااااااااااااااااااااو ج
اااااااااا ج ااااااااااولجشاااااااااا وجز ياااااااااا ج يناااااااااا ج
ياااااااااااا ج نااااااااااااوج ناااااااااااامجيااااااااااااوج ف نااااااااااااو ج
يااااااااااااا ج اااااااااااااوج جزااااااااااااا ج ااااااااااااا ج

سااااااااااااااااااازقا ج و ااااااااااااااااااايوج ناااااااااااااااااااو ج
ق سااااااااااااااااااااوج ااااااااااااااااااااو ج ونااااااااااااااااااااو ج
ااااااااااااااااأ جز ناااااااااااااااوج قااااااااااااااا ج فوناااااااااااااااو ج
ونااااااااااااو ج
اااااااااااا جزن اااااااااااا ج ف اااااااااااالج
ااااااااااا ج ج ااااااااااا ج ااااااااااا ج ناااااااااااو ج

قال اهلل عز وجل ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ [ق ،]16:وقال
ﱢﱠ[احلديد ،]4:فكان هبويته معنا وبأمسائه أقرب إلينا منا فإن احلق إذا مجع نفسه مع
أحديته فألمسائه من حيث ما تدل عليه من احلقائق املختلفة وما مدلوهلا سواه فإهنا
ومدلوالهتا عينه وأمساؤه فالبد أن تكون الكناية عن ذلك يف عامل األلفاظ والكلمات بلفظ
اجلمع مثل حنن وإنا بكسر اهلمزة وتشديد النون مثل قوله ﱡﭐ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﱠ
[القمر ،]49:وﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ [احلجر ،]9:وقد تفرد إذا أراد هويته ال
أمساءه مثل قوله ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ [طه ،]14:فوحد وأين حنن ما أنا وال معىن ملن قال
إن ذلك كناية عن العظمة ال بل هي عن الكثرة وما مث كثرة إال ما تدل عليه منه أمساؤه
احلسىن أو تكون عينه أعيان املوجودات وختتلف الصور الختالف حقائق املمكنات
املركبات إذ قد قال عن هويته إهنا مجيع قوى الصور أي إذا أحب الشخص من عباده
كشف له عنه به.
ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ

فعلم أنه هو فرآه به مع ثبوت عني املمكن وإضافة القوة اليت هي عينه تعاىل إىل
العبد فقال كنت مسعه فالضمري يف قوله كنت مسعه عني العبد والسمع عني احلق وال يكون
العبد عبدا إال بسمعه وإال فمن يقول إذا نودي ﱡﭐ ﲞ ﲟﱠ[البقرة ،]285:إال املأمور
عند تكوينه ويف تصرفاته فلو ال أنه مسيع ما قيل له كن وال يكون لوال طاعته لربه يف أمره
إياه واحلق مسعه ليس غريه يف كل حال فكشف له سبحانه عن ذلك وإذا كان األمر على
ما ذكره عن نفسه وأعطاه الشهود والكشف صح اجلمع يف لفظة إنا وحنن وإذا مل يكن
عني القوي واملوجودات إال هو صح اإلفراد يف ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ [طه ،]14:واهلو واألنت
وضمري املفرد باخلطاب بالكاف يف ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱠ [الفاحتة ،]5:وأمثال ذلك فأفرد نفسه يف
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مجعيتنا فقال ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ [احلديد ،]4:ومجع نفسه يف أحديتنا يف قوله
[ق ،]16:فأفرد الضمري العائد على اإلنسان فلم يكن اجلمع إال بنا وال الواحد العني إال به
فأينما كان اخللق فاحلق يصحبه من حيث امسه الرمحن ألن الرحم شجنة منه ومجيع الناس
رحم فإهنم أبناء أب واحد وأم واحدة فإنه خلقنا ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ وهو آدم وبث من آدم
وحواء ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑﱠ [النساء ،]1:فنحن أرحام من حيث إن الرحم شجنة من الرمحن
فصحت القرابة وقد أمر بصلة األرحام فقال تعاىل ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ
ﳏﱠ[االنفال ،]75:وأمر بأن نوصل األرحام وهو أوىل هبذا الوصف منا فالبد أن يكون
للرحم وصوال فإهنا شجنة من الرمحن وقد لعن اهلل واللعنة البعد من انتسب إىل غري أبيه أو
انتمى إىل غري مواليه أي ال ينتسب إىل غري رمحه فنحن من حيث الرحم قرابة قرىب ومن
حيث الرتبة عبيد فال ننتسب إال إليه وال ننتمي لسواه وقد قال تعاىل يف الصحيح عنه اليوم
أضع نسبكم ألنه عارض عرض لنا ما هو أصل ألنا نفترق وال جنتمع وقد ال يعرف بعضنا
بعضا فنسبنا الذي بيننا ما هو أصل إذ لو كان أصال ما قبل العوارض وال صح النكران مث
قال" :وأرفع نسيب" ،فإنا ما زلنا عنه قط وال افترقنا منه وال فارقنا وال زال عنا وكيف
نزول عمن حنن يف قبضته ومن هو معنا أينما كنا وعلى أي حالة وصفنا من وجود وعدم
مث قال أين املتقون فقمنا إليه بأمجعنا ألنه ما منا إال من اختذه وقاية يف دفع الشدائد عن
نفسه وهو قوله ﱡﭐﱁﱂﱃﱄ ﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊﱠ[االسراء ،]67:وما منا إال من
كان احلق له وقاية يف دفع ما يقال عنه فيه إنه سوء فيكون كاجملن له تتعاور علينا سهام إال
سواء فيضاف كل مكروه إلينا فداء له فصح أن الناس كلهم متقون لكن مث تقوى خصوص
وتقوى عموم ميزهتا الشرائع ونبهت عليها فمن علم ما قلناه محل التقوى محال عاما على
مجيع اخللق ومن وقف مع التقوى املعلومة عند الناس خصص وما نبهنا على هذا األمر إال
مراعاة للشرع فإن الشرع راعى ذلك ونبه عليه حىت إذا علمه اإلنسان وحتقق به ظهر له
الفضل على غريه فإن اهلل يقول ﱡﭐﳂﳃﳄﳅﳆ ﳇﳈﱠ[الزمر.]9:
ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ

وقد أمر بصلة األرحام والرمحن لنا رحم نرجع إليه فالبد للمطيع أمره أن يصل
رمحه وليس إال وصلته بربه فإن اهلل بال شك قد وصلنا من حيث إنه رحم لنا فـ ﱡﭐ ﱶ
ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱠ [الذاريات ،]58:املنعم على أي حالة كنا من طاعة أمره أو معصية
وموافقة أو خمالفة فإنه ال يقطع صلة الرحم من جانبه وإن انقطعت عنه من جانبنا جلهلنا مث
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إنه ما أمر بصلة األرحام القريبة إال ليسعدوا بذلك وما من شخص إال وله رحم يصلها ولو
بالسالم كما قال" :صلوا أرحامكم ولو بالسالم" ،فإذا وصلنا رمحنا مل نصل على احلقيقة
إال هو وإن محلناه يف عني رمحنا فهو يعرف نفسه كما إن الصدقة تقع بيد الرمحن قبل إن
ﲾ ﱠ [احلج ،]37:ويف
ﲿ
تقع بيد السائل وقال ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
نفس األمر قد قلنا إنا وقاية له من كل سوء فالبد لكل أحد أن يكون له صديق من الناس
على أي دين كان والبد له من مراعاة صديقه وهو يف النسب رمحه بال شك ألنه أخوه
ألمه وأبيه فكل بر طهر من أحد إىل أحد فهو صلة رحم لذا يقبلها اهلل من كل أحد فضال
من اهلل ونعمة غري أهنم بينهم مفاضلة يف القرب قال علي بن أيب طالب كرم اهلل وجهه يف
ذلك:
نااااااااومج اااااااا ج ااااااااظج ز
اااااااال جي ااااااا ج ااااااا ج ااااااا ج
ااااااااوج ف اااااااالجإ ج هاااااااالج
اااااا ج اااااالج اااااا مج ااااااوج

ياااااااالج فااااااااو
ااااااان جنسااااااا
ناااااااا ج ن اااااااا
ااااااو جي ساااااان

ج
ج
ج
ج

ج ااااااااااااااااااااااااااا ج
اااااااااااااااااااااااااااا ه ج ج
جااااااااااا ج ااااااااااو وي ج ااااااااااو ج
يفااااااااااو
ج
ناااااااا ج اااااااا ج اااااااا ج سااااااااز ج
اااااااااوهن ج هاااااااااالج نااااااااا ج اااااااااا ج

والقرابة قرابتان :قرابة الدين وقرابة الطني فمن مجع بني القرابتني فهو أوىل بالصلة
وإن انفرد أحدمها بالدين واآلخر بالطني فتقدم قرابة الدين على قرابة الطني كما فعل احلق
تعاىل يف املرياث فورث قرابة الدم ومل يورث قرابة الطني إذا اختلفا يف الدين فكان الواحد
مؤمنا باهلل وحده واألخ اآلخر كافر بأحدية اهلل ومات أحد األخوين مل جيعل له نصيبا يف
مرياثه فقال" :ال يتوارث أهل ملتني" ،وقد ذهب عقيل دون علي بن أيب طالب مبال أبيه ملا
مات أبو طالب عم رسول اهلل  ،وكل من قطع رمحه يف حق شخص وهو قد وصلها يف
حق شخص آخر فالذي يرعى اهلل من ذلك جانب الوصلة ال جانب القطع فإنه القائل على
لسان رسوله " :أتبع السيئة" ،مثل قطع تلك الرحم "احلسنة" مثل وصلة الرحم "حتمها"
فوصل رمحه يف زيد ميحو قطع رمحه يف عمرو وهذا أخوه وهذا أخوه ألن اهلل يصل الرحم
وال يقطعها فاحلق يعضده يف صلة من وصلها ويقطع من قطعها ألنه عني ذلك الذي قطعها
ففي الوصل كلمة عناية إهلية بالواصل ويف القطع كلمة حتقيق أي أن األمر كذلك فما يف
العامل إال من هو وصول رمحه األقوى األقرب فإن أفضل الصالت يف األرحام صلة األقرب
فاألقرب وقد جاء يف الصدقة أن أفضلها اللقمة جيعلها اإلنسان يف فمه ألنه ال أحد أقرب
350

إليه من نفسه واهلل أقرب إىل العبد من نفسه منه فإنه القائل
[ق ،]16:فإذا وصله العبد فقد وصل األقرب بال شك فقد أتى ما هو األوىل بالوصل يف
األقربني فإن النص فيه وهلذا عم كل األشياء اتساع رمحته فمن حجر رمحة اهلل فما حجرها
إال على نفسه ولو ال أن األمر على خالف ذلك مل ينل رمحة اهلل من حجرها وقصرها
ولكن واهلل ما يستوي حكم رمحة اهلل فيمن حجرها مبن مل حيجرها وأطلقها من عني املنة
ﱘ ﱠ [األعراف ،]156:فما من شيء
ﱙ
كما أطلقها اهلل يف كتابه يف قوله ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ
إال وهو طامع يف رمحة اهلل فمنهم من تناله حبكم الوجوب ومنهم من تناله حبكم املنة كنت
قاعدا يوما بإشبيلية بني يدي شيخنا يف الطريق أيب العباس العريين من أهل العليا مبغرب
األندلس فدخل عليه رجل فوقع ذكر املعروف والصدقة فقال الرجل اهلل يقول األقربون
أوىل باملعروف فقال الشيخ على الفور إىل اهلل فما أبردها على الكبد وكذلك هو األمر يف
نفسه وال أقرب من اهلل فهو القريب سبحانه الذي ال يبعد إال بعد تنزيه وتنقطع األرحام
باملوت وال ينقطع الرحم املنسوبة إىل احلق فإنه معنا حيثما كنا وحنن ما بيننا نتصل يف
وقت وننقطع يف وقت مبوت أو بفقد وارحتال وكم من حال قد أغىن عن سؤال ومن جهل
نفسه فهو بغريه أجهل ومن علم غريه فهو بنفسه أعلم من عرف نفسه عرف ربه:
ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ

ااااااااايمج ااااااااالوجي اااااااااا ج ااااااااا جغيااااااااا ج
نااااااااااااااا جي اااااااااااااااا ج ااااااااااااااا ج ااااااااااااااا ج
اااااااااالج اااااااااا ج ااااااااااا ج اااااااااا جنفساااااااااا ج
اااااااااااااااااااا جإ ج ي زاااااااااااااااااااا جإناااااااااااااااااااا ج
اااااااااااااا ج ياااااااااااااا ج اااااااااااااا جاالو اااااااااااااا ج
ج
هي ااااااااااااااااو ج جي ااااااااااااااااا ج سااااااااااااااااا
اااااااااا ج ساااااااااا ج اااااااااا ج اااااااااال مج اااااااااالو ج

ااااااااالج ااااااااالوجي اااااااااا ج ااااااااا جنفسااااااااا
اااااااااا جغيااااااااااا ج ااااااااااو ج اااااااااا ج ساااااااااا
الن ااااااااااااااوج ااااااااااااااا ج اااااااااااااا ج نساااااااااااااا
جي ااااااااا ج اااااااااا مج ااااااااا ج اسااااااااا
ااااااااااوج ااااااااااو ج ياااااااااا ج اااااااااا ج ساااااااااا
إ ج ااااااااااااالوج اااااااااااااتجإ ااااااااااااا ج سااااااااااااا
يو اااااااااااا ج ااااااااااااو ج اااااااااااا ج ساااااااااااا

سر إهلي ال يعرفه كثري من الناس بعث اهلل تعاىل موسى وهارون إىل فرعون
وأوصامها أن يقوال ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ[طه ،]44:والترجي من اهلل واقع عند مجيع
العلماء كما قال ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﱠ[التوبة ،]102:فقال العلماء عسى من اهلل واجبة
ولعل وعسى أختان فعلم اهلل أنه يتذكر وال يكون التذكر إال عن علم سابق منسي مث قال
ﲮ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠﭐ
ﲯ
هلما ملا رأى خوفهما من أنه ال جييب إىل ما يدعوانه إليه ﱡﭐ ﲭ
[طه ،]46:أي أمسع من فرعون إذا بلغتما إليه رسالة ربكما وأرى ما يكون منكما يف حقه
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مما أوصيتكما به من اللني والتنزل يف اخلطاب فلم جيد فرعون على من يتكرب ألن التكرب من
املتكرب إمنا يقع ملن يظهر له بصفة الكربياء فلما رأى ما عندمها من اللني يف اخلطاب رق
هلما وسرت الرمحة اإلهلية بالعناية الربانية يف باطنه فعلم إن الذي أرسال به هو احلق فكان
املتكلم من موسى وهارون احلق وكان السمع الذي تلقى من فرعون كالم موسى احلق
فحصل القبول يف نفسه وستر ذلك عن قومه فإنه شأن احلق أال ترى إليه تعاىل يف القيامة
يتجلى يف صورة ينكر فيها فهذا من ستره.
وملا علم فرعون إن احلق مسع خلقه وبصره ولسانه ومجيع قواه لذلك قال بلسان
احلق ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ [النازعات ،]24:إذ علم إن اهلل هو الذي قال على لسان عبده ﱡﭐ ﱢ
ﱣ ﱤ ﱠ فأخرب اهلل تعاىل أنه ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ[النازعات ،]25:والنكل القيد
فقيده اهلل بعبوديته مع ربه يف األوىل بعلمه أنه عبد اهلل ويف اآلخرة إذا بعثه اهلل يبعثه على ما
مات عليه من االميان به علما وقوال وليس بعد شهادة اهلل شهادة وقد شهد له أنه قيده يف
األوىل واآلخرة ﱡﭐﱬﱭﱮﱠ أي يف هذا األخذ ﱡﭐﱯ ﱠ أي تعجبا وجتاوزا مما يسبق منه إىل
فهم العامة إىل ما فيه مما يفهمه اخلاصة من عباد اهلل وهم العلماء ولذلك قال ﱡﭐ ﱯ ﱰ
ﱱﱠ[النازعات ،]26:وقد عرفنا أنه ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ[فاطر ،]28:وقد
قال ﱡﭐﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ [طه ،]44:وال خيشى حىت يعلم بالتذكر ما كان نسيه من العلم
باهلل ومن قيده احلق فال يتمكن له اإلطالق والسراح من ذلك القيد.
وقوهلما ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ أي يتقدم علينا باحلجة مبا يرجع إليه من التوحيد
ﱡﭐﲨ ﲩ ﲪﱠ [طه ،]45:أي يرتفع كالمه لكونه يقصد إىل عني احلقيقة فنتعب معه فلهذا
ﲮ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ [طه ،]46:وأوصامها أن يلينا له يف القول فلما قاال
قال هلما ﱡﭐ ﲭ ﲯ
له  ما قااله على الوجه الذي عهد إليهما اهلل أن يقواله ﱡﭐ ﳘ ﱠ هلما فرعون ﱡﭐ ﳙ ﳚ
ﳛﱠ[طه ،]49:كما يقول فتانا القرب للميت ال جلهله مبا يقوله وإمنا يريد أن يتنبه
احلاضرون ملا يقوالنه مما يكون دليال على وجود اهلل ليعلموا صدقهما ألن العاقل إذا علم
أهنما إذا قاال مثل ذلك رمبا إن اخلواطر تتنبه ويدعوهم قوهلما إىل النظر فيه لنصبهما يف
قوهلما مواضع الداللة على اهلل فإنه ال يسأل خصمه فدل سؤاله أنه يريد هداية من يفهم من
قومه ما جاء به فقاال ﱡﭐ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﱠ [طه ،]50:فانصفا فرعون يف
هذا اخلطاب وهذا من القول اللني فإنه دخل حتت قوهلما ﱡﭐ ﳡ ﳢ ﱠ ادعاه فرعون فأعطاه
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اهلل خلقه فكان يف كالمهما جواب فرعون هلما إذ كان ما جاء به فرعون خلق هلل مث
زادمها يف السؤال ليزيدا يف الداللة ﱡﭐ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫﱠ[طه ،]51:فقاال ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱆ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱠ[طه ،]52:مثل ما نسيت أنت حىت ذكرناك فتذكرت فلو
ﱇ
ﱄﱅ
كنت إهلاما نسيت ألن اهلل قال ﱡﭐ ﲜﲝ ﱠ[طه ،]44:مث زادا يف الداللة مبا قاال بعد ذلك
إىل متام اآلية فما زال ذلك مضمرا يف نفس فرعون مل يعطه حب الرئاسة أن يكذب نفسه
عند قومه فيما استخفهم به حىت أطاعوه ف كانُوا قَوْمًا فا ِسقِنيَ فما شركه معهم يف ضمري
أهنم فلما رأى البأس ﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱠ[يونس ،]90:فتلفظ باعتقاده الذي ما زال معه فقال له
اهلل تعاىل ﱡﭐﱫﱠ[يونس ،]91:قلت ذلك فأثبت اهلل بقوله ﱡﭐ ﱫ ﱠ إنه آمن عن علم
حمقق واهلل أعلم.
وإن كان األمر فيه احتمال وحقت الكلمة من اهلل وجرت سنته يف عباده إن االميان
يف ذلك الوقت ال يدفع عن املؤمن العذاب الذي أنزله هبم يف ذلك الوقت ﱡﭐ ﱇ ﱈ
ﱉﱠ[يونس ،]98:كما ال ينفع السارق توبته عند احلاكم فريفع عنه حد القطع وال الزاين
مع توبته عند احلاكم مع علمنا بأنه تاب بقبول التوبة عند اهلل وحديث ماعز يف ذلك
صحيح إنه تاب توبة لو قسمت على أهل مدينة لوسعتهم ومع هذا مل تدفع عنه احلد بل
أمر  برمجه كذلك كل من آمن باهلل عنده رؤية البأس من الكفار إن االميان ال يرفع
نزول البأس هبم مع قبول اهلل إمياهنم يف الدار اآلخرة فيلقونه وال ذنب هلم فإهنم رمبا لو
عاشوا بعد ذلك اكتسبوا أوزارا:
ي ااااااااااااااااااااوج ناااااااااااااااااااا ج ساااااااااااااااااااا ج
نزاااااااااااااااااااااااااو ج ااااااااااااااااااااااااالجياااااااااااااااااااااااا ج
ج ااااااااااااااااااااااااااااااااول ج
ا اااااااااااااااااااااااااااااااا ج
ج نقاااااااااااااااااااااو ج
نااااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااااا
ج
ااااااااااااااااااااااا ج واااااااااااااااااااااااو ج زااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااولج ااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااالجشااااااااااااااااا ج

اااااااااااااااا جزنااااااااااااااااو وج اااااااااااااااا جزناااااااااااااااا
ج ياااااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااااا جزساااااااااااااااااااااا
ق ااااااااااااااااااااااو ج ااااااااااااااااااااااو ج اااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااالج ااااااااااااااااوج ااااااااااااااااولج ساااااااااااااااا
سااااااااااااااااااااااووج ااااااااااااااااااااااو ج اااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااا جي اااااااااااااااا ج ااااااااااااااااو جاناااااااااااااااا

وإذا كان احلق يقول عن نفسه إنه ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ [األعلى-2:
 ،]3فما لك ال تسبح ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ [األعلى ،]1:جعلنا اهلل ممن قيده احلق به ورزقه
الوقوف عند حدوده ومرامسه يف اآلخرة واألوىل.
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فانظر يا أخي ما أعطت عناية هذه املعية اإلهلية يف قوله
[احلديد ،]4:فهو معنا هبويته وهو معنا بأمسائه فهل ترى عني العارف كونا من األكوان
وعينا من األعيان ال يكون احلق معه فاهلل يغفر للجميع بالواحد فكيف ال يغفر للواحد
باجلميع فما من إنسان إال ومجيع أجزائه مسبحة حبمد اهلل وال قوة من قواه إال وهي ناطقة
بالثناء على اهلل حىت النفس الناطقة املكلفة من حيث خلقها وعينها كسائر جسدها الذي
هو ملكها مسبحة أيضا هلل فما عصى وخالف األمر واحد من هذه اجلملة املعرب عنها
باإلنسان أفترى اهلل ال يقبل طاعة هذه اجلملة يف معصية ذلك الواحد هيهات وأين الكرم
إال هنا ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠ[اإلنفطار ،]6:فيقول كرمك فهذا تنبيه من اهلل
لعبده أن يقول كرمك كما يفعله احلاكم املؤمن العامل إذ يقول للسارق والزاين قل ال
زنيت أو قل ال سرقت أو قل ال لعلمه أنه إذا اعترف أقام عليه حدا فرمبا يكون الزاين
يدهش بني يدي احلاكم فينبهه ليقول هبذه املقالة ال فيدرأ عنه احلد بذلك ﴿ﲀ ﲁ ﲂ
ﲃﲄﲅ﴾.
ﱡﭐﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ
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يف معرفة منازل التواضع الكربيائي
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ااااااااا ج ااااااااا لج ااااااااالج ااااااااا جنفسااااااااا
ااااااااوجهو اااااااا ج ااااااااوجهاااااااا ج اااااااا ج نساااااااا
ااااااااااا ج نياااااااااااو ج سااااااااااانوجش سااااااااااا
ن اااااااااااا ج ناااااااااااا ج اااااااااااا ج ساااااااااااا
ناااااااااااا ج جزن اااااااااااا جإ اااااااااااا ج ساااااااااااا

قال تبارك وتعاىل ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[الشورى ،]11:وقال
ﱅﱠ[االنعام ،]91:وقال تعاىل ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ[الصافات ،]180:وقال:
ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﱠ[اجلاثية ،]37:وقال ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ
[ال عمران ،]97:ومع هذا كله فهو القائل يف الصحيح من األخبار عنه" :مرضت فلم
تعدين وجعت فلم تطعمين وظمأت فلم تسقين" ،يقول مثل هذا القول لعبده فأنزل نفسه
هنا منزلة عباده وأين ذلك الكربياء من هذا النزول وثبت يف الصحيح أن اهلل يعجب من
الشاب ليست له صبوة وثبت أن اهلل أفرح بتوبة عبده من فرح صاحب الناقة اليت عليها
طعامه وشرابه إذا وجدها بعد ما ضلت وهو يف فالة من األرض منقطعة وأيقن باملوت
ففرح هبا فاهلل أفرح بتوبة عبده من هذا بناقته وثبت عنه أنه تعاىل يتبشبش للذي يأيت
املسجد كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا ورد عليهم وأين هذا كله من قوله تعاىل
ﱡﭐﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎﱠ[الصافات] ،ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱠ [االنعام ،]91:فأين هذا
النزول من هذه الرفعة فهذا هو التواضع الكربيائي وكل حق وقول صدق وحكم صحيح
ملن كشف اهلل عن بصريته من علماء عباده فأراه احلق حقا وأراه الباطل باطال وهنا تعلقت
الرؤية باملعدوم فإن الباطل عدم وإذا كان العبد يتصف برؤية املعدوم فاحلق أوىل هبذه
الصفة أنه يرانا يف حال عدمنا رؤية عني وبصر ال رؤية علم.
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

وأما قوله ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[الشورى ،]11:فهو على الصحيح من الفهم معىن قوله
" :إن اهلل خلق آدم على صورته" ،يف بعض وجوه حمتمالت هذا اخلرب.
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وقوله تعاىل ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ [التني ،]4:فما ذاك إال خللقه على صورة
احلق وإمنا رده إىل أسفل سافلني ليجمع له كمال الصورة باألوصاف كما ذكر عن نفسه
أنه عليه فإن اتصافه بنفي املثل عن نفسه من اتصافه باحلد واملقدار من استواء ونزول
واستعطاف وتلطف يف خطاب وغضب ورضاء وكلها نعوت املخلوق فلو مل يصف نفسه
بنعوتنا ما عرفناه ولو مل ينزه نفسه عن نعوتنا ما عرفناه فهو املعروف يف احلالني واملوصوف
بالصفتني وهلذا خلق من كل شيء زوجني ليكون ألحد الزوجني العلو وهو الذكر وألحد
الزوجني السفل وهو األنثى ليظهر من بينهما إذا اجتمعا بقاء أعيان ذلك النوع وجعل
ذلك يف كل نوع ليعلمنا أن األمر يف وجودنا على هذا النحو فنحن بينه وبني معقولية
الطبيعة اليت أنشأ منها األجسام الطبيعية وأنشأ من نسبة توجهه عليها األرواح املدبرة وكل
ما سوى اهلل البد أن يكون مركبا من راكب ومركوب ليصح افتقار الراكب إىل املركوب
وافتقار املركوب إىل الراكب لينفرد سبحانه بالغىن كما وصف نفسه فهو غين لنفسه وحنن
أغنياء به يف عني افتقارنا إليه فما ال نستغين عنه فكل ما سوى اهلل مدبر ومدبر هلذا املدبر
فاملدبر اسم فاعل مبا هو مدبر جيد ذلك قوة يف ذاته يفتقر إىل مدبر يظهر فيه تدبريه وال
مدبر اسم مفعول مبا هو مدبر جيد ذلك حالة يف ذاته يفتقر هبا إىل من يدبر ذاته لصالح
عينه وبقائه ففقر كل واحد إىل اآلخر فقر ذايت وإمنا يتصف بالغىن عنه لكونه ال يفتقر إال
إىل مدبر ال إىل هذا املدبر بعينه كما إن املدبر يتصف بالغىن لكونه ال يفتقر إال إىل مدبر ال
إىل هذا املدبر بعينه فكل واحد منهما غين عن اآلخر عينه ال عن التدبري منه وفيه فغين كل
واحد ليس على اإلطالق وغناء احلق مطلق بالنظر إىل ذاته واخللق مفتقر على اإلطالق
بالنظر أيضا إىل ذاته فتميز احلق من اخللق وهلذا كفر من قال ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱠ[ال
عمران ،]181:فهذا التمييز ال يرتفع أبدا ألنه متيز ذايت يف املوصوف به من حق وخلق فما
مث إال شيئيتان شيئية حق وشيئية خلق فليس كمثل اخللق يف افتقاره شيء ألنه ما مث إال
احلق واحلق ال يوصف باالفتقار فما هو مثل اخللق فليس مثل اخللق شيء وليس كمثل احلق
يف غناه شيء ألنه ما مث إال اخللق واخللق ال يتصف بالغىن لذاته فما هو مثل احلق فليس مثل
احلق شيء ألنه كما قلنا ما مث شيء إال اخللق واحلق فاخللق من حيث عينه ذات واحدة يف
كثري واحلق من حيث ذاته وعينه ذات واحدة هلا أمساء كثرية ونسب.
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فمن مل يعلم قوله تعاىل ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى ،]11:على ما قررناه فال علم له
هبذه اآلية فإنه جاء بالكاف مث نفى املثلية عن نفسه بزيادة الكاف للتأكيد يف النفي مث نفى
املثلية عن العامل جبعل الكاف صفة فعلق النفي باملماثل يف النفي أي انتفت عن اخللق املثلية
ألنه ما مث إال حق ال مياثل وانتفت عن احلق املثلية ألنه ما مث إال خلق ال مياثل:
اااااااااااااااااااال جزف اااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااااون ج
ناااااااااايمج اااااااااا ج اااااااااا جغياااااااااا ج اااااااااا ج
ااااااااااااااالج اااااااااااااااي ج اااااااااااااااوج نفااااااااااااااا ج
اااااااااا ج زاااااااااا ج اااااااااا ج اااااااااا ج اااااااااا ج
ياااااااااااااا ج ناااااااااااااا ج ناااااااااااااا ج ي ااااااااااااااو ج
قااااااااااااااولجايناااااااااااااا ج اااااااااااااااي ج ااااااااااااااا و ج
نساااااااااااااا جغياااااااااااااا جإ اااااااااااااا ج جهاااااااااااااا ج
زاااااااااااااا ج ناااااااااااااا ج سااااااااااااااو ج ناااااااااااااا ج

إل ج و نااااااااااااااااااوج ناااااااااااااااااا جاو ايااااااااااااااااااو
ااااااااااااااااااا ج إ جشااااااااااااااااااانز ج نزاااااااااااااااااااو
ااااااااااااااااااااال ز وج جزاااااااااااااااااااا جا ااااااااااااااااااااون
نااااااااااااااااااا جازقساااااااااااااااااااي ج اااااااااااااااااااون
ااااااااااااااااااالجل ج اااااااااااااااااااا ج نزااااااااااااااااااااو
ااااااااااااااااااااا ج ج قااااااااااااااااااااا ج نااااااااااااااااااااا
اااااااااااا ز ج اااااااااااا ج اااااااااااا ج ااااااااااااون
ا اااااااااااااااوجل ناااااااااااااااوج ااااااااااااااا ج اياااااااااااااااو

وأما قوله ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ [االنعام ،]91:وهو الذي أنطقهم مبا نطقوا به فيه
ﱅﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌ
ﱆ
فإنه يقول عن املشهود عليهم إهنم ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱍﱠ[فصلت ،]21:فما من شيء ينطق إال واهلل أنطقه واختلف املنطوق به فثم نطق أي
منطوق به يتعلق به مديح ومث منطوق به يتعلق به دم ومث منطوق به يتعلق به جتوز لتواطؤٍ
جعله اهلل يف العامل ومث منطوق به على ما هو املدلول عليه يف نفسه فهو إخبار عن حقيقة
وما مث إال ما ذكرناه فنطق املدح شهادة أويل العلم بتوحيد اهلل ونطق الذم قول القائل ﱡﭐ ﱇ
ﱈ ﱉ ﱠ[ال عمران ،]181:ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶﱠ[املائدة ،]64:يريد البخل ونطق باحلقيقة
ﱡﭐﲤ ﲥﱠ ونطق بالتجوز للتواطؤ ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﱠ [الصافات ،]96:واآلية واحدة فأما
قوله ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱠ[األنعام ،]91:لكوهنم ليسوا مثله فما عرفوه ومن جهل أمره ال
يقدر قدره فهم ليسوا له مبثل وال هو مثل هلم فوصفوه بنفوسهم ومبا هم عليه وال يتمكن
هلم إال ذلك ألهنم يريدون الوصف الثبويت وال يكون إال بالتشبيه ومن جعل مثل ملن ال
يقبل املثل فما قدره حق قدره أي ما أنزله املنزلة اليت يستحقها فذمهم باجلهل حيث
تعرضوا ملا ليس هلم به علم من نفوسهم فلو قالوا فيه مبا أنزله إليهم مل يتعلق هبم ذم من قبل
احلق يف ذلك ألن احلاكي ال ينسب إليه ما حكاه فال يتعلق به ذم يف ذلك وال مدح فعلم
اخللق باهلل ال يدرك بقياس وإمنا يدرك بالبقاء السمع خلطاب احلق إما بنفسه وإما بلسان
357

ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج

املترجم عنه وهو الرسول مع الشهود الذي ال يسعه معه غري ما مسعه من اخلطاب كما قال
ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ إشارة ملا تقدم ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ فأحال على النظر الفكري
بتقلب األحوال عليه ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱠ[ق ،]36:وما عدا هذين الصنفني فال طريق
هلم إىل العلم مبا يستحقه احلق أن يضاف إليه وما يستحقه اخللق أن يضاف إليهم فمن
عرف نفسه فإنه ال مياثله احلق ومن عرف ربه فإنه ال مياثله اخللق إذ معرفتكم جبزء واحد
من العامل من كونه دليال عني معرفتك بالعامل كله فلهذا أنزلنا العامل منزلة الواحد فنفينا عنه
املثلية إذ ما مث يف الوجود إال احلق واحلق ما هو مثل للعامل وإن كان العامل مياثل بعضه بعضا
كما حتكم يف األمساء اإلهلية يف الغافر والغفور والغفار وأمثال هذا بأهنا أمثال وإن متيزت
مبراتب كالعامل فإن فيه أمثاال وإن متيزت باألعيان واملراتب وهلذا ما نزلت هذه اآليات إال
يف مقابلة قول كان منهم ورد ذلك يف اخلرب النبوي وأما يف القرآن فقوله ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱎ ﱠ [االنعام ،]91:مع إقرارهم أن التوراة نزلت على موسى
ﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ ﱏ
 من عند اهلل فكذبوا على اهلل فاسودت وجوههم أي ذواهتم فال نور هلم يكشفون به
األشياء بل هم عمي فهم ال يبصرون.
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يف معرفة منازلة إىل كونك وألك كوني؟
إ اااااااااااااااا ج ناااااااااااااااامج اااااااااااااااا ن ج زااااااااااااااااو ج
ااااااااااااال ج نااااااااااااامج نااااااااااااا ج ااااااااااااا ج
إنيزااااااااااااااا ج يااااااااااااااامجياااااااااااااااوج اياااااااااااااااا ج
اااااااااوج ااااااااا ج قااااااااا لج نااااااااامج نااااااااا و ج
اااااااااااااا ج غاااااااااااااا ج ناااااااااااااا جإلجز ناااااااااااااا ج

اااااااااااااااا ج زااااااااااااااااوجإ ياااااااااااااااامج ناااااااااااااااا
نااااااااااااا ج ي اااااااااااااوج ااااااااااااال ج نااااااااااااا
إل جيقااااااااااااااااااا لج نسااااااااااااااااااااو جإناااااااااااااااااااا
إلجيقااااااااااااااااااا لج فااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااانن
اااااااااااااااا ج وج شااااااااااااااااز ج ز ناااااااااااااااا

قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ[النجم ،]8:فهذه عني املنازلة ألن كل صورة منهما
فارقت مكاهنا فكانت كل صورة من األخرى أدىن من قاب قوسني لكل واحدة من
الصورتني قوس أظهر التقويس والفرقان بني الصورتني اخلط الذي قسم الدائرة بنصفني
فكان األمر عينا واحدة مث ظهر بالصورة أمران فلما صار احلكم أمرين كان من األمر
الواحد تدليا ألن العلو كان له ويف عني هذا التديل دنو من األمر اآلخر وكان من اآلخر
تدان إىل من تدىل إليه فكان دنوه عروجا ألن تدىل األمر اآلخر إليه أعلمنا أن السفل كان
قسم هذا اآلخر وما تداىن كل واحد من اآلخر إال لريجع األمر كما كان دائرة واحدة ال
فصل بني قطريها فكالمها يسعيان يف إزالة اخلط الذي أوجب التقسيم يف الدائرة فموضع
التقسيم قوله" :قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فنصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي
ما سأل" ،وما للعبد سؤال إال إزالة هذه القسمة حىت يعود األمر كما كان فأجابه احلق إىل
سؤاله بقوله" :ولعبدي ما سأل" ،فقال ﱡﭐﲄﲅﲆﲇ ﱠ[هود.]123:
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يف معرفة منازلة من ظهر يل بطنت له ومن وقف عند حدي
اطلعت عليه

اااا وجاواااا ج اااا ج اااا ج اااالج اااا و ج
ااااال ج ااااو ج يناااا ج اااا ج اااا وج اااا جي اااا ج
يااااااوج ياااااااظج اااااا جإ ج اااااا جي اااااا جا ااااااو ج
هاااااااااا ج ااااااااااا قجإ ج ناااااااااا جهاااااااااا ج ناااااااااا ج

ااااا وج ااااا ج
إ ج ااااو ج اااا جي
ياااااوجسااااا هوجإ ج
اااااااوجيساااااااا ج

ااااا ج ااااا ج ااااالج وناااااف ج
اااا ج ااااوقج اااا ج زسااااف ج
اااااو ج ااااا ج ين اااااوجوناااااف ج
ااااااا ج ج وااااااا جيقاااااااف ج

اعلم أيدنا اهلل وإياك أن اهلل تعاىل يقول عن اهلوية ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ [احلديد،]3:
وما مث إال أنا وهو وكان ومل يكن مث كنت وعند وجودي قسم الصالة بيين وبينه نصفني
وما مث إال مصل ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ [النور ،]41:وهو السمع والبصر مين فما أمسع
إال نفسه فـ ﱡﭐﳃ ﳄ ﳅ ﱠ ما هو أنا فإن اآللة ال حكم هلا إال بالصانع هبا كما كان
صانعا فيها فصنع فيها هبا وبنفسه هبا من حيث قبوهلا وبنفسه من حيث جتليه خبطابه:
ااااااااااا ج ااااااااااا ج
ز ااااااااااا ج ياااااااااااو ج
ااااااااااوج اااااااااا جإ جهللاج ااااااااااوج اااااااااا جغياااااااااا ج

شاااااااااااا ج اااااااااااا ج هللاجشااااااااااااوه ج
اااااااااا جاز ياااااااااا ج ااااااااااوجهاااااااااا ج و اااااااااا ج

فإذا ظهرت بعيين يف ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ[الفاحتة ،]2:بطن تعاىل يف خطايب
ومسع إمياين وقال" :أثىن على عبدي" ،فسمى آخريته عبدا ويف اجلواب هو الرب فاألولية
ردها إيل فإنه مل يقل حىت قلت كما أين مل أوجد حىت قال كن فكنت أول سامع وكان
أول قائل مث كنت أول قائل وكان أول سامع فتعني الباطن والظاهر ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ
ﳍﱠ يب وبنفسه وما ظهر إال يب وما بطن إال يب وما صحت األولية إال يب وما ثبتت
اآلخرية إال يب فإنا كل شيء فهو يب عليم فلو مل أكن مبن كان يكون عاملا فأنا أعطيته
العلم وهو أعطاين والوجود فارتبطت األمور بيين وبينه وقد اعترف يل بذلك يف تقسيمه
الصالة بيين وبينه على السواء ألنه علم أنه يل كما أنه له فالبد مين ومنه فالبد من واجب
وممكن ولو مل يكن كذلك لكان عاطال غري حال فإنا زينته فهو أرضي ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦﱠ[الكهف ،]7:فظهر يب اقتداره ونفوذ أحكامه وسلطان مشيئته فلو مل أكن
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مل تكن زينته مث قلب األمر فجعلين أرضا وكان زينة يل وقلدين اإلمامة فلم أجد على من
أكون إماما إال عليه وعني إماميت ما زينيت به وما زينيت إال هبويته فهو مسعي وبصري
ولساين ويدي ورجلي ومؤيدي وجعلين نورا كلي فزينين به له ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠ
[الزمر ،]69:وهو ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜﱠ[النور ،]35:وذكر أن األرض ذلول وهل مث أذل
مين وأنا حتت عزته وملا خلق اخللق وعرفين مبا خلق قال يل اجعل بالك وتفرج يف صنعي
خبلقي فكلف وأنا أنظر إىل ما يريد إظهاره مما ال علم يل به فحد احلدود فتجاوزهتا العبيد
وقال فلم يسمع له مقال وأمر فلم ميتثل أمره ابتداء وهني فلم ميتثل له هني ابتداء وقال
فاعترض كيف جتعل فيها من يفسد فيها فجعلوا نظرهم أصلح من نظره وعلمهم أمت من
علمه فقال يل أنت قلت إنك ذلول وال ذلة أعظم من ذلتك وأي ذلة أعظم من ذلة من أذلة
الذليل هذا امللك يعترض هذا اخلليفة وليته وهنيته فعصى هذا اللعني أمرته بالسجود فأىب
وادعى اخلريية على من هو خري منه فهل رأيت بعينك إال من اعترف بعظميت ونفوذ
اقتداري ومع ذلك خالفين واعترض علي وتعدى حدي فلو كانت عزيت وعظميت حاال هلم
زينتهم هبا ما وقع شيء من ذلك فهم أرض مرداء جرداء ال نبات فيها فال زينة عليها
فعلمت أنه مىت أتيت علي فزينتهم يب فرأيتين زينيت فعظموين وما عظمين إال زينيت فقال
املعترض ال علم لنا وقال من هنيته ربنا ظلمنا أنفسنا وقال من خالف أمري ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ
ﲝ ﲞ ﱠ[املائدة ،]28:فأين هذا املقام من ذلك وأين دار رضوان من دار مالك فـ
ﱡﭐﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ فمن العزيز ومن الذليل فلو ال ما اطلع على من جتاوز احلدود
والرسوم ما رجعوا إىل حدودهم فإن االطالع ما يكون إال من رفيع وهو ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﱠ
[غافر ،]15:فخافوا فاعترفوا كما قلنا جبهالتهم وظلمهم أنفسهم وخوفهم من تعدى
حدود سيدهم فقال ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ وجتاوزوا حدود سيدهم ﱡﭐ ﲚ ﲛ
ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﱠ [الزمر ،]53:فإن اهلل للرمحة خلقهم وهلذا تسمى بالرمحن واستوى به على
العرش وأرسل أكمل الرسل وأجلهم قدرا وأعمهم رسالة رمحة للعاملني ومل خيص عاملا من
عامل فدخل املطيع والعاصي واملؤمن واملكذب واملوحد واملشرك يف هذا اخلطاب الذي هو
مسمى العامل وملا أعطاه  مقام الغرية على جناب اهلل تعاىل وما يستحقه أخذ يقنت يف
صالته شهرا يدعو على طائفة من عباد اهلل باهلالك رعل وذكوان وعصية عصت اهلل
ورسوله فأنزل اهلل عليه وحيه بواسطة الروح األمني يا حممد إن اهلل يقول لك ما أرسلك
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سبابا وال لعانا وإمنا بعثك رمحة أي لترحم مثل هؤالء كأنه يقول له بدل دعائك عليهم
كنت تدعوين هلم مث تال عليه كالم ربه ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﭐﱠﭐ
[األنبياء ،]107:أي لترمحهم فإنك إذا دعوتين هلم رمبا وفقتهم لطاعيت فترى سرور عينك
وقرهتا يف طاعتهم وإذا لعنتهم ودعوت عليهم وأجبت دعاك فيهم مل يتمكن أن آخذهم إال
بأن يزيدوا طغيانا وإمثا مبينا وذلك كله إمنا كان بدعائك عليهم فكانت أمرهتم بالزيادة يف
الطغيان الذي نؤاخذهم به فتنبه رسول اهلل  ملا أدبه به ربه فقال " :إن اهلل أدبين
فحسن أديب" ،وقال بعد ذلك" :اللهم اهد قومي فإهنم ال يعلمون".
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يف معرفة منازلة من شق على رعيته سعى يف هالك ملكه ومن
رفق بهم بقي ملكا كل سيد قتل عبدا من عبيده فإمنا قتل
سيادة من سياداته إال أنا فانظره

اااااااااااا ج ااااااااااااو ظجياقياااااااااااا ج ياقينااااااااااااو ج
اااااا ج ج اياااااا ج ااااااوج وناااااا جساااااايو ج اااااا ج
ااااا ج اااااولج ااااا ج نااااا وج اااااوج اااااو ج زقااااا و ج
اااااااااوجي ااااااااا ج ااااااااا ج ااااااااا ج زااااااااا ج
ا ناااااااااا ج ااااااااااو ج ااااااااااوج اااااااااايمج اااااااااا ج

جزنااااااااااامج زااااااااااا جساااااااااااا ون ج يناااااااااااو ج
سااااااااااو ج اااااااااااو ج ج ااااااااااون ج ينااااااااااو ج
نااااااااا ج نااااااااا ج اااااااااوج ناااااااااوجي ن ناااااااااو ج
ج ياااااااا جي اااااااا ج اااااااا ج ياااااااا جي ينااااااااو ج
اااااااااااا جنفساااااااااااا ج اااااااااااا ج جياو ينااااااااااااو ج

قال اهلل تعاىل ﱡﭐﱆﱇﱈﱉ ﱠ[الفاحتة ،]2:مل يقل رب نفسه ألن الشيء
ال يضاف إىل نفسه فهذه وصية إهلية لعباده ملا خلقهم على صورته وأعطى من أعطى منهم
اإلمامة الكربى والدنيا وما بينهما وذلك قوله " :كلكم راع ومسؤول عن رعيته"،
فأعلى الرعاء اإلمامة الكربى وأدناها إمامة اإلنسان على جوارحه وما بينهما ممن له اإلمامة
على أهله وولده وتالمذته ومماليكه فما من إنسان إال وهو خملوق على الصورة وهلذا
أعمت اإلمامة مجيع األناسي واحلكم يف الكل واحد من حيث ما هو إمام وامللك يتسع
ويضيق كما قررنا فاإلمام مراقب أحوال مماليكه مع األنفاس وهذا هو اإلمام الذي عرف
قدر ما والة اهلل عليه وقدمه كل ذلك ليعلم أن اهلل رقيب عليه وهو الذي استخلفه مث نبهه
على أمر لو عقل عن اهلل وذلك أن السيد إذا نقصه عني أو حال ممن ساد عليه فإنه قد
نقص من سيادته بقدر ذلك وعزل بقدر ذلك كمن أعتق شقصا له يف عبد فقد عتق من
العبد ما عتق ومل يسر العتق يف العبد كله إال أن يعتق كله كذلك اإلمام إن غفل بلهوه
وشأنه وشارك رعيته فيما هم عليه من فنون اللذات ونيل الشهوات ومل ينظر من أحوال ما
هو مأمور بالنظر يف أحواله من رعاياه فقد عزل نفسه بفعله ورمت به املرتبة وبقي عليه
السؤال من اهلل والوبال واخليبة وفقد الرئاسة والسيادة وحرمه اهلل خريها وندم حيث مل
ينفعه الندم فإنه لو مل يسأل عن ذلك وترك وشأنه لكان بعض شيء إال احلق فإنه ال ينقص
عنه من ملكه شيء فإن عبده إذا مات من احلياة الدنيا انتقل إليه يف الربزخ فبقي حكم
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السيادة هلل عليه خبالف اإلنسان إذا مات عبده ماتت سيادته اليت كان هبا سيدا عليه فهذا
الفرق بيننا وبني احلق يف الربوبية قال " :إن اهلل حيب الرفق يف األمر كله" ،فالعامل من
علم الرفق والرفيق واملرفوق فما من إنسان إال وهو رفيق مرفوق به فهو مملوك من وجه
مالك من وجه ﱡﭐ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﱠ[االنعام ،]165:ليتخذ بعضكم بعضا سخريا
واهلل ﱡﭐﲪﲫﱠ[غافر ،]15:فنحن له كما هو لنا وكما حنن لنا فنحن لنا وله وهو لنا
ال له.
وليس يف هذا الباب أشكل من إضافة العلم اإلهلي إىل املعلومات وال القدرة إىل
املقدورات وال اإلرادة إىل املرادات حلدوث التعلق أعين تعلق كل صفة مبتعلقها من حيث
العامل والقادر واملريد فإن املعلومات واملقدورات واملرادات ال هناية هلا فهو حييط علما بأهنا
ال تتناهى .وملا كان األمر على ما أشرنا إليه وعثر على ذلك من عثر عليه من املتكلمني
قال باالسترسال وعرب آخر حبدوث التعلق وقال اهلل يف هذا املقام ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱠ[حممد،]31:
وأنكر بعض العلماء من القدماء تعلق العلم اإلهلي بالتفصيل لعدم التناهي يف ذلك وكونه
غري داخل يف الوجود فيعلم التفصيل من حيث ما هو تفصيل يف أمر ما ال يف كذا على
التعيني واضطربت العقول فيه الضطراب أفكارها ورفع اإلشكال يف هذه املسألة عندنا أهل
الكشف والوجود واإللقاء اإلهلي أن العلم نسبة بني العامل واملعلومات وما مث إال ذات احلق
وهي عني وجوده وليس لوجوده مفتتح وال منتهى فيكون له طرف واملعلومات متعلق
وجوده فتعلق ما ال يتناهى وجودا مبا ال يتناهى معلوما ومقدورا ومرادا فتفطن فإنه أمر
دقيق فإن احلق عني وجوده ال يتصف بالدخول يف الوجود فيتناهى فإنه كل ما دخل يف
الوجود فهو متناه والبارئ هو عني الوجود ما هو داخل يف الوجود ألن وجوده عني ماهيته
وما سوى احلق فمنه ما دخل يف الوجود فتناهى بدخوله يف الوجود ومنه ما مل يدخل يف
الوجود فال يتصف بالتناهي فتحقق ما نبهتك عليه فإنك ما جتده يف غري هذا املوضع وعلى
هذا تأخذ املقدورات واملرادات ﴿ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة منازلة من كان يل مل يذل وال خيزي أبدا
إل ج وناااااا ج ااااااو جإ اااااا ج ااااااو ق جز اااااا ج
ج زااااااا جساااااااني وج هااااااا ج ااااااا ن ج ققاااااااو ج
جن اااااااا جا ناااااااا ج اااااااا ج ياااااااا ج اااااااا ج
فااااااا ج ناااااااظج فااااااا مجسااااااا قج اااااااي ج
ج
اااا جشااااو جي ناااا ج اااا ج اااا ج وج اااا
وااااااااااااا ا ج اااااااااااااا ج اااااااااااااو ج ج ااااااااااااا ج

يااااااااا ج زناااااااااو وج جناااااااااللج جن ااااااااا ج
ن واااااا ج ناااااا ج اااااا ج اااااا جإل جن اااااا و ج
ج ااااااااو ج اااااااا ج
جل اااااااامج ناااااااا جياااااااا
ج اااااا ج اااااا جااااااا ج
ااااااا جنشاااااا ج اااااا
يشاااااااااااااااو ج ج ااااااااااااااا جيااااااااااااااا ه ج ج
ج ااااا جي ااااا ج ااااا ج سااااا و ج ااااا ج

قال اهلل عز وجل ﱡﭐ ﱣ ﱤﱥﱦﱧﱨﱠ [الذاريات ،]56:فابتدأ بالم العلة
وختم بياء اإلضافة وقال فيما أوحى به إىل موسى  يا ابن آدم خلقت األشياء من
أجلك وخلقتك من أجلي وقال لنا على لسان رسوله  الصوم يل وقال الصوم ال مثل له
فإنه هلو ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒﱠ[الشورى ،]11:وأذل األذالء من كان له عز وجل ألن ذلك
الذليل على قدر من ذل حتت عزه وال عز أعظم من عز احلق فال ذل أذل ممن هو هلل ومن
ذل هلل فإنه ال يذل لغري اهلل أصال إال أن يذل لعني الصفة حيث يراها يف خملوق أو غري
خملوق فيتخيل من ال علم له مبا شهده هذا الذليل أنه ذل حتت سلطان هذا العزيز وإمنا ذل
حتت سلطان العزة وهي هلل فما ذل إال للحق املنعوت هبذا النعت وينبغي له أن يذل فلها
يذل كل ذليل يف العامل فمنهم العامل بذلك يف حال ذله ومنهم من ال يعلم وأما اخلزي فال
خيزي إذا كان هلل فإن اخلزي ال يكون من اهلل ملن هو له وإمنا يكون ملن هو لغري اهلل يف
شهوده ولذلك قالت خدجية وورقة بن نوفل لرسول اهلل  كال واهلل ال خيزيك اهلل أبدا ملا
ذكر له ابتداء نزول الناموس عليه فاخلزي الذي يقوم بالعبد إمنا هو ما جناه على نفسه
جبهله وتعديه رسوم سيده وحدوده فالذل صفة شريفة إذا كانت الذلة هلل واخلزي صفة
ذميمة بكل وجه إذا قامت بالنفس فجميع مذام األخالق وسفسافها صفات خمزية عند اهلل
ويف العرف ومجيع مكارم األخالق صفات شريفة يف حق وخلق أال ترى إىل قول رسول
اهلل " :إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق" ،فإنه نقص منها املسمى سفسافا فعني هلا
مصارف فعادت مكارم أخالق فهي إذا اتصف هبا العبد يف املواطن املعينة هلا مل يلحقه
خزي وال كان ذا صفة خمزية فما مث إال خلق كرمي مهما زال حكم الغرض النفسي
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املخالف لألمر اإلهلي واحلد الزماين النبوي وأما الكائنون هلل فهم على مراتب منهم من هو
هلل باهلل ومنهم من هو هلل بنفسه ومنهم من هو هلل ال باهلل وال بنفسه لكن بغريه من حيث
ما هو جمبور لذلك الغري فمن هو هلل باهلل فال يذل وال خيزي فإن اهلل ال يوصف بالذلة كما
قال اهلل أليب يزيد يف بعض منازالته تقرب إيل مبا ليس يل الذلة واالفتقار ومن هو هلل بنفسه
فيذل ذل شرف لكنه ال خيزي ومن كان هلل ال باهلل وال بنفسه فهو حبيث يقبل اجلرب فإن
أجرب يف اهلل فمنزلته منزلة من هو هلل باهلل يف حق شخص وبنفسه يف حق شخص وإن أجرب
يف أمر نفسي وهو بنفسه يف تلك احلالة ال هلل فهو يف اخلزي الدائم والذل الالزم واحنصرت
أقسام هذه املنازلة ﴿ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة منازلة االستفهام عن اإلنيتني
إل ج ااااااااوج ناااااااا ج يناااااااا ج اااااااا ج اااااااا و ج
أ ااااااااااااوجإ جي اااااااااااا ج شااااااااااااأ ج يناااااااااااا ج
جإ اااااااااااااوج ج ااااااااااااا ج ناااااااااااااوجا ااااااااااااا ج
ج
أنااااااااااا ج ااااااااااا ج جيقااااااااااا ج يااااااااااا
ج ااااااااااااا ج ل مج ااااااااااااا ج ينااااااااااااا ج
اااااااااوج ااااااااا ج نااااااااا جز ااااااااايلج نااااااااا ج
نااااااااوج اااااااا ج اااااااا ج اااااااا ج اااااااا ج
ااااااااا لج ناااااااااوج هااااااااا ج نااااااااا ج اااااااااون ج
اااااااا ج ناااااااا جاأناااااااا ج ساااااااا ج يناااااااا ج
ناااااااااااااااا ج ج ج اااااااااااااااا لج ف اااااااااااااااا ج
ج اااااااااااااااا جز اااااااااااااااا ن ج اااااااااااااااا و ج
اااااااااال ج ناااااااااوجزقااااااااا لج نااااااااا ج اااااااااا و ج
ج
قاااااااااالج اااااااااا ج اااااااااا ج نااااااااااوج زااااااااااا ج
ناااااااااااااا ج جهللاج ااااااااااااااوج نااااااااااااااوج اياااااااااااااا ج
اااااااااااااااااااااأ ازن ج ن ااااااااااااااااااااااز جإ اااااااااااااااااااااو ج

ج اااااااااالج ياااااااااا ج اااااااااا وج نااااااااااوج نزااااااااااو ج
جإ اااااااااااوج جي ااااااااااا ج شاااااااااااأ ج نزاااااااااااو ج
ج اااااااا ج اااااااا جساااااااا جز اااااااا ج نزااااااااو ج
ج نااااااااااا ج يااااااااااا ج يااااااااااا ج نزاااااااااااو ج
ج ااااااااااااأي ج نزااااااااااااو ج
ج ااااااااااا جاااااااااااااو
ج جزقااااااااا ج نااااااااا ج ز ااااااااايلج نزاااااااااو ج
ج نزااااااااااو ج
ج اااااااااا ج اااااااااا ج اااااااااا
إ اااااااااا ج اااااااااا جإل ج ااااااااااوج ناااااااااا ج نزااااااااااو ج
ج جغياااااااااا وج اااااااااا جانفاااااااااا ج نزااااااااااو ج
ج ج ناااااااااوج اااااااااو ج ااااااااا ج اااااااااولج نزاااااااااو ج
ج ناااااااا جزقاااااااااو ج نااااااااا ج ااااااااايمج نزاااااااااو ج
ز ازنااااااااااااااوجاااااااااااااااأ ج اااااااااااااايمج نزااااااااااااااو ج
جهااااااااالج ناااااااااوج ج نااااااااا ج نزاااااااااو ج
اااااااااو
ج ااااااا جج اااااااا ج ااااااا جزااااااامج نااااااا ج نزاااااااو ج
ج جزنفااااااااااا ج ناااااااااااوج يااااااااااا لج نزاااااااااااو ج

قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ [االنفال ،]17:فهذا إثبات اإلنيتني
وإثبات حكمهما مث نفى احلكم عن إحدامها بعد إثباته وهو الصادق القول فاعلم أن إنية
الشيء حقيقته يف اصطالح القوم فهي يف جانب احلق ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ[طه ،]12:ويف جانب
اخللق الكامل ﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ[الصف ،]6:فهاتان أنيتان ضبطتهما العبارة ومها طرفان فلكل
واحدة من اإلنيتني حكم ليس لألخرى:
جل مج ااااااالوج اااااااو ج ل مج ااااااالوج نااااااا ج
ج ناااااااااا ج ز نياااااااااا جيوناااااااااا ج و ااااااااااو ج

ج اااااااااااوج ااااااااااا جإ جهللاج ااااااااااايمجسااااااااااا ج
جيونااااا ج ااااا جيااااا وج اااااوج ااااا جإ جهااااا ج

فاإلنية اإلهلية قائلة واإلنية القابلة سامعة وما هلا قول إال بالتكوين فال يقال إلنية
اخللق يف حال وجودها وما القول إال ملن هو يف حال العدم فال تكليف إال يف املعدوم لعدم
نسبة اإلجياد للحادث فال يقال للمنفعل انفعل فقد انفعل بقبوله الوجود وال إجياد يكون
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عنه فال قول له وما مث عبث فإذا كلف قال ملا كلف به ﴿ﲯ﴾[النحل ،]40:يف حال
عدمه ﱡﭐﲼﱠ [النحل ،]40:يف حمل هذا احلادث فينسب إليه وليس إليه فلهذا كانت
اإلنيتان طرفني فتميزتا إال أن إلنية احلادث منزلة الفداء واإليثار جلناب احلق بكوهنا وقاية
وهبذه الصفة من الوقاية تندرج إنية العبد يف احلق اندراجا يف ظهور وهو قوله تعاىل ﱡﭐ ﱇ
ﱈ ﱉ ﱠ [طه ،]14:فلو ال نون العبد اليت أثر فيها حرف الياء الذي هو ضمري احلق فخفض
النون فظهر أثر القدمي يف احملدث ولواله خلفضت النون من أن وهي إنية احلق كما أثرت يف
قوله ﱡﭐﲺﲻﲼﱠ[طه ،]12:فإنه البد هلا من أثر فلما مل جتد إنية العبد اليت هي نون الوقاية
أثرت يف إنية احلق فخفضتها ومقامها الرمحة اليت هي الفتح فما أزاله عن مقامه إال هو وال
أثر فيه سواه فأقرب ما يكون العبد من احلق إذا كان وقاية بني إنية احلق وبني ضمريه
فيكون حمصورا قد أحاط به احلق من كل جانب وكان به رحيما لبقاء صفة الرمحة فباهبا
مفتوح وهبا حفظ على احملدث وجوده فبقي عني نون الوقاية احلادثة يف مقام العبودية الذي
هو اخلفض املتولد عن ياء ضمري احلق فظهر يف العبد أثر احلق وهو عني مقام العبد الذلة
واالفتقار فما للعبد مقام يف الوصلة باحلق تعاىل أعظم من هذا حيث له وجود العني بظهور
مقامه فيه وهو يف حال اندراج يف احلق حماط به من كل جانب فعرف نفسه بربه حني أثر
فيه اخلفض فعرف ربه حني أبقاه على ما هو عليه من الرمحة فإنه الرمحن الرحيم فما زال
عنه الفتح بوجود عني العبد فال يشهده أبدا إال رمحانا وال يعلمه أبدا إال مؤثرا فيه فال يزال
يف عبوديته قائما وهذا غاية القرب وملا حار أبو يزيد يف القرب من اهلل قبل أن يشهد هذا
املقام قال لربه يا رب مبا ذا أتقرب إليك فقال مبا ليس يل فقال يا رب وما ليس لك وكل
شيء لك فقال الذلة واالفتقار فعلم عند ذلك ما إلنية احلق وما إلنية العبد فدخل يف هذا
املقام فكان له القرب األمت فجمع بني الشهود والوجود إذ كان كل شيء هالك فإن
الشهود عند القوم فناء حكم ال فناء عني ويف هذا املقام شهود بال فناء عني وهو حمل
اجلمع بيننا وبني الطائفة وبال فناء حكم فإنه أبقى للحق ما يستحقه من الفتح الرمحويت إذ
لواله أعين لوال هذا القرب املعني لعاد األثر على إنية احلق وهلذا أظهر يف ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠﭐ
[طه ،]12:ليعلم أن األثر إذا صدر من احلق البد له من ظهور حكم وما وجد إال احلق
فعاد عليه فجاء العبد فدخل بني اإلنية اإلهلية واملؤثر فعمل فيه:
ونياااااااااااااااااااظج نااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااا وظ ج
يأ اااااااااااااااااالج اااااااااااااااااا جل ج ي وياااااااااااااااااا جل ج
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جإنيااااااااااااظج اااااااااااا ج ااااااااااااوجزن اااااااااااااو ج
ج اااااااااااااااااالجاأ اااااااااااااااااا ج قزااااااااااااااااااااو ج

ج
ااااااااااا اوج ااااااااااا جا اااااااااااي ج شااااااااااا
اااااااااااااايمجينااااااااااااااولج قااااااااااااااو ج ااااااااااااااا ن ج

قاااااااااااااو ج نيااااااااااااالج ااااااااااااا جيااااااااااااا زاو ج
ايااااااااااااا جإل جسااااااااااااا ج ااااااااااااا جشااااااااااااا و ج

ج

وما فرحت بشيء قط مما وهبنيه احلق من املنح اليت تقبلها األكوان فرحى هبذا املقام
إذ حالين به ريب وهو أعلى املقامات وأسناها وهو مقام كل ما سوى اهلل وال يشعر به
وليست العناية من اهلل ببعض عباده إال أن يشهده هذا املقام من نفسه فما يزيد على العامل
كله إال بالعلم به حاال وذوقا وال جيين أحد مثرة اإليثار مثل ما جينيها صاحب هذا املقام
فإن مثرة اإليثار على قدر من تؤثره على نفسك والذي تؤثره على نفسك هنا إمنا هو احلق
فينسب إليك الفرح مبا جتنيه من مثرة هذا اإليثار على صورة نسبة الفرح إىل احلق فانظر ما
أعظمها من لذة وابتهاج وهذا أخصر ما ميكن من اإلبانة عن هذا املقام ﴿ﲀ ﲁ ﲂ
ﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة منازلة ما ارتديت بشيء إال بك فاعرف قدرك وذا عجب
شيء ال يعرف نفسه

إ ج اااااااا ج اااااااالوج اااااااا جياااااااا ج اساااااااا ج
ج
ااااااا جزاااااا ي ج ناااااا ج ااااااو ي ج اااااا ج
اااااااال جاااااااا ج نااااااا ج ااااااا قجز يااااااا جاااااااا ج

ج اسااااااا ج
هااااااا ج ااااااا ج ااااااالوج ااااااا
اااااااااااااااااااألج قناااااااااااااااااااا ج و سااااااااااااااااااا ج
ااااااااا ج ااااااااا ج سااااااااا لجهللاجسونسااااااااا ج

ﱆ ﱠ [النساء ،]80:وقال
قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱇ
ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ [الفتح ،]10:وقال تعاىل يف اخلرب عنه" :وسعين قلب عبدي املؤمن"،
فاألمر حق ظاهره صورة خلق فهو من وراء ما بدا كما إن املرتدي من وراء ردائه فالعبد
هو كربياء احلق وعظمته فإنه قال" :الكربياء ردائي" ،وهلذا كان املخلوق حمل عظمة اهلل
ألن العظمة صفة يف املعظم ال يف املعظم ولو كانت يف املعظم ملا تعوذ منه من ال يعرفه قال
اهلل أليب يزيد ملا خلع عليه أمساءه أخرج إىل عبادي بصوريت فمن رآك رآين فلما خطا
خطوة غشى عليه فقال ردوا على حبييب فإنه ال صرب له عين فمن عرف نفسه عرف اهلل
ومن عرف اهلل مل يعرف نفسه والعلم باهلل تعاىل جهلك بك والعلم بك علمك باهلل فإنك
منه كما قال جَمِيعًا مِْنهُ ما هو منك وليس إال معرفة املنزلة والقدر ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ
[القدر ،]1:ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ [الشعراء ،]194-193:فأنت ليلة القدر ألنك
من طبيعة وحق فشهد لك بعظم القدر قبل نزول القرآن عليك وأنت ﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱠ
[القدر ،]3:أي خري من الكل ألنه منتهى العدد البسيط الذي يقع فيه التركيب إىل ما ال
يتناهى كذلك ما خيلق اهلل ال يتناهى دائما فإنه خالق على الدوام وجاء بالشهر لشهرة ذلك
يف كل شهر من األلف ليلة القدر البد من ذلك فإن خري الشهور ما كان فيه ليلة القدر
فهي ﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱠ فيه ليلة القدر فهي جامعة لكل أمر فهي العامة يف مجيع املوجودات
فالعبد يف هذه املنازلة حافظ حمفوظ حافظ من حيث إنه حيفظ املرتدي به غرية وصونا
وحمفوظ من حيث إن املرتدي حيتاط عليه لئال يضيع فإنه معرض للضياع فإنه خملوق فالبد
له من حافظ هذا جزاء دوري فافهم ﴿ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
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يف معرفة حال قطب كان منزله ال حول وال قوة إال باهلل
ااااااااااااااااااااااااااااااااااا لج قااااااااااااااااااااااااااااااااااا ج ج
ج
إن ااااااااااااااااااوج ز قياااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااا ج
اااااااااا جياااااااااا ج اااااااااا ي ج اااااااااا جنفساااااااااا ج

ناااااااااااااا ج اااااااااااااالوجياااااااااااااا جاااااااااااااااو ج
اااااااااااااااااااااااااااااااا لج قاااااااااااااااااااااااااااااااا ج ج
ااااااااااااا ج نااااااااااااا جنااااااااااااا ج ااااااااااااا جهللا ج

قال اهلل تعاىل معرفا أن موسى  قال لقومه ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﱠ [األعراف،]128:
وشرع لنا يف القسمة بيننا وبينه أن نقول ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱠ [الفاحتة ،]5:فقال هذه بيين
وبني عبدي ولعبدي ما سأل ،العلم أن ال حول وال قوة إال باهلل من خصائص من خلقه اهلل
على صورته وهو اإلنسان الكامل فإن امللك ليس من حقيقته أن يكون هذا مقامه بل هو
املتربئ ألنه ليس بعبد جامع وإمنا هو عضو من أعضاء العبد اجلامع فالعبد اجلامع هو الذي
مل يبق صفة يف سيده إال وهي فيه ومن صورته يف االقتدار على إجيادنا قبولنا لذلك فما مث
قوة مطلقة من واحد دون مساعد فلما علم منا أنا نعلم ذلك شرع لنا أن نستعني به إذا
القابل حيتاج إىل مقتدر كما إن املقتدر طلب القبول من القابل فصحت القسمة بيننا وبينه
تعاىل فإنه الصادق وقد قال" :قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فنصفها يل ونصفها
لعبدي" ،فاالقتدار منه والقبول منا وهبما ظهر العامل يف الوجود الدليل إن احملال ال يقبل
الوجود فال ينفذ فيه االقتدار ألن من حقيقة االقتدار أنه ال يتعلق إال باملمكن وال معىن
للممكن إال القبول فال يصح أن يقول ال حول وال قوة إال باهلل إال العبد اجلامع فكل من
تربأ فهو جزء من اجلامع وكل من أثبت األمرين فهو جامع عامل بنفسه وبربه أديب ويف
األمر حقه:
ااااااااااااااا ج ااااااااااااااا لج نااااااااااااااا ج ج ااااااااااااااا
ج اااااااااااااااااااا لج ناااااااااااااااااااا ج ج اااااااااااااااااااا

ج
ج

إل ج ااااااااااااا ج ااااااااااااا ج ناااااااااااااوج اااااااااااااف ج
إل ج اااااااااااا جي اااااااااااا ج نااااااااااااوج ااااااااااااو ف ج

أال تراها كنزا أخفاه اهلل يف امللك حىت أوجد آدم على صورته وجعله خليفة يف
أرضه واعترض من اعترض كما أخرب اهلل تعاىل يف ذلك وما مسع قبل خلق آدم ال حول وال
قوة إال باهلل وكل قائل يقوهلا من غري العبد اجلامع فإمنا يقوهلا حبكم التبعية له وملا خلق
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العرش وأمرت املالئكة أن حتمله مل تطقه فلما عجزت قام احلامل الواحد منهم الذي على
صورة اإلنسان فقال بلسانه ملا أعطاه اهلل ال حول وال قوة إال باهلل فقال من بقي من اجلملة
بقوله فحملت العرش وأطاقته فلما أوجد اهلل اإلنسان الكامل جعل له قلبا كالعرش جعله
بيتا له فما يف العامل من يطيق محل قلب املؤمن ألهنم عجزوا عن محل العرش وهو يف زاوية
من زوايا قلب املؤمن ال حيس به وال يعلم أن مث عرشا خلفته عليه وجعل أمساءه احلسىن
حتف هبذا القلب كما حتف املالئكة بالعرش وجعل محلته العلم اإلهلي واحلياة واإلرادة
والقول أربعة فاحلياة نظري احلامل الذي على صورة اإلنسان من محلة العرش لسريان احلياة
يف األشياء فما مث إال حي واحلياة الشرط املصحح لبقية الصفات من علم وإرادة وقول ورد
يف اخلرب أن جربيل ملا علم آدم الطواف بالبيت وقال له إنا طفنا بالبيت قبل إن ختلق بكذا
وكذا ألف سنة فقال له آدم فما كنتم تقولون عند الطواف به فقال جربيل كنا نقول
سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب فقال آدم وأزيدكم أنا ال حول وال قوة إال
باهلل فاختص هبذا الكنز آدم  فما مث من حيول بينك وبني ما أنت قابل له مما إذا قبلته
أضربك وأنزلك عن رتبتك أعين رتبة كما لك إىل حيوانيتك إال اهلل وال قوة لك على ما
كلفك من األعمال إال باهلل كما ال حيول بني احلق مع اقتداره وبني ما ال يصح فيه وجود
إال بك إال أنت إذا مل تكن فالبد من كونك فيما ال يوجد إال بك وال قوة أي ال ينفذ
اقتدار يف أمر ال يظهر إال بك فمن القسمة ظهور حقيقة ال حول وال قوة إال باهلل فيك
وفيه حبسب األحوال اليت تطلبها فال أمجع من اإلنسان اجلامع وال أشرف فيه من جزئياته
إال اجلزء امللكي منه كما إن ذكر اهلل يف الصالة أشرف أجزاء الصالة ال أن الذكر أشرف
من الصالة كما أنه ال يكون امللك أشرف من اإلنسان ألنه جزء من اإلنسان والذكر جزء
من الصالة قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﱠ [العنكبوت،]45:
يعين بصورهتا فإن التكبرية األوىل حترميها والسالم منها حتليلها عن الفحشاء واملنكر ملا فيها
من التحرمي ﱡﭐﲹ ﲺ ﲻﱠ [العنكبوت ،]45:يعين فيها ألن الذكر جزء منها وهو أكرب
أجزائها وفيه وقعت القسمة بني اهلل وبني املصلي يف الصالة فإذا علمت هذا علمت مقام
امللك فلم خيرج عنك وأصبت األمر على ما هو عليه وأنصفت وعرفت من أين أتى على
من أتى عليه يف باب املفاضلة اهلل تعاىل جمموع أمسائه مع التفاضل فيها يف عموم التعلق
فاجعل بالك ﱡﭐﱐﱑﱒﱓﱠ[طه.]114:
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وتأدب بآداب احلق الذي هو عليها فإن العبد إذا قال ال حول وال قوة إال باهلل
يصدقه ربه فيقول الرب ال حول وال قوة إال يب ومل يتعرض أن يقول ال حول وال قوة إال
بك يا عبدي فإن هذه الكلمة ال تظهر من قائلها إال بقائلها ولكن ملا علم تعاىل أن اإلنسان
احليوان شارك اإلنسان الكامل بالصورة اإلنسانية علم أنه إذا قال احلق ال حول وال قوة إال
بك طردها اإلنسان احليوان يف غري موطنها فأساء األدب واإلنسان الكامل ال يفعل مثل
هذا فراعى احلق احلرمة ليتعلم الكامل فهي مسألة تعلم وتعتقد وال يفوه هبا ناطق وال جتري
على لسان عبد خمتص إال يف بيان العلم ليعلم األمر على ما هو عليه فإن اهلل أخذ العهد
على العلماء أن يعلموا من ال يعلم ما علمهم اهلل ومما علمهم األدب فال يضعون احلكمة إال
يف أهلها هذا من شأهنم رضي اهلل عنهم ﴿ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة حال قطب كان منزله ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ [االنعام]91:

اااااااااااااااوج ااااااااااااااا
اااااااوج ااااااا ج ااااااا
اااااااا جي اااااااا ج
ااااااااا ج اااااااااا ج

جهللاجغيااااااااااااااا ج اااااااااااااااا ج
ج اااااااظج نااااااا وجسااااااا ج
ناااااااا ج ااااااااوج اااااااا جااااااااا ج
ااااااااا ج ااااااااا جل ز ااااااااا ج

ااااااااااااايمجغيااااااااااااا ج ن ااااااااااااا ج ااااااااااااا ج
ج اااااااااااااااا ج
اأناااااااااااااااا جهللاج ااااااااااااااااو
ااااااا ج ااااااا ج ااااااا ج اااااااظج اااااااوج زاااااااا ج
اااااااااوج ااااااااا ج ااااااااا ج ج ج اشااااااااا ج

قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ [الصافات ،]180:قدر األمر موازنته
ملقداره وهذا ال يعلم من األمر حىت يكون له ما يعادله يف ذاته فيكون ذلك املعادل مقدارا
له ألنه يزنه فأثبت هذا الذكر هلل قدرا لكنه جمهول عند أصحاب هذا الضمري وال يعرف
قدر احلق إال من عرف اإلنسان الكامل الذي خلقه اهلل على صورته وهي اخلالفة مث وصف
احلق يف الصورة الظاهرة نفسه باليدين والرجلني واألعني وشبه ذلك مما وردت به األخبار
مما يقتضيه الدليل العقلي من تنزيه حكم الظاهر من ذلك يف احملدثات عن جناب اهلل فحق
قدره إضافة ما أضافه إىل نفسه مما ينكر الدليل إضافته إليه تعاىل إذ لو انفرد دون الشرع مل
يضف شيئا من ذلك إليه فمن أضاف مثل هذا إليه عقال فذلك هو الذي ما قدر اهلل حق
قدره وما قال أخطأ املضيف ومن أضافه شرعا وشهودا وكان ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ فذلك
الذي قدر اهلل حق قدره فاإلنسان الكامل الذي هو اخلليفة قدر احلق ظاهرا وباطنا صورة
ومنزلة ومعىن فمن كل شيء يف الوجود زوجان ألن اإلنسان الكامل والعامل باإلنسان
الكامل على صورة احلق والزوجان الذكر واألنثى ففاعل ومنفعل فيه فاحلق الفاعل والعامل
منفعل فيه ألنه حمل ظهور االنفعال مبا يتناوب عليه من صور األكوان من حركة وسكون
واجتماع وافتراق ومن صور األلوان والصفات والنسب فالعامل قدر احلق وجودا وأما يف
الثبوت فهو أظهر حلكم األزل الذي هو للممكنات يف ثبوهتا ألن اإلمكان للممكن نعت
ذايت نفسي ومل يزل املمكن ممكنا يف حال عدمه ووجوده فبقاء ما بقي منه يف العدم وما
بقي إال باملرجح فهو الذي أبقاه ملا فيه من قبول الوجود كما هو ممكن مرجح يف حال
الوجود بالوجود لقبوله العدم بإمساك شرطه املصحح لبقائه فكما سبح اهلل نفسه عن
التشبيه سبح املمكن نفسه عن التنزيه ملا يف التشبيه والتنزيه من احلد فهم بني مدخل وخمرج
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وما ظفر باألمر على ما هو عليه إال من مجع بينهما فقال بالتنزيه من وجه عقال وشرعا
وقال بالتشبيه من وجه شرعا ال عقال والشهود يقضي مبا جاءت به الرسل إىل أممها يف اهلل
ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ[الكهف ،]29:فكل واصف فإمنا هو واقف مع نعت
خمصوص فينزه اهلل نفسه عن ذلك النعت من حيث ختصيصه ال من حيث إنه له فإن له
أحدية اجملموع ال أحدية كل واحد من اجملموع والواصف إمنا يصفه بأحدية كل واحد من
اجملموع فهو املخاطب أعين من نعته بذلك بقوله ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ
[الصافات ،]180:وأما تسبيح اخللق له بقوله تعاىل ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﱠ
[االسراء ،]44:وشبه ذلك مما ورد من اآليات والتعريف اإلهلي فإمنا يسبح اهلل عن عقد
غريه فيه ألن نظر كل مسبح فيه نظر جزئي فالذي يثبت له واحد هو عني ما ينفيه عنه
اآلخر وكل واحد منهما مسبح حبمد اهلل فأثبت اهلل هلذا ما نفاه عن اهلل ال ما أثبته اآلخر
وأثبت اهلل اآلخر عني ما نفاه األول ال ما أثبته فما أثبت اهلل ألحد من أهل الثناء عليه إال
نفى ما نفاه عنه فذلك هو التسبيح حبمده فما يثىن عليه باإلثبات دون نفي وال يوصف
بالتسبيح وال بنقيضه إال العبد اجلامع الكامل الظاهر بصورة احلق فإنه يشاهد اجلمع ومن
شاهد اجلمع فقد شاهد التفصيل ألنه شاهده مجعا فالعبد الكامل جمموع احلق وال يقال
احلق جمموع العبد الكامل ومع هذا فللحق خصوص نعت ليس للعامل أصال وللعامل
خصوص وصف ليس للحق أصال كالذلة واالفتقار ﴿ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة حال قطب كان منزله ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى ،]11:وقتا
على زيادة الكاف ووقتا على كونها صفة لفرض املثل وهو مذهبنا
واحلمد هلل

اااااااااااااايمج اااااااااااااا ج اااااااااااااا جشاااااااااااااا ج
نااااااااااااااااوج اااااااااااااااا وج ناااااااااااااااا ج ااااااااااااااااو ج
ااااااااااااااااااااونزف ج اااااااااااااااااااالج ناااااااااااااااااااا جل ج
اااااااااااااوج نااااااااااااا ج اااااااااااااوج نزااااااااااااا ج ااااااااااااا ج
اااااااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااااااااا ج يناااااااااااااااااااااااااو ج

غياااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااا
نزااااااااااااااااااااااا ج يااااااااااااااااااااااا جشااااااااااااااااااااااا ي
اااااااااااااااااااا ج فاااااااااااااااااااا ج ياااااااااااااااااااا
وناااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااا ج ياااااااااااااااااااا
ااااااااااااااالج اااااااااااااااوجهااااااااااااااا ج يااااااااااااااا

ج
ج
ج
ج
ج

قال اهلل عز وجل ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱠ[ال
عمران ،]18:فما له مثل إذ لو كان له مثل مل يصح نفيه فإنه ما نفى إال املرتبة ما نفى
مثلية الذات وما عني التفاضل يف األمثال إال املراتب فلو زالت لزال التفاضل فمن ذاته يقبل
الصور ومن مرتبته ال يقبل املثل وهلذا مساه خليفة وخلفاء ألهنا تولية ونيابة فما هم فيها
حبكم االستحقاق أعين استحقاق الدوام لكن هلم استحقاق قبول النيابة واخلالفة فهم يف
الرتبة مستعارون وهي هلل ذاتية فتزول عنهم وال تزول ذواهتم واحلق ما جتلى هلم إال يف
صور ذواهتم ال يف رتبته فإذا جتلى هلم يف رتبته انعزل اجلميع فلم يكن إال هو فنفى مثلية
املرتبة يف الشهود ونفي مثلية الذات يف الوجود:
نيااااااااااااااظج اااااااااااااال ج اااااااااااااا ج اااااااااااااا ج
ااااااااااااااو ز ج اااااااااااااا ج اااااااااااااالوج زينااااااااااااااو ج
الناااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااا ج جي اااااااااااااااااااااو ج
اااااااااااااااال جن ااااااااااااااا ز ج يناااااااااااااااوجز ااااااااااااااا نو ج
ساااااااااااااااا ون ج ااااااااااااااالج ااااااااااااااا ج نيااااااااااااااام ج
يق اااااااااااااااااااااا نوج ناااااااااااااااااااااالوجياااااااااااااااااااااا ج
إلجنازقياااااااااااااااااااااا جااااااااااااااااااااااا جز ااااااااااااااااااااااو ج
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ج
نفيااااااااااااااظج ااااااااااااااوج ااااااااااااااوجشاااااااااااااا
اااااااااااااااااااا جإ اااااااااااااااااااي ج جز يااااااااااااااااااا ج
إنناااااااااااااااااااااوج نااااااااااااااااااااا ج ايااااااااااااااااااااا ج
ناااااااااااااااا جإ ياااااااااااااااا جااااااااااااااااا جن اااااااااااااااا ج
هااااااااااااا جاناااااااااااااوج قاااااااااااااون ج شااااااااااااا ي ج
نااااااااااااااوج ااااااااااااااوج ناااااااااااااا نوج اااااااااااااا ج
هااااااااااااا ج ااااااااااااا ج هااااااااااااا ج يااااااااااااا ج

فال يشهده إال رب وال جيده إال عبد وبالعكس ألن اهلل مسعه وبصره ومجيع قواه
فانتفى عن العبد ما ينبغي أن ينتفي وبقي له ما ينبغي أن يبقى وهذا كله إذا كان حرف
الكاف زائدا فله قبول ما قلنا من النفي وإذا كان للصفة بقي ما قلنا:
نزفااااااااا ج ااااااااالج ااااااااا ج ااااااااالج نااااااااا ج
اااااااااا ج ااااااااالج ااااااااا جاااااااااا ج ااااااااالج اااااااااو ج
ااااااااااااا ج ااااااااااااا ج نااااااااااااا جهااااااااااااال ج ل ج

ي ااااااااا ج ااااااااالج ااااااااافج ااااااااالج ااااااااا ج
اااااااااااا ج ااااااااااالج ناااااااااااوج نااااااااااا ج قااااااااااا ج
اااااااا ج فاااااااا ج اااااااا ج ااااااااي ج اااااااا ج

فليس كهو شيء وليس مثل مثله شيء فنفى وأثبت قال رسول اهلل " :إن اهلل
خلق آدم على صورته" ،فله التنوع يف باطنه وله الثبوت يف ظاهره فال يزيد فيه عضو مل
يكن عنده يف الظاهر وال يبقى على حال واحد يف باطنه فله التنوع والثبوت واحلق
موصوف بأنه الظاهر والباطن فالظاهر له التنوع والباطن له الثبوت فالباطن احلق عني ظاهر
اإلنسان والظاهر احلق عني باطن اإلنسان فهو كاملرآة املعهودة إذا رفعت ميينك عند النظر
فيها إىل صورتك رفعت صورتك يسارها فيمينك مشاهلا ومشالك ميينها فظاهرك أيها
املخلوق على صورة امسه الباطن وباطنك اسم الظاهر له وهلذا ينكر يف التجلي يوم القيامة
ويعرف ويوصف بالتحول يف ذلك فأنت مقلوبة فأنت قلبه وهو قلبك ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌﱍﱎﱠ[البقرة ،]187:ما أحق هذه اآلية يف الباطن هبذا املقام:
ااااااااااااااااااااااوجيناساااااااااااااااااااااانوجنناساااااااااااااااااااااا ج
ااااااااااونزف ج ااااااااااوجهاااااااااا ج اااااااااا جانااااااااااو ج

اناااااااااااوج اااااااااااو ج اااااااااااوجن ااااااااااا جاااااااااااا ج
ااااااااااا ج اااااااااا جااااااااااا ج اااااااااا ج شااااااااااا ج

وأكثر من هذا البسط يف العبارة ما يكون فإن هذا امليدان يضيق اجلوالن فيه جدا
واهلل ويل اإلعانة إذ هو املعني ﴿ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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ﱟ ﱠ ﱠ [االنفال]27:
جز نااااااااااااااااا جهللاجإ ج ناااااااااااااااااز ج ااااااااااااااااا ج
جز اااااااااااااااا جاو اااااااااااااااالجإ ج نز اااااااااااااااااو ج
ااااااااااااااالج ااااااااااااااا ج ن اااااااااااااااوجي ن اااااااااااااااو ج
ااااااااااااااوج ااااااااااااااا ج ناااااااااااااا ج و ن اااااااااااااااو ج
ي ي ااااااااااااااااوج ااااااااااااااااوج ااااااااااااااااولج نااااااااااااااااو ج
ل ج ااااااااااااااااااااا جهللاجز اااااااااااااااااااااو ج ااااااااااااااااااااا ج

ونااااااااااااااااو ج اااااااااااااااال ج جز ااااااااااااااااو
ج ااااااااااا ج اااااااااااوه ج ااااااااااايمجز اااااااااااو
اأ ااااااااااااااااااو ج و ونااااااااااااااااااو ج ااااااااااااااااااو
اااااااااااايمجياااااااااااا وجل مجإ جل ج ياااااااااااااو
اااااا ج زااااااو ج اااااا ج اااااا ج ااااااولج ااااااو
اااااااااااا جياااااااااااا ج سااااااااااااو ج نااااااااااااو

قال رسول اهلل  موصيا" :ال تسألوا اإلمارة فإنك إن أعطيتها من غري سؤال أعنت
عليها وإن أعطيتها عن سؤال مل تعن عليها" ،فاخليانة ثالث أعين الذين خيانون خيانة اهلل
وخيانة الرسول وخيانة األمانات وما أيه اهلل يف هذه اخليانات إال باملؤمنني فإن كنت مؤمنا
فأنت املخاطب فأما خيانة اهلل يف أمانته وخيانة الرسول وخيانة األمانات فإنا أذكرها إن
شاء اهلل تعاىل ملا قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﱠ
ﲻ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ [االحزاب،]72:
ﲼ
ألهنا كانت عرضا ال أمرا ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ
يريد ظلوما لنفسه جهوال بقدر ما محل قال لنا تعاىل ملا محلناها ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
ﲭ ﲮ ﲯﱠ[النساء ،]58:وما محلها أحد من خلق اهلل إال اإلنسان فال خيلو ما أن
حيملها عرضا أو جربا فإن محلها عرضا فقد خاطر بنفسه وإن محلها جربا فإنه مؤد هلا على
كل حال والبد.
واعلم أن أهل األمانات الذين أمرنا اهلل أن نوديها إليهم ليس املعترب من أعطاها
والبد وإمنا أهلها من تؤدي إليه فإن كان الذي أعطاها بنية أن تؤدي إليه يف وقت آخر فهو
أهلها من حيث ما تؤدي إليه ال من حيث إنه أعطاها وإن أعطاها هذا األمني املؤمتن إىل
من أعطاه إياها ليحملها إىل غريه فذلك الغري هو أهلها ال من أعطى فقد أعلمك باألهلية
فيها فإن احلق إمنا هو ملن يستحقه فاعلم ذلك واعمل عليه.
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واعلم بأن اهلل قد أعطاك أمانة أخرى لتردها إليه كما أعطاك أمانة لتوصلها إىل
ﱱﱳﱴ
ﱲ
غريك ال تردها إليه كالرسالة فإن اهلل يقول ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱠ [املائدة ،]67:وقال ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠ [املائدة ،]99:وأما ما
يرد إليه عز وجل من األمانات فهو كل علم آمنك عليه من العلوم اليت إذا ظهرت هبا يف
العموم ضل به من ال يسمعه منك بسمع احلق فإذا حصل لك مثل هذا العلم ورأيت من
كان احلق مسعه وبصره ومجيع قواه وليس له هذا العلم فأداه إليه فإنه ما يسمعه منك إال
بسمع احلق فاحلق على احلقيقة هو الذي مسع فرددت األمانة إليه تعاىل وهو الذي أعطاكها
وحصلت هلذا الشخص الذي احلق مسعه فائدة مل يكن يعلمها ولكن حامل هذه األمانة إن
مل يكن عاملا بأن هذا ممن يكون صفته أن يكون احلق مسعه وإال فهو ممن خان اهلل وقد هناه
اهلل أن خيون اهلل وكذلك أيضا من خيانة من أطلعه اهلل على العلم بأن العامل وجوده وجود
احلق مث تصرف فيه بتعدي حد من حدود اهلل يعلم أنه متعد فيه فإن اهلل يف هذا احلال هو
عني األمانة يف وجوده عند أهل احلجاب سواء علم ذلك شرعا أو عقال فقد خان اهلل يف
ﲻﲽﲾ
ﲼ
تصرفه باعتقاده التعدي ﱡﭐﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱠ[الطالق ،]1:ﱡﭐ ﲺ
ﲿﳀﱠ[األحزاب.]72:
وكذلك من خان اهلل يف أهل اهلل فقد خان اهلل وكل أمر بيدك أمرك اهلل فيه إن ترده
إليه فلم تفعل فذلك من خيانة اهلل واهلل يقول ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ [هود ،]123:وأما
خيانة من خان رسول اهلل  فهي فيما أعطاك اهلل من اآلداب أن تعامل به رسول اهلل 
وهذه املعاملة هي عني أدائها إليه  فإذا مل تتأدب معه فما أديت أمانته إليه فقد خنت
رسول اهلل  فيما أمنك اهلل عليه من ذلك ومن خيانتك رسول اهلل  ما سألك فيه من
املودة يف قرابته وأهل بيته فإنه وأهل بيته على السواء يف مودتنا فيهم فمن كره أهل بيته فقد
كرهه فإنه  واحد من أهل البيت وال يتبعض حب أهل البيت فإن احلب ما تعلق إال
باألهل ال بواحد بعينه فاجعل بالك وأعرف قدر أهل البيت فمن خان أهل البيت فقد خان
رسول اهلل  ومن خان ما سنه رسول اهلل  فقد خانه  يف سنته ولقد أخربين الثقة
عندي مبكة قال كنت أكره ما تفعله الشرفاء مبكة يف الناس فرأيت يف النوم فاطمة بنت
رسول اهلل  وهي معرضة عين فسلمت عليها وسألتها عن إعراضها فقالت إنك تقع يف
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الشرفاء فقلت هلا يا سيديت أال ترين إىل ما يفعلون يف الناس فقالت أليس هم بىن فقلت هلا
من اآلن وتبت فأقبلت علي واستيقظت:
أهاااااااالج اياااااااا جهاااااااا ج هاااااااالج ساااااااايو ج
قيقاااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااو ج

اااااااااا جز اااااااااا لجاأهاااااااااالج اياااااااااا ج نقااااااااااو ج
اق اااااااااااا ج اااااااااااا ج نسااااااااااااو ج ساااااااااااا ج
ج

ومن خيانتك رسول اهلل  املفاضلة بني األنبياء والرسل سالم اهلل عليهم مع علمنا
ﲠ ﱠ
ﲡ
بأن اهلل فضل بعضهم على بعض كما قال تعاىل ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﱇ ﱠ[البقرة ]253:فله سبحانه أن
ﱈ
[االسراء ،]55:وقال ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
يفضل بني عباده مبا شاء وليس لنا ذلك فإنا ال نعلم ذلك إال بإعالمه فإن ذلك راجع إىل
ما يف نفس احلق سبحانه منهم وال يعلم أحد ما يف نفس احلق كما قال عيسى  ﱡﭐ ﲎ
ﲖ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ [املائدة ،]116:وال دخول هنا للمراتب
ﲗ
ﲏﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕ
الظاهرة والتحكم وقد هنى رسول اهلل  أن نفضل بني األنبياء وأن نفضله  عليهم إال
بإعالمه أيضا وعني يونس  وغريه فمن فضل من غري إعالم اهلل فقد خان رسول اهلل
 وتعدى ما حده له رسول اهلل  وأما خيانة األمانات فيتناوهلا قوله " :ال تعطوا
احلكمة غري أهلها فتظلموها وال متنعوها أهلها فتظلموهم" ،واخليانة ظلم فاحلكمة أمانة
وخيانتها أن تعطيها غري أهلها وأنت تعلم أنه غري أهلها فرفع اهلل احلرج عمن ال يعلم إال
أنه أمره بأن يتعرض لتحصيل العلم باألمور فال عذر له يف التخلف عن ذلك فمن خان فيه
قبل حصول العلم وهو متعمل يف حصول العلم ودعاه الوقت إىل ذلك التصريف اخلاص
املسمى خيانة فإنه غري مؤاخذ بتلك اخليانة وال بالتفريط فإنه يف حال التعلم لتحصيل العلم
والوقت حكم مبا وقع به التصرف فمن كان له هذا الذكر فإنه حتصل له به العصمة من
اخليانة ويطلعه على العلم باألهلية يف كل أمانة بعناية هذا الذكر ﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ﴾.
اااااااا جاساااااااا ج اااااااايمجي ن اااااااا ج
إناااااااا ج
هاااااااا ج نااااااااا ج ساااااااا لجهللاج ياااااااا ج زاااااااا ج

إ ج ناااااااوج ااااااالوج ااااااا ج شااااااا جنزا ااااااا ج
ج
ااااااااااااااو جنزا ااااااااااااا ج ي اااااااااااااوجيشااااااااااااا

ج
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ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ [البينه]5:
هللاجي نااااااااااااا ج نااااااااااااا ج سااااااااااااا ج ن ااااااااااااا ج
إناااااااااااا ج ن اااااااااااا ج اااااااااااا ج جيقياااااااااااا ج
ن اااااا جااااااا ج ي زاااااا ج ياااااا ج ناااااايمج نااااااو ج
نااااااايمجإ ج ااااااالوج اااااااو ج سااااااا لجاااااااا ج
ااااااااال جزف اااااااا ج اااااااا ج قاااااااا جزا اااااااا ج

ياااااااا جي ناااااااا ج اااااااا جاااااااااو ن جن ناااااااا
ن ااااااااااا جا ااااااااااا ج ج نااااااااااا جيف ااااااااااان
يااااااااالج ااااااااا ج نااااااااا ج نااااااااا جن ااااااااان
اااااااااا ج ااااااااااو زي ج او ي ااااااااااو جنقاناااااااااا
زاااااااااااااوجين هااااااااااااا ج زاااااااااااااوجي نااااااااااااا
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ﱹ ﱠ [الزمر ،]3:هذا الذكر على املشهد واحملتد فإن
ﱺ
قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ
اهلل ما خلق اجلن واإلنس إال ليعبدوه ما علل بغري هذا خالق العامل وما نعلم أحدا أخذ
عبادة اخللق لنفسه أو لغري اهلل حىت خيلصها منه وقد علمنا صدق قوله يف طلبه اإلخالص يف
العبادة فعلمنا أنه البد مث من نسبة فيها إىل غري اهلل فلم جند إال حنن فنحن أصحاب
الدعاوي فيما هو هلل ألنه ما من شيء إال وهو ساجد هلل والسجود عبادة إال حنن ولذلك
قال ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹﱠ[احلج ،]18:ومل يعم كما عم يف كل من ذكر من األنواع أال تراه
تعاىل ما أرسل رسوال ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ [إبراهيم ]4:فالرسالة هلل واألداء للرسول 
بلسان القوم:
ناااااااااااااا ج قاااااااااااااا ج ياااااااااااااا جيناااااااااااااا ل ج
إن ااااااااااااااااوجين اااااااااااااااا ج اااااااااااااااال جااااااااااااااااا ج
اااااااااااااااااااااالج اااااااااااااااااااااان ج ساااااااااااااااااااااا ز ج
ننااااااااااااااوج ناااااااااااااا ج قااااااااااااااو ج ساااااااااااااا ل ج
هاااااااااااااا ج اااااااااااااا لجهللاج نفاااااااااااااا ج نااااااااااااااو ج

اااااااا ج اااااااا وج ناااااااا ج اااااااا جيناااااااا ل ج
اااااااااااااا ج ناااااااااااااا ج ن اااااااااااااا ج ناااااااااااااا ل ج
ااااااايمج ااااااا ج قااااااا جشااااااا جيف ااااااال ج
ااااااااااااااااااا ج ج قاااااااااااااااااااو ج ااااااااااااااااااا ل ج
ااااااااااا ج ااااااااااا ج اااااااااااي ج في ااااااااااال ج

ولكن اهلل قد أبان لنا أن هوية احلق مسع العبد وبصره ومجيع قواه والعبد ما هو إال
بقواه فما هو إال باحلق فظاهره صورة خلقية حمدودة وباطنه هوية احلق غري حمدودة للصورة
فهو من حيث الصورة من مجلة من يسبح حبمده وهو من حيث باطنه كما ذكرنا فاحلق
يسبح نفسه وأعطى اجملموع معىن دقيقا غامضا مل يعطه كل واحد على االنفراد به وأضيف
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إىل الصورة ما أضيف من موافقة وخمالفة وطاعة ومعصية وبه قيل إنه مكلف وبه صحت
القسمة يف الصالة بينه وبني اهلل فيقول العبد كذا فيقول اهلل كذا وال يكون عبدا إال
باجملموع فانظر ما حصل للحق من النعت ملا وصف نفسه بأنه قوى العبد فما كان عبدا
إال به كما مل يكن احلق قواه إال به ألن اسم العبد ما انطلق إال على اجملموع وقد أعلمنا
اهلل من هو اجملموع فيقول العبد ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ واحلق لسانه واحلق مسعه فمن
قال احلمد هلل ومن مسع قوله احلمد هلل فيقول اهلل أثىن على عبدي ولكن بغري هذا اللسان
القائل بل هبوية احلق جمردة عن اإلضافة هبذا العبد يف حال إضافتها إليه فلم يقل باجملموع
اثين على عبدي وما أثىن عليه إال بكالمه فإن ﱡﭐﱆﱇﱈﱉ ﱠ كالم اهلل فباملعىن
املعلوم كانت العبارة عنه أثنيت على نفسي بصورة عبدي حكى عبدي عين من حيث
صورته الظاهرة ما أثنيت به على نفسي كما ذكر لنا يف غري هذا املوضع إن اهلل قال على
لسان عبده مسع اهلل ملن محده وقال لنبيه  ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ [التوبة ،]6:وما
مسع إال صوت املؤدي وهو الرسول وحنن نعلم أن كالم العامل كله ليس إال كالمه فإن
العامل كله إنسان كبري كامل فحكمه حكم اإلنسان وهوية احلق باطن اإلنسان وقواه اليت
كان هبا عبدا فهوية احلق قوى العامل اليت كان هبا إنسانا كبريا عبدا مسبحا ربه تعاىل:
ج اااااااالج اااااااا لج اااااااا ج اااااااا ج اااااااا ج
ي ااااااااااا جاااااااااااا جإسااااااااااا و ج ااااااااااالج ااااااااااا ج
جسااااااااو فجغياااااااا ج اااااااالوج ااااااااو ج ااااااااون ج
اااااااااااااااااو ج
زساااااااااااااااااز ج فو ناااااااااااااااااوجا
اااااااااوج ااااااااان جااااااااااو ن ج نااااااااا جإل جاااااااااا ج

سااااااااااا ج نينااااااااااااوجن ااااااااااا ج ن و اااااااااااا
نااااااااااااا جإ يااااااااااااا جاااااااااااااا ج زو ااااااااااااا
نااااااا ج ااااااا ج ااااااا ج نااااااا ج ززو ااااااا
ااااااوج ياااااا ج اااااا ج اااااا ج اااااال مج اااااا
اااااااا ج ااااااااألج اااااااا ج فسااااااااياجغ و اااااااا

ألنه القائل ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﱠ [البقرة ]110:وملا كان األمر على ما
ذكرناه يف نفسه طلب منا أن خنلص العبادة له ألن بالعبادة نكون عبيدا وما نكون عبيدا إال
هبويته فنخلص العبودية وختليصها أن نقول له أنت هو بأنانيتك وأنت هو يف أنانييت فما مث
إال أنت فأنت املسمى ربا وعبدا إن مل يكن األمر كذا فما أخلصنا له عبادة فما طلب
اإلخالص فيها إال من اجملموع وال يصح هلا وجود وال نسبة إال باجملموع ألنه باالنفراد غين
عن العاملني وباجملموع قال ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﱠ[املزمل ،]20:فقيده باإلحسان وفسر لنا
ما هو اإلحسان وما فسره إال بشهود احملدود املنصوب يف القبلة فمعرفة اهلل بلسان الشارع
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املترجم عن اهلل غري معرفته بالنظر العقلي فللمعرفة باهلل طريقان وأعين العلم باهلل منا وإن
شئت قلت ثالث طرق الطريق الواحد علمنا به تعاىل من حيث نظرنا الفكري وعلمنا به
من حيث خطابه الشرعي وعلمنا به من حيث اجملموع وأنا نعلم أنا ال نعلمه كما يعلم
نفسه فهذا حصر املعرفة احلادثة باهلل تعاىل:
ااااااااو ج ااااااااي ج ااااااااا ج اااااااايمجساااااااا ج
ااااااااا ج
ااااااااون جإ يااااااااا جااااااااا ج نااااااااا ج
هااااااال جهااااااا ج ااااااا ج ااااااا ياج أ ن ااااااا ج

اااااااا جغياااااااا ج ااااااااا ج ساااااااا جزاااااااا ج
جزف ناااااااااااااااا ج زساااااااااااااااازاياج ااااااااااااااااو ج
ج ناااااااااااااااااااامج اااااااااااااااااااااو جزنقااااااااااااااااااااو ج

أي تلقاه تلك العبادة وإن شئت قلت هلل منه عبادة تلقاه فإنك ما أخذهتا إال به فمنه
ختلصها له وأنت حمل الظهور فالصورة لك والعني هويته كما قررنا يف غري موضع أن
الصور املعرب عنها بالعامل إحكام أعيان املمكنات يف وجود احلق وهلذا يقال إن العامل ما
استفاد الوجود إال من احلق وهو احلدوث وهذا القدر كاف يف ختليص العبادة هلل فيكون
احلق العابد من وجه املعبود من وجه بنسبتني خمتلفتني ﴿ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة حال قطب كان

منزله ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱉ ﱠ [البقرة]257:
ﱊ
ﱈ

اااااااا ج ج يااااااااظج ناااااااا ج اااااااا ج ن ااااااااو ج
ااااااا ج ن اااااااوج ازقااااااا ج نااااااا ج ااااااالو ج
ياااااااا ج يااااااااووج اااااااالوج ساااااااا ج اااااااا ج
ياااااااا ج اااااااا ج نسااااااااو ج اااااااالج ااااااااينظ ج
ااااااااااا ج ي اااااااااااو ج ن اااااااااااوجاو ااااااااااالو ج
اااااااا ج ااااااا ج سااااااا و ج نااااااا ج واااااااا ج
إ ج نويااااااااااااااااظج شاااااااااااااااا ج ن هااااااااااااااااو ج
اااااااا ج ج اااااااا ج ناااااااا ج اااااااا ج ا ااااااااو نو ج
اااااااااااااو ج اااااااااااااا ج ايااااااااااااا جاااااااااااااا يز ج
ااااااااااااااااظج جي اااااااااااااااا ج و ااااااااااااااااو ج
إ ج
هااااااو ج
ياااااا لج اااااا ج نااااااو جن اااااا ج
اااااااااوج يااااااااا ج ااااااااا ج اااااااااظجل زااااااااا ج
اااااااااوج ااااااااا ج نقااااااااا ج
ااااااااا ج يااااااااالج
أناااااااااوج اااااااااا ج ااااااااا ج اااااااااولج زااااااااا ج

اااااااااااااو
جاو
و ز ااااااااااااان ج ااااااااااااا
زنااااااااااا ج يااااااااااا ج اااااااااااي جشااااااااااازوز
ن اااااااا جشااااااااأن ج ياااااااا جا اااااااا ج ااااااااوز
ناااااااا ج اااااااالج ياااااااا ج اااااااا ج اااااااا و
ااااااااو ج اااااااا جااااااااا جاقياااااااا ج اااااااافو
شاااااااا ز وجاو شاااااااا ج ااااااااي جساااااااا وز
سااااااا ي ج ااااااا ج نااااااا جوااااااا لج ياااااااوز
ن انااااااااااوج ساااااااااا ي ج اااااااااا ج ن ااااااااااو
اااااااااوج ااااااااا ج ااااااااا نيوج ا ااااااااا ج اااااااااوز
إ جهناااااااااوج ج ااااااااا ج ااااااااالوجهااااااااا ج زااااااااا
اااااااااااو ج ااااااااااا ج ااااااااااا و
اااااااااااظج
ااااااا ج نشاااااااأ ج ااااااا ج ااااااا ج جياااااااأز
ن ااااااااااا ج نااااااااااا ج زااااااااااا جاو ااااااااااال
ناااااااااااا ج ي ناااااااااااا جل مج اااااااااااالج اااااااااااا

اعلم أيدنا اهلل وإياك بروح القدس أن الكشف املختص هبذا الذكر أن تطلع منه ذوقا
على كون املؤمنني ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍﱠ[املائدة ،]51:فاملؤمن اسم هلل تعاىل واملؤمن اسم
لإلنسان وقد عم يف الوالية بني املؤمنني فهو ويل الذين آمنوا بإخراجه إياهم من الظلمات
إىل النور وليس إال إخراجهم من العلم هبم إىل العلم باهلل فإنه يقول من عرف نفسه عرف
ربه فيعلم أنه احلق فيخرج العارف املؤمن احلق بواليته اليت أعطاه اهلل من ظلمة الغيب إىل
نور الشهود فيشهد ما كان غيبا له فيعطيه كونه مشهودا ومل يكن له هذا احلكم من هذا
الشخص قبل هذا فهذا للعبد تول هبذا القدر من كون احلق له اسم املؤمن كما توىل احلق
عبده من كونه مؤمنا وكون الشخص مؤمنا سببا يف إخراجه من الظلمات إىل النور وذلك
نصرته املؤمنني من عباده فاملؤمن للمؤمن كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا وهذا من
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باب اإلشارة إىل حكم األمساء فيشد منا ونشد منه قال تعاىل
[حممد ،]7:من حيث هو املؤمن وحنن املؤمنون:
ج
ننااااااااااااااااااااااااوج ناااااااااااااااااااااااا ج زاااااااااااااااااااااااا
إل ج اااااااااااااااااااااا جي اااااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااااا ج
نااااااااااااااااااااااوج ااااااااااااااااااااااولجهللاج ااااااااااااااااااااااو ف ج
أنااااااااااااااااااااااوج ف اااااااااااااااااااااا ج قاااااااااااااااااااااا و ج

ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ

ااااااااااااااااااااااااا ج نااااااااااااااااااااااااا جل اااااااااااااااااااااااااام ج
اااااااااااااااااااااااال ج و اااااااااااااااااااااااالجهو اااااااااااااااااااااااام ج
يااااااااااااااااوجإ اااااااااااااااا ج ااااااااااااااااي ج و اااااااااااااااام ج
هااااااااااااااا ج اااااااااااااااو ج ااااااااااااااا جهنو ااااااااااااااام ج

ما يف قوله مايل هو مبعىن الذي فاعلم يا ويل أن ظلمة اإلمكان أشد الظلمات فإهنا
عني اجلهل احملض فإذا توىل اهلل عبده أخرجه من ظلمة هذا اجلهل الذي هو اإلمكان وليس
إال نظره لنفسه معرى عن نظره للذي تواله فيخرجه هبذا التويل من ظلمة إمكانه إىل نور
وجوب وجوده به وهو املنعوت بالواجب فأخرجه منه لنفسه وفرق بني الوجوب الذي
حكمه هلل وبني حكم الوجوب الذي لنا بالتقيد به فوجوبه تعاىل لنفسه ووجوبنا به:
وشاااااااااااااااااااز نوج ااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااا ج
ج
ااااااااااااااااااااااا ج ناااااااااااااااااااااااوجااااااااااااااااااااااااو
ج
اااااااااااااااااااااي ج ناااااااااااااااااااااوجااااااااااااااااااااااو
نسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ي جإ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو ج
ااااااااااااااا ج ااااااااااااااا ج شااااااااااااااا ج سااااااااااااااا ج
شااااااااااااااااااااا جاااااااااااااااااااااال مج ااااااااااااااااااااا و ج
أناااااااااااااااااااااااااوج ااااااااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااااااااا ج
ن ناااااااااااااااااااااااااااااااااااوجل مج قاااااااااااااااااااااااااااااااااااو ج
ااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااا جهااااااااااااااااال ج
ج ااااااااااااااااااااال ج ن ااااااااااااااااااااا جاااااااااااااااااااااا و ج
ياااااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااااااي جل زاااااااااااااااااااااا ج
أناااااااااااااااااوج ااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااالجهااااااااااااااااال ج
النااااااااااااااااااااااوجإ ج ناااااااااااااااااااااا جشااااااااااااااااااااااي و ج

ز ناااااااااااااااااااااوج ااااااااااااااااااااا ج قيااااااااااااااااااااا ج
اااااااااااااااااوج ناااااااااااااااااوج ااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااا ج
اااااااااااااااااوج ناااااااااااااااااوج ااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااا ج
ااااااااااااااااااااااااااااااانوجاو ايااااااااااااااااااااااااااااااا ج
ز
ناااااااااااااااااااااااااوج نااااااااااااااااااااااااا جا يااااااااااااااااااااااااا ج
ااااااااااااااااااااااا ج يااااااااااااااااااااااا ج ا ياااااااااااااااااااااااا ج
اااااااااااااااااااااي ج ااااااااااااااااااااا جاو يااااااااااااااااااااا ج
ج
اااااااااااااااااااااا ج قياااااااااااااااااااااا ج شاااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااوجز شاااااااااااااا ج اااااااااااااا ج اااااااااااااا و ج
ا نااااااااااااااااااااااااااااااااااااو لج ساااااااااااااااااااااااااااااااااااا ج
اااااااااااااااااااااا جهااااااااااااااااااااااا وج اااااااااااااااااااااا ج
زسااااااااااااااااااااااااااااااااااا جاو سااااااااااااااااااااااااااااااااااا ي ج
قننااااااااااااااااااااااوج قاااااااااااااااااااااالج ياااااااااااااااااااااا ج

فوالية العبد ربه ووالية الرب عبده يف قوله ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ [حممد ،]7:وبني
الواليتني فرق دقيق فجعل تعاىل نصره جزاء وجعل مرتبة اإلنشاء إليك كما قدمك يف
العلم بك على العلم به وذلك لتعلم من أين علمك فتعلم علمه بك كيف كان ألنه قال
ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒ ﱠ [حممد ،]31:وقد ذكرنا يف كتاب املشاهد القدسية أنه قال يل أنت
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األصل وأنا الفرع على وجوه منها علمه بنا منا ال منه فانظر فإن هنا سرا غامضا جدا وهو
عند أكثر النظار منه ال منا أوقعهم يف ذلك حدوثنا والكشف يعطي ما ذكرناه وهو احلق
الذي ال يسعنا جهله وملا سألين عن هذه اللفظة مفيت احلجاز أبو عبد اهلل حممد بن أيب
الصيف اليمين نزيل مكة ذكرت له أن علمنا به فرع عن علمنا بنا إذ حنن عني الدليل يقول
رسول اهلل " :من عرف نفسه عرف ربه" ،كما إن وجودنا فرع عنه ووجوده أصل فهو
أصل يف وجودنا فرع يف علمنا به وهو من مدلول هذه اللفظة فسر بذلك وابتهج رمحه اهلل
وهذا الوجه اآلخر من مدلوهلا أيضا وهو أعلى ولكن ما ذكرناه له رمحه اهلل يف ذلك
اجمللس ألنه ما حيتمله وال يقدر أن ينكره وما مث ذلك االميان القوي عنده وال العلم وال
النظر السليم فكان حيار فأبرزنا له من الوجوه ما يالئم مزاج عقله وهو صحيح فإنه ما مث
وجه إال وهو صحيح يف احلق وليس الفضل إال العثور على ذلك فاهلل ويل املؤمن واملؤمن
ويل اهلل.
سئل رسول اهلل  فقيل له من أولياء اهلل فقال " :الذين إذا رأوا ذكر اهلل فذكر
وعلم وشهد برؤيتنا إياهم" ،فجعلهم أولياء اهلل كما جاء عن اهلل أنه ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄﱠ
[البقرة ،]257:فاملؤمن من أعطى األمان يف احلق أن منه يضيف إليه ما ال يستحق جالله
أن يوصف به مما ذكر تعاىل أن ذلك ليس له بصفة كالذلة واالفتقار وهذه أرفع الدرجات
أن نصف العبد بأنه مؤمن فإن املؤمن أيضا من يعطي األمان نفوس العامل بإيصال حقوقهم
إليهم فهم يف أمان منه من تعديه فيها ومىت مل يكن كذا فليس مبؤمن فالوالية مشتركة بني
اهلل وبني املؤمنني ﴿ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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ﳑ ﱠ [سبأ]39:
ﳒ
يف معرفة حال قطب كان منزله ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ
إ جإن ااااااوج نفاااااااوقج ااااااا ج ااااااا ج نفااااااا ج
يااااااأز جإ ياااااا ج اااااا قج اااااا جاااااااو جغيااااااا ج
ااااااااوج لج فز ااااااااوج ناااااااا ج اااااااالج و ااااااااظ ج
إل ج نفاااااااااا ج نسااااااااااو ج ااااااااااو ج ناااااااااا ج
إ جغناااااااااا ج نسااااااااااو جاااااااااااو ج ووناااااااااا ج
إ جغناااااااااا ج نسااااااااااو جاااااااااااو جهاوزاااااااااا ج
يقنقااااااااااا جإ جشاااااااااااو ج اااااااااااو ج ااااااااااا ج
ج ااااااا ج ااااااالج و اااااااظ ج
إل ج ااااااال جااااااااو
ااااا جسااااا ج ناااااومج زااااا ج اااااو جل هاااااو ج
إ ج ااااال ج ااااالاوج ااااا جإ ج نااااا ج ناااااو ج
اااااااااااااوجل ااااااااااااا ج ز يااااااااااااالجإ جا اناااااااااااااو ج

ااااااال ج اااااا جاااااااواي ج اااااا ج اااااالج ااااااوج ناااااا ج
ااااااايمج ااااااال مج ااااااااو جااااااااو ج ينواااااااا ج
ج سااااااا ج فزاااااااو ج اااااااوج نااااااا جغنااااااا ج
اااااا جزيأساااااا ج و اااااا جاو اااااا ج زساااااا ج
ي ياااااااا ج ج اااااااا ج اااااااا جإ ج زفاااااااا ج
ااااااااااال مجإغااااااااااا قج ااااااااااا جإل ج نقنااااااااااا ج
اااوج اااو ج ااا ج قااا ج ااا جسااا ج نااا ج
ز اااا لجا ااااوج اااا ج ااااو ج اااا جساااا ج فناااا ج
إ اااا ج نا ااااوجززناااا ج ااااوج ااااولج اااا جسااااا ج
ا اااوج اااو ج اااا ج قااا ج ااااون جز ااالجا اااا ج
ااااا جزوا اااااوج جززاااااافجغيااااا ج ااااا ج ااااا ق ج

قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﱠ[العلق ،]7-6:فيغلق عليه
باب العطاء ملا جعل يف قلبه من خوف الفقر إن أعطى فيطغى يف غناه يف عني فقره فإن هو
أعطى ما به استغىن افتقر فاحتقر فال يزال الغين خائفا وال يزال الفقري طالبا فالرجاء للفقري
فإنه يأمل الغناء واخلوف للغين فإنه خياف الفقر فـ ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﱠ [سبأ ]39:فإن اهلل
خيلفه هبويته فيخلفه بفتح الياء فإنه ما ينفق حىت يشهد العوض وهو قوهلم من أيقن باخللف
جاد باألعطية فما ينفق أحد إال عن ظهر غنا ألن العبد فقري بالذات غين بالعرض وكان
األوىل أن يكون غنيا بالذات ألنه املصرف ملن يتصرف فيه كاملال فإنه املتصرف فيمن
يتصرف فيه فهو يصرفه ألنه ال يتعدى فيه علمه وعلمه ما كان إال من معلومه فما تصرف
فيه إال مبا أعطاه من ذاته فمن حكمك يف نفسه فهو احلاكم يف حتكمك فيه فافهم:
قااااااااا ج اااااااااو ج ااااااااا ج نااااااااا ج ااااااااا و ج
اااااااا ج ناااااااا ج اااااااالوج ااااااااوج ياااااااا ج ياااااااا ج

ا ااااااااااوج فااااااااااو ج اااااااااا ج ناااااااااا ج ياااااااااا ج
جشاااااااااامج اااااااااالوج فواااااااااا ج اياااااااااا ج

واعلم أنه ال يقبل االنفاق إال احملدث فإن االنفاق إهالك وال يهلـك إال احملـدث
وﱡﭐﲆﲇﲈﲉﲊﱠ[القصص ،]88 :أهلك شيئا فقد فقده وإذا فقده مل جيده وإذا
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مل جيده وجد اهلل عنده فهو خيلفه فكما عاد إىل الضمري على الشيء من خيلفه وال خيلف إال
مثله ال عينه فليس هو هو وإذا مل يكن هو هو والبد من اخللف فيخلفه اهلل وجوده وهـو
قوله :ﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ [النور ]39:فحيث تفين األسباب هناك يوجد اهلل ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱠ[االسراء ،]67:ومعىن ضل منكم وتلف فلم جتـدوه ومـا
وجدمت عند فقده إال اهلل يقول رسول اهلل  يف دعائه ربه يف سفره" :أنت الصـاحب يف
السفر واخلليفة يف األهل" ،فما جعله خليفة يف أهله إال عند فقدهم إياه فينوب اهلل عن كل
شيء أي يقوم فيهم مقام ذلك الشيء هبويته وهلذا قال ﱡﭐﳐﳑﱠ [سـبأ ]39:فـأي
سبب يكون للمنفق بعد اإلنفاق يسد مسد ما أنفقه من أمر ظاهر أو باطن حىت اليقني أو
االستغناء عن األمر الذي كان يصل إليه بذلك الذي أنفقه يف عني حتصيله لذلك الشـيء
فهو جمعول من هوية احلق أو هوية احلق واهلو عند الطائفة أمت األذكار وأرفعها وأعظمهـا
وهو ذكر خواص اخلواص وليس بعده ذكر أمت منه فيكون ما يعطيه اهلو يف إعطائه أعظـم
من إعطاء اسم من األمساء اإلهلية حىت من االسم اهلل فإن االسم اهلل داللة على الرتبة واهلوية
داللة على العني ال تدل على أمر آخر غري الذات وهلذا يرجع إليها حملول لفظة اهلل فإنـك
تزيل األلف والالمني على الطريقة املعروفة عند أهل اهلل فيبقى هو فإن جعلته سببا لتعلـق
اخللق به مكنت الضمة فقلت هو فجئت بواو العلة وفيها رائحة الغناء عن العاملني والعلة ما
هلا هذا املقام من أجل طلبها املعلول كما يطلبها املعلول فحركت بالفتح ختفيفا من ثقـل
العلية فقيل هو فدل على عني غائبه عن أن حيصرها علم خملوق فال يزال غيبا عند كل من
يزعم أنه عامل به حىت عن األمساء اإلهلية فشغلها مبا وضعها له من املعاين فجعل الرزاق مهته
متعلقة بالرزق واملقيت بالتقويت والعامل بالعلم واحلي باحلياة وكل اسم مبا وضع له وما دل
عليه من احلكم فاألمساء موضوعة وضعتها املمكنات يف حال ثبوهتـا وعـدمها فاألمسـاء
أحكامها واهلوية تقوم للممكنات هبذه األحكـام فإليـه وهـو اهلـو ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ
[هود ]123:وإىل اهلو من ﱡﭐﱪﱫﱬﱭﱮﱠﭐ[الشورى ،]53:ترجع األمور كلها وما
ذكر إال اهلو بالتصريح أو اهلل ما ذكر امسا غريه فافهم ﴿ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة حال قطب كان

منزله ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴﱠ[االنفال ،]29:ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﱠ [البقرة]282:

ج اااااااااااااا جيزاااااااااااااا جهللاجي اااااااااااااالج اااااااااااااا ج
ااااااااااااااي ن ج ناااااااااااااا ج اااااااااااااا لج اااااااااااااا ج
جي ااااااااااااا ج ااااااااااااا جشااااااااااااا جغو ااااااااااااااو ج
جي اااااااااااااج ااااااااااا ج ااااااااااالج نااااااااااا ج ااااااااااا ج
ااااااااااااااو ج فزاااااااااااااا ج اااااااااااااا ج زقااااااااااااااو ج
نقساااااااااااااااااااااا جاااااااااااااااااااااااي ج انوناااااااااااااااااااااا ج
جزا ااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااا ج نو وزاااااااااااااااااااا ج
ينشاااااااااااااااااااااان وج ناااااااااااااااااااااا جنشااااااااااااااااااااااأ ج
جي اااااااااااااااااا ج ج اااااااااااااااااا وج ز ااااااااااااااااااو ج

ااااااااااوج ااااااااااولج اااااااااا ج اااااااااا ج و ااااااااااو ج
جنااااااااااا ج ااااااااااا جهو ياااااااااااوجساااااااااااونقو ج
جيوناااااااااااافج اااااااااااا جغ ااااااااااااا جشااااااااااااو و ج
نااااااااا ج ااااااااالجشااااااااا دجاااااااااا ج ونقاااااااااو ج
ج ااااااااااااو ج زاااااااااااا ج اااااااااااا ج وزقااااااااااااو ج
ي اااااااااااااا جااااااااااااااا ج ااااااااااااااا ج و قااااااااااااااو ج
إل ج ااااااااااااااو ج ي ااااااااااااااوجااااااااااااااا جنووقااااااااااااااو ج
ج و قاااااااااو ج
ي اااااااا جا ااااااااوج اااااااا ج اااااااا
ي ن اااااااااااااااااااا ج و قااااااااااااااااااااوج ااااااااااااااااااااو ج

اعلم أيدنا اهلل وإياك بروح القدس أن املتقي مبجرد تقواه قد حصل يف الفرقان إذ لو
مل يفرق ما اتقى:
ااااااااو ج ااااااااوجاااااااااي ج اااااااا ج اااااااال
اااااااااا ج ويزاااااااااا ج اااااااااا ج اااااااااالج اااااااااا
ج نااااااا ج ااااااا ج ااااااالج اااااااا ج اااااااويز
ناااااااااا ج اااااااااا ج جياااااااااا وجااااااااااال مج
اااااااااااااا جين هاااااااااااااا ج ناااااااااااااا جيشااااااااااااااا

ج
ج
ج
ج
ج

ج
اااااااو ج اااااااوجااااااااي ج اااااااا ج ااااااا
ي ااااااااا ج اااااااااويز ج ااااااااا ج ااااااااالج اااااااااأ ج
ج اااااااا جااااااااا جاااااااااي جزن ياااااااا ج زشاااااااااي ج
شااااااااااا ج اااااااااا ج جياااااااااا وج ياااااااااا ج
ااااااااا ج اااااااال ج اااااااالوج اااااااا ج نزاااااااا ج ياااااااا ج

وذلك أن اإلنسان ال خيلو أن جيعل معبوده مثال أو ضدا أو خالفا وعلى كل وجه
فقد فرق بني اهلل وبني العامل فهذا الفرقان الذي تعطيه التقوى البد أن يكون فرقانا خاصا
وليس سوى الفرقان الذي يكون يف عني القرآن فإن القرآن يتضمن الفرقان بذاته وإمنا
نسب اجلعل إىل هذا الفرقان ألن التقوى أنتجه فأما أن يكون جعله ظهوره ملن اتقاه مع
كونه مل يزل موجود العني قبل ظهوره أو يكون جعله خلقه فيه بعد أن مل يكن وما هو إال
الظهور دون اخللق فإنه أعقبه بقوله ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱠ [االنفال ،]29:أي يستروا لستر ضد
الظهور فال خيلو العبد يف تقواه ربه أن جيعل نفسه وقاية له عن كل مذموم ينسب إليه أو
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جيعل ربه وقاية له عن كل شدة ال يطيق محلها إال به وهو ال حول وال قوة إال باهلل وهو
قوله ﱡﭐ ﱔ ﱕﱠ [الفاحتة ،]5:فيلتقي به شدائد األمور اليت هي حمبوبة هلل مكروهة
طبعا كما جتعل نفسك وقاية له تنفي هبا عنه كل مذموم شرعا حممود حمبوب طبعا فينتج
لك كونه وقاية لك علم كل شدة فتتجلى لك أمساؤها اإلهلية كلها بتفاصيلها وأنواعها
وهذا من الفرقان وينتج لك كونك وقاية له كل مذموم ومكروه فتتجلى لك أمساؤه اإلهلية
كلها بتفاصيلها وأنواعها وهذا من الفرقان فيحمدك اهلل يف احلالتني فإن اهلل ال يعطي العلم
إال من حيب وقد يعطي احلال من حيب ومن ال حيب فإن العلم ثابت واحلال زائلة ولو ال
الفرقان الذي يف عني التقوى ما أنتج التقوى فرقانا فإن الشيء ال ينتج إال مثله وال يكون
إال ذلك وهلذا كان العامل على صورة احلق فمن غلب عليه طبعه كان شبهه بأمه أقوى من
شبهه بأبيه ومن غلب عليه عقله كان شبهه بأبيه أقوى من شبهه بأمه ألن العامل بني الطبيعة
واحلق وبني الوجود والعدم فما هو وجود خالص وال عدم خالص فالعامل كله سحر خييل
إليك أنه حق وليس حبق وخييل إليك أنه خلق وليس خبلق إذ ليس خبلق من كل وجه وليس
حبق من كل وجه فإنا ال نشك يف املسحور فيما يراه أن مث مرئيا والبد كما قال ﱡﭐ ﱔﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ [طه ،]66:فالسعي مرئي بال شك وبقي الشأن فيمن هو الساعي فإن
احلبال على باهبا ملقاة يف األرض والعصي فيعلم قطعا إن اخللق لو جترد عن احلق ما كان
ولو كان عني احلق ما خلق وهلذا يقبل اخللق احلكمني ويقبل احلق أيضا احلكمني فقبل
صفات احلدوث شرعا وقبل صفات القدم شرعا وعقال فهو املنزه املشبه وقبل اخللق
احلكمني ومها أنه مجع بني نسبة األثر له يف احلق مبا أعطاه من العلم به كما ذكرناه يف غري
موضع وبني نسبة األثر فيه من احلق وهو أنه أوجده ومل يكن شيئا أي مل يكن موجودا
فالفرقان مل يزل يف نفس األمر ولكن ما ظهر لكل أحد يف كل حال من األحوال:
اااااا ج اااااالج ااااااولج اااااا ج

اااااا لج

ااااااو جججج ج زااااااااااا جاااااااااااال مجزشااااااااااا يفج ا هاااااااااااو ج

وهذا الفرقان الذي أنتجه التقوى ال يكون إال بتعليم اهلل ليس للنظر الفكري فيه
طريق غريه فإن أعطاه اهلل اإلصابة يف النظر الفكري فما هو هذا العلم اخلاص فإن الطريق
متيز العلوم املشتبهة بالصورة املختلفة بالذوق ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝﱠ فاعلم ذلك ﴿ﲀ ﲁ
ﲂﲃﲄﲅ﴾.
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ﲜﱠ
ﲝ
يف معرفة حال قطب كان منزله ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
[الطالق]3:
ااااااااااااااا جيز ااااااااااااااالج نااااااااااااااا ج اااااااااااااااا ج
اااااااااااااا ج
إ ج ااااااااااااااو ج اااااااااااااا ج اااااااااااااالج
ااااااااااال مج ااااااااااا ج ااااااااااالوج ااااااااااا جيااااااااااا ل ج

ج ساااااااااااااا ج
اااااااااااااال جإ ااااااااااااا ج ااااااااااااا
يااااااااااااااا جااااااااااااااااا ج ن اااااااااااااااوج ااااااااااااااااا ج
نااااااااااا ج اااااااااااوجيااااااااااا جاااااااااااا ج ناااااااااااا ج

اعلم أيدنا اهلل وإياك بروح منه أن هذا الذكر يعطي صاحبه أنه هو إذ ال يكتفي إال
به ألن النيب  يقول" :ليس وراء اهلل مرمى" ،فما كان من حجاب فما هو إال بينك وبينه
ما هو وراءه فإنه األول وأنت اآلخر وهو قبلتك فال يكون له منك إال املواجهة مث أرسل
بينك وبينه حجب األسباب والنسب والعادات وجعلها صورا له من حيث ال تشعر فمن
قال هي هو صدق ومن قال ما هي هو فلالختالف الذي يراه فيها فيصدق فإنه حيجبه عن
العلم به اختالف الصور فكما يقطع أن هذه الصورة ليست هذه الصورة أي هذا السبب
ما هو هذا السبب يقطع أهنا ما هي هو وذهل عن حقيقة احلجاب أو كوهنا وإن اختلفت
فهي واحدة يف السببية أو احلجابية كذلك هي عينه وإن اختلفت وإن مل يكن األمر هكذا
وإال فال تصح املواجهة أال ترى األعمى إذا واجهته وكافحته ال يقدح عماه وكونه ال يراك
وأنت تراه عن حكم املواجهة بينكما مع كون األعمى يرى الظلمة بال شك وأنت عنده
يف عني تلك الظلمة اليت يراها فيدركك ظلمة ألنه يواجهك فيقول رأيت فالنا اليوم
مواجهة ويصدق مع كونه أعمى فما وراء اهلل مرمى وما وراءك له مرمى ألن الصورة
اإلهلية بك كملت وفيك شهدت فهو حسبك كما أنت حسبه وهلذا كنت آخر موجود
وأول مقصود ولو ال ما كنت معدوما ما كنت مقصودا فصح حدوثك ولو ال ما كان
علمك به معدوما ما صح أن تريد العلم به فهذا من أعجب ما يف الوجود أن يكون من
أعطاك العلم بنفسه ال يعلم نفسه إال بك ألن املمكنات أعطت العلم بأنفسها احلق وال
يعلم شيء منها نفسه إال باحلق فلهذا كان حسبك ألنه الغاية اليت إليها تنتهي وأنت حسبه
ألنه ما مث بعده إال أنت ومنك علمك وما هي إال احملال وهو عني العدم احملض الذي
التبست بظله كما التبست بضوء الوجود النور فقابلت الطرفني بذاتك فإن نسب إليك
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العدم مل تستحل عليك هذه النسبة لظلمته عليك وإن نسب إليك الوجود مل يستحل
لضوئه فيك الذي به ظهرت لك فال يقال فيك موجود فإن ظل العدم الذي فيك مينع من
هذا اإلطالق إن تستحقه استحقاق من ال يقبل العدم وال يقال فيك معدوم ألن ضوء
الوجود الذي فيك مينع من هذا اإلطالق إن تستحقه استحقاق من ال يقبل الوجود
فأعطيت اسم املمكن واجلائز حلقيقة معقولة تسمى اإلمكان واجلواز وحصل اسم املوجود
للواجب بالذات حلقيقة تسمى الوجود وهي عني املوجود كما إن اإلمكان عني املمكن من
حيث ما هو ممكن ال من حيث هو ممكن ما وحصل اسم املعدوم للمحال وهو الذي ال
يقبل الوجود لذاته حلقيقة تسمى العدم املطلق وهو اإلحالة فأنت جامع الطرفني ومظهر
الصورتني وحامل احلكمني لوالك ألثر احملال يف الواجب وأثر الواجب يف احملال فأنت السد
الذي ال ينخرم وال ينقصم فلو كان للعدم لسان لقال إنك على صورته فإنه ال يرى منك
إال ظله كما كان للوجود كالم فقال إنك على صورته فإنه رأى فيك صورته فعلمك بك
لنوره وجهلك العدم املطلق لظله فأنت املعلوم اجملهول وصورة احلق سواء فتعلم من حيث
رتبتك ال من حيث صورتك إذ لو علمت من حيث صورتك لعلم احلق واحلق ال يعلم
فأنت من حيث صورتك ال تعلم فالعلم بك إمجال ال تفصيل فقد عرفتك ما يعطيك هذا
الذكر من العلم باهلل إن عقلت ﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ﴾ واهلادي ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗ ﱘﱠ.
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يف معرفة حال قطب كان منزله ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ[ص]24:

ززاااااااااااااو جهااااااااااااا ج اااااااااااااا جا ينااااااااااااا ج
ج
ساااااااااازقف ج اااااااااا ج اااااااااا ي جاساااااااااا
اااااااال ج اااااااا ج ف اااااااا ج اااااااا ي ج الن ااااااااو ج
شاااااااااااأ ج ااااااااااا قج ق ناااااااااااوج ي نناااااااااااو ج
إ ج نااااااااااااا ج يااااااااااااا ج هااااااااااااا ج قيااااااااااااا ج
إ ج شاااااااااااااااا ي ظج ساااااااااااااااا ز جا ين ااااااااااااااااو ج

وساااااااااا جإل ج ااااااااااوجيازنياااااااااامجا اااااااااا
نااااااااا ج أنااااااااا ج اااااااااي ج ااااااااا ج ن ااااااااا
ياااااا ز ج اااااالوج اااااا ج اااااالوج اااااا ج اااااا
و ااااال ج ااااا ج قااااالج ااااالوج ااااا ج ااااا
ااااااااااااا ج اااااااااااا يلجا يفاااااااااااا ج ا اااااااااااا
نااااااااااااال مج نااااااااااااا جا يفااااااااااااا ج ا ااااااااااااا

ملا كان داود  يف داللة امسه عليه أشبه بىن آدم بآدم يف داللة امسه عليه صرح
اهلل خبالفته يف القرآن يف األرض كما صرح خبالفة آدم يف األرض فإن حروف آدم غري
متصلة بعضها ببعض وحروف داود كذلك إال أن آدم فرق بينه وبني داود حبرف امليم
الذي يقبل االتصال القبلي والبعدي فأتى اهلل به آخرا حىت ال يتصل به حرف سواه وجعل
قلبه واحدا من احلروف الستة اليت ال تقبل االتصال البعدي فأخذ داود من آدم ثلثي مرتبته
يف األمساء وأخذ حممد  ثلثيه أيضا وهو امليم والدال غري إن حممدا متصل كله واحلرف
الذي ال يقبل االتصال البعدي جعل آخرا حىت يتصل به وال يتصل هو بشيء بعده ،فيُتصَلُ
به وال يَتّصِل هو بأحد فناسب حممد آدم عليهما الصالة والسالم من وجهني األول مناسبة
النقيض باالتصال بآدم وآدم له االنفصال كداود وامليم من آدم كالدال من حممد فجاءنا
آخرا لذلك أعين يف آخر االسم منهما والثاين مناسبة النظري اليت بني آدم وحممد يف كون
احلق ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ [البقرة ،]31:وأعطى حممدا  جوامع الكلم وعمت
رسالته كما عم التناسل من آدم يف ذريته فالناس بنو آدم والناس أمة حممد  من تقدم
منهم ومن تأخر ألنه قال  آدم فمن دونه حتت لوائي فنظر آدم إىل داود دون ولده ملا
ذكره فاستقل عمره فأعطاه من عمره ستني سنة وهو عمر حممد  فلما وصل من عمره
إىل امليم من امسه رأى صورة حممد  يف امليم فرجع عن داود ألنه قد فارق رؤية األلف
والدال فرجع يف عطيته اليت أعطاها داود من عمره فدخل حتت لواء حممد .
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فأما تصريح احلق باخلالفتني على التعيني يف حقهما فقوله تعاىل يف خالفة آدم 
ﱉ ﱠ [البقرة ،]30:يريد آدم وبنيه وأمر املالئكة بالسجود له وقال تعاىل
ﱊ
ﱡﭐﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
يف داود  ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ مث قال فيه ما مل يقل يف آدم ﱡﭐ ﳒ ﳓ
ﳔﱠ[ص ،]26:وسبب ذلك ملا مل جيعل يف حروف امسه حرفا من حروف االتصال
مجلة واحدة فما يف امسه حرف يتصل حبرف آخر من حروف امسه فعلم إن أمره فيه
تشتيت ملا كان لكل إنسان من امسه نصيب فكان نصيبه من امسه ما فيه من التشتيت
فأوصاه تعاىل أن ال يتبع اهلوى النفراد كل حرف من امسه بنفسه مث إن له إىل الفردية
وجوها يف حركاته فهي ثالثة وحروفه مخسة فهو فرد من مجيع الوجوه فلو ال أنه قابل ملا
وقعت فيه الوصية من اهلل ما وصاه وملا علم ذلك داود مبا أعلمه اهلل بطريق التنبيه يف هنيه
إياه أن ال يتبع اهلوى ومل يقل هواك أي ال تتبع هوى أحد يشري عليك واحكم مبا أوحيت
به إليك من احلق فإن اهلوى ما له حكم إال باالتصال وحروف اسم داود ال تقتضي
االتصال فعصمه اهلل من وجه خاص فلما وصاه احلق تعاىل استغفر ربه أي طلب الستر من
اهلل احلائل بينه وبني اهلوى املضل ليتصل به فيتصف به فيؤثر يف احلكم الذي أرسل به رجع
إىل اهلل يف ذلك وسقط إىل األرض اختيارا قبل أن تسقطه األهواء وتؤثر فيه تأثريها يف
اجلدار إن القائمة فكان ركوعه رجوعا إىل أصله من نفسه فهو عني الستر الذي طلبه يف
استغفاره فلما جاء اهلوى مل جيد شيئا منتصبا قائما يرده عن جمراه فيؤثر فيه فراح عنه ومل
يصبه وعصمه اهلل وستره وليس االبتالء مما حيط درجة العبد عند اهلل بل ما يبتلي اهلل إال
ﲖﱠ
ﲗ
األمثل فاألمثل من عباده ﱡﭐ ﲐ ﱠ بالتأويل يف ذلك ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﳓﳕﳖ
ﳔ
ﳍﳏﳐﳑﳒ
ﳎ
[إبراهيم ،]4:ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ﳗ ﱠ [األعراف ،]155:فنفس األنبياء نفس واحد فمن عباد اهلل من سترهم اهلل عن
الذنوب فلم تدركهم ومل ترهم ومن عباد اهلل من يسترهم اهلل عن املؤاخذة عن الذنب
وكل له مقام معلوم:
نااااااااااااااااااا ج ج ج ااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااا
نااااااااااااااااااااااا جساااااااااااااااااااااااي ج ن ااااااااااااااااااااااا
اااااااااا ج اااااااااا ج اااااااااا جل زاااااااااا ج ااااااااااوه
اااااااااوج ااااااااا ج ااااااااا ج اااااااااظج ااااااااا ج زااااااااا
اااااااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااااا جل زاااااااااااااااااااااا ج

ج
ج
ج
ج
ج
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ا اااااااا ج اااااااا ج اااااااالج اااااااا جنفساااااااا
اااااااااااا ج زااااااااااااو جهللاج اااااااااااا ج ساااااااااااا
زااااااااااااااا ج ياااااااااااااا ج ناااااااااااااا ج نساااااااااااااا
ااااااااااوجإ اااااااااا ج ساااااااااا
ا ااااااااااوجااااااااااالج
ااااااااااا ج ج ااااااااااا ج ااااااااااا جش سااااااااااا

ج
ج
ج
ج
ج

أشااااااااااااااا جي قاااااااااااااا

ج اااااااااااااا ج ناااااااااااااا ج

شااااااااااااا جي ساااااااااااا ج اااااااااااا ج اساااااااااااا ج

واعلم أنه لوال االبتالء لقال من شاء ما شاء فأصل االبتالء وسببه الدعوى ومن
االبتالء ما يكون يف غاية اخلفاء مثل قوله تعاىل ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﱠ[البقرة،]175:
ومنه ما يكون يف غاية اجلالء مثل قوله ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗﱠ[حممد ]31:وال يعرف مثل هذا إال من يعرف اجللي واخلفي وملاذا يرجع وهل مث
خفي لنفسه أو هو خفي بالنسبة فإنا نعلم ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱠ وهو املعلوم
وكل ما يف الطبيعة من األسرار فإن صورها أرض األرواح ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱠ وهو املعلوم
وكل ما يف األرواح اليت بني الطبيعة والعماء وهي اليت تشرق هذه األرض بأنوارها فاعلم
ذلك ﴿ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة بعض األمساء احلسىن التي لرب العزة وما جيوز أن
يطلق عليه منها لفظا وما ال جيوز

جسااااااااان ج سااااااااا و جي نااااااااا ج يسااااااااافل ج
ااااااااو ج
يااااااااوج اااااااااوج ياااااااا ج ساااااااا ظج
ج ااااااااا جزااااااااا ج جهللاج ااااااااا ج ناااااااااو جي ااااااااا ل ج
اااااااال ج نااااااا جهااااااال ج اااااااو ج نااااااا ج اااااااو ل ج
ااااااااااااال ج يااااااااااااالج ج اااااااااااااا ج ااااااااااااا ج
أ يوننااااااااااوج ساااااااااا و ج اااااااااايمجغي هااااااااااو ج

ز ااااااا وجاااااااا ج يااااااااج نااااااا ج شااااااا ول ج
اااا ج ااااوج اااايمجيف اااال ج
شااااقي ج اااا ج
ااااا ج ناااااظج فااااا مجيسااااا وج يف ااااال ج
إ ج ناااااا جهاااااال ج اااااا ج ناااااا ج ف اااااال ج
يااااااا ج ااااااالوجشااااااااو جإ ج ااااااا ج ي اااااااا ل ج
فاااااا جنفساااااا جيق اااااا ج اااااا ج يف اااااال ج

احلضرة الربانية وهي االسم الرب
ااااااااااا ج و ناااااااااااوج ااااااااااا ج ااااااااااان نو ج
ااااا ج ج ااااا وج ااااا ج ااااا ج ااااا ن ج
اااااااااااو ج ااااااااااا ن ج نااااااااااا ج يااااااااااا ن ج

ج اااااااااااا ج ازنااااااااااااوج ناااااااااااا ج وااااااااااااا ج
ااااااوج ناااااا ج وجاااااااأن ج ااااااون ج فوناااااا ج
اااااااا ج ااااااال مج ااااااا ج ناااااااوو ج اااااااو ج

وهلا مخسة أحكام الثبوت على التلوين والسلطان على أهل النزاع يف احلق والنظر يف
مصاحل املمكنات والعبودة اليت ال تقبل العتق وارتباط احلياة باألسباب املعتادة فأما الثبوت
على التلوين فهو يف قوله ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ [الرمحن ،]29:وقوله ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄﱠ[النور ]44:فما من نفس يف العامل إال وفيه حكم التقليب أ ال ترى إىل الشمس اليت
هي علة الليل والنهار جتري ال مستقر هلا ليال وال هنارا أ ال ترى إىل الكواكب ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻ ﱠ[األنبياء ،]33:ما قال يستقرون يف ثالمثائة وستني درجة كل درجة بل كل دقيقة
بل كل ثانية بل كل جزء ال يتجزأ من الفلك إذا أنزل اهلل فيه أي كوكب كان من
الكواكب حيدث اهلل عند نزوله يف كل جوهر فرد من عامل األركان ما ال يعرف ما هو إال
اهلل الذي أوجده وحيدث يف املإل األوسط من األرواح السماوية اليت حتت مقعر فلك
الربوج من العلوم مبا يستحقه احلق عز وجل من احملامد على ما وهبهم من املعارف اإلهلية
ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ ﱡﲴ ﲵ ﲶ ﲷﱠ [النور ،]41:والذين يف هذا املألأ هم أهل
اجلنان ويف عامل األركان ويف بعض هذا املألأ هم أهل النار الذين هم أهلها وحيدث يف املألأ
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األعلى وهو ما فوق فلك الربوج إىل معدن النفوس والعقول إىل العماء من العلوم اليت
تعطيها األمساء اإلهلية ما يؤديهم إىل الثناء على اهلل مبا ينبغي له تعاىل من حيث هم ال من
حيث األمساء فإن األمساء اإلهلية أعظم إحاطة مما هم عليه فإن تعلقها يف تنفيذ األحكام غري
متناه.
وأما السلطان الذي هلذه احلضرة على أهل النزاع يف احلق فهو إن املقاالت اختلفت
يف اهلل اختالفا كثريا من قوة واحدة وهي الفكر يف أشخاص كثريين خمتلفي األمزجة
واألمشاج والقوي ليس هلا من ميدها إال مزاجها الطبيعي وحظ كل شخص من الطبيعة ما
يعطيه من املزاج الذي هو عليه فإذا أفرغت قوهتا فيه حصل له استعداد به يقبل نفخ الروح
فيه فيظهر عن النفخ وتسوية اجلسم الطبيعي صورة نورية روحانية ممتزجة بني نور وظلمة
ظلمتها ظل ونورها ضوء فظلها هو الذي مده الرب فهو رباين ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ
[الفرقان ،]45:ونورها ضوء ألن استنارة اجلسم الطبيعي إمنا كان بنور الشمس وقد ذكر
اهلل أنه ﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﱠ[يونس ]5:فلهذا جعلنا نورها ضوء من أجل الوجه
اخلاص الذي هلل يف كل موجود أو من كون إفاضة الضوء على مرآة اجلسم املسوى فظهر
يف االنعكاس ضوء الشمس كظهوره من القمر فلذا مسينا الروح اجلزئي نورا ألن اهلل جعل
القمر نورا فهو نور باجلعل كما كانت الشمس ضياء باجلعل وهي بالذات نور والقمر
بالذات حمو فللقمر الفناء وللشمس البقاء:
ننق اااااااااااااا ج فنااااااااااااااو جا اااااااااااااالج اااااااااااااا ج
ج ن ااااااااااا ج يااااااااااالجا ااااااااااالج ساااااااااااا ج
ينااااااااااوج ساااااااااان ج اااااااااا ج اااااااااالج ااااااااااي ج
ن نااااااااااااوجاو ساااااااااااا و ج ناااااااااااا ج اااااااااااا ج
اااااااااااااااو ج ينااااااااااااااو ج
اااااااااااااا ج اااااااااااااااولج
إل جياااااااااااااااااا ن ج نساااااااااااااااااا ج ياااااااااااااااااا ج
ج ااااااااااا ج ااااااااااا و ج
ااااااااااا ج ااااااااااا ج

ج نشااااااااااااا مج اااااااااااااو ج اقااااااااااااااو
نااااااااااااوج ناااااااااااا ج اشوشااااااااااااظج نقااااااااااااو
ااااااااوجي اااااااا ج اااااااا ج شاااااااا ج ن ااااااااو
اااااااا ج اااااااا ج اااااااايوج اااااااا ج ااااااااو
ااااااااا ج ااااااااا ج سااااااااانوج ااااااااا ج سااااااااانو
جإ جي ناااااااااااا جانااااااااااااوج ننااااااااااااوج نااااااااااااو
هااااااااا ج زاااااااااو جيف ااااااااالج اااااااااوجيشاااااااااو

مث تبعث القوي الروحانية واحلسية خللق هذا الروح اجلزئي املنفوخ بطريق التوحيد
ألنه قال ﱡﭐ ﲽ ﱠ[احلجر ،]29:وأما روح عيسى فهو منفوخ باجلمع والكثرة ففيه قوى
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مجيع األمساء واألرواح فإنه قال ﱡﭐ ﲻ ﱠ[التحرمي ،]12:بنون اجلمع فإن جربيل 
وهبه هلا ﱡﭐﱷﱸﱠ[مرمي.]17:
فتجلى يف صورة إنسان كامل فنفخ وهو نفخ احلق كما قال على لسان عبده مسع
اهلل ملن محده فلما تبعته هذه القوي كان منها القوة املفكرة أعطيت لإلنسان لينظر هبا يف
اآليات يف اآلفاق ويف نفسه ليتبني له بذلك أنه احلق واختلفت األمزجة فالبد أن خيتلف
القبول فالبد أن يكون التفاضل يف التفكر فالبد أن يعطي النظر يف كل عقل خالف ما
يعطي اآلخر حىت يتميز يف أمر ويشترك مع غريه يف أمر فهذا سبب اختالف املقاالت
فيحكم الرب بني أصحاب هذه املقاالت مبا جييء به الشرع املنزل فتبقى العقول واقفة يف
أدلتها ورجع اختالف نظرها يف املواد الشرعية بعد ما كانت أوال ناظرة بالنظر العقلي
وذلك ليس إال للمؤمنني واملؤمنات خاصة قالوا قفون مع حكم الرب يف ذلك بني
املتنازعني هم املؤمنون وهلم عني الفهم فاختلفوا مع االتفاق فاختالفهم يف املفهوم من هذا
الذي حكم به الرب يف حق احلق وهذا هو احلق الذي نصبه الشرع للعباد ومبا مسي به
نفسه نسميه ومبا وصف به ذاته نصفه ال نزيد على ما أوصل إلينا وال خنترع له أمساء من
عندنا.
وأما نزاع غري املؤمنني يف اختالف عقائدهم فيكون الشارع واحدا منهم يف كونه
نزع يف احلق منزعا مل ينزعوه لكوهنم غري مؤمنني فاحلاكم بينهما أعين بني الشرع والعقالء
غري املؤمنني إمنا هو اهلل بصور التجلي به يقع الفيصل بينهما ولكن يف الدار اآلخرة ال هنا
فإن يف الدار اآلخرة يظهر حكم اجلرب فال يبقى منازع هناك أصال ويكون امللك هناك هلل
الواحد القهار وتذهب الدعاوي من أرباهبا وتبقي املؤمنون هنالك سادات املوقف على كل
من يف املوقف .وأما النظر يف مصاحل املمكنات الذي هلذه احلضرة فاعلم أن املمكنات إذا
نظرهتا من حيث ذاهتا مل يتعني لقبوهلا من األطراف طرف تكون به أوىل فيكون الرب ينظر
باألولوية يف وجودها وعدمها وتقدمها يف الوجود وتأخرها ومكاهنا ومكانتها ويناسب
بينها وبني أزمنتها وأمكنتها وأحواهلا فيعمد إىل األصلح يف حقها فيربز ذلك املمكن فيه
ألنه ال يربزه إال ليسبحه ويعرفه باملعرفة اليت تليق به مما يف وسعه أن يقبلها ليس غري ذلك
فلهذا ترى بعض املمكنات يتقدم على بعض ويتأخر ويعلو ويسفل ويتلون يف أحوال
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ومراتب خمتلفة من والية وعزل وصناعة وجتارة وحركة وسكون واجتماع وافتراق وما
أشبه ذلك وهو تقليب ممكنات يف ممكنات يف غري ذلك ما تتقلب.
وأما العبودة اليت ال تقبل العتق فهي العبودة هلل فإن العبودة على ثالثة أقسام عبودة
هلل وعبودة للخلق وعبودة للحال وهي العبودية فهو منسوب إىل نفسه وال يقبل العتق من
هذه الثالثة إال عبودة اخللق وهي على قسمني عبودة يف حرية وهي عبوديتهم لألسباب
فهم عبيد األسباب وإن كانوا أحرارا وعبودية امللك وهي العبودية املعروفة يف العموم اليت
يدخلها البيع والشراء فيدخلها العتق فيخرجه عن ملك املخلوق وبقيت احلرية يف ملك
األسباب هل خيرج من استرقاق األسباب أم ال فمن يرى أن األسباب حاكمة عليه والبد
ومن احملال اخلروج عنها إال بالوهم ال يف نفس األمر قال ما يصح العتق من رق األسباب
ومن قال بالوجه اخلاص وهو الذي ال اشتراك فيه قال بالعتق من رق األسباب وعتقه
معرفته بذلك الوجه اخلاص فإذا عرفه خرج عن رق األسباب وأما عبودة اهلل وعبودة
العبودية وهي عبودة احلال فال يصح العتق فيها مجلة واحدة.
وأما ارتباط احلياة باألسباب املعتادة فأظهر ما يكون فيما يقع به الغذاء لكل متغذ
من الغذاء املعنوي واحملسوس فالغذاء احملسوس معلوم والغذاء املعنوي ما تتغذى به العقول
وكل من حياته بالعلم كان ما كان وعلى أي طريق كان فكم من علم حيصل للعامل به من
طريق االبتالء وذلك إلقامة احلجة فيمن من شأنه الطلب وهو سار يف مجيع املوجودات
وقد بينا ذلك يف عضو البطن من مواقع النجوم ولو ال التطويل بينا يف هذه احلضرة ما
يتعلق من األسرار هبا فال ننبه من كل حضرة إال على طرف منها وهلذا االسم الرب
إضافات كثرية جتتمع يف اإلضافة وتفترق حبسب ما يضاف إليه فثم إضافة للعاملني ولكاف
اخلطاب من مفرد ﱡﭐ ﱣ ﱠ ﭐ[مرمي ،]68:ومثىن ﱡﭐ ﳙ ﳚ ﳛ ﱠ[طه ،]49:وجمموع ﱡﭐ
ﲏ ﱠ[البقرة ]21:وإىل اآلباء وإىل ضمري الغائب ربه ورهبم وإىل السماء والسموات وإىل
األرض وإىل املشرق واملغرب وإىل املشارق واملغارب وإىل الناس وإىل الفلق وإىل ضمري
املتكلم فال جتده أبدا إال مضافا فعلمك به من حيث من هو مضاف إليه فافهم والكالم يف
هذه التفاصيل يطول ﴿ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ﴾
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حضرة العلم وهي لالسم العليم والعامل والعالم
إ ج نااااااااا جهااااااااا ج ونااااااااا جااااااااااو ن
ااا ج ج نااا ج زااا ج ااا ج ااا ج اااوج ااا
هااااااااا ج اااااااااو ج ااااااااالوجي يااااااااا ج و قااااااااا
اااااا
ي ساااااا ج ااااااي ج اااااا جساااااا ج
نااااااا جزااااااا ج شااااااا مج ااااااا مج نااااااا
ااااا
ااااا جا ااااا ج اااااوجو سااااا ج ن هاااااوج
اااااا
ج اااااالوج اااااا ج ااااااو جي
ااااااوز ج
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ااااااااون ج اااااااا ج ااااااااال ج ف اااااااا ج زااااااااا
اااااو ج ااااا جهااااا ج ااااا ج شااااايو ج زاااااا
ج اااااااان جي اااااااا ج شاااااااا مج ق اااااااا
و ااااااااااا ج اااااااااااي جااااااااااااو ج اااااااااااو زا
اااااااا جنو هااااااااوج ن اااااااا ج نياااااااالجزنز اااااااا
و اااااااوج اااااااا ج ااااااا ج اااااااي جزن ااااااا
ااااااا ج ج نياااااااوه ج و ااااااالج ااااااا ج اااااااا

يدعى صاحب هذه احلضرة عبد العليم والعلماء يف هذه احلضرة على ثالث مراتب
عامل علمه ذاته وعامل علمه موهوب وعامل علمه مكتسب وله حكم يف اإلهليات وله حكم
يف الكون ففي اهلل علمه بكل شيء لذاته وعموم تعلقها بكل معلوم وقد بينا من أين تعلق
علمه بالعامل واملكتسب يف اهلل قوله ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱠ[حممد ]31:واملوهوب يف اهلل ما أعطاه
العبد من تصرفه يف املباح فإنه ال يتعني تقييده تعني الواجب واحملظور واملندوب واملكروه
فحصول العلم بالتصريف يف املباح علم وهب يعلمه احلق من العبد بطريق إهلية ألنه ال
جيب عليه اإلتيان به كما جيب عليه اعتقاده فيه إنه مباح واالميان به واجب.
وأما مراتب هذه العلوم يف الكون فهينة اخلطب .فإن الكون قابل للعلم بالذات
فالعلم الذايت له هو ما يدركه من العلم بعني وجوده خاصة ال يفتقر يف حتصيله إىل أمر آخر
إال مبجرد كونه فإذا ورد عليه ما ال يقبله إال بكونه موجودا على مزاج خاص هو علمه
الذايت له واملكتسب ما له يف حتصيله تعمل من أي نوع كان من العلوم املكتسبة واملوهوب
هو ما مل خيطر بالبال وال له فيه اكتساب كعلم األفراد وهو علم اخلضر فعلمه من لدنه
علما رمحة من عند اهلل به حىت كان مثل موسى  الذي كلمه ربه يستفيد منه ما مل
يكن عنده وال أحاط به خربا يقول مل نذق له طعما فيما علمه اهلل من العلم باهلل.
واعلم أنه ما من موجود يف العامل إال وله وجه خاص إىل موجدة إذا كان من عامل
اخللق وإن كان من عامل األمر فما له سوى ذلك الوجه اخلاص وإن اهلل يتجلى لكل
موجود من ذلك الوجه اخلاص فيعطيه من العلم به ما ال يعلمه منه إال ذلك املوجود وسواء
علم ذلك املوجود أو مل يعلمه أعين أن له وجها خاصا وأن له من اهلل علما من حيث ذلك
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الوجه وما فضل أهل اهلل إال بعلمهم بذلك الوجه مث يتفاضل أهل اهلل يف ذلك فمنهم من
يعلم أن هلل جتليا لذلك املوجود من هذا الوجه اخلاص ومنهم من ال يعلم ذلك والذين
يعلمون ذلك منهم من يعلم العلم الذي حيصل له من ذلك التجلي ومنهم من ال يعلمه أعين
على التعيني وما أعين بالعلم إال متعلق العلم هل هو كون أو هو اهلل من حيث أمر ما.
الوداد حضرة الود
إ جإ ج اااااااااااااااااا جهاااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااااو
جي ناااااااااااااااااااااوج إياااااااااااااااااااااو ج قاااااااااااااااااااااو
اااااااااااااااااا ج ج ناااااااااااااااااايمجااااااااااااااااااا ج
هااااااااااااااااا ج انااااااااااااااااا جإل جزااااااااااااااااا ه
إل ج اااااااااااااااااو جيااااااااااااااااا ن ج ااااااااااااااااااو
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اااااااااا ج شاااااااااازو
ناااااااااا ج ااااااااااولجي
إل جزاااااااااا ج نااااااااا ج ااااااااا ج سااااااااا و
ز ين اااااااااااااااااوج هااااااااااااااااا ج نااااااااااااااااااو
ناااااااااااا ج سااااااااااااي ج اااااااااااال ج انااااااااااااو
ج ااااااااااااااايمجي ااااااااااااااايف جإ ج اياااااااااااااااو

يدعى صاحبها عبد الودود قال اهلل تعاىل يف أصحاب هذه احلضرة
ﲘﱠ[املائدة ،]54:وقال ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ [ال عمران ،]31:ويف احلديث
الصحيح" :إذا أحب اهلل عبده كان مسعه وبصره ويده ورجله" ،وقواه ثابتة له ال تزول وإن
كان أعمى أخرس فالصفة موجودة خلف حجاب العمي واخلرس والطرش فهو ثابت احملبة
من كوهنا ودا فإن هذه الصفة هلا أربعة أحوال لكل حال اسم تعرف به وهي اهلوى والود
واحلب والعشق فأول سقوطه يف القلب وحصوله يسمى هوى من هوى النجم إذا سقط مث
الود وهو ثباته مث احلب وهو صفاؤه وخالصه من إرادته فهو مع إرادة حمبوبه مث العشق
وهو التفافه بالقلب مأخوذ من العشقة اللبالبة املشوكة اليت تلتف على شجرة العنبة وأمثاهلا
فهو يلتف بقلب احملب حىت يعميه عن النظر إىل غري حمبوبه.
ﱡﭐ ﲗ

تنبيه وكيف ال حيب الصانع صنعته وحنن مصنوعاته بال شك فإنه خالقنا وخالق
أرزاقنا ومصاحلنا أوحى اهلل إىل بعض أنبيائه يا ابن آدم خلقت األشياء من أجلك وخلقك
من أجلي فال هتتك ما خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك يا ابن آدم أىن وحقي لك
حمب فبحقي عليك كن يل حمبا والصنعة مظهرة علم الصانع هلا بالذات واقتداره ومجاله
وعظمته وكربياءه فإن مل يكن فعلى من وفيمن ومبن فالبد منا والبد من حبه فينا فهو بنا
وحنن به كما قال  يف ثنائه على ربه" :فإمنا حنن به وله" وهذه حضرة العطف والدميومة:
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نااااااااا ج ج ااااااااا ج اااااااااوج ااااااااا ج
اااااااااان جااااااااااا ج ن اااااااااا ج اااااااااا ج
إل جشاااااااااااااو ج ااااااااااااا ج ااااااااااااا ج
نااااااااوج ناااااااا ج اااااااا ج اااااااا جغياااااااا
اااااااااي ج ااااااااا ج اااااااااي ج ااااااااا

ج
ااااااااا
ي ااااااااااو ج
اااااااااااااي ج
جاااااااااو ج
ج نااااااااا ج

ج اااااااا جج فقاااااااا ج ااااااااوج ااااااااا ج اااااااا ج
اااااااااااااااا ج وج نياااااااااااااااا ج ز ااااااااااااااااو ج
ا ااااااااوج اااااااا جشااااااااو هوج اااااااا ج نااااااااو ج
جن ااااااااااااا ج ااااااااااااا جل مج سااااااااااااازفو ج
ج
ااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااا
ج ينااااااااااااااااا ج

فلم يزل حيب فلم يزل ودودا فهو يوجد دائما يف حقنا فهو كل يوم يف الشأن وال
معىن للوداد إال هذا فنحن بلسان احلال واملقال ال نزال نقول له افعل كذا افعل كذا وال
يزال هو تعاىل يفعل ومن فعله فينا نقول له افعل أ ترى هذا فعل مكره وال مكره له تعاىل
اهلل عن ذلك علوا كبريا بل هذا حكم االسم الودود منه فإنه الغفور الودود منه فإنه ﱡﭐﲩ
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﱠ[الربوج ]15-14:الذي استوى عليه باالسم الرمحن فإنه ما رحم
إال صبابة احملب وهي رقة الشوق إىل لقاء احملبوب وال يلقاه إال بصفته وصفته الوجود
فأعطاه الوجود ولو كان عنده أكمل من ذلك ما خبل به عليه كما قال اإلمام أبو حامد يف
هذا املقام ولو كان وادخره لكان خبال ينايف اجلود وعجزا يناقض القدرة فأخرب تعاىل أنه
ﱡﭐﲩ ﲪ ﱠ أي الثابت احملبة يف غيبه فإنه عز وجل يرانا فريى حمبوبه فله االبتهاج به
والعامل كله إنسان واحد هو احملبوب وأشخاص العامل أعضاء ذلك اإلنسان وما وصف
احملبوب مبحبة حمبه وإمنا جعله حمبوبا ال غري.
مث إن من رزقه أن حيبه كحبه إياه أعطاه الشهود ونعمه بشهوده يف صور األشياء
فاحملبون له من العامل مبنزلة إنسان العني من العني فاإلنسان وإن كان ذا أعضاء كثرية فما
يشهد ويرى منه إال العينان خاصة فالعني مبنزلة احملبني من العامل فأعطى الشهود حملبيه ملا
علم حبهم فيه وهو عنده علم ذوق ففعل مع حمبيه فعله مع نفسه وليس إال الشهود يف حال
الوجود الذي هو حمبوب للمحبوب فما خلق اجلن واإلنس إال ليعبدوه فما خلقهم من بني
اخللق إال حملبته فإنه ما يعبده ويتذلل إليه إال حمب وما عدا اإلنسان فهو مسبح حبمده ألنه
ما شهده فيحبه فما جتلى ألحد من خلقه يف امسه اجلميل إال لإلنسان ويف اإلنسان يف علمي
فلذا ما فىن وهام يف حبه بكليته إال يف ربه أو فيمن كان جملى ربه فأعني العامل احملبون منه
كان احملبوب ما كان فإن مجيع املخلوقني منصات جتلى احلق فودادهم ثابت فهم األوداء
وهو الودود واألمر مستور بني احلق واخللق باخللق واحلق وهلذا أتى مع الودود االسم
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الغفور ألجل الستر فقيل قيس أحب ليلى فليلي عن اجمللى وكذلك بشر أحب هندا وكثري
أحب عزة وابن الذريح أحب لبين وتوبة أحب اإلخيلية ومجيل أحب بثينة وهؤالء كلهم
منصات جتلى احلق هلم عليها وإن جهلوا من أحبوه باألمساء فإن اإلنسان قد يرى شخصا
فيحبه وال يعرف من هو وال يعرف امسه وال إىل من ينتسب وال منزله ويعطيه احلب بذاته
أن يبحث عن امسه ومنزله حىت يالزمه ويعرفه يف حال غيبته بامسه ونسبه فيسأل عنه إذا
فقد مشاهدته وهكذا حبنا اهلل تعاىل حنبه يف جماليه ويف هذا االسم اخلاص الذي هو ليلى
ولبين أو من كان وال نعرف أنه عني احلق فهنا حنب االسم وال نعرف أنه عني احلق فهنا
حنب االسم وال نعرف العني ويف املخلوق تعرف العني وحتب وقد ال يعرف االسم أ يأىب
احلب إال التعريف به أي باحملبوب فمنا من يعرفه يف الدنيا ومنا من ال يعرفه حىت ميوت حمبا
يف أمر ما فينقدح له عند كشف الغطاء أنه ما أحب إال اهلل وحجبه اسم املخلوق كما عبد
املخلوق هنا من عبده وما عبد إال اهلل من حيث ال يدري ويسمى معبوده مبناة والعزى
والالت فإذا مات وانكشف الغطاء علم أنه ما عبد إال اهلل فاهلل يقول ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﱠ أي
حكم ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ[االسراء ،]23:وكذلك كان عابد الوثن لوال ما اعتقد فيه الوهلة
بوجه ما عبده إال أنه بالستر املسدل يف قوله تعاىل ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﱠ[الربوج ،]14:مل يعرفه
وليس إال األمساء ولذلك قال املعبود احلقيقي يف نفس األمر ملا أضافوا عبادهتم إىل اجملايل
واملنصات ﱡﭐ ﲻ ﲼﱠ[الرعد ]33:فإذا مسوهم عرفوهم وإذا عرفوهم عرفوا الفرق بني اهلل
وبني من مسوه كما تعرف املنصة من املتجلي فيها فتقول هذه جملى هذا فيفرق:
اااااااااااااااااااال ج اااااااااااااااااااا جإ ج قننااااااااااااااااااااو ج
ن اااااااااااااااظج ااااااااااااااا ج نااااااااااااااا ج قاااااااااااااااو ج
قااااااااااااااا ج ن ااااااااااااااا ج ااااااااااااااالوج ناااااااااااااااو ج
ناااااااااااااايمج يناااااااااااااا ج اااااااااااااايمج اناااااااااااااا ج
إ ج ناااااااااااااا ج اااااااااااااا ج ااااااااااااااا جا ااااااااااااااي ج
اااااااااااااااوج ااااااااااااااا ج ااااااااااااااا جغيااااااااااااااا ج

اااااااااااال جز ااااااااااا ج يااااااااااا ج نااااااااااا ج نزاااااااااااو ج
أنااااااااااا ج اااااااااااوج نااااااااااا ج اااااااااااي ج نزاااااااااااو ج
ج اااااااااااا ج ن اااااااااااا ج اااااااااااالوج ااااااااااااا نو ج
سااااااااا ج ااااااااالوج نااااااااا ج ااااااااا ج ن زاااااااااو ج
زشاااااااااااااا ج ناااااااااااااامج ناااااااااااااا ج نزااااااااااااااو ج
ساااااااااااااا ج و اااااااااااااالج ناااااااااااااا ج نزااااااااااااااو ج
ج

فما أعجب القرآن يف مناسبة األمساء باألحوال
ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ[الربوج ،]16-14:فهو احملب وهو فعال ملا يريد فهو احملبوب ألن احملبوب فعال
ملا يريد مبحبوبه واحملب سامع مطيع مهيأ ملا يريد به حمبوبه ألنه احملب الودود أي الثابت

ﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ
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على لوازم احملبة وشروطها والعني واحدة فإن الودود هنا هو الفعال ملا يريد فانظر يف هذا
التنبيه اإلهلي ما أعجبه ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ [طه﴿ ،]114:ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ﴾.
الضار حضرة الضرر
إل ج اااااااو جإ ااااااا وج ااااااا وجا نسااااااا ج
قاااااا ج نساااااا جنفساااااا جااااااا ج ااااااي ج ااااااو ن ج
ااااااااااوج ن ااااااااا ج
ساااااااااي جاااااااااا جزي اااااااااوج
يواااااااااو ان ج ااااااااا ج ااااااااالج ااااااااا جا ينااااااااا ج
اااااااوج سااااااا ج ااااااالج اااااااو جا ا اااااااو ج

ااااااو ا
اااااا ج لج اااااا وج نساااااا ج
ننااااااااا ج ااااااااا ج ااااااااالج ااااااااا ج اااااااااو
ااااااااال مج ااااااااا جهونااااااااا ج نااااااااا ج واااااااااو ا
فااااااا جاااااااا جإلج اااااااو ج اااااااا ج واااااااو ا
ج ااااا ج ااااالج ونااااا
ج
نااااا جنااااا

يدعى صاحبها عبد الضار فهو واإلنسان الكامل ضرتان ألنه ما نازعه أحد يف
سورته إال من أوجده على صورته فأول ضار كان هو حيث ضر نفسه وهلذا مل يدع أحد
األلوهة ممن ادعيت فيه إال اإلنسان وهذا ضرر معنوي بني الصورتني ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱠ فضره
ﱡﭐﱉ ﱊﱠ[االنفال ،]17:فتضرر فإن نفا أضر بصاحبه وإن أثبت أضر بنفسه والبد من
نفي وإثبات فالبد من الضرر فهو الضار للصورتني ألحدية الصورة فإنه إذا نزل فيها
أحدمها ارحتل اآلخر حكما فإن ظلم نفسه أضر هبا وإن ظلم لنفسه أضر مبثله وﱡﭐ ﱐ ﱑ
ﱒﱠ[الشورى ،]11:إال هو وهذه حضرة سرها دقيق ألهنا بني احلق واإلنسان الكامل
فكل ضرر يف الكون فليس إال منع الغرض أن يكون وهو عرض بالنظر إىل هذا األصل
وهو حمقق يف هذه العني قد نبه الشارع على إن األوىل واآلخرة ضرتان إن أسخطت
الواحدة أرضيت األخرى والذات األوىل معلومة والذات األخرى أيضا معلومة ﱡﭐ ﲅ
ﲆ ﲇ ﱠ فإهنا عني كونك ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﱠ[الضحى ،]4:ألهنا تفنيك بظهورها وتردك إىل
حكم العدم واآلخرة ال تفين األوىل ولكن تندرج األوىل فيها إذا كان الظهور لآلخرة
فاألوىل ال متييز فيها فتجمع بني الضدين واآلخرة ليست كذلك فبهذا متيزت عن األوىل
ﱡﭐﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﱠ[الشورى ،]7:فيلتذ املعذب بالعذاب القائم به يف الدنيا ألنه
على صورة األوىل يف اجلمع بني الضدين ويف اآلخرة ما له هذا احلكم ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕﱠ وﱡﭐﱞﱟ ﱠﱡﱠ[يس ،]59:فأنت اآلخرة فعينك خري لك.
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فإنك ال التذاذ لك إال بوجودك فما يلتذ شيء بشيء إال مبا يقوم به وكذلك ال يتأمل
إال مبا يقوم به:
اااااااااا ج نفاااااااااافج اااااااااا ج اااااااااا ج
اااااااا ج اااااااافج اااااااا ج اااااااا جي اااااااا جاشاااااااا ج

ااااااا ج ااااااالج اااااااي ج اااااااي ج ااااااا ج اشااااااا ج
جااااااااااا ج شااااااااااز مج اااااااااا ج اااااااااا ج

فالبعل هو الذي يعطي كل ضرة حقها من نفسه وإن أضر ذلك احلق باألخرى
فلعدم إنصافها يف ذلك وليس البعل هنا بني الصورتني إال ما قررناه من حقيقة احلقائق
املعقولة اليت هلا احلدوث يف احلادث والقدم يف القدمي ويظهر ذلك باالشتراك يف األمساء
فسماك مبا مسى به نفسه وما مساك ولكن احلقيقة الكلية مجعت بني احلق واخللق فأنت العامل
وهو العامل لكن أنت حادث فنسبة العلم إليك حادثة وهو قدمي فنسبة العلم إليه قدمي والعلم
واحد يف عينه وقد اتصف بصفة من كان نعتا له فافهم ﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ﴾.
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يف معرفة أسرار وحقائق من منازل خمتلفة
ج ااااااااااااااااااااااا ج نقااااااااااااااااااااااا جنااااااااااااااااااااااالي ج
هااااااااااااا ج سااااااااااااا ج ااااااااااااالوجسااااااااااااانو ج
اااااااااا ج اااااااااالج اااااااااا ج اااااااااا جشاااااااااا يد ج
يناااااااااااااا ج ااااااااااااااا ج ااااااااااااااا ج ااااااااااااااا ج
ياااااااااااااااوج ااااااااااااااا ج ااااااااااااااا جز اااااااااااااااو ج
ااااااااااااااااااااايمج نااااااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااااا ج
اااااااااااااان ج ناااااااااااااا ج اااااااااااااالجشاااااااااااااا ج

ي ن اااااااااااااااااااا ج ناااااااااااااااااااا ج اشااااااااااااااااااااي
يا اااااااااااااااااااا ج اوانااااااااااااااااااااوج نياااااااااااااااااااا
ز ااااااااااااااااا وجاأنفوسااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااا ه
اااااااااااااااااا ج ااااااااااااااااااو ج ا ااااااااااااااااااي
جن يااااااااا
ااااااااايمج ااااااااا ج ااااااااا ج ااااااااا
إ جاناااااااااااااااااااوج ل ناااااااااااااااااااوج ااااااااااااااااااا
ي ااااااااااااا ج ااااااااااااا ج ينااااااااااااا ج ااااااااااااا
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اعلم أيدنا اهلل وإياك بروح القدس أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب هو
الباب اجلامع لفنون األنوار الساطعة والربوق الالمعة واألحوال احلاكمة واملقامات الراسخة
واملعارف اللدنية والعلوم اإلهلية واملنازل املشهودة واملعامالت األقدسية واألذكار املنتجة
واملخاطبات املبهجة والنفثات الروحية والقابالت الروعية وكل ما يعطيه الكشف ويشهد
له احلق الصرف ضمنت هذا الباب مجيع ما يتعلق بأبواب هذا الكتاب مما البد من التنبيه
عليه مرتبا من الباب إىل آخره فمن ذلك سر اإلمام املبني:
إ ج ااااااااو جهاااااااا ج اااااااااي جشاااااااا ج اااااااا ج
ن اااااااااوج ااااااااالوج ااااااااا ج ق ااااااااا جز نااااااااا ج

شاااااااااااا ج اااااااااااا ج اينااااااااااااوج اياااااااااااا ج
ااااااال مج اااااااوجي ااااااازدج ااااااا جز يااااااا ج

اإلمام املبني هو الصادق الذي ال ميني جملى ما أحاط به العلم وتشكل فيه الكيف
والكم وحلت به األعراض وفعل باإلرادات واألغراض وانفعلت له األوعية املراض النور
الباهر وجوهر اجلواهر يقبل اإلضافات الكونية واالستنادات العينية واألوضاع احلكمية
واملكانات احلكمية رفيع املكانة كثري االستكانة علم يف رأسه نار عربة ألويل األبصار ميلي
مجيع ما سطر وما هو مبسيطر ما له وجود إال مبا حيمله وال يفصل إال مبا يقبله هو احملصي
ملا علم وجهل وفصل وأمجل لكل صورة فيه عني وله يف كل صورة كون ميد ويستمد
ويعدله وبعد منه ظهرنا وإياه هنينا وأمرنا.
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فمن ذلك سر الظرف املوضع يف احلرف :الظرف وعاء واحلرف وطاء ختتلف
صورته وحتكم سورته هو معىن املعاين املظهر الختالف األشكال واملباين حيوي اهلل وجوده
ويغين عن شهود احلق شهوده منازله معدودة وآثاره مشهودة وكلماته حمدودة وآياته
بالنظر مقصودة أعطى مقاليد البيان فأفصح وأبان فمنه نثر ومنه نظم ومنه أمر ومنه حكم
وفيه حق وفيه خلق ففيه عدل وفيه ظلم له التلفظ والرقم وله التوهم ال الوهم ال وجود له
إال به فأنبته أبان لآلذان ما ستره اجلنان نطق عن الغيب مبا ال شك فيه وال ريب يشهده
االميان والعيان صحفا مكرمة ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﱠ[عبس]16-14:
هو ابن اإلمام ال بل أبوه الذي له الكمال والتمام إذا أسهب ذهب وإذا أوجز أعجز فصيح
املقال كثري القيل والقال ختتلف أشكاله ومعارجه وختفى على املتبع آثاره ومدارجه كائن
بأين راحل قاطن استوطن اخليال وافترش الكتاب واستوطأ اللسان.
ومن ذلك سر التنزيه النزيه:
زن هنااااااااااااااوج اااااااااااااا ج زن ياااااااااااااا ج ااااااااااااااو ج
نناااااااااااااوجل مج اااااااااااااا ج ااااااااااااا ج نااااااااااااااو ج

ينااااااااااااو جياااااااااااا لج ناااااااااااا ج شاااااااااااااي ج
اااااااااااا ج فاااااااااااا ج ناياااااااااااا ج
ا ناااااااااااا ج

التنزيه حتديد املنزه والتشبيه تثنية املشبه فيا ويل تنبه وتفكر فيمن نزه وشبه هل حاد
عن سواء السبيل أو هل هو من علمه يف ظل ظليل يف خري مستقر وأحسن مقيل املنزه خيلى
واملشبه حيلي وحيلي والذي بينهما ال خيلى وال حيلي بل يقول هو عني ما بطن وظهر وأبدر
واستسر فهو القمر والشمس والعامل له كاجلسد للنفس فما مث إال مجع ما يف الكون صدع
إن مل يكن األمر كذلك فما مث شيء هنالك واألمر موجود ال بل وجود واحلكم مشهود ال
بل شهود وبالنسب صح النسب ولو ال املسبب ما ظهر حكم السبب فإن قلت لَيْسَ
كَمِثِْلهِ َش ْيءٌ زال الظل والفيء والظل ممدود بالنص فعليك بالبحث والفحص.
ومن ذلك سر البدء اللطيف وما جاء فيه من التعريف :إن العامل عالمة بدؤه
ممن فهو عالمة على من ما استتر عني حىت يظهره كون رأينا رسوما ظاهرة وربوعا داثرة
قد كانت قبل ذلك عامرة وناهية وأمره فسألناها ما وراءك بإعصام فقالت ما يكون به
االعتصام فقلت ما مث إال اهلل وحبله وما ال يسع أحدا جهله فقال لوال الكثائف ما علمت
اللطائف ولو ال آثارها ما ظهر منارها فمن خبت ناره اهند مناره له حضرة القدس وما ينم
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به إال احلس لوال احلس بشهود األثر ما عرف للطيف خرب النفس عمياء للقرب املفرط وما
تشهده احلواس وهي الصماء عن إدراك الوسواس وهي اخلرساء فال تفصح والعجماء فال
تعقل:
ز اااجسا ج نوي ا ج ا ج نويا ج نوسااا ج
ز اااااااااااا ج ناااااااااااا ج نياااااااااااا ج ق اااااااااااا ج
نااااااااو ج نياااااااا ج سااااااااوجهاااااااال ج اااااااا ج
ي اااااااا ج اااااااا جساااااااا فج ناااااااا ج ي اااااااا و ج
ز فاااااااااا جياااااااااا جا اااااااااالج ياااااااااا جشااااااااااو ل ج

اااااااااا ج ااااااااا ج نااااااااا ج ااااااااا ج وزاااااااااا
اااااااااا و ج نقو اااااااااا ج نااااااااااي ج وو ااااااااااا
اااااا ج و اااااالج اااااانمج ا ياااااا ج ااااااو ا
نااااااااااااا ج ي نااااااااااااا ج نااااااااااااا جإ ج وناااااااااااااا
وسااااااااااز لج سااااااااااولج ياااااااااا ج وزااااااااااا
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هو اللطيف يف أمسائه احلسىن وهبا ظهر املأل األعلى واألدىن ملا جتاورت حتاورت وملا
تكاثرت تسامرت فرأت أنفسها على حقائق ما هلا طرائق مساؤها ما هلا من فروج ومع هذا
فلها نزول وعروج فطلبت أرضا تنبت فيها كل زوج هبيج فقالت املفتاح يف النكاح والبد
من ثالثة ويل وشاهدي عدل هلذا القضاء الفصل فقال العليم البد من ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ
فهذا أيها الويل الشاهدان والويل فهذا كان أول تركيب األدلة وبعد هذا عرضت الشبه
املضلة.
ومن ذلك سر كن والبسملة فيمن علله :قال احلالج وإن مل يكن من أهل
االحتجاج بسم اهلل منك مبنزلة كن منه فخذ التكوين عنه فمن تقوى جأشه واستدار عرشه
ومتهد فرشه كرسول اهلل  قال كن ومل يبسمل فكان ومل حيوقل فمن ذاق ضاق ﱡﭐ ﱩ
ﱪﱫﱠ[القيامة ]29:فإىل ربك املساق فإليه ترجع األمور إذ كان منه الصدور:
جزاسااااااااااااااااااااا لج ااااااااااااااااااااالجا ااااااااااااااااااااا ج
ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااو ج
ال يااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ج

ااااااااااااااااالج اااااااااااااااااوج و ااااااااااااااااا جي ااااااااااااااااا ج
جإ يناااااااااااااااااااااااوج ااااااااااااااااااااااا جز ااااااااااااااااااااااا ج

ومن ذلك سر الروح وتشبيهه بيوح:
ااااا ج ااااا ج اااااو ج ااااا ج ااااالوجزااااا و ج
إ ج اااااااااااا جاااااااااااال مج قااااااااااا ج نااااااااااا ج
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اااالج ااااوجناااادج اااا ج اااا ج اااا ج اااال ج
ااااااااو جز يفاااااااا ج قااااااااوج ناااااااا ج اااااااا و ج

أشرقت أرض األجسام بالنفوس كما أشرقت األرض بأنوار الشموس وإمنا مل نفرد
العني ألهنا ما أشرقت إال مبا حصل فيها من نور الكون وإن كان األصل ذلك الواحد فليس
ما صدر عنه بأمر زائد فعددته إال ما كن ملا أنزل نفسه فيها منزلة الساكن فللحقيقة رقائق
يعرب عنها باخلالئق.
ومن ذلك سر الكيف والكم وما هلما من احلكم:
يااااااا ج ااااااا ج ااااااا ج ااااااا ج ن اااااااو ج
اااااااااااوجيانقناااااااااااوج ن اااااااااااوجااااااااااااأ ج ااااااااااا ج

اااااااا ج اااااااا ج ااااااااول ج ااااااااو ن جا ااااااااو ج
يناااااااااوج اااااااااز ج اااااااااون جاااااااااا ج اااااااااو ج

هو البيت املعمور بالقوى والذي كان عليه االستواء حمل الظهور املشرق بالنور
كلمة احلق ومقعد الصدق معدن اإلرفاق ومظهر األوفاق حمل الربكات ومعني السكنات
واحلركات به عرفت املقادير واألوزان وبه مسي الثقالن له من األمساء املتني وهو الذي أبان
النور املبني حكم يف النور بالقسمة وظهرت بوجوده الظالالت والظلمة منه تتفجر ينابيع
احلكم وتربز جوامع الكلم حيوي على رموز النصائح وكنوز املصاحل الشهادة سخافته
والغيب كثافته يستر للغرية حىت ال يرى راء غريه يتقلب يف مجيع األحوال ويقبل بذاته
التصريف يف مجيع األعمال.
ومن ذلك سر ظهور األجساد بالطريق املعتاد:
ز سااااااااااا ج ااااااااااا ج ألا اااااااااااو جز ييااااااااااال ج
اااااااااو ج ااااااااا يلجاااااااااا ج نااااااااا وج شاااااااااوه ج

ااااااا جنقاااااااا ج يااااااا جإ ج اااااااا جز اااااااانيل ج
ج ا يااااااااال ج
اااااااااوجزنااااااااا لج ج ااااااااا

الربزخ ما قابل الطرفني بذاته وأبدى لذي عينني من عجائب آياته ما يدل على قوته
ويستدل به على كرمه وفتوته فهو القلب احلول والذي يف كل صورة يتحول عولت عليه
األكابر حني جهلته األصاغر فله املضاء يف احلكم وله القدم الراسخة يف الكيف والكم
سريع االستحالة يعرف العارفون حاله بيده مقاليد األمور وإليه مسانيد الغرور له النسب
اإلهلي الشريف واملنصب الكياين املنيف تلطف يف كثافته وتكثف يف لطافته جيرحه العقل
بربهانه ويعد له الشرع بقوة سلطانه حيكم يف كل موجود ويدل على صحة حكمه مبا
يعطيه الشهود ويعترف به اجلاهل بقدره والعامل وال يقدر على رد حكمه حاكم.
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ومن ذلك سر املارج يف الواجل:
ناااااو ج اااااو ن ج ااااا ج
و اااااااااااالج جااااااااااااا ج

ااااا قج ااااا جشااااا ج
اااااااااااالج ج اااااااااااا ج

اااااال مج اااااا ج ااااااوج اااااا وج اااااا ج ااااااا ج
ج
اااااااااااا ج ااااااااااااز ج ينااااااااااااوج ن ااااااااااااوج

أول جواد كيا حني أمر فأىب وأول من قدح يف النهي من هني وما انتهى سن
اخلالف يف االئتالف فأظهر النقيض ليعرف احلبيب من البغيض امتثل األمر فيما يشقيه
وحل به ما كان يتقيه حيالف الردي وخيالف اهلدى وال يترك سدى ومع اتصافه باخلوف ال
يربح يف معاملته باحليف فإذا جنح منهم من جنح إىل ربه طائعا وكان لباب سعادته قارعا
مل حيسن أحد يقرع قرعة وكان احلق بصره ومسعه إن مسع أنصت وإن أمسع أهبت.
ومن ذلك سر النور يف اخلفاء والظهور:
ااااااااظ ج
شاااااااا مج شاااااااا ظج شاااااااا مج
اااااااااااااااايمجي ااااااااااااااااا هوجإ ج ج ااااااااااااااااا ج

ان هااااااااوج اااااااا جناااااااا ج اااااااا جنااااااااو ج
نااااااا ج نيااااااا ج ااااااا ج ااااااا ج قنااااااا ج اااااااو ج

أشرقت األنوار حني شرقت ومتيزت هبا األعيان فافترقت فأغنت اإلشارات عن
العبارات فمنها من هيم فتهيم ومنها من حكم فتحكم فلكل عني مقام معلوم وحد مرسوم
فمنه مرموز ومنه مفهوم حيلقون نفوسهم كما يشاءون ويف أي صورة شاءوها يتحولون
هم احلدادون واحلجاب وهلم الظهور واحلجاب ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ[هود ]72:يكثرون
التكبري وحيفون بالسرير هلم املقام األمشخ ومنزهلم بني اهلل والعلماء منا يف الربزخ فأصحاب
النسب منهم عند أرباب الفكر هم احللفاء من البشر يعلم ذلك من حتقق بالنظر واعتمد
على ما جاء به الكشف واخلرب يف جماري العرب والعقول من حيث أدلتها قاصرة عن درك
هذا العلم لطموس عني الفهم.
ومن ذلك سر االفتتاح بالنكاح:
نااااااااااااااااوج اااااااااااااااا ج اااااااااااااااا جاااااااااااااااااو ج
الناااااااااااااااااااااااااوجا ااااااااااااااااااااااااالجا ااااااااااااااااااااااااا ج

نياااااااااااااااااااااااا ج ناااااااااااااااااااااااا ج فاااااااااااااااااااااااال ج
ا اااااااااااااااااااااااا ج نااااااااااااااااااااااااوج هاااااااااااااااااااااااال ج

القول من القائل يف السامع نكاح فعني املقول عني ما تكون من السامع فظهر
ظهور املصباح التوجه سبب القول والتكوين على التعيني يف احملل الظاهر لنزول الباطن إىل
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الظاهر وهذا نكاح بني املعىن واحلس واألمر املركب والنفس ليجمع بني الكثيف واللطيف
ويكون به التمييز والتعريف وإن خالف تركيب املعاين تركيب احلروف فهو كخالف
املعرفة واملعروف مث ينزل األمر النكاحي من مقام االفتتاح إىل مقام األرواح ومن املنازل
الرفيعة إىل ما يظهر من نكاح الطبيعة ومن بيوت األمالك إىل نكاح األفالك لوجود
األمالك ومن حركات األزمان إىل نكاح األركان ومن حركات األركان إىل ظهور
املولدات اليت أخرها جسم اإلنسان مث تظهر يف األشخاص بني مباض ومناص فالنكاح
ثابت مستقر ودائم مستمر.
ومن ذلك سر الدور املستدير واالستواء على السرير:
سااااااااااااز ينوج ناااااااااااا ج ساااااااااااا ي ج اااااااااااا ج
جانااااااااااوج اااااااااا ج ااااااااااو ج
وسااااااااااز

هااااااااااا ج ج ااااااااااا ج ااااااااااا ج يونااااااااااا ج
ااااااااااااي ج نااااااااااااوج نوااااااااااااا ج نوناااااااااااا ج

الدهر حول قلب وهلذا يتنوع يف الصور ويتقلب لوال استدارة الزمان ما ظهرت
األعيان ولو ال امللوان ما كان احلدثان بتكرار الفصول يدوم حكم األصول وبه ظهور
اإلنعام هنا ويف دار السالم إمنا دار السرير ليحيط بالكائنات علم التفصيل والتدبري فيباشر
األمور بذاته ويهبها ما يناسبها من هباته فإن اخلزائن لديه ويف يديه فلو ال اإلحاطة والدور
ما متكن وال كان له ما سكن فال نفوذ للمحاط به فانتبه ومن قال باحلور يف الدور تعوذ
من احلور بعد الكور وال يقول باحلور إال من ال علم له بالتسيري وال يعرف قبيال من دبري
األمر أمام والقول بالقهقرى خلف من الكالم.
ومن ذلك سر الفرش ومحلة العرش:
ناااااااااااااااوج ااااااااااااااا ج فااااااااااااااا ج ااااااااااااااا ج
إل ج نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا جإ و اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو ج

اااااااااااااااا ج فاااااااااااااااا
وناااااااااااااااااا ج اااااااااااااااااا

ج شاااااااااااااااا ج
ج شاااااااااااااااااا ج

أرواح وصور متكئون على سرر وأعدية ومراتب هلا طرق ومذاهب فاألرواح
والصور بني مالئكة وبشر البشر ملباشرة اليدين واملالئكة للتردد بني العني والعني من ال أين
إىل أين ومن أين إىل ال أين ومن أين إىل أينو من ال أين إىل ال أين فبني من وإىل ظهر املآلن
األسفل واألعلى فالعرش حامل حممول واألمر فاصل مفصول والعامل فاضل مفضول
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والفرش مهاد موضوع ومباح غري ممنوع حيكم فيه الطبع وإن قيده الشرع ولو ال العني ما
ظهر للتقييد حكم يف الكون فلو زالت احلدود لزال التقييد وال سبيل إىل زواهلا فإن بقاها
عني كماهلا هبا صحت املناضلة وبانت املفاضلة العرش فرش ملن استوى عليه واألمر منه بدأ
مث يعود إليه من غري رجوع على عقبه بل هو على ذهابه يف مذهبه ما مث غاية فريجع وال
إلحاطته هناية فيتصدع وليس وراء اهلل مرمى وهو األول عند البصري واألعمى فالكل يقول
باالبتداء وافترقوا يف إثبات االنتهاء فمنهم ومنهم وكل ذلك منقول عنهم ومن ذلك سر
النبوتني وما هلما من العني ملا انقطع أنباء التشريع بقي اإلنباء الرفيع فإنه يعم اجلميع هو
مرياث األولياء من األنبياء فلهم اللمحات واألنفاس والنفحات االجتهاد شرع حادث وبه
تسمى احلارث باحلارث االجتهاد شرع مأذون فيه إلمام يصطفيه ال يزال البعث ما بقي
الورث وهذا املال املوروث ال ينقص باإلنفاق بل سوقه أبدا يف نفاق فمثله كمثل املصباح
الذي ال يعقبه صباح للشمس ظهور يف السورتني بالصورتني فهي بالقمر نور وبذاهتا ضياء
وحبالتيها يتعني الصباح واملساء فتخفى نفسها بنفسها إذا أطلعت القمر هنارا فهي الداعية
سرا وجهارا ولبعث الكون بالليل األليلي الداجي ثبت للشمس اسم السراج فنبوة الوارث
قمرية ونبوة النيب والرسول مشسية فاجتمعتا يف النبوة وفاز القمر بالفتوة:
و شااااااا مجوو اااااااظجاو نيااااااالج ااااااا ج ق ااااااا ج
ااااا ج اااا ج اااا جز وياااامج اااا ج ااااا ج
وو اااااظج سااااالج اااااا جوو اااااو ج ساااااان ج
ج ناااااااال ج
إ ج ااااااااولج ااااااااولجااااااااا ج جاااااااااو

ج ااااااوج ن ااااااي ج اااااا ج ااااااا ج
اااااافج قاااااا
اااااوج نااااا هوج ااااالجنااااا ج اااااي جاو ا ااااا ج
ااااااااوج ااااااااي ج ساااااااا لجهللاج اااااااا ج اااااااا ج
ي ااااااا ج ااااااا ج ااااااالوجي اااااااي ج اااااااو ج

ج

ومن ذلك سر إطفاء النرباس باألنفاس :ملا كان القائل له مزاج االنفعال كان
للنفس اإلطفاء واإلشعال فإن أطفأ أمات وإن أشعل أحيا فهو الذي ﱡﭐ ﳩ ﳪ ﱠﭐ
[النجم ]43:فينسب الفعل إليه والقابل ال يعول عليه وذلك لعدم اإلنصاف يف حتقيق
األوصاف مع علمنا بأن االشتراك معقول يف األصول للقابل اإلعانة وال يطلب منه
االستعانة فهو اجملهول املعلوم عليه صاحب الذوق حيوم وحكمه يف احملدث والقدمي يظهر
ذلك يف إجابة السائل وهذا معىن قولنا القابل لوال نفس الرمحن ما ظهرت األعيان ولو ال
قبول األعيان ما اتصفت بالكيان وال كان ما كان الصبح إذا تنفس أذهب الليل الذي كان
عسعس:
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نااااااااا ج ج نيااااااااالج اااااااااوج اااااااااو ج ن اااااااااو ججججججج ج ااااااااا ج ج نااااااااا ج اااااااااوج ااااااااا ج نفاااااااااو ج

نفرت الظلم ألكواهنا ال ألعياهنا فإن العني ال تذهب وإن اختلفت عليها األحوال
فسجود الظالل بِاْلغُدُوِّ والْآصالِ سجود شكر واعتصام من استدراج إهلي ومكر.
ومن ذلك سر األوتاد واألبدال وتشبيههم باجلبال :أرواح األبدال أعيان
األمالك من نريات السبعة األفالك وقطعهم فلك الربوج ما يتصفون به يف املقامات من
العروج وحلوهلم باملنازل ما يستقبلونه من النوازل ولذلك قسم عليهم الوجود بالنحوس
والسعود فعزل ووالية وإمالق وكفاية واألوتاد مسكنة لكوهنا متمكنة فلها الرسوخ
والشموخ ومع هذه العزة واملنع وقوة الردع والدفع فالبد من صريورهتا عنها منفوشا وهبا
منبثا مفروشا فتلحق باألرض الندكاكها وتؤثر فيها حركات أفالكها من أعجب علوم
الرجال ما مل يسم فاعله مثل رج األرض وبس اجلبال ومها دليالن على وقوع الواقعة اليت
ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ [الواقعة ]3-2:أول علم حصل للعامل باهلل علم السماع
باإليقاع من اهلل فقال ﴿ﲯ﴾[النحل ،]40:ملعدوم مل يكن فظهر عني األوزان يف امليزان
وليس سوى اإلنسان فظهر بصورة احلق ونزل ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ[القمر ]55:ﱡﭐ ﱠ ﱡ
ﱢ ﱠ وكانت اإلمامة عالمة واخلالفة ضيافة فبعلم األمساء حاز ملك األرض والسماء
وجبوامع الكلم أحاط علما باحلكم فهو احلكيم احمليط مبا يستحقه املركب والبسيط فساح
يف االنفساح وصال باالتصال فأخذ الوجد يف اإلجياد وحترك عن موطن ثبوته ال عني
األشهاد وما مث إشهاد إال األمساء اليت تكونت أحكامها عنه وظهرت آثارها به منه
فبالسماع كان الوجود وبالوجود كان الشهود:
ومن ذلك سر تنزيه أهل البيت عن املوت :قدوس سبوح رب املالئكة والروح
يذهب األرجاس ويقي شر الوسواس اخلناس وموت اجلهل أشر موت وقد عصم اهلل منه
أهل البيت فال يقدرهم حق قدرهم إال من أطلعه اهلل على أمرهم ومن اطلع عليه استند يف
احلال إليه فهو أعظم مستند وأوثق ركن قصد فاستمسك حببهم للعقىب فإنه ما سأل 
منا ﱡﭐﱐﱑﱒﱓﱠ[الشورى.]23:
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ومن ذلك سر الطالع واآلفل يف الفرائض والنوافل :إذا طلع منك وأفل فيك
فهذا القدر من العلم به يكفيك فهو الظاهر بطلوعه والباطن بأفوله فقف إن أردت السعادة
والعلم عند قيله إمنا مل حيب اخلليل اآلفل ألنه رآه يطلب السافل ومهته يف العلو لطلب الدنو
فإنه بذاته يسفل وحبقيقته يأفل وملا كان أفوله من خارج افتقر اخلليل إىل معارج حىت ال
يفقد النجم فال حيال بينه وبني العلم واملعارج رحلة وقد علم إن األمر ما فيه نقله فإن نسبة
األينيات إليه على السواء يف االستواء ويف غري االستواء جعل اهلل يف النوافل عينك كونه
وجعل يف الفرائض كونك عينه فبك يبصرك يف الفرض وبه تبصر يف النفل فاألمر ﱡﭐ ﲈ
ﲉﲊﲋﱠ:
اااااااااوجهااااااااا ج نااااااااامجاااااااااالج نااااااااا ج نااااااااا ججججججج ج أناااااااااا ج ناااااااااا ج ااااااااااوج ناااااااااا ج ناااااااااا ج

ومن ذلك سر العطاء بكشف الغطاء :كل جزء من العامل فقري إىل العظيم احلقري
فالكل عبيد النعم ومن املنعم األمان من حلول النقم فما منهم إال من يقرع باب الكرم
اإلهلي واجلود الرباين فمنهم من يكون له كشف الغطاء عني العطاء ومنهم من يكون له
بقاء الغطاء عني العطاء فمن الناس من يكون هدهدي البصر ومنهم من هو خفاشي النظر
فإن األمر إضايف واحلكم يف األشياء نسيب أين حالق وله  يف رؤية ربه نوراين أراه وبني
قوله يف رؤية ربه" :ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر" ،وليس املرئي سواه فأثبتها لنا
ونفاها عنه ملا علم منه ومل يقل نرى بالنون وفيه سر مصون.
ومن ذلك الفىت ال يقول مىت :الفىت ابن الوقت خمافة املقت ال يتقيد بالزمان كما
ال حيصره املكان ال تصحب من إذا قلت له باسم اهلل قال لك أين تذهب ليس للفىت من
الزمان إال اآلن ال يتقيد مبا هو عدم بل له الوجود األدوم زمان احلال ال ينقال ال فىت إال
علي ألنه الوصي والويل الفتيان رؤساء املكانة واإلمكان هلم احلجة والسلطان والدليل
والربهان عليهم قام عماد األمر وهم على قدم حذيفة يف علم السر هلم التمييز والنقد وهم
أهل احلل والعقد ال ناقض ملا أبرموه وال مربم ملا نقضوه وال مطنب ملا قوضوه وال مقوض
ملا طنبوه إن أوجزوا أعجزوا وإن أسهبوا أتعبوا إليهم االستناد وعليهم االعتماد.
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ومن ذلك اخلروج عن الطباق باإلطباق :األحوال اليت عليها اخللق هي عني
شؤون احلق ومن أحواهلم أعياهنم فمن شؤوهنم أكواهنم فما لك ال تؤمن مبا ترى وتعلم أن
اهلل يرى يراك يف حال عدمك وثبوت قدمك أنت لنفسك وهو لنفسه ما أنت معه كبدره
مع مشسه وأنت معه كذلك نبه عليه بقوله تعاىل ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ ففكر فيما قال لك
تعرف من هلك هل هلك من البدر إال نوره ال عينه وبقيت ذاته وكونه وموقع الشبهة يف
قوله ﱡﭐﲉﲊﱠ[القصص ،]88:فقد كان ذا نور فأظلم واستترت األشياء حني اعتم فقال
مع علمه باخلرب خسف القمر وعني القمر هو الظاهر يف الكسوفني واملتجلي يف الوجودين
فالعبد الظاهر وهو املظاهر.
ومن ذلك إهمال اإلنسان دون احليوان :ما أمهل من أمهل من األناسي إال جلهله
مبنزلته وتصرفه يف غري مرتبته فلو أعطى نفسه حقها كما أعطاها رهبا خلقها لكان إمام
العاملني ولذلك ملا قال ﱡﭐ ﲢ ﲣﱠ قال له ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ [البقرة ،]124:فاملعاين
إذا كانت متهمة كالطرق املظلمة ال يعرف املاشي فيها يف أي مهواة يهوى ومع هذا يسري
وال يلوي فإذا سقط عند ذلك يعلم أنه فرط والسيد اإلمام العارف العالم يقول اإلمام
اإلمام ويف يده سراجه ويف رأسه تاجه يشهد له احلق باخلالفة واألمن من كل عاهة وآفة
واهلل املعايف وهو الشايف.
ومن ذلك كيف للخلق برد دعوة احلق :صورته ردت عليه وبضاعته ردت إليه ما
أشبه ذلك بالصدى إذا ظهر بدا فتخيل الصيت أنه غريه وما هو إال عينه وأمره وما هو
الصدى يف كل مكان كذلك ما هذا اإلدراك لكل إنسان بل ذلك عن استعداد خاص غريه
منه يف مناص وإن كان من أهل املباصر احلق وإن كان واحدا فاالعتقادات تنوعه وتفرقة
وجتمعه وتصوره وتصنعه وهو يف نفسه ال يتبدل ويف عينه ال يتحول ولكن هكذا يبصره
بالعضو الباصر يف هذه املناظر فيحصره األين وحيده االنقالب من عني إىل عني فال حيار فيه
إال النبيه وال يتفطن إىل هذا التنبيه إال من مجيع بني التنزيه والتشبيه وإما من نزه فقط أو من
شبه فقط فهو صاحب غلط وهو كصورة خيال بني العقل واحلس وما للخيال حمل إال
النفس فإهنا الربزخ اجلامع للفجور والتقوى املانع.
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ومن ذلك اإلطالق تقييد يف السيد واملسود :ما دام الروح يف اجلسد فهو ميت
يف قربه رقد فمنهم النائم نومة العروس ومنهم النائم نوم احملبوس وكل واحد من هذين
مقيد مع أن أحدمها خمذول واآلخر مؤيد فإذا جيء به يف موته إىل حشره وبعثر ما يف قربه
عاد إىل أصله ووصل ما كان من فصله ولذلك قال من تعنت كرامته وثبتت رسالته عندما
دلت عليه عالمته من مات فقد قامت قيامته وهذه قيامة صغرى وسأحدث لك من القيامة
الكربى ذكرا وذلك إذا زوجت النفوس بأبداهنا لكوهنا ما زال عنها باملوت حكم إمكاهنا
وكان الطالق رجعيا واحلكم حكما شرعيا فتلك القيامة الكربى اآلخرة فهي كالرد يف
احلافرة وما هي يف احلكم كاحلافرة ومن توهم ذلك قال ﱡﭐﲻﲼﲽﲾﱠ[النازعات،]12:
إمنا أشبهتها يف عدم املثل ولكن ما زالت عن الشكل.
ومن ذلك فتنة املال والولد يف كل أحد :لوال إمالة املال ما متيز الرجال ولو ال
إن الولد قطعة من الكبد ما علم أنه من سكان البلد ما خلقه اهلل يف كبد إال ليشفق عليه
كل أحد فمن أشفق فقد وافق ما ندب إليه احلق ومن مل يقل بالوفاق عدم اإلشفاق وما
يلزم من ثبوت العلة ظهور سلطاهنا يف كل ملة فإنه ما خلقنا إال لعبادته ومنا من خذله اهلل
فلم يقل بسيادته ومنا من مل يفرده بالسيادة وال أخلص له العبادة مع ثبوت العلة وما أثبتتها
كل حنلة فليست احملن بعني زائدة على الفنت هي عينها وكوهنا فاالستكثار من املال هو
الداء العضال من وقف مع إحلاق املتمين باملتصدق الغين عرف األمر فلم يطلب الكثر.
ومن ذلك اإلنسان خملوق على صورة الرمحن :إمنا يرحم اهلل من عباده الرمحاء
فارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء الرحم شجنة من الرمحن وهي الصورة اليت
خلق عليها اإلنسان فمن وصلها وصل وهو عني وصلها ومن قطعها قطع وهو عني فصلها
فالرمحن هلا فاصل واإلنسان هلا واصل فإن الشحنة قطعة فانظر يف هذه احملنة أين التخلق
بأخالق اهلل عند املتعطش األواه فمن قطعها ختلق ومن وصلها عمل مبا شرعه احلق فاقطعها
عنك تكن متخلفا وصلها به تكن متحققا فإنه كذا فعل وهبذا الوحي علينا نزل فإن مل
تتخلق هبا على هذا احلد فما وفيت بالعقد فكما هي شجنة منه هي شجنة منك فحينما
قطع عنه ليأخذ ما قطعت عنك هذا هو السحر احلالل ال ما تقوله ربات احلجال هم يف
األجنة ما ولدوا ويف األكنة ما شهدوا.
416

ومن ذلك السرار يشفع اإلبدار :اهلالل وترى احملتد شفعي املشهد والقمر بالنص
له الصورة واملقدار بالزيادة والنقص ألنه وإن مل يرجع على معراجه فهو على منهاجه فما
من دور إال وهو حور ال كور والسرار يشفع اإلبدار من غري الوجه الذي تدركه األبصار
فيسمه احلق مسة احملق من كان ذا وجهني فبذاته صري نفسه اثنني فهو الربزخ لنفسه كامليت
يف رمسه ميت عند السميع البصري حي عند منكر ونكري هو املتكلم الصامت كما هو احلي
املائت فما أنار إال أظلم وما أسفر إال أعتم صورة احلق مع خلقه طلوع الشمس يف البدر
من أفقه.
ومن ذلك منزلة من وهب الفضة والذهب :ال خيفى على ذي عينني الفرق بني
الذهب واللجني أين اإلنسان احليوان من اإلنسان املخلوق على صورة الرمحن هو النسخة
الكاملة واملدينة الفاضلة الذهب ال ظل له ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى ،]11:والفضة على
نصيب من الظل ملا فيها من الظل وما لظلها يفء فالنور اخلالص للعني واملمتزج للجني
الذهب ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿﱠ[النور ]35:واللجني ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱠ[هود ]40:وليس سوى تنفس
الصباح وتبسم فالق اإلصباح إن كان احلق فما خلقه إال بشمسه وإن كان الشمس فاحلق
على عزته يف قدسه ومن قدسه أن يكون فالقا كما كان ألرضه ومساواته فاتقا ،فالرتق هلا
من ذاهتا والفتق عرض هلا من صفاهتا إذ لو مل يكن هلا قبول الفتق ما حكم به الفاتق على
الرتق والفاتق الفالق بلسان احلقائق.
ومن ذلك احلضرة اجلامعة لألمور النافعة :قال من مسي احلق ذكره ومن شكره
محده ومن أثىن عليه رمحه ومن سلم إليه أمره جمده ومن استند إليه قبله ومن دعاه أجابه
فكن مع اهلل كما هو معك وقال أنت املؤمن فأنت مرآته لذلك أنت اجلامع لظهور صورته
بك له وقال إذا ناجيت ربك فال تناجه إال بكالمه واحذر أن ختترع كالما من عندك
فتناجيه به فإنه ال يسمعه منك وال تسمع له أجابه فتحفظ فإن ذلك مزلة قدم وقال كن
تاليا ال تكن مقدما فإن قدمك احلق تقدم كالسابق واملصلي يقول النيب  يف اإلمامة" :إن
أعطيتها أعنت عليها وإن سألتها وكلت إليها فال تسأل اإلمارة فإهنا يوم القيامة حسرة
وندامة".
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ومن ذلك اللؤلؤ املنثور من خلف الستور :قال من أراد التكوين فليقل بسم اهلل
وإن كتبه فليكتبه باأللف وقال األدب مع اهلل أن ال تشارك فيما أنت فيه مشارك وقال ما
هو إال أنت أو هو ما أنت وهو فما مث مشاركة وقال أنت له مقابل فإنك عبد وهو سيد
وقال عامله بك ال نعامله به فإذا عاملته بك عاملك به فأغناك وما أقول عمن ولذلك ال
يشقى أحد بعد السعادة وقال أمحد اهلل على كل حال يدخل يف محدك حال السراء
والضراء وما مث إال هاتان احلالتان وقال الزم االسم املركب من امسني فإن له حقا عظيما
وهو قولك :ﱡﭐﱃﱄﱠ[الفاحتة] ،خاصة ما له اسم مركب غريه فله األحدية هو كبعلبك
ورام هرمز من ذكره هبذا االسم ال يشقى أبدا.
ومن ذلك إحلاق األصاغر باألكابر :قال قالت ﱡﭐ ﱭ ﱮﱠ فأعادت الضمري من
إليه على اخلبري ﱡﭐﱰﱠ ملا عندهم من أحكام املواطن ﱡﭐﱲﱳﱴﱵ ﱶﱷﱠ[مرمي،]29:
وإن كان حقا وما كان قد قرع أمساعهم ﱡﭐﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ[التوبة ،]6:واملسمع
حممد  حق يف صورة حممدية ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱠ[مرمي ،]30:ملا حصره املهد وانظر إىل
أعطت قوة إشارهتا إىل احلق يف قوهلم ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ[املائدة ،]17:هو
عني قوله ﱡﭐﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ [املائدة ،]116:خاصة آتاِنيَ اْلكِتابَ ضم
حق إىل خلق حرف جاء ملعىن ﱡﭐ ﱿ ﲀ ﱠ[مرمي ،]30:فإن املخرب احلق ﱡﭐ ﲂ
ﲃﱠ زيادة صورة عيسوية يف احلق ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ يف املهد وغريه ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﱠ
فصليت ﱡﭐﳕ ﳖ ﳗ ﳘﱠ[األحزاب ،]43:ﱡﭐﲉﱠ االسم القدوس ﱡﭐ ﲊ ﲋ
ﲌﱠ [مرمي ]31:حياة األبد ﱡﭐﲎ ﲏ ﱠ[مرمي ،]32:من عرف نفسه عرف ربه فتدبر
هذه اإلشارات وانظر إىل ما وراء هذه الستارات.
ومن ذلك من خان اخليانة خان األمانة:
ااااااااا ج ااااااااا ج زااااااااا ج
ياااااااااوج ي اااااااااوج
اااااااااااال ج ااااااااااا ج سااااااااااا ج ااااااااااا ج نقااااااااااا ج

جزن اااااااااااا ج ااااااااااااون ج اااااااااااا جا زاااااااااااا ج
يوناااااااااااااظج نااااااااااااا ج نااااااااااااا ج زااااااااااااا ج

قال هذه نكتة أغفلها أهل اهلل أهل النقد والتمييز فكيف من ليس له هذا املقام من
أهل اهلل وهو أنك ال ختون اخليانة إال بأداء األمانة فأنت خائن من حيث تظن إنك لست
خبائن يف أدائك األمانة إىل أهلها فإن اخليانة تطلب حكمها وحكمها نافذ يف كل أحد فإن
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اإلنسان حامل أمانة بال شك بنص القرآن فإن أداها فقد خان اخليانة وإن مل يؤدها فقد
خان األمانة واخليانة أمانة فأدها إىل أهلها وجترد عنها إن كان هلا أهل وجودي فإن مل يكن
هلا أهل فما هي أمانة واعلم أن التخلص من هذا األمر ال يكون إال حىت بكون مشهودك
أنك احلق إذا كان احلق مسعك وبصرك وقواك فما مث أمانة تؤدي ألنك أنت الكل فما مث
خيانة فما خنت وال أديت.
ومن ذلك يف غروب الشمس موت النفس:
ج شااااا مج ااااا ج ااااانفمج اااااون ج
غااااا
ل مج اااااااااااااااااااااااا ج جهللاج ينااااااااااااااااااااااااو ج
إ اااااااااا ج اااااااااالج اااااااااالوج ناااااااااا جز اااااااااا ج

ج
ج اااااااا ج زاااااااا
إ اااااااا جناااااااا ج اااااااا ج
ناااااااا ج ااااااااانف جيأ اااااااالج ااااااااا ج ياااااااااو ج
يسااااااا ج ااااااا ج ياااااااو ج ااااااا ج ااااااالهو ج

قال النفس كالشمس شرقت من الروح املضاف إىل اهلل بالنفخ وغربت يف هذه
النشأة فأظلم اجلو فقيل جاء الليل وأدبر النهار فالنفس موهتا كوهنا يف هذه النشأة وحياة
هذه النشأة بوجودها فيها والبد هلذه الشمس أن تطلع من مغرهبا فذلك يوم ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ
ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ[األنعام ،]158:ألن زمان التكليف ذهب
وانقضى يف حقها فطلوع الشمس من مغرهبا هو حياة النفس وموت هذه النشأة وهلذا
ينقطع عمل اإلنسان باملوت ألن اخلطاب ما وقع إال على اجلملة ففي موهتا حياهتا ويف
حياهتا موهتا فتداخل أمرها ألهنا على صورة موجدها أين الكبري من املتكرب وأين العلي من
املتعايل وهو هو فإن حكمت عليه املواطن فهو حمكوم عليه وفيه ما فيه.
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وصايا ينتفع بها املريد السالك والواصل ومن وقف عليها
وصية مبالزمة ما أمر اهلل

وعليك مبالزمة ما افترضه اهلل عليك على الوجه الذي أمرك أن تقوم فيه فإذا
أكملت نشأة فرائضك وإكماهلا فرض عليك حينئذ تتفرغ ما بني الفرضني لنوافل اخلريات
كانت ما كانت وال حتقر شيئا من عملك فإن اهلل ما احتقره حني خلقه وأوجده فإن اهلل
ما كلفك بأمر إال وله بذلك األمر اعتناء وعناية حىت كلفك به مع كونك يف الرتبة أعظم
عنده فإنك حمل لوجود ما كلفك به إذ كان التكليف ال يتعلق إال بأفعال املكلفني فيتعلق
باملكلف من حيث فعله ال من حيث عينه.
واعلم إنك إذا ثابرت على أداء الفرائض فإنك تقربت إىل اهلل بأحب األمور املقربة
إليه وإذا كنت صاحب هذه الصفة كنت مسع احلق وبصره فال يسمع إال بك وال يبصر إال
ﱊ ﱠ [الفتح،]10:
ﱋ
بك فيد احلق يدك ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
وأيديهم من حيث ما هي يد اهلل هي فوق أيديهم من حيث ما هي أيديهم فإهنا املبايعة اسم
فاعل والفاعل هو اهلل فأيديهم يد اهلل فبأيديهم بايع تعاىل وهم املبايعون.
واألسباب كلها يد احلق اليت هلا االقتدار على إجياد املسببات وهذه هي احملبة
العظمى اليت ما ورد فيها نص جلي كما ورد يف النوافل فإن للمثابرة على النوافل حبا إهليا
منصوصا عليه يكون احلق مسع العبد وبصره كما كان األمر بالعكس يف حب أداء الفرائض
ففي الفرض عبودية االضطرار وهي األصلية ويف الفرع وهو النفل عبودية االختيار فاحلق
فيها مسعك وبصرك ويسمى نفال ألنه زائد كما أنك باألصالة زائد يف الوجود إذ كان اهلل
وال أنت.
مث كنت فزاد الوجود احلادث فأنت نفل يف وجود احلق فالبد لك من عمل يسمى
نفال هو أصلك والبد من عمل يسمى فرضا وهو أصل الوجود وهو وجود احلق ففي أداء
الفرض أنت له ويف النفل أنت لك وحبه إياك من حيث ما أنت له أعظم وأشد من حبه
إياك من حيث ما أنت لك وقد ورد يف اخلرب الصحيح عن اهلل تعاىل" :ما تقرب إىل عبد
بشيء أحب إيل مما افترضته عليه وما يزال العبد يتقرب إيل بالنوافل حىت أحببته فكنت
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مسعه الذي به يسمع وبصره الذي به يبصر ويده اليت يبطش ورجله اليت هبا ميشي ولئن
سألين ألعطينه ولئن استعاذ يب ألعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس
عبدي املؤمن يكره املوت وأنا أكره مساءته".
فانظر إىل ما تنتجه حمبة اهلل فثابر على أداء ما يصح به وجود هذه احملبة اإلهلية وال
يصح نفل إال بعد تكملة الفرض ويف النفل عينه فروض ونوافل فبما فيه من الفروض تكمل
الفرائض ورد يف الصحيح أنه يقول تعاىل" :انظروا يف صالة عبدي أمتها أم نقصها فإن
كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن
كان له تطوع قال اهلل أكملوا لعبدي فريضته من تطوعه" .مث تؤخذ األعمال على ذاكم
وليست النوافل إال ما هلا أصل يف الفرائض وما ال أصل له يف فرض فذلك إنشاء عيادة
مستقلة يسميها علماء الرسوم بدعة قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﱠ[احلديد،]27:
ومساها رسول اهلل  سنة حسنة والذي سنها له أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة
من غري أن ينقص من أجورهم شيئا وملا مل يكن يف قوة النفل أن يسد مسد الفرض جعل
يف نفس النفل فروضا لتجرب الفرائض بالفرائض كصالة النافلة حبكم األصل مث إهنا تشتمل
على فرائض من ذكر وركوع وسجود مع كوهنا يف األصل نافلة وهذه األقوال واألفعال
فرائض فيها.
وصية أعظم الفنت

وأعظم الفنت النساء واملال والولد واجلاه هذه األربعة إذا ابتلى اهلل هبا عبدا من عباده
أو بواحد منها وقام فيها مقام احلق يف نصبها له ورجع إىل اهلل فيها ومل يقف معها من
حيث عينها وأخذها نعمة إهلية أنعم اهلل عليه هبا فردته إليه تعاىل وإقامته يف مقام حق
الشكر الذي أمر اهلل نبيه  موسى به فقال له" :يا موسى اشكرين حق الشكر قال
موسى يا رب وما حق الشكر قال له يا موسى إذا رأيت النعمة مىن فذلك حق الشكر"،
ذكره ابن ماجة يف سننه عن رسول اهلل  وملا غفر اهلل لنبيه حممد  ما تقدم من ذنبه وما
تأخر وبشره ذلك بقوله تعاىل ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ[الفتح ،]2:قام حىت
تورمت قدماه شكر اهلل تعاىل على ذلك فما فتر وال جنح إىل الراحة وملا قيل له يف ذلك
وسئل يف الرفق بنفسه قال " :أفال أكون عبدا شكورا" ،وذلك ملا مسع اهلل يقول إن اهلل
حيب الشاكرين فإن مل يقم يف مقام شكر املنعم فاته من اهلل هذا احلب اخلاص هبذا املقام
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الذي ال يناله من اهلل إال الشكور فإن اهلل يقول ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ[سبأ ،]13:وإذا
فاته ما له من العلم باهلل والتجلي والنعيم اخلاص به يف دار الكرامة وكثيب الرؤية يوم الزور
األعظم فإنه لكل حب إهلي من صفة خاصة علم وجتل ونعيم ومنزلة البد من ذلك ميتاز هبا
صاحب تلك الصفة من غريه.
الركن األول :فأما فتنة النساء فصورة رجوعه إىل اهلل يف حمبتهن بأن يرى أن الكل
أحب بعضه وحن إليه فما أحب سوى نفسه ألن املرأة يف األصل خلقت من الرجل من
ضلعه القصريي فينزهلا من نفسه منزلة الصورة اليت خلق اهلل اإلنسان الكامل عليها وهي
صورة احلق فجعلها احلق جملى له وإذا كان الشيء جملى للناظر فال يرى الناظر يف تلك
الصورة إال نفسه فإذا رأى يف هذه املرأة نفسه اشتد حبه فيها وميلة إليها ألهنا صورته وقد
تبني لك أن صورته صورة احلق اليت أوجده عليها فما رأى إال احلق ولكن بشهوة حب
والتذاذ وصلة يفىن فيها فناء حق حبب صدق وقابلها بذاته مقابلة املثلية ولذلك فىن فيها فما
من جزء فيه إال وهو فيها واحملبة قد سرت يف مجيع أجزائه فتعلق كله هبا فلذلك فىن يف مثله
الفناء الكلي خبالف حبه غري مثله فاحتد مبحبوبه إىل أن قال :أنا من أهوى ومن أهوى أنا،
وقال اآلخر يف هذا املقام :أنا اهلل ،فإذا أحببت مثلك شخصا هذا احلب ردك إىل اهلل
شهودك فيه هذا الرد فأنت ممن أحبه اهلل وكانت هذه الفتنة فتنة أعطتك املهداة وأما
الطريقة األخرى يف حب النساء فإهنن حمال االنفعال والتكوين لظهور أعيان األمثال يف كل
نوع وال شك أن اهلل ما أحب أعيان العامل يف حال عدم العامل إال لكون تلك األعيان حمل
االنفعال فلما توجه عليها من كونه مريدا قال هلا ﴿ﲯ﴾ [النحل ،]40:فكانت فظهر
ملكه هبا يف الوجود وأعطت تلك األعيان هلل حقه يف الوهته فكان إهلا فعبدته تعاىل جبميع
األمساء باحلال سواء علمت تلك األمساء أو مل تعلمها فما بقي اسم هلل إال والعبد قد قام فيه
بصورته وحاله وإن مل يعلم نتيجة ذلك االسم وهو الذي قال فيه رسول اهلل  يف دعائه
بأمساء اهلل أو استأثرت به يف علم غيبك أو علمته أحدا من خلقك يعين من أمسائه أن يعرف
عينه حىت يفصله من غريه علما فإن كثريا من األمور يف اإلنسان بالصورة واحلال وال يعلم
هبا ويعلم اهلل منه أن ذلك فيه فإذا أحب املرأة ملا ذكرناه فقد رده حبها إىل اهلل تعاىل
فكانت نعمة الفتنة يف حقه فأحبه اهلل برجعته إليه تعاىل يف حبه إياها وأما تعلقه بامرأة
خاصة يف ذلك دون غريها وإن كانت هذه احلقائق اليت ذكرناها سارية يف كل امرأة فذلك
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ملناسبة روحانية بني هذين الشخصني يف أصل النشأة واملزاج الطبيعي والنظر الروحي فمنه
ما جيري إىل أجل مسمى ومنه ما جيري إىل غري أجل بل أجله املوت والتعلق ال يزول
والسبب األول هو ما ذكرناه ولذلك احلب املطلق والسماع املطلق والرؤية املطلقة اليت
يكون عليها بعض عباد اهلل ما ختتص بشخص يف العامل دون شخص فكل حاضر عنده له
حمبوب وبه مشغول ومع هذا البد من ميل خاص لبعض األشخاص ملناسبة خاصة مع هذا
اإلطالق البد من ذلك فإن نشأة العامل تعطي يف آحاده هذا البد من تقييد والكامل من
جيمع بني التقييد واإلطالق فاإلطالق مثل قول النيب " :حبب إيل من دنياكم ثالث
النساء" ،وما خص امرأة من امرأة وكونه حيب النساء فهذا قد ذكرنا من الركن الواحد ما
فيه كفاية ملن فهم.
وأما الركن الثاني :من بيت الفنت وهو اجلاه املعرب عنه بالرياسة يقول فيه الطائفة
اليت ال علم هلا منهم آخر ما خيرج من قلوب الصديقني حب الرئاسة فالعارفون من
أصحاب هذا القول ما يقولون ذلك على ما تفهمه العامة من أهل الطريق منهم وإمنا ذلك
على ما نبينه من مقصود الكمل من أهل اهلل بذلك وذلك أن يف نفس اإلنسان أمورا كثرية
خبأها اهلل فيه وهو ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠﭐ
[النمل ،]25:أي ما ظهر منكم وما خفي مما ال تعلمونه منكم فيكم فال يزال احلق خيرج
لعبده من نفسه مما أخفاه فيها ما مل يكن يعرف أن ذلك يف نفسه كالشخص الذي يرى
منه الطبيب من املرض ما ال يعرفه العليل من نفسه كذلك ما خبأه اهلل يف نفوس اخللق أال
تراه يقول " :من عرف نفسه عرف ربه" ،وما كل أحد يعرف نفسه مع أن نفسه عينه
ال غري ذلك فال يزال احلق خيرج لإلنسان من نفسه ما خبأه فيها فيشهده فيعلم من نفسه
عند ذلك ما مل يكن يعلمه قبل ذلك فقالت الطائفة الكثرية آخر ما خيرج من قلوب
الصديقني حب الرئاسة فيظهر هلم إذا خرج فيحبون الرئاسة حبب غري حب العامة هلا فإهنم
حيبوهنا من كوهنم على ما قال اهلل فيهم إنه مسعهم وبصرهم وذكر مجيع قواهم وأعضاءهم
فإذا كانوا هبذه املثابة فما أحبوا الرئاسة إال باهلل إذ التقدم هلل على العامل فإهنم عبيده وما
كان الرئيس إال باملرؤوس وجودا وتقديرا فحبه للمرؤوس أشد احلب ألنه املثبت له الرئاسة
فال أحب من امللك يف ملكه ألن ملكه املثبت له كونه ملكا فهذا معىن آخر ما خيرج من
قلوب الصديقني حب الرئاسة هلم فريونه ويشهدونه ذوقا ال أنه خيرج من قلوهبم فال حيبون
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الرئاسة فإهنم إن مل حيبوها فما حصل هلم العلم هبا ذوقا وهي الصورة اليت خلقهم اهلل عليها
فيقوله " :إن اهلل خلق آدم على صورته" ،يف بعض تأويالت هذا اخلرب وحمتمالته فاعلم
ذلك واجلاه إمضاء الكلمة وال أمضى كلمة من قوله ﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ
[يس ،]82:فأعظم اجلاه من كان جاهه باهلل فريى هذا العبد مع بقاء عينه فيعلم عند ذلك
أنه املثل الذي ال مياثل فإنه عبد رب واهلل عز وجل رب ال عبد فله اجلمعية وللحق
االنفراد.
وأما الركن الثالث :وهو املال وما مسي املال هبذا االسم إال لكونه ميال إليه طبعا
فاخترب اهلل به عباده حيث جعل تيسري بعض األمور بوجوده وعلق القلوب مبحبة صاحب
املال وتعظيمه ولو كان خبيال فإن العيون تنظر إليه بعني التعظيم لتوهم النفوس باستغنائه
عنهم ملا عنده من املال ورمبا يكون صاحب املال أشد الناس فقرا إليهم يف نفسه وال جيد يف
نفسه االكتفاء وال القناعة مبا عنده فهو يطلب الزيادة مما بيده وملا رأى العامل ميل القلوب
إىل رب املال ألجل املال أحبوا املال فطلب العارفون وجها إهليا حيبون به املال إذ والبد من
حبه وهنا موضع الفتنة واالبتالء اليت هلا الضاللة واملهداة فأما العارفون فنظروا إىل أمور
إهلية منها قوله تعاىل ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﱠ[املزمل ،]20:فما خاطب إال أصحاب اجلدة
فأحبوا املال ليكونوا من أهل هذا اخلطاب فيلتذوا بسماعه حيث كانوا فإذا أقرضوه رأوا
أن الصدقة تقع بيد الرمحن فحصل هلم باملال وإعطائه مناولة احلق منهم ذلك فكانت هلم
ﲳ ﱠ [ص ،]75:فمن يعطيه عن سؤاله
ﲴ
وصلة املناولة وقد شرف اهلل آدم بقوله ﱡﭐ ﲱ ﲲ
القرض أمت يف االلتذاذ بالشرف ممن خلقه بيده فلو ال املال ما مسعوا وال كانوا أهال هلذا
اخلطاب اإلهلي وال حصل هلم بالقرض هذا التناول الرباين فإن ذلك يعم الوصلة مع اهلل
فاختربهم اهلل باملال مث اختربهم بالسؤال منه وأنزل احلق نفسه منزلة السائلني من عباده أهل
احلاجة أهل الثروة منهم واملال بقوله يف احلديث املتقدم يف هذا الباب يا عبدي استطعمتك
فلم تطعمين واستسقيتك فلم تسقين فكان هلم هبذا النظر حب املال فتنة مهداة إىل مثل
هذا.
الركن الرابع :وأما فتنة الولد فلكونه سر أبيه وقطعة من كبده وألصق األشياء به
فحبه حب الشيء نفسه وال شيء أحب إىل الشيء من نفسه فاختربه اهلل بنفسه يف صورة
خارجة عنه مساه ولدا لريى هل حيجبه النظر إليه عما كلفه احلق من إقامة احلقوق عليه.
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وصية حفظ اجلوارح

عليك حبفظ جوارحك فإنه من أرسل جوارحه أتعب قلبه وذلك أن اإلنسان ال
يزال يف راحة حىت يرسل جوارحه فرمبا نظر إىل صورة حسنة تعلق قلبه هبا ويكون صاحب
تلك الصورة من املنعة حبيث ال يقدر هذا الناظر على الوصول إليها فال يزال يف تعب من
حبها يسهر الليل وال يهنأ له عيش هذا إذا كان حالال فكيف به إن كان أرسله فيما ال
حيل له النظر إليه فلهذا أمرنا بتقييد اجلوارح فإن زنا العيون النظر وزنا اللسان النطق مبا
حرم عليه وزنا األذن االستماع إىل ما حجر عليه وزنا اليد البطش وزنا الرجل السعي
وكل جارحة تصرفت فيما حرم عليها التصرف فيه فذلك التصرف منها على هذا الوجه
احلرام هو زناها فاللسان يقول بعضهم هو الذي أوردين املوارد املهلكة وقال " :وهل
يكب الناس على مناخرهم يف النار إال حصائد ألسنتهم" .قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﱠ[النور ،]24:يعين هبا فتقول اليد بطش يب يف كذا يعين
يف غري حق فيما حرم عليه البطش فيه وتقول الرجل كذلك واللسان والبصر ومجيع
اجلوارح كذلك ﱡﭐﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﱠ[االسراء.]36:
وصية ِاحذر من اإلحلاد

واحذر من اإلحلاد يف آيات اهلل ومن اإلحلاد يف حرم اهلل إن كنت فيه واإلحلاد امليل
عن احلق شرعا ولذلك قال ﱡﭐﱜﱝﱞﱟﱠ[احلج ،]25:فذكر الظلم وعليك بأفضل
الصدقات وأفضل الصدقات ما كان عن ظهر غين ومعىن عن ظهر غين أن تستغين باهلل عن
ذلك الذي تعطيه وتصدق به وإن كنت حمتاجا إليه فإن اهلل مدح قوما فقال ﱡﭐ ﳆ ﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﱠ[احلشر ،]9:وذلك أهنم مل يؤثروا على أنفسهم مع اخلصاصة حىت
استغنوا باهلل فإن نزلت عن هذه الدرجة فلتكن صدقتك حبيث أن ال تتبعها نفسك فلتغن
أوال نفسك بأن تطعمها فإذا استغنت عن الفاضل فتصدق بالفضل فإنك ما تصدقت إال مبا
استغنيت عنه وتلك هي الصدقة عن ظهر غين يف حق هذا واألول أفضل وعليك بصيام
رجب وشعبان وإن قدرت على صومهما على التمام فافعل فإنه ورد أفضل الصيام بعد
شهر رمضان صيام شهر اهلل احملرم وهو رجب فإنه يقال له شهر اهلل هذا االسم له دون
األشهر كلها وكان رسول اهلل  يكثر صوم شعبان يقول الراوي رمبا صامه كله وحافظ
على صوم سرره وال يفوتنك إن فاتك صومه وأفطر السادس عشر من شعبان والبد حىت
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خترج من اخلالف فإنه أوىل فإن فطره جائز بال خالف وصومه فيه خالف فإن رسول اهلل
 قال" :إذا انتصف شعبان فأمسكوا عن الصوم".
وصية عن شعب اإلميان

فمن شُعب االميان الشهادة بالتوحيد وبالرسالة والصالة والزكاة والصوم واحلج
واجلهاد والوضوء والغسل من اجلنابة والغسل يوم اجلمعة والصرب والشكر والورع واحلياء
واألمان والنصيحة وطاعة أويل األمر والذكر وكف األذى وأداء األمانة ونصرة املظلوم
وترك الظلم وترك االحتقار وترك الغيبة وترك النميمة وترك التجسس واالستئذان وغض
البصر واالعتبار ومساع األحسن من القول واتباعه والدفع باليت هي أحسن وترك اجلهر
بالسوء من القول والكلمة الطيبة وحفظ الفرج وحفظ اللسان والتوبة والتوكل واخلشوع
وترك اللغو واالشتغال مبا يعين وترك ما ال يعين وحفظ العهد والوفاء بالعقود والتعاون على
الرب والتقوى وترك التعاون على اإلمث والعدوان والتقوى والرب والقنوت والصدق واألمر
باملعروف والنهي عن املنكر وإصالح ذات البني وترك إفساد ذات البني وخفض اجلناح
واللني وبر الوالدين وترك العقوق والدعاء والرمحة باخللق وتوقري الكبري ومعرفة شرفه
ورمحة الصغري والقيام حبدود اهلل وترك دعوى اجلاهلية فإن النيب  يقول" :دعوها فإهنا
منتنة" .والتودد واحلب يف اهلل والبغض يف اهلل والتؤدة واحللم والعفاف والبذاذة وترك التدابر
وترك التحاسد وترك التباغض وترك التناجش وترك شهادة الزور وترك قول الزور وترك
اهلمز واللمز والغمز وشهود اجلماعات وإفشاء السالم والتهادي وحسن اخللق والسمت
الصاحل وحسن العهد وحفظ السر والنكاح واإلنكاح وحب الفال وحب أهل البيت وترك
الطرية وحب النساء وحب الطيب وحب األنصار وتعظيم الشعائر وتعظيم حرمات اهلل
وترك الغش وترك محل السالح على املؤمن وجتهيز امليت والصالة على اجلنائز وعيادة
املريض وإماطة األذى وأن حتب لكل مؤمن ما حتب لنفسك وأن يكون اهلل ورسوله أحب
إليك مما سوامها وأن تكره أن تعود يف الكفر وأن تؤمن مبالئكة اهلل وكتبه ورسله وبكل ما
جاءت به الرسل من عند اهلل إىل ما ال حيصى كثرة يأيت إن شاء اهلل من ذلك يف هذه
الوصية ما يذكرين اهلل به وجيريه على خاطري وقلمي ومن تتبع كتاب اهلل وحديث رسوله
 جيد ما ذكرناه وزيادة مما مل نذكره وكلما ورد فله أوقات ختصه وأمكنة وحمال وأحوال
واجلامع للخري كله يف ذلك أن تنوي يف مجيع ما تعمله أو تتركه القربة إىل اهلل بذلك العمل
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أو الترك وإن فاتتك النية فإنك اخلري كله فكثري ما بني تارك بنية القربة إىل اهلل من حيث إن
اهلل أمره بترك ذلك وبني تارك له بغري هذه النية وكذلك يف العمل ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ
ﲱﱠ[البينه ،]5:واإلخالص هي النية والعبادة عمل وترك واإلخالص مأمور به شرعا.
وصية وجوب القول باخلري والعمل به

إذا قلت خريا ودللت على خري فكن أنت أول عامل به واملخاطب بذلك اخلري
وأنصح نفسك فإهنا آكد عليك فإن نظر اخللق إىل فعل الشخص أكثر من نظرهم إىل قوله
واالهتداء بفعله أعظم من االهتداء بقوله ولبعضهم يف ذلك:
إل ج قاااااااااااولج ااااااااااافج ف اااااااااااولج نزااااااااااا ججججججج ج اااااااااج ف ااااااااولج اااااااا ج اااااااالج قااااااااول ج

واجهد أن تكون ممن يهتدى هبديك فتلحق باألنبياء مرياثا فإن رسول اهلل  يقول:
"ألن يهتدي هبداك رجل واحد خري لك مما طلعت عليه الشمس" ،يقول اهلل تعاىل يف
ﲛﲝ
ﲜ
نقصان عقل من هذه صفته ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲞﱠ [البقرة ،]44:فإذا تال اإلنسان القرآن وال يرعوي إىل شيء منه فإنه من شرار
الناس بشهادة رسول اهلل  فإن الرجل يقرأ القرآن والقرآن يلعنه ويلعن نفسه فيه يقرأ
ﱡﭐﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ[هود ،]18:وهو يظلم فيلعن نفسه ويقرأ ﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ
ﳇﱠ[ال عمران ،]61:وهو يكذب فيلعنه القرآن ويلعن نفسه يف تالوته ومير باآلية
فيها ذم الصفة وهو موصوف هبا فال ينتهي عنها ومير باآلية فيها محد الصفة فال يعمل هبا
وال يتصف هبا فيكون القرآن حجة عليه ال له قال  يف الثابت عنه القرآن حجة لك أو
عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها فإذا كنت يا أخي ممن جيلس مع اهلل
بترك األسباب فتحفظ من السؤال فال تسأل أحدا وإياك أن تقتدي هبؤالء أصحاب الزنابل
اليوم فإهنم من أدىن الناس مهة وأخسهم قدرا عند اهلل وأكذهبم على اهلل فأما يقني صادق
وإما حرفة فيها عز نفسك فإن ذلك خري لك عند اهلل وقد ثبت عن رسول اهلل  أنه قال:
"ألن حيتزم أحدكم حزمة من حطب على ظهرٍ فيها خري له من أن يسأل رجال" ،ويف
حديث أعطاه أو منعه فأما يقني صادق وإما شغل موافق.
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وصية صيام شوال

وعليك بصيام ستة أيام من شوال ولتجعلها من ثاين يوم من شوال متتابعات إىل أن
تفرغ لتخرج بذلك من اخلالف وإذا قضيت أيام رمضان من مرض أو سفر فاقضه متتابعا
كما أفطرته متتابعا خترج بذلك من اخلالف فإن شهر رمضان متتابع األيام يف الصوم وإن
قدرت أن تشارك يف فطرك صائما أو تفطر صائما فافعل فإن لك أجره أي مثل أجره
وعليك إن كنت جماورا مبكة بكثرة الطواف فإن طواف كل أسبوع يعدل عتق رقبة فأعتق
ما استطعت تلحق بأصحاب األموال مع أجر الفقر واجهد أن ترمي بسهم يف سبيل اهلل
وإن تعلمت الرمي فاحذر أن تنساه فإن نسيان الرمي بعد العلم به من الكبائر عند اهلل
وكذلك من حفظ آية من القرآن مث نسيها إما من حمفوظه وإما ترك العمل هبا فإنه ال
يعذب أحد من العاملني يوم القيامة مبثل عذابه ألنه ال مثل للقرآن الذي نسيه وعليك
بتجهيز اجملاهد مبا أمكنك ولو برغيف إذا مل تكن أنت اجملاهد واخلف الغزاة يف أهلهم خبري
تكتب معهم وأنت يف أهلك واحذر إن مل تغز أن ال حتدث نفسك بالغزو فإنك إن مل تغز
وال حتدث نفسك بالغزو كنت على شعبة من نفاق.
وصية احذروا الدجال

اعلم أنه ما من نيب إال وقد أنذر أمته الدجال وإن رسول اهلل  كان يستعيذ من
فتنة الدجال تعليما لنا أن نستعيذ من ذلك ويف االستعاذة من فتنته وجهان الوجه الواحد
االستعاذة من فتنته حىت ال تصدقه يف دعواه وأن تعصم منه ومن أراد أن يعصمه هلل من
ذلك فليحفظ عشر آيات من أول سورة الكهف فإنه يعصم هبا من فتنة الدجال والوجه
اآلخر أن تعصم من أن يقوم بك من الدعوى ما قام بالدجال فتدعى لنفسك دعوته فإنك
مستعد لكل خري وشر يقبله اإلنسان من حيث ما هو إنسان وثابر ما استطعت على إن
تسأل اهلل الوسيلة لرسوله  ،فإنه  قد سأل منا ذلك فاملؤمن من أسعفه يف سؤاله مع ما
يعود عليه يف ذلك من اخلري أدناه وجوب الشفاعة له يوم القيامة إن اضطر إليها وإذا رأيت
من يتعمل يف حتصيل خري فأعنه على ذلك مبا استطعت وال متنع رفدك ممن استرفدك وإياك
أن جتلد عبدك فوق جنايته وإن عفوت فهو أحوط لك فإنك عبد اهلل ولك إساءة تطلب
من اهلل العفو عنك هلا فاعف عن عبدك وال تأكل وحدك ما استطعت ولو لقمة جتعلها يف
فم خادمك من الطعام الذي بني يديك إذا مل جيبك إىل األكل معك واستغن باهلل صدقا من
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حالك فإن اهلل البد أن يغنيك فإن استغناك باهلل من القرب إىل اهلل وقد ثبت أنه من تقرب
إىل اهلل شربا تقرب اهلل منه ذراعا احلديث وكذلك من يستعف باهلل روى أن بعض
الصاحلني مل يكن له شيء من الدنيا فتزوج فجاءه ولد وما أصبح عنده شيء فأخذ الولد
وخرج ينادي به هذا جزاء من عصى اهلل فقيل له زنيت فقال ال وإمنا مسعت اهلل يقول يف
كتابه العزيز ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠ[النور ،]33:فعصيت أمر اهلل
وتزوجت وأنا ال أجد نكاحا فافتضحت فرجع إىل منزله خبري كثري ،وإن قدرت على العتق
فأعتق رقبة وإن مل جتد ماال ويكون لك علم فاهديه رجال منافقا أو كافرا أورد به مسلما
عن كبرية فإنك تعتقه بذلك من النار وهو أفضل من عتق رقبة ومن ملك أحد يف الدنيا
وفكاك العاين أوىل من عتق العبد فإنه عتق وزيادة واعلم أن الفقري الذي ال يقدر على إحياء
أرض ميتة فليحي أرض بدنه مبا يعمل فيها من الطاعة هلل تعاىل وليحى مواضع الغفلة بذكر
اهلل فيها وليحى العمل باإلخالص فيهو إن أردت أن ال يضرك يف يومك سحر وال سم
فلتصبح بسبع مترات من العجوة أو تسحر هبا إن أصبحت صائما فإنه كذا ثبت عن رسول
اهلل  وعليك خبدمة الفقراء إىل اهلل وجمالسة املساكني والدعاء للمسلمني بظهر الغيب
عموما وخصوصا وصحبة الصاحلني والتحبب إليهم وانو يف مجيع حركاتك خريا مشروعا
فإنك ملا نويت وإذا رأيت من أعطاه اهلل ماال وفعل فيه خريا وحرمك اهلل ذلك املال فال
حترم نفسك أن تتمىن أن تكون مثله فإن اهلل يأجرك مثل أجره وزيادة وإذا جلست جملسا
فاذكر اهلل فيه والبد وإياك أن حترم الرفق فإنك إن حرمت الرفق فقد حرمت اخلري كله.
وصية ِاحذر أن يراك اهلل حيث نهاك

احذر أن يراك اهلل حيث هناك أو يفقدك حيث أمرك واجهد أن يكون لك خبية
عمل ال يعلم هبا إال اهلل فإن ذلك أعظم وسيلة خللوص ذلك العمل من الشوب وقليل من
يكون له هذا وعليك بصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وثابر على عمل اخلري يف عشر ذي
احلجة ويف عشر احملرم وإذا قدرت على صوم يوم يف سبيل اهلل حبيث ال يؤثر فيك ضعفا يف
بالئك يف العدو فافعل وإذا علمت إن النفس حتب أن متشي يف خدمتها فاجهد إن جتعل
املالئكة متشي يف خدمتك وتضع أجنحتها لك يف طريقك وذلك بأن تكون من طالب
العلم وإن كان بالعمل فهو أوىل وأحق وأعظم عند اهلل وهو قوله ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ
ﱴﱠ[االنفال ،]29:وكذلك إذا خرجت تعود مريضا ممسيا أو مصبحا أو معا فأنت إذا
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خرجت من عنده خرج معك سبعون ألف ملك يستغفرون لك إن كان صباحا حىت متسي
وإن كان مساء حىت تصبح.
واجهد أن تقرأ يف كل صباح ومساء أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم

ﲗ ﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ ﲤ
ﲘ
ﲓﲕﲖ
ﱡﭐﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲔ
ﲫﲭﲮﲯﲰ ﲱﲲﲳ
ﲬ
ﲥﲦﲧﲨﲩ ﲪ
ﲺ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ
ﲻ
ﲶﲸﲹ
ﲷ
ﲴﲵ

[احلشر ]24-22:تقرأ ذلك ثالث مرات على صورة ما قلناه تتعوذ يف كل مرة بالتعوذ
الذي ذكرناه وكذلك بعد صالة املغرب وبعد صالة الصبح قبل إن نتكلم وعند ما تسلم
من الصالة تقول اللهم أجرين من النار سبع مرار وكذلك إذا صليت املغرب بعد أن تسلم
وقبل إن تتكلم تصلي ست ركعات ركعتان منها تقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب وﭐﱡﭐ ﱁﱂ
ﱃ ﱄﱠ[االخالص ،]1:ست مرات واملعوذتني يف كل ركعة من الركعتني فإذا سلمت
فقل عقيب السالم اللهم سددين باإلميان واحفظه علي يف حيايت وعند وفايت وبعد ممايت
وكذلك تقول يف أثر كل صالة فريضة إذا سلمت منها وقبل الكالم اللهم إين أقدم إليك
بني يدي كل نفس وحملة وحلظة وطرفة يطرف هبا أهل السموات وأهل األرض وكل شيء
هو يف علمك كائن أو قد كان اللهم إين أقدم إليك بني يدي ذلك كله ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲯﲱﲲ
ﲰ
ﲧﲩﲪﲫﲬﲭﲮ
ﲨ
ﲟﲡﲢﲣﲤﲥ ﲦ
ﲙﲛﲜﲝﲞ ﲠ
ﲚ
ﲘ

ﳈﳊ
ﳉ
ﳄﳆﳇ
ﳅ
ﲿﳁﳂﳃ
ﲶﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ ﳀ
ﲷ
ﲳ ﲴﲵ

ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ [البقرة ،]255:وإياك واإلصرار وهو اإلقامة على الذنب بل تب إىل اهلل يف
كل حال وعلى أثر كل ذنب.
وصية عليك بكثرة السجود

عليك بكثرة السجود واجلماعة وإن قدرت إن تسكن للشام فإن رسول اهلل  ثبت
عنه أنه قال عليكم بالشام فإهنا خرية اهلل من أرضه وإليها جيتيب خريته من عباده وإياك
واحلديث بالظن فإن الظن أكذب احلديث إياك واحلسد وال جتلس على الطرقات وال
تدخل على النساء املغنيات وإذا بعث فال تكثر من اليمني على سلعتك وإياك أن تتقلد أمرا
من أمور املسلمني فإن أجلأت إىل ذلك والبد فال حتكم بني اثنني وأنت غضبان وال أنت
حاقن وال جائع وال أنت مستوفز ألمر البد لك منه وأعدل بني رجليك إذا انتعلت أو
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وضعت إحدى رجليك على األخرى واعلم أن جوارحك من رعيتك فاعدل فيها فإن اهلل
أمرك بالعدل فيمن استرعاك وإن كنت مملوكا فال تقل ملالكك ريب وقل سيدي وإن كان
لك مملوك أو مملوكة فال تقل عبدي وال أميت وقل غالمي وجارييت وال تقل ألحد موالي
فإن املوىل هو اهلل وقد هنيت أن تقول خبثت نفسي وقل لقست نفسي وإذا طلب منك
جارك أن يغرز خشبة يف جدارك فال متنعه وال تنظر يف عورة أحد وال يف بيته إال بإذنه وال
تصحب إال من جتد يف صحبته الزيادة يف دينك وإميانك وقدم يف معروفك كل تقي وال
تعط الفاجر ما يستعني به على فجوره وإن كانت لك زوجة وضربتها ألمر طرأ منها فال
جتامعها من يومها وإياك أن تسأل شيئا سوى اهلل إال اهلل يف جنته ورؤيته وأما يف شيء من
عرض الدنيا فال وإن ركبت البحر فال تركبه إال حاجا أو معتمرا.
وال ختطب امرأة على خطبة أخيك وال تسم على سومه حىت يذر وإن كنت ضيفا
عند قوم فال تصم إال بإذهنم وإن كنت يف خدمة شيخ فال تصم وال تتحرك يف شيء إال
بإذنه واملرأة ال تصوم إال بإذن زوجها صوم النافلة أو قضاء شهر رمضان وال يأذن يف بيت
زوجها إال بإذنه إذا كان حاضرا وال تسأل املرأة طالق أختها لتنكح بعلها وال تسافر امرأة
فوق ثالث إال مع ذي حمرم وإذا دعوت يف املغفرة فاعزم املسألة وال تقل اغفر يل إن شئت
واطلب رمحة اهلل وغفرانه وال تستكثر شيئا تسأله من اهلل فإن اهلل كبري عنده فوق ما تأمل
وإياك أن تتصرف يف مال أخيك إال بإذنه وإذا أصبحت يف كل يوم فقل اللهم إين تصدقت
بعرضي على عبادك اللهم من آذاين أو شتمين أو أغضبين أو فعل معي أمرا يفضي إىل
احلكم فيه أشهدك يا رب إين قد أسقطت طليب عنه يف ذلك دنيا وآخرة وإذا شربت ماء
فاشرب قاعدا وال تقل يا خيبة الدهر فإن اهلل هو الدهر هذا ثابت عن رسول اهلل  وإياك
أن تربز فخذك حىت يرى منك وال تنظر إىل فخذ حي وال ميت وإياك أن تقعد على قرب
وال تصل وأنت تستقبله أو تستقبل إنسانا يف صالتك ووجهه إليك وال تتخذ القرب مسجدا
وال تتمن املوت لضر نزل بك بل قل اللهم أحيين ما كانت احلياة خريا يل وتوفين إذا
كانت الوفاة خريا يل وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضين إليك غري مفتون.
وصية ال تكن وصيا وال رسول قوم بني امللوك

ال تكن وصيا وال رسول قوم وال سيما بني امللوك وال شاهدا واحذر إذا اغتسلت
أن تبول يف مستحمك بل اعتزل عنه وبل وال تنذر ما استطعت فإن نذرت فأوف بنذرك
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فإن رسول اهلل  قد شهد بالبخل ملن نذرو إياك أن تتمىن لقاء العدو فإذا لقيته فأثبت وال
تفر وإياك وسب املؤمنني وال سيما الصحابة على اخلصوص فإنك تؤذي النيب  يف
أصحابه "وال تسب الريح فإن الريح من نفس الرمحن ولكن سل اهلل خريها وخري ما
أرسلت به واستعذ باهلل من شرها وشر ما أرسلت به" وإذا ألبست ثوبا جديدا فسم اهلل
وقل اللهم أعطين خريه وخري ما صنع له واكفين شره وشر ما صنع له وال تصل إىل
النائمني إذا كانوا يف قبلتك وإياك ولباس ما حرم الشرع عليك لباسه كاحلرير والذهب وال
جتلس على احلرير وإذا ألقيت ذميا فال تبدأه بالسالم وأضطره إىل أضيق الطريق وانته أن
تسمى العنبة الكرم بل قل العنبة واحلبلة وال تقل الكرم فإنه ثبت عن رسول اهلل  يف ذلك
"ال تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل املسلم" ،فال تقولوا الكرم وقولوا العنب واحلبلة
وإياك أن تصر اإلبل والغنم إذا أردت بيعها إال أن تعلم املشتري بأهنا مصراة وإياك أن
حتلف بغري اهلل مجلة واحدة.
وال تكفر أحدا من أهل القبلة بذنب إال من كفره رسول اهلل  وإن كانت لك
زوجة تريد الصالة يف مسجد اجلماعة فال متنعها من ذلك ولكن عرفها إن بيتها خري هلا
وأفضل واحذر أن تدعو على نفسك يف غيظ وال غري غيظ وال على ولدك وال على
خادمك وال على مالك وال تكره املريض على الطعام وإياك أن تعذب بالنار أحدا وإذا
أكلت حلما فاهنسه وال تقطعه بسكني.
وصية يف الطعام والصالة

إذا حضر الطعام والصالة فابدأ بالطعام وإياك والصالة وأنت حاقن تدافع األخبثني
وإذا أمرك من فرض اهلل عليك طاعته مبعصية فال تطعه وإياك وما يعتذر منه فما كل من
أورثته تكريها أوسعته عذرا وأصغ إىل من حيدثك وإن كان نزرا فإن لكل أحد عند نفسه
قدرا فإنك تأخذ بقلبه بذلك ويكون لك ال عليك وإن اهلل قد أمرك بالتحبب وهذا من
التحبب إىل الناس وإذا كانت ألحد عندك شهادة ال يعرفها وقد اضطر إليها فعرفه هبا
وامنح أخاك الفقري منحة ما قدرت عليها فإن أجرها عظيم وليكن خوفك من اهلل ورجاؤك
فيه باإلميان على السواء وغلب الرجاء وحسن الظن باهلل واطمع يف رمحته فإنه ثبت عن
رسول اهلل  لو يعلم الكافر ما عند اهلل من الرمحة ما قنط من جنته أحد وإياك أن ترد
اهلدية وال حتقرها ولو كانت ما كانت وعليك بالتوبة إىل اهلل مع األنفاس وإذا شاركت
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أحدا يف شيء فال ختنه وإذا فعلت فعال فحسنه فإن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء
وعليك بالتواضع وعدم الفخر على أحد قال علي بن أيب طالب يف ذلك:
نااااااااومج اااااااا ج ااااااااظج ز ياااااااالج فااااااااو
اااااااال جي ااااااا ج ااااااا ج ااااااا ج ااااااان جنسااااااا
اااااااوج ف ااااااالجإ ج هااااااالج ف ااااااالجإن اااااااا
اااااا ج اااااالج اااااا مج ااااااوج ااااااو جي ساااااان

ج
ج
ج
ج

ج ااااااااااااااااااااااااااا ج
اااااااااااااااااااااااااااا ه ج ج
جااااااااااا ج ااااااااااو وي ج ااااااااااو ج
يفااااااااااو
ج
ناااااااا ج اااااااا ج اااااااا ج سااااااااز ج
ااااااااااوهن ج هاااااااااالج ناااااااااا ج اااااااااا ج

وصية عليك بكثرة االستغفار

عليك بكثرة االستغفار وال سيما باألسحار يف حقك ويف حق غريك فلله مالئكة
ﲭ ﱠﭐ
ﲮ
ﱡﭐﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱠ[الشورى ]5:عموما وهلل مالئكة ﱡﭐ ﲫ ﲬ
[غافر ]7:خصوصا يف كل حال وعند القيام من جمالس حتدثك وعليك بالصدق يف املوضع
املشروع لك الصدق فيه وال جتنب وال ختف واجتنب الكذب يف املوضع املشروع لك
اجتنابه وخف ثالثة خف اهلل وخف نفسك وخف من ال خياف اهلل وإن كنت خطيبا إماما
فقصر اخلطبة وأطل صالة اجلمعة فإن ذلك من فقه الرجل وعليك باحلضور مع اهلل والنية
الصاحلة يف كل ما تعمله من عمل وعليك بإكرام ذي الشيبة فإن اهلل يستحيي من ذي
الشيبة وعليك بإكرام محلة القرآن وبإكرام احلاكم العادل وإياك والدين فإنه فكرة بالليل
وذلة بالنهار.
واحذر أن يقيمك لعبادة ربك شيء من زينة احلياة الدنيا فإنك ملن أقامك وال
ألغراض النفوس فإن األغراض أمراض حاضرة فإنه مما رويناه يف مثل ذلك أن رجال من
األبدال كان ميشي يف اهلواء مع أصحابه فمروا على روضة خضراء فيها عني خرارة
فاشتهى أن يتوضأ من ذلك املاء ويصلي يف تلك الروضة فسقط من بني اجلماعة وتركوه
وانصرفوا واحنط عن رتبتهم هبذا القدر فانظر يف هذا السر ما أعجبه فإن فيه معىن دقيقا
وقد وعظك اهلل به إن كنت اتعظت وإن استطعت أن ال متر عليك ساعة من ليل أو هنار
إال وأنت داع فيها ربك فافعل وإذا أديت زكاة فانو يف أدائها أداء حق تدفعه لوكيل
صاحب احلق وهو العامل عليها الذي نصبه احلق وال تدفع زكاتك لغري عامل السلطان إال
بأمر السلطان فتكون أنت عني العامل عليها فال تربأ ذمتك إال إن فعلت ما ذكرته لك وإن
ظلم العامل أرباهبا فهو املسؤول عن ذلك ال أنت وقد دخل على الناس يف هذا شبهة ال
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يعرفوهنا إال يف الدار اآلخرة واحذر أن تتصدق على شريف من أهل البيت وانو فيما
توصله إليهم اهلدية ال الصدقة فإنك إن نويت الصدقة عليهم أمثت إال أن تعرفهم بذلك فإن
أكلوا صدقتك فقد أمثوا بأكلها وأمثت أنت حيث أعطيتهم ماال جيوز لك أن تعطيه إياهم
وختيلت القرب يف عني البعد وإياك أن ختوض يف مال اهلل بغري حق.
وإياك أن تنتفي عن أبيك كان من كان وال تتبع عورات الناس وال مثالبهم واشتغل
بنفسك وحسن أدب ابنك وامسه وإن ابتليت بصحبة الزوجة فدارها وتنزل من عقلك إىل
عقلها فإن ذلك من كمال عقلك فعامل كل شخص من حيث هو ال من حيث ما أنت
عليه فإن الغالب على النساء إهنن ال يستطعن أن يبلغن مبلغ الرجال الكمل إال من جاء
النص بكماهلما ومها مرمي بنت عمران وآسية امرأة فرعون فإن النص ورد فيهما بالكمال
من النيب  وعليك بالعدل يف احلكم وأطفئ النار إذا فرغت من حاجتك إليها وعليك
باستعمال احلبة السوداء وهو الشونيز فإهنا شفاء من كل داء إال السام والسام املوت ولقد
ابتلي عندنا رجل من أعيان الناس باجلذام وقال األطباء بأمجعهم ملا أبصروه وقد متكنت
العلة منه ما هلذا املرض دواء فرآه رجل من أهل احلديث من بىن عفري من أهل أبلة يقال له
سعد السعود وكان عنده إميان باحلديث عظيم يقطع به فقال له يا هذا مل ال تطب نفسك
فقال له الرجل إن األطباء قالوا ليس هلذه العلة دواء فقال كذبت األطباء والنيب  أصدق
منهم وقد قال يف احلبة السوداء إهنا شفاء من كل داء وهذا الداء الذي نزل بك من مجلة
ذلك مث قال علي باحلبة السوداء والعسل فخلط هذا هبذا وطلي هبما بدنه كله ورأسه
ووجهه إىل رجليه وألعقه من ذلك وتركه ساعة مث إنه غسل ذلك عنه فانسلخ من جلده
ونبت له جلد آخر ونبت ما كان قد سقط من شعره وبريء وعاد إىل ما كان عليه يف
حال عافيته فتعجب األطباء والناس من قوة إميانه حبديث رسول اهلل  وكان رمحه اهلل
يستعمل احلبة السوداء يف كل داء يصيبه حىت يف الرمد إذا رمد عينه اكتحل هبا فيربأ من
ساعته.
وصية أوص أهلك

أوص أهلك وبناتك ونساء املؤمنني أن ال خيلعن ثياهبم يف غري بيوهتن وإياك أن تبيت
ليلة إال ووصيتك عند رأسك مكتوبة فإنك ال تدري إذا منت هل تصبح يف األحياء أو يف
األموات فإن اهلل ميسك نفس الذي قضى عليه املوت يف النوم إذا هو نام ﱡﭐ ﱧ ﱨﱩ
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ﱪ ﱫﱠ [الزمر ]42:والتواضع للخلق رفعة عند اهلل وال تكثر جمالسة النساء وال الصبيان
فإنه ينقص من عقلك بقدر ما تنزل إىل عقوهلم مع الفتنة اليت خياف منها يف جمالسة النساء
وأوص نساءك أن ال خيضعن يف القول ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ [األحزاب ]32:وأن
يقعدن يف بيوهتن ويغضضن من أبصارهن ﱡﭐ ﲇﲈ ﲉ ﱠ[النور ]31:إال حيث أمرهن
اهلل وإياك ودخول اخلدام على نسائك فإهنم من أويل اإلربة واحجب نساءك عنهم كما
حتجبهم عن فحول الذكران فإهنم من الرجال وكن نعم اجلليس للملك القرين املوكل بك
وأصغ إليه واحذر من اجلليس الثاين الذي هو الشيطان وال تنصر الشيطان على امللك
بقبولك منه ما يأمرك به وخذ له واستعن بقبولك من امللك عليه وأكرم جلساءك من
املالئكة الكرام الكاتبني احلافظني عليك فال متل عليهم إال خريا فإنك البد لك أن تقرأ ما
أمليته عليهم واحذر من بسط الدنيا عليك إذا بسطها اهلل أن تتصرف فيها أو تصرفها يف
غري طاعة اهلل وال تعص اهلل بنعمه وإن من شكر النعمة أن تطيع اهلل هبا وتستعني هبا على
طاعة اهلل وإياك والتنافس يف الدنيا وأقلل منها ما استطعت ومن صحبة أهلها فإن قلوهبم
غافلة عن اهلل حببها وإذا غفل القلب عن اهلل مل ينطق اللسان بذكر اهلل إال أن ذكره يف ميني
ال يكون فيها بارا أو يكون بارا أو فيما ال جيوز أن يذكره فيه مما ميقته اهلل على ذلك
الذكر.
وصية إياك والبطنة

إياك والبطنة فإهنا تذهب بالفطنة وكل لتعيش وعش لتطيع ربك وال تعش لتأكل
وال تأكل لتسمن فما ملئ وعاء شر من بطن ملئ حبالل وعليك بلقيمات يقمن صلبك
وإذا صليت خلف إمام فاقتد به واتبعه فال تكرب حىت يكرب وال تركع حىت يركع وال ترفع
حىت يرفع وال تسجد حىت يسجد وإذا أمن بعد الفراغ من الفاحتة فآمن وال ختتلف عليه
وإذا كنت إماما فاقتد بأضعف القوم وال تطيل عليه حىت تكره إليه الصالة بل خفف يف
متام ركوع وسجود وإذا قرأت آية فانظر أين أنت منها وإذا مسعت اهلل يقول ﱡﭐ ﲌ
ﲍﱠ أو ﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ فكن أنت املخاطب وافتح له أذن فمهمك ملا يقول لك
يف هذا التأيه فكن يف قبول ذلك حبسب ما يقول إن هناك انته وإن أمرك فافعل منه ما
استطعت فإذا مسعت منه أمرا ال تستطيع فعله فما أنت املأمور به يف تلك احلال فاعلم هذا
ﱡﭐﲗﲘﲙﲚ ﲛﲜﱠ[التغابن.]16:
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وإذا قال اإلمام مسع اهلل ملن محده فاعتقد إن ذلك القول قاله اهلل على لسان عبده
فقل أنت ربنا ولك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما حيب ربنا ويرضى
ملء السموات وملء األرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال
العبد وكلنا لك عبد ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد
وقل ثالث مرات يف ركوعك سبحان اهلل العظيم أو سبحان ريب العظيم وحبمده وقل يف
سجودك ثالث مرات سبحان ريب األعلى وحبمده وذلك أدناه وقد ذهب ابن راهويه إىل
أن املصلي إذا مل يقل ذلك ثالث مرات يف ركوعه وثالث مرات يف سجوده مل جتزه صالته
وقد تقدمت إليك بالوصية أن خترج من اخلالف ما استطعت وإذا أردت احلج فأحرم
باحلج أو قارن بني احلج والعمرة إن كان لك هدي وإن مل يكن لك هدي فأحرم بعمرة
والبد متمتعا واخرج من اخلالف إذا فعلت هذا.
وإن جهلت وأحرمت باحلج وما معك هدي فافسخ وردها عمرة هكذا أمر رسول
اهلل  أصحابه يف حجة الوداع أمر بالفسخ ملن مل يكن له هدي.
وإذا حضرت عند مريض أو ميت فال تقل إال خريا وإذا رأيت إناء قد ولغ فيه كلب
فبدده وال تتوضأ بذلك املاء واغسل اإلناء سبع مرات والثامنة بالتراب أو األوىل إن شئت
وال تدخل يدك يف إناء وضوئك إذا قمت من النوم واجتنب النجاسات أن متس ثيابك وإذا
بلت فاستنثر من بولك وإن كنت يف سفر وجئت فال تطرق أهلك ليال وابدأ باملسجد
فصل فيه ركعتني وحينئذ تنصرف إىل بيتك وال تفاجأهم بالقدوم عليهم وقدم بني يديك
من يعرفهم ليلقوك مبا يسرك ويصلحوا من شأهنم ما تكره أن تراهم فيه وإذا كان بني
يديك طعام فوقع فيه ذباب فال تزل الذباب عنه حىت تغمسه فيه فإن يف جناحه الواحد داء
ويف اآلخر دواء لذلك الداء وهو أبدا يرفع اجلناح الذي فيه الدواء.
وإذا ضربت فاجتنب ضرب الوجه أو قاتلته وإذا أحببت أحدا فأعلمه مبحبتك إياه
فإنك جتلب بذلك اإلعالم حمبته إياك فيحبك بال شك.
وإذا قعدت للتشهد فصل على حممد واستعذ باهلل من عذاب القرب وعذاب النار
وفتنة املسيح الدجال وفتنة احمليا واملمات واجهد أن ال تترك هذا حىت خترج من اخلالف
بفعلك ما أمرتك به فإين ما أمرتك بأمر تفعله من عباداتك إال ملا أعرف يف تركه من
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اخلالف بني العلماء وأريد أن تأيت العبادة على أمت وجوهها مما ال اختالف فيه هذا غرضي
يف هذه الوصية مبثل هذه األمور فال هتمل شيئا مما وصيتك به.
وصية يف املعاملة

عامل كل من تصحبه أو يصحبك مبا تعطيه رتبته فعامل اهلل بالوفاء ملا عاهدته عليه
من اإلقرار بربوبيته عليك وهو الصاحب بقول رسول اهلل  وعامل اآليات بالنظر فيها
وعامل ما تدركه احلواس منك باالعتبار وعامل الرسل باالقتداء هبم وعامل املالئكة
بالطهارة والذكر وعامل الشيطان إذا عرفت أنه شيطان من إنس وجان باملخالفة وعامل
احلفظة حبسن ما متلي عليهم وعامل من هو أكرب منك بالتوقري ومن هو أصغر منك بالرمحة
ومن هو كفؤك بالتجاوز واإلنصاف واإليثار وأن تطالب نفسك حبقه عليها وترك حقك له
وعامل العلماء بالتعظيم وعامل السفهاء باحللم وعامل اجلهال بالسياسة وعامل األشرار
ببسط الوجه وما نتقي به شرهم وعامل احليوان بالنظر فيما حيتاجون إليه فإهنم خرس
وعامل األشجار واألحجار بعدم الفضول وعامل األرض بالصالة عليها وعامل املوتى
بالدعاء هلم وذكر حماسنهم والكف عن مساويهم وعامل الصوفية أهل الكشف والوجود
منهم بالتسليم أصحاب األحوال وعامل اإلخوان يف اهلل بالبحث عن حركاهتم وسكناهتم
فيما ذا يتحركون ويسكنون وعامل األوالد باإلحسان وعامل الزوجة حبسن اخللق وعامل
أهل البيت باملودة وعامل الصالة باحلضور وعامل الصوم بالتنزه عن الذنوب وعامل
املناسك بذكر اهلل والتعظيم وعامل الزكاة بسرعة األداء وعامل التوحيد باإلخالص وعامل
األمساء اإلهلية مبا تعطيه حقيقة كل اسم إهلي من األخالق فمعاملة األمساء اإلهلية بالتخلق هبا
وعامل الدنيا بالرغبة عنها وعامل اآلخرة بالرغبة فيها وعامل النساء باحلذر من فتنتهن
وعامل املال بالبذل وعامل النار واحلدود بالتقوى والرهبة وعامل اجلنة بالرغبة وعامل
األولياء مبا تزيد واليتهم وعامل األعداء مبا تكف إذا هم وعامل الناصح بالقبول وعامل
احملدث باإلصغاء إىل حديثه وعامل املوجودات كلها بالنصيحة وعامل امللوك بالسمع
والطاعة واألخذ على أيدي الظلمة منهم ما استطعت بطريقة تكتفي هبا شرهم وإياك
وصحبة امللوك فإنك إن أكثرت خمالطة امللك ملك وإن تركته أذلك فخذ وأعط إن بليت
بصحبتهم وعامل قارئ القرآن باإلنصات ما دام تاليا وعامل القرآن بالتدبر وعامل احلديث
النبوي بالبحث عن صحيحه وسقيمه وعرضه على األصول فما وافق األصول فخذ به وإن
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مل يصح الطريق إليه فإن األصل يعضده وإذا ناقض األصول بالكلية فال تأخذ به وإن صح
طريقه ما مل تعلم له وجها فإن أخبار اآلحاد ال تفيد سوى غلبة الظن وعليك بالسنة
املتواترة وكتاب اهلل فهما خري مصحوب وخري جليس وإياك واخلوض فيما شجر بني
الصحابة ولتجهم كلهم عن آخرهم وال سبيل إىل جتريح واحد منهم فعنهم نأخذ الدين
الذي نعبد اهلل به وعاملهم بالعدالة يف األخذ عنهم وال تتهمهم فهم خري القرون.
وعامل بيتك بالصالة فيه وعامل جملسك بذكر اهلل فيه وعامل فرقتك من جملسك
باالستغفار والضابط للصحبة أن تعطي كل ذي حق حقه وال تترك مطالبة ألحد عليك
حبق يتوجه له قبلك وعامل اجلاين عليك بالصفح والعفو وعامل املسيء باإلحسان وعامل
بصرك بالغض عن حمارم اهلل ومسعك باالستماع إىل أحسن احلديث والقول ولسانك
بالصمت عن السوء من القول وإن كان حقا لكن كره الشرع أو حرم النطق به وعامل
الذنوب باخلوف وعامل احلسنات بالرجاء وعامل الدعاء باالضطرار وعامل نداء احلق إياك
بالتلبية ملا ناداك إليه من عمل أو ترك.
وصايا نبوية

روينا عن علي بن أيب طالب كرم اهلل وجهه أنه قال :وصاين رسول اهلل  فقال:
يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فإنك ال تزال خبري ما حفظت وصييت يا علي إن
للمؤمن ثالث عالمات الصالة والصيام والزكاة وللمتكلف ثالث عالمات يتملق إذا شهد
ويغتاب إذا غاب ويشمت باملصيبة وللظامل ثالث عالمات يقهر من دونه بالغلبة ومن فوقه
باملعصية ويظاهر الظلمة وللمرائي ثالث عالمات ينشط إذا كان عند الناس ويتكاسل إذا
كان وحده وحيب أن حيمد يف مجيع األمور وللمنافق ثالث عالمات إن حدث كذب وإن
وعد أخلف وإن ائتمن خان.
يا علي وللكسالن ثالث عالمات يتواىن حىت يفرط ويفرط حىت يضيع ويضيع حىت
يأمث وليس ينبغي للعاقل أن يكون شاخصا إال يف ثالث مرمة ملعاش أو لذة يف غري حمرم أو
خطوة ملعاد يا على إن من اليقني ألّا ترضي أحدا بسخط اهلل وال حتمدن أحدا على ما أتاك
اهلل وال تذمن أحدا على ما مل يؤتكه اهلل فإن الرزق ال جيره حرص حريص وال يصرفه
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كراهية كاره وإن اهلل سبحانه وتعاىل جعل الروح والفرج يف اليقني والرضي بقسم اهلل
وجعل اهلم واحلزن يف السخط بقسم اهلل.
يا علي ال فقر أشد من اجلهل وال مال أجود من العقل وال وحدة أوحش من
العجب وال مظاهرة أوثق من املشاورة وال إميان كاليقني وال ورع كالكف وال حسن
كحسن اخللق وال عبادة كالتفكر يا على إن لكل شيء آفة وآفة احلديث الكذب وآفة
العلم النسيان وآفة العبادة الرياء وآفة الظرف الصلف وآفة الشجاعة البغي وآفة السماحة
املن وآفة اجلمال اخليالء وآفة احلسب الفخر وآفة احلياء الضعف وآفة الكرم الفخر وآفة
الفضل البخل وآفة اجلود السرف وآفة العبادة الكرب وآفة الدين اهلوى.
يا علي إذا أثىن عليك يف وجهك فقل اللهم اجعلين خريا مما يقولون واغفر يل ما ال
يعلمون وال تؤاخذين فيما يقولون تسلم مما يقولون.
يا علي إذا أمسيت صائما فقل عند إفطارك اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت
يكتب لك أجر من صام ذلك اليوم من غري أن ينقص من أجورهم شيء واعلم أن لكل
صائم دعوة مستجابة فإن كان عند أول لقمة يقول بسم اهلل الرمحن الرحيم يا واسع املغفرة
اغفر يل فإنه من قاهلا عند فطره غفر له واعلم أن الصوم جنة من النار.
يا علي ال تستقبل الشمس والقمر واستدبرمها فإن استقباهلما داء واستدبارمها دواء.
يا علي استكثر من قراءة يس فإن يف قراءة يس عشر بركات ما قرأها قط جائع إال
شبع وال قرأها ظمأن إال روى وال عار إال اكتسى وال مريض إال بريء وال خائف إال أمن
وال مسجون إال فرج وال أعزب إال تزوج وال مسافر إال أعني على سفره وال قرأها أحد
ضلت له ضالة إال وجدها وال قرأها على رأس ميت حضر أجله إال خفف عليه ومن قرأها
صباحا كان يف أمان حىت ميسي ومن قرأها مساء كان يف أمان حىت يصبح.
يا علي اقرأ حم الدخان يف ليلة اجلمعة تصبح مغفورا لك.
يا علي اقرأ آية الكرسي دبر كل صالة تعط قلوب الشاكرين وثواب األنبياء
وأعمال األبرار.
يا علي اقرأ سورة احلشر حتشر يوم القيامة آمنا من كل شيء.
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يا علي اقرأ تبارك والسجدة ينجياك من أهوال يوم القيامة.
يا علي اقرأ تبارك عند النوم يرجع عنك عذاب القرب ومساءلة منكر ونكري.
اجلنة.

يا علي اقرأ قل هو اهلل أحد على وضوء تنادي يوم القيامة يا مادح اهلل قم فأدخل

يا علي اقرأ سورة البقرة فإن قراءهتا بركة وتركها حسرة وهي ال تطيقها البطلة يعين
السحرة.
يا علي ال تطيل القعود يف الشمس فإهنا تثري الداء الدفني وتبلى الثياب وتغري اللون.
يا علي أمان لك من احلرق أن تقول سبحانك ريب ال إله إال أنت عليك توكلت
وأنت رب العرش العظيم.
يا علي أمان لك من الوسواس أن تقرأ

ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ

ﲯ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶﲷﲸ
ﲣﲤ ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ ﲰ

ﲹﲺ ﲻﱠ [االسراء.]46-45:

يا علي أمان لك من شر كل عاين أن تقول ما شاء اهلل كان وما ال يشاء ال يكون
أشهد أَنَّ اهلل عَلى كُلِّ َش ْيءٍ قَدِيرٌ وأَنَّ اهلل قَدْ أَحاطَ ِبكُلِّ َش ْيءٍ عِلْمًا وأَحْصى كُلَّ َشيْءٍ
عَدَدًا وال حول وال قوة إال باهلل.
يا علي كل الزيت وادهن بالزيت فإنه من أكل الزيت وادهن بالزيت مل يقربه
الشيطان أربعني صباحا.
يا علي ابدأ بامللح واختم بامللح فإن امللح شفاء من سبعني داء منها اجلنون واجلذام
والربص ووجع احللق ووجع األضراس ووجع البطن.
يا علي إذا أكلت فقل بسم اهلل وإذا فرغت فقل احلمد هلل فإن حافظيك ال يسترحيان
يكتبان لك احلسنات حىت تنبذه عنك.
يا علي إذا رأيت اهلالل يف أول الشهر فقل اهلل أكرب ثالثا واحلمد هلل الذي خلقين
وخلقك وقدرك منازل وجعلك آية للعاملني يباهي اهلل بك املالئكة يقول يا مالئكيت
اشهدوا إين قد أعتقت هذا العبد من النار.
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يا علي فإذا نظرت يف املرآة فقل اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وارزقين.
يا علي وإذا رأيت أسدا واشتد بك األمر فكرب ثالثا وقل اهلل أكرب وأجل وأعز مما
أخاف وأحذر اللهم إين أدرأ بك يف حنره وأعوذ بك من شره فإنك تكفي بإذن اهلل وإذا
ﲜﲞ
ﲝ
رأيت كلبا يهر فقل ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
ﲟ ﲠﲡﲢﱠ[الرمحن.]33:
يا علي إذا خرجت من منزلك تريد حاجة فاقرأ آية الكرسي فإن حاجتك تقضي إن
شاء اهلل.
يا علي وإذا توضأت فقل بسم اهلل والصالة على رسول اهلل.
يا علي صل من الليل ولو قدر حلب شاة وادع اهلل سبحانه باألسحار ال ترد
دعوتك فإن اهلل سبحانه يقول ﱡﭐﱑﱒﱠ[ال عمران.]17:
يا علي غسل املوتى فإنه من غسل ميتا غفر له سبعون مغفرة لو قسمت مغفرة منها
على مجيع اخللق لوسعتهم فقلت يا رسول اهلل ما يقول من غسل ميتا فقال  يقول
غفرانك يا رمحن حىت يفرغ من الغسل.
يا علي ال خترج يف سفر وحدك فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد.
يا علي إن الرجل إذا سافر وحده غاو واالثنان غاويان والثالثة نفر.
يا علي إذا سافرت فال تنزل األودية فإهنا مأوى السباع واحليات يا علي ال ترد فمن
ثالثة على دابة فإن أحدهم ملعون وهو املقدم.
يا علي إذا ولد لك مولود غالم أو جارية فأذّن يف أذنه اليمني وأقم يف أذنه اليسار
فإنه ال يضره الشيطان.
يا علي ال تأت أهلك ليلة اهلالل وال ليلة النصف فإنه يتخوف على ولدك اخلبل قال
عليّ :ومل يا رسول اهلل ،قال :ألن اجلن يكثرون غشيان نسائهم ليلة النصف وليلة اهلالل
أما رأيت اجملنون يصرع ليلة النصف وليلة اهلالل.
يا علي وإذا نزلت بك شدة فقل اللهم إين أسألك حبق حممد وآل حممد عليك إن
تنجيين وإذا أردت الدخول إىل مدينة أو قرية فقل حني تعاينها اللهم إين أسألك خري هذه
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املدينة وخري ما كتبت فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما كتبت فيها اللهم ارزقين خريها
وأعذين من شرها وحببنا إىل أهلها وحبب صاحل أهلها إلينا.
يا علي إذا نزلت منزال فقل اللهم أنزلنا
ويدفع عنك شره.

ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ

ترزق خريه

يا علي وإياك واملرائي فإنه ال تعقل حكمته وال تؤمن فتنته.
يا علي وإياك والدخول إىل احلمام بال مئزر فإنه ملعون الناظر واملنظور إليه.
يا علي ال ختتم بالسبابة والوسطى فإنه من فعل قوم لوط.
يا علي ال تلبس املعصفر وال تبت يف ملحفة محراء فإهنا حمتضرة الشيطان.
يا علي ال تقرأ وأنت راكع وال ساجد يا علي إياك واجملادلة فإهنا حتبط األعمال.
يا علي ال تنهر السائل ولو جاءك على فرس وأعطه فإن الصدقة تقع بيد اهلل قبل أن
تقع يف يد السائل.
يا علي باكر بالصدقة فإن البالء ال يتخطى الصدقة.
يا علي عليك حبسن اخللق فإنك تدرك بذلك درجة الصائم القائم.
يا علي إياك والغضب فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم إذا غضب.
يا علي إياك واملزاح فإنه يذهب ببهاء ابن آدم ونشاطه.
يا علي عليك بقراءة ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ [االخالص ،]1:فإهنا منهاة للفقر وإياك والربا
فإن فيه ست خصال ثالثة منها يف الدنيا وثالثة يف اآلخرة فأما اليت يف الدنيا تعجل الفناء
وتذهب الغناء ومتحق الرزق وأما اليت يف اآلخرة فسوء احلساب وسخط الرب عز وجل
واخللود يف النار أو اخللوة شك الراوي.
يا علي وإذا دخلت منزلك فسلم على أهل بيتك يكثر خري بيتك.
يا علي أحب الفقراء واملساكني حيبك اهلل.
يا علي ال تنهر املساكني والفقراء فتنهرك املالئكة يوم القيامة.
يا علي عليك بالصدقة فإهنا تدفع عنك السوء.
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يا علي أنفق وأوسع على عيالك وال ختش من ذي العرش إقالال.
يا علي إذا ركبت دابة فقل احلمد هلل الذي كرمنا وهدانا لإلسالم ومن علينا مبحمد
 احلمد هلل ﱡﭐﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱠ ﱡﭐﱰﱱﱲ ﱳﱠ.
يا علي ال تغصنب إذا قيل لك اتق اهلل فيسوئك ذلك يوم القيامة.
يا على إن اهلل يعجب من عبده إذا قال اللهم اغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت
يقول اهلل يا مالئكيت عبدي هذا علم أنه ال يغفر الذنوب غريي اشهدوا إين قد غفرت له.
يا علي إذا لبست ثوبا جديدا فقل بسم اهلل واحلمد هلل الذي كساين ما أواري به
عوريت وأستغين به عن الناس مل يبلغ الثوب ركبتيك حىت يغفر لك.
يا علي من لبس ثوبا جديدا فكسا فقريا أو يتيما عريانا أو مسكينا كان يف جوار اهلل
وأمنه وحفظه ما دام عليه منه سلك.
يا علي إذا دخلت السوق فقل حني تدخل بسم اهلل وباهلل أشهد أن ال إله إال اهلل
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله يقول اهلل تعاىل عبدي هذا ذكرين والناس غافلون اشهدوا
إين قد غفرت له.
يا على إن اهلل يعجب ممن يذكره يف األسواق إذا دخلت املسجد قل بسم اهلل
والسالم على رسول اهلل اللهم افتح يل أبواب رمحتك وإذا خرجت فقل بسم اهلل والسالم
على رسول اهلل اللهم افتح يل أبواب فضلك.
يا علي وإذا مسعت املؤذن قل مثل مقالته يكتب لك مثل أجره.
يا علي وإذا فرغت من وضوئك فقل أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا
رسول اهلل اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين خترج من ذنوبك كيوم ولدتك
أمك وتفتح لك مثانية أبواب اجلنة يقال ادخل من أيها شئت.
يا علي إذا فرغت من طعامك فقل احلمد هلل الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمني.
يا علي إذا شربت فقل احلمد هلل الذي سقانا ماء جعله عذبا فراتا برمحته ومل جيعله
ملحا أجاجا بذنوبنا تكتب شاكرا.
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يا علي إياك والكذب فإن الكذب يسود الوجه وال يزال الرجل يكذب حىت يسمى
عند اهلل كاذبا ويصدق حىت يسمى عند اهلل صادقا إن الكذب جيانب االميان.
يا علي ال تغتابن أحدا فإن الغيبة تفطر الصائم والذي يغتاب الناس يأكل حلمه يوم
القيامة.
يا علي إياك والنميمة وال يدخل اجلنة قتات يعين النمام.
يا علي ال حتلف باهلل كاذبا وال صادقا.
كاذبا.

يا علي

ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﱠ

فإن اهلل ال يرحم وال يزكي من حيلف باهلل

يا علي أملك عليك لسانك وعوده اخلري فإن العبد يوم القيامة ليس عليه شيء أشد
من خيفة لسانه.
يا علي إياك واللجاجة فإهنا ندامة.
يا علي إياك واحلرص فإن احلرص أخرج أباك من اجلنة.
يا علي إياك واحلسد فإن احلسد يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب.
يا علي ويل ملن يكذب ليضحك الناس ويل له ويل له.
يا علي عليك بالسواك فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب تعاىل وجمالة لألسنان.
طعاما.

يا علي عليك بالتخلل فإنه ليس شيء أبغض إىل املالئكة إن ترى يف أسنان العبد

فقال اإلمام علي قلت :يا رسول اهلل أخربين عن قول اهلل تعاىل
ﳑ ﳒ ﳓﱠ[البقرة ،]37:ما هؤالء الكلمات فقال النيب  "إن اهلل تعاىل أهبط آدم
 بأرض اهلند وحواء جبدة واحلية بأصبهان وإبليس ببيسان ومل يكن يف اجلنة أحسن من
احلية والطاووس وكان للحية قوائم كقوائم البعري فلما دخل إبليس لعنه اهلل جوفها أغوى
آدم  وخدعه فغضب اهلل تعاىل على احلية فالقى عنها قوائمها وقال جعلت رزقك من
التراب وجعلتك متشني على بطنك ال رحم اهلل من رمحك وغضب اهلل عز وجل على
الطاووس فمسح رجليه ألنه كان دليال إلبليس على الشجرة فمكث آدم  مائة سنة ال
ﱡﭐ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ
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يرفع رأسه إىل السماء يبكي على خطيئته وقد جلس جلسة احلزين فبعث اهلل جربيل 
فقال السالم عليك يا آدم اهلل عز وجل يقرئك السالم ويقول لك أمل أخلقك بيدي وأنفخ
فيك من روحي أمل أسجد لك مالئكيت أمل أزوجك حواء أميت ما هذا البكاء قال يا جربيل
وما مينعين من البكاء وقد أخرجت من جوار ريب قال له جربيل  يا آدم تكلم هبؤالء
الكلمات فإن اهلل تعاىل غافر ذنبك وقابل توبتك قال فما هن قال قل اللهم إين أسألك حبق
حممد وآل حممد سبحانك اللهم وحبمدك عملت سوء وظلمت نفسي إنه ال يغفر الذنوب
إال أنت وارمحين وأنت خري الرامحني سبحانك وحبمدك ال إله إال أنت عملت سوء
وظلمت نفسي فتب على إنك أنت التواب الرحيم سبحانك وحبمدك ال إله إال أنت
عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر يل وأنت خري الغافرين فهؤالء الكلمات.
يا علي وأهناك عن حيات البيوت إال األفطس واألبتر فإهنما شيطانان.
يا علي وإذا رأيت حية يف رحلك فال تقتلها حىت خترج عليها ثالثا فإن عادت
الرابعة فاقتلها.
يا علي وإذا رأيت حية يف الطريق فاقتلها فإين قد اشترطت على اجلن أن ال يظهروا
يف صورة احليات يف الطريق فمن فعل خلى بنفسه للقتل.
يا على أربع خصال من الشقاء مجود العني وقساوة لقلب وبعد األمل وحب الدنيا.
يا علي أهناك عن أربع خصال عظام احلسد واحلرص والكذب والغضب.
يا علي أال أنبئك بشر الناس قال قلت بلى يا رسول اهلل قال من سافر وحده ومنع
رفده وضرب عبده أال أنبئك بشر من هؤالء مجيعا قلت بلى يا رسول اهلل من ال يرجى
خريه وال يؤمن شره.
يا علي إذا صليت على جنازة فقل اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ماض
فيه حكمك خلقته وﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ نزل بك وأنت خري منزول به اللهم لقنه حجته
وأحلقه بنبيه  وثبته ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱠ فإنه افتقر إليك واستغنيت عنه كان يشهد أن ال إله
إال اهلل فاغفر له وارمحه وال حترمنا أجره وال تفتنا بعده اللهم إن كان زاكيا فزكه وإن كان
خاطئا فاغفر له.
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يا علي وإذا صليت على جنازة امرأة فقل اللهم أنت خلقتها وأنت أحييتها وأنت
أمتها تعلم سرها وعالنيتها جئناك شفعاء هلا فاغفر هلا وارمحها وال حترمنا أجرها وال تفتنا
بعدها وإذا صليت على طفل فقل اللهم اجعله لوالديه سلفا واجعله هلما ذخرا واجعله هلما
رشدا واجعله هلما نورا واجعله هلما فرطا وأعقب والديه اجلنة وال حترمهما أجره وال
تفتنهما بعده.
يا علي إذا توضأت فقل اللهم إين أسألك متام الوضوء ومتام مغفرتك ورضوانك.
يا علي إن العبد املؤمن إذا أتى عليه أربعون سنة أمنه اهلل من الباليا الثالثة اجلنون
واجلذام والربص وإذا أتت عليه ستون سنة فهو يف إقبال وبعد الستني يف إدبار رزقه اهلل
اإلنابة فيما حيب وإذا أتت عليه سبعون سنة أحبه أهل السماوات وصاحل وأهل األرض وإذا
أتت عليه مثانون سنة كتبت له حسناته وحميت عنه سيئاته وإذا أتت عليه تسعون سنة غفر
اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإذا أتت عليه مائة سنة كتب اهلل امسه يف السماء أسري اهلل
يف أرضه وكان حبيس اهلل تعاىل.
يا علي احفظ وصييت أنك على احلق واحلق معك.

انتهى كتاب جواهر كنوز الفتوحات املكية
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