
















 يل ىل مل خل
 تقديم

 احللول:قال الشيخ األكرب يف أهل 
 إال أهل اإلحلاد. باالحتادمن قال باحللول فدينه معلول، وما قال 

 قال الشيخ األكرب حميي الدين ابن عربي

 مرايا يفقه متجليًا  بإطالرمدًااحلمد هلل رب العاملني محدًا أزليا بأبديته وأبديًا بأزليته س
من أرضه  ع خلقهومجي صلوات اهلل ومالئكته ومحلة عرشه الداهرينهر آفاقه محد احلامدين ود

 ءدالئل مبد  أدل الائل ونبينا أصل اجلود وعني الشاهد واملشهود أول األوسيدنا وومسائه على 
أم وان بفاعليته األكو أب تئاأنوار األزيل ومنتهى العروج الكمايل غاية الغايات املتعني بالنش

شباح واح ونور األح األري روثل األعلى اإلهلي هيوىل لعوامل الغري املتناهاإلمكان بقابليته امل
د دنا يف الوجوني سيعاملة للفالق إصباح الغيب دافع الظلمة والريب حمتد التسعة والتسعني رمح

 .ات اهلل عليهفى صلوملصطالواء احلمد واملقام احملمود املربقع بالعماء حبيب اهلل حممد  حبصا
لفيايف ايف  حاالسيهندس يف الغيوب الالهوتية وسرار ومشرق األنوار املوعلى سر األ

ق ع وشخص اإلطالالواق وذجاجلربوتية املصور للهيوىل امللكوتية والوايل للوالية الناسوتية أمن
والباطن  اهر بالربهانية الظتناهاملنطبع يف مرايا األنفس واألمانة اإلهلية ومادة العلوم الغري امل

تحقق ية امللبائان فاحتة مصحف الوجود بسملة كتاب املوجود حقيقة نقطة االشو بالقدرة
قب والنجم الثا اجللي رينلداع الكرار يف معارك االختراع اباملراتب اإلنسانية حيدر آجام اإلب

 .إمام األئمة علّي بن أيب طالب 
ة ضعلعقلية باامل عد الن اإلنسية صورة النفس الكلية جواوعلى اجلوهرة القدسية يف تعيّ 

رة لنار مثرة شجاها عن يبوية عني عيون األسرار الناجية حملاحلقيقة النبوية مطلع األنوار العل
عذراء ل الزهراء الالرسو عني اليقني سيدة نساء العاملني املعروفة بالقدر واجملهولة بالقرب قّرة

 البتول صلوات اهلل عليها.
خلمسة العبائية رسول اهلل رابع احممد  رحيانة وعلى الثاين من شروط ال إله إال اهلل

ائية موضع سر الرسول حاوي كليات األصول حافظ الدين وعيبة العلم معارف األسرار الع
ومعدن الفضائل وباب السلم كهف املعارف وعني الشهود روح املراتب وقلب الوجود 
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مين جامع الكمالني أيب شجرة األمن النور الالمع مين فهرس العلوم اللدين لؤلؤ صدف أنت 
 .حممد احلسن 

وجود وسر امل الز عالرضا مركوعلى النور املتوحد باهلمة العلياء املتوسد بالشهود و
مال األعظم ق بالكتحقه األمت املد واملوجود شخص العرفان وعني العيان نور اهلل وسرّ جالوا

السيادة  والية ايلهادة وونقطة دائرة األزل واألبد املتشخص بألف األحد فاحتة مصحف الش
يل مة كفلعالاب حاألحدية اجلمع الوجودي واحلقيقة الكلية الشهودي كهف اإلمامة وصا

عني سان الإن ن وللوجوديد املرسلني واخلارج عن حميط األالدين الوارث خبصوصيات سي
س املقدّ  عشاقومضمون اإلبداع مذوق األذواق ومشوق األشواق مطلب احملبني ومقصد ال

 .الشني أيب عبد اهلل احلسني  عن
هامة شلك الفوكيت روح جسد اإلمامة مشس وعلى آدم أهل البيت املنزه عنه كيت 

ازن شهود خ الجل تعمية االختراع سر اهلل يف الوجود إنسان عني عمضمون كتاب اإلبدا
جة ان احللعرفكنوز الغيوب واقف أمور احملب واحملبوب مطلع نور اإلميان كاشف سر ا

اإلهلي يف  ة السرشهادقاطعة والدرة الالمعة مثرة شجرة طوىب القدسية أزل الغيب وأبد الال
 .سني بن احل علي ستر العبادة وتد األوتاد رزين العباد إمام العاملني وجممع البحرين

آجام  ضرغام وجودوعلى باقر العلوم وشخص العامل واملعلوم ناطقة الوجود نسخة امل
راري حافظ لى الدطة عل كاشف احلياة السارية يف اجملاري النور املنبساملعارف املنكشف لك

ورية الفلك ئق النلدقااق الظهورية دقيقة يوارث علوم املرسلني حقيقة احلقا املعارج اليقني
تند من ملستقيم املسالصراط يم ااجلارية يف اللجج الغامرة واحمليط علمه بالزبر الغابرة النبأ العظ

 .فر حممد بن علي كل ويل أيب جع
ج األزيل املوا لبحراوعلى ُأستاد العامل وسيد الوجود مرتقى املعارج ومنتهى الصعود 

 م معّلم علومالفهو ايةوالسراج الوهاب األبدي ناقد خزائن املعارف والعلوم حمتد العقول وهن
لربازخ ابرزخ  ثيقىاألمساء دليل طرق السماء الكون اجلامع احلقيقي والعروة الوثقى الو

له سراره ومسائكاشف أله الوجامع األضداد نور اهلل باهلداية واإلرشاد املستمع القرآن من قائل
 مطلع الشمس األبد جعفر بن حممد عليه صلوات اهلل امللك األحد.

لسر واوع والسقف املرفوعلى شجرة الطور والكتاب املسطور والبيت املعمور 
 شرف والكرامةنشأ المة مجور وآيه النور كليم أمين اإلمااملستور والرق املنشور والبحر املس

إكسري  قيينرج اليمعا زجاجة األشباح ماء التخمري األربعيين غاية ءنور مصباح األرواح جال
آلمر للصور فوية املصطافلزات العرفاء معيار نقود األصفياء مركز األئمة العلوية حمور فلك 

يه صلوات علعفر بن ج النور األنور أيب ابراهيم موسىواألشكال بقبول االصطبار واالنتقال 
 امللك األكرب.اهلل 
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ويت اجلرب ساننحقائق كما هي النور الالهويت واإلوعلى السر اإلهلي والرائي لل
وح األرواح رحملقق اييب م املطلق والشاهد الغواألصل امللكويت والعامل الناسويت مصداق معّل

وث غقدسية ال ف النفوست الوجود كهئالطيار يف املنشوجود اوحياة األشباح هندسة امل
يات ت وأبد األزلألبديازل اق اإلمكانية أيجة القاطعة الربانية حمقق احلقانسية احلاألقطاب اال

رى دية إمام الوالواح صالتالكنز الغييب والكتاب الالرييب قرآن اجملمالت األحدية وفرقان املف
 .الرضا  بدر الدجى أيب حممد علّي بن موسى

 وسرّ  تداقّيق املوعلى باب اهلل املفتوح وكتاب اهلل املشروح ماهية املاهيات مطل
بل الوجدان حنيله  ع منالعرفان واملنقط تدود املنطبع يف مرآميات الوجود ظل اهلل املالسرّ 

 ل أديبلعقوواغواص حبر القدم حميط الفضل والكرم حامل سر الرسول مهندس األرواح 
اجلواد  ن عليّ مد بون فهرس الكاف والنون غاية الظهور واإلجياد حمئاء والشمعلمة األمس

. 
عارف صل املأسلم وعلى الداعي إىل احلق أمني اهلل على اخللق لسان الصدق وباب ال
إلبداع عني ا نسانومنبت العلم منجي أرباب املعادات ومنقذ أصحاب الضالالت والبدعات إ

غيوب افظ الح بجوجة الثقلني مفتاح خزائن الوحملكونني وأمنوذج أصول االختراع مهجة ا
 طيار جو األزل واألبد علّي بن حممد صلوات اهلل امللك األحد.

ى ذوي جة علواحل ثر واملفاخر الشاهد ألرباب الشهودئاوعلى البحر الزاخر زين امل
دم القاف قاء قق الربانية متنوع أجناس عوامل السبحانية عنيحقاف حدود اجلحود معرّ 

ة وعاء األمان اهلمم رقاةطاووس روضة الفضل والكرم العامل مبا جرى به اللوح والقلم القائم م
 .وحميط األمة مطلع النور املصطفوي احلسن بن علي العسكري 

طب ق لألصوصل امعراج العقول مو وعلى سر السرائر العلية وخفي األرواح القدسية
مال مع اجليع وجمالنشأة ومنشأ الكمال مجال اجلمرحى الوجود مركز دائرة الشهود كمال 

ملصطفوية ا تلمرآلاذي الثابت يف األبود احمل الوجود املعلوم والعلم املوجود السائل حنوه
لوجودية اق يبية احلقاالربو سراراألاملترشح بأنوار اإلهلية واملريب بوواملتحقق باألسرار املرتضوية 

اص مي غواهي ملتنظم اإلهلي احلاوي للنشآت الغري اق الشهودية االسم األعيقسام الدقا
ة  األكرب غايوس اهللنام ية طور جتلي األلوهية نار شجرة الناسوتيةالرمحانية مسلك آية الرمح

اسم حممد بن يب القلن أللخلق أمان ناظم مناظم السر والع ان الذيالبشر أب الوقت موىل الزم
 احلسن صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.

ائ  من كالم العارف الشيخ األكبر محيي  الينين ابين يربي  ال ي
األننلس  الم بوع ف  كتاب ] شير  لياواج اريارنع معليوم 

زبريان وسياة الخانم إلي  المخينوم ل لاشييخ فهللايب   بين رو -
 .  قم 293اإللبران  لفحة 

 (154،150ص – 33ج –)ماحقاج إحقاق الحق 
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 املؤلفمقدمة 

باألدلة  ملؤيدةاائد ال فصال يف العقدي أن أجعل يف هذا الكتاب أوع عنقلنا ورمبا وق
ملتعرض المزيد لب لالقاطعة والرباهني الساطعة مث رأيت أن ذلك تشغيب على املتأهب الطا

 ن الفكر وقعدحملل مرغ النفحات اجلود بأسرار الوجود فإن املتأهب إذا لزم اخللوة والذكر وف
 سرار اإلهليةه واألبعلم ه حينئذ مينحه اهلل تعاىل ويعطيه من الء له عند باب ربفقريا ال شي

  يت ىت نت مت زت رت﴿واملعارف الربانية اليت أثىن اهلل سبحانه هبا على عبده خضر فقال 
. [282البقرة:]﴾حل جل مك لك خك﴿. وقال تعاىل [65الكهف:]﴾ىث نث مث زث رث

 جخ مح  جح مج﴿. وقال [29األنفال:]﴾ىت نت مت زت  رت يب﴿وقال 
ة ثني سنجة ثال. قيل للجنيد مبا نلت ما نلت فقال جبلوسي حتت تلك الدر[28احلديد:]﴾مخ

حصل وت فيميال  وقال أبو يزيد أخذمت علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن احلي الذي
دها كل غيب عنيما  لصاحب اهلمة يف اخللوة مع اهلل وبه جلت هبته وعظمت منته من العلوم

ظر العقلي اء النا ورر وبرهان ليست له هذه احلالة فإهنمتكلم على البسيطة بل كل صاحب نظ
 :إذ كانت العلوم على ثالث مراتب

وهو كل علم حيصل لك ضرورة أو عقيب نظر يف دليل بشرط العثور  :علم العقل
على وجه ذلك الدليل وشبهه من جنسه يف عامل الفكر الذي جيمع وخيتص هبذا الفن من 

 منه صحيح ومنه فاسد.العلوم وهلذا يقولون يف النظر 
علم األحوال وال سبيل إليها إال بالذوق فال يقدر عاقل على أن  :والعلم الثاني

حيدها وال يقيم على معرفتها دليال كالعلم حبالوة العسل ومرارة الصرب ولذة اجلماع والعشق 
إال والوجد والشوق وما شاكل هذا النوع من العلوم فهذه علوم من احملال أن يعلمها أحد 

بأن يتصف هبا ويذوقها وشبهها من جنسها يف أهل الذوق كمن يغلب على حمل طعمه املرة 
 الصفراء فيجد العسل مرا وليس كذلك فإن الذي باشر حمل الطعم إمنا هو املرة الصفراء.

علوم األسرار وهو العلم الذي فوق طور العقل وهو علم نفث روح  :والعلم الثالث
ه النيب والويل وهو نوعان نوع منه يدرك بالعقل كالعلم األول من القدس يف الروع خيتص ب

هذه األقسام لكن هذا العامل به مل حيصل له عن نظر ولكن مرتبة هذا العلم أعطت هذا 
اآلخر والنوع اآلخر على ضربني ضرب منه يلتحق بالعلم الثاين لكن حاله أشرف والضرب 

الكذب إال أن يكون املخرب به قد ثبت صدقه دخلها الصدق ومن علوم األخبار وهي اليت ي
عند املخرب وعصمته فيما خيرب به ويقوله كإخبار األنبياء صلوات اهلل عليهم عن اهلل كإخبارهم 

اخلرب وقوله يف القيامة إن فيها حوضا أحلى من  باجلنة وما فيها فقوله إن مث جنة من علم
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ومثله من علوم العقل  ء معهن اهلل وال شيوهو علم الذوق وقوله كا العسل من علم األحوال
املدركة بالنظر فهذا الصنف الثالث الذي هو علم األسرار العامل به يعلم العلوم كلها 
ويستغرقها وليس صاحب تلك العلوم كذلك فال علم أشرف من هذا العلم احمليط احلاوي 

السامعني له معصوما هذا على مجيع املعلومات وما بقي إال أن يكون املخرب به صادقا عند 
شرطه عند العامة وأما العاقل اللبيب الناصح نفسه فال يرمي به ولكن يقول هذا جائز عندي 
أن يكون صدقا أو كذبا وكذلك ينبغي لكل عاقل إذا أتاه هبذه العلوم غري املعصوم وإن كان 

ال يلزمه تكذيبه  صادقا يف نفس األمر فيما أخرب به ولكن كما ال يلزم هذا السامع له صدقه
ولكن يتوقف وإن صدقه مل يضره ألنه أتى يف خربه مبا ال حتيله العقول بل مبا جتوزه أو تقف 
عنده وال يهد ركنا من أركان الشريعة وال يبطل أصال من أصوهلا فإذا أتى بأمر جوزه العقل 

نت حالة وسكت عنه الشارع فال ينبغي لنا أن نرده أصال وحنن خمريون يف قبوله فإن كا
املخرب به تقتضي العدالة مل يضرنا قبوله كما نقبل شهادته وحنكم هبا يف األموال واألرواح 
وإن كان غري عدل يف علمنا فننظر فإن كان الذي أخرب به حقا بوجه ما عندنا من الوجوه 

بة فإهنا شهادة مكتو بشيءاملصححة قبلناه وإال تركناه يف باب اجلائزات ومل نتكلم يف قائله 
وأنا أوىل من نصح نفسه يف  [19الزخرف:]﴾مخ جخ  مح﴿نسأل عنها قال تعاىل 

ذلك ولو مل يأت هذا املخرب إال مبا جاء به املعصوم فهو حاك لنا ما عندنا من رواية عنه فال 
فائدة زادها عندنا خبربه وإمنا يأتون رضي اهلل عنهم بأسرار وحكم من أسرار الشريعة مما هي 

 فكر والكسب وال تنال أبدا إال باملشاهدة واإلهلام وما شاكل هذه الطرق.خارجة عن قوة ال
 :قاللقول الرضي من حفدة علي بن أيب طالب كرم اهلل وجهه معىن إذ 

 يييييييا رب اييييييوور ياييييييم لييييييو  بييييييو  بيييييي 

 والسييييييييتحب راييييييييياب مسيييييييييامون نمييييييييي 

 

 
 لقيييييييب ليييييي   نييييييج مميييييين يعبيييييين الو نييييييا

 ييييييييرون  قيييييييبـ ميييييييا ي تونييييييي  حس   ييييييي نا

 

ه ورتبت لعلمادات أبرار فيما أحسب واشتهر عنهم قد عرفوا هذا فهؤالء كلهم سا
خذ عليهم يف ال يأ ف أنومنزلة أكثر العامل منه وإن األكثر منكرون له وينبغي للعاقل العار

وسى نكار مان إإنكارهم فإنه يف قصة موسى مع خضر مندوحة هلم وحجة للطائفتني وإن ك
 ال سبيل إىل ن لكنهنكريذه القصة عينها حنتج على املعن نسيان لشرطه ولتعديل اهلل إياه وهب

 .[78الكهف:]﴾نث  مث زث رث﴿خصامهم ولكن نقول كما قال العبد الصاحل هذا 
 الشيخ األكبر محي  النين ابن يرب 
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 أهل احلق يف سرية إىل احلق ةطريق

هتم بني جناالطال مننياعلم أن الطريق إىل اهلل تعاىل الذي سلكت عليه اخلاصة من املؤ
 ودواع واعثبدون العامة الذين شغلوا أنفسهم بغري ما خلقت له إنه على أربع شعب 

ة حقوق ق ثالثقائث واألخالق واحلوأخالق وحقائق والذي دعاهم إىل هذه الدواعي والبواع
وه ال ن يعبدأيهم فرضت عليهم حق هلل وحق ألنفسهم وحق للخلق فاحلق الذي هلل تعاىل عل

ن مه شرع بأمر حلق الذي للخلق عليهم كف األذى كله عنهم ما مل ييشركوا به شيئا وا
 ال سبيل إىل ع فإنهشر مل ينه عنهمعهم على االستطاعة واإليثار ما إقامة حد وصنائع املعروف

لطرق إال اا من هبكوا موافقة الغرض إال بلسان الشرع واحلق الذي ألنفسهم عليهم أن ال يسل
ا فس اآلبية إمنإن النبع فجناهتا وإن أبت فلجهل قام هبا أو سوء طالطريق اليت فيها سعادهتا و

علم من  الدين فإن حيملها على إتيان األخالق الفاضلة دين أو مروءة فاجلهل يضاد الدين
 العلوم وسوء الطبع يضاد املروءة.

خلاطر نفر ا يسمىمث نرجع إىل الشعب األربع فنقول الدواعي مخسة اهلاجس السبيب و
و تعظيم أغبة أو رهبة شياء رثة أرادة مث العزم مث اهلمة مث النية والبواعث هلذه الدواعي ثالمث اإل

 ده ورغبة فيهيما عنفغبة والرغبة رغبتان رغبة يف اجملاورة ورغبة يف املعاينة وإن شئت قلت ر
ه. مجعك بنك وعوالرهبة ورهبتان رهبة من العذاب ورهبة من احلجاب والتعظيم إفراده 

سمني قي على تعدخالق على ثالثة أنواع خلق متعد وخلق غري متعد وخلق مشترك. فاملواأل
القدرة  ذى معل األمتعد مبنفعة كاجلود والفتوة ومتعد بدفع مضرة كالعفو والصفح واحتما

كالصرب على شترك فامل على اجلزاء والتمكن منه وغري املتعدي كالورع والزهد والتوكل. وأما
 سط الوجه.الذي من اخللق وب

وأما احلقائق فعلى أربعة حقائق ترجع إىل الذات املقدسة وحقائق ترجع إىل الصفات 
املنزهة وهي النسب وحقائق ترجع إىل األفعال وهي كن وأخواهتا وحقائق ترجع إىل 
املفعوالت وهي األكوان واملكونات وهذه احلقائق الكونية على ثالث مراتب علوية وهي 

هي احملسوسات وبرزخية وهي املخيالت. فأما احلقائق الذاتية فكل املعقوالت وسفلية و
مشهد يقيمك احلق فيه من غري تشبيه وال تكييف ال تسعه العبارة وال تومئ إليه اإلشارة. 
وأما احلقائق الصفاتية فكل مشهد يقيمك احلق فيه تطلع منه على معرفة كونه سبحانه عاملا 

األمساء والصفات املختلفة واملتقابلة واملتماثلة. وأما احلقائق قادرا مريدا حيا إىل غري ذلك من 
 الكونية فكل مشهد يقيمك احلق فيه تطلع منه على معرفة األرواح والبسائط واملركبات

واألجسام واالتصال واالنفصال. وأما احلقائق الفعلية فكل مشهد يقيمك فيه تطلع منه على 
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ب خاص لكون العبد ال فعل له وال أثر لقدرته احلادثة معرفة كن وتعلق القدرة باملقدور بضر
املوصوف هبا. ومجيع ما ذكرناه يسمى األحوال واملقامات فاملقام منها كل صفة جيب 
الرسوخ فيها وال يصح التنقل عنها كالتوبة. واحلال منها كل صفة تكون فيها يف وقت دون 

شروطا بشرط فتنعدم لعدم شرطها أو يكون وجودها م وقت كالسكر واحملو والغيبة والرضى
كالصرب مع البالء والشكر مع النعماء وهذه األمور على قسمني. قسم كماله يف ظاهر 
اإلنسان وباطنه كالورع والتوبة وقسم كماله يف باطن اإلنسان مث إن تبعه الظاهر فال بأس 

باطن. مث إن هذه كالزهد والتوكل وليس مث يف طريق اهلل تعاىل مقام يكون يف الظاهر دون ال
املقامات منها ما يتصف به اإلنسان يف الدنيا واآلخرة كاملشاهدة واجلالل واجلمال واألنس 
واهليبة والبسط ومنها ما يتصف به العبد إىل حني موته إىل القيامة إىل أول قدم يضعه يف اجلنة 

ني موته ويزول عنه كاخلوف والقبض واحلزن والرجاء ومنها ما يتصف به العبد إىل ح
كالزهد والتوبة والورع واجملاهدة والرياضة والتخلي والتحلي على طريق القربة ومنها ما 

فهذا وفقنا اهلل وإياك قد  .يزول لزوال شرطه ويرجع لرجوع شرطه كالصرب والشكر والورع
بينت لك الطريق مرتب املنازل ظاهر املعاين واحلقائق على غاية اإلجياز والبيان واالستيفاء 

 .العام فإن سلكت وصلت واهلل سبحانه يرشدنا وإياك
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 املسائل السبع التي خيتص بعلمها أهل احلق

يعتص  فها ملن عرومدار العلم الذي خيتص به أهل اهلل تعاىل على سبع مسائل م :فصل
طاب احلق خمعرفة يات ومن علم احلقائق وهي معرفة أمساء اهلل تعاىل ومعرفة التجل شيءعليه 

عرفة ئقه ومة حقابلسان الشرع ومعرفة كمال الوجود ونقصه ومعرفة اإلنسان من جهعباده 
 .ف اخليايل ومعرفة العلل واألدويةالكش

يف النظر بصحة العقائد جهة علم الكالم ، مث نرجع إىل السبب الذي ألجله  :تتمة
كالم فمن ذلك منعنا املتأهب لتجلى احلق إىل قلبه من النظر يف صحة العقائد من جهة علم ال

أن العوام بال خالف من كل متشرع صحيح العقل عقائدهم سليمة وإهنم مسلمون مع أهنم 
مل يطالعوا شيئا من علم الكالم وال عرفوا مذاهب اخلصوم بل أبقاهم اهلل تعاىل على صحة 

ق الفطرة وهو العلم بوجود اهلل تعاىل بتلقني الوالد املتشرع أو املريب وإهنم من معرفة احل
سبحانه وتنزيهه على حكم املعرفة والتنزيه الوارد يف ظاهر القرآن املبني وهم فيه حبمد اهلل 
على صحة وصواب ما مل يتطرق أحد منهم إىل التأويل فإن تطرق أحد منهم إىل التأويل 
خرج عن حكم العامة والتحقق بصنف ما من أصناف أهل النظر والتأويل وهو على حسب 

ي اهلل تعاىل فأما مصيب وإما خمطئ بالنظر إىل ما يناقض ظاهر ما جاء به تأويله وعليه يلق
الشرع فالعامة حبمد اهلل سليمة عقائدهم ألهنم تلقوها كما ذكرناه من ظاهر الكتاب العزيز 
التلقي الذي جيب القطع به وذلك أن التواتر من الطرق املوصلة إىل العلم وليس الغرض من 

علوم أنه على حد ما علمناه من غري ريب وال شك والقرآن العزيز قد العلم إال القطع على امل
ثبت عندنا بالتواتر أنه جاء به شخص ادعى أنه رسول من عند اهلل تعاىل وأنه جاء مبا يدل 
على صدقه وهو هذا القرآن وأنه ما استطاع أحد على معارضته أصال فقد صح عندنا بالتواتر 

هبذا القرآن الذي بني أيدينا اليوم وأخرب أنه كالم اهلل وثبت هذا  أنه رسول اهلل إلينا وأنه جاء
كله عندنا تواتر فقد ثبت العلم به أنه النبأ احلق والقول الفصل. واألدلة مسعية وعقلية وإذا 
حكمنا على أمر حبكم ما فال شك فيه أنه على ذلك احلكم. وإذا كان األمر على ما قلناه 

القرآن العزيز وهو مبنزلة الدليل العقلي يف الداللة إذ هو الصدق فيأخذ املتأهب عقيدته من 
. فال حيتاج املتأهب [42فصلت:]﴾ين ىن نن من رنزن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك﴿ :الذي

مع ثبوت هذا األصل إىل أدلة العقول إذ قد حصل الدليل القاطع الذي عليه السيف معلق. 
نا ربك فأنزل اهلل تعاىل عليه سورة انسب ل واإلصفاق عليه حمقق عنده قالت اليهود حملمد 

فأثبت الوجود  ﴾يل ىل مل خل﴿اإلخالص ومل يقم هلم من أدلة النظر دليال واحدا فقال 
 ﴾حن جن  يم ىم﴿فنفى اجلسم  ﴾  خم حم﴿فنفى العدد وأثبت األحدية هلل سبحانه  ﴾يل﴿
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فنفى الصاحبة كما نفى  [4-1اإلخالص:]﴾مه جه ين ىن من﴿فنفى الوالد والولد 
فيطلب صاحب الدليل العقلي  [22األنبياء:]﴾جض مص خص حص مس خس حس﴿الشريك بقوله 

ليت شعري هذا قل وقد دل على صحة هذا اللفظ فيا الربهان على صحة هذه املعاين بالع
الذي يطلب يعرف اهلل من جهة الدليل ويكفر من ال ينظر كيف كانت حالته قبل النظر ويف 

ثبت عنده أن حممدا رسول اهلل إليه أو حال النظر هل هو مسلم أم ال وهل يصلي ويصوم أو 
إن اهلل موجود فإن كان معتقدا هلذا كله فهذه حالة العوام فليتركهم على ما هم عليه وال 
يكفر أحدا وإن مل يكن معتقدا هلذا إال حىت ينظر ويقرأ علم الكالم فنعوذ باهلل من هذا 

هذا العلم رضي اهلل عنهم ما املذهب حيث أداه سوء النظر إىل اخلروج عن االميان وعلماء 
وضعوه وصنفوا فيه ما صنفوه ليثبتوا يف أنفسهم العلم باهلل وإمنا وضعوه إرداعا للخصوم 

خاصة أو  الذين جحدوا اإلله أو الصفات أو بعض الصفات أو الرسالة أو رسالة حممد 
تعلق هبذا حدوث العامل أو اإلعادة إىل هذه األجسام بعد املوت أو احلشر والنشر وما ي

الصنف وكانوا كافرين بالقرآن مكذبني به جاحدين له فطلب علماء الكالم إقامة األدلة 
تهم إىل إبطال ما ادعينا صحته خاصة حىت ال يشوشوا لعليهم على الطريقة اليت زعموا أهنا أد

على العوام عقائدهم فمهما برز يف ميدان اجملادلة بدعي برز له أشعري أو من كان من 
ب علم النظر ومل يقتصروا على السيف رغبة منهم وحرصا على إن يردوا واحدا إىل أصحا

بالربهان إذ الذي كان يأيت باألمر املعجز على صدق  االميان واالنتظام يف سلك أمة حممد 
فالربهان عندهم قائم مقام تلك املعجزة يف حق من عرف  دعواه قد فقد وهو الرسول 

إسالما من الراجع بالسيف فإن اخلوف ميكن أن حيمله على النفاق  فإن الراجع بالربهان أصح
وصاحب الربهان ليس كذلك. فلهذا رضي اهلل عنهم وضعوا علم اجلوهر والعرض ال غري 
ويكفي يف املصر منه واحد فإذا كان الشخص مؤمنا بالقرآن أنه كالم اهلل قاطعا به فليأخذ 

ء من املخلوقات أو يشبه بحانه نفسه أن يشبهه شيعقيدته منه من غري تأويل وال ميل فنزه س
 هل مل خل حل جل﴿و [11الشورى:]﴾مه جه ين﴿ :شيئا بقوله تعاىل

 من خن  حن جن يم ىم﴿وأثبت رؤيته يف الدار اآلخرة بظاهر قوله  .[180الصافات:]﴾جم
وانتفت اإلحاطة  [15املطففني:]﴾مك لك اك يق  ىق يف﴿و [23-22القيامة:]﴾ىن

 هي مي هن من﴿وثبت كونه قادرا بقوله  [103األنعام:]﴾خي  حي جي﴿بدركه بقوله 
وثبت كونه  [12الطالق:]﴾ هش مش هس مس﴿وثبت كونه عاملا بقوله  [120املائدة:]﴾َّـ

 [1اجملادلة:]﴾ىل مل خل﴿وثبت كونه مسيعا بقوله  .[16الربوج:]﴾خص حص مس﴿مريدا بقوله 
 يئ﴿وثبت كونه متكلما بقوله  .[14العلق:]﴾يم ىم مم خم حم﴿وثبت كونه بصريا بقوله 

 حئ  جئ يي ىي ني﴿وثبت كونه حيا بقوله  [164النساء:]﴾مب  زب رب
 .[43النحل:]﴾حم جم يل ىل مل خل﴿وثبت إرسال الرسل بقوله  .[255البقرة:]﴾خئ
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وثبت أنه آخر األنبياء بقوله  .[29الفتح:]﴾ىل مل خل﴿بقوله تعاىل  وثبتت رسالة حممد 
 ﴾مك لك اك  يق﴿وثبت أن كل ما سواه خلق له بقوله  .[40األحزاب:] ﴾مف خف﴿
 .[56الذاريات:] ﴾ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ﴿وثبت خلق اجلن بقوله تعاىل  .[62مر:الز]

إىل  .[55طه:]﴾يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب﴿وثبت حشر األجساد بقوله 
أمثال هذا مما حتتاج إليه العقائد من احلشر والنشر والقضاء والقدر واجلنة والنار والقرب وامليزان 

 زت رت﴿للمعتقد أن يعتقده قال تعاىل  البدواحلوض والصراط واحلساب والصحف وكل ما 
بطلب معارضته والعجز عن  وأن هذا القرآن معجزته  .[38األنعام:] ﴾يت ىت نت مت

    مث قطع أن املعارضة ال تكون أبدا بقوله .[23البقرة:]﴾مج  حج مث هت﴿ذلك يف قوله 
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن﴿
   ارضته وإقراره بأن األمر عظيم فيه فقالوأخرب بعجز من أراد مع .[88اإلسراء:]﴾ٌّ

ففي القرآن العزيز للعاقل غنية  .[24املدثر:]﴾يي  ىي مي خي حي﴿إىل قوله  ﴾ِإنَُّه َفكََّر وَقدََّر﴿
 مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني﴿كبرية ولصاحب الداء العضال دواء وشفاء كما قال 

درجات ومقنع شاف ملن عزم على طريق النجاة ورغب يف مسو ال .[82اإلسراء:]﴾هئ
وترك العلوم اليت تورد عليها الشبه والشكوك فيضيع الوقت وخياف املقت إذ املنتحل لتلك 
الطريقة قلما ينجو من التشغيب أو يشتغل برياضة نفسه وهتذيبها فإنه مستغرق األوقات يف 

وميكن إن مل تقع  إرداع اخلصوم الذين مل يوجد هلم عني ودفع شبه ميكن إن وقعت للخصم
 ع وقد ال تقع وإذا وقعت فسيف الشريعة أردع وأقطع.فقد تق

 به هذا قوله ا جئت ومبيبأمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل وحىت يؤمنوا 
 ه فكيف خبصم قيل ل فيما ومل يدفعنا جملادلتهم إذا حضروا إمنا هو اجلهاد والسيف إن عاند

 ا وقع لنا يفمن مع حنإمنا عينا وال قال لنا شيئا ومتوهم نقطع الزمان مبجادلته وما رأينا له 
وإن كان  قصدوا خرياونفوسنا ونتخيل أنا مع غرينا ومع هذا فإهنم رضي اهلل عنهم اجتهدوا 

التطويل  ولوال قصدهالذي تركوا أوجب عليهم من الذي شغلوا نفوسهم به واهلل ينفع الكل ب
ر الناس بل يه أكثاج إلالكالم مع شرفه ال حيتلتكلمت على مقامات العلوم ومراتبها وإن علم 

ذلك بل يسوا كلدين شخص واحد يكفي منه يف البلد مثل الطبيب والفقهاء العلماء بفروع ال
ات لكفاية ولو منية واالغ الناس حمتاجون إىل الكثرة من علماء الشريعة ويف الشريعة حبمد اهلل

اجلسماين جلسم وض وانظر مثل اجلوهر والعراإلنسان وهو ال يعرف اصطالح القائلني بعلم ال
ب عليهم من ما أوجاس عوالروح والروحاين مل يسأله اهلل تعاىل عن ذلك وإمنا يسأل اهلل الن

 .التكليف خاصة واهلل يرزقنا احلياء منه
الصفات الذاتية للموصوف هبا وإن تعددت فال تدل على تعدد املوصوف يف  :مسألة

 .معقولة يف التمييز بعضها من بعضوإن كانت  نفسه لكوهنا جمموع ذاته
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السلخ لع وكل صورة يف العامل عرض يف اجلوهر وهي اليت يقع عليها اخل :مسألة
 والقسمة يف الصورة ال يف اجلوهر. ،واجلوهر واحد
ه يطلبها املألووبها األلوهة مرتبة للذات ال يستحقها إال اهلل فطلبت ما هو طل :مسألة

لوهة طلت األنا لبالرابط ملا ذكر ء فلو ظهر هذا السرت غنية عن كل شيوهي تطلبه والذا
نه وهو عتفعوا ي ارأومل يبطل كمال الذات وظهر هنا مبعىن زال كما يقال ظهروا عن البلد 

 سر لو ظهر لبطلت األلوهية. لأللوهيةقول اإلمام 
ا فقوله بصورهت ال ااألعيان ال تنقلب واحلقائق ال تتبدل فالنار حترق حبقيقته :مسألة

خطاب للصورة وهي اجلمرات وأجرام اجلمرات  [69األنبياء:]﴾مح جح مج حج﴿تعاىل 
 رة.حلرااحمرقة بالنار فلما قام النار هبا مسيت نارا فتقبل الربد كما قبلت 

ج إىل فيحتا ائدةزالبقاء استمرار الوجود مثال على الباقي ال غري ليس بصفة  :مسألة
بقاء وإمنا  اج إىلحيت مذهب األشاعرة يف احملدث فإن البقاء عرض فال بقاء ويتسلسل إال على
 .ذلك يف بقاء احلق تعاىل

ال ل من قا قواالختالف يف االسم واملسمى والتسمية اختالف يف اللفظ فأم :مسألة
فكالنهي بالسفر باملصحف إىل   [1األعلى:]﴾ري ٰى ين﴿و [78ن:الرمح]﴾ىب نب مب﴿

سمى على إن االسم هو امل َّ مل يك ُّٱـ جة بأرض العدو وأما القول يف احل
ان لكان ولو ك سمىفاملعبود األشخاص فنسبة األلوهية عبدوا فال حجة يف إن االسم هو امل

 .حبكم اللغة والوضع ال حبكم املعىن
 ري.وجود املمكنات لكمال مراتب الوجود الذايت والعرفاين ال غ :مسألة
على  سر أو جتل فقد وجد املمكنكل ممكن منحصر يف أحد قسمني يف  :مسألة

مال وقد لق الكخصور أقصى غاياته وأكملها فال أكمل منه ولو كان األكمل ال يتناهى ملا ت
 .وجد مطابقا للحضرة الكمالية فقد كمل

دراك و اإلاملعلومات منحصرة من حيث ما تدرك به يف حس ظاهر وباطن وه :مسألة
ال  اخليالرة فكان معىن وخياال إن كان صو النفسي وبديهة وما تركب من ذلك عقال إن

صور ل أن يخليايركب إال يف الصور خاصة فالعقل يعقل ما يركب اخليال وليس يف قوة ا
 .بعض ما يركبه العقل ولالقتدار اإلهلي سر خارج عن هذا كله يقف عنده

احلسن والقبح ذايت للحسن والقبيح لكن منه ما يدرك حسنه وقبحه بالنظر  :مسألة
إىل كمال أو نقص أو غرض أو مالءمة طبع أو منافرته أو وضع ومنه ما ال يدرك قبحه وال 
حسنه إال من جانب احلق الذي هو الشرع فنقول هذا قبيح وهذا حسن وهذا من الشرع 
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خرب ال حكم وهلذا نقول بشرط الزمان واحلال والشخص وإمنا شرطنا هذا من أجل من يقول 
أو حدا ويف إيالج الذكر يف الفرج سفاحا ونكاحا فمن حيث هو  يف القتل ابتداء أو قودا

 .واحد [هو أمر]إيالج 
اح  السفدة يفلسنا نقول كذلك فإن الزمان خمتلف ولوازم النكاح غري موجو :حننو

يد يف زمان ة من زحلركن لو كان عني احملرم واحدا فاء ليس زمان حترميه إن حتليل الشيوزما
من زيد  ة اليتحلركاهي و يف الزمان اآلخر وال احلركة اليت من عمر ما ليس هي احلركة منه

م أبدا فقد عل  تعودبح الفالقبيح ال يكون حسنا أبدا ألن تلك احلركة املوصوفة باحلسن أو الق
ان قبيحا أن ء إذا كلشياحلق ما كان حسنا وما كان قبيحا وحنن ال نعلم مث إنه ال يلزم من ا

ن حا كحسقبي كون أثره حسنا واحلسن أيضا كذلك قد يكون أثرهيكون أثره قبيحا قد ي
ق ما ا فتحقحسن الصدق ويف مواضع يكون أثره قبيحا وكقبح الكذب ويف مواضع يكون أثره

 .نبهناك عليه جتد احلق
ويل لو كان ل احللح قوال يلزم من انتفاء الدليل انتفاء املدلول فعلى هذا ال يص :مسألة

 .ان يف عيسى ألحيا املوتىء كما كاهلل يف شي
رنا لذي أمهو اوال يلزم الراضي بالقضاء الرضي باملقضي فالقضاء حكم اهلل  :مسألة

 .بالرضى به واملقضي احملكوم به فال يلزمنا الرضى به
قيقة هو حإن أريد باالختراع حدوث املعىن املخترع يف نفس املخترع و :مسألة

بقه يف سمثال  غري ريد باالختراع حدوث املخترع علىاالختراع فذلك على اهلل حمال وإن أ
 .الوجود الذي ظهر فيه فقد يوصف احلق على هذا باالختراع

 األزل عامل يفس للارتباط العامل باهلل ارتباط ممكن بواجب ومصنوع بصانع فلي :مسألة
 ا أو معدوماد موجولعاملء معه سواء كان امرتبة فإهنا مرتبة الواجب بالذات فهو اهلل وال شي

م باطل ال هو توهره فيقدر تقدم وجود املمكن فيه وتأخ ونًافمن توهم بني اهلل والعامل َب
ة وقد ألشاعريه احقيقة له فلهذا نزعنا يف الداللة على حدوث العامل خالف ما نزعت إل

 .ذكرناه يف هذا التعليق
العامل وال مثاله وإمنا ال يلزم من تعلق العلم باملعلوم حصول املعلوم يف نفس  :مسألة

العلم يتعلق باملعلومات على ما هي املعلومات عليه يف حيثيتها وجودا وعدما فقول القائل إن 
بعض املعلومات له يف الوجود أربع مراتب ذهين وعيين ولفظي وخطي فإن أراد بالذهن العلم 

ويف كل عامل  فغري مسلم وإن أراد بالذهن اخليال فمسلم لكن يف كل معلوم يتخيل خاصة
يتخيل ولكن ال يصح هذا إال يف الذهين خاصة ألنه يطابق العني يف الصورة واللفظي واخلطي 
ليسا كذلك فإن اللفظ واخلط موضوعان للداللة والتفهيم فال يتنزل من حيث الصورة على 
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ال الصورة فإن زيدا اللفظي واخلطي إمنا هو زاى وياء ودال رقما أو لفظا ما له ميني وال مش
وال جهات وال عني وال مسع فلهذا قلنا ال يتنزل عليه من حيث الصورة لكن من حيث 
الداللة ولذلك إذا وقعت فيه املشاركة اليت تبطل الداللة افتقرنا إىل النعت والبدل وعطف 

 .خل يف الذهين مشاركة أصال فافهمالبيان وال يد
مل ومل  العارف يفمن وجوه املعا كنا حصرنا يف كتاب املعرفة األول ما للعقل :مسألة

وجه من  ابل كلا يقننبه من أين حصل لنا ذلك احلصر فاعلم إن للعقل ثالمثائة وستني وجه
اآلخر فإذا  الوجه عطيهجناب احلق العزيز ثالمثائة وستني وجها ميده كل وجه منها بعلم ال ي

يف  ملسطرةل اللعق ضربت وجوه العقل يف وجوه األخذ فاخلارج من ذلك هي العلوم اليت
فيتلقى  يل عقله دلاللوح احملفوظ الذي هو النفس وهذا الذي ذكرناه كشفا إهليا ال حييل

ل  للعقل األوات اليتتبارتسليما من قائله أعين هذا كما تلقى من القائل احلكيم الثالثة االع
عليه  يدخلف لنظرامن غري دليل لكن مصادرة فهذا أوىل من ذلك فإن احلكيم يدعي يف ذلك 

هذا الذي ألول واعقل مبا قد ذكرناه يف عيون املسائل يف مسألة الدرة البيضاء الذي هو ال
ل للقائل ملنكر أن يقوغاية افا فذكرناه ال يلزم عليه دخل فإنا ما ادعيناه نظرا وإمنا ادعيناه تعري

ئلني القا وبني تكذب ليس له غري ذلك كما يقول له املؤمن به صدقت فهذا فرقان بيننا
 .باالعتبارات الثالثة وباهلل التوفيق

 تعاىل ىل اهللجه إما من ممكن من عامل اخللق إال وله وجهان وجه إىل سببه وو :مسألة
ن ممك فكل حجاب وظلمة تطرأ عليه فمن سببه وكل نور وكشف فمن جانب حقه وكل

    ضنور احملال هومن عامل األمر فال يتصور يف حقه حجاب ألنه ليس له إال وجه واحد ف
 .[3]الزمر:﴾نث مث زث  رث﴿

 فسه إننعن  ن اإلجياد متعلق القدرة وقال احلقدل الدليل العقلي على أ :مسألة
بد فال [40النحل:]﴾جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص﴿الوجود يقع عن األمر اإلهلي فقال 

 االمتثال قد لفنقو لعقلأن ننظر يف متعلق األمر ما هو متعلق القدرة حىت أمجع بني السمع وا
كنني وهو د املمص أحوقع بقوله فيكون واملأمور به إمنا هو الوجود فتعلقت اإلرادة بتخصي

الوجود لعدم وني ابالوجود وتعلقت القدرة باملمكن فأثرت فيه اإلجياد وهي حالة معقولة 
كن ن للممما كا لوالفتعلق اخلطاب باألمر هلذه العني املخصصة بأن تكون فامتثلت فكانت ف

القائل ولوجود قع اعني وال وصف هلا بالوجود يتوجه على تلك العني األمر بالوجود ملا و
 .بتهيؤ املراد يف شرح كن غري مصيب

معقولية األولية للواجب الوجود بالغري نسبة سلبية عن وجود كون الوجوب  :مسألة
لو أن يكون حبيث املطلق فهو أول لكل مقيد إذ يستحيل أن يكون له هناك قدم ألنه ال خي
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الوجوب املطلق فيكون إما هو نفسه وهو حمال وإما قائما به وهو حمال لوجوه منها إنه قائم 
بنفسه ومنها ما يلزم للواجب املطلق لو قام به هذا من االفتقار فيكون إما مقوما لذاته وهو 

 حمال أو مقوما ملرتبته وهو حمال.
ستناد سوى ا لعقلسبة وضعية ال يعقل هلا امعقولية األولية للواجب املطلق ن :مسألة

 نتفت النسبةفعال الوة واملمكن إليه فيكون أوال هبذا االعتبار ولو قدر أن ال وجود ملمكن ق
 األولية إذ ال جتد متعلقا.

 موجود ن هوأعلم املمكنات ال يعلم موجدة إال من حيث هو فنفسه علم وم :مسألة
لك اجلناب ذذا يف ه وهء يؤذن باإلحاطة به والفراغ منيعنه غري ذلك ال يصح ألن العلم بالش

ما وا يكون منه إال مب لعلمحمال فالعلم به حمال وال يصح أن يعلم منه ألنه ال يتبعض فلم يبق ا
 ا نعوتكذا علم به قلنكهو  - ليس - يكون منه هو أنت فأنت املعلوم فإن قيل علمنا ب

ة لك من جمهول ذات ملشاركة فتميزت أنت عندك عنجردته عنها ملا يقتضيه الدليل من نفي ا
فسها فافهم ا يف ن هلحيث ما هي معلومة لنفسها ما هي متيزت لك لعدم الصفات الثبوتية اليت

لو علمته مل يكن هو ولو جهلك مل تكن أنت  [114]طه:﴾ىه مه جه ين﴿ما علمت 
ه ما رتبط بنت مفبعلمه أوجدك وبعجزك عبدته فهو هو هلو ال لك وأنت أنت ألنت وله فأ
ة نقطة الدائرطة بهو مرتبط بك الدائرة مطلقة مرتبطة بالنقطة النقطة مطلقة ليست مرتب

ة باملألوه مرتبط لذاتاالدائرة مرتبطة بالدائرة كذلك الذات مطلقة ليست مرتبطة بك الوهية 
 كنقطة الدائرة.
ات اإلضافبهلا متعلق رؤيتنا احلق ذاته سبحانه ومتعلق علمنا به إثباته إ :مسألة

 املتعلق وإن ختالفلم الوالسلوب فاختلف املتعلق فال يقال يف الرؤية إهنا مزيد وضوح يف الع
 جودة.ا موكان وجوده عني ماهيته فال ننكر أن معقولية الذات غري معقولية كوهن

غموضه لالم حقيقة هذا الك إن العدم هو الشر احملض مل يعقل بعض الناس :مسألة
يوضحوا  فظ وملالل ققني من العلماء املتقدمني واملتأخرين لكن أطلقوا هذهوهو قول احمل

لوجود والشر اري يف اخل معناها وقد قال لنا بعض سفراء احلق يف منازلة يف الظلمة والنور إن
و اخلري ييد وه تقيف العدم يف كالم طويل علمنا إن احلق تعاىل له إطالق الوجود من غري

يه فهذا هو خري ف ي اليه فيقابله إطالق العدم الذي هو الشر احملض الذاحملض الذي ال شر ف
 .معىن قوهلم إن العدم هو الشر احملض

ال يقال من جهة احلقيقة إن اهلل جائز أن يوجد أمرا ما وجائز أن ال يوجده  :مسألة
ئز أن فإن فعله لألشياء ليس مبمكن بالنظر إليه وال بإجياب موجب ولكن يقال ذلك األمر جا

يوجد وجائز أن ال يوجد فيفتقر إىل مرجح وهو اهلل تعاىل وقد تقضينا الشريعة فما رأينا فيها 
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ما يناقض ما قلناه فالذي نقول يف احلق إنه تعاىل جيب له كذا ويستحيل عليه كذا وال نقول 
 جيوز عليه كذا فهذه عقيدة أهل االختصاص من أهل اهلل وأما عقيدة خالصة اخلاصة يف اهلل

تعاىل فأمر فوق هذا جعلناه مبددا يف هذا الكتاب لكون أكثر العقول احملجوبة بأفكارها تقصر 
عن إدراكه لعدم جتريدها وقد انتهت مقدمة الكتاب وهي عليه كالعالوة فمن شاء كتبها فيه 

 .﴾مل يك ىك مك لك  اك﴿ومن شاء تركها 
 مشاهدة مشهد البيعة اإلهلية

زلت ان وناالمي وسائال عما يعلم ملا وصلت إليه مناعلم يا فصيحا ال يتكلم  :قلت
سك رغبة املنا كثرتأعليه يف حضرة اإلحسان أنزلين يف حرمه وأطلعين على حرمه وقال إمنا 

ىن مع ك يف ملليت يف التماسك فإن مل جتدين هنا وجدتين هنا وإن احتجبت عنك يف مجع جت
ك إين لطائف بعض إليك غري مرة يف أين قد أعلمتك يف غري ما موقف من مواقفك وأشرت به

رف أال املعا من طت بهوإن احتجبت فهو جتل ال يعرفه كل عارف إال من أحاط علما مبا أح
 بوبييت ومنهاكرون رفين هلم يف القيامة يف غري الصورة اليت يعرفوهنا والعالمة تراين أجتلى

منك وها  باهلل عوذنجلي نيتعوذون وهبا يتعوذون ولكن ال يشعرون ولكنهم يقولون لذلك امل
ية وعلى الربوببيل  حنن لربنا منتظرون فحينئذ أخرج عليهم يف الصورة اليت لديهم فيقرون
قال  ون فمنشاهدأنفسهم بالعبودية فهم لعالمتهم عابدون وللصورة اليت تقررت عندهم م
ين فمن ره أنكيت لمنهم إنه عبدين فقوله زور وقد باهتين وكيف يصح منه ذلك وعندما جتل

تخيل أنه ية فهو ستورقيدين بصورة دون صورة فتخيله عبد وهو احلقيقة املمكنة يف قلبه امل
ن اخللق ابوا عم غيعبدين وهو جيحدين والعارفون ليس يف اإلمكان خفائي عن أبصارهم ألهن

كل ائي فى أمسوعن أسرارهم فال يظهر هلم عندهم سوائي وال يعقلون من املوجودات سو
د ب وشاه غائهلم وجتلى قالوا أنت املسبح األعلى فليسوا سواء فالناس بنيظهر  شيء

ه ور إليين غيواحد فلما مسعت كالمه وفهمت إشارته وإعالمه جذب شيءوكالمها عندهم 
 وأوقفين بني يديه.
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الذي أخذت من تفصيل نشأته ما سطرته يف  يف معرفة الروح
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 يرفييييييييييييييييييوع فالزمييييييييييييييييييوع زمانييييييييييييييييييا

 ى قييييييي  فييييييييرمو اسيييييييتقاموا فميييييييا يييييييير

 قيييييييييم فبشييييييييير ينييييييييي  ماييييييييياور بيتييييييييي 

 إن  مييييييييييييييييترم فييييييييييييييييرحترم باقييييييييييييييييائ 

 

 

 و وييييييييو يييييييييين نرك سيييييييييرنا مكفيييييييييوف

 قييييييييييييب  نيييييييييييج المحيييييييييييير المتايييييييييييوف

 لقايييييييييييييييوب ت رييييييييييييييييرج مكشييييييييييييييييوف

 فبيييييييييييينا سييييييييييييرع العايييييييييييي  المنيييييييييييييف

 قميييييير الليييييينق مييييييا ايتييييييراع خسييييييوف

 قايييييييييييييج فيييييييييييييي  منلييييييييييييي  ماريييييييييييييوف

  ي سيييييييييييير لييييييييييييو  نيييييييييييي  معييييييييييييروف

 ينييييييييين قيييييييييوم وينييييييييين قيييييييييوم ل ييييييييييف

 شيييييييييريفإنميييييييييا يعيييييييييرف الشيييييييييريف ال

 وففتيييييييييييييييوالوم اليييييييييييييييرحيم الييييييييييييييير 

 يييييييييييين  يييييييييييواف بذاتييييييييييي  تحرييييييييييييف

 ب ميييييييييييييان ميييييييييييييا ينييييييييييييينع تخوييييييييييييييف

  و يعيشييييييييوا فييييييييال وب ميييييييينرم نظيييييييييف

 

 خماطبات التعليم واأللطاف بسر الكعبة من الوجود والطواف
ومد اليمني فقبلتها ووصلتين الصورة اليت تعشقتها فتحول يل يف صورة احلياة فتحولت 

مل حتسين السرية وقبضت ميينها  :الصورة تبايع الصورة فقالت هلا له يف صورة املمات فطلبت
مث حتول يل يف صورة البصر فتحولت له  ما عرفت هلا يف عامل الشهادة كنهًا :عنها وقالت هلا

يف صورة من عمي عن النظر وذلك بعد انقضاء شوط وختيل نقض شرط فطلبت الصورة 
كورة مث حتول يل يف صورة العلم األعم فتحولت له يف تبايع الصورة فقالت هلا مثل املقالة املذ

صورة اجلهل األمت فطلبت الصورة تبايع الصورة فقالت هلا املقالة املشهورة مث حتول يل يف 
صورة مساع النداء فتحولت له يف صورة الصمم عن الدعاء فطلبت الصورة تبايع الصورة 

طاب فتحولت له يف صورة اخلرس عن فأسدل احلق بينهما ستوره مث حتول يل يف صورة اخل
اجلواب فطلبت الصورة تبايع الصورة فأرسل احلق بينهما رقوم اللوح وسطوره مث حتول يل يف 
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صورة اإلرادة فتحولت له يف صورة قصور احلقيقة والعادة فطلبت الصورة تبايع الصورة 
فتحولت له يف صورة فأفاض احلق بينهما ضياءه ونوره مث حتول يل يف صورة القدرة والطاقة 

العجز والفاقة فطلبت الصورة تبايع الصورة فأبدى احلق للعبد تقصريه فقلت ملا رأيت ذلك 
اإلعراض وما حصل يل متام اآلمال واألغراض مل أبيت علي ومل تف بعهدي فقال يل أنت 
أبيت على نفسك يا عبدي لو قبلت احلجر يف كل شوط أيها الطائف لقبلت مييين هنا يف 

ه الصور اللطائف فإن بييت هناك مبنزلة الذات وأشواط الطواف مبنزلة السبع الصفات هذ
صفات الكمال ال صفات اجلالل ألهنا صفات االتصال بك واالنفصال فسبعة أشواط لسبع 
صفات وبيت قائم يدل على ذات غري أين أنزلته يف فرشي وقلت للعامة هذا عندكم مبنزلة 

فانظر إىل امللك معك طائفا وإىل  ،املستوي عليه واحملتوي عرشي وخليفيت يف األرض هو
جانبك واقفا فنظرت إليه فعاد إىل عرشه وتاه علي بسمو نعشه فتبسمت جذال وقلت 

 مرجتال:
 يييييييييا كعبيييييييية  يييييييياف برييييييييا المرسيييييييياون

  يييييييييييم  تييييييييييي  مييييييييييين بعييييييييييينوم ييييييييييييالم

  نزلريييييييييييييا مييييييييييييي ال إلييييييييييييي  يرشييييييييييييي 

 فييييييييييمن يقييييييييييب  يظييييييييييم حيييييييييياف بيييييييييي 

 و  مييييييييييييييييييا اييييييييييييييييييا  بيييييييييييييييييينص وال

 لنيييييييييييور حفيييييييييييج بييييييييييي ويييييييييييب ذاك إال ا

   إليييييييييييي  م ايييييييييييي فاناييييييييييييذب الشيييييييييييي 

 ويييييييييال ر وا ميييييييييا ليييييييييم ييييييييييروا  نرييييييييييم

 لييييييييو اييييييييرن األل ييييييييف منييييييييا اسييييييييتوى

 قييييييين سيييييييرموا  ن يارايييييييوا حيييييييق مييييييين            

 كييييييييييييييف لريييييييييييييم ويامريييييييييييييم إننييييييييييييي 

 وايترفيييييييييوا بعيييييييييين ايتيييييييييرا  يايييييييييي           

 و باييييييي  الشيييييييخص اليييييييذي قييييييين  بييييييي 

 قييييييييين سيييييييييرموا قييييييييين سيييييييييرموا إنريييييييييم

 

 

 ميييييين بعيييييين مييييييا  يييييياف برييييييا المكرمييييييون

 وا بريييييييا مييييييين بيييييييين يييييييياب ونون ييييييياف

 ونحييييييييييين حيييييييييييافون لريييييييييييا مكرميييييييييييون

 إنييييييييي   نيييييييييا خيييييييييير فريييييييييب تسيييييييييمعون

  تيييييييييييييي  لنييييييييييييييا إال بمييييييييييييييا ال يبييييييييييييييين

  نيييييييييييواروم ونحييييييييييين ميييييييييييا  مريييييييييييين

 وكانييييييييييييييا يبيييييييييييييين لنييييييييييييييي  مكييييييييييييييين

  يييييييافوا بميييييييا  فنيييييييا وليسيييييييوا ب يييييييين

 يايييييييي  اليييييييييذي حفيييييييييوا بييييييييي   يييييييييائفين

 قيييييييييييين سييييييييييييخر   ليييييييييييي  العييييييييييييالمين

 ابيييييييين الييييييييذي خييييييييروا ليييييييي  سيييييييياانين

 ايييييييييييييييييياواين والييييييييييييييييييننا بكييييييييييييييييييونرم

 وكييييييييييان لافهللاييييييييييب ميييييييييين الااحيييييييييينين

 قييييييين يليييييييموا مييييييين خ ييييييي  المخ ئيييييييين

 

انتصرت ألبيك حلت  :مث صرفت عنه وجه قليب وأقبلت به على ريب فقال يل :قلت
بركيت فيك امسع منزلة من أثنيت عليها وما قدمته من اخلري بني يديها وأين منزلتك من منازل 

هم أمجعني كعبيت هذه قلب الوجود وعرشي هلذا املالئكة املقربني صلوات اهلل عليكم وعلي
القلب جسم حمدود وما وسعين واحد منهما وال أخرب عين بالذي أخربت عنهما وبييت الذي 
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وسعين قلبك املقصود املودع يف جسدك املشهود فالطائفون بقلبك األسرار فهم مبنزلة 
حمليط كالطائفني منك بعامل أجسادكم عند طوافها هبذه األحجار فالطائفون احلافون بعرشنا ا

التخطيط فكما إن اجلسم منك يف الرتبة دون قلبك البسيط كذلك هي الكعبة مع العرش 
احمليط فالطائفون بالكعبة مبنزلة الطائفني بقلبك الشتراكهما يف القلبية والطائفون جبسمك 

طائفني بالقلب كالطائفني بالعرش الشتراكهما يف الصفة اإلحاطية فكما أن عامل األسرار ال
الذي وسعين أسىن منزلة من غريهم وأعلى كذلك أنتم بنعت الشرف والسيادة على الطائفني 
بالعرش احمليط أوىل فإنكم الطائفون بقلب وجود العامل فأنتم مبنزلة أسرار العلماء وهم 

ما الطائفون جبسم العامل فهم مبنزلة املاء واهلواء فكيف تكونون سواء وما وسعين سواكم و
جتليت يف صورة كمال إال يف معناكم فاعرفوا قدر ما وهبتكموه من الشرف العايل وبعد هذا 
فأنا الكبري املتعايل ال حيدين احلد وال يعرفين السيد وال العبد تقدست األلوهة فتنزهت أن 
 تدرك ويف منزلتها أن تشرك أنت األنا وأنا فال تطلبين فيك فتعىن وال من خارج فما تتهىن وال

تترك طليب فتشقى فاطلبين حىت تلقاين فترقى ولكن تأدب يف طلبك واحضر عند شروعك يف 
مذهبك وميز بيين وبينك فإنك ال تشهدين وإمنا تشهد عينك فقف يف صفة االشتراك وإال 

فمثلك ال  فكن عبدا وقل العجز عن درك اإلدراك إدراك. مث قال يل اخرج عن حضريت
 :مث قال [11]املدثر:﴾حق مف خف حف﴿فضج احلاضر فقال  يصلح خلدميت فخرجت طريدا

ردوه فرددت وبني يديه من ساعيت وجدت وكأين ما زلت عن بساط شهوده وما برحت من 
حضرة وجوده فقال كيف يدخل علي يف حضريت من ال يصلح خلدميت لو مل تكن عندك 

أنت فيها وقد احلرمة اليت توجب اخلدمة ما قبلتك احلضرة ولرمت بك يف أول نظره وها 
تسألين حني  م  َل مَ ل   :رأيت من برهانك وختفيها ما يزيدك احتراما وعند جتليها احتشاما مث قال

أمرت بإخراجك وردك على معراجك وأعرفك صاحب حجة ولسان ما أسرع ما نسيت 
أيها اإلنسان فقلت هبرين عظيم مشاهدة ذاتك وسقط يف يدي لقبضك ميني البيعة يف جتلياتك 

أردد النظر ما الذي طرأ يف الغيب من اخلرب فلو التفت يف ذلك الوقت إيل لعلمت أن  وبقيت
لي ولكن احلضرة تعطي أن ال يشهد سواها وأن ال ينظر إىل حميا غري حمياها فقال مين أتى عَ 

صدقت يا حممد فأثبت يف املقام األوحد وإياك والعدد فإن فيه هالك األبد مث اتفقت خماطبات 
 كرها يف باب احلج ومكة مع مجلة أسرار.وأخبار أذ
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يف معرفة احلروف ومراتبها واحلركات وهي احلروف الصغار وما 

 هلا من األمساء اإلهلية

 إن الحييييييييييييييروف  ئميييييييييييييية األلفيييييييييييييياظ

 نارج برييييييييا األفييييييييالك فيييييييي  ماكوتيييييييي 

  لحظترييييييييا األسييييييييما  ميييييييين مكنونرييييييييا

 وتقييييوب لييييوال فييييي  اييييوني مييييا بيييينج

 

 شييييييييييرنج بييييييييييذلك  لسيييييييييين الحفيييييييييياظ 

 الخييييييييير  واإليقييييييييياظبيييييييييين النييييييييييام 

 فبيييييييييييينج تعييييييييييييز لييييييييييييذلك األلحيييييييييييياظ

 ينييييييييييين الكيييييييييييالم حقيييييييييييائق األلفييييييييييياظ

 

كلف وهو من امليتض اعلم أيدنا اهلل وإياك أنه ملا كان الوجود مطلقا من غري تقييد
م املكلف من ني مقان نباحلق تعاىل واملكلفني وهم العامل واحلروف جامعة ملا ذكرنا أردنا أ

يه فوا علذا وقإدقيق حمقق ال يتبدل عند أهل الكشف هذه احلروف من املكلفني من وجه 
عجم امل وهو مستخرج من البسائط اليت عنها تركبت هذه احلروف اليت تسمى حروف

يها فلناظر لى اباالصطالح العريب يف أمسائها وإمنا مسيت حروف املعجم ألهنا عجمت ع
 معناها.

 مراتبها، أفالكها ، طبائعها :احلروف
مرتبتها سبعة  [حروف]بسائط احلروف وجدناها على أربع مراتب وملا كوشفنا على 

مرتبتها مثانية أفالك وهي النون والصاد والضاد  [وحروف]أفالك وهي األلف والزاي والالم 
مرتبتها عشرة  [وحروف]مرتبتها تسعة أفالك وهي العني والغني والسني والشني  [وحروف]

عشر حرفا كل حرف منها مركب عن عشرة  أفالك وهي باقي حروف املعجم وذلك مثانية
كما إن كل حرف من تلك احلروف منها ما هو عن تسعة أفالك وعن مثانية وعن سبعة ال 
غري كما ذكرناه فعدد األفالك اليت عنها وجدت هذه احلروف وهي البسائط اليت ذكرناها 

األلف فطبعها احلرارة مائتان وأحد وستون فلكا أما املرتبة السبعية فالزاى والالم منها دون 
األلف فطبعها احلرارة والرطوبة واليبوسة والربودة ترجع مع احلار حارة ومع  [وأما]واليبوسة 

 [وأما]الرطب رطبة ومع البارد باردة ومع اليابس يابسة على حسب ما جتاوره من العوامل 
الغني طبعهما الربودة املرتبة التسعية فالعني و [وأما]املرتبة الثمانية فحروفها حارة يابسة 

املرتبة العشرية فحروفها  [وأما]السني والشني فطبعهما احلرارة واليبوسة  [وأما]واليبوسة 
حارة يابسة إال احلاء املهملة واخلاء املعجمة فإهنما باردتان يابستان وإال اهلاء واهلمزة فإهنما 
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ائتا فلك وثالثة أفالك وعدد باردتان رطبتان فعدد األفالك اليت عن حركتها توجد احلرارة م
األفالك اليت عن حركتها توجد اليبوسة مائتا فلك وأحد وأربعون فلكا وعدد األفالك اليت 
عن حركتها توجد الربودة مخسة وستون فلكا وعدد األفالك اليت عن حركتها توجد الرطوبة 

فا فسبعة أفالك سبعة وعشرون فلكا مع التواجل والتداخل الذي فيها على حسب ما ذكرناه آن
توجد عن حركتها العناصر األول األربعة وعنها يوجد حرف األلف خاصة ومائة وستة 
وتسعون فلكا توجد عن حركتها احلرارة واليبوسة خاصة ال يوجد عنها غريمها البتة وعن 
هذه األفالك يوجد حرف الباء واجليم والدال والواو والزاي والطاء والياء والكاف والالم 

م والنون والصاد والفاء والضاد والقاف والراء والسني والتاء والثاء والذال والظاء والشني واملي
ومثانية ومثانون فلكا يوجد عن حركتها الربودة واليبوسة خاصة وعن هذه األفالك يوجد 
حرف العني واحلاء والغني واخلاء وعشرون فلكا توجد عن حركتها الربودة والرطوبة خاصة 

فالك يوجد حرف اهلاء واهلمزة وأما الم ألف فممتزج من السبعة واملائة والستة وعن هذه األ
فإن كان مثل قوله  .[61الزمر:]﴾يف ىف يث ىث نث مث﴿والتسعني إذا كان مثل قوله 

فامتزاجه من املائة والستة والتسعني ومن العشرين وليس  .[13احلشر:]﴾ رن مم ام﴿تعاىل 
بة خاصة دون غريمها فإذا نظرت يف طبع اهلواء عثرت يف العامل فلك يوجد عنه احلرارة والرطو

على احلكمة اليت منعت أن يكون له فلك خمصوص كما أنه ما مث فلك يوجد عنه واحد من 
هذه العناصر األول على انفراد فاهلاء واهلمزة يدور هبما الفلك الرابع ويقطع الفلك األقصى 

غني فيدور هبا الفلك الثاين ويقطع الفلك يف تسعة آالف سنة وأما احلاء واخلاء والعني وال
األقصى يف إحدى عشرة ألف سنة وباقي احلروف يدور هبا الفلك األول ويقطع الفلك 
األقصى يف اثنيت عشرة ألف سنة وهو على منازل يف أفالكها فمنها ما هو على سطح الفلك 

ا منازهلا وحقائقها ولكن ومنها ما هو يف مقعر الفلك ومنها ما هو بينهما ولوال التطويل لبين
سنلقي من ذلك ما يشفي يف الباب الستني من أبواب هذا الكتاب أن أهلمنا احلق ذلك عند 
كالمنا يف معرفة العناصر وسلطان العامل العلوي على العامل السفلي ويف أي دورة كان وجود 

ا فلنقبض العنان هذا العامل الذي حنن فيه اآلن من دورات الفلك األقصى وأي روحانية تنظرن
 موضعه أو يصل موضعه إن شاء اهلل. حىت نصل إىل

 حضرتا الرب والعبد وحقائقهما
واجتمعت احلضرتان يف أن كل واحدة منهما معقولة من ثالثة حقائق ذات وصفة 
ورابطة بني الصفة واملوصوف هبا غري أن العبد له ثالثة أحوال حالة مع نفسه ال غري وهو 

ء وحالة مع اهلل وحالة مع العامل والباري فيه نائم القلب عن كل شيالوقت الذي يكون 
سبحانه مباين لنا فيما ذكرناه فإن له حالني حال من أجله وحال من أجل خلقه وليس فوقه 
موجود فيكون له تعاىل وصف تعلق به فهذا حبر آخر لو خضنا فيه جلاءت أمور ال يطاق 
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النون والصاد والضاد اليت لإلنسان وبني األلف والزاي  مساعها وقد ذكرنا املناسبة اليت بني
والالم اليت هي للحضرة اإلهلية يف كتاب املبادي والغايات وإن كانت حروف احلضرة اإلهلية 
عن سبعة أفالك واإلنسانية عن مثانية أفالك فإن هذا ال يقدح يف املناسبة لتبني اإلله واملألوه مث 

يت هي شطر الفلك من العجائب ما ال يقدر على مساعها إال من إنه يف نفس النون الرقمية ال
شد عليه مئزر التسليم وحتقق بروح املوت الذي ال يتصور ممن قام به اعتراض وال تطلع 
وكذلك يف نفس نقطة النون أول داللة النون الروحانية املعقولة فوق شكل النون السفلية اليت 

ة بالنون املرقومة املوضوعة أول الشكل اليت هي مركز هي النصف من الدائرة والنقطة املوصول
األلف املعقولة اليت هبا يتميز قطر الدائرة والنقطة االخرية اليت ينقطع هبا شكل النون وينتهي 
هبا هي رأس هذا األلف املعقولة املتومهة فنقدر قيامها من رقدهتا فترتكز لك على النون فيظهر 

ا زاى مع وجود األلف املذكور فتكون النون هبذا االعتبار من ذلك حرف الالم والنون نصفه
احلق غري أنه يف احلق ظاهر ألنه  تعطيك األزل اإلنساين كما أعطاك األلف والزاي والالم يف

بذاته أزيل ال أول له وال مفتتح لوجوده يف ذاته بال ريب وال شك ولبعض احملققني كالم يف 
األزل فاإلنسان خفي فيه األزل فجهل ألن األزل ليس اإلنسان األزيل فنسب اإلنسان إىل 

ظاهرا يف ذاته وإمنا صح فيه األزل لوجه ما من وجوه وجوده منها أن املوجود يطلق عليه 
الوجود يف أربع مراتب وجود يف الذهن ووجود يف العني ووجود يف اللفظ ووجود يف الرقم 

ة وجوده على صورته اليت وجد عليها وسيأيت ذكر هذا يف هذا الكتاب إن شاء اهلل فمن جه
يف عينه يف العلم القدمي األزيل املتعلق به يف حال ثبوته فهو موجود أزال أيضا كأنه بعناية العلم 
املتعلق به كالتحيز للعرض بسبب قيامه باجلوهر فصار متحيزا بالتبعية فلهذا خفي فيه األزل 

نة املعقولة اليت تقبل القدم واحلدوث على حسب وحلقائقه أيضا األزلية اجملردة عن الصورة املعي
ما شرحنا ذلك يف كتاب إنشاء الدوائر واجلداول فانظره هناك جتده مستوىف وسنذكر منه 
طرفا يف هذا الكتاب يف بعض األبواب إذا مست احلاجة إليه وظهور ما ذكرناه من سر األزل 

دائرة وكذلك ترجع حقائق األلف يف النون هو يف الصاد والضاد أمت وأمكن لوجود كمال ال
والزاي والالم اليت للحق إىل حقائق النون والصاد والضاد اليت للعبد ويرجع احلق يتصف هنا 
باألسرار اليت منعنا عن كشفها يف الكتب ولكن يظهرها العارف بني أهلها يف علمه ومشربه 

فتحقق ما ذكرناه أو مسلم يف أكمل درجات التسليم وهي حرام على غري هذين الصنفني 
وتبينه يبدو لك من العجائب اليت تبهر العقول حسن مجاهلا وبقي للمالئكة باقي حروف 

الباء واجليم والدال واهلاء والواو واحلاء والطاء والياء  :املعجم وهي مثانية عشر حرفا وهي
 والكاف وامليم والفاء والقاف والراء والتاء والثاء واخلاء والذال والظاء.
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 ب احلضرتني اإلهلية والبشريةمرات
لك راتب ممالث فقلنا احلضرة اإلنسانية كاحلضرة اإلهلية ال بل هي عينها على ث

عدد  اليفوملكوت وجربوت وكل واحدة من هذه املراتب تنقسم إىل ثالث فهي تسعة 
ة ستة أو يف النسانيواإل فتأخذ ثالثة الشهادة فتضرهبا يف الستة اجملموعة من احلضرة اإلهلية

جود ية عشر وهو وك مثانلرج األيام املقدرة اليت فيها أوجدت الثالثة احلقية الثالثة اخللقية خي
الك ن له تسعة أفاإلنسااء وامللك وكذلك تعمل يف احلق هبذه املثابة فاحلق له تسعة أفالك لإللق

ن التسعة م تنعطفوقية للتلقي فتمتد من كل حقيقة من التسعة احلقية رقائق إىل التسعة اخلل
هناك  ع وحدثجتمااخللقية رقائق على التسعة احلقية فحيثما اجتمعت كان امللك ذلك اال
حدة جذبته ة الوالتسعفذلك األمر الزائد الذي حدث هو امللك فإن أراد أن مييل بكله حنو ا
إن حقيقة امللك و األخرى فهو يتردد ما بينهما جربيل ينزل من حضرة احلق على النيب 

نده ولكنه عحنراف اوال  االعتدال بني التسعتني وامليل احنراف منشأصح فيها امليل فإنه ال ي
 حلركة منكوسةاقد فاهو فيتردد بني احلركة املنكوسة واملستقيمة وهو عني الرقيقة فإن جاءه و

رجع  ية وإنذات ذاتية وعرضية وإن جاءه وإن جاء وهو واجد فاحلركة مستقيمة عرضية ال
ة ال ة عرضينكوسمقد فاحلركة ذاتية وعرضية وإن رجع عنه وهو واجد فاحلركة عنه وهو فا

لكالم اسيأيت وبدا أذاتية وقد تكون احلركة من العارف مستقيمة أبدا ومن العابد منكوسة 
فهذه  ء اهللن شاعليها يف داخل الكتاب واحنصارها يف ثالث منكوسة وأفقية ومستقيمة إ

 نكت غيبية عجيبة.
لك رزخ فذبفسه نأقول إن التسعة هي سبعة وذلك أن عامل الشهادة هو يف مث أرجع و

فذلك   نفسهزخ يفواحد وله ظاهر فذلك اثنان وله باطن فذلك ثالثة مث عامل اجلربوت بر
بعد ذلك  امس مثاخل واحد وهو الرابع مث له ظاهر وهو باطن عامل الشهادة مث له باطن وهو

له باطن وربوت  اجلهو السادس مث له ظاهر وهو باطن عاملعامل امللكوت هو يف نفسه برزخ و
يف السبعة  تضرهباوثة وهو السابع وما مث غري هذا وهذه صورة السبعية والتسعية فتأخذ الثال

م امللك وهي هو مقاشر وفيكون اخلارج أحدا وعشرين فتخرج الثالثة اإلنسانية فتبقى مثانية ع
ة يضا يف السبعأضرهبا تقية وارد وكذلك تفعل بالثالثة احلاألفالك اليت منها يتلقى اإلنسان امل

ن أخذناها دات فإلوارفتكون عند ذلك األفالك اليت منها يلقى احلق على عبده ما يشاء من ا
تلقي وإن الك الا أفمن جانب احلق قلنا أفالك اإللقاء وإن أخذناها من جانب اإلنسان قلن

مللك اا حدث اعهملقاء واألخرى للتلقي وباجتمأخذناها منهما معا جعلنا تسعة احلق لإل
فلك  قلت وهلذا أوجد احلق تسعة أفالك السموات السبع والكرسي والعرش وإن شئت

 .الكواكب والفلك األطلس وهو الصحيح
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 يف ذكر مراتب احلروف
 [1:البقرة] ﴾   خل ﴿وصل يف الكالم على 

د على عدوار وفها بالتكرالكالم على هذه احلروف اجملهولة املختصة على عدد حر
يتها يف ن وتثنونو حروفها بغري تكرار وعلى مجلتها يف السور وعلى أفرادها يف صاد وقاف

مل فصلة وومن طس وطه وأخواهتا ومجعها من ثالثة فصاعدا حىت بلغت مخسة حروف متصلة
جهل مل لصاد ون باتبلغ أكثر ومل وصل بعضها وقطع بعضها ومل كانت السور بالسني ومل تك

ناه يف ا ذكرلك مممعىن هذه احلروف عند علماء الظاهر وعند كشف أهل األحوال إىل غري ذ
 يك ىك مك لك  اك﴿كتاب اجلمع والتفصيل يف معرفة معاين التنزيل فلنقل على بركة اهلل 

 .﴾مل
أن مبادي السور اجملهولة ال يعرف حقيقتها إال أهل الصور املعقولة مث جعل  :اعلم

وهو التعبد الشرعي وهو ظاهر السور الذي فيه العذاب وفيه يقع اجلهل  سور القرآن بالسني
هبا وباطنه بالصاد وهو مقام الرمحة وليس إال العلم حبقائقها وهو التوحيد فجعلها تبارك 

والتاسع  [39يس:]﴾مغ جغ مع﴿وتعاىل تسعا وعشرين سورة وهو كمال الصورة 
ده وهو سورة آل عمران امل اهلل ولوال والعشرون القطب الذي به قوام الفلك وهو علة وجو

ذلك ما ثبتت الثمانية والعشرون ومجلتها على تكرار احلروف مثانية وسبعون حرفا فالثمانية 
االميان بضع وسبعون " وهذه احلروف مثانية وسبعون حرفا فال " :قال  حقيقة البضع

إن البضع  :[فإن قلت]يكمل عبد أسرار االميان حىت يعلم حقائق هذه احلروف يف سورها 
جمهول يف اللسان فإنه من واحد إىل تسعة فمن أين قطعت بالثمانية عليه فإن شئت قلت لك 

أسلك والركن الذي إليه أستند يف  من طريق الكشف وصلت إليه فهو الطريق الذي عليه
علومي كلها وإن شئت أبديت لك منه طرفا من باب العدد وإن كان أبو احلكم عبد السالم 
بن برجان مل يذكره يف كتابه من هذا الباب الذي نذكره وإمنا ذكره رمحه اهلل من جهة علم 
الفلك وجعله سترا على كشفه حني قطع بفتح بيت املقدس سنة ثالث ومثانني ومخسمائة 
فكذلك إن شئنا حنن كشفنا وإن شئنا جعلنا العدد على ذلك حجابا فنقول إن البضع الذي 

باجلزم الصغري فتكون مثانية فتجمعها  [1الروم:]﴾خل﴿ ية وخذ عدد حروفيف سورة الروم مثان
س فيبقى مخسة عشر ون ستة عشر فتزيل الواحد الذي لأللف لالإىل مثانية البضع فتك

فتمسكها عندك مث ترجع إىل العمل يف ذلك باجلمل الكبري وهو اجلزم فتضرب مثانية البضع يف 
ج لك يف الضرب مخسمائة ومثانية وستون فتضيف أحد وسبعني واجعل ذلك كله سنني خير

إليها اخلمسة عشر اليت أمرتك أن ترفعها فتصري ثالثة ومثانني ومخسمائة سنة وهو زمان فتح 
بفتح الغني والالم  [2الروم:]﴾خب حب﴿بيت املقدس على قراءة من قرأ 
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هور بضم الياء وفتح الالم ويف سنة ثالث ومثانني ومخسمائة كان ظ [3الروم:]﴾حج﴿
املسلمني يف أخذ حج الكفار وهو فتح بيت املقدس ولنا يف علم العدد من طريق الكشف 
أسرار عجيبة من طريق ما يقتضيه طبعه ومن طريق ما له من احلقائق اإلهلية وإن طال بنا 

 العمر فسأفرد ملعرفة العدد كتابا إن شاء اهلل.
رار اليت تتضمنها شعب االميان فال يكمل عبد األس :فلنرجع إىل ما كنا بسبيله فنقول

إال إذا علم حقائق هذه احلروف على حسب تكرارها يف السور كما أنه إذا علمها من غري 
تكرار علم تنبيه اهلل فيها على حقيقة اإلجياد وتفرد القدمي سبحانه بصفاته األزلية فأرسلها يف 

ت والسبع الصفات منا وجعل قرآنه أربعة عشر حرفا مفردة مبهمة فجعل الثمانية ملعرفة الذا
األربعة للطبائع املؤلفة اليت هي الدم والسوداء والصفراء والبلغم فجاءت اثنيت عشرة موجودة 
وهذا هو اإلنسان من هذا الفلك ومن فلك آخر يتركب من أحد عشر ومن عشرة ومن 

انفرد هبا احلق فال تسعة ومن مثانية حىت إىل فلك االثنني وال يتحلل إىل األحدية أبدا فإهنا مما 
تكون ملوجود إال له مث إنه سبحانه جعل أوهلا األلف يف اخلط واهلمزة يف اللفظ وآخرها النون 
فاأللف لوجود الذات على كماهلا ألهنا غري مفتقرة إىل حركة والنون لوجود الشطر من العامل 

خر النون املعقولة وهو عامل التركيب وذلك نصف الدائرة الظاهرة لنا من الفلك والنصف اآل
عليها اليت لو ظهرت للحس وانتقلت من عامل الروح لكانت دائرة حميطة ولكن أخفى هذه 
النون الروحانية الذي هبا كمال الوجود وجعلت نقطة النون احملسوسة دالة عليها فاأللف 
كاملة من مجيع وجوهها والنون ناقصة فالشمس كاملة والقمر ناقص ألنه حمو فصفة ضوئه 

فثالثة  ،عارة وهي األمانة اليت محلها وعلى قدر حموه وسراره إثباته وظهوره ثالثة لثالثةم
غروب القمر القليب اإلهلي يف احلضرة األحدية وثالثة طلوع قمر اإلهلي يف احلضرة الربانية وما 
بينهما يف اخلروج والرجوع قدما بقدم ال خيتل أبدا مث جعل سبحانه هذه احلروف على 

منها موصول ومنها مقطوع ومنها مفرد ومثىن وجمموع مث نبه أن يف كل وصل قطعا مراتب 
وليس يف كل قطع وصل فكل وصل يدل على فصل وليس كل فصل يدل على وصل 
فالوصل والفصل يف اجلمع وغري اجلمع والفصل وحده يف عني الفرق فما أفرده من هذه 

ة إىل وجود رسم العبودية حاال وما مجعه فإشارة إىل فناء رسم العبد أزال وما ثناه فإشار
فإشارة إىل األبد باملوارد اليت ال تناهي فاإلفراد للبحر األزيل واجلمع للبحر األبدي واملثىن 

 حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿للربزخ احملمدي اإلنسان 
هل بالبحر الذي أوصله به فأفناه عن األعيان أو بالبحر الذي فصله  [21-19الرمحن:]﴾خن

خيرج من  ﴾خن حن  جن يم﴿عنه ومساه باألكوان أو بالربزخ الذي استوى عليه الرمحن 
وَلُه اْلَجواِر الروحانية  ﴾خن حن  جن يم﴿حبر األزل اللُّؤ ُلُؤ ومن حبر األبد اْلَمر جاُن 

 ﴾خن حن  جن يم﴿اْلُمن َشآُت من احلقائق األمسائية يف اْلَبح ِر الذايت األقدسي َكاْلَأع الِم 
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العلوي على علوه وقدسه والعامل السفلي على نزوله وحنسه كل خطرة يف شأن  له العامليسأ
دان  ُكلُّ من َعَلي ها فاٍن وإن مل تنعدم األعيان ولكنها رحلة من دنا إىل ﴾خن حن  جن يم﴿
فهكذا لو اعترب  ﴾خن حن  جن يم﴿َسَنْفُرُغ منكم إليكم َأيَُّه الثََّقالن   ﴾خن حن  جن يم﴿

ظهر خصمان وال تناطح عنزان فدبروا آياتكم وال خترجوا عن  وال اثنانالقرآن ما اختلف 
فإىل صفاتكم فإنه إذا سلم العامل من نظركم وتدبريكم كان على  البدذاتكم فإن كان و

 [13اجلاثية:]﴾  حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن﴿تعاىل  احلقيقة حتت تسخريكم وهلذا خلق قال
 ! يف الدنيا واآلخرة إنه ويل كرميواهلل يرشدنا وإياكم إىل ما فيه صالحنا وسعادتنا 

 [1﴾]الروم:خل﴿وصل األلف من 
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 

ن تقومي وهو السطر إىل أسفل سافلني منتهى تعريق امليم منه يبتدئ نشوها مث تنزل من أحس
ونزول األلف إىل  [5-4التني:]﴾ يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ﴿امليم قال تعاىل 

 " وهو أول عامل التركيب ألنه مساء آدم "ينزل ربنا إىل السماء الدنيا :قوله السطر مثل
ألحدية إىل مقام إجياد اخلليقة ويليه فلك النار فلذلك نزل إىل أول السطر فإنه نزل من مقام ا

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 

و قادر على خلقه كانت ممتزجة من املكون والكون فإنه ال يتصف بالقدرة على نفسه وإمنا ه
من تعلقها هبم  البدفكان وجه القدرة مصروفا إىل اخللق وهلذا ال يثبت للخالق إال باخللق ف

علوا وسفال وملا كانت حقيقتها ال تتم بالوصول إىل السطر فتكون واأللف على مرتبة واحدة 
د امليم ومل طلبت حبقيقتها النزول حتت السطر أو على السطر كما نزل امليم فنزلت إىل إجيا

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 

يوم األحد إىل آخر يوم اجلمعة وبقي يوم السبت لالنتقاالت من حال إىل حال ومن من أول 
مقام إىل مقام واالستحاالت من كون إىل كون ثابت على ذلك ال يزول وال يتغري ولذلك 

وحده فلكا  ﴾خل﴿كان الوايل على هذا اليوم الربد واليبس وهو من الكواكب زحل فصار 
هبذه احلقيقة  ﴾خل﴿لصفات واألفعال واملفعوالت فمن قرأ حميطا من دار به علم الذات وا

ء يف ذلك الوقت إال يشهده لكن منه ما والكشف حضر بالكل للكل مع الكل فال يبقى شي
يعلم ومنه ما ال يعلم فتنزه األلف عن قيام احلركات هبا يدل أن الصفات ال تعقل إال باألفعال 
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لى ما عليه كان " فلهذا صرفنا األمر إىل ما ء معه وهو عكان اهلل وال شي" :كما قال 
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 

عليها يف اتصال الالم الذي هو الصفة بامليم  ﴾خل﴿ العامل حبقائقها وموضع التنبيه من حروف
ء من احلروف إذا وقعت الذي هو أثرها وفعلها فاأللف ذات واحدة ال يصح فيها اتصال شي

 مي  خي﴿ :أوال يف اخلط فهي الصراط املستقيم الذي سألته النفس يف قوهلا
ذي هو الكلمة صراط التنزيه والتوحيد فلما أمن على دعائها رهبا ال [6الفاحتة:]﴾ىي

الذي أمرت بالرجوع إليه يف سورة الفجر قبل تعاىل تأمينه على دعائها فأظهر األلف من 
وأخفى آمني ألنه غيب من عامل امللكوت من وافق  [7الفاحتة:]﴾ّٰ ِّ﴿عقيب  ﴾خل﴿

تأمينه تأمني املالئكة يف الغيب املتحقق الذي يسمونه العامة من الفقهاء اإلخالص وتسميه 
حلضور وتسميه احملققون اهلمة ونسميه أنا وأمثالنا العناية وملا كانت األلف متحدة الصوفية ا

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 

األلف خمطوطة والنطق باهلمزة دون األلف فلم ال ينطق باأللف فنقول وهذا صويف وجدنا 
مل حيرك فإذا حرك احلركة فإن احلرف جمهول ما أيضا مما يعضد ما قلناه فإن األلف ال تقبل

ميز باحلركة اليت تتعلق به من رفع ونصب وخفض والذات ال تعلم أبدا على ما هي عليه 
يف عامل احلروف خليفة كاإلنسان يف العامل جمهول أيضا فاأللف الدال عليها الذي هو 

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 

لعلمية وحمل إجياده يف اتصال الكاف بالنون فإن اهلمزة مقام املبدع األول وحركتها صفته ا
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 

فهذان  ﴾مي خي﴿وإن رقمت مثل ألف احلرف الذي قبلها حركته فال يظهر يف النطق 
املؤمنني موجودتان خطا غري ملفوظ هبما نطقا وإمنا األلف  ألفان بني ميم إمنا وبني الم

حد املوصولة اليت تقع بعد احلرف مثل الم هاء حاء وشبهها فإنه لوال وجودها ما كان املد لوا
ات يف حمل احلروف وهلذا الذي وقع به إجياد الصف االستمدادمن هذه احلروف فمدها هو سر 

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 

يها قيل له إن هي الفتحة فلما أعطيها طلب منه الشكر عليها فقال وكيف يكون الشكر عل
تعلم السامعني بأن وجودك ووجود صفتك مل يكن بنفسك وإمنا كان من ذات القدمي تعاىل 
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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 

ا خفي خطا ألن األلف اليت يف طه وحم وطس موجودة نطقا خفيت خطا لداللة نطقا م
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 

وجود يف الواو املضموم ما قبلها فهي مثل ن والقلم والياء واحدة فنقول نعم أما املد امل
املكسور ما قبلها مثل الياء من طس وياء امليم من حم فمن حيث إن اهلل تعاىل جعلهما حريف 

من سر بينهما يقع به  البدعلة وكل علة تستدعي معلوهلا حبقيقتها وإذا استدعت ذلك ف
لك ملا أودع الرسول امللكي الوحي لو مل يكن بينه االستمداد واإلمداد فلهذا أعطيت املد وذ

ما قبل شيئا لكنه خفي عنه ذلك فلما حصل له الوحي ومقامه الواو  ،وبني امللقي إليه نسبة ما
ألنه روحاين علوي والرفع يعطي العلو وهو باب الواو املعتلة فعربنا عنه بالرسول امللكي 

ملا أودع الرسول البشري ما أودع من أسرار الروحاين جربيل كان أو غريه من املالئكة و
في عنه سر التوحيد والشرائع أعطى من االستمداد واإلمداد الذي ميد به عامل التركيب وخ

 هن من خن  حن﴿وقال  [9األحقاف:]﴾يك ىك مك لك اك يق ىق﴿ :االستمداد ولذلك قال
اه الياء وملا كان موجودا يف العامل السفلي عامل اجلسم والتركيب أعطين [110الكهف:]﴾جه

إلهلية من املكسور ما قبلها املعتلة وهي من حروف اخلفض فلما كانا علتني لوجود األسرار ا
وأما الفرق الذي بينهما وبني األلف فإن  ،فلذلك مدتا االستمدادتوحيد وشرع وهبا سر 

 [7الضحى:]﴾  ىي﴿الواو والياء قد يسلبان عن هذا املقام فيحركان جبميع احلركات كقوله 
          [37عبس:]﴾ جي ﴿ [26األنعام:]﴾ ٰه ﴿ [22الفتح:]﴾ جك مق ﴿و ﴾  حم ﴿و
 [17ابراهيم:]﴾مخ جخ مح﴿وقد يسكنان بالسكون احلي كقوله  [30الزمر:]﴾مم خم﴿
، وشبههما واأللف ال حترك أبدا وال يوجد ما قبلها أبدا إال مفتوحا [26األنعام:]﴾ٰه﴿و
ا حركت الواو والياء فإن ذلك مقامها ومن ذن فال نسبة بني األلف وبني الواو والياء فمهمفإ

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 

ال حمركتان فهما حادثان فإذا ثبت  أو  والياء فمدلول األلف قدمي والواو والياء حمركتان كانتا 
هذا فكل ألف أو واو أو ياء ارتقمت أو حصل النطق هبا فإمنا هي دليل وكل دليل حمدث 

  َّ ٰر ُّٱيستدعي حمدثا واحملدث ال حيصره الرقم وال النطق إمنا هو غيب ظاهر وكذلك 
العلم بوجود فنجده نطقا وهو ظهوره وال جنده رقما وهو غيبه وهذا سبب حصول  َّىثنثُّٱو

ال بذاته واعلم أيها املتلقي أنه كل ما دخل حتت  َّمه جه ين ُّٱاخلالق ال بذاته بوجود 
احلصر فهو مبدع أو خملوق وهو حملك فال تطلب احلق ال من داخل وال من خارج إذ 
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الدخول واخلروج من صفات احلدوث فانظر الكل يف الكل جتد الكل فالعرش جمموع 
 .والكرسي مفروق

 بييييييييا لواييييييييون الحييييييييق ينركيييييييي   يييييييييا  ال

 

 اراييييييي  ليييييييذاتك فييييييييك الحيييييييق فيييييييالتزم   

 

مل يرجعوا لوجدوا النور فلما رجعوا فلو [13]احلديد:﴾يئ ىئ نئ مئ زئ﴿
لقالوا  ﴾مئ زئ﴿ :باعتقاد القطع ضرب بينهم بالسور وإال لو عرفوا من ناداهم بقوله

 اك يق﴿م أنت مطلوبنا ومل يرجعوا فكان رجوعهم سبب ضرب السور بينهم فبدت جهن
من  سانوبقي املوحدون ميدون أهل اجلنان بالولدان واحلور احل [94]الشعراء:﴾مك لك

ر التدبري سده هي  وححضرة العيان فالوزير حمل صفات األمري والصفة اليت انفرد هبا األمري
ير إال ك الوزم ذلالذي خرجت عنه الصفات فعلم ما يصدر له من صفته وفعله مجلة ومل يعل

رر أن األلف ذا وتقهبني لفرق فتأمل ما قلناه جتد احلق إن شاء اهلل فإذا تتفصيال وهذا هو ا
 .ياهمإملوجد اهو  هي ذات الكلمة والالم ذات عني الصفة وامليم عني الفعل وسرهم اخلفي

 وصل
إشارة إىل موجود بيد أن فيه بعدا  ﴾خل﴿بعد قوله  ﴾يل ىل﴿فقوله  :فنقول

ملفروق حمل التفصيل وأدخل حرف الالم يف ذلك وسبب البعد ملا أشار إىل الكتاب وهو ا
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 

ما د أشبعنا القول يف هذا الفصل عندبالكاف مفردة لئال يقع االشتراك بني املبدعات وق
من كتاب اجلمع والتفصيل أي اخلع الالم  [12طه:]﴾جف مغ﴿تكلمنا على قوله تعاىل 

وامليم تبق األلف املنزهة عن الصفات مث حال بني الذال الذي هو الكتاب حمل الفرق الثاين 
لف اليت هي حمل اجلمع وبني الالم اليت هي الصفة حمل الفرق األول اليت هبا يقرأ الكتاب باأل

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 

هلا يب تلقاه وأرادت الالم مالقاة الذال لتؤدي إليها أمانتها فتعرض هلا أيضا األلف فقال 
فمهما نظرت الوجود مجعا وتفصيال وجدت التوحيد يصحبه ال يفارقه البتة صحبة الواحد 

وهو االثنني وال تصح الثالثة  مل تضف إىل الواحد مثلهداد فإن االثنني ال توجد أبدا مااألع
د أي به ال يتناهى فالواحد ليس العدد وهو عني العدواحدا على االثنني وهكذا إىل ما مل تزدما

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 
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هكذا التوحيد إن حققته وهو معكم أينما  الشيءعدم ومىت ثبت وجد ذلك  شيءالواحد من 
وهو حقيقة ذا وساق  ﴾يل﴿رف مبهم فبني ذلك املبهم بقوله كنتم فقال ذا وهو ح

غري أهنما هنا من غري الوجه  ﴾خل﴿الكتاب حبر يف التعريف والعهد ومها األلف والالم من 
فإهنما هناك يف حمل اجلمع ومها هنا يف أول باب من أبواب  ﴾خل﴿الذي كانتا عليه يف 

يف غريها من السور هكذا ترتيب  التفصيل ولكن من تفصيل سرائر هذه السورة خاصة ال
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 

هناك فنقول إن  التدبريات اإلهلية يف إصالح اململكة اإلنسانية يف الباب التاسع منه فانظره
من معىن به يفرق بني الذاتني يسمى الوصف فالكتاب املرقوم  البدالذوات وإن احتد معناها ف

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 

 :وصوفة والكشف يعطي أنه صفة تسمى العلم وقلوب كلمات احلق حمله أال تراه يقولم
قل َأن َزَلُه ِبع ْلم ه  فخاطب الكاف من ذلك بصفة العلم  [2-1السجدة:]﴾يل ىل مل خل﴿

الذي هو الالم املخفوضة بالنزول ألنه يتنزه عن إن تدرك ذاته فقال للكاف اليت هي الكلمة 
نزل عليك هو علمي ال علمك ال ريب فيه عند أهل احلقائق أنزله يف اإلهلية ذلك الكتاب امل

لكل كتاب من أم وأمه ذلك الكتاب  البدمعرض اهلداية ملن اتقاين وأنت املنزل فأنت حمله و
اجملهول ال تعرفه أبدا ألنه ليس بصفة لك وال ألحد وال ذات وإن شئت أن حتقق هذا فانظر 

 أو حصول صورة املرئي يف الرائي فليست وليس غريها إىل كيفية حصول العلم يف العامل
ومنازهلا على حسب ما نذكره بعد الكالم  ﴾جن  يم ىممم خمحم جم﴿فانظر إىل درجات حروف 

الذي حنن بصدده وتدبر ما بثثته لك وحل عقدة الم األلف من ال ريب تصري ألفان ألن 
عن الالم من امسه اآلخر وهي األلف  لتأخرتعريقة الالم ظهرت صورهتا يف نون املتقني وذلك 

فقدم معرفة  ."من عرف نفسه عرف ربه" :قوله  املعرفة اليت حتصل للعبد من نفسه يف
الالم على معرفة األلف فصارت دليال عليه ومل ميتزجا حىت يصريا ذاتا واحدة بل بان كل 

رابط وهو موضع واحد منهما بذاته وهلذا ال جيتمع الدليل واملدلول ولكن وجه الدليل هو ال
أحدمها يف اآلخر تصح لك يف اخلارج ألف [  ] أ أاتصال الالم باأللف فاضرب األلفني 

وهذا حقيقة االتصال كذلك اضرب احملدث يف القدمي حسا يصح لك يف اخلارج  [آ]واحدة 
 خم حم جم يل ىل مل خل﴿احملدث وخيفى القدمي خبروجه وهذا حقيقة االتصال واالحتاد 

وهذا نقيض إشارة اجلنيد يف قوله للعاطس إن احملدث إذا قورن  .[30القرة:]﴾يمىم مم
فيه من  ﴾خمحم جم﴿بالقدمي مل يبق له أثر الختالف املقام أال ترى كيف اتصل الم األلف من 

جهل سر العقد بينهما مث فصلهما العرش عند الرجوع إليه  الكرسي فبدت ذاتان ]ال[
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م حبقيقتها ألنه مل يقم هبا مقام فظهرت الال [آل]فصارت على هذا الشكل  والوصول
االتصال واالحتاد من يردها على صورته فأخرجنا نصف الدائرة من الالم اليت خفيت يف الم 

يف الفرق فضربنا الواحد يف الواحد وهو [ أ أ ] األلف إىل عامل التركيب واحلس فبقيت ألفان 
ن الواحد رداء وهو الذي فلبس الواحد اآلخر فكا [آ]ء يف نفسه فصار واحدا ضرب الشي

ع بفتح الدال وكان اآلخر مرتديا وهو الذي خفي وهو القدمي املبدع ظهر وهو اخلليفة املبدَ 
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
 قيييييييييييييييج الخميييييييييييييييررق الزاييييييييييييييياج ور

 فك نميييييييييييييييييييا خمييييييييييييييييييير وال قييييييييييييييييييين 

 

 فتشيييييييييييييييييياكال فتشيييييييييييييييييياب  األميييييييييييييييييير 

 وك نمييييييييييييييييييا قيييييييييييييييييين  وال خميييييييييييييييييير

 

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 

هد إال العلم القائم بك وإن كان مطابقا للمعلوم وعلمك قائم بك وهو حجابك فإنك ما تشا
ن تقول إن جريت على أسلوب احلقائق إنك علمت املعلوم ودك ومعبودك فإياك أوهو مشه

وإمنا علمت العلم والعلم هو العامل باملعلوم وبني العلم واملعلوم حبور ال يدرك قعرها فإن سر 
حبر عسري مركبه بل ال تركبه العبارة أصال وال اإلشارة ولكن التعلق بينهما مع تباين احلقائق 

يدركه الكشف من خلف حجب كثرية دقيقة ال حيس هبا أهنا على عني بصريته لرقتها وهي 
ء ء من ذلك الشيعسرية املدرك فأحرى من خلقها فانظر أين هو من يقول إين علمت الشي

قدمي فأبعد وأبعد إذ ال مثل له فمن أين يتوصل حمدثا كان أو قدميا بل ذلك يف احملدث وأما ال
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 

وهذه رؤية أصحاب اجلنة يف االستسقاء مث يزول ويرجع ألهنا معرفة علة ال معرفة جذب 
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 

إىل مشاهدين فظاهرهم يف كرسي الصفات ينعم مبواد بشرة الباطن نعيم اتصال وانظر 
مبتدأ ومل يكن فاعال وال مفعوال ملا مل يسم فاعله ألنه ال يصح أن  ﴾ىل﴿حكمته يف كون 

 [ال هو]فلو كان فاعال لوقع الريب ألن الفاعل إمنا هو منزله  .﴾مم خمحم جم﴿يكون فاعال لقوله 
فكيف ينسب إليه ما ليس بصفته؟  ألن مقام الذال أيضا مينع ذلك فإنه من احلقائق اليت 

ء معها وهلذا ال يتصل باحلروف إذا تقدم عليها كاأللف وأخواته الدال والراء  شيكانت وال
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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 

       يبق إال أن يكون مبتدأ ومعىن مبتدأ مل يعرف غريه من أول وهلةوهو مرفوع فلم 
فإن قيل: من ضرورة كل مبتدأ أن يعمل فيه ابتداء قلنا  .[172األعراف:]﴾مئ زئ رئّٰ ِّ﴿

نعم عمل فيه أم الكتاب فهي االبتداء العاملة يف الكتاب والعامل يف الكل حقا وخلقا اهلل 
   فشرك. مث قال [14لقمان:]﴾ىت نت مت زت﴿ بقوله الرب وهلذا نبه اهلل تبارك وتعاىل

فوّحد. فالشكر من مقام التفرقة فكذلك ينبغي لك أن تشكر الرداء ملا كان  ﴾رث يت﴿
سببا موصال إىل املرتدي واملصري من الرداء ومنك إىل املرتدي كل على شاكلته يصل فتفهم 

وحدانية املقدسة قبلية حاال ما قلناه وفرق بني مقام الذال واأللف وإن اشتركا يف مقام ال
 ومقاما وبعدية مقاما ال حاال.

 ﴾يل ىل مل خل﴿الكالم على  :تنبيه
فالكتاب للجمع واآليات للتفرقة وذلك  ﴾جم يل ىل﴿ومل يقل  ﴾ىل﴿قال 

مذكر مفرد وتلك مفرد مؤنث فأشار تعاىل بذلك الكتاب أوال لوجود اجلمع أصال قبل 
العدد كله يف الواحد كما قدمناه فإذا أسقطناه الفرق مث أوجد الفرق يف اآليات كما مجع 

لف أثر يف الوجود وإذا أبرزناه برزت األلف يف عدمت حقيقة ذلك العدد وما بقي لألان
الوجود فانظر إىل هذه القوة العجيبة اليت أعطتها حقيقة الواحد الذي منه ظهرت هذه الكثرة 

 مم خم حم﴿جد الفرق يف اآليات قال تعاىل إىل ما ال يتناهى وهو فرد يف نفسه ذاتا وامسا مث أو
فبدأ باجلمع الذي هو كل  [4الدخان:]﴾ يه ىه مه جه ين﴿مث قال  [3الدخان:]﴾ جنيم  ىم
يف األلواح مقام الفرق  .[145األعراف:]﴾حي جي يه ىه مه جه  ين﴿ء قال تعاىل شي

ء رد إىل الفرق لكل شي [145األعراف:]﴾مي خي﴿ء إشارة إىل اجلمع من كل شي
يكون إما يف عني اجلمع أو يف عني الفرق  فكل موجود كان عموما ال خيلو أنرد إىل اجلمع 

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 

زل يف أزله بذاته وصفاته وأمسائه مل يتجدد عليه حال وال ثبت له وصف من فاهلل سبحانه مل ي
خلق العامل مل يكن قبل ذلك عليه بل هو اآلن على ما كان عليه قبل وجود الكون كما 

 "ا عليه كانوهو اآلن على م"وزيد يف قوله  "،ء معهكان اهلل وال شي"حني قال:  وصفه 
ومقصودهم أي الصفة اليت وجبت له قبل وجود العامل هو  مل يقله فاندرج يف احلديث ما

عليها والعامل موجود وهكذا هي احلقائق عند من أراد أن يقف عليها فالتذكري يف األصل 
وقد أشبعنا القول يف هذا  ﴾مف﴿والتأنيث يف الفرع وهو حواء قوله  ﴾ىل﴿ :وهو آدم قوله



33 
 

ة أسرار التنزيل فآدم جلميع الصفات الفصل يف كتاب اجلمع والتفصيل الذي صنفناه يف معرف
وحواء لتفريق الذوات إذ هي حمل الفعل والبذر وكذلك اآليات حمل األحكام والقضايا وقد 

 .[20ص:]﴾ِّ ُّ  َّ ٍّ﴿مجع اهلل تعاىل معىن ذلك وتلك يف قوله تعاىل 
على رقما ثالثة وهو مجاع عاملها فإن فيها اهلمزة وهي من العامل األ [1البقرة:]﴾خل﴿فحروف 

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 

جلمع والتفصيل فليكف هذا القدر من الكالم على امل البقرة يف هذا والغايات ويف كتاب ا
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 

يوم الثاين من ذلك التجلي وقبلت الرغبة فيه وأمسك علينا ورجعنا إىل رجعنا إىل التقييد يف ال
الكالم على احلروف حرفا حرفا كما شرطناه أوال يف هذا الباب رغبة يف اإلجياز واالختصار 

 .﴾مل يك ىك مك لك  اك﴿
 فمن ذلك حرف األلف

  ليييييييييييييف اليييييييييييييذاج تنزويييييييييييييج فريييييييييييييب

 قييييييييييييياب ال ايييييييييييييير التفيييييييييييييات  ف نيييييييييييييا

 ف نييييييييييا العبيييييييييين الهللاييييييييييعيف الماتبيييييييييي 

 

 ؟فيييييييي  األكييييييييوان يييييييييين ومحييييييييب لييييييييك 

 حييييييييييييييرف ت بييييييييييييييين تهللاييييييييييييييمنج األزب

 و نييييييييا ميييييييين يييييييييز سييييييييا ان  واييييييييب

 

فا امة حرالع األلف ليس من احلروف عند من شم رائحة من احلقائق ولكن قد مسته
أللف مقام مقام ارة وفإذا قال احملقق إنه حرف فإمنا يقول ذلك على سبيل التجوز يف العبا

ث ملبدئ والباعافعال ء األه من الصفات القيومية وله من أمسااجلمع له من األمساء اسم اهلل ول
د املعز واملعيباسط ووال والواسع واحلافظ واخلالق والبارئ واملصور والوهاب والرزاق والفتاح

لرب والظاهر هلل وااذات والرافع واحمليي والوايل واجلامع واملغين والنافع وله من أمساء ال
 مد والغين والرقيب واملتني واحلق.والواحد واألول واآلخر والص

فاء م واهلاء والواملي لزايوله من احلروف اللفظية اهلمزة والالم والفاء وله من البسائط ا
 النبات يفلطانه ساهر والالم واهلمزة وله من املراتب كلها وظهوره يف املرتبة السادسة وظ

ا وال خارجا يس فيها لوف ومراتبهوإخوته يف هذه املرتبة اهلاء والالم وله جمموع عامل احلر
 عنها نقطة الدائرة وحميطها ومركب العوامل وبسيطها.



34 
 

 ومن ذلك حرف اهلمزة

 ومييييييييييييزو تق يييييييييييي  وقتييييييييييييا وتلييييييييييييب

 فريييييييييييي  اليييييييييييينور يظيييييييييييييم قيييييييييييينروا

 

 كييييييييب مييييييييا ااوروييييييييا ميييييييين منفلييييييييب 

 ايييييييييب  ن يحهللايييييييييرع هللايييييييييرب الم يييييييييب

 

لق ليس احلقصى رج أاهلمزة من احلروف اليت من عامل الشهادة وامللكوت هلا من املخا
ت وهلا لعامل امللكواا من هللياء البسائط الفاء وامليم والزاي واأللف واهلا مرتبة يف العدد هلا من 

لسابعة دسة واالساالفلك الرابع ودورة فلكها تسع آالف سنة وهلا من املراتب الرابعة و
اهلاء يف واي الزيم ووظهور سلطاهنا يف اجلن والنبات واجلماد وهلا من احلروف اهلاء وامل

أللف والواو لاء ما ألمساالوقف والتاء بالنطقني من فوق يف الوصل والتنوين يف القطع هلا من 
 لقوي والقادرتدر وااملقوالياء فأغىن عن التكرار وختتص من أمساء الصفات بالقهار والقاهر و

 يف حرف وطبعها احلرارة واليبوسة وعنصرها النار واختلفوا هل هي حرف أو نصف
 .احلروف الرقمية وأما يف التلفظ هبا فال خالف إهنا حرف عند اجلميع

 ومن ذلك حرف اهلاء

 لكييييييييب ذي ويييييييا  الرويييييييية كييييييييم تشيييييييير

 ماوييييييال  محقييييييج واييييييون رسييييييمك ينيييييين

 

 إنيييييييييية خفييييييييييج لييييييييي  فييييييييي  الظييييييييياور 

 تبيييييييييييينو ألوليييييييييييي  ييييييييييييييون ا خيييييييييييير

 

مسة عدد اخلن الماعلم أن اهلاء من حروف الغيب هلا من املخارج أقصى احللق وهلا 
لفلك امللكوت وهلا عامل ان الموهلا من البسائط األلف واهلمزة والالم واهلاء وامليم والزاي وهلا 

هلا من وخلاصة صة االرابع وزمان حركة فلكها تسع آالف سنة وهلا من الطبقات اخلاصة وخا
ه بعد وحتيل ا رطباحار املراتب السادسة وظهور سلطاهنا يف النبات ويوجد منه بآخرها ما كان
عراق روف األحمن  ذلك إىل الربودة واليبوسة وهلا من احلركات املستقيمة واملعوجة وهي

احلرارة ليبس وة واوهلا االمتزاج وهي من الكوامل وهي من عامل االنفراد وطبعها الربود
وف األلف ن احلرمهلا والرطوبة مثل عطارد وعنصرها األعظم التراب وعنصرها األقل اهلواء و

املتني ن واملتكرب واملهيموؤمن ة وهلا من األمساء الذاتية اهلل واألول واآلخر واملاجد واملواهلمز
ح للطيف والفتاافعال ء األواألحد وامللك وهلا من أمساء الصفات املقتدر واحملصي وهلا من أمسا
ط ملقسنتقم وايت واملاملمواملبدئ واجمليب واملقيت واملصور واملذل واملعز واملعيد واحمليي و

 .واملغين واملانع وهلا غاية الطريق
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 ومن ذلك حرف العني املهملة

 ييييييييييييين العييييييييييييون حقيقييييييييييية اإليايييييييييييان

 تبليييييييرع ينظييييييير نحيييييييو مواييييييين ذاتيييييييي 

 ال ياتفيييييييييييييج  بييييييييييييينا ل يييييييييييييير إلرييييييييييييي 

 

 
 فيييييييييييانظر إليييييييييييي  بمنيييييييييييزب االشيييييييييييران

 نظيييييييييير السييييييييييقيم محاسيييييييييين العييييييييييوان

 يرايييييييييييو ويحيييييييييييذر شييييييييييييمة العبيييييييييييان

 

دد عله من وحللق وله من املخارج وسط ااعلم أن العني من عامل الشهادة وامللكوت 
لفلك الثاين وله ا لواواجلمل عقد السبعني وله من البسائط الياء والنون واأللف واهلمزة وا

له وخلاصة ااصة وزمان حركة فلكه إحدى عشرة ألف سنة وله من طبقات العامل اخلاصة وخ
كات ن احلرمله وار رطب من املراتب اخلامسة وظهور سلطانه يف البهائم ويوجد عنه كل ح

و امل وههو كاألفقية وهي املعوجة وهو من حروف األعراف وهو من احلروف اخلالصة و
ء له من األمسالنون وء وامن عامل اإلنس الثنائي وطبعه احلرارة والرطوبة وله من احلروف اليا

 مساء األفعالأومن  احليالذاتية الغين واألول واآلخر وله من أمساء الصفات القوي واحملصي و
 .النصري والنافع والواسع والوهاب والوايل

 ومن ذلك حرف احلاء املهملة

 حييييييا  الحييييييواميم سيييييير   فيييييي  السييييييور

 فيييييمن ترحايييييج يييييين كيييييون ويييييين شيييييبـ

 وانظييير إلييي  حيييامالج العييير  قييين نظيييرج

 تاييييييييييين لحائيييييييييييك سيييييييييييا انا ويزتييييييييييي 

 

 

  خفيييييي  حقيقتيييييي  يييييييين ر ييييييية البشييييييير

 فارحييييييب إليييييي  يييييييالم األروا  واللييييييور

 قريييييييا ايييييييا ج ياييييييي  قييييييينرإلييييييي  حقائ

  ن ال يييييييينان  وال يخشييييييي  مييييييين ال يييييييير

 

اعلم أيها الويل أن احلاء من عامل الغيب وله من املخارج وسط احللق وله من العدد 
واهلمزة والالم واهلاء والفاء وامليم والزاي وله من العامل  الثمانية وله من البسائط األلف

دى عشرة ألف سنة وهو من اخلاصة وخاصة امللكوت وله الفلك الثاين وسىن حركة فلكه إح
اخلاصة وله من املراتب السابعة وظهور سلطانه يف اجلماد ويوجد عنه ما كان باردا رطبا 
وعنصره املاء وله من احلركات املعوجة وهو من حروف األعراق وهو خالص غري ممتزج وهو 

والرطوبة وله من احلروف كامل يرفع من اتصل به هو من عامل األنس الثالثي وطبعه الربودة 
األلف واهلمزة وله من أمساء الذات اهلل واألول واآلخر وامللك واملؤمن واملهيمن واملتكرب 
واجمليد واملتني واملتعايل والعزيز وله من أمساء الصفات املقتدر واحملصي وله من أمساء األفعال 

عز واملعيد واحمليي واملميت اللطيف والفتاح واملبدئ واجمليب واملقيت واملصور واملذل وامل
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 .واملنتقم واملقسط واملغين واملانع وله بداية الطريق
 ومن ذلك حرف الغني املنقوطة

 ال ييييييييين م ييييييييب العييييييييين فيييييييي   حواليييييييي 

 فييييييي  ال يييييييين  سيييييييرار التااييييييي  األقرييييييير

 وانظيييييييير إلييييييييي  ميييييييين سييييييييتارو كونيييييييي 

 

 
 إال تااييييييييييييييييي  األ ييييييييييييييييم األخ يييييييييييييييير

 فيييييييييايرف حقيقييييييييية فيهللاييييييييي  وتسيييييييييتر

 األحقييييير حيييييذرا ياييييي  الرسيييييم الهللايييييعيف

 

رجه احللق كوت وخمامللاعلم أيدك اهلل بروح منه أن الغني املنقوطة من عامل الشهادة و
األنوار  ند أهلعأما أدىن ما يكون منه إىل الفم عدده عندنا تسعمائة وعند أهل األسرار و

والواو  اهلمزةلف وفعدده ألف كل ذلك يف حساب اجلمل الكبري وبسائطه الياء والنون واأل
تبته امة مرالع لكه الثاين وسىن فلكه يف حركته إحدى عشرة ألف سنة يتميز يف طبقةوف

كل ما كان  جد عنهء يواخلامسة ظهور سلطانه يف البهائم طبعه الربودة والرطوبة عنصره املا
اإلفراد  ؤنس لهىن مباردا رطبا حركته معوجة له اخللق واألحوال والكرامات خالص كامل مث

خر واألول واآل واهلل لعليحلروف الياء والنون له من األمساء الذاتية الغين واالذايت له من ا
ري والواقي ل النصفعاوالواحد وله من أمساء الصفات احلي واحملصي والقوي وله من أمساء األ

 .والواسع والوايل والوكيل وهو ملكويت

 ومن ذلك حرف اخلاء املنقوطة

 الخييييييييييا  مرمييييييييييا  قباييييييييييج  و  نبييييييييييرج

 ريييييييييوى الكييييييييييان وسيييييييييفارافعاوويييييييييا ي

  بييييييييييينى حقيقتريييييييييييا مخ ييييييييييي  ذاتريييييييييييا

 ف ياييييييب لرييييييا ميييييين انيييييية قيييييين  زلفييييييج

 

 

  ي تييييييييك ميييييييين  سييييييييراروا وتيييييييي خرج

 يرييييييوى المكييييييون حكميييييية قيييييين  ظرييييييرج

 فتننسيييييييييييج وقتيييييييييييا و يييييييييييم ت ريييييييييييرج

 فييييييي  سيييييييفارا ولرييييييييب نيييييييار سيييييييعرج

 

اعلم أيدك اهلل أن اخلاء من عامل الغيب وامللكوت خمرجه احللق مما يلي الفم عدده 
سائطه األلف واهلمزة والالم والفاء واهلاء وامليم والزاي فلكه الثاين سىن فلكه إحدى ستمائة ب

عشرة ألف سنة يتميز يف العامة مرتبته السابعة ظهور سلطانه يف اجلماد طبع رأسه الربودة 
واليبوسة واحلرارة والرطوبة بقية جسده عنصره األعظم اهلواء واألقل التراب يوجد عنه كل 

فيه الطبائع األربع حركته معوجة له األحوال واخللق والكرامات ممتزج كامل  ما اجتمعت
يرفع من اتصل به على نفسه مثلث مؤنس له عالمة له من احلروف اهلمزة واأللف له من 
األمساء الذاتية والصفاتية والفعلية كل ما كان يف أوله زاى أو ميم كامللك واملقتدر واملعز أو 
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 .كالفتاح أو الم كاللطيف أو مهزة كاألول هاء كاهلادي أو فاء
 ومن ذلك حرف القاف

 القييييييييياف سييييييييير كمالييييييييي  فييييييييي  ر سييييييييي 

 والشييييييييييوق ي نييييييييييي  وياعييييييييييب ايبيييييييييي 

 وانظييييييييييير إلييييييييييي  تعريقييييييييييي  كراللييييييييييي 

 يابيييييييييا  خييييييييير نشييييييييي و ويييييييييو مبييييييييين 

 

 

 ويايييييييوم  ويييييييب العيييييييرب مبييييييين  ق يييييييرع

 فيييييي  شيييييي رع وشييييييرونع فيييييي  شيييييي رع

 وانظيييييير إليييييي  شييييييكب الييييييرئي  كبيييييينرع

 لواييييييييييون مبنئيييييييييي  ومبيييييييييين  يلييييييييييرع

 

اللسان  ن أقصىجه ماعلم أيدنا اهلل وإياك أن القاف من عامل الشهادة واجلربوت خمر
ىن حركة سلثاين الكه فوما فوقه من احلنك عدده مائة بسائطه األلف والفاء واهلمزة والالم 

طانه يف هور سلظبعة فلكه إحدى عشرة ألف سنة يتميز يف اخلاصة وخاصة اخلاصة مرتبته الرا
 األمهات األول آخره حار يابس وسائره بارد رطب.اجلن طبعه 

تزج ممتزجة ممكته عنصره املاء والنار يوجد عنه اإلنسان والعنقاء له األحوال حر 
بها كل ى مراتء علمؤنس مثىن عالمته مشتركة له من احلروف األلف والفاء وله من األمسا

لذات انوار األ وعند أهل اسم يف أوله حرف من حروف بسائطه له الذات عند أهل األسرار
 .والصفات

 ومن ذلك حرف الكاف

 كيييييييييياف الراييييييييييا  يشيييييييييياون اإلاييييييييييالال

 فيييييييانظر إلييييييي  قيييييييب  وبسييييييي  فيرميييييييا

   قيييييييييييييين اايييييييييييييي  لييييييييييييييذا إاالليييييييييييييي 

 

 
 ميييييين كيييييياف خييييييوف شيييييياون اإلفهللايييييياال

 يع ييييييييييييييك ذا لييييييييييييينا وذاك ولييييييييييييياال

 ولييييييييذاك اايييييييي  ميييييييين سييييييييناع اميييييييياال

 

رج القاف ارج خمملخاله من  اعلم أيدنا اهلل وإياك أن الكاف من عامل الغيب واجلربوت
 الفلك الثاين الم لهوال وقد ذكر إال أنه أسفل منه عدده عشرون بسائطه األلف والفاء واهلمزة

هور ابعة ظالر حركة فلكه إحدى عشرة ألف سنة يتميز يف اخلاصة وخاصة اخلاصة مرتبته
يبوسة مقامه رة والاحلرسلطانه يف اجلن يوجد عنه كل ما كان حارا يابسا عنصره النار طبعه ا

وار وال ل األند أهالبداية حركته ممتزجة هو من األعراق خالص كامل يرفع من اتصل به عن
م يف كل اس مساءيرفع عند أهل األسرار مفرد موحش له من احلروف ما للقاف وله من األ

 .أوله حرف من حروف بسائطه وحروفه
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 ومن ذلك حرف الضاد املعجمة

 بييييييذكرع فيييييي  الهللاييييييان سيييييير لييييييو  بييييييو 

 فييييييييييييانظر إلييييييييييييي  واحيييييييييييينا وكماليييييييييييي 

 وإماميييييييييي  الافييييييييييظ الييييييييييذي بواييييييييييونع

 

 
 لر يييييييييييج سيييييييييير   فيييييييييي  ابروتيييييييييي 

 ميييييين ايييييييرع فيييييي  حهللاييييييرت  رحموتيييييي 

  سيييييييرى بييييييي  اليييييييرحمن مييييييين ماكوتييييييي 

 

ه من وخمرج ربوتاعلم أيدنا اهلل وإياك أن الضاد املعجمة من حروف الشهادة واجل
منائة ار مثاألنواعندنا وعند أهل  أول حافة اللسان وما يليها من األضراس عدده تسعون

دى عشرة لكه إحفركة بسائطه األلف والدال اليابسة واهلمزة والالم والفاء فلكه الثاين ح
ئم طبعه البها ه يفألف سنة يتميز يف العامة له وسط الطريق مرتبته اخلامسة ظهور سلطان

ل خللق واألحواة له اتزجه ممالربودة والرطوبة عنصره املاء يوجد عنه ما كان باردا رطبا حركت
له من والدال لف ووالكرامات خالص كامل مثىن مؤنس عالمته الفردانية له من احلروف األ

 .دي اهلاملعنياألمساء كما أعلمناك يف احلرف الذي قبله رغبة يف االختصار واهلل ا
 ومن ذلك حرف اجليم

 الايييييييييم يرفيييييييي  ميييييييين يرييييييييين ولييييييييال 

 فريييييييييييييو العبيييييييييييييين القييييييييييييين إال  نييييييييييييي 

 ب ايتييييييييييييي  إليييييييييييي  معبيييييييييييييونع يرنييييييييييييو

 وييييييييو ميييييييين  ييييييييال  حقييييييييائق معاوميييييييية

 

 

 لمشييييييييييييييياون األبيييييييييييييييرار واألخييييييييييييييييار

 متحقيييييييييييييييييق بحقيقييييييييييييييييية اإلي يييييييييييييييييار

 وببنئييييييييييي  يمشييييييييييي  ياييييييييييي  ا  يييييييييييار

 ومزاايييييييييييي  بييييييييييييرن ولفييييييييييييـ النييييييييييييار

 

للسان ان وسط مرجه اعلم أيدنا اهلل وإياك أن اجليم من عامل الشهادة واجلربوت وخم
نيه إحدى سلثاين الكه مليم واأللف واهلمزة فبينه وبني احلنك عدده ثالثة بسائطه الياء وا

جلن جسده ه يف الطانسعشرة ألف سنة يتميز يف العامة له وسط الطريق مرتبته الرابعة ظهور 
ب واألقل الترا األعظم بارد يابس رأسه حار يابس طبعه الربودة واحلرارة واليبوسة عنصره

تزج كامل ممازالت املنائق واملقامات والنار يوجد عنه ما يشاكل طبعه حركته معوجة له احلق
فردانية له مته العال يرفع من اتصل به عند أهل األنوار واألسرار إال الكوفيون مثلث مؤنس

 .من احلروف الياء وامليم ومن األمساء كما تقدم
 ومن ذلك حرف الشني املعجمة بالثالث

 وكييييييب ميييييين نالرييييييا يومييييييا فقيييييين ولييييييال  فييييي  الشيييييين سيييييبعة  سيييييرار لمييييين يقيييييال
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 تع ييييييييييك ذاتيييييييييك واألاسيييييييييام سييييييييياكنة

 و يييياين النيييا  ميييا تحويييي  مييين يايييبلييي

 

 إذا األميييييييين ياييييييي  قايييييييب بريييييييا نيييييييزال

 ر وا وييييييالب محيييييياق الشييييييرر قيييييين كمييييييال

 

سط منه ت األوربواعلم أيدنا اهلل وإياك نطقا وفهما أن الشني من عامل الغيب واجل
لنون واأللف ياء واه الخمرجه خمرج اجليم عدده عندنا ألف وعند أهل األنوار ثالمثائة بسائط

وسط الطريق  امة لهالع واهلمزة والواو فلكه الثاين سىن هذا الفلك قد تقدم ذكرها يتميز يف
اكل طبعه ما يش عنه مرتبته اخلامسة سلطانه يف البهائم طبعه بارد رطب عنصره املاء يوجد

لياء روف ان احلحركته ممتزجة كامل خالص مثىن مؤنس له الذات والصفات واألفعال له م
 .والنون ومن األمساء على حنو ما تقدم له اخللق واألحوال والكرامات

 ومن ذلك حرف الياء

 يييييا  الرسييييالة حييييرف فيييي  ال ييييرى ظرييييرا

 فرييييييو المميييييين اسييييييوما مييييييا لرييييييا ظاييييييب

 إذا  ران ينيييييييييييييييييييييييياايكم بحكمتيييييييييييييييييييييييي 

 

 
 كييييييالواو فيييييي  العييييييالم العاييييييوي معتمييييييرا

 ووييييييو المميييييين قاوبييييييا يانقييييييج لييييييورا

 السيييييورايتايييييو فيسيييييم  سييييير األحيييييرف 

 

ه خمرج ت خمرجربواعلم أيدنا اهلل وإياك بروح منه أن الياء من عامل الشهادة واجل
 هلمزة والالملف واه األالشني عدده العشرة لألفالك االثين عشر وواحد لألفالك السبعة بسائط

ة اخلاصة له ة وخاصخلاصوالفاء واهلاء وامليم والزاي فلكه الثاين سنيه قد ذكرت يتميز يف ا
عظم النار صره األل عنالغاية واملرتبة السابعة ظهور سلطانه يف اجلماد طبعه األمهات األو
 ت ممتزج كاملنازالوامل واألقل املاء يوجد عنه احليوان حركته ممتزجة له احلقائق واملقامات
 .رباعي مؤنس له من احلروف األلف واهلمزة ومن األمساء كما تقدم

 ومن ذلك حرف الالم

  زب السييييييييييين  األقييييييييييين اليييييييييييالم لييييييييييي

 مرمييييييييا يقييييييييم تبييييييييني المكييييييييون ذاتيييييييي 

 يع ييييييييك روحيييييييا مييييييين  يييييييال  حقيييييييائق

 

 
 ومقامييييييييي  األياييييييييي  البرييييييييي  األنفييييييييي 

 والعييييييييييالم الكييييييييييون  مرمييييييييييا ياايييييييييي 

 يمشيييييي  ويرفييييييب فيييييي   ييييييياب السيييييينن 

 

اعلم أيدنا اهلل وإياك بروح القدس أن الالم من عامل الشهادة واجلربوت خمرجه من 
ى طرفه عدده يف االثين عشر فلكا ثالثون ويف األفالك السبعة حافة اللسان أدناها إىل منته
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ثالثة بسائطه األلف وامليم واهلمزة والفاء والياء فلكه الثاين سنيه تقدمت يتميز يف اخلاصة 
وخاصة اخلاصة له الغاية مرتبته اخلامسة سلطانه يف البهائم طبعه احلرارة والربودة واليبوسة 

التراب يوجد عنه ما يشاكل طبعه حركته مستقيمة وممتزجة له  عنصره األعظم النار واألقل
 .األعراف ممتزج كامل مفرد موحش له من احلروف األلف وامليم ومن األمساء كما تقدم

 ومن ذلك حرف الراء

 را  المحبيييييييييية فيييييييييي  مقييييييييييام ولييييييييييال 

 وقتيييييييا يقيييييييوب  نيييييييا الوحيييييييين فيييييييال  رى

 ليييييييو كيييييييان قابيييييييك ينييييييين ربيييييييك وكيييييييذا

 

 
  بيييييييييينا بيييييييييينار نعيميييييييييي  ليييييييييين يخييييييييييذال

 ايييييييري ووقتييييييا يييييييا  نييييييا ليييييين يارييييييال

 كنيييييييييج المقيييييييييرب والحبييييييييييب األكميييييييييال

 

جها من ظهر ت وخمرربواعلم أيدنا اهلل وإياك بروح منه أن الراء من عامل الشهادة واجل
ف بسائطه األل اثنان لسبعةااالثين عشر فلكا مائتان ويف األفالك  اللسان وفوق الثنايا عدده يف

ته السابعة الغاية مرتب ومة لهمعل وامليم والزاي فلكه الثاين سىن فلكه واهلمزة والالم والفاء واهلاء
نصره النار عيبوسة وال ظهور سلطانه يف اجلماد يتميز يف اخلاصة وخاصة اخلاصة طبعه احلرارة

 ؤنس لهمثىن يوجد عنه ما يشاكل طبعه حركته ممتزجة له األعراف خالص ناقص مقدس م
 .األمساء كما تقدممن احلروف األلف واهلمزة ومن 

 ومن ذلك حرف النون

 نييييييييون الواييييييييون تيييييييينب نق يييييييية ذاترييييييييا

 فواونوييييييييييا ميييييييييين اييييييييييونع ويمينيييييييييي 

 فيييييانظر بعينيييييك نليييييف ييييييين واونويييييا

 

 
 فييييييي  يينريييييييا يينيييييييا ياييييييي  معبونويييييييا

 وامييييييي   كييييييوان العايييييي  ميييييين اونوييييييا

 مييييييين اونويييييييا تع ييييييير ياييييييي  مفقونويييييييا

 

ن حافة رجه مت خمواعلم أيد اهلل القلوب باألرواح أن النون من عامل امللك واجلرب
ركته قد ح سىن لثايناللسان وفوق الثنايا عدده مخسون ومخسة بسائطه الواو واأللف فلكه ا
لثانية ظهور نزهة اامل ذكرت يتميز يف اخلاصة وخاصة اخلاصة له غاية الطريق مرتبته املرتبة

شاكل طبعه ه ما يد عنسلطانه يف احلضرة اإلهلية طبعه الربودة واليبوسة عنصره التراب يوج
ن مات له الذ حركته ممتزجة له اخللق واألحوال والكرامات خالص ناقص مفرد موحش له

 .احلروف الواو واألمساء
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 ومن ذلك حرف الطاء املهملة

 فييييييي  ال يييييييا  خمسييييييية  سيييييييرار مخبييييييياو

 والحييييييق فيييييي  الخاييييييق واألسييييييرار نائبيييييية

 فرييييييييذع خمسيييييييية مرمييييييييا كافييييييييج برييييييييا

 

 
 منريييييا حقيقييييية ييييييين المايييييك فييييي  المايييييك

 فيييي  النييييار واإلنسييييان فيييي  الماييييكوالنييييور 

 يامييييييج  ن واييييييون الفاييييييك فيييييي  الفاييييييك

 

ن وأصول اللسا طرف اعلم أيدنا اهلل به أن الطاء من عامل امللك واجلربوت خمرجه من
نيه لكه الثاين سفاهلاء وزاي الثنايا عدده تسعة بسائطه األلف واهلمزة والالم والفاء وامليم وال

 اجلماد يفلطانه سبعة خلاصة وله غاية الطريق مرتبته السامذكورة يتميز يف اخلاصة وخاصة ا
أهل  مة عندستقيمطبعه الربودة والرطوبة عنصره املاء يوجد عنه ما يشاكل طبعه حركته 

راف خالص ه األعلزجة األنوار ومعوجة عند أهل األسرار وعند أهل التحقيق وعندنا معا وممت
 .ة ومن األمساء كما تقدمكامل مثىن مؤنس له من احلروف األلف واهلمز

 ومن ذلك حرف الدال املهملة

 اليييييناب مييييين ييييييالم الكيييييون اليييييذي انيييييتقال

 ييييييييزج حقائقييييييي  يييييييين كيييييييب ذي بلييييييير

 فيييييييي  اليييييييينوام فايييييييون الحييييييييق منزليييييييي 

 

 
 ييييييييين الكيييييييييان فييييييييال يييييييييين وال   يييييييير

 سيييييييبحان  ايييييييب  ن يحظييييييي  بييييييي  بشييييييير

 فييييييييي  الم ييييييييان  ففييييييييي  ا ي والسييييييييور

 

طاء عدده رج الجه خممل امللك واجلربوت خمراعلم أيدنا اهلل بأمسائه أن الدال من عا
ة عشرة ألف سن اثنتا ركتهحأربعة بسائطه األلف والالم واهلمزة والفاء وامليم فلكه األول سىن 
جد ره التراب يوسة عنصليبوله غاية الطريق مرتبته اخلامسة سلطانه يف البهائم طبعه الربودة وا

قص الص ناخراق ألنوار واألسرار له األععنه ما يشاكل طبعه حركته ممتزجة بني أهل ا
 .مقدس مثىن مؤنس له من احلروف األلف والالم ومن األمساء كما تقدم

 ومن ذلك حرف التاء باثنتني من فوق

 التيييييييييييا  يظرييييييييييير  حيانيييييييييييا ويسيييييييييييتتر

 يحيييوي ياييي  اليييذاج واألولييياف حهللايييرت 

 يبييييييينو فيظرييييييير مييييييين  سيييييييرارع يابيييييييا

 الاييييييييب والشيييييييم  واألياييييييي  و ارقييييييي 

 

 

 ن القيييييييوم تايييييييوينفحظييييييي  مييييييين وايييييييو

 ومييييييا ليييييي  فيييييي  انيييييياب الفعييييييب تمكييييييين

 وماكييييييييي  الايييييييييو  واألقيييييييييالم والنيييييييييون

 فييييي  ذاتييييي  والهللايييييح  والشييييير  والتيييييين
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ال والطاء رج الده خماعلم أيها الويل احلميم أن التاء من عامل الغيب واجلربوت خمرج
ل اي فلكه األوم والزامليوعدده أربعة وأربعمائة بسائطه األلف واهلمزة والالم والفاء واهلاء 

ربودة بعه الاد طسنيه قد ذكرت يتميز يف خاصة اخلاصة مرتبته السابعة سلطانه يف اجلم
ل األحواولق واليبوسة عنصره التراب يوجد عنه ما يشاكل طبعه حركته ممتزجة له اخل

 اهلمزةولف والكرامات خالص كامل رباعي مؤنس له الذات والصفات له من احلروف األ
 .كما تقدمومن األمساء 

 ومن ذلك حرف الصاد اليابسة
 فيييييي  اللييييييان نييييييور لقاييييييب بيييييياج يرقبيييييي 

 فييييييييينم فمنيييييييييك تاقييييييييي  نيييييييييور سيييييييييانت 

 فيييييييذلك النيييييييور نيييييييور الشيييييييكر فارتقيييييييب

 

 
 ينيييييين المنييييييام وسييييييتر السييييييرن يحابيييييي 

 ينييييييييييير ليييييييييينرك واألسييييييييييرار ترقبيييييييييي 

 المشيييييكور فريييييو ياييييي  العييييياناج يعقبييييي 

 

طريف  ا بنيه ممربوت خمرجاعلم أيها الصفي الكرمي أن الصاد من عامل الغيب واجل 
أللف اسائطه بوار اللسان وفويق الثنايا السفلي عدده ستون عندنا وتسعون عند أهل األن

ة اخلاصة له ة وخاصخلاصوالدال واهلمزة والالم والفاء فلكه األول سنيه قد ذكرت يتميز يف ا
ه واء يوجد عننصره اهلعبة أول الطريق مرتبته اخلامسة سلطانه يف البهائم طبعه احلرارة والرطو

روف من احل س لهما يشاكل طبعه حركته ممتزجة جمهولة له األعراف خالص كامل مثىن مؤن
  ينال إال يفابسة الالي األلف والدال ومن األمساء كما تقدم مث اعلم أين جعلت سر هذا الصاد

لك وليست ليه بذعكمت حالنوم لكوىن ما نلته وال أعطانيه احلق تعاىل إال يف املنام فلهذا 
ألصحاب ات بعض جعل حقيقته ذلك واهلل يعطيه يف النوم واليقظة وملا وقفت عنده بالتقييد

بالقراءة  ما وصلم فليقرأ على أسرار احلروف ألصلح ما اختل منها عند التقييد لسرعة القل
ذته ا أخكن هكذه ولإىل هذا احلرف قلت هلم ما اتفق يل فيه وأن النوم ليس الزما يف نيل

 يفلعادة ابيل سفوصفت حايل وانفض اجلمع فلما كان من الغد من يوم السبت قعدنا على 
يه ا الشيخ الفقر عندنحيض اجمللس باملسجد احلرام جتاه الركن اليماين من الكعبة املعظمة وكان

دته ا فجاء على عه اهللي رمحاجملاور أبو حيىي ببكر بن أيب عبد اهلل اهلامشي التويتمي الطرابلس
 ستلق علىمامي منت أفلما فرغنا من القراءة قال يل رأيت البارحة يف النوم كأين قاعد وأ

 :ظهرك تذكر الصاد فأنشدتك مرجتال
 اللييييان حييييرف شييييريف واللييييان فيييي  اللييييان  ليييينق
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 :فقلت يل يف النوم ما دليلك فقلت
 ألنريييييييييييا شيييييييييييكب نور وميييييييييييا مييييييييييين الييييييييييينور  سيييييييييييبق

 

 ه فرحتذكر يا إين فرحت جبوابه فلما أكملمث استيقظت. وحكى يل يف هذه الرؤ
سالم وهي يهم الء علهبذه املبشرة اليت رآها يف حقي وهبيئة االضطجاع وذلك رقاد األنبيا
لة فاعلم أن املقاببماء حالة املستريح الفارغ من شغله واملتأهب ملا يرد عليه من أخبار الس

شكال األ شكل قابل جلميعالصاد حرف من حروف الصدق والصون والصورة وهو كري ال
حاب ا لألصكرهتذفيه أسرار عجيبة فتعجبت من كشفه يف نومه قرت عينه على حاليت اليت 

حرف شريف عظيم  [25ص:]﴾خك حك جك مق حق مف خفحف جف مغ﴿باألمس يف اجمللس 
لشرف ا أوج دي يفأقسم عند ذكره مبقام جوامع الكلم وهو املشهد احملم [أي حرف الصاد]

لعامل سرار امن أونت هذه السورة من أوصاف األنبياء عليهم السالم بلسان التمجيد وتضم
رة من ه السو هذكله اخلفية عجائب وآيات وهذه الرؤيا فيها من األسرار على حسب ما يف

ا من هد فيهن شوماألسرار فهي تدل على خري كثري جسيم يناله الرائي ومن ريئت له وكل 
رة ويلحق ه السو هذيفياء عليهم السالم املذكورين اهلل تعاىل وحيصل هلما من بركات األنب

 يفهلم العافية و لنا اهلل األعداء من الكفار ما يف هذه السورة من البؤس ال من املؤمنني نسأل
ذكر يل ولرائي ذا االدنيا واآلخرة فهذه بشرى حصلت وأسرار أرسلها احلق إلينا على يد ه

ا  النوم قريضا يل يفشدمهم على البيتني اللذين أنالرائي صاحبنا أبو حيىي أنه ملا استيقظ مت
ف فإن ذلك ذا احلرالرؤيا ويف ه به حىت أقيده يف كتايب هذا عقيب هذه فسألته أن يرسل إيل

ينهما فبعثت بأفصل  ن الأالقريض من إمداد هذه احلقيقة الروحانية اليت رآها يف النوم فأردت 
 :هذه ا وهيالصويف التلمساين فجاءين هبمعه صاحبنا أبا عبد اهلل حممد بن خالد 

 الليييييييييييييييييييان حيييييييييييييييييييرف شيييييييييييييييييييريف

 قييييييييييييييييب مييييييييييييييييا اليييييييييييييييينليب  ايييييييييييييييينع

 ألنرييييييييييييييييييييييييييييييييييا شييييييييييييييييييييييييييييييييييكب نور

 ونب وييييييييييييييييييييييييييييييييييييذا بيييييييييييييييييييييييييييييييييييي ن 

 حققييييييييييييييييييج فيييييييييييييييييي    قلييييييييييييييييييني

 إن كييييييييييييان فييييييييييييي  البحيييييييييييير يميييييييييييييق

 إن هللايييييييييييييييييييياق قابييييييييييييييييييييك ينيييييييييييييييييييي 

 نع القرونييييييييييييييييييييييييييييييية واقبيييييييييييييييييييييييييييييييب

 وال تخيييييييييييييييييييييييييييييييالف فتشيييييييييييييييييييييييييييييييق 

 افتحييييييييييييييييييي  اشيييييييييييييييييييرح  وافعيييييييييييييييييييب           

 

 والليييييييييييان فييييييييييي  الليييييييييييان  لييييييييييينق

 فييييييييييييي  ناخيييييييييييييب القايييييييييييييب ماليييييييييييييق

 ومييييييييييييييا ميييييييييييييين اليييييييييييييينور  سييييييييييييييبق

 يايييييييييييييييييييي  ال ريييييييييييييييييييييق موفييييييييييييييييييييق

 والحيييييييييييييييييييق يقلييييييييييييييييييين بيييييييييييييييييييالحق

 فسييييييييييييييييييياحب القايييييييييييييييييييب  يميييييييييييييييييييق

 فقاييييييييييييييييييييب ايييييييييييييييييييييرك  هللايييييييييييييييييييييق

 ميييييييييييييييييييين لييييييييييييييييييييانق يتليييييييييييييييييييينق

 فالقاييييييييييييييييييييب ينييييييييييييييييييييني معاييييييييييييييييييييق

 ي قييييييييييييييين تحقيييييييييييييييقفعيييييييييييييييب اليييييييييييييييذ
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 إليييييييييييييي  متيييييييييييييي  قاسيييييييييييييي  القاييييييييييييييب

 وفعييييييييييييييييييييب ايييييييييييييييييييييرك ليييييييييييييييييييياف

 ا فرفقيييييييييييييييييييييييياإنيييييييييييييييييييييييا رفقنيييييييييييييييييييييييي

 فيييييييييييييييييييييمن  تييييييييييييييييييييييج كسيييييييييييييييييييييوناك            

 وال تكيييييييييييييييييييييييييييييييييين كارييييييييييييييييييييييييييييييييييير

 والرييييييييييييييييي  بمييييييييييييييييينح  فمييييييييييييييييينح 

  نييييييييييييييييييييييا الواييييييييييييييييييييييون بييييييييييييييييييييييذات 

 مييييييييييييييين ايييييييييييييييير قيييييييييييييييين كعامييييييييييييييي 

 فرييييييييييييييب تييييييييييييييرى الشيييييييييييييياع يومييييييييييييييا

 ميييييييييييييييين قيييييييييييييييياب فيييييييييييييييي  بيييييييييييييييير ي

 إن ظييييييييييييييييييييب يرييييييييييييييييييييذي لييييييييييييييييييييووم

 وكييييييييييييييييب ميييييييييييييييين قيييييييييييييييياب قييييييييييييييييوال

  نيييييييييييييييييا المرييييييييييييييييييمن ذو العييييييييييييييييير 

 بع ييييييييييييييييييييج لاخاييييييييييييييييييييق رسييييييييييييييييييييا 

 فقيييييييييييييييييييييييام فييييييييييييييييييييييي  بلييييييييييييييييييييييينق

 مااوييييييييييييييييييينا فييييييييييييييييييي  األيييييييييييييييييييياني

 ليييييييييييييييو ليييييييييييييييم  اييييييييييييييي رم بعبيييييييييييييييني

 السييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمواج واألر  إن

 وإن   عيييييييييييييييييييييييييييييييييتم فيييييييييييييييييييييييييييييييييمن 

 و اميييييييييييييي  الكييييييييييييييب فيييييييييييييي  الخايييييييييييييين

 كييييييييييييييييييييب القاييييييييييييييييييييوب يايييييييييييييييييييي  ذا

 فقمييييييييييييييج ميييييييييييييين حيييييييييييييياب نييييييييييييييوم 

 

 بييييييييييييييييييييييياب قابيييييييييييييييييييييييك م ايييييييييييييييييييييييق

 وواييييييييييييييييييييييييييييييي  فعايييييييييييييييييييييييييييييييك  زرق

 فييييييييييييالرفق فيييييييييييي  الرفييييييييييييق  رفييييييييييييق

  ييييييييييييييييييييييوب ل ييييييييييييييييييييييف معتييييييييييييييييييييييق

 إذ ظييييييييييييييييييب يراييييييييييييييييييو الفييييييييييييييييييرزنق

 مييييييييييين مشيييييييييييرق الشيييييييييييم   شيييييييييييرق

 ولييييييييييييييييييي  الوايييييييييييييييييييون المحقيييييييييييييييييييق

 يايييييييييييييييييييي  الحقيقيييييييييييييييييييية م اييييييييييييييييييييق

 يكيييييييييييييييييييييينوا فيييييييييييييييييييييرن ميييييييييييييييييييييييذق

 فقائييييييييييييييييييييب اليييييييييييييييييييير ي  حمييييييييييييييييييييق

 ر يتييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  يتشييييييييييييييييييييييييييييييييييييينق

 فاليييييييييييييييييذكر ميييييييييييييييييين ذاك  ليييييييييييييييييينق

 ال  بييييييييييييييييييييييييييييييييييييين و خاييييييييييييييييييييييييييييييييييييق

 واييييييييييييييييييييا   حمييييييييييييييييييييين بيييييييييييييييييييييالحق

 حيييييييييييييييييييييين  ريييييييييييييييييييييين  بيييييييييييييييييييييرقو

 ونالييييييييييييييييييييييحا مييييييييييييييييييييييا تفتييييييييييييييييييييييق

  ارقيييييييييييييج مييييييييييييين ليييييييييييييي  ي يييييييييييييرق

 ميييييييييييييييييييييين يييييييييييييييييييييييذاب  تفييييييييييييييييييييييرق

  ليييييييييييييييييييييييييم ميييييييييييييييييييييييييا يتفيييييييييييييييييييييييييرق

 فيييييييييييييييييييييي  حيييييييييييييييييييييينائق تعبييييييييييييييييييييييق

 وإننيييييييييييييييييييييييييييييييي     لييييييييييييييييييييييييييييييييفق

 وراحتييييييييييييييييييييييييييييييييياى تليييييييييييييييييييييييييييييييييفق

 

 ومن ذلك حرف الزاي
 فييييييي  اليييييييزاي سييييييير إذا حققيييييييج معنييييييياع  

 إذا تااييييييييييي  إلييييييييييي  قايييييييييييب بحكمتييييييييييي 

 فاييييي  فيييي   حييييرف الييييذاج النزيريييية ميييين

 

 
 كانييييييييج حقييييييييائق رو  األميييييييير م نيييييييياع  

 ينييييييين الفنيييييييا  يييييييين التنزيييييييي   انييييييياع  

 يحقييييييييييق العاييييييييييم  و ينرييييييييييي  إال وييييييييييو

 

اعلم أيدك اهلل بروح األزل أن الزاي من عامل الشهادة واجلربوت والقهر خمرجه خمرج  
الصاد والسني عدده سبعة بسائطه األلف والياء واهلمزة والالم والفاء فلكه الفلك األول سىن 
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خاصة اخلاصة له الغاية مرتبته اخلامسة سلطانه يف  حركته تقدم ذكرها يتميز يف خالصة
البهائم طبعه احلرارة واليبوسة عنصره النار يوجد عنه ما يشاكل طبعه حركته ممتزجة له اخللق 
واألحوال والكرامات خالص ناقص مقدس مثىن مؤنس له من احلروف األلف والياء ومن 

 .األمساء كما تقدم
 ومن ذلك حرف السني املهملة

 السييييييين  سييييييرار الواييييييون األربيييييي  فيييييي 

 مييييين ييييييالم ال ييييييب اليييييذي ظريييييرج بييييي 

 

 
 ولييييييييييي  التحقيييييييييييق والمقيييييييييييام األرفييييييييييي 

 آ ييييييييييييار كييييييييييييون شمسييييييييييييرا تتبرقيييييييييييي 

 

دده لزاي عد وااعلم أن السني من عامل الغيب واجلربوت واللطف خمرجه خمرج الصا
واهلمزة لف ن واألالنوعند أهل األنوار ستون وستة وعندنا ثالمثائة وثالثة بسائطه الياء و

اصة اصة اخلصة خوالواو فلكه األول سنيه مذكورة يتميز يف اخلاصة وخاصة اخلاصة وخال
بعه احلرارة هائم طالب وصفاء خالصة خاصة اخلاصة له الغاية مرتبته اخلامسة ظهور سلطانه يف
امل كخالص  عرافواليبوسة عنصره النار يوجد عنه ما يشاكل طبعه حركته ممتزجة له األ

 .منس له من احلروف الياء والنون ومن األمساء اإلهلية كما تقدمثىن مؤ
 ومن ذلك حرف الظاء املعجمة

 فيييييييي  الظييييييييا  سييييييييتة  سييييييييرار مكتميييييييية

 إال مايييييييييييييازا إذا ايييييييييييييانج بفاهللايييييييييييييارا

 يراييييييييو اإلليييييييي  ويخشيييييييي  ينليييييييي  وإذا

 

 
 خفييييييية مييييييا لرييييييا فيييييي  الخاييييييق تعيييييييين

 ييييييرى لريييييا فييييي  ظريييييور العيييييين تحسيييييين

 ميييييا اييييياب يييييين كونييييي  ليييييم يبييييين تكيييييوين

 

ني طريف مما ب رجهعلم أيها العاقل أن الظاء من عامل الشهادة واجلربوت والقهر خما
ف بسائطه األل سعمائةتوار اللسان وأطراف الثنايا عدده مثانية ومثامنائة عندنا وعند أهل األن
  خالصة خاصةتميز يفرة يوالالم واهلمزة والفاء واهلاء وامليم والزاي فلكه األول سنيه مذكو

ة وقائمته حار رد رطبه باله غاية الطريق مرتبته السابعة سلطانه يف اجلماد طبع دائرت اخلاصة
نه ما يشاكل عيوجد  واءرطبة فله احلرارة والربودة والرطوبة عنصره األعظم املاء واألقل اهل

ت له من ه الذالؤنس طبعه حركته ممتزجة له اخللق واألحوال والكرامات ممتزج كامل مثىن م
 .األلف واهلمزة ومن األمساء كما تقدماحلروف 
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 ومن ذلك حرف الذال املعجمة

 اليييييييذاب ينيييييييزب  حيانيييييييا ياييييييي  اسيييييييني

  ويييييييا ويعييييييينم مييييييين ويييييييذا وذاك فميييييييا

 ويييييييو اإلميييييييام اليييييييذي ميييييييا م اييييييي   حييييييين

 

 
 كرويييييييا وينيييييييزب  حيانيييييييا ياييييييي  خايييييييني

 يييييييرى ليييييي    يييييير الزلفيييييي  يايييييي   حيييييين

 تيييييييينيوع  سييييييييما ع بالواحيييييييين اللييييييييمن

 

لظاء عدده اخمرج  رجهن عامل الشهادة واجلربوت والقهر خماعلم أيها اإلمام أن الذال م
ته مذكورة ىن حركسول سبعمائة وسبعة بسائطه األلف والالم واهلمزة والفاء وامليم فلكه األ

والرطوبة  حلرارةابعه طيتميز يف العامة له وسط الطريق مرتبته اخلامسة سلطانه يف البهائم 
حوال واأل ه حركته معوجة ممتزجة له اخللقعنصره اهلواء يوجد عنه ما يشاكل طبع

ن الم وموال والكرامات خالص كامل مقدس مثىن مؤنس له الذات وله من احلروف األلف
 .األمساء كما تقدم

 ومن ذلك حرف الثاء بالثالثة

 ال ييييييييييا  ذاتييييييييييية األوليييييييييياف يالييييييييييية

 فييييييييمن تااييييييييج بسيييييييير الييييييييذاج واحيييييييينو

 وإن تااييييييييج بسيييييييير الولييييييييف  انييييييييية

 ال ييييييييييةوإن تااييييييييييج بسيييييييييير الفعييييييييييب  

 

 

 فيييي  الولييييف والفعييييب واألقييييالم توايييينوا

 ييييييييوم البنايييييييية ليييييييار الخايييييييق يعبييييييينوا

 يييييييوم التوسيييييي  لييييييار النعييييييج يحميييييينوا

 يييييييوم ال ال ييييييا  لييييييار الكييييييون يسييييييعنوا

 

اء والذال رج الظه خماعلم أيها السيد أن الثاء من عامل الغيب واجلربوت واللطف خمرج
ي له الفلك والزا مليملفاء واهلاء واعدده مخسة ومخسمائة بسائطه األلف واهلمزة والالم وا

سلطانه يف  لسابعةابته األول سنيه مذكورة يتميز يف خالصة خاصة اخلاصة له غاية الطريق مرت
تزجة له كته ممه حراجلماد طبعه الربودة واليبوسة عنصره التراب يوجد عنه ما يشاكل طبع

من  عال لهألفالصفات وااخللق واألحوال والكرامات خالص كامل مربع مؤنس له الذات و
 احلروف األلف واهلمزة ومن األمساء كما تقدم.

 ومن ذلك حرف الفاء

 الفيييييييا  مييييييين ييييييييالم التحقييييييييق فيييييييانكر

 لرييييا ميييي  اليييييا  مييييزج فيييي  الواييييون فمييييا

 فييييييمن ق عييييييج وليييييياب اليييييييا  نان لرييييييا

 
 وانظييييير إلييييي  سيييييروا يييييي ت  ياييييي  قييييينر

 تنفيييييك بيييييالمزج يييييين حيييييق ويييييين بشييييير

 مييييييين  واييييييي  ييييييييالم األروا  والليييييييور
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اللطف لغيب وت وااعلم أيد اهلل القلب اإلهلي أن الفاء من عامل الشهادة واجلربو
طه األلف ة بسائانيخمرجه من باطن الشفة السفلي وأطراف الثنايا العليا عدده مثانون ومث

ة يز يف اخلالصرت يتمد ذكقواهلمزة والالم والفاء واهلاء وامليم والزاي له الفلك األول سنيه 
سائر جسده ورطوبة وال طريق مرتبته السابعة سلطانه يف اجلماد طبع رأسه احلرارةله غاية ال

وجد عنه ما يهلواء اقل بارد رطب فطبعه احلرارة والربودة والرطوبة عنصره األعظم املاء واأل
له اخللق سرار واأل يشاكل طبعه حركته ممتزجة له احلقائق واملقامات واملنازالت عند أهل

ت له من ه الذاحش لامات عند أهل األنوار ممتزج كامل مفرد مثىن مؤنس موواألحوال والكر
 احلروف األلف واهلمزة ومن األمساء كما تقدم.

 ومن ذلك حرف الباء بواحدة

 تبييييييييييرالبييييييييييا  لاعييييييييييارف الشييييييييييبا  مع

 سيييييييييير العبونييييييييييية العايييييييييييا مازارييييييييييا

 ليييييييي  يحيييييييذف مييييييين بسيييييييم حقيقتييييييي  

 

 
 وفيييييييييييي  نقي ترييييييييييييا لاقاييييييييييييب ميييييييييييينكر

 فيييييييايتبرواليييييييذاك نييييييياب منييييييياب الحيييييييق 

 ألنيييييييييييييي  بيييييييييييييينب منيييييييييييييي  فييييييييييييييذا وزر

 

 ه من الشفتنير خمرجلقهة وااعلم أيها الوايل املتعايل أن الباء من عامل امللك والشهاد
ة ول له احلركلكه األزاي فبسائطه األلف واهلمزة والالم والفاء واهلاء وامليم وال اثنانعدده 

رتبته مغايته يق وبداية الطراملذكورة يتميز يف عني صفاء اخلالصة ويف خاصة اخلاصة له 
اكل طبعه ما يش عنه السابعة سلطانه يف اجلماد طبعه احلرارة واليبوسة عنصره النار يوجد

ومن  الذات س لهحركته ممتزجة له احلقائق واملقامات واملنازالت خالص كامل مربع مؤن
 احلروف األلف واهلمزة ومن األمساء كما تقدم.

 ومن ذلك حرف امليم

 النون إن حققييييييييج سييييييييروماالميييييييييم كيييييييي

 والنييييييون لاحييييييق والميييييييم الكريميييييية ليييييي 

 فبييييييييرزر النييييييييون رو  فيييييييي  معارفيييييييي 

 

 
 فيييييي  ااييييييية الكييييييون يينييييييا والبييييييناياج

 بيييييييييييين  لبيييييييييييين  وااييييييييييييياج ل اييييييييييييياج

 وبيييييييييرزر المييييييييييم رب فييييييييي  البريييييييييياج

 

اعلم أيد اهلل املؤمن إن امليم من عامل امللك والشهادة والقهر خمرجه خمرج الباء عدده 
بسائطه الياء واأللف واهلمزة فلكه األول سنيه ذكرت يتميز يف اخلاصة أربعة وأربعون 
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واخلالصة وصفاء اخلالصة له الغاية مرتبته الثالثة ظهور سلطانه يف اإلنسان طبعه الربودة 
واليبوسة عنصره التراب يوجد عنه ما يشاكل طبعه له األعراف خالص كامل مقدس مفرد 

 .مساء كما تقدممؤنس له من احلروف الياء ومن األ
 ومن ذلك حرف الواو

 واو إيييييييييييييييييييييييييييييييييياك  قييييييييييييييييييييييييييييييييين 

 فرييييييييييييييييييييييييييييييييو رو  مكمييييييييييييييييييييييييييييييييب

 حييييييييييييييييييييي  مييييييييييييييييييييا ال  يينيييييييييييييييييييي 

 بيتييييييييييييييييييي  السييييييييييييييييييينرو العايييييييييييييييييييية

 

 ميييييييييييييييييين واييييييييييييييييييوني و نفيييييييييييييييييي  

 وويييييييييييييييييييييو سييييييييييييييييييييير مسييييييييييييييييييييين 

 قيييييييييييييييييييييييب بيييييييييييييييييييييييج مقيييييييييييييييييييييين 

 فينيييييييييييييييييييييييييييييييييييا الم سييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 

أللف اسائطه تة بالواو من عامل امللك والشهادة والقهر خمرجه من الشفتني عدده س
صة له غاية  اخلالصة ويفاألول سنيه مذكورة يتميز يف خاصة اخلاواهلمزة والالم والفاء فلكه 

وجد عنه ما واء يه اهلالطريق مرتبته الرابعة سلطانه يف اجلن طبعه احلرارة والرطوبة عنصر
روف ن احلميشاكل طبعه حركته ممتزجة له األعراق خالص ناقص مقدس مفرد موحش له 

 األلف ومن األمساء كما تقدم.
هل ألهات عجم قد كملت بذكر ما حد لنا من اإلشارات والتنبيفهذه حروف امل

 يفأخذها مليك الكشف واخللوات واالطالع على أسرار املوجودات فإذا أردت أن يسهل ع
قد  ة هلا فاأللفاملمد مساءباب العبارة عنها فاعلم اشتراكها يف أفالك البسائط تعلم حقائق األ

ا أيضا عن فخرجت لتنيمع األلف والواو والياء املعت تقدم الكالم فيها وكذلك اهلمزة تدخل
 الدال والذالتلفة وا خمحكم احلروف هبذا الوجه فاجليم والزاي والالم وامليم والنون بسائطه

 الكاف والقافوالواو لة ومتماثلة والصاد والضاد متماثلة والعني والغني والسني والشني متماث
تماثلة مخلاء والظاء ثاء واوال ء والياء والفاء والراء والتاءمتماثلة والباء واهلاء واحلاء والطا

ف م ألذكر النأن  البسائط أيضا وكل متماثل البسائط متماثل األمساء فاعلم وكنا ذكرنا
ائد زه حرف فإن هر فنذكره يف الرقم مفردا عن احلروفعقيب احلروف الذي هو نظري اجلو

 .مركب من ألف والم ومن مهزة والم
 م ألف وألف الالمذكر ال

  لييييييييييييييييييف الييييييييييييييييييالم والم األلييييييييييييييييييف

 واشييييييييييييرب النريييييييييييير إليييييييييييي  آخييييييييييييرع

 ولييييييييييتقم مييييييييييا نمييييييييييج ريانييييييييييا فييييييييييمن

 
 نرييييييييييييير  يييييييييييييالوج فيييييييييييييال ت تيييييييييييييرف

 ويييييييييييييييييين النرمييييييييييييييييية ال تنحيييييييييييييييييرف

 ظمئيييييييييييج نفسيييييييييييك قيييييييييييم فانليييييييييييرف
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 وايايييييييييييييييييم  ن   قييييييييييييييييين  رسيييييييييييييييييا 

 فالييييييييييي بر بيييييييييييا  واحيييييييييييذرع فقييييييييييين

 

 نرييييييييييير بايييييييييييوى لفييييييييييي ان المشيييييييييييرف

 يخيييييييييييييذب العبييييييييييييين إذا ليييييييييييييم يقيييييييييييييف

 

 [ال  ]معرفة الم ألف 

 تعيييييييييييانق األليييييييييييف العيييييييييييالم واليييييييييييالم

 ظمييييجواْلتَفَّييييج  السَّيييياق  ب السَّيييياق  التيييي  ي

 إن الفييييييييييييييي ان إذا معنييييييييييييييياع يانقييييييييييييييي 

 

 
 م يييييييييب الحبيبيييييييييين فييييييييياأليوام  حيييييييييالم

 فايييييييا ن  منرميييييييا فييييييي  الايييييييف إييييييييالم

 بيييييييييينا ليييييييييي  فييييييييييي  إياييييييييييان وإييييييييييينام

 

ض والغر هلوىاعلم أنه ملا اصطحب األلف والالم صحب كل واحد منهما ميل وهو ا
رضية عحركة  أللفوامليل ال يكون إال عن حركة عشقية فحركة الالم حركة ذاتية وحركة ا

ى من اب أقوالب فظهر سلطان الالم على األلف إلحداث احلركة فيه فكانت الالم يف هذا
علقا بالالم أقل ت متهااأللف ألهنا أعشق فهمتها أكمل وجودا وأمت فعال واأللف أقل عشقا فه

لصويف اذا حظ هقني قيم أودها فصاحب اهلمة له الفعل بالضرورة عند احملقفلم تستطع أن ت
وق ذلك وذلك فحملقق ارفة ومقامه وال يقدر جياوزه إىل غريه فإن انتقل إىل مقام احملققني فمع

ن األلطاف لتمكلالم بىل اأن األلف ليس ميلة من جهة فعل الالم فيه هبمته وإمنا ميلة نزوله إ
فميل  الفوت ا منال تراه قد لوى ساقه بقائمة األلف وانعطف عليه حذرعشق الالم فيه أ

 ي وميل الالمالباق لثلثاأللف إليه نزول كنزول احلق إىل السماء الدنيا وهم أهل الليل يف ا
جيعل  الصويففاصة معلوم عندمها معلول مضطر ال اختالف عندنا فيه إال من جهة الباعث خ

وميل األلف  وحاله تعشقتواجدين لتحققه عندهم مبقام العشق والميل الالم ميل الواجدين وامل
الم قبل أو ال أللفاميل التواصل واالحتاد وهلذا اشتبها يف الشكل هكذا آل فأيهما جعلت 

تكون على  ة اليتهلمزذلك اجلعل ولذلك اختلف فيه أهل اللسان أين جيعلون حركة الالم أو ا
ذ بأي فخفخلط ااألسبق واأللف بعد وطائفة راعت  األلف فطائفة راعت اللفظ فقالت يف

 العشق يفالصدق شق وابتدأ املخطط فهو الالم والثاين هو األلف وهذا كله تعطيه حالة الع
لعاشق ىل ايورث التوجه يف طلب املعشوق وصدق التوجه يورث الوصال من املعشوق إ

رقى  ن ومنحنأما حقيقته وواحملقق يقول باعث امليل املعرفة عندمها وكل واحد على حسب 
 ما فوقه درج فلسنا نقول بقوهلما. معنا يف معايل درج التحقيق الذي

ولكن لنا يف املسألة تفصيل وذلك أن تلحظ يف أي حضرة اجتمعا فإن العشق حضرة 
جزئية من مجلة احلضرات فقول الصويف حق واملعرفة حضرة أيضا كذلك فقول احملقق حق 

صر عن التحقيق يف هذه املسألة ناظر بعني واحدة وحنن نقول أول ولكن كل واحد منهما قا
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فهذه حضرة اخللق واخلالق  [ال إاله إل ال أل اله]حضرة اجتمعا فيها حضرة اإلجياد وهي 
وظهرت كلمة ال يف النفي مرتني ويف اإلثبات مرتني فال ال ال وإاله لاله فميل الوجود املطلق 

ىل اإلجياد وميل املوجود املقيد الذي هو الالم إىل اإلجياد الذي هو األلف يف هذه احلضرة إ
عند اإلجياد ولذلك خرج على الصورة فكل حقيقة منهما مطلقة يف منزلتها فافهم إن كنت 
تفهم وإال فالزم اخللوة وعلق اهلمة باهلل الرمحن حىت تعلم فإذا تقيد بعد ما تعني وجوده وظهر 

 :لعينه عينه فإنه
 سييييييييييان إنسييييييييييانلاحييييييييييق حييييييييييق ول ن

 ولاعييييييييان يييييييييان فييييييي  الشيييييييرون كميييييييا

 فيييييانظر إلينيييييا بعيييييين الامييييي  تحيييييظ بنيييييا

 

 
 ينيييييييييين الواييييييييييون ولاقييييييييييرآن قييييييييييرآن

 ينييييييييييييييين المنااييييييييييييييياو لييييييييييييييي ذان آذان

 فيييييي  الفييييييرق ف لزميييييي  فييييييالقرآن فرقييييييان

 

حلضرة اا من من صفة تقوم به ويكون هبا يقابل مثلها أو ضده [للمخلوق]بد فال
ح قلب  إصاليفغبة على املثل الذي هو احلق الصدق ر اإلهلية وإمنا قلت الضد ومل نقتصر

ومئ نال ما ووقه فالصويف واحلاصل يف أول درجات التحقيق فمشرهبما هذا وال يعرفان ما 
 .إليه حىت يأخذ بأيديهما ويشهدمها ما أشهدناه

فاغطس يف حبر القرآن العزيز إن كنت واسع النفس وإال فاقتصر على مطالعة كتب 
هره وال تغطس فتهلك فإن حبر القرآن عميق ولوال الغاطس ما يقصد منه املفسرين لظا

املواضع القريبة من الساحل ما خرج لكم أبدا فاألنبياء والورثة احلفظة هم الذين يقصدون 
هذه املواضع رمحة بالعامل وأما الواقفون الذين وصلوا ومسكوا ومل يردوا ال انتفع هبم أحد 

. يرحم اهلل بل قصد هبم ثبج البحر فغطسوا إىل األبد ال خيرجونوال انتفعوا بأحد فقصدوا 
شيخ سهل بن عبد اهلل التستري حيث قال لسهل إىل األبد حني قال له سهل  العباد إن

يف دخول  قيل له  أيسجد القلب فقال الشيخ إىل األبد بل صلى اهلل على رسول اهلل حني
فهي روحانية باقية يف دار  "بد األبدبل أل" :ال فق [ألعامنا هذا أم لألبد]العمرة يف احلج 

اخللد جيدها أهل اجلنان يف كل سنة مقدرة فيقولون ما هذا فيجابون العمرة يف احلج روح 
ونعيم ووارد نزيه شريف تشرق به أسارير الوجوه وتزيد به حسنا ومجاال فإذا غطست 

لياقوتني األلف والالم وصدفتهما وفقك اهلل يف حبر القرآن فاطلب واحبث على صدفيت هاتني ا
هي الكلمة أو اآلية اليت حتملهما فإن كانت كلمة فعلية على طبقاهتا نسبتهما من ذلك املقام 
وإن كانت كلمة أمسائية على طبقاهتا نسبتهما من ذلك املقام وإن كانت كلمة ذاتية نسبتها 

برضاك ميل  وإن مل تكن يف احلرف أعوذ برضاك من سخطك من ذلك كما أشار 
األلف من سخطك ميل الالم كلمة أمسائية ومبعافاتك ميل األلف من عقوبتك ميل الالم 
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كلمة فعلية وبك ميل األلف منك ميل الالم كلمة ذاتية فانظر ما أعجب سر النبوة وما أعاله 
وما أدىن مرماه وما أقصاه فمن تكلم على حريف الم ألف من غري أن ينظر يف احلضرة اليت هو 
فيها فليس بكامل هيهات ال يستوي أبدا الم ألف ال خوف عليهم والم ألف وال هم حيزنون 
كما ال يستوي الم ألف ال اليت للنفي والم ألف اليت لإلجياب كما ال يستوي الم ألف النفي 
والم ألف النفي والتربئة والم ألف النهي فترفع بالنفي وتنصب بالتربئة وجتزم بالنهي والم 

 التعريف واأللف اليت من أصل الكلمة. ألف الم
لتوكيد م ألف الم استوي اليال  مثل قوله اْلَأع راف  واْلَأد باَر واْلَأب صاِر واألقالم كما

ا فتحقق م [150البقرة:]﴾  مب﴿و [47التوبة:]﴾  مس﴿واأللف األصلية مثل قوله تعاىل 
 يظهر اللف سر األالالم ب ذكرناه لك وأقم ألفك من رقدهتا وحل المك من عقدهتا ويف عقد

لسامع او كان ال لوال أقدر على بسط العبارة يف مقامات الم ألف كما وردت يف القرآن إ
تاب ذا الكهيف  يسمعه مين كما يسمعه من الذي أنزل عليه لو عرب عنه ومع هذا فالغرض

رة احلروف تب وكثملرااإلجياز وقد طال الباب واتسع الكالم فيه على طريق اإلمجال لكثرة ا
ع بعض عضها مبصال ومل نذكر يف هذا الباب معرفة املناسبة اليت بني احلروف حىت يصح ات

ثة ضمن ثالب يتوال ذكرنا اجتماع حرفني معا إال الم ألف خاصة من جهة ما وهذا البا
ل علم ل اتصاا لكمآالف مسألة ومخسمائة مسألة وأربعني مسألة على عدد االتصاالت بوجه 

مع  صطحبيكل مسألة من هذه املسائل مسائل تتشعب كثرية فإن كل حرف  خيصه وحتت
فمن  لثالثةلة امجيع احلروف كلها من جهة رفعه ونصبه وخفضه وسكونه وذاته وحروف الع

لغرض يف اسنويف وصيل أراد أن يتشفى منها فليطالع تفسري القرآن الذي مسيناه اجلمع والتف
ذه اإلشارة لتكف هفينا ملبادي والغايات لنا وهو بني أيدهذه احلروف إن شاء اهلل يف كتاب ا

 .يف الم ألف واحلمد هلل املفضل
 [آل  ]معرفة ألف الالم 

  لييييييييييييف الييييييييييييالم لعرفييييييييييييان الييييييييييييذواج

 تييييييييييينظم الشيييييييييييمب إذا ميييييييييييا ظريييييييييييرج

 وتفيييييييييييي  بالعريييييييييييين ليييييييييييينقا ولرييييييييييييا

 

 
 وإلحيييييييييييييييييا  العظييييييييييييييييام النخييييييييييييييييراج

 بمحياوييييييييييييا ومييييييييييييا تبقيييييييييييي  شييييييييييييتاج

 حيييييييييياب تعظيييييييييييم واييييييييييون الحهللاييييييييييراج

 

ن الم ألف بعد حلها ونقض شكلها وإبراز أسرارها وفنائها عن امسها ورمسها اعلم أ 
تظهر يف حضرة اجلنس والعهد والتعريف والتعظيم وذلك ملا كان األلف حظ احلق والالم 
حظ اإلنسان صار األلف والالم للجنس فإذا ذكرت األلف والالم ذكرت مجيع الكون 

رت األلف والالم كان األلف والالم احلق واخللق ومكونه فإن فنيت عن احلق باخلليقة وذك
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وهذا هو اجلنس عندنا فقائمة الالم للحق تعاىل ونصف دائرة الالم احملسوس الذي يبقى بعد 
ما يأخذ األلف قائمته هو شكل النون للخلق ونصف الدائرة الروحاين الغائب للملكوت 

ها أنواع وفصول للجنس األعم الذي واأللف اليت تربز قطر الدائرة لألمر وهو ُكن  وهذه كل
ما فوقه جنس وهو حقيقة احلقائق التائهة القدمية يف القدمي ال يف ذاهتا واحملدثة يف احملدث ال يف 
ذاهتا وهي بالنظر إليها ال موجودة وال معدومة وإذا مل تكن موجودة ال تتصف بالقدم وال 

كتاب وهلا ما شاكلها من جهة باحلدوث كما سيأيت ذكرها يف الباب السادس من هذا ال
قبوهلا للصور ال من جهة قبوهلا للحدوث والقدم فإن الذي يشبهها موجود وكل موجود إما 
حمدث وهو اخللق وإما حمدث اسم فاعل وهو اخلالق وملا كانت تقبل القدم واحلدوث كان 

آلخرة ألنه احلق يتجلى لعباده على ما شاءه من صفاته وهلذا السبب ينكره قوم يف الدار ا
فيتجلى للعارفني على قلوهبم وعلى  .تعاىل جتلى هلم يف غري الصورة والصفة اليت عرفوها منه

ذواهتم يف اآلخرة عموما فهذا وجه من وجوه الشبه وعلى التحقيق الذي ال خفاء به عندنا إن 
 الدنيا حقائقها هي املتجلية للصنفني يف الدارين ملن عقل أو فهم من اهلل تعاىل املرئي يف

  حي جي﴿بالقلوب واألبصار مع أنه سبحانه منبئ عن عجز العباد عن درك كنهه فقال 
َلط يٌف ِبع باد ه  بتجليه هلم على قدر  [103األنعام:]﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي

طاقتهم خبري بضعفهم عن محل جتليه األقدس على ما تعطيه األلوهة إذ ال طاقة للمحدث على 
قة لألهنار حبمل البحار فإن البحار تفين أعياهنا سواء وردت عليه محل مجال القدمي كما ال طا

أو ورد عليها أعين البحر ال يبقى هلا أثرا يشهد وال مييز فاعرف ما ذكرناه وحتقق وأعلى ما 
يشبهها من احملدثات اهلباء الذي خلق فيه صور العامل مث النور أنزل منه يف الشبه هبا فإن النور 

ا إن اهلباء صورة فيها وأنزل شبها من النور هبا اهلواء وأنزل منه املاء وأنزل صورة يف اهلباء كم
ء ال يقبل إال صورة واحدة إن منه املعادن وأنزل منه اخلشب وأمثاله إىل أن تنتهي إىل شي

وجدته فتفهم هذا حىت يأيت بابه من هذا الكتاب إن شاء اهلل فهذه احلقيقة التائهة اليت تتضمن 
لتائهات هي اجلنس األعم اليت تستحق األلف والالم احلمل عليه بذاهتا وكذلك احلقائق ا

عهدمها جبريان حقيقتهما على علم ما وقع فيه العهد بني املوجودين فعلى أي موجودين 
دخلتا ألمر كان بينهما من جهة كل واحد منهما بالنظر إىل أمر ثالث كانتا لعهد ذلك األمر 

العهد والالم ملن أخذ عليه وكذلك  ألخذى حقيقتهما األلف الثالث الذي يعرفانه وعل
تعريفهما وختصيصهما إمنا خيصصان شيئا من جنسه على التعيني ليحصال العلم به عند من 

ء الذي بسببه يريد املخرب أن يعلمه إياه فعلى أي حالة كان املخصص واملخصص والشي
وهذا هو االشتراك الذايت فإن كان ظهرت هاتان احلقيقتان انقلبتا يف صورة حقائقهما 

االشتراك يف الصفة ونريد أن منيز األعظم منهما للمخاطب فتكونا عند ذلك للتعظيم يف 
الوصف الذي تدخل فاأللف والالم يقبالن كل صورة وحقيقة ألهنما موجودان جامعان 
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فداللتهما على  ء برز أبرز إله احلقيقة اليت عندمها منه فقاباله هباجلميع احلقائق فأي شي
ء الذي دخلتا عليه ومثل ذلك أهلك الناس الدينار ء لذاهتما ال أهنما اكتسبا من الشيالشي

 والدرهم رأيت الرجل أمس أحببت الرجال دون النساء هويت السمان ويكفي هذا القدر.
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التي أطلقها عليه  يف تنزيه احلق تعاىل عما يف طي الكلمات

من التشبيه والتجسيم  ن رسوله سبحانه يف كتابه وعلى لسا

 تعاىل اهلل عما يقول الظاملون علوا كبريا

 فييييييييييي  نظييييييييييير العبييييييييييين إلييييييييييي  ربييييييييييي 

 ويايييييييييييييييييوع يييييييييييييييييين  نواج  تيييييييييييييييييج

 ناللييييييييييييية تحكييييييييييييييم ق عيييييييييييييا يايييييييييييييي 

 وليييييييييييييييييييحة العايييييييييييييييييييم وإ باتييييييييييييييييييي 

 

 

 فيييييييييييي  قيييييييييييين  األييييييييييييين وتنزيريييييييييييي 

 تاحيييييييييييييييييق بيييييييييييييييييالكيف وتشيييييييييييييييييبير 

 منزلييييييييييييييييييية العبييييييييييييييييييين وتنويرييييييييييييييييييي 

 و ييييييييييييييييير  بيييييييييييييييييني  وتمويرييييييييييييييييي 

 

اهلل  أخذ عنيلذي اع املعلومات علوها وسفلها حاملها العقل اعلم أيدك اهلل أن مجي
ده به وجون وهء من علم الكون األعلى واألسفل ومتعاىل بغري واسطة فلم خيف عنه شي

ن احلق مستفيد معقل تكون معرفة النفس األشياء ومن جتليه إليها ونوره وفيضه األقدس فال
ا تعلق ممجيع  ار يفسوعنها يكون الفعل وهذا تعاىل مفيد للنفس والنفس مستفيدة من العقل 

ادة رناه من اإلفما ذك أجل به علم العقل باألشياء اليت هي دونه وإمنا قيدنا باليت هي دونه من
 .وهو العامل فاعرف السبب [31حممد:]﴾  مه جه﴿ :وحتفظ يف نظرك من قوله تعاىل

يمني سلطان ى املهعل ليس لهواعلم أن العامل املهيم ال يستفيد من العقل األول شيئا و
طب ان القإن كبل هم وإياه يف مرتبة واحدة كاألفراد منا اخلارجني عن حكم القطب و

 ولية.د بالتفراواحدا من األفراد لكن خصص العقل باإلفادة كما خصص القطب من بني األ
ف يف مجيع ما تعلق به علم العقل إال علم جتريد التوحيد خاصة فإنه خيال سار   وهو 

إن أطلقت لبتة والقه خسائر املعلومات من مجيع الوجوه إذ ال مناسبة بني اهلل تعاىل وبني 
ف ضرب من التكلريه فبه وغاملناسبة يوما ما عليه كما أطلقها اإلمام أبو حامد الغزايل يف كتب

 قبل املثلن ال يمشبه ومرمى بعيد عن احلقائق وإال فأي نسبة بني احملدث والقدمي أم كيف ي
الس اليت سن اجملحما من يقبل املثل هذا حمال كما قال أبو العباس بن العريف الصنهاجى يف

ري األزل غ وقت كم والليس بينه وبني العباد نسب إال العناية وال سبب إال احل :تعزى إليه
الم وما ذا الكهحسن ويف رواية فعلم بدل من قوله فعمي فانظر ما أ .وما بقي فعمى وتلبيس

 .ه املعرفة باهلل وما أقدس هذه املشاهدة نفعه اهلل مبا قالأمت هذ
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 يف سبب بدء العامل ومراتب األمساء احلسىن من العامل كله

 فيييييييييييي  سييييييييييييبب البيييييييييييين  و حكاميييييييييييي 

 والفييييييييرق مييييييييا بييييييييين رييييييييياو العايييييييي 

 نالئيييييييييييييب نليييييييييييييج ياييييييييييييي  ليييييييييييييان 

 

 
 واايييييييييييييييييية اللييييييييييييييييين  وإحكامييييييييييييييييي 

 فييييييييييييي  نشيييييييييييييئ  وبيييييييييييييين حكامييييييييييييي 

 قيييييييييييييين قريييييييييييييير الكييييييييييييييب ب حكاميييييييييييييي 

 

الويل أبقاه اهلل على سبب بدء العامل يف كتابنا املسمى بعنقاء مغرب قد وقف الصفي 
يف معرفة ختم األولياء ومشس املغرب ويف كتابنا املسمى بإنشاء الدوائر الذي ألفنا بعضه مبنزله 
الكرمي يف وقت زيارتنا إياه سنة مثان وتسعني ومخسمائة وحنن نريد احلج فقيد له منه خدميه 

اهلل قدره القدر الذي كنت سطرته منه ورحلت به معي إىل مكة زادها اهلل عبد اجلبار أعلى 
تشريفا يف السنة املذكورة ألمتمه هبا فشغلنا هذا الكتاب عنه وعن غريه بسبب األمر اإلهلي 
الذي ورد علينا يف تقييده مع رغبة بعض اإلخوان والفقراء يف ذلك حرصا منهم على مزيد 

ليهم بركات هذا البيت املبارك الشريف حمل الربكات واهلدى العلم ورغبة يف أن تعود ع
وهو ]د عبد العزيز واآليات البينات وأن نعرف أيضا يف هذا املوضوع الصفي الكرمي أبا حمم

رضي اهلل عنه ما تعطيه مكة من الربكات وإهنا خري وسيلة عبادية وأشرف  [املهدي القرشي
لشوق إليه وتنزل به رغبة عليه فقد قيل ملن أويت منزلة مجادية ترابية عسى تنهض به مهة ا

جوامع الكلم وكان من ربه يف مشاهدة العني أدىن من قاب قوسني ومع هذا التقريب 
ومن شرط العامل  [114طه:]﴾ىه مه جه ين﴿األكمل واحلظ األوفر األجزل أنزل عليه 

ب اللطيفة تأثريا ولو مكنة يف القلوالغيبية واملشاهد أن يعلم أن لأل املشاهد صاحب املقامات
فوجوده مبكة أسىن وأمت فكما تتفاضل املنازل  وجد القلب يف أي موضع كان الوجود األعم

الروحانية كذلك تتفاضل املنازل اجلسمانية وإال فهل الدر مثل احلجر إال عند صاحب احلال 
ق بني دار وأما املكمل صاحب املقام فإنه مييز بينهما كما ميز بينهما احلق هل ساوى احل

بناؤها لنب التراب والتنب ودار بناؤها لنب العسجد واللجني فاحلكيم الواصل من أعطى كل 
ذي حق حقه فذلك واحد عصره وصاحب وقته وكثري بني مدينة يكون أكثر عمارهتا 
الشهوات وبني مدينة يكون أكثر عمارهتا اآليات البينات أليس قد مجع معي صفي أبقاه اهلل 

وبنا يف بعض املواطن أكثر من بعض وقد كان رضي اهلل عنه يترك اخللوة يف أن وجود قل
بيوت املنارة احملروسة الكائنة بشرقي تونس بساحل البحر وينزل إىل الرابطة اليت يف وسط 
املقابر بقرب املنارة من جهة باهبا وهي تعزى إىل اخلضر فسألته عن ذلك فقال إن قليب أجده 

نارة وقد وجدت فيها أنا أيضا ما قاله الشيخ وقد علم وليي أبقاه اهلل أن هنالك أكثر منه يف امل
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ذلك من أجل من يعمر ذلك املوضع إما يف احلال من املالئكة املكرمني أو من اجلن الصادقني 
وإما من مهة من كان يعمره وفقد كبيت أيب يزيد الذي يسمى بيت األبرار وكزاوية اجلنيد 

ن أدهم باليقني وما كان من أماكن الصاحلني الذين فنوا عن هذه الدار بالشونيزية وكمغارة اب
وبقيت آثارهم يف أماكنهم تنفعل هلا القلوب اللطيفة وهلذا يرجع تفاضل املساجد يف وجود 
القلب ال يف تضاعف األجر فقد جتد قلبك يف مسجد أكثر مما جتده يف غريه من املساجد 

تراب أو مهمهم ومن ال جيد الفرق يف وجود قلبه بني وذلك ليس للتراب ولكن جملالسة األ
السوق واملساجد فهو صاحب حال ال صاحب مقام وال أشك كشفا وعلما أنه وإن عمرت 
املالئكة مجيع األرض مع تفاضلهم يف املعارف والرتب فإن أعالهم رتبة وأعظمهم علما 

ه هلمم اجللساء يف قلب ومعرفة عمرة املسجد احلرام وعلى قدر جلساتك يكون وجودك فإن
اجلليس هلم تأثريا ومهمهم على قدر مراتبهم وإن كان من جهة اهلمم فقد طاف هبذا البيت 
مائة ألف نيب وأربعة وعشرون ألف نيب سوى األولياء وما من نيب وال ويل إال وله مهة متعلقة 

لبيوت وله سر األولية يف هبذا البيت وهذا البلد احلرام ألنه البيت الذي اصطفاه اهلل على سائر ا
  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل﴿ :املعابد كما قال تعاىل

من كل خموف إىل غري ذلك من اآليات  [97-96آل عمران: ]﴾ هئ مئ خئ حئ جئيي
فلو رحل الصفي أبقاه اهلل إىل هذا البلد احلرام الشريف لوجد من املعارف والزيادات ما مل 

البال وقد علم رضي اهلل عنه إن النفس حتشر على صورة يكن رآه قبل ذلك وال خطر له ب
علمها واجلسم على صورة عمله وصورة العلم والعمل مبكة أمت مما يف سواها ولو دخلها 
صاحب قلب ساعة واحدة لكان له ذلك فكيف إن جاور هبا وأقام وأتى فيها جبميع الفرائض 

ه أصفى وأعذب وأحلى وإذ والقواعد فال شك أن مشهده هبا يكون أمت وأجلي ومورد
وصفيي أبقاه اهلل قد أخربين أنه حيس بالزيادة والنقص على حسب األماكن واألمزجة ويعلم 
أن ذلك راجع أيضا إىل حقيقة الساكن به أو مهته كما ذكرنا وال شك عندنا إن معرفة هذا 

عارف وعلو الفن أعين معرفة األماكن واإلحساس بالزيادة والنقص من متام متكن معرفة ال
مقامه وإشرافه على األشياء وقوة ميزه فاهلل يكتب لوليي فيها أثرا حسنا ويهبه فيها خريا طيبا 

 .إنه امللي بذلك والقادر عليه
 ذكر أمهات األمساء اإلهلية

واعلم أن األمساء قد نتركها على كثرهتا إذا حلظنا وجوه الطالبني هلا من العامل وإذا مل 
نلحظ أمهات املطالب اليت ال غىن لنا عنها فنعرف إن األمساء اليت نلحظ ذلك فلنرجع و

األمهات موقوفة عليها هي أيضا أمهات األمساء فيسهل النظر ويكمل الغرض ويتيسر التعدي 
من هذه األمهات إىل البنات كما يتيسر رد البنات إىل األمهات فإذا نظرت األشياء كلها 
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ي جتد األمساء السبعة املعرب عنها بالصفات عند أصحاب علم املعلومة يف العامل العلوي والسفل
الكالم تتضمنها وقد ذكرنا هذا يف كتابنا الذي مسيناه إنشاء الدوائر وليس غرضنا يف هذا 

بد إلجياد صفات ولكن قصدنا األمهات اليت الالكتاب يف هذه األمهات السبعة املعرب عنها بال
الئل العقول من معرفة احلق سبحانه إال كونه موجودا عاملا العامل منها كما إنا ال حنتاج يف د

جلعلنا  ء الرسول مريدا قادرا حيا ال غري وما زاد على هذا فإمنا يقتضيه التكليف فمجي
نعرفه متكلما والتكليف جعلنا نعرفه مسيعا بصريا إىل غري ذلك من األمساء فالذي حنتاج إليه 

ي أرباب األمساء وما عداها فسدنة هلا كما إن بعض هذه من معرفة األمساء لوجود العامل وه
احلي العامل املريد القادر القائل اجلواد املقسط  [اإلهلية]األرباب سدنة لبعضها فأمهات األمساء 

وهذه األمساء بنات االمسني املدبر واملفصل فاحلي يثبت فهمك بعد وجودك وقبله والعامل 
يثبت تقديرك واملريد يثبت اختصاصك والقادر يثبت أحكامك يف وجودك وقبل وجودك 

آخر  يثبت عدمك والقائل يثبت قدمك واجلواد يثبت إجيادك واملقسط يثبت مرتبتك واملرتبة
من أمسائها اليت هي أرباهبا فاحلي رب  البدبد من وجودها فمنازل الوجود فهذه حقائق ال

ويلي العامل املريد ويلي املريد القائل ويلي األرباب واملربوبني وهو اإلمام ويليه يف الرتبة العامل 
القائل القادر ويلي القادر اجلواد وآخرهم املقسط فإنه رب املراتب وهي آخر منازل الوجود 

 .وما بقي من األمساء فتحت طاعة هؤالء األمساء األئمة األرباب
 أئمة األمساء اإلهلية

ا اء مع حقائقهاألمس قيةاد العامل بوكان سبب توجه هؤالء األمساء إىل االسم اهلل يف إجي
 حلي واملتكلماامسه  غري أيضا على إن أئمة األمساء من غري نظر إىل العامل إمنا هي أربعة ال

ظر إىل نن غري ماته والسميع والبصري فإنه إذا مسع كالمه ورأى ذاته فقد كمل وجوده يف ذ
ىل إمساء فعدلنا نا األعلي العامل فكثرتالعامل وحنن ال نريد من األمساء إال ما يقوم هبا وجود 

هم على أبرزناهم وأرباهبا فدخلنا عليهم يف حضراهتم فما وجدنا غري هؤالء الذين ذكرنا
نا بقية أعيان جيادحسب ما شاهدناهم فكان سبب توجه أرباب األمساء إىل االسم اهلل يف إ

ما لك فعندسم املاال عن سؤالاملفصل األمساء فأول من قام لطلب هذا العامل االسم املدبر و
تبة ال قدم مركن تء عنه وجد املثال يف نفس العامل من غري عدم متقدم ولتوجه على الشي

 لطلوع ارناتقدم وجود كتقدم طلوع الشمس على أول النهار وإن كان أول النهار مق
جود ويف ال ارنهالشمس ولكن قد تبني أن العلة يف وجود أول النهار طلوع الشمس وقد ق

أو عدم علم  قدم بهل متفهكذا هو هذا األمر فلما دبر العامل وفصله هذان االمسان من غري جه
علق بالصورة تل كما ملثااوانتشأت صورة املثال يف نفس العامل تعلق امسه العامل إذ ذاك بذلك 

 ؟د العاملمم وج باب اليت أخذ منها وإن كانت غري مرئية ألهنا غري موجودة كما سنذكره يف
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 أول أمساء العامل
 دبر هو الذيالسم املوا [ املدّبر واملفّصل :االهليان ]فأول أمساء العامل هذان االمسان 

مال شيئا من وما ع دبرهحقق وقت اإلجياد املقدر فتعلق به املريد على حد ما أبرزه املدبر و
ذا صحت ني وهلمسالء هذا املثال إال مبشاركة بقية األمساء لكن من وراء حجاب هذين انش

حلقائق ه من اا فيمهلما اإلمامة واآلخرون ال يشعرون بذلك حىت بدت صورة املثال فرأوا 
لى علكن ال يقدر ثال و املاملناسبة هلم جتذهبم للتعشق هبا فصار كل اسم يتعشق حبقيقته اليت يف
ق واحلب إىل عشالت ذلك التأثري فيها إذ ال تعطي احلضرة اليت جتلى فيها هذا املثال فأداهم

حلقيقة اح على ويص الطلب والسعي والرغبة يف إجياد صورة عني ذلك املثال ليظهر سلطاهنم
طان يصح سلفهره قء أعظم مها من عزيز ال جيد عزيزا يقهره حىت يذل حتت وجودهم فال شي

مة هبا األئ أربات إىلعزه أو غين ال جيد من يفتقر إىل غناه وهكذا مجيع هذه األمساء فلجأ
 لعامل به وهوا ذات يفدوه السبعة اليت ذكرناها ترغب إليها يف إجياد عني هذا املثال الذي شاه

اه إال ملثال وال يرهذا ا مساءورمبا يقول القائل يا أيها احملقق وكيف ترى األ املعرب عنه بالعامل
لتعلم  لهلنا ها قاالسم البصري خاصة ال غريه وكل اسم على حقيقة ليس االسم اآلخر علي

مساء يف ميع األت جبوفقك اهلل أن كل اسم إهلي يتضمن مجيع األمساء كلها وأن كل اسم ينع
كون يصح أن يكيف فأفقه فكل اسم فهو حي قادر مسيع بصري متكلم يف أفقه ويف علمه وإال 
رب وأمثاله بوب الحيف  ربا لعابده هيهات غري إن مث لطيفة ال يشعر هبا وذلك أنك تعلم قطعا
هذه احلبة  ست عنية ليإن كل برة فيها من احلقائق ما يف أختها كما تعلم أيضا أن هذه احلب

قة اليت احلقي هذه األخرى وإن كانتا حتويان على حقائق متماثلة فإهنما مثالن فاحبث عن
تماثالت يع املمجيف  جتعلك تفرق بني هاتني احلبتني وتقول إن هذه ليست عني هذه وهذا سار

 تعلم مثقائق ن احلما متاثلوا به كذلك األمساء كل اسم جامع ملا مجعت األمساء من حيث م
ب الرب ني حبوبرقت على القطع أن هذا االسم ليس هو هذا اآلخر بتلك اللطيفة اليت هبا ف

أوقفك على  ريد أنين أوكل متماثل فاحبث عن هذا املعىن حىت تعرفه بالذكر ال بالفكر غري أ
ي هل ال أدرا وهبد من املتقدمني ورمبا ما أطلع عليها فرمبا خصصت حقيقة ما ذكرها أح

م  فأنا املعلن كتايبممها تعطي لغريي بعدي أم ال من احلضرة اليت أعطيتها فإن استقرأها أو فه
حيتوي ومساء ق األله وأما املتقدمون فلم جيدوها وذلك أن كل اسم كما قررنا جيمع حقائ

نعم واالسم سم املن االأوقع لك التمييز هبا بني املثلني وذلك  عليها مع وجود اللطيفة اليت
نته من ويه سدا حتاملعذب اللذين مها الظاهر والباطن كل اسم من هذين االمسني يتضمن م

نها ما راتب ممالث أوهلم إىل آخرهم غري إن أرباب األمساء ومن سواهم من األمساء على ث
بدرجة وملنعم ادرجة ينفرد بدرجة فمنها ما ينفرد بيلحق بدرجات أرباب األمساء ومنها ما 

 !املعذب فهذه أمساء العامل حمصورة واهلل املستعان
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 ذكر اسم اهلل األعظم
فلما جلأت األمساء كلها إىل هؤالء األئمة وجلأت األئمة إىل االسم اهلل جلأ االسم اهلل 

األمساء فيه فأنعم احملسان  إىل الذات من حيث غناها عن األمساء سائال يف إسعاف ما سألته
اجلواد بذلك وقال قل لألئمة يتعلقون بإبراز العامل على حسب ما تعطيه حقائقهم فخرج 

  اك﴿ .إليهم االسم اهلل وأخربهم اخلرب فانقلبوا مسرعني فرحني مبتهجني ومل يزالوا كذلك
 .﴾مل يك ىك مك لك
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حِيمِ والفاحت
َّ
منِ الر

ْ
ح
َّ
مِ اهلل الر

ْ
ة من وجه ما يف معرفة أسرار بِس

 ال من مجيع الوجوه

 بسيييييييييييييماة األسيييييييييييييما  ذو منظيييييييييييييرين

 إال بمييييييييين قاليييييييييج لمييييييييين حيييييييييين ميييييييييا

 فقييييييييييييياب مييييييييييييين  هللايييييييييييييحك  قولريييييييييييييا

 يييييييا نفيييييي  يييييييا نفيييييي  اسييييييتقيم  فقيييييين

 ووكيييييييييييذا فييييييييييي  الحمييييييييييين فاسيييييييييييت نرا

 إحييييييييييناوما ميييييييييين يسييييييييييان مشييييييييييرق

 ييييييييييا  م قيييييييييرآن العاييييييييي  ويييييييييب تيييييييييرى

  نييييييييج لنييييييييا السييييييييب  الم ييييييييان  التيييييييي 

 ف نيييييييييييج مفتييييييييييييا  الريييييييييييينى لانريييييييييييي 

 

 

 ا  وإفنيييييييييا  ييييييييييينميييييييييا بيييييييييين إبقييييييييي

 خافييييييج يايييييي  النمييييييب ميييييين الح متييييييين

 ويييييييب   ييييييير ي ايييييييب مييييييين بعييييييين ييييييييين

 ياينييييييييييج ميييييييييين نماتنييييييييييا القبهللاييييييييييتين

 إن شييييييييييييييئج  ن تيييييييييييييينعم بييييييييييييييالانتين

 اماترييييييييييييا و خترييييييييييييا ميييييييييييين لاييييييييييييين

 مييييييييييين ارييييييييييية الفرقيييييييييييان لافيييييييييييرقتين

 خيييييييييييص بريييييييييييا سييييييييييييننا نون ميييييييييييين

 وخييييييييييص ميييييييييين ييييييييييياناك بييييييييييالفرقتين

 

لكبري الذي صحف اا املامل الذي هو عندنملا أردنا أن نفتتح معرفة الوجود وابتداء الع
طة مرقومة ف خمطوحرو تاله احلق علينا تالوة حال كما إن القرآن تالوة قول عندنا فالعامل

ابه هلل تعاىل كتفتتح ااملا يف رق الوجود املنشور وال تزال الكتابة فيه دائمة أبدا ال تنتهي و
 بالكالم على نفتتح ا أني نتكلم عليه أردنالعزيز بفاحتة الكتاب وهذا كتاب أعين العامل الذ

 أسرار الفاحتة.

 :فاحتة الفاحتة
وبسم اهلل فاحتة الفاحتة وهي آية أوىل منها أو مالزمة هلا كالعالوة على اخلالف املعلوم 

من الكالم على البسملة ورمبا يقع الكالم على بعض آية من سورة البقرة  البدبني العلماء ف
 :تربكا بكالم احلق سبحانه مث نسوق األبواب إن شاء اهلل تعاىل فأقول آيتني أو ثالث خاصة

إنه ملا قدمنا إن األمساء اإلهلية سبب وجود العامل وإهنا املسلطة عليه واملؤثرة لذلك كان 
عندنا خرب ابتداء مضمر وهو ابتداء العامل وظهوره كأنه يقول ظهور  ﴾يل ىل مل خل﴿

رَّح يِم أي باسم اهلل الرمحن الرحيم ظهر العامل واختص الثالثة األمساء العامل ِبس ِم اهلل الرَّح مِن ال
ألن احلقائق تعطي ذلك فاهلل هو االسم اجلامع لألمساء كلها والرمحن صفة عامة فهو رمحن 

من العامل يف الدنيا وملا كانت الرمحة يف اآلخرة ال ختتص  شيءالدنيا واآلخرة هبا رحم كل 
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هنا تنفرد عن أختها وكانت يف الدنيا ممتزجة يولد كافرا وميوت مؤمنا أي إال بقبضة السعادة فإ
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 

صيال يف االمسني الرمحن الرحيم فتحقق ما ذكرناه فإين أريد أن أدخل مجلة يف االسم اهلل وتف
 : إىل ما يف طي البسملة والفاحتة من بعض األسرار كما شرطناه فلنبني ونقول

 :اءرمزية الب
هلل عنه أنت اي رضي لشبلبسم بالباء ظهر الوجود وبالنقطة متيز العابد من املعبود قيل ل

يه عبد مبا تقتضجود الهو وويت حتت الباء وهو قولنا النقطة للتمييز الشبلي فقال أنا النقطة ال
باء عليه أيت الال رإحقيقة العبودية وكان الشيخ أبو مدين رمحه اهلل يقول ما رأيت شيئا 

قام كل  أي يب وجودمكتوبة فالباء املصاحبة للموجودات من حضرة احلق يف مقام اجلمع وال
م قبل  االسيفانت ة هذه الباء بدل من مهزة الوصل اليت كء وظهر وهي من عامل الشهادشي

 حمركة عبارة القدرةها بدخول الباء واحتيج إليها إذ ال ينطق بساكن فجلبت اهلمزة املعرب عن
هو العدم  ن الذيلساكعن الوجود ليتوصل هبا إىل النطق الذي هو اإلجياد من إبداع وخلق با

 زئ رئّٰ ِّ﴿يم وهو السني فدخل يف امللك بامل وهو أوان وجود احملدث بعد أن مل يكن
 .[172األعراف:]﴾مئ

 :بيان الفرق بني الباء واأللف
ركة لباء حلكة افصارت الباء بدال من مهزة الوصل أعين القدرة األزلية وصارت حر

لذات والباء اتعطي  أللفااهلمزة الذي هو اإلجياد ووقع الفرق بني الباء واأللف الواصلة فإن 
وجودات هي املوتها ة ولذلك كانت لعني اإلجياد أحق من األلف بالنقطة اليت حتتعطي الصف

 الوسط كما يف العاملالثة فالث فصار يف الباء األنواع الثالثة شكل الباء والنقطة واحلركة العوامل
لكية واأللف مهادية كة شتوهم ما كذلك يف نقطة الباء فالباء ملكوتية والنقطة جربوتية واحلر

نقطة اليت نه بالة موفة اليت هي بدل منها هي حقيقة القائم بالكل تعاىل واحتجب رمحاحملذ
 [فبسم]جياز ق اإلتأخذ كل مسألة يف هذا الباب مستوفاة بطري حتت الباء وعلى هذا احلد

 واحد. [امل]و
 :رمزية األلف

 مك لك﴿و [1العلق:]﴾يل ىل مل﴿مث وجدنا األلف من بسم قد ظهرت يف 
لباء والسني ومل تظهر بني السني وامليم فلو مل تظهر يف باسم السفينة بني ا [41هود:]﴾ىك

ما علم املثل حقيقته وال رأى صورته فتيقظ  ﴾يل ىل مل﴿ما جرت السفينة ولو مل تظهر يف 
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من سنة الغفلة وانتبه فلما كثر استعماهلا يف أوائل السور حذفت لوجود املثل مقامه يف 
ة للسني فصار السني مثاال وعلى هذا الترتيب نظام اخلطاب وهو الباء فصار املثل مرآ

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 

 [51الشورى:]﴾هن  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك﴿بقاء وجودهم 
 .وهو الرسول فهذه الباء والسني وامليم العامل كله

 :عمل الباء يف امليم
هو مللك واقام ممث عمل الباء يف امليم اخلفض من طريق الشبه باحلدوث إذ امليم 

ء وجدت ت الباوجد العبودية وخفضتها الباء عرفتها بنفسها وأوقفتها على حقيقتها فمهما
ن مقام االميا يم إىلامل م اإلسالم فإن زالت الباء يوما ما لسبب طارئ وهو ترقيامليم يف مقا

 ري ٰى ين﴿ه لقيل ففتح يف عامل اجلربوت بسبح وأشباهه فأمر بتنزيه احملل لتجلى املثل 
هرة لف ظاءت األالذي هو مغذيك باملواد اإلهلية فهو ربك بفتح امليم وجا [1األعلى:]﴾زي

ة مثلها ء حمدثالباووجه عليها بالتسبيح وال طاقة هلا على ذلك وزالت الباء ألن األمر ت
أللف الذي اظهور  من البدبد هلا من امتثال األمر فدث من باب احلقائق ال فعل له والواحمل

 .هو الفاعل القدمي
 :ظهور األلف

مع الباء  ى ألنهألعلافلما ظهر فعلت القدرة يف امليم التسبيح فسبح كما أمر وقيل له 
أن يكون  بدالنه فو دواألسفل ويف هذا املقام يف الوسط وال يسبح املسبح مثله وال من ه يف

  هذاألظهرنا أسرارها فال يزال يف ﴾زي ري ٰى ين﴿املسبح أعلى ولو كنا يف تفسري سورة 
 ا التنزيه أنمن هذ البدفاملقام حىت يتنزه يف نفسه فإن من ينزهه منزه فإنه منزه عن تنزيهه 

إنه من فألعلى اليه عنزه ويكون هو األعلى فإن احلق من باب احلقيقة ال يصح يعود على امل
لك ذزه عن ط تنأمساء اإلضافة وضرب من وجوه املناسبة فليس بأعلى وال أسفل وال أوس

ه خرج عن ذا تنزة فإوتعاىل علوا كبريا بل نسبة األعلى واألوسط واألسفل إليه نسبة واحد
ل له دمي فحصالقة وحصل املقام األعلى فارتفع امليم مبشاهدحد األمر وخرق حجاب السمع 

فكان االسم عني املسمى  [78الرمحن:]﴾زت رت يب ىب نب مب﴿ الثناء التام بـ
يد العبد  ن احلقأبار كذلك العبد عني املوىل من تواضع هلل رفعه اهلل ويف الصحيح من األخ

ع يف ه الرفل لباسم ما حص لو مل يقبل اخلفض من الباء يف ورجله ولسانه ومسعه وبصره
 .النهاية يف تبارك اسم
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 :التثليث يف البسملة
زة ألف ومهاء وبمث اعلم أن كل حرف من بسم مثلث على طبقات العوامل فاسم الباء 

قة العبد يف هي حقيوباء واسم السني سني وياء ونون واسم امليم ميم وياء وميم والياء مثل ال
يقابله  طلق الرف مجود كيف احنصر يف عابد ومعبود فهذا شباب النداء فما أشرف هذا املو

 .ضد ألن ما سوى وجود احلق تعاىل ووجود العبد عدم حمض ال عني له
 :رمزية السني

ول ملا ة الرسطاع مث إنه سكن السني من بسم حتت ذل االفتقار والفاقة كسكوننا حتت
احلق اليقني فلو  فسكنت السني من بسم لتتلقى من الباء ﴾حم جم يل ىل مل خل﴿قال 

 قدسةحتركت قبل أن تسكن الستبدت بنفسها وخيف عليها من الدعوى وهي سني م
ملواطن إال بعض ا ك يففسكنت فلما تلقت من الباء احلقيقة املطلوبة أعطيت احلركة فلم تتحر
 أمره فامتثال أن يب إالبعد ذهاب الباء إذ كان كالم التلميذ حبضور الشيخ يف أمر ما سوء أد

املقام  له يف حصل ألمر هو األدب فقال عند مفارقة الباء خياطب أهل الدعوى تائها مباا
مث حترك ملن أطاعه بالرمحة واللني  [146األعراف:]﴾ رب يئ ىئ نئ مئ﴿األعلى 

يريد حضرة الباء فإن اجلنة حضرة  [73الزمر:]﴾مض خض حض جض مص﴿فقال 
 رة هيق فهذه احلضوكثيب الرؤية حضرة احلق فاصدق وسلم تكشف وتلح الرسول 

رته اليت هي قلك حضك تناليت تنقله إىل األلف املرادة فكما أنه ينقلك الرسول إىل اهلل كذل
 .اجلنة إىل الكثيب الذي هو حضرة احلق

 معىن التنوين يف البسملة
التنوين  هر منهما ظمث اعلم أن التنوين يف بسم لتحقيق العبودة وإشارات التبعيض فل

ه لعبدي إلضافتاتنوين ف البني بإضافة التشريف والتمكني فقال ِبس ِم اهلل فحذاصطفاه احلق امل
 .وىل به فاعلمألسكون  فاإىل املنزل اإلهلي وملا كان تنوين ختلق هلذا صح له هذا التحقق وإال

 ذكر تتمة الكالم على البسملة
يف هذه الكلمة قوله اهلل من بسم اهلل ينبغي لك أيها املسترشد أن تعرف أوال ما حتصل 

فأول ما  [أ ل ل أ ه]الكرمية من احلروف وحينئذ يقع الكالم عليها إن شاء اهلل وحروفها 
وذلك أن العبد  أقول كالما جممال مرموزا مث نأخذ يف تبيينه ليسهل قبوله على عامل التركيب

من العدم تعلق باأللف تعلق من اضطروا االلتجاء فأظهرته الالم األوىل طهور أورثه الفوز 
والنجاة فلما صح ظهوره وانتشر يف الوجود نوره وصح تعلقه باملسمى وبطل ختلقه باألمساء 
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أفنته الالم الثانية بشهود األلف اليت بعدها فناء مل تبق منه باقية وذلك عسى ينكشف له 
من  املعمى مث جاءت الواو بعد اهلاء لتمكن املراد وبقيت اهلاء لوجوده آخرا عند حمو العباد

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 

يف األفعال املضارعة للذوات وهي العبودية يقول بعض السادة وقد مسع احلروف الزوائد 
ها كما قال اهلل َربِّ اْلعاَلم نَي فقال العاطس معاطسا يقول اْلَحم ُد ل لَّه  فقال له ذلك السيد أمت

يا سيدنا ومن العامل حىت يذكر مع اهلل فقال له اآلن قله يا أخي فإن احملدث إذا قرن بالقدمي مل 
له أثر وهذا هو مقام الوصلة وحال وله أهل الفناء عن أنفسهم وأما لو فىن عن فنائه ملا  يبق

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 معه لسان وال يضطرب معه جنان أهل هذا املقام يف 
رسوم الصفات هم عرائس أحواهلم فاغرة أفواههم استولت عليهم أنوار الذات وبدت عليهم 

لديه الذين ال يعرفهم سواه كما ال يعرفون توجهم بتاج البهاء  ون عنده احملجوبونؤاهلل املخب
سناء وأقعدهم على منابر الفناء عن القرب يف بساط األنس ومناجاة الدميومية بلسان وإكليل ال

فلم تزل القوة اإلهلية متدهم  [23]املعارج:﴾لك اك يق﴿القيومية أورثهم ذلك قوله 
باملشاهدة فيربزون بالصفات يف موضع القدمني فال وله إال من حيث االقتداء وال ذكر إال 

ون عن سواء السبيل فهم باحلق وإن خاطبوا اخللق وعاشروهم إقامة سنة أو فرض ال حييد
فليسوا معهم وإن رأوهم مل يروهم إذ ال يرون منهم إال كوهنم من مجلة أفعال اهلل فهم 

كما يقعد أحدكم مع جنار يصنع تابوتا فيشاهد حقيقيا يشاهدون الصنعة والصانع مقاما 
 إن شغل قلبه حسن الصنعة فإن الدنيا كما الصنعة والصانع وال حتجبه الصنعة عن الصانع إال

حلوة خضرة وهي من خضراء الدمن جارية حسناء يف منبت سوء من أحسن إليها  قال 
 :ولقد أحسن القائل وأحبها أساءت إليه وحرمت عليه أخراه
 إذا امييييييييتحن الييييييييننيا لبيييييييييب تكشييييييييفج

 

 ليييييي  ييييييين ييييييينو فيييييي   ييييييياب ليييييينيق 

 

أيدهم اهلل بالقوة اإلهلية وأمدهم فهم معه هبذه  فهذه الطائفة األمناء الصديقون إذا
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 

ا نالوه من حقائق املشاهدة وهنيئا لنا على استواء إال الرفيق األعلى فهنيئا هلذه العصابة مب
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مر بنا جواد اللسان يف حلبة الكالم فلنرجع إىل ما  التصديق والتسليم هلم باملوافقة واملساعدة
كنا بسبيله والسالم فأقول مهزة هذا االسم احملذوفة باإلضافة حتقيق اتصال الوحدانية ومتحيق 

ا تقدم لتحقيق املتصل وحمق املنفصل واأللف انفصال الغرية فاأللف والالم امللصقة كم
املوجودة يف الالم الثانية حملو آثار الغري املتحصل والواو اليت بعد اهلاء ليس هلا يف اخلط أثر 

 زي ري ٰى ين ىن نن﴿ومعناها يف الوجود هباء اهلوية قد انتشر أبداها يف عامل امللك بذاهتا فقال 
 الوجود والعدم وجعلها دالة على احلدوث والقدم فبدأ باهلوية وختم وملكها األمر يف ﴾  نيمي

وهو آخر ذكر الذاكرين وأعاله فرجع العجز على الصدر فالحت ليلة القدر ووقف 
بوجودها أهل العناية والتأييد على حقائق التوحيد فالوجود يف نقطة دائرة هذا االسم ساكن 

 :ن ول لَّه  اْلَمَثُل اْلَأع لىوقد اشتمل عليه حبقيقته اشتمال األماكن على املتمكن الساك
 و  قيييييييييين هللاييييييييييرب األقييييييييييب لنييييييييييورع

 

 مييييييييي ال مييييييييين المشيييييييييكاو والنبيييييييييرا  

 

ٍء ع ْلمًا وصري الكل َأحاَط ِبُكلِّ َشي   [54فصلت:]﴾هي مي خي﴿فقال تعاىل واهلل 
 امسا ومسمى وأرسله مكشوفا ومعمى.

 حل املقفل وتفصيل اجململ
اء الثانية اهل الالم لزمت بالالمني باطنا وظاهرا هلل فيثبت أوال وآخرا وينفييقول العبد 

 مي خي حي جي﴿الثالثة الالم  [7اجملادلة:]﴾  يه ىه مه جه ين ىن  من خن﴿بوساطة األلف العلمية 
  خي حي جي يه ىه مه﴿فاأللف سادس يف حق اهلاء رابع يف حق الالم  [7اجملادلة:]﴾   ىي
مللك طريق اوىل بالالم األالعرش ظل اهلل العرش الالم الثانية وما حواه  [45الفرقان:]﴾مي

هو مقام آلخر واألف ووالالمان مها الظاهر والباطن من باب األمساء ظهرتا بني ألف األول 
واوها هلاء بارجت خاالتصال ألن النهاية تنعطف على البداية وتتصل هبا اتصال احتاد مث 

ملشاهدة بني اه تقع ذي بالباطنة خمرج االنفصال واجلزء املتصل بني الالم واهلاء هو السر ال
ط يف اخل عاىلتالعبد والسيد وذلك مركز األلف العلمية وهو مقام االضمحالل مث جعل 

اليت  لالم الثانيةاوبني  مللكاملتصل جزءا بني الالمني لالتصال بني الالم األوىل اليت هي عامل ا
وط من خط البدوهي عامل امللكوت وهو مركز العامل األوسط عامل اجلربوت مقام النفس 
 ضرة.فارغة بني كل حرفني فتلك مقامات فناء رسوم السالكني من حضرة إىل ح

 :تتميم ذكر اجلاللة اخلمس
األلف األوىل اليت هي ألف اهلمزة منقطعة والالم الثانية ألفها متصل هبا قطعت األلف 

وف من فلهذا قطعت وتنزه من احلر ."ء معهكان اهلل وال شي" :يف أوائل اخلطوط لقوله 
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على عدد احلقائق العامة العالية اليت  أشبهها يف عدم االتصال مبا بعدها واحلروف اليت أشبهتها
هي األمهات وكذلك إذا كانت آخر احلروف تقطع االتصال من البعدية الرقمية فكان 

د ]انقطاع األلف تنبيها ملا ذكرناه وكذلك إخوته فاأللف للحق وأشباه األلف للخلق وذلك 
ويف مجيع احلقائق جسم متغذ حساس ناطق وما عداه ممن له لغة واحنصرت حقائق  [ذ ر ز

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 

مزة اليت يف االسم إذا ابتدأت به معرى من اإلضافة وهي ال تفارق أوجدها بقدرته وهي اهل
وسا تكون عليه بالطبع ؤاأللف فلما أوجدت هذه األلف الالم الثانية جعلها رئيسة فطلبت مر

 يي ىي﴿فأوجد هلا عامل الشهادة الذي هو الالم األوىل فلما نظرت إليه أشرق وأنار 
ني الالمني أمر سبحانه الالم الثانية أن وهو اجلزء الذي ب [69الزمر:]﴾  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

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 

ألوسط وهو العامل اجلربويت وليست له ذات قائمة اجلزء املتصل بالالمني املعرب عنه بالكتاب ا
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 

بوساطة اجلزء الذي هو الشرع صارت مشاهدة ملا يرد عليها من  قد أتاها من قبل الالم الثانية
ذلك اجلزء راغبة له يف أن يوصلها إىل صاحب األمر لتشاهده فلما صرفت اهلمة إىل ذلك 

 نئ مئ زئ﴿اجلزء واشتغلت مبشاهدته احتجبت عن األلف اليت تقدمتها 
األلف األوىل بال ولو مل تصرف اهلمة إىل ذلك اجلزء لتلقت األمر من  [13احلديد:]﴾ىئ

 .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 
داللة صحيحة وإن كانت  الوحدانية اتصاال شافيا حىت صار وجودها نطقا يدل على األلف

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 

ته عليه يف حق من بعد وقدم معرفة العبد بنفسه على معرفته بربه مث بعد ذلك يفنيه عن معرف
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 

ركيب واسطة فتورده على اجلزء اجلربويت ليؤديه إىل الم الشهادة وامللك هكذا األمر ما دام الت
واحلجاب فلما حصلت األولية واآلخرية والظاهرية والباطنية أراد تعاىل كما قدم األلف 
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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 

ء م فليست كذلك وإمنا هي بعد األلف اليت بعد الالم واأللف ال يتصل هبا يف البعدية شيالال
ء فذلك االتصال بالالم يف اخلط ليس من احلروف فاهلاء بعد الالم مقطوعة عن كل شي

باتصال فاهلاء واحدة واأللف واحدة فاضرب الواحد يف مثله يكن واحدا فصح انفصال اخللق 
ق وإذا صح ختلق الالم امللكية ملا تورده عليها الم امللكوت فال تزال عن احلق فبقي احل

تضمحل عن صفاهتا وتفين عن رسومها إىل أن حتصل يف مقام الفناء عن نفسها فإذا فنيت عن 
الذي حدث  لإلدغامذاهتا فىن اجلزء لفنائها واحتدت الالمان لفظا ينطق هبا اللسان مشددة 

تمال عليها وأحاطا هبا فأعطتنا احلكمة املوهوبة ملا مسعنا لفظ فصارت موجودة بني ألفني اش
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 

ظهرت زال حكم األول واآلخر الذي جعلته  الواحد يف الواحد فخرجت لك اهلاء فلما
ء معه مث أصل هذا الواسطة كما زال حكم الظاهر والباطن فقيل عند ذلك كان اهلل وال شي

فإن انفتح أو اخنفض فتلك صفة تعود على من فتحه أو  البدالضمري الذي هو اهلاء الرفع و
 خفضه فهي عائدة على العامل الذي قبل يف اللفظ.

 ات واحلروف واملخارج يف اسم اهللتكملة احلرك
لذوات  إن اتعاىلمث أوجد سبحانه احلركات واحلروف واملخارج تنبيها منه سبحانه و

 ملوصوفري اتتميز بالصفات واملقامات فجعل احلركات نظري الصفات وجعل احلروف نظ
هه وموم وجلى ععوجعل املخارج نظري املقامات واملعارج فأعطى هلذا االسم من احلروف 

ر أو اء آخ واهلومهزة وألفا وال ما وهاء وواوا فاهلمزة أوال [ء أ ل ه]من وصل وقطع 
ان ترمجان ه اللسخمرجخمرجهما واحد مما يلي القلب مث جعل بني اهلمزة واهلاء حرف الالم و

لذي هو حمل لقلب اني االقلب فوقعت النسبة بني الالمني واهلمزة واهلاء كما وقعت النسبة ب
 :وبني اللسان املترجم عنه قال األخطلالكالم 

 إن الكييييييييييالم لفيييييييييي  الفيييييييييي ان وإنمييييييييييا

 

 اعييييييب الاسييييييان يايييييي  الفيييييي ان نليييييييال 

 

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 
ويف ذلك  الظاهر خمربة دالة عليه وذلك مقام باطن النبوة وهي الشعرة اليت فينا من الرسول 
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يكون الورث فخرج من هذا الوصل أن اهلمزة واأللف واهلاء من عامل امللكوت والالم من 
 وت والواو من عامل امللك.عامل اجلرب

  ىل ٱوصل قوله 
من وجه الذات ومن  :من البسملة الكالم على هذا االسم يف هذا الباب من وجهني

وجه الصفة فمن أعربه بدال جعله ذاتا ومن أعربه نعتا جعله صفة والصفات ست ومن شرط 
وجودة بني هذه الصفات احلياة فظهرت السبعة ومجيع هذه الصفات للذات وهي األلف امل

إن " :اخلرب الثابت عن النيب  امليم والنون من الرمحن ويتركب الكالم على هذا االسم من
من حيث إعادة الضمري على اهلل ويؤيد هذا النظر الرواية األخرى  "اهلل خلق آدم على صورته

 وهذه الرواية وإن مل تصح من طريق أهل النقل فهي "على صورة الرمحن" :قوله  وهي
إن األلف والالم والراء للعلم واإلرادة والقدرة واحلاء  :صحيحة من طريق الكشف فأقول

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 

لة ضرورية من حيث قيام الصفة باملوصوف فتجلت للعامل الصفات ولذلك الصفات عليها دال
ما ذكرناه  البدمل يعرفوا من اإلله غريها وال يعرفوهنا مث الذي يدل على وجود األلف و

وزيادة وهي إشباع فتحة امليم وذلك إشارة إهلية إىل بسط الرمحة على العامل فال يكون أبدا ما 
ل الفتحة على األلف يف مثل هذا املوطن وهو حمل وجود الروح قبل األلف إال مفتوحا فتد

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 الصحيحة وال كسر قبلها وكذلك الواو 

لوا املفتوح ما قبلها إذ ال توجد إال والفتح يف املضموم ما قبلها وملا ذكروا األلف مل يقو
الزم أبدا فاجلاهل إذا مل يعلم يف  لأللفاحلرف الذي قبلها خبالف الواو والياء فاالعتدال 

الوجود منزها عن مجيع النقائص إال اهلل تعاىل نسي الروح القدسي األعلى فقال ما يف الوجود 
يه حتصيل وإمنا خصصوا الواو باملضموم ما قبلها إال اهلل فلما سئل يف التفصيل مل يوجد لد

والياء باملكسور ما قبلها ملا ذكرناه فصحت املفارقة بني األلف وبني الواو والياء فاأللف 
األلف للروح والعقل صفته وهو الفتحة  لألفعالللذات والواو العلية للصفات والياء العلية 

اجلسم ووجود الفعل صفته وهو اخلفض فإن  والواو النفس والقبض صفتها وهو الضمة والياء
اختلفت  البدانفتح ما قبل الواو والياء فذلك راجع إىل حال املخاطب وملا كانتا غريا و

ء عليهما الصفات وملا كانت األلف ال تقبل احلركات احتدت مبدلوهلا فلم خيتلف عليها شي
لصفة وواو الصفة علة لوجود البتة ومسيت حروف العلة ملا نذكره فألف الذات علة لوجود ا

الفعل وياء الفعل علة لوجود ما يصدر عنه يف عامل الشهادة من حركة وسكون فلهذا مسيت 
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علال مث أوجد النون من هذا االسم نصف دائرة يف الشكل والنصف اآلخر حمصور معقول يف 
ة أهنا دليل على النقطة اليت تدل على النون الغيبية الذي هو نصف الدائرة وحيسب الناس النقط

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 

ا احلركة والراء للقدرة وهي صفة اإلجياد فوجدنا األلف هلا احلركة من كوهنا مهزة والراء هل
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
قام من مت وهو لصفااأشار من أعربه بدال من قوله اهلل إىل مقام اجلمع واحتاد  :تنبيه

تدعي فة تساخلالروى خلق آدم على صورته وذلك وجود العبد يف مقام احلق حد اخلالفة و
ن ملواحد ه واك ينقسم قسمني قسم راجع لذاته وقسم راجع لغريامللك بالضرورة واملل

 املبدل منه مثل لل حمحياألقسام يصلح يف هذا املقام على حد ما رتبنا فإن البدل يف املوضع 
فإن  واحدة ء ومها لعنيء من الشيقولنا جاء يب أخوك زيد فزيد بدل من أخيك بدل الشي

ة ى حقيققف علوهذا مقام من اعتقد خالفه فما وزيدا هو أخوك وأخاك هو زيد بال شك 
و مقام من صفة وه اليفوال وحد قط موجدة وأما من أعربه نعتا فإنه أشار إىل مقام التفرقة 

حلجاب امقام  ريينروى خلق آدم على صورة الرمحن وهذا مقام الوراثة وال نقع إال بني غ
 مثضمرنا فافهم ى ما أل علفيما قررنا دليمبغيب الواحد وظهور الثاين وهو املعرب عنه باملثل و

ائرة صف الدنمن  أظهر من النون الشطر األسفل وهو الشطر الظاهر لنا من الفلك الدائر
طر الثاين  والشلثايناومركز العامل يف الوسط من اخلط الذي ميتد من طرف الشطر إىل الطرف 

انت رؤيتنا ا إذ كلينإباإلضافة  املستور يف النقطة هو الشطر الغائب عنا من حتت نقيض اخلط
نقطة هو يف ال موعمن حيث الفعل يف جهة فالشطر املوجود يف اخلط هو املشرق والشطر اجمل
لباطن اب وهو ملغراملغرب وهو مطلع وجود األسرار فاملشرق وهو الظاهر املركب ينقسم وا

 :البسيط ال ينقسم وفيه أقول
 يابيييييييييييييييييييا لاظييييييييييييييييييياور ينقسيييييييييييييييييييم

 فالظيييييييييييياور شييييييييييييم  فيييييييييييي  حمييييييييييييب

 حقيييييييييييق وانظييييييييييير معنييييييييييي  سيييييييييييترج

 إن كييييييييييييان خفيييييييييييي  وييييييييييييو ذاك بيييييييييييينا

 فييييييييييييييي فزع لاشيييييييييييييييم  ونع قميييييييييييييييرا

 واخايييييييييييي  نعايييييييييييي  قيييييييييييينم  كييييييييييييون 

 

 ولبا نيييييييييييييييييييييييييييييييي  ال ينقسييييييييييييييييييييييييييييييييم

 والبييييييييييييييا ن فيييييييييييييي   سيييييييييييييين ااييييييييييييييم

 مييييييييييييين تحيييييييييييييج كنائفريييييييييييييا الظايييييييييييييم

 يابييييييييييييييييييا و  ومييييييييييييييييييا القسييييييييييييييييييم

 فييييييييييييي  اليييييييييييييوتر يايييييييييييييو  وينعييييييييييييينم

 ياميييييييييييييي  شييييييييييييييف  يكيييييييييييييين الكاييييييييييييييم
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دة الواح قدرةة باملرادات والولذلك يتعلق العلم باملعلومات واإلرادة الواحد
 طر املوجود يفهو الشات وباملقدورات فتقع القسمة والتعداد يف املقدورات واملعلومات واملراد

 إشارة فافهم يف هذاوادة الرقم ويقع االحتاد والتنزه عن األوصاف الباطنية من علم وقدرة وإر
كذلك فالروح ومة عنه بالكل وملا كانت احلاء مثانية وهو وجود كمال الذات ولذلك عربنا

اد مواد ل إجيحماين النون خامسة يف العشرات إذ يتقدمها امليم الذي هو رابع فالنون جسم
 إلنسانية االروح والعقل والنفس ووجود الفعل وهذا كله مستودع يف النون وهي كل

 الظاهرة وهلذا ظهرت.
 :تتمة الفصل بني امليم والنون باأللف

وح والنون ها للرعلناجم والنون باأللف مان إذ امليم ملكوتية ملا وإمنا فصل بني املي
م مل و امليهلذي ملكية والنقطة جربوتية لوجود سر سلب الدعوى كأنه يقول أي يا روح ا

لى عنصطفك من حيث أنت لكن عناية سبقت لك يف وجود علمي ولو شئت الطلعت 
ك تصاص بذا اخنفسك واعلم أن هنقطة العقل ونون اإلنسانية دون واسطة وجودك فاعرف 

 على حلمد هللا فامين من حيث أنا ال من حيث أنت فصحت االصطفائية فال جتلى لغريه أبد
شار به إىل كيف أ تقدمما أوىل فتنبه يا مسكني يف وجود امليم دائرة على صورة اجلسم مع ال

يف   يتناهى وهوماته العلومبالتنزه عن االنقسام وانقسام الدائرة ال يتناهى فانقسام روح امليم 
زل إىل وجود نق ملا تعريذاته ال ينقسم مث انظر امليم إذا انفصل وحده كيف ظهرت منه مادة ال

لدائرة تدل ه إذ انفس الفعل يف عامل اخلطاب والتكليف فصارت املادة يف حق الغري ال يف حق
ريه فلما  حق غن يفيكو عليه خاصة فما زاد فليس يف حقه إذ قد ثبتت ذاته فلم يبق إال أن

ل بني امليم املتص جلزءانظر العبد إىل املادة مد تعريقا وهذا هو وجود التحقيق مث اعلم أن 
ملادة وهو طريق ابنون والنون هو مركز ألف الذات وخفيت األلف ليقع االتصال بني امليم وال

هذا تنبيه  هما ويفبين اجلزء املتصل ولو ظهرت األلف ملا صح التعريق للميم ألن األلف حالت
وجود األلف املرادة هذا على من أعربه  [37النبأ:]﴾ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿على قوله 

ا لف هنى األمبتدأ وال يصح من طريق التركيب والصحيح أن يعرب بدال من الرب فتبق
لف بني هرت األظإذا عبارة عن الروح واحلق قائم باجلميع وامليم السموات والنون األرض و

اسطة لقطعها ون غري دا ملنون فإن االتصال بامليم ال بالنون فال تأخذ النون صفة أبامليم وا
نون ويبقى فىن اليه يفودل اتصاهلا بامليم على األخذ بال واسطة والعدم الذي صح به القطع 

ن  ذاته بعد أنظر إىلبال امليم حمجوبا عن سر قدمه بالنقطة اليت يف وسطه اليت هي جوف دائرته
 فيما ظهر له.مل تكن 
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 وجوابه يف شأن االختفاء سر القدم يف امليم امللكوتية ،سؤال وجوابه
رت ن نظإفكيف عرفت سر قدمه ومل يعرفه هو وهو أحق مبعرفة نفسه منك  :قيل

ميم الروح  يه وهوفكلم إىل ظاهرك أو هل العامل بسر القدم فيه هو املعىن املوجود فيك املت
جبناه حلذي عن ذلك أن الذي علم منا سر القدم هو ا فقد وقف على سر قدمه اجلواب

 م ونقول إمنام العله عدهناك فمن الوجه الذي أثبتنا له العلم غري الوجه الذي أثبتنا له من
 الرؤيةوراه حصل له ذلك علما ال عينا وهذا موجود فليس من شرط من علم شيئا أن ي

ينا إذ عل علم كليس وبه فكل عني علم  للمعلوم أمت من العلم به من وجه وأوضح يف املعرفة
م فللعني د االسأري ليس من شرط من علم إن مث مكة رآها وإذا رآها قطعنا أنه يعلمها وال

 :درجة على العلم معلومة كما قيل
 ولكيييييييييييين لاعيييييييييييييان ل يييييييييييييف معنيييييييييييي 

 

 لييييييييييييذا سيييييييييييي ب المعاينيييييييييييية الكايييييييييييييم 

 

شاهده يلم فاين إن حقيقة سر القدم الذي هو حق اليقني ألنه ال يع :بل أقول 
نفسه  معرفة ه يفلكان نقصا يف حقه فغاية كمال لرجوعه لذات موجده ولو علم ذات موجده

 !فهمب فابوجودها بعد أن مل تكن عينا هذا فصل عجيب إن تدبرته وقفت على عجائ
 :تكملة اتصال الالم بالراء يف الرمحن

ني باطنتني فسهل عليهما اتصلت الالم بالراء اتصال احتاد نطقا من حيث كوهنما صفت
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 

االسم وهو للذات واأللف والالم مث لتعلم إن رمحن هو  بني القدمي واحملدث فافهم يرمحك اهلل
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 

قام اجلهل أشرف الدعوى عند كل أحد وبالصفات يفتضح املدعي فرمحان مقام اجلمع وهو م
ما يرتقى إليه يف طريق اهلل اجلهل به تعاىل ومعرفته اجلهل به فإهنا حقيقة العبودية قال تعاىل 

 خك حك جك﴿فجردك ومما يؤيد هذا قوله تعاىل  [7احلديد:]﴾ام يل  ىل مل يك﴿
فبحقيقة  [121البقرة:]﴾ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ﴿وقوله  [85اإلسراء:]﴾جل مك لك

لدجال وكان من حاهلم ما علم فلو استحقوه ذاتا ما االستخالف سلب مسيلمة وإبليس وا
سلبوه البتة ولكن إن نظرت بعني التنقيذ والقبول الكلي ال بعني األمر وجدت املخالف طائعا 

وا أم أبوا فأما إبليس ومسيلمة فصرحا بالعبودية ج مستقيما والكل داخل يف الرق شاؤواملعو
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هم وما احلقائق اليت الحت هلم حىت أوجبت والدجال أيب فتأمل من أين تكلم كل واحد من
 .هلم هذه األحوال

 :تتمة اختفاء األلف والالم نطقا يف البسملة
ن والالم وجود فصار االتصال م لأللفمل يظهر  ﴾  يل ىل مل خل﴿ملا نطقنا بقوله 

أعوذ بك و" : قال الذات للذات واهلل والرمحن امسان للذات فرجع على نفسه بنفسه وهلذا
كشف له منه ف تعاذمن مس البدملا انتهى إىل الذات مل ير غريا وقد قال أعوذ بك و ".منك

وز وال جي لذاتاعنه فقال منك ومنك هو والدليل عليه أعوذ وال يصح أن يفصل فإنه يف 
ليل كذلك لذات د لالتفصيل فيها فتبني من هذا أن كلمة اهلل هي العبد فكما إن لفظة اهلل

يضا هلل وقاهلا أاا أنا ال ملعبد هو كلمة اجلاللة قال بعض احملققني يف حالعبد اجلامع الكلي فا
ه فقابل لي وجد الذ بعض الصوفية من مقامني خمتلفني وشتان بني مقام املعىن ومقام احلرف

هذا منك و ذ بكتعاىل احلرف باحلرف أعوذ برضاك من سخطك وقابل املعىن باملعىن وأعو
 غاية املعرفة.

 :خامتة
  زئ﴿ عاىلتفرق بني اهلل وبني الرمحن ملا تعرض لك يف القرآن قوله ولعلك ت

 [60الفرقان:]﴾اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث﴿ومل يقولوا وما اهلل وملا  [72املائدة:]﴾مئ
 اك يق ىق يف﴿ عاىلله توهلذا كان النعت أوىل من البدل عند قوم وعند آخرين البدل أوىل لقو

ات ومل تنكر العرب كلمة فجعلها للذ [110اإلسراء:]﴾مم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك
فعلموه وملا كان الرمحن يعطي  [3الزمر:]﴾ىل مل يك ىك مك لك اك﴿اهلل فإهنم القائلون 

ليه من دهلم عذي ياالشتقاق من الرمحة وهي صفة موجودة فيهم خافوا أن يكون املعبود ال
يفهم  ملا مل يكن من شرط كل كالم أن [60الفرقان:]﴾اك  يق﴿جنسهم فأنكروا وقالوا 

ملا كان اللفظان راجعني إىل ذات  [110اإلسراء:]﴾مك لك اك يق ىق يف﴿وهلذا قال معناه 
 ن ذلك.ه جل عيط بواحدة وذلك حقيقة العبد والباري منزه عن إدراك التوهم والعلم احمل

 َّ حن ُّٱيف قوله  وصل
 [128التوبة:]﴾جح مج  حج﴿قال تعاىل  من البسملة الرحيم صفة حممد 

مبتدأ  البسملة وبتمامها مت العامل خلقا وإبداعا وكان وبه كمال الوجود وبالرحيم متت 
الوجود باطنا وبه  وآدم بني املاء والطني فبه بدء العامل عقال ونفسا مىت كنت نبيا قال وجود

وبسم  ختم املقام ظاهرا يف عامل التخطيط فقال ال رسول بعدي وال نيب فالرحيم هو حممد 
هو حامل األمساء قال  األمر وهنايته وذلك أن آدم هو أبونا آدم وأعين يف مقام ابتداء 
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حامل معاين تلك األمساء اليت محلها آدم  وحممد  [31البقرة:]﴾ّٰ ِّ ُّ َّ﴿تعاىل 
ومن أثىن على نفسه أمكن وأمت  "أوتيت جوامع الكلم" :قال  عليهما السالم وهي الكلم

ات فاألمساء حتت حكمه ممن أثىن عليه كيحىي وعيسى عليهما السالم ومن حصل له الذ
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 
ينا باألشواق وما أفرحه بلقاء واحد منا وكيف ال يفرح وقد ورد عليه من كان باألشواق إل

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 

 ! و أدركوه ما سبقوهم إليه ومن هنا تقع اجملازاة واهلل املستعانرجاال ل
 تنبيه محلة العرش احمليط يف البسملة

لة أربعة ألفاظ هلا أربعة معان فتلك مثانية وهم مح ﴾يل ىل مل خل﴿مث لتعلم إن 
رج من واستخ انظرالعرش احمليط وهم من العرش وهنا هم احلملة من وجه والعرش من وجه ف

 .كذاتك لذات

 َّ يل ُّٱوميم  َّ خل ُّٱتنبيه ميم 
ا الذي هو معرقا ووجدنا ميم الرحيم معرق مث وجدنا ميم بسم الذي هو آدم 

ا  يكن مبعوثا وعلمنلوجود عامل التركيب إذ مل تسليما فعلمنا إن مادة ميم آدم  حممد 
 ا.لهذا امتدفلوجود اخلطاب عموما كما كان آدم عندنا عموما  إن مادة ميم حممد 

 ه أيام الرب والبسملةاإنب
ف لها نصفسدت قال سيدنا الذي ال ينطق عن اهلوى إن صلحت أميت فلها يوم وإن ف
يام ذي هلل وأايام أيوم واليوم رباين فإن أيام الرب كل يوم من ألف سنة مما نعد خبالف 

 داخل الكتاب رها يف ذكاملعارج فإن هذه األيام أكرب فلكا من أيام الرب وسيأيت إن شاء اهلل
 :ه فوجدناوفسادها بإعراضها عن يف معرفة األزمان وصالح األمة بنظرها إليه 

يتضمن ألف معىن كل معىن ال حيصل إال بعد انقضاء حول  ﴾يل ىل مل خل﴿
من كمال ألف  البدمن حصول هذه املعاين اليت تضمنها ألنه ما ظهر إال ليعطي معناه ف البدو

ظهر  رة امليزان ومدهتا ستة آالف سنة روحانية حمققة وهلذاسنة هلذه األمة وهي يف أول دو
مل يظهر يف غريها من األمم فإن الدورة اليت انقضت كانت ترابية فيها من العلوم اإلهلية ما
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فغاية علمهم بالطبائع واإلهليون فيهم غرباء قليلون جدا يكاد ال يظهر هلم عني مث إن املتأله 
 .ملتأله منا صرف خالص ال سبيل حلكم الطبع عليهوا البدمنهم ممتزج بالطبيعة و

 :مفتاح ألف الذات اهلل وألف العلم يف الرمحن
ألف وخفية  لذاتامث وجدنا يف اهلل ويف الرمحن ألفني ألف الذات وألف العلم ألف 

ط لتباس يف اخلفع االر لرالعلم ظاهرة لتجلى الصفة على العامل مث أيضا خفيت يف اهلل ومل تظه
هور الباء ووجدنا يف ألفا واحدة خفيت لظ هلل والاله ووجدنا يف بسم الذي هو آدم بني ا

ات الذ ا حممد ألفا واحدة ظاهرة وهي ألف العلم ونفس سيدن الرحيم الذي هو حممد 
 وظهرت ور الصفةاأللف ألنه مل يكن مرسال إىل أحد فلم حيتج إىل ظه فخفيت يف آدم 
اء من  وجدنا البمثال فطلب التأييد فأعطى األلف فظهر هبا لكونه مرس يف سيدنا حممد 

يف اهلل عمل ووجود التركيب  بسم قد عملت يف ميم الرحيم فكان عمل آدم يف حممد 
ا من ية قلنلبدااسبب داع ويف الرمحن عمل بسبب مدعو وملا رأينا أن النهاية أشرف من 

ح يف رو عمل نا إن روح الرحيمعرف نفسه عرف ربه واالسم سلم إىل املسمى وملا علم
و الرحيم إذ هن بسم إمنا بسم لكونه نبيا وآدم بني املاء والطني ولوالمها ما كان مسي آدم عل

د وظهر عز التوحيوشرك ء إال من نفسه ال من غريه فانعدمت النهاية والبداية والال يعمل شي
 .االحتاد وسلطانه فمحمد للجمع وآدم للتفريق

 :رحيمإيضاح حروف ال
ويف ألف  ﴾ىي مي خي حي جي﴿الدليل على إن األلف يف قوله الرَّح يِم ألف العلم قوله 

من ذل َك باطن  فاأللف األلف وال َأد ىن [7اجملادلة:]﴾يه ىه مه جه ين ىن  من خن﴿باسم 
التوحيد وال َأْكَثَر يريد ظاهره مث خفيت األلف يف آدم من باسم ألنه أول موجود ومل يكن له 

مه فدل بذاته من أول وهلة على وجود موجدة ملا كان مفتتح وجودنا منازع يدعي مقا
نظر يف وجوده تعرض له أمران هل أوجده موجود ال أول له أو هل أوجد هو  وذلك ملا

نفسه وحمال أن يوجد هو نفسه ألنه ال خيلو أن يوجد نفسه وهو موجود أو يوجدها وهو 
معدوما فكيف يصح منه إجياد وهو عدم معدوم فإن كان موجودا فما الذي أوجد وإن كان 

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 

يم حممدا واأللف لوجود املنازع فأيده باأللف فصار الرح يف الرحيم لضعف الداللة حملمد 
قولوا ال إله إال  :فقال [14الصف:]﴾مي هن﴿منه احلق املؤيد له من امسه الظاهر قال تعاىل 

اهلل وإين رسوله فمن آمن بلفظه مل خيرج من رق الشرك وهو من أهل اجلنة ومن آمن مبعناه 
ان غريه انتظم يف سلك التوحيد فصحت له اجلنة الثامنة وكان ممن آمن بنفسه فلم يكن يف ميز
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 إذ قد وقعت السوية واحتدت االصطفائية مجعا واختلفت رسالة.
 :لطيفة النقطتان والقدمان

ف الليلة واألل لنهيالنقطتان الرحيمية موضع القدمني وهو أحد خلع النعلني األمر وا
 ىه مه جه﴿يها مث فرق فيه إىل األمر والنهي وهو قوله ف  املباركة وهي غيب حممد 

الراء وستوي و الكرسي واحلاء العرش وامليم ما حواه واأللف حد املوه [4الدخان:]﴾يه
لرحيم لوح ا رطاسقصريف القلم والنون الدواة اليت يف الالم فكتب ما كان وما يكون يف 

ىل نبيه قال تعاة والتشارء يف الكتاب العزيز من باب اإلوهو اللوح احملفوظ املعرب عنه بكل شي
 مي خي﴿وهو اللوح احملفوظ  [145األعراف:]﴾حي جي يه ىه مه جه  ين﴿
 :قوله يف وهو اللوح احملفوظ اجلامع ذلك عبارة عن النيب   [145األعراف:]﴾يي  ىي

د ء غيب حمميومها نقطتا األمر والنهي لكل ش "موعظة وتفصيال أوتيت جوامع الكلم"
عين وهو النون أ إلرادةالم لفاأللف للعلم وهو املستوي وال األلف املشار إليه بالليلة املباركة

ء وتعريقه للسما مليماالدواة والراء للقدرة وهو القلم واحلاء للعرش والياء للكرسي ورأس 
وجنم يف  لناطقةفس الألرض فهذه سبعة أجنم جنم منها يسبح يف فلك اجلسم وجنم يف فلك الن

لروح ا فلك يفجنم فلك سر النفس وهو الصديقية وجنم يف فلك القلب وجنم يف فلك العقل و
 ﴾  يل ىل مل خل﴿ ـف فحل ما قفلنا وفيما قررنا مفتاح ملا أضمرنا فاطلب جتد إن شاء اهلل

 وإن تعدد فهو واحد إذا حقق من وجه ما.
 وصل يف أسرار أم القرآن من طريق خاص

نها وهي مة آية بسملوهي فاحتة الكتاب والسبع املثاين والقرآن العظيم والكافية وال
 :يف تقسيمها قريض منه تتضمن الرب والعبد ولنا

 لانييييييييييييرين  ايييييييييييوع بيييييييييييالف ان فميييييييييييا

 فالبييييينر محيييييو وشيييييم  اليييييذاج مشيييييرقة

 وييييييذي الناييييييوم بيييييي فق الشييييييرق  العيييييية

 فيييييييييمن تبيييييييييني فيييييييييال نايييييييييم وال قمييييييييير

 

 

 فييييي  سيييييورو الحمييييين يبييييينو  الييييي  لرميييييا

 ال الشيييييييروق لقييييييين  لفيتييييييي  يييييييينماليييييييو

 والبييييييينر لام يييييييرب العقاييييييي  قييييييين لزميييييييا

 ياييييييو  فيييييي  الفاييييييك العاييييييوي مرتسييييييما

 

 :باب اإلشارة الكتاب من
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 
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بأن تكون الكاف  [11الشورى:]﴾مه جه ين﴿كتاب الوجود وهي عبارة عن املثل املنزه يف 
فلما أوجد املثل الذي هو الفاحتة أوجد بعده الكتاب وجعله مفتاحا له فتأمل  عني الصفة

وهي أم القرآن ألن األم حمل اإلجياد واملوجود فيها هو القرآن واملوجد الفاعل يف األم فاألم 
 [39الرعد:]﴾جس مخ جخ﴿هي اجلامعة الكلية وهي أم الكتاب الذي عنده يف قوله تعاىل 

ا السالم وفاعل اإلجياد خيرج لك عكس ما بدا حلسك فاألم عيسى فانظر عيسى ومرمي عليهم
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 

قوم لنفوذ اخلط فظهر يف االبن ما خط القلم يف األم فالنفس األب فهذه النفس هو الكتاب املر
وهو القرآن اخلارج على عامل الشهادة واألم أيضا عبارة عن وجود املثل حمل األسرار فهو 
الرق املنشور الذي أودع فيه الكتاب املسطور املودعة فيه تلك األسرار اإلهلية فالكتاب هنا 

ومدلوهلا وشرف الدليل حبسب ما يدل عليه أرأيت أعلى من الفاحتة إذ الفاحتة دليل الكتاب 
 لو كان مفتاحا لضد الكتاب املعلوم أن لو فرض له ضد حقر الدليل حلقارة املدلول وهلذا

أن ال يسافر باملصحف إىل أرض العدو لداللة تلك احلروف على كالم اهلل  أشار النيب 
ثاهلا وأمثال الكلمات إذا مل يقصد هبا تعاىل إذ قد مساها احلق كالم اهلل واحلروف الذي فيه أم

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 

البسملة إىل الدين إفراد وكذلك من اه د َنا إىل الضَّالِّنَي  فحضرة تفرد وحضرة جتمع فمن
قال اهلل تعاىل: قسمت الصالة بيين وبني  تشمل [5الفاحتة:]﴾جي يه ىه مه﴿وقوله 

فلك السؤال ومنه العطاء كما إن  عبدي نصفني فنصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل
 [2الفاحتة:]﴾ىم مم خم حم﴿ :بديقول الع له السؤال باألمر والنهي ولك االمتثال

 أثىن على عبدي يقول العبد: :يقول اهلل ﴾حن جن﴿محدين عبدي يقول العبد  :يقول اهلل
هذا إفراد إهلي ويف  جمدين عبدي ومرة قال فوض إىل عبدي :يقول اهلل ﴾ين ىن من﴿

 مه﴿ذكرين عبدي مث قال يقول العبد  :يقول اهلل ﴾يل ىل مل خل﴿رواية يقول العبد 
فما هي العطاء وإياك  هذه بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل :هلليقول ا ﴾جي يه ىه

 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي﴿ :يف املوضعني ملحق باإلفراد اإلهلي يقول العبد
فهؤالء لعبدي هذا هو اإلفراد العبدي املألوه ولعبدي ما  ﴾   رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ

احلق وجودا ويف العبد سأل مألوه ما إهلا فلم تبق إال حضرتان فصح املثاين فظهرت يف  ،سأل
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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 

 ىه مه﴿والقرآن العظيم اجلمع والوجود وهو إفراده عنك ومجعك به وليس سوى قوله 
 .﴾مل يك ىك مك لك  اك﴿حسب و ﴾جي يه

 تنبيه احلمد هلل واحلمد باهلل والفرق بينهما
علماء يل ريف الالع الالم تفين الرسم كما إن الباء تبقيه وهلذا قال أبو العباس بن

 قال يف حق مثاهلمم ون بوالعارفون يب فأثبت املقام األعلى لالم فإنه قال يف كالمه والعارف
هلمم للوصول قال واده فاد تنبيها على ذلك ومل يقنع هبذا وحالالم واحلق وراء ذلك كله مث ز

هذا حالل الرسم وند اضمعحلق واهلمة للعارفني البائيني وقال يف العلماء الالميني وإمنا يتبني ا
 هللبقيك واحلمد اهلل يمد بهو مقام الالم فناء الرسم فاحلمد هلل أعلى من احلمد باهلل فإن احل

مود سواه حمون مث  يكالاحلمد هلل أي ال حامد هلل إال هو فأحرى أن  يفنيك فإذا قال العامل
 لفظ فالعلماءورة الصيف  وتقول العامة احلمد هلل أي ال حممود إال اهلل وهي احلامدة فاشتركا

ما العارفون اصة وأخلق أفنت احلامدين املخلوقني واحملمودين والعامة أفنت احملمودين من اخل
م لبقاء نفوسه باهلل حلمدولوا احلمد هلل إال مثل العامة وإمنا مقامهم افال يتمكن هلم أن يق

 عندهم فتحقق هذا الفصل فإنه من لباب املعرفة.
 ﴾  خن حن جن  يم ىم مم﴿وصل يف قوله 

رسوخ ولعارف اقام مأثبت بقوله عندنا ويف قلوبنا رب العاملني حضرة الربوبية وهذا 
 :   بقوله أتبعه د مثذاتية املشهد عالية املتح قدم النفس وهو موضع الصفة فإن قولنا هلل

 نقسمتأي مريهم ومغذيهم والعاملني عبارة عن كل ما سوى اهلل والتربية  ﴾ىم مم﴿
أما من دونه لبتة وقه اقسمني تربية بواسطة وبغري واسطة فأما الكلمة فال يتصور واسطة يف ح

مذموم  د وقسمموخاصة قسم حم من الواسطة مث تنقسم التربية قسمني اليت بالواسطة البدف
املذموم  ة وأماخاص ومن القدمي تعاىل إىل النفس والنفس داخلة يف احلد ما مث إال حمدود

 تطهري.ري واللتغيواحملمود فمن النفس إىل عامل احلس فكانت النفس حمال قابال لوجود ا
 يفبداع أوجدها إ جيادلي إإن اهلل تعاىل ملا أوجد الكلمة املعرب عنها بالروح الك :فنقول

يف وال ك صدر مقام اجلهل وحمل السلب أي أعماه عن رؤية نفسه فبقي ال يعرف من أين
لب ما ته لطمههلل صدر وكان الغذاء فيه الذي هو سبب حياته وبقائه وهو ال يعلم فحرك ا

ن وعرف أن ته فسك ذاعنده وهو ال يدري أنه عنده فأخذ يف الرحلة هبمته فأشهده احلق تعاىل
 :الذي طلب مل يزل موصوفا قال إبراهيم بن مسعود اإللبريي
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 قييييييييييين يرحيييييييييييب المييييييييييير  لم اوبييييييييييي 

 

 والسييييييبب الم اييييييوب فيييييي  الراحييييييب 

 

ف ذاته ثه وعرحدو وع لُم الكلمة ما أودع اهلل فيه من األسرار واحلكم وحتقق عنده
ه لهناية فقال  ىل غريته إمعرفة إحاطية فكانت تلك املعرفة له غذاء معينا يتقوت به وتدوم حيا

بوبية رة الر حضعند ذلك التجلي األقدس ما امسي عندك فقال أنت ريب فلم يعرفه إال يف
ربك أعطيتك   وأناربويبموتفرد القدمي باأللوهية فإنه ال يعرفه إال هو فقال له سبحانه أنت 

هلين جهلك جأمسائي وصفايت فمن رآك رآين ومن أطاعك أطاعين ومن علمك علمين ومن 
ك ال بوجود لعلماية من دونك أن يتوصلوا إىل معرفة نفوسهم منك وغاية معرفتهم بك فغا

إال  علم يبك اللبكيفيتك كذلك أنت معي ال نتعدى معرفة نفسك وال ترى غريك وال حيصل 
يتك ييت أنت أنمن حيث الوجود ولو أحطت علما يب لكنت أنت أنا ولكنت حماطا لك وكان

فها وقد ك فتعرلة فيباألسرار اإلهلية وأربيك هبا فتجدها جمعووليست أنيتك أنييت فأمدك 
ا عرفته ذ لوإحجبتك عن معرفة كيفية إمدادي لك هبا إذ ال طاقة لك حبمل مشاهدهتا 

نية البسيط ركب إة املالحتدت اإلنية واحتاد اإلنية حمال فمشاهدتك لذلك حمال هل ترجع إني
لتبعية ا حكم نت يفأنك يف حكم التبعية لك كما ال سبيل إىل قلب احلقائق فاعلم إن من دو

 .يل فأنت ثويب وأنت ردائي وأنت غطائي
 :مأساة الروح يف السماء

ريب مسعتك تذكر أن يل ملكا فأين هو فاستخرج له النفس منه وهي  :قال له الروح
املفعول عن االنبعاث فقال هذا بعضي وأنا كله كما أنا منك ولست مين قال صدقت يا 

ي قال بك نطفت يا ريب إنك ربيتين وحجبت عين سر اإلمداد والتربية وانفردت أنت به روح
فاجعل إمدادي حمجوبا عن هذا امللك حىت جيهلين كما جهلتك فخلق يف النفس صفة القبول 

 :؟ قالت واالفتقار ووزر العقل إىل الروح املقدس مث أطلع الروح على النفس فقال هلا من أنا
بك بقائي فتاه الروح مبلكه وقام فيه مقام ربه فيه وختيل أن ذلك هو نفس ريب بك حيايت و

اإلمداد فأراد احلق أن يعرفه أن األمر على خالف ما ختيل وأنه لو أعطاه سر اإلمداد كما 
ء والحتدت اإلنية فلما أراد ذلك خلق اهلوى يف مقابلته سأل ملا انفردت األلوهية عنه بشي

العقل ووزرها للهوى وجعل يف النفس صورة القبول جلميع  وخلق الشهوة يف مقابلة
الواردات عموما فحصلت النفس بني ربني قويني هلما وزيران عظيمان وما زال هذا يناديها 

 ّٰ ِّ ُّ﴿و  [78النساء:]﴾حل جل مك لك خك﴿ :وهذا يناديها والكل من عند اهلل قال تعاىل
 ىئ نئ﴿ال تعاىل وهلذا كانت النفس حمل التغيري والتطهري ق ﴾نئ  مئ زئ رئ
فإن أجابت منادى اهلوى  [7الشمس:]﴾زئ رئ ّٰ﴿يف أثر قوله  [8الشمس:]﴾يئ
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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 

عطيته معجلة له الدنيا حبذافريها فبسط هلا حضرته ودعاها فأجابته  السلطان يسمى اهلوى
 فرجع الروح بالشكوى إىل اهلل تعاىل فثبتت عبوديته وذلك كان املراد.

 ﴾  ين ىن من﴿وصل يف قوله تعاىل 
يريد يوم اجلزاء وحضرة امللك من مقام التفرقة وهي مجع فإنه ال تقع التفرقة إال يف 

فهي مقام اجلمع وقد قبلت سلطان التفرقة  [4الدخان:]﴾يه ىه مه جه ين﴿اجلمع قال 
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 

امة املعجلة اليت تظهر يف طريق التصوف يقل نفسي وقال أميت وامللك يف وجودنا املطلوب للقي
من  البدهو الروح القدسي ويوم القيامة وقت إجياده اجلزاء أو طولب به إن كانت عقوبة 

وإن كانت املعصية الكفرانية فجهنم من  ﴾ حي جي يه ىه﴿ ـذلك فإن كانت الطاعة ف
ى حد امللك فنفرض الكالم يف هذه اآلية عل أغالل وعذاب ومن مقام الدعوى يف الصورتني

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 

ذلك جبنود ك األعلى وبرز اهلوى ا برز الروح جبنود التوحيد واملألأ على قتل اهلوى واستعد فلم
األسفل قال الروح للهوى مين إليك فإن ظفرت بك فالقوم يل وإن  األماين والغرور واملألأ 

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 

تقدست وآمنت احلواس إلمياهنا ودخلوا يف رق االنقياد وأذعنوا وسلبت عنهم وتطهرت و
ء الواحد وصح له أردية الدعاوي الفاسدة واحتدت كلمتهم وصار الروح والنفس كالشي

َيو ِم الدِّيِن فرده إىل مقامه ونقله من افتراق الشرع إىل  [مال ك  ]اسم امللك حقيقة فقال له ملك 
ك على احلقيقة هو احلق تعاىل املالك للكل ومصرفه وهو الشفيع لنفسه مجع التوحيد واملل

 مه﴿عامة وخاصة خاصة يف الدنيا وعامة يف اآلخرة من وجه ما ولذلك قدم على قوله 
لتأنس أفئدة احملجوبني عن رؤية رب العاملني أال تراه  ﴾حن جن﴿ ﴾جي يه ىه

رحم الرامحني ومل يقل شفعت املالئكة والنبيون وشفع املؤمنون وبقي أ ﴾ين ىن﴿يقول 
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 

بشفاعة  احلشر األكرب فتجلى يف مقام الرامحني فعاد الفرق مجعا والفتق رتقا والشفع وترا
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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 

لولدان إال نعيم وأمان مبشاهدة العيان وترمن أطيار بأحلان على املقاصري واألفنان ولثم احلور وا
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 

 !هلما منه وحاج آدم موسى البدعنه ف

 ﴾  حي جي يه ىه مه﴿وصل يف قوله جل ثناؤه وتقدس 
متجيده ولرحيم ن امد هلل وغذاؤه برب العاملني واصطفاؤه بالرمحملا ثبت وجوده باحل

 يه ىه مه﴿قال فزيد مبلك َيو ِم الدِّيِن أراد تأكيد تكرار الشكر والثناء رغبة يف امل
يك وهذا مقام الشكر أي لك نقر بالعبودية ونؤوي وحدك ال شريك لك وإل ﴾  حي جي

ال بنفسي  دهم بكا أمين منزليت منك فأننؤوي يف االستعانة ال إىل غريك على من أنزلتهم م
 .فأنت املمد ال أنا وأثبت له هبذه اآلية نفي الشريك

كون هلا  ال يد حىتفالياء من إياك العبد الكلي قد احنصرت ما بني ألفني ألفي توحي
ء فان شياأللموضع دعوى برؤية غري فأحاط هبا التوحيد والكاف ضمري احلق فالكاف و

فلم  احلق بد فعلوالع الذات مث كان نعبد صفة فعل الياء بالضمري الذي فيهواحد فهم مدلول 
 إلبداعليف حق نفسه  ﴾ىه مه﴿يبق يف الوجود إال احلضرة اإلهلية خاصة غري أنه يف قوله 

ر سيف حق غريه للخلق املشتق منه وهو حمل  ﴾جي يه﴿األول حيث ال يتصور غريه 
 ن استكرب.سجدت املالئكة وأىب م ﴾جي يه﴿اخلالفة ففي 

 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي  ُّٱوصل يف قوله تعاىل 
 آمني َّ  رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ

ثبوت التوحيد يف  :وما عباديت قال :قال له ﴾جي يه ىه مه﴿فلما قال له 
اجلمع والتفرقة فلما استقر عند النفس أن النجاة يف التوحيد الذي هو الصراط املستقيم وهو 

فتعرض هلا بقوهلا  ﴾ىي مي  خي﴿ :التشهود الذات بفنائها أو بقائها إن غفلت ق
اْلُمس َتق يَم 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 

ىل املعوج عند عامل فوجدت بينها وبني رهبا الذي هو الروح مقاربة يف اللطافة ونظرت إ
وهذا عاملها املتصل هبا املركب مغضوب عليه  ﴾ٌّ  ٰى ٰر ٰذ﴿التركيب فذلك قوهلا 

واملنفصل عنها ضالون عنها بنظرهم إىل املتصل املغضوب عليه فوقفت على رأس الصراطني 
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ورأت غاية املعوج اهلالك وغاية املستقيم النجاة وعلمت إن عاملها يتبعها حيث سلكت فلما 
ت السلوك على املستقيم وأن تعتكف يف حضرة رهبا وأن ذلك هلا ومن نفسها بقوهلا أراد

فنبهها رهبا على  ﴾جي يه﴿عجزت وقصر هبا فطلبت االستعانة بقوهلا  ﴾ىه مه﴿
الذي  ﴾ىي مي﴿فوصفت ما رأت بقوهلا  ﴾ىي مي﴿ اهدنا فتيقظت فقالت:

 ٰر ٰذ﴿هلكت فيه ال تأثري للعلم وقال أنت ملا  :هو معرفة ذاتك قال صاحب املواقف
وقرئ يف الشاذ صراط من أنعم عليه إشارة إىل الروح القدسي وتفسري الكل من  ﴾ ٌّ  ٰى

يقول  ﴾ّٰ ِّ﴿ليس كذلك  ﴾ ُّ َّ ٍّ﴿أنعم اهلل عليه من رسول ونيب 
فهؤالء لعبدي ولعبدي ما سأل فأجاهبا وأقام معوجها وأوضح صراطها ورفع بساطها  :تعاىل

ني فحصلت اإلجابة باألمن تأمني املالئكة وصار تأمني الروح يقول رهبا أثر متام دعائها آم
تابعا له اتباع األجناد بل أطوع لكون اإلرادة متحدة وصح هلا النطق فسماها النفس الناطقة 

 يك ىك مك لك  اك﴿وهي عرش الروح والعقل صورة االستواء فافهم وإال فسلم تسلم 
 .﴾مل
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 جود فيهومن هو أول مو يف معرفة بدء اخللق الروحاني

 العامل فالكأومم وجد وفيم وجد وعلى أي مثال وجد ومل وجد وما غايته ومعرفة 
 :األكرب واألصغر

 انظييييييير إلييييييي  ويييييييذا الوايييييييون المحكييييييييم

 وانظيييييييير إليييييييي  خافائيييييييي  فيييييييي  ماكرييييييييم

 مييييييييييا منرمييييييييييو  حيييييييييين يحييييييييييب إلريييييييييي 

 فيقييييييييييياب ويييييييييييذا يبييييييييييين معرفييييييييييية وذا

 إال القاييييييييييييب مييييييييييين القاييييييييييييب فيييييييييييمنرم 

 فرمييييييييييوا يبييييييييييين   ال ييييييييييينري برييييييييييم 

 نوم لميييييييييييييييا  ران رايييييييييييييييويرمف فيييييييييييييييا

 يايييييييم المقييييييينم فييييييي  البسيييييييائ  وحييييييينع

 وحقيقيييييية الظييييييرف الييييييذي سييييييترت  ييييييين

 والعايييييييم بالسيييييييبب اليييييييذي واييييييينج لييييييي 

 ونرايييييييييييية األمييييييييييير اليييييييييييذي ال اايييييييييييية

 وياييييييييييوم  فييييييييييالك الواييييييييييون كبيييييييييييرع

 وييييييييذي ياييييييييوم ميييييييين تحقييييييييق كشييييييييفرا

 فالحميييييييييييين   الييييييييييييذي  نييييييييييييا اييييييييييييام 

 

 

 وواوننييييييييييا م ييييييييييب الييييييييييرنا  المعاييييييييييم

 ميييييين مفلييييييـ  اييييييق الاسييييييان و ياييييييم

 ال ويمزايييييييييييييييي  بحييييييييييييييييب اليييييييييييييييينرومإ

 يبيييييييييين الانييييييييييان وذا يبييييييييييين اريييييييييينم

 سييييييكرى بيييييي  ميييييين اييييييير حيييييي  تييييييووم

  حيييييييييييين سييييييييييييواع ال يبييييييييييييين الميييييييييييينعم

 لقلييييييييوروم ميييييييين كييييييييب ياييييييييم مييييييييبرم

 و ساسيييييييييي  ذو ينيييييييييي  لييييييييييم يتلييييييييييرم

  م اليييييييييييييي  وم اليييييييييييييي  لييييييييييييييم يكييييييييييييييتم

 ييييييييين العيييييييوالم فييييييي  ال يييييييراز األقييييييينم

 تيييييييينري ليييييييي  فييييييييي  العظيييييييييم األيظييييييييم

 ولييييييي يرع إال ياييييييي  اليييييييذي ليييييييم ييييييييذمم

 ني القاييييييوب إليييييي  السييييييبيب األقييييييوميريييييي

 لعاومرييييييييييا ولعاييييييييييم مييييييييييا لييييييييييم يعاييييييييييم

 

 إجياز البيان بضرب من اإلمجال:
صرها لعدم أين حي وال بدء اخللق اهلباء وأول موجود فيه احلقيقة احملمدية الرمحانية 

د يف اهلباء فيم وجوعدم التحيز ومم وجد من احلقيقة املعلومة اليت ال تتصف بالوجود وال بال
 ية وما غايتهاإلهل قائقأي مثال وجد الصورة املعلومة يف نفس احلق ومل وجد إلظهار احل وعلى

قائقه ظهار حته إالتخليص من املزجة فيعرف كل عامل حظه من منشئه من غري امتزاج فغاي
 األصغر يعين العاملواعة ومعرفة أفالك األكرب من العامل وهو ما عدا اإلنسان يف اصطالح اجلم

يع ما مجفهذا  بقاتهروح العامل وعلته وسببه وأفالكه مقاماته وحركاته وتفصيل طاإلنسان 
 .يتضمنه هذا الباب

فكما إن اإلنسان عامل صغري من طريق اجلسم كذلك هو أيضا حقري من طريق 
احلدوث وصح له التأله ألنه خليفة اهلل يف العامل والعامل مسخر له مألوه كما إن اإلنسان مألوه 
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ىل واعلم أن أكمل نشأة اإلنسان إمنا هي يف الدنيا وأما اآلخرة فكل إنسان من الفرقتني هلل تعا
على النصف يف احلال ال يف العلم فإن كل فرقة عاملة بنقيض حاهلا فليس اإلنسان إال املؤمن 
والكافر معا سعادة وشقاء نعيم وعذاب منعم ومعذب وهلذا معرفة الدنيا أمت وجتلى اآلخرة 

 :فهم وحل هذا القفل ولنا رمز ملن تفطن وهو لفظه بشيع شنيع ومعناه بديعأعلى فا
 رو  الوايييييييييييييييييييييييييييييون الكبيييييييييييييييييييييييييييييير 

 لييييييييييييييييوالع مييييييييييييييييا قيييييييييييييييياب إنيييييييييييييييي  

 ال يحابنييييييييييييييييييييييييييييييك حيييييييييييييييييييييييييييييينو   

 فييييييييييييييييييييييييييييييييمنن  إن تيييييييييييييييييييييييييييييييي ماتن  

 فااقيييييييييييييييييييييييييييييييييييينيم بييييييييييييييييييييييييييييييييييييذات  

 و  فييييييييييييييييييييييييييييييييييييرن قيييييييييييييييييييييييييييييييييييينيم 

 والكييييييييييييييييييييون خاييييييييييييييييييييق انييييييييييييييييييييين 

 فاييييييييييييييييا  ميييييييييييييييين وييييييييييييييييذا إنيييييييييييييييي  

 وإن كيييييييييييييييييييييييييييييييييييب وايييييييييييييييييييييييييييييييييييون 

 فييييييييييييييييييييييييال كايايييييييييييييييييييييييي  ليييييييييييييييييييييييييب 

 فميييييييييييييييين يقييييييييييييييييب فيييييييييييييييي  يبيييييييييييييييين 

 إنييييييييييييييييييييي  وايييييييييييييييييييييون   و قييييييييييييييييييييياب

 فليييييييييييييييييييحن  ماكيييييييييييييييييييا تاييييييييييييييييييينن  

 فييييييييييييييييييييييا اريييييييييييييييييييييوال بقييييييييييييييييييييينري 

 باييييييييييييييييييييي  وايييييييييييييييييييييوني ينييييييييييييييييييييي 

 وقييييييييييييييييييييييب لقومييييييييييييييييييييييك إنيييييييييييييييييييييي  

 وقييييييييييييييييييييييب بيييييييييييييييييييييي ن ييييييييييييييييييييييييذاب  

 وقيييييييييييييييييييييب بييييييييييييييييييييي ن  هللايييييييييييييييييييييعيف 

 فكيييييييييييييييييييييف ييييييييييييييييييييينعم شييييييييييييييييييييخص

 

 

 ويييييييييييييييييييذا الوايييييييييييييييييييون اللييييييييييييييييييي ير

  نييييييييييييييييييييييا الكبييييييييييييييييييييييير القيييييييييييييييييييييينير

 وال الفنيييييييييييييييييييييييييييييا  والنشيييييييييييييييييييييييييييييور

 المحيييييييييييييييييييييييييييييييييييي  الكبييييييييييييييييييييييييييييييييييييير

 ولاانييييييييييييييييييييييييييييييييييين ظرييييييييييييييييييييييييييييييييييور

 ال يعترييييييييييييييييييييييييييييييييي  قلييييييييييييييييييييييييييييييييور

 فييييييييييييييييييييي  قبهللايييييييييييييييييييييتي   سيييييييييييييييييييييير

  نيييييييييييييييييييييا الوايييييييييييييييييييييون الحقيييييييييييييييييييييير

 اييييييييييييييييييييوني ييييييييييييييييييييينوريايييييييييييييييييييي  و

 وال كنيييييييييييييييييييييييييييييييييوري نيييييييييييييييييييييييييييييييييور

  نييييييييييييييييييييييا العبييييييييييييييييييييييين الفقييييييييييييييييييييييير

  نيييييييييييييييييييييا الوايييييييييييييييييييييون الخبيييييييييييييييييييييير

  و سييييييييييييييييييييوقة مييييييييييييييييييييا تاييييييييييييييييييييور

  نييييييييييييييييييييج العايييييييييييييييييييييم البلييييييييييييييييييييير

 والقييييييييييييييييييييييييييييوب ليييييييييييييييييييييييييييينق وزور

  نيييييييييييييييييييييا اليييييييييييييييييييييرحيم ال فيييييييييييييييييييييور

 ويييييييييييييييييييييو العيييييييييييييييييييييذاب المبيييييييييييييييييييييير

 ال  سيييييييييييييييييييييييييييييييييت ي   سيييييييييييييييييييييييييييييييييير

 يايييييييييييييييييييي  ييييييييييييييييييييييني  و يبيييييييييييييييييييييور

 

 اهلباء واحلقيقة احملمدية :وصل يف بدء العامل ومثاله
كان مل يرجع إليه من  وهو اآلن على ما عليه أدرج فيهمث  ء معهكان اهلل وال شي 

إجياده العامل صفة مل يكن عليها بل كان موصوفا لنفسه ومسمى قبل خلقه باألمساء اليت 
يدعونه هبا خلقه فلما أراد وجود العامل وبدأه على حد ما علمه بعلمه بنفسه انفعل عن تلك 

يه إىل احلقيقة الكلية انفعل عنها حقيقة تسمى اإلرادة املقدسة بضرب جتل من جتليات التنز
اهلباء هي مبنزلة طرح البناء اجلص ليفتح فيها ما شاء من األشكال والصور وهذا هو أول 
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موجود يف العامل وقد ذكره علي بن أيب طالب كرم اهلل وجهه وسهل بن عبد اهلل رمحه اهلل 
بحانه جتلى بنوره إىل ذلك اهلباء وغريمها من أهل التحقيق أهل الكشف والوجود مث إنه س

ويسمونه أصحاب األفكار اهليوىل الكل والعامل كله فيه بالقوة والصالحية فقبل منه تعاىل كل 
ء يف ذلك اهلباء على حسب قوته واستعداده كما تقبل زوايا البيت نور السراج وعلى شي

 جت هب مب خب﴿وقبوله قال تعاىل  ضوؤهقدر قربه من ذلك النور يشتد 
فشبه نوره باملصباح فلم يكن أقرب إليه قبوال يف ذلك اهلباء إال حقيقة  [35النور:]﴾حت
املسماة بالعقل فكان سيد العامل بأسره وأول ظاهر يف الوجود فكان وجوده من  حممد 

ذلك النور اإلهلي ومن اهلباء ومن احلقيقة الكلية ويف اهلباء وجد عينه وعني العامل من جتليه 
إليه علي بن أيب طالب كرم اهلل وجهه وأسرار األنبياء أمجعني وأما املثال الذي  وأقرب الناس

عليه وجد العامل كله من غري تفصيل فهو العلم القائم بنفس احلق تعاىل فإنه سبحانه علمنا 
بعلمه بنفسه وأوجدنا على حد ما علمنا وحنن على هذا الشكل املعني يف علمه ولو مل يكن 

نا هذا الشكل باالتفاق ال عن قصد ألنه ال يعلمه وما يتمكن أن خترج األمر كذلك ألخذ
صورة يف الوجود حبكم االتفاق فلوال إن هذا الشكل املعني معلوم هلل سبحانه ومراد له ما 

ء معه فلم يبق إال أن أوجدنا عليه ومل يأخذ هذا الشكل من غريه إذ قد ثبت أنه كان وال شي
ه من الصورة فعلمه بنفسه علمه بنا أزال ال عن عدم فعلمه بنا ما برز عليه يف نفس يكون

كذلك فمثالنا الذي هو عني علمه بنا قدمي بقدم احلق ألنه صفة له وال تقوم بنفسه احلوادث 
 جل اهلل عن ذلك.

 نئ مئ زئ رئ  ّٰ﴿وأما قولنا ومل وجد وما غايته يقول اهلل عز وجل 
أوجدنا وهكذا العامل كله وخصصنا فصرح بالسبب الذي ألجله  [56الذاريات:]﴾ىئ

واجلن بالذكر واجلن هنا كل مستتر من ملك وغريه وقد قال تعاىل يف حق السموات 
 خض حض﴿وكذلك قال  [11فصلت:]﴾حف جف مغ جغ مع جع مظ﴿واألرض 
وذلك ملا كان عرضا وأما لو كان أمرا ألطاعوا ومحلوها فإنه ال  [72األحزاب:]﴾مض

وكذلك من  واجلن الناري واإلنس ما جبال على ذلكتتصور منهم معصية جبلوا على ذلك 
اإلنس أصحاب األفكار من أهل النظر واألدلة املقصورة على احلواس والضرورات 

أن يكون املكلف عاقال حبيث يفهم ما خياطب به وصدقوا وكذلك  البدوالبديهيات يقولون 
ادة اليت الناس عليها هو األمر عندنا العامل كله عاقل حي ناطق من جهة الكشف خبرق الع

ما أعطاهم بصرهم هذا مجاد ال يعقل ووقفوا عندأعين حصول العلم هبذا عندنا غري أهنم قالوا 
واألمر عندنا خبالف ذلك فإذا جاء عن نيب أن حجرا كلمه أو كتف شاة أو جذع خنلة أو 

لك بل سر هبيمة يقولون خلق اهلل فيه احلياة والعلم يف ذلك الوقت واألمر عندنا ليس كذ
احلياة يف مجيع العامل وأن كل من يسمع املؤذن من رطب ويابس يشهد له وال يشهد إال من 
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علم هذا عن كشف عندنا ال عن استنباط من نظر مبا يقتضيه ظاهر خرب وال غري ذلك ومن 
أراد أن يقف عليه فليسلك طريق الرجال وليلزم اخللوة والذكر فإن اهلل سيطلعه على هذا كله 

 ا فيعلم إن الناس يف عماية عن إدراك هذه احلقائق.عين
طاء بال ع جوداوفأوجد العامل سبحانه ليظهر سلطان األمساء فإن قدرة بال مقدور 

ل العامل يف ري وجعلتأثورازقا بال مرزوق ومغيثا بال مغاث ورحيما بال مرحوم حقائق معطلة ا
ذه من ه يف هن هذاص منها فدخل مالدنيا ممتزجا مزج القبضتني يف العجنة مث فصل األشخ

ن بيث مج اخلكل قبضة يف أختها فجهلت األحوال ويف هذا تفاضلت العلماء يف استخرا
نفرد هذه حىت ت ضتنيالطيب والطيب من اخلبيث وغايته التخليص من هذه املزجة ومتييز القب

 ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق﴿بعاملها وهذه بعاملها كما قال اهلل تعاىل 
 .[37األنفال:]﴾ نن من  زن رن مم

ولكنه  آلمننيامن  ء من املزجة حىت مات عليها مل حيشر يوم القيامةفمن بقي فيه شي
ختلص  م فإذاجهن منهم من يتخلص من املزجة يف احلساب ومنهم من ال يتخلص منها إال يف

خرة ار اآلىل الدإقلب أخرج فهؤالء هم أهل الشفاعة وأما من متيز هنا يف إحدى القبضتني ان
هاتان ولعامل ية احبقيقته من قربه إىل نعيم أو إىل عذاب وجحيم فإنه قد ختلص فهذا غا

 ر معذبا وأهلل الناه أهحقيقتان راجعتان إىل صفة هو احلق عليها يف ذاته ومن هنا قلنا يرون
ء اهلل وقد إن شا اهدةاجلنة منعما وهذا سر شريف رمبا تقف عليه يف الدار اآلخرة عند املش

 هلا احملققون يف هذه الدار.نا
 ذكر العوامل العلوية والسفلية ونظائرها من اإلنسان

لفناء ة وهو عامل استحال االفنقول إن العوامل أربعة العامل األعلى وهو عامل البقاء مث عامل
 األكرب ني يف العامل موطنيفامل مث عامل التعمري وهو عامل البقاء والفناء مث عامل النسب وهذه العو

 وهو ما خرج عن اإلنسان ويف العامل األصغر وهو اإلنسان.
 :فأما العامل األعلى

فاحلقيقة احملمدية وفلكها احلياة نظريها من اإلنسان اللطيفة والروح القدسي ومنهم 
العرش احمليط ونظريه من اإلنسان اجلسم ومن ذلك الكرسي ونظريه من اإلنسان النفس ومن 

من اإلنسان القلب ومن ذلك املالئكة ونظريها من اإلنسان  ذلك البيت املعمور ونظريه
األرواح اليت فيه والقوي ومن ذلك زحل وفلكه نظريه من اإلنسان القوة العلمية والنفس ومن 
ذلك املشتري وفلكه نظريمها القوة الذاكرة ومؤخر الدماغ ومن ذلك األمحر وفلكه نظريمها 

وفلكها نظريمها القوة املفكرة ووسط الدماغ مث  القوة العاقلة واليافوخ ومن ذلك الشمس
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الزهرة وفلكها نظريمها القوة الومهية والروح احليواين مث الكاتب وفلكه نظريمها القوة اخليالية 
ومقدم الدماغ مث القمر وفلكه نظريمها القوة احلسية واجلوارح اليت حتس فهذه طبقات العامل 

 األعلى ونظائره من اإلنسان.
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ة بدء اجلسوم اإلنسانية وهو آخر جنس موجود من يف معرف

 العامل الكبري وآخر صنف من املولدات

 نشيييييييييي ج حقيقيييييييييية بييييييييييا ن اإلنسييييييييييان

  يييييييم اسيييييييتوج فييييييي  يييييييير  آنم ذاتييييييي 

 فبييييييينج حقيقييييييية اسيييييييم  فييييييي  يينريييييييا

 وبييييييينج معيييييييارف لفظييييييي  فييييييي  يامييييييي   

 فتلييييييييييييياارج لعاومييييييييييييي   حالمريييييييييييييم  

 بييييييييييا وا بقييييييييييرب   فيييييييييي  ماكوتيييييييييي  

 

 

 نماكييييييييييييا قويييييييييييييا ظيييييييييييياور السييييييييييييا ا

 م يييييييييب اسيييييييييتوا  العييييييييير  بيييييييييالرحمن

 و برييييييا انتريييييي  ماييييييك الواييييييون ال ييييييان 

 ينييييييييييين الكيييييييييييرام وحاميييييييييييب الشييييييييييين ن

 و تكبيييييييييير الماعييييييييييون ميييييييييين شييييييييييي ان

 إال الشيييييييييييييوي ن بيييييييييييييا  بالخسيييييييييييييران

 

 اجلسوم اإلنسانية وأنواعها
لروح صفتني أعطى اوح وفاعلم إن اهلل تعاىل ملا خلق القلم واللوح ومسامها العقل والر

ستفيد من كما ت اليةة عملية وجعل العقل هلا معلما ومفيدا إفادة مشاهدة حصفة علمية وصف
لذي لنفس اون اصورة السكني القطع من غري نطق يكون منه يف ذلك وخلق تعاىل جوهرا د

 الب كرم اهللأيب ط ي بنهو الروح املذكور مساه اهلباء وهذه االمسية له نقلناها من كالم عل
 وجهه.

ذلك ملا ك [6الواقعة:]﴾مم ام يل﴿يف اللسان العريب قال تعاىل  فمذكور وأما اهلباء
هنا ال ختلو لها وأكعية رآها علي بن أيب طالب أعين هذه اجلوهرة منبثة يف مجيع الصور الطبي

يقتها رة حبقل صوكصورة منها إذ ال تكون صورة إال يف هذه اجلوهرة مساها هباء وهي مع 
ذاته بيض بأبل هي كالبياض املوجود يف كل  وال تتصف بالنقص تتجزأال تنقسم وال 

هذه  ثل حالمهذا فوحقيقته وال يقال قد نقص من البياض قدر ما حصل منه يف هذا األبيض 
 اجلوهرة.

وعني اهلل سبحانه بني هذا الروح املوصوف بالصفتني وبني اهلباء أربع مراتب وجعل 
الة على ما أحدثه سبحانه دوهنم من كل مرتبة منزال ألربعة أمالك وجعل هؤالء األمالك كالو

العامل من عليني إىل أسفل سافلني ووهب كل ملك من هؤالء املالئكة علم ما يريد إمضائه يف 
ء أوجده اهلل يف األعيان مما يتعلق به علم هؤالء املالئكة وتدبريهم اجلسم العامل فأول شي

إذ كان أفضل األشكال مث نزل الكلي وأول شكل فتح يف هذا اجلسم الشكل الكري املستدير 
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سبحانه باإلجياد واخللق إىل متام الصنعة وجعل مجيع ما خلقه تعاىل مملكة هلؤالء املالئكة 
ووالهم أمورها يف الدنيا واآلخرة وعصمهم عن املخالفة فيما أمرهم به فأخربنا سبحانه أهنم 

 .[6التحرمي:]﴾حف جف مغ جغ مع جع مظ حط﴿
عني ألف دى وسبء إحمادات والنبات واحليوان بانتهاوملا انتهى خلق املولدات من اجل

ء مما خلقه من شيلانه سنة من سىن الدنيا مما نعد ورتب العامل ترتيبا حكميا ومل جيمع سبح
شأة البدنية ذه النهي هوأول موجود إىل آخر مولود وهو احليوان بني يديه تعاىل إال لإلنسان 

 خض حض جض مص﴿ عاىلتر إهلي أو عن يد واحدة قال الترابية بل خلق كل ما سواها إما عن أم
 فهذا عن أمر إهلي. [40النحل:]﴾جغ مع جع  مظ حط مض

جسم وم آدم ع جسفإن هذا الباب خمصوص بابتداء اجلسوم اإلنسانية وهي أربعة أنوا
 ء اآلخرنش حواء وجسم عيسى وأجسام بىن آدم وكل جسم من هذه األربعة نشؤه خيالف

 نا عليه لئالا ونبها هذ الصورة اجلسمانية والروحانية وإمنا سقنيف السببية مع االجتماع يف
ة شأة اإلنسانيذه النهكون يتوهم الضعيف العقل أن القدرة اإلهلية أو أن احلقائق ال تعطي أن ت

ء اإلنساين شذا النهر هء فرد اهلل هذه الشبهة بأن أظإال عن سبب واحد يعطي بذاته هذا النش
 لد آدمسم ور به جسم حواء وأظهر جسم حواء بطريق مل يظهر جيف آدم بطريق مل يظه

احد من ووينطلق على كل  وأظهر جسم أوالد آدم بطريق مل يظهر به جسم عيسى 
 يم ىم﴿ [75األنفال:]﴾من خن حن جن مم﴿هؤالء اسم اإلنسان باحلد واحلقيقة ذلك ليعلم 

رآن يف الق نلق يف آية ممث إن اهلل قد مجع هذه األربعة األنواع من اخل [6احلج:]﴾ خن حن جن
يريد حواء  ﴾رب يئ﴿يريد آدم  ﴾ىئ نئ مئ زئ﴿سورة احلجرات فقال 

 يريد بىن آدم بطريق النكاح ﴾زب رب يئ﴿يريد عيسى ومن اجملموع  [13احلجرات:]﴾زب﴿
 .والتوالد فهذه اآلية من جوامع الكلم وفصل اخلطاب الذي أويت حممد 

 علم بق يفوة نكاح وكان قد سوملا ظهر جسم آدم كما ذكرناه ومل تكن فيه شه
م رج من ضلع آدفاستخ لنوعااحلق إجياد التوالد والتناسل والنكاح يف هذه الدار إمنا هو لبقاء 

 ين ىن﴿من القصريي حواء فقصرت بذلك عن درجة الرجل كما قال تعاىل 
 لتحنو لضلوعفما تلحق هبم أبدا وكانت من الضلع لالحنناء الذي يف ا [228البقرة:]﴾ٰى

حنو املرأة منه و جزء ك على ولدها وزوجها فحنو الرجل على املرأة حنوه على نفسه ألهنابذل
 على الرجل لكوهنا خلقت من الضلع والضلع فيه احنناء وانعطاف.

ر اهلل املوضع من آدم الذي خرجت منه حواء بالشهوة إليها إذ ال يبقى يف وعم
ىل نفسه ألهنا جزء منه وحنت إليه لكونه الوجود خالء فلما عمره باهلواء حن إليها حنينه إ

موطنها الذي نشأت فيه فحب حواء حب املوطن وحب آدم حب نفسه ولذلك يظهر حب 
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الرجل للمرأة إذ كانت عينه وأعطيت املرأة القوة املعرب عنها باحلياء يف حمبة الرجل فقويت 
 على اإلخفاء ألن املوطن ال يتحد هبا احتاد آدم هبا.

 يفء جسم آدم الضلع مجيع ما صوره وخلقه يف جسم آدم فكان نشيف ذلك  فصور
ء النجار شء جسم حواء نء الفاخوري فيما ينشئه من الطني والطبخ وكان نشصورته كنش

ا نفخ فيها ا وعدهلسواهفيما ينحته من الصور يف اخلشب فلما حنتها يف الضلع وأقام صورهتا و
ي هو ات الذإلنباا حمال للزراعة واحلرث لوجود من روحه فقامت حية ناطقة أنثى ليجعله

 جن  يم ىم﴿ىل تعا التناسل فسكن إليها وسكنت إليه وكانت لباسا له وكان لباسا هلا قال
 وسرت الشهوة منه يف مجيع أجزائه فطلبها. [187البقرة:]﴾من خن حن

تبه كلذي اوألقى املاء يف الرحم ودار بتلك النطفة من املاء دم احليض  ﴾ىب  نب﴿
م دم وجسسم آج على النساء تكون يف ذلك اجلسم جسم ثالث على غري ما تكون منه اهلل

 ال من ماء إىلاالنتقال بحء يف الرحم حاال بعد حواء فهذا هو اجلسم الثالث فتواله اهلل بالنش
أنشأه خلقا  يوانيةاحل نطفة إىل علقة إىل مضغة إىل عظم مث كسا العظم حلما فلما أمت نشأته

 ! [14املؤمنون:]﴾جح مج حج مث﴿فيه الروح اإلنساين آخر فنفخ 
ملالئكة ك من ا ذلال طول األمر لبينا تكوينه يف الرحم حاال بعد حال ومن يتوىلولو

األجسام  م بأنإلعالااملوكلني بإنشاء الصور يف األرحام إىل حني اخلروج ولكن كان الغرض 
اب تأليفها إن أسبة فسية واملعنوياإلنسانية وإن كانت واحدة يف احلد واحلقيقة والصور احل

فعل ما تار يخماعل فخمتلفة لئال يتخيل أن ذلك لذات السبب تعاىل اهلل بل ذلك راجع إىل 
    ﴾مل يك ىك مك لك اك﴿يشاء كيف يشاء من غري حتجري وال قصور على أمر دون أمر 

 .[6آل عمران:]
  الرحم إمنايفلكائن انني ء وإن اجلوملا قال أهل الطبيعة إن ماء املرأة ال يتكون منه شي

رحم يف ال بريههو من ماء الرجل لذلك جعلنا تكوين جسم عيسى تكوينا آخر وإن كان تد
فخ بغري نا أو كان عن ِويًّسَ رًا تدبري أجسام البنني فإن كان من ماء املرأة إذ متثل هلا الروح َبشَ 

عاىل قال ت لذلكالنوع وء غريه من أجسام ماء فعلى كل وجه هو جسم رابع مغاير يف النش
 مب خب حبجب هئ مئ خئ ع ن﴿ء عيسى أي صفة نش [59آل عمران:]﴾حئ جئ  يي﴿
نشئه  ي صفةالضمري يعود على آدم ووقع الشبه يف خلقه من غري أب أ [59آل عمران:]﴾هب

 .﴾مت خت  حت جت﴿ء آدم إال أن آدم خلقه من تراب صفة نش
ني املعتاد ألنه أسرع إليه مث إن عيسى على ما قيل مل يلبث يف بطن مرمي لبث البن

التكوين ملا أراد اهلل أن جيعله آية ويرد به على الطبيعيني حيث حكموا على الطبيعة مبا أعطتهم 
من العادة ال مبا تقتضيه مما أودع اهلل فيها من األسرار والتكوينات العجيبة ولقد أنصف بعض 
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فهذا قد  ا خاصة وفيها ما ال نعلمحذاق هذا الشأن الطبيعة فقال ال نعلم منها إال ما أعطتن
ء كما قررنا وأنه آخر املولدات ذكرنا ابتداء اجلسوم اإلنسانية وإهنا أربعة أجسام خمتلفة النش

فهو نظري العقل األول وبه ارتبط ألن الوجود دائرة فكان ابتداء الدائرة وجود العقل األول 
أول األجناس وانتهى اخللق إىل اجلنس الذي ورد يف اخلرب أنه أول ما خلق اهلل العقل فهو 

اإلنساين فكملت الدائرة واتصل اإلنسان بالعقل كما يتصل آخر الدائرة بأوهلا فكانت دائرة 
وما بني طريف الدائرة مجيع ما خلق اهلل من أجناس العامل بني العقل األول الذي هو القلم أيضا 

 وبني اإلنسان الذي هو املوجود اآلخر.
وجد  ط الذيحملياطوط اخلارجة من النقطة اليت يف وسط الدائرة إىل وملا كانت اخل

جودات ع املومجي عنها خترج على السواء لكل جزء من احمليط كذلك نسبة احلق تعاىل إىل
ظر ننه ما يهبها ابلة مه وقنسبة واحدة فال يقع هناك تغيري البتة كانت األشياء كلها ناظرة إلي

 أجزاء احمليط إىل النقطة.
خيمة لذي للاعمد وأقام سبحانه هذه الصورة اإلنسانية باحلركة املستقيمة صورة ال
إذا فنيت فالعمد نه بفجعله لقبة هذه السموات فهو سبحانه ميسكها أن تزول بسببه فعربنا ع

 نت مت زت رت﴿هذه الصورة ومل يبق منها على وجه األرض أحد متنفس 
 ألن العمد زال وهو اإلنسان. [16احلاقة:]﴾ىت

نها ا بانتقاله عالدني خربتووملا انتقلت العمارة إىل الدار اآلخرة بانتقال اإلنسان إليها 
ه حمل ظهور قا وأنحيفة علمنا قطعا إن اإلنسان هو العني املقصودة هلل من العامل وأنه اخلل

مجاد وطبيعة وجسم األمساء اإلهلية وهو اجلامع حلقائق العامل كله من ملك وفلك وروح و
ال اهلل إمنا قورمه وحيوان إىل ما خص به من علم األمساء اإلهلية مع صغر حجمه وج ونبات

لكون اإلنسان متولدا عن  [57غافر:]﴾مج حج  مث هت مت خت حت﴿فيه بأن 
 مخ جخ مح جح﴿السماء واألرض فهما له كاألبوين فرفع اهلل مقدارمها 

 .ًاسّ فلم يرد يف اجلرمية فإن ذلك معلوم ح   [57غافر:]﴾جس
ى أو يشقيه عل يسعده ألن  تعاىل ابتاله ببالء ما ابتلى به أحدا من خلقه إماغري أن اهلل

لفكر وجعل اتسمى  قوة حسب ما يوفقه إىل استعماله فكان البالء الذي ابتاله به إن خلق فيه
خذ منه أن يأ لفكرهذه القوة خادمة لقوة أخرى تسمى العقل وجرب العقل مع سيادته على ا

امعا ملا ج يالية حمالوة اخلالق لفكر جماال إال يف القوة اخليالية وجعل سبحانهما يعطيه ومل جيعل ل
عطاه لية إال ما أاخليا لقوةتعطيها القوة احلساسة وجعل له قوة يقال هلا املصورة فال حيصل يف ا

هلا عني   يوجدرا ملاحلس أو أعطته القوة املصورة ومادة املصورة من احملسوسات فتركب صو
 ها كلها موجودة حسا.لكن أجزاؤ
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ز بني فكر ميء وقيل للوذلك ألن العقل خلق ساذجا ليس عنده من العلوم النظرية شي
بهة وقد شصل يف د حياحلق والباطل الذي يف هذه القوة اخليالية فينظر حبسب ما يقع له فق

نه قد لة وأن األدبه محيصل يف دليل عن غري علم منه بذلك ولكن يف زعمه أنه عامل بصور الش
نه مقبلها العقل لوم فيالع حصل على علم ومل ينظر إىل قصور املواد اليت استند إليها يف اقتناء

 وحيكم هبا فيكون جهله أكثر من علمه مبا ال يتقارب.
هم العقل ريه ففىل غمث إن اهلل كلف هذا العقل معرفته سبحانه لريجع إليه فيها ال إ

 [21الروم:]﴾نن من﴿ [8الروم:]﴾يي ىي﴿نقيض ما أراد به احلق بقوله تعاىل 
اطبه أن أنه خ تفكرفاستند إىل الفكر وجعله إماما يقتدى به وغفل عن احلق يف مراده بال

 ى ما هو عليهمر علن األعيتفكر فريى أن علمه باهلل ال سبيل إليه إال بتعريف اهلل فيكشف له 
ري هل عليت ش يا وليائهاصة اهلل من أنبيائه وأفلم يفهم كل عقل هذا الفهم إال عقول خ

يف قبضة الذرية من ظهر  [172]األعراف:﴾ُّ َّ  ٍّ﴿حني  ﴾مئ زئ﴿بأفكارهم 
رجعوا إىل  م وملاهورهآدم ال واهلل بل عناية إشهاده إياهم ذلك عند أخذه إياهم عنهم من ظ

هلل وذهب عرفة اميف  األخذ عن قواهم املفكرة يف معرفة اهلل مل جيتمعوا قط على حكم واحد
على اهلل  جلراءةاية اغ وجترؤواائفة إىل مذهب وكثرت القالة يف اجلناب اإلهلي األمحى كل ط

إليه فيما  فتقروااهلل اوهذا كله من االبتالء الذي ذكرناه من خلقه الفكر يف اإلنسان وأهل 
كل حال  لك ويفذيف  كلفهم من االميان به يف معرفته وعلموا إن املراد منهم رجوعهم إليه

ي بن أيب علقال وفته لقائل سبحان من مل جيعل سبيال إىل معرفته إال العجز عن معرفمنهم ا
. ثناء عليك ال أحصي :وقال  .العجز عن درك اإلدراك إدراك :طالب كرم اهلل وجهه

 يف فرجعوا إىل اهلل يف املعرفة به وتركوا الفكر [110طه:]﴾حط  مض خض حض﴿وقال تعاىل 
ات التفكر يف ذ نهي عند الىل ما ال ينبغي له التفكر فيه وقد ورمرتبته ووفوه حقه مل ينقلوه إ

 فوهبهم اهلل من معرفته ما وهبهم  [28آل عمران:]﴾جك مق حق﴿ واهلل يقول: اهلل
فكر ال ريق الطمن  وأشهدهم من خملوقاته ومظاهره ما أشهدهم فعلموا أنه ما يستحيل عقال

ة آدم ية طينن بقاب األرض املخلوقة ميستحيل نسبة إهلية كما سنورد من ذلك طرفا يف ب
 مم  ام يل ىل مل﴿وغريها فالذي ينبغي للعاقل أن ندين اهلل به يف نفسه أن يعلم 

 جيادهليس إل من ممكن وحمال وال كل حمال نافذ االقتدار واسع العطاء [20:البقرة]﴾رن
 ىك مك لك اك﴿س نفاتكرار بل أمثال حتدث يف جوهر أوجده وشاء بقاه ولو شاء أفناه مع األ

 .﴾  مل يك
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 وأول منفصل فيها يف معرفة دورة امللك

 المايييييك ليييييوال وايييييون المايييييك ميييييا يرفيييييا

 لييييييييذافيييييييينورو الماييييييييك بروييييييييان ياييييييييي  

 فكييييييييييييان آخرويييييييييييييا كم يييييييييييييب  ولريييييييييييييا

 ما كمايييييييج بيييييييالختم قيييييييام برييييييياو ينييييييين

  ي يييييييييياع خالقيييييييييي  فهللاييييييييييال معارفرييييييييييا

 

 

 و لييييييم تكيييييين لييييييفة ممييييييا بيييييي  ولييييييفا

 قيييييييين التقييييييييج  رفاوييييييييا وكييييييييذا كشييييييييفا

 سييييييييافا و كييييييييان  ولرييييييييا ييييييييين سييييييييابق

 مايكريييييييييييييييييا سيييييييييييييييييين   معترفييييييييييييييييييا

 و ميييييا يكيييييون وميييييا قييييين كيييييان وانليييييرفا

 

واب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم
ُ
 بيان بأن األنبياء ن

بالراء  "آدم وال فخر أنا سيد ولد" :قال ورد يف اخلرب أن النيب  اعلم أيدك اهلل أنه
فثبتت  "يامةوم القس يلناأنا سيد ا" :ويف رواية بالزاي وهو التبجح بالباطل ويف صحيح مسلم

 بني املاء والطني كنت نبيا وآدم له السيادة والشرف على أبناء جنسه من البشر وقال 
اإلنسانية كما  امألجسايريد على علم بذلك فأخربه اهلل تعاىل مبرتبته وهو روح قبل إجياده 

ء على ن جعلنا شهداائه بأبيأنأخذ امليثاق على بىن آدم قبل إجياده أجسامهم وأحلقنا اهلل تعاىل ب
وهم الرسل  [89]النحل:﴾خي حي جي يه﴿أممهم معهم حني يبعث من كل أمة 

 سالم.من آدم إىل آخر الرسل عليهم ال فكانت األنبياء يف العامل نوابه 
واهلل لو كان موسى حيا ما وسعه " :عن هذا املقام بأمور منها قوله  وقد أبان 

ول عيسى بن مرمي يف آخر الزمان إنه يؤمنا أي حيكم فينا بسنة نبينا وقوله يف نز "إال أن يتبعين
  ويكسر الصليب ويقتل اخلنزير ولو كان حممد  قد بعث يف زمان آدم لكانت األنبياء

بعث عامة إال هو خاصة فهو ه إىل يوم القيامة حسا وهلذا مل يومجيع الناس حتت حكم شريعت
إىل قوم خمصوصني فلم تعم رسالة أحد من الرسل امللك والسيد وكل رسول سواه فبعث 

إىل يوم القيامة ملكه وتقدمه  إىل زمان بعث حممد  فمن زمان آدم  سوى رسالته 
 فروحانيته  يف اآلخرة على مجيع الرسل وسيادته فمنصوص على ذلك يف الصحيح عنه

روح الطاهرة مبا موجودة وروحانية كل نيب ورسول فكان اإلمداد يأيت إليهم من تلك ال
يظهرون به من الشرائع والعلوم يف زمان وجودهم رسال وتشريعه الشرائع كعلي ومعاذ 

يف  وكإلياس وخضر عليهما السالم وعيسى  وغريمها يف زمان وجودهم ووجوده 
يف أمته املقرر يف الظاهر لكن ملا مل  زمان ظهوره يف آخر الزمان حاكما بشرع حممد 

أوال نسب كل شرع إىل من بعث به وهو يف احلقيقة  حلس وجود عينه يتقدم يف عامل ا
وإن كان مفقود العني من حيث ال يعلم ذلك كما هو مفقود العني اآلن ويف  شرع حممد 
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وأما نسخ اهلل بشرعه مجيع الشرائع فال خيرج هذا  واحلكم بشرعه زمان نزول عيسى 
فإن اهلل قد أشهدنا يف شرعه الظاهر املنزل به  النسخ ما تقدم من الشرائع أن يكون من شرعه

  يف القرآن والسنة النسخ مع إمجاعنا واتفاقنا على إن ذلك املنسوخ شرعه الذي بعث به
إلينا فنسخ باملتأخر املتقدم فكان تنبيها لنا هذا النسخ املوجود يف القرآن والسنة على إن 

يف آخر  ا شرعا له وكان نزول عيسى نسخه جلميع الشرائع املتقدمة ال خيرجها عن كوهن
الزمان حاكما بغري شرعه أو بعضه الذي كان عليه يف زمان رسالته وحكمه بالشرع احملمدي 
املقرر اليوم دليال على أنه ال حكم ألحد اليوم من األنبياء عليهم السالم مع وجود ما قرره 

 تاب ما داموا يعطون يف شرعه ويدخل يف ذلك ما هم عليه أهل الذمة من أهل الك
فخرج من هذا اجملموع كله  فإن حكم الشرع على األحوال ﴾مم ام يل ىل مل﴿

أنه ملك وسيد على مجيع بىن آدم وأن مجيع من تقدمه كان ملكا له وتبعا واحلاكمون فيه 
فاجلواب حنن ما فضلناه بل اهلل فضله فإن ذلك  "ال تفضلوين: "فقوله  نواب عنه فإن قيل

ملا ذكر األنبياء  [90األنعام:]﴾ مف خف حفجف مغ جغ مع﴿ن كان قد ورد ليس لنا وإ
أي ألزم شرعك  وهداهم من اهلل وهو شرعه  َفِبُهداُهمُ عليهم السالم فهو صحيح فإنه قال 

 يق ىق﴿ويف قوله  ه  د  قتَ الذي ظهر به نوابك من إقامة الدين وال َتَتَفرَُّقوا ف يه  فلم يقل فبهم ا  
وهو  [123النحل:]﴾يث ىث نث﴿على أحدية الشرائع. وقوله تنبيه  [13الشورى:]﴾ اك

 الدين فهو مأمور باتباع الدين فإن الدين إمنا هو من اهلل ال من غريه.
تباع فأضاف اال ."لو كان موسى حيا ما وسعه إال أن يتبعين" :قوله  وانظروا يف

بقى ر ال يم إذا حضعظباتباع الدين وهدى األنبياء ال هبم فإن اإلمام األ إليه وأمر هو 
دة وما ا وشهاغيب لنائب من نوابه حكم اإلله فإذا غاب حكم النواب مبرامسه فهو احلاكم

 ال أطلعه اهللوكشفه  ة منأوردنا هذه األخبار والتنبيهات إال تأنيسا ملن ال يعرف هذه املرتب
 على ذلك من نفسه.

اهد التحقيق على ذلك من وأما أهل اهلل فهم على ما حنن عليه فيه قد قامت هلم شو
عند رهبم يف نفوسهم وإن كان يتصور على مجيع ما أوردناه يف ذلك احتماالت كثرية فذلك 
راجع إىل ما تعطيه األلفاظ من القوة يف أصل وضعها ال ما هو عليه األمر يف نفسه عند أهل 

لكالم يريد به معىن األذواق الذين يأخذون العلم عن اهلل كاخلضر وأمثاله فإن اإلنسان ينطق با
واحدا مثال من املعاين اليت يتضمنها ذلك الكالم فإذا فسر بغري مقصود املتكلم من تلك املعاين 
فإمنا فسر املفسر بعض ما تعطيه قوة اللفظ وإن كان مل يصب مقصود املتكلم أال ترى 

فأتى به  [82األنعام:]﴾حم جم يل ىل مل خل﴿ :الصحابة كيف شق عليهم قوله تعاىل
وأينا مل يلبس إميانه بظلم فهؤالء الصحابة وهم العرب الذين نزل القرآن بلساهنم  :فقالوا نكرة

 :مقصود احلق من اآلية والذي نظروه سائغ يف الكلمة غري منكور فقال هلم النيب  ما عرفوا
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 ٌّ ٰى ٰر﴿ُه ليس األمر كما ظننتم وإمنا أراد اهلل بالظلم هنا ما قاَل ُلْقماُن ل اب ِنه  وُهَو َيع ظُ "
فقوة الكلمة تعم كل ظلم وقصد املتكلم إمنا هو ظلم  "[13لقمان:]﴾رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ

معني خمصوص فكذلك ما أوردناه من األخبار يف أن بىن آدم سوقة وملك هلذا السيد حممد 
  هو املقصود من طريق الكشف كما كان الظلم هناك املقصود من املتكلم به الشرك

اسري يف الكالم بقرائن األحوال فإهنا املميزة للمعاين املقصودة خاصة ولذلك تتقوى التف
 للمتكلم فكيف من عنده الكشف اإلهلي والعلم اللدين الرباين؟

ك فذلك يف ذل دقواصفينبغي للعاقل املنصف أن يسلم هلؤالء القوم ما خيربون به فإن 
صدقوا مل يإن مل ر وألمالظن هبم وأنصفوا بالتسليم حيث مل يرد املسلم ما هو حق يف نفس ا

ىل اهلل ذلك إ علم يضر املسلم بل انتفعوا حيث تركوا اخلوض فيما ليس هلم به قطع وردوا
وهذا الذي  كل وجهبأوىل  سليمتعاىل فوفوا الربوبية حقها إذ كان ما قاله أولياء اهلل ممكنا فالت

 و روايتنا عنلعه وه خيفسي نزعنا إليه من دورة امللك قال به غرينا كاإلمام أيب القاسم بن ق
يوخ شكرب ابنه عنه وهو من سادات القوم وكان شيخه الذي كشف له على يديه من أ

ا يلقي اهلل م على ه إالاملغرب يقال له ابن خليل من أهل لبلة فنحن ما نعتمد يف كل ما نذكر
 بعض يفمالت حملتعندنا من ذلك ال على ما حتتمله األلفاظ من الوجوه وقد تكون مجيع ا

ىل زمان إن آدم مهلل االكالم مقصودة للمتكلم فنقول هبا كلها فدورة امللك عبارة عما مهد 
ء فكانوا خلفا ة فيهااإلهلي من الترتيبات يف هذه النشأة اإلنسانية مبا ظهر من األحكام حممد 

ن األب األول م وهو اخلليفة السيد فأول موجود ظهر من األجسام اإلنسانية كان آدم 
ن ظهر مو أول  وههذا اجلنس وسائر اآلباء من األجناس يأيت بعد هذا الباب إن شاء اهلل

 صح هلذا األبفه أما مسا حبكم اهلل من هذا اجلنس ولكن كما قررناه مث فصل عنه أبا ثانيا لنا
 نينبه على أله بدأ بما  امللك مبثلاألول الدرجة عليها لكونه أصال هلا فختم النواب من دورة 

فتنزلت  ن مرميعيسى الفضل بيد اهلل وأن ذلك األمر ما اقتضاه األب األول لذاته فأوجد ع
 ن أنثىكر مذمرمي منزلة آدم وتنزل عيسى منزلة حواء فكما وجدت أنثى من ذكر وجد 

سى كان عيفأم  فختم مبثل ما به بدأ يف إجياد ابن من غري أب كما كانت حواء من غري
 ومرمي أبوان هلما.وحواء إخوان وكان آدم 

فأوقع التشبيه يف عدم األبوة  [59آل عمران:]﴾جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي﴿
الذكرانية من أجل أنه نصبه دليال لعيسى يف براءة أمه ومل يوقع التشبيه حبواء وإن كان األمر 
عليه لكون املرأة حمل التهمة لوجود احلمل إذ كانت حمال موضوعا للوالدة وليس الرجل مبحل 

لتباس لكون آدم ليس لشكوك ويف حواء من آدم ال يقع اإلقصود من األدلة ارتفاع الذلك وامل
حمال ملا صدر عنه من الوالدة وهذا ال يكون دليال إال عند من ثبت عنده وجود آدم وتكوينه 
والتكوين منه وكما ال يعهد ابن من غري أب كذلك ال يعهد من غري أم فاملثل من طريق املعىن 
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ء ولكن ملا كان الدخل بتطرق يف ذلك من املنكر لكون األنثى كما قلنا حمال أن عيسى كحوا
ملا صدر عنها ولذلك كانت التهمة كان التشبيه بآدم حلصول براءة مرمي مما ميكن يف العادة 

 .فظهور عيسى بن مرمي من غري أب كظهور حواء من آدم من غري أم وهو األب الثاين
إليها اليت وقع هبا  النكاحية   ر موضعها منه بالشهوة  مَ وملا انفصلت حواء من آدم َع

مر موضعه جسم حواء عند الغشيان لظهور التناسل والتوالد وكان اهلواء اخلارج الذي عَ 
خروجها إذ ال خالء يف العامل فطلب ذلك اجلزء اهلوائي موضعه الذي أخذته حواء 

عليها فلما تغشاها محلت  بشخصيتها فحرك آدم لطلب موضعه فوجده معمورا حبواء فوقع
منه فجاءت بالذرية فبقي ذلك سنة جارية يف احليوان من بىن آدم وغريه بالطبع لكن اإلنسان 
هو الكلمة اجلامعة ونسخة العامل فكل ما يف العامل جزء منه وليس اإلنسان جبزء لواحد من 

شاكل يف اجلنس العامل وكان سبب هذا الفصل وإجياد هذا املنفصل األول طلب األنس بامل
الذي هو النوع األخص وليكون يف عامل األجسام هبذا االلتحام الطبيعي اإلنساين الكامل 
بالصورة الذي أراده اهلل ما يشبه القلم األعلى واللوح احملفوظ الذي يعرب عنه بالعقل األول 

تابة اليت تتضمن الكاتب وقصد الك لإلشارةوالنفس الكل وإذا قلت القلم األعلى فتفطن 
مث عبارة الشارع يف الكتاب  قول الشارع إن اهلل خلق آدم على صورته فيقوم معك معىن

فأتى حبرفني اللذين مها مبنزلة املقدمتني وما يكون عند  ﴾خس﴿العزيز يف إجياد األشياء عن 
الرابط بني املقدمتني خفي يف  كن بالنتيجة وهذان احلرفان مها الظاهران والثالث الذي هو

هو الواو احملذوف اللتقاء الساكنني كذلك إذا التقى الرجل واملرأة مل يبق للقلم عني كن و
ظاهرة فكان القاؤه النطفة يف الرحم غيبا ألنه سر وهلذا عرب عن النكاح بالسر يف اللسان قال 

وكذلك عند اإللقاء يسكنان عن احلركة وميكن  [235البقرة:]﴾مت زت رت يب﴿تعاىل 
احلرف الثالث الذي هو الواو من كن للساكنني وكان الواو ألن له إخفاء القلم كما خفي 

هذا الذي ذكرناه إمنا و العلو ألنه متولد عن الرفع وهو إشباع الضمة وهو من حروف العلة
هو إذا كان امللك عبارة عن األناسي خاصة فإن نظرنا إىل سيادته على مجيع ما سوى احلق 

لوالك يا حممد ما خلقت مساء " :روي إن اهلل يقولللحديث امل كما ذهب إليه بعض الناس
وذكر خلق كل ما سوى اهلل فيكون أول منفصل فيها النفس  "وال أرضا وال جنة وال نارا

الكلية عن أول موجود وهو العقل األول وآخر منفصل فيها حواء عن آخر موجود آدم فإن 
أجناس وكل جنس حتته أنواع اإلنسان آخر موجود من أجناس العامل فإنه ما مث إال ستة 

وحتت األنواع أنواع فاجلنس األول امللك والثاين اجلان والثالث املعدن والرابع النبات 
واخلامس احليوان وانتهى امللك ومتهد واستوى وكان اجلنس السادس جنس اإلنسان وهو 

حية والقوة حقيقة ال بالصال اخلليفة على هذه اململكة وإمنا وجد آخرا ليكون إماما بالفعل
ما وجد عينه مل يوجد إال واليا سلطانا ملحوظا مث جعل له نوابا حني تأخرت نشأة فعند
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مث ولد واتصل النسل وعني يف كل زمان خلفاء  جسده فأول نائب كان له وخليفة آدم 
فظهر مثل الشمس الباهرة فاندرج كل نور  إىل أن وصل زمان نشأة اجلسم الطاهر حممد 

طع وغاب كل حكم يف حكمه وانقادت مجيع الشرائع إليه وظهرت سيادته اليت يف نوره السا
قال أوتيت  فإنه [3احلديد:]﴾مل خل حل جل مكلك خك حك جك مق﴿ فـكانت باطنة 
وقال عن ربه ضرب بيده بني كتفي فوجدت برد أنامله بني ثديي فعلمت علم  جوامع الكلم

 حك جك مق﴿قوله تعاىل عن نفسه  فحصل له التخلق والنسب اإلهلي من األولني واآلخرين
 جه ين  ىن﴿وجاءت هذه اآلية يف سورة احلديد الذي  ﴾مل خل حل جل مكلك خك
 .  يك ىكفلذلك بعث بالسيف وأرسل  ﴾ىه مه

لعامل اء يف  خالالء فقد كان عامرا ملا عنه انفصل وقد قلنا إنه وكل منفصل عن شي 
بذاته امتد  النور ابلقفلما  فعمر موضع انفصاله بظله إذ كان انفصاله إىل النور وهو للظهور

شهودا ليه ومإفصل ظله فعمر موضع انفصاله فلم يفقده من انفصل عنه فكان مشهودا ملن ان
 ان.كل مكبشهدتك موجودا  :ملن انفصل عنه وهو املعىن الذي أراده القائل بقوله

على به رعبادة وم بء حيدث إال وله ظل يسجد هلل ليقفمن أسرار العامل أنه ما من شي
ن هو فقة كاملوااكل حال سواء كان ذلك األمر احلادث مطيعا أو عاصيا فإن كان من أهل 

 رب يئ﴿عاىل تهلل اوظله على السواء وإن كان خمالفا ناب ظله منابه يف الطاعة هلل قال 
 .[15الرعد:]﴾زب

 ا األثر يفهلاليت  هليةالسلطان ظل اهلل يف األرض إذ كان ظهوره جبميع صور األمساء اإل
عىن عنها حسا وم نبعثةة املعامل الدنيا والعرش ظل اهلل يف اآلخرة فالضالالت أبدا تابعة للصور

س ا ملا يف احلا مقيدنور فاحلس قاصر ال يقوي قوة الظل املعنوي للصورة املعنوية ألنه يستدعي
ن أن شرع ميف ال جاء من التقييد والضيق وعدم االتساع وهلذا نبهنا على الظل املعنوي مبا

ا طرفا د ذكرنقهنا السلطان ظل اهلل يف األرض فقد بان لك أن بالظالالت عمرت األماكن ف
هم فه إن كان ذا ن تنبملاية مما يليق هبذا الباب ومل منعن فيه خمافة التطويل وفيما أوردناه كف

ناه ما ذكر جع إىلفري سليم وتذكرة ملن شاهد وعلم واشتغل مبا هو أعلى أو غفل مبا هو أنزل
 .عندما ينظر يف هذا الباب
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ُ
 يف معرفة آبائنا الع

 
 فلياتلويات وأمهاتنا الس

  نيييييييييييا ابييييييييييين آبيييييييييييا   روا  م ريييييييييييرو 

 مييييييا بييييييين رو  واسييييييم كييييييان مظررنييييييا

 مييييييا كنييييييج ييييييين واحيييييين حتيييييي   وحيييييينع

 وييييييييييم لالليييييييييي  إذا حققييييييييييج شيييييييييي نرمو

 فنسيييييييبة اللييييييين  لانايييييييار ليييييييي  لريييييييا

 فيليييينق الشييييخص فيييي  توحييييين موايييينو

 ب بنيييييييافيييييييمن نظيييييييرج إلييييييي  ا الج  يييييييا

 و إن نظيييييييييرج إليييييييييي  وويييييييييو يوايييييييييننا

 إنييييييي  ولييييييينج وحيييييييين العيييييييين منفيييييييرنا

 

 

 و  مريييييييييييييياج نفييييييييييييييو  ينلييييييييييييييرياج

 يييييييييييين ااتمييييييييييياع بتعنييييييييييييق وليييييييييييذاج

 بيييييييييب يييييييييين امايييييييييية آبيييييييييا  و مييييييييياج

 كلييييييييييان  ليييييييييين  األشيييييييييييا  بيييييييييي الج

 كيييييييييييييييذاك  وايييييييييييييييننا رب البريييييييييييييييياج

 و يلييييينق الشيييييخص فييييي  إ بييييياج ييييييالج

 إسيييييييينان ينعنيييييييية حتيييييييي  إليييييييي  الييييييييذاج

 يييييييييييييييياجقانيييييييييييييييا بوحنتييييييييييييييي  ال بالاما

 و النيييييييييييييا  كارميييييييييييييو  والن ييييييييييييييالج

 

 ذكر األبوة واألمومة والبنوة
ذلك أضفنا مام لو اإلاعلم أيدك اهلل أنه ملا كان املقصود من هذا العامل اإلنسان وه

م أكل مؤثر فيه وثر أب ل مؤاآلباء واألمهات إليه فقلنا آباؤنا العلويات وأمهاتنا السفليات فك
 يفذلك املعاين لدا وكومو ملتولد بينهما من ذلك األثر يسمى ابناهذا هو الضابط هلذا الباب وا

 رر فيهما وهوذي يتكد الإنتاج العلوم إمنا هو مبقدمتني تنكح إحدامها األخرى باملفرد الواح
م ملا ء والطبيعة أها آباح كلالرابط وهو النكاح والنتيجة اليت تصدر بينهما هي املطلوبة فاألروا

ابلة صر القلعناات وتتوجه هذه األرواح على هذه األركان اليت هي كانت حمل االستحاال
اإلنسان واجلان ووان للتغيري واالستحالة تظهر فيها املولدات وهي املعادن والنبات واحلي

 أكملها.
 ذكر العقل الكلي والنفس الكلية

لساري اول يا وىل ! وبعد أن أشرت إىل فهمك الثاقب ونظرك الصائب باألب األ
كمه حلساري اخفضه االسم اجلامع األعظم الذي تتبعه مجيع األمساء يف رفعه ونصبه ووهو 

م هآلباء الذين ع يف النشرواألم األولية اآلخرية السارية يف نسبة األنوثة يف مجيع األبناء ف
روع حىت ي املشاحلسأسباب موضوعة بالوضع اإلهلي واألمهات واتصاهلما بالنكاح املعنوي و

أول مبدع وتكون  نوع ء أبناء حالل إىل أن أصل إىل التناسل اإلنساين وهو آخريكون األبنا
 :بالقصد تعني فنقول
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 ث سواه حمدالذي هو أول مبدع خلق وهو القلم األعلى ومل يكن مث العقل األولإن 
من آدم يف  ث حواءنبعاوكان مؤثرا فيه مبا أحدث اهلل فيه من انبعاث اللوح احملفوظ عنه كا

هلي وختطيط على اإلاأل جرام ليكون ذلك اللوح موضعا وحمال ملا يكتب فيه هذا القلمعامل األ
وظ أول احملف للوحااحلروف املوضوعة للداللة على ما جعلها احلق تعاىل أدلة عليه فكان 

لقلم اكتب لوقال  للوحاموجود انبعاثي وقد ورد يف الشرع أن أول ما خلق اهلل القلم مث خلق 
لي عليه ميوح ما الل ا أكتب قال اهلل له اكتب وأنا أملي عليك فخط القلم يفقال القلم وم

 احلق وهو علمه يف خلقه الذي خيلق إىل يوم القيامة.
مل ان العنا كفكان بني القلم واللوح نكاح معنوي معقول وأثر حسي مشهود ومن ه

اصل يف رحم افق احلالد باحلروف املرقومة عندنا وكان ما أودع يف اللوح من األثر مثل املاء
زلة أرواح ية مبنجلرمااألنثى وما ظهر من تلك الكتابة من املعاين املودعة يف تلك احلروف 

 .﴾مل يك ىك مك لك  اك﴿األوالد املودعة يف أجسامهم فافهم 
ذي ال يفقه مده الح حبوجعل احلق يف هذا اللوح العاقل عن اهلل ما أوحى به إليه املسب

من حضر من و  ل اهلل به وفتح مسعه ملا يورده كما فتح مسع رسوتسبيحه إال من أعلمه اهلل
ح مسعه إذ كان احلصى ا قلنا فتوإمن أصحابه إلدراك تسبيح احلصى يف كفه الطاهرة الطيبة 

 يه.ي ال فلسمعازال مذ خلقه اهلل مسبحا حبمد موجدة فكان خرق العادة يف اإلدراك ما
ة علم وصفة عمل فبصفة العمل تظهر صور صف :صفتنييف اللوح احملفوظ ثم أوجد 

الصور والصور على  العامل عنه كما تظهر صورة التابوت للعني عند عمل النجار فبها يعطي
قسمني صور ظاهرة حسية وهي األجرام وما يتصل هبا حسا كاألشكال واأللوان واألكوان 

اإلرادات وبتينك وصور باطنة معنوية غري حمسوسة وهي ما فيها من العلوم واملعارف و
الصفتني ظهر ما ظهر من الصور فالصفة العالمة أب فإهنا املؤثرة والصفة العاملة أم فإهنا املؤثر 
فيها وعنها ظهرت الصور اليت ذكرناها فإن النجار املهندس إذا كان عاملا وال حيسن العمل 

املهندس أب فيلقي ما عنده على مسع من حيسن عمل النجارة وهذا اإللقاء نكاح فكالم 
وقبول السامع أم مث يصري علم السامع أبا وجوارحه أما وإن شئت قلت فاملهندس أب 
والصانع الذي هو النجار أم من حيث ما هو مصغ ملا يلقي إليه املهندس فإذا أثر فيه فقد أنزل 
ما يف قوته يف نفس النجار والصورة اليت ظهرت للنجار يف باطنه مما ألقى إليه املهندس 

صلت يف وجود خياله قائمة ظاهرة له مبنزلة الولد الذي ولد له فهمه عن املهندس مث عمل وح
النجار فهو أب يف اخلشب الذي هو أم النجارة باآلالت اليت يقع هبا النكاح وإنزال املاء الذي 

نشاء ومجع يف القطع املنجورة إلهو أثر كل ضربة بالقدوم أو قطع باملنشار وكل قطع وفصل 
ة فظهر التابوت الذي هو مبنزلة الولد املولود اخلارج للحس فهكذا فلتفهم احلقائق يف الصور

ترتيب اآلباء واألمهات واألبناء وكيفية اإلنتاج فكل أب ليس عنده صفة العمل فليس هو أب 
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من ذلك الوجه حىت أنه لو كان عاملا ومنع آلة التوصيل بالكالم أو اإلشارة ليقع اإلفهام وهو 
مل مل يكن أبا من مجيع الوجوه وكان أما ملا حصل يف نفسه من العلوم غري إن اجلنني غري عا

مل خيلق فيه الروح يف بطن أمه أو مات يف بطن أمه فأحالته طبيعة الم إىل أن تصرف ومل 
وبعد أن عرفت األب الثاين من املمكنات وأنه أم ثانية للقلم األعلى كان  يظهر له عني فافهم

ليها من اإللقاء األقدس الروحاين الطبيعة واهلباء فكان أول أم ولدت توأمني فأول ما مما ألقى إ
ألقت الطبيعة مث تبعتها باهلباء فالطبيعة واهلباء أخ وأخت ألب واحد وأم واحدة فانكح 
الطبيعة اهلباء فولد بينهما صورة اجلسم الكلي وهو أول جسم ظهر فكان الطبيعة األب فإن 

ن اهلباء األم فإن فيها ظهر األثر وكانت النتيجة اجلسم مث نزل التوالد يف العلم هلا األثر وكا
إىل التراب على ترتيب خمصوص ذكرناه يف كتابنا املسمى بعقلة املستوفز وفيه طول ال يسعه 

 هذا الباب فإن الغرض االختصار.
هلذا وصغر ألاذب وحنن ال نقول باملركز وإمنا نقول بنهاية األركان وأن األعظم جي

ذلك وجلهات الفت نرى البخار والنار يطلبان العلو واحلجر وما أشبهه يطلب السفل فاخت
مر معقول ه أقول إنيركز على االستقامة من االثنني أعين طالب العلو والسفل فإن القائل بامل

دار به لواء ال اهللوواء وه اهلبدقيق تطلبه األركان ولوال التراب لدار به املاء ولوال املاء لدار 
بينا  لك وقدف ذالنار ولو كان كما قال لكنا نرى البخار يطلب السفل واحلس يشهد خبال
وقه على منا نسإبنا هذا الفصل يف كتاب املركز لنا وهو جزء لطيف فإذا ذكرناه يف بعض كت
تعلق غرض املن المجهة مثال النقطة من األكرة اليت عنها حيدث احمليط ملا لنا يف ذلك 

اء لتساوى ى السوط علملعارف اإلهلية والنسب لكون اخلطوط اخلارجة من النقطة إىل احمليبا
يس لاألمر ول والنسب حىت ال يقع هناك تفاضل فإنه لو وقع تفاضل أدى إىل نقص املفض

مشارا  ذكرناهوقل كذلك وجعلناه حمل العنصر األعظم تنبيها على إن األعظم حيكم على األ
 توفز.إليه يف عقلة املس

وملا أدار اهلل هذه األفالك العلوية وأوجد األيام بالفلك األول وعينه بالفلك الثاين الذي 
مث أوجد األركان ترابا وماء وهواء ونارا مث سوى السموات  لألبصارفيه الكواكب الثابتة 

سبعا طباقا وفتقها أي فصل كل مساء على حدة بعد ما كانت رتقا إذ كانت دخانا وفتق 
إىل سبع أرضني مساء أويل ألرض أوىل وثانية لثانية إىل سبع وخلق اجلواري اخلنس  األرض

مخسة يف كل مساء كوكب وخلق القمر وخلق أيضا الشمس فحدث الليل والنهار خبلق 
الشمس يف اليوم وقد كان اليوم موجودا فجعل النصف من هذا اليوم ألهل األرض هنارا وهو 

عل النصف اآلخر منه ليال وهو من غروب الشمس إىل من طلوع الشمس إىل غروهبا وج
 مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ﴿طلوعها واليوم عبارة عن اجملموع وهلذا 

فإن األيام كانت موجودة بوجود حركة فلك الربوج وهي األيام املعروفة  [59]الفرقان:﴾نب
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َأر َض يف س تَّة  عندنا ال غري فما قال اهلل خلق العرش والكرسي وإمنا قال َخَلَق السَّماوات  والْ 
َأيَّام  فإذا دار فلك الربوج دورة واحدة فذلك هو اليوم الذي خلق اهلل فيه السموات واألرض 

 مث أحدث اهلل الليل والنهار عند وجود الشمس ال األيام.
بع عات فإهنا أر السايفال  وأما ما يطرأ فيها من الزيادة والنقصان أعين يف الليل والنهار

ا ميل ينا فيهإل ةذلك حللول الشمس يف منطقة الربوج وهي محائلية بالنسبوعشرون ساعة و
املنازل  شمس يفت الفيطول النهار إذا كانت الشمس يف املنازل العالية حيث كانت وإذا حل
ال النهار ندنا طعليل النازلة قصر النهار حيث كانت وإمنا قلنا حيث كانت فإنه إذا طال ال

نا فإذا بالنسبة إلي لنازلةاازل  املنازل العالية بالنسبة إليهم ويف املنعند غرينا فتكون الشمس يف
 شرون ساعة الربع وعنه أقصر النهار عندنا طال الليل عندهم ملا ذكرناه واليوم هو اليوم بعي

نسمي  مث قد ليوميزيد وال يقص وال يطول وال يقصر يف موضع االعتدال فهذا هو حقيقة ا
 !م االصطالح فافهمالنهار وحده يوما حبك

 لليل والنهاريوم واو الهوقد جعل اهلل هذا الزمان الذي هو الليل والنهار يوما والزمان 
 مل يك﴿موجودان يف الزمان جعلهما أبا وأما ملا حيدث اهلل فيهما كما قال 

فإذا غشى الليل  [189األعراف:]﴾يب ىب  نب﴿كمثل قوله يف آدم  [54األعراف:]﴾ىل
يت تلد ة األوالد المبنزل نهاربا وكان النهار أما وصار كل ما حيدث اهلل يف الالنهار كان الليل أ

اهلل من  ا حيدثمكل  املرأة وإذا غشى النهار الليل كان النهار أبا وكان الليل أما وكان
نا شأن لنا تكلمتاب الكيف  الشئون يف الليل مبنزلة األوالد اليت تلد األم وقد بينا هذا الفصل

ب إن وسيأيت إن شاء اهلل يف هذا الكتا [29الرمحن:]﴾اك يق ىق يف ىف﴿له تعاىل فيه على قو
  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿ذكرنا اهلل به من معرفة األيام طرفا شافيا وكذلك قال تعاىل أيضا 

 جخ مح جح مج حج﴿فزاد بيانا يف التناكح وأبان سبحانه بقوله  [13فاطر:]﴾نئ مئ زئ
خرج  مه إذاأن مه كما ينسلخ املولود أن الليل أم له وأن النهار متولد عن  [37يس:]﴾ مخ

م األب هو اليولليل واويه منها واحلية من جلدها فيظهر مولدا يف عامل آخر غري العامل الذي حي
ه ار أبوان بوجوالنه لليلالذي ذكرناه وقد بينا ذلك يف كتاب الزمان لنا ومعرفة الدهر فهذا ا

مون أوالد هما يسصريفتمن املولدات عند  وأمان بوجه وما حيدث اهلل فيهما يف عامل األركان
 .الليل والنهار كما قررناه

وملا أنشأ اهلل أجرام العامل كله القابل للتكوين فيه جعل من حد ما يلي مقعر السماء 
الدنيا إىل باطن األرض عامل الطبيعة واالستحاالت وظهور األعيان اليت حتدث عند 

ن مقعر فلك السماء الدنيا إىل آخر األفالك مبنزلة االستحاالت وجعلها مبنزلة األم وجعل م
األب وقدر فيها منازل وزينها باألنوار الثابتة والساحبة فالساحبة تقطع يف الثابتة والثابتة 
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والساحبة تقطع يف الفلك احمليط بتقدير العزيز بدليل أنه رؤي يف بعض األهرام اليت بديار مصر 
هرام أهنا بنيت والنسر يف األسد وال شك أنه اآلن يف مكتوبا بقلم يذكر يف ذلك تاريخ أل

اجلدي كذا ندركه فدل على أن الكواكب الثابتة تقطع يف فلك الربوج األطلس واهلل يقول 
 [40يس:]﴾جن مم خم حم﴿وقال يف الكواكب  [39يس:]﴾مغ جغ مع﴿يف القمر 

وليس بني  [ال مستقر هلا]وقد قرئ  [38يس:]﴾جض مص خص حص﴿وقال تعاىل 
ينظر إىل قوله يف القمر أنه قدره  [38يس:]﴾مظ حط مض خض﴿تنافر مث قال  القراءتني

  [40يس:]﴾جن مم خم حم جمهل مل خل حل جل  مك لك خك حك جك مق﴿منازل وقال 
جعل هلذه األنوار املسماة بالكواكب أشعة متصلة باألركان تقوم و ء مستديرأي يف شي

صال تلك الشعاعات النورية فيحدث اهلل تعاىل عند ات لألمهاتاتصاالهتا هبا مقام نكاح اآلباء 
يف األركان األربعة من عامل الطبيعة ما يتكون فيها مما نشاهده حسا فهذه األركان هلا مبنزلة 
األربعة النسوة يف شرعنا وكما ال يكون نكاح شرعي عندنا حالال إال بعقد شرعي كذلك 

تعاىل فكان من ذلك الوحي تنزل األمر بينهن كما قال  [12فصلت:]﴾ يم ىم مم خم حم﴿
يعين األمر اإلهلي ويف تفسري هذا التنزل أسرار عظيمة تقرب   [12الطالق:]﴾  خي حي جي﴿

مما نشري إليه يف هذا الباب وقد روى عن ابن عباس أنه قال يف هذه اآلية لو فسرهتا لقلتم إين 
 جه هن من خن  حن﴿كافر ويف رواية لرمجتموين وإهنا من أسرار آي القرآن قال تعاىل 

 مئ هي  مي﴿مث متم وأبان فقال  [12الطالق:]﴾  خي حي جي﴿مث قال  [12الطالق:]﴾ مه
وهو الذي أشرنا إليه بصفة العمل الذي ذكرناه آنفا من إجياد   [12الطالق:]﴾مت هب مب هئ

اهلل صفة العلم والعمل يف األب الثاين فإن القدرة لإلجياد وهو العمل مث متم يف األخبار فقال 
أشرنا إليه بصفة العلم اليت أعطاها اهلل وقد  [12الطالق:]﴾هش مش هس مس هث مث هت﴿و

لألب الثاين الذي هو النفس الكلية املنبعثة فهو العليم سبحاته مبا يوجد القدير على إجياد ما 
 .يريد إجياده ال مانع له فجعل األمر يتنزل بني السماء واألرض كالولد يظهر بني األبوين

ن األربعة األركاية بالفلكية السماو وأما اتصال األشعة النورية الكوكبية عن احلركة
ة كاح أهل اجلننني يف عارفاليت هي أم املولدات يف احلني الواحد للكل معا جعله احلق مثاال لل

ت حسية التصاالذه اهيف اجلنة مجيع نسائهم وجواريهم يف اآلن الواحد نكاحا حسيا كما إن 
نكاحا  اآلن الواحد اشتهى ذلك يففينكح الرجل يف اجلنة مجيع من عنده من املنكوحات إذا 

النعيم  هذا هوخر وجسميا حمسوسا بإيالج ووجود لذة خاصة بكل امرأة من غري تقدم وال تأ
ا يدرك هذا ه وإمنفكر الدائم واالقتدار اإلهلي والعقل يعجز عن إدراك هذه احلقيقة من حيث

ور إذا وق الص سيفجلنة بقوة أخرى إهلية يف قلب من يشاء من عباده كما أن اإلنسان يف ا
ذه هاهلل  عطاهأاشتهى صورة دخل فيها كما تشكل الروح هنا عندنا وإن كان جسما ولكن 

 . مل يك ىك مك لكالقدرة على ذلك 
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تصلت اإذا فوحديث سوق اجلنة ذكره أبو عيسى الترمذي يف مصنفه فانظره هناك 
عزيز العليم دره القذي اح الاألشعة النورية يف األركان األربعة ظهرت املولدات عن هذا النك

ان الطبيعية األرك وهي فصارت املولدات بني آباء وهي األفالك واألنوار العلوية وبني أمهات
سباحات فالك واأل السفلية وصارت األشعة املتصلة من األنوار باألركان كالنكاح وحركات

خراج الزبد ة الستمرألاألنوار مبنزلة حركات اجملامع وكان حركات األركان مبنزلة املخاض ل
عادن رة املن صوالذي خيرج باملخض وهو ما يظهر من املولدات يف هذه األركان للعني م

ب كل رال هو له إإوالنبات واحليوان ونوع اجلن واإلنس فسبحان القادر على ما يشاء ال 
 فقد تبني لك أيها الويل آباؤك  [14لقمان:]﴾ ىت نت مت زت﴿ :قال تعاىل ء ومليكهشي
ىل إإليك  ريبةهاتك من هم إىل أقرب أب لك وهو الذي ظهر عينك به وأمك كذلك القوأم

سرون به يالذي  كرهماألب األول وهو اجلد األعلى إىل مبا بينهما من اآلباء واألمهات فش
لحقه نهم وتعل عويفرحون بالثناء عليهم هو أن تنسبهم إىل مالكهم وموجدهم وتسلب الف

 بفعلك بائكء فإذا فعلت ذلك فقد أدخلت سرورا على آل شيمبستحقه الذي هو خالق ك
يت ذا ونسهفعل تذلك وإدخال هذا السرور عليهم هو عني برك هبم وشكرك إياهم وإذا مل 

 اهلل هبم فما شكرهتم وال امتثلت أمر اهلل يف شكرهم.
فقدم نفسه ليعرفك أنه السبب األول واألوىل مث عطف وقال  ﴾نت مت زت﴿فإنه قال 

وهي األسباب اليت أوجدك اهلل عندها لتنسبها إليه سبحانه ويكون هلا عليك فضل  ﴾  ىت﴿
التقدم بالوجود خاصة ال فضل التأثري ألنه يف احلقيقة ال أثر هلا وإن كانت أسبابا لوجود 
اآلثار فبهذا القدر صح هلا الفضل وطلب منك الشكر وأنزهلا احلق لك وعندك منزلته يف 

ألثر ليكون الثناء بالتقدم والتأثري هلل تعاىل وبالتقدم والتوقف للوالدين التقدم عليك ال يف ا
ولكن على ما شرطناه فال تشرك بعبادة ربك أحدا فإذا أثنيت على اهلل تعاىل وقلت ربنا 
ورب آبائنا العلويات وأمهاتنا السفليات فال فرق بني أن أقوهلا أنا أو يقوهلا مجيع بىن آدم من 

شخصا بعينه حىت يسوق آباءه وأمهاته من آدم وحواء إىل زمانه وإمنا  البشر فلم خياطب
ء اإلنساين فكنت مترمجا عن كل مولود هبذا التحميد من عامل األركان القصد هذا النش

وعامل الطبيعة واإلنسان مث ترتقي يف النيابة عن كل مولد بني مؤثر ومؤثر فيه فتحمده بكل 
كما قال يل  ن اجلزاء لنا من عند اهلل من ذلك املقام الكليلسان وتتوجه إليه بكل وجه فيكو

بعض مشيخيت إذا قلت السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني أو قلت السالم عليكم إذا 
سلمت يف طريقك على أحد فاحضر يف قلبك كل صاحل هلل من عباده يف األرض والسماء 

ملك مقرب وال روح مطهر يبلغه  وميت وحي فإنه من ذلك املقام يرد عليك فال يبقى
سالمك إال ويرد عليك وهو دعاء فيستجاب فيك فتفلح ومن مل يبلغه سالمك من عباد اهلل 
املهيمني يف جالله املشتغلني به املستفرغني فيه وأنت قد سلمت عليهم هبذا الشمول فإن اهلل 
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ق فليته مل تسمع ينوب عنهم يف الرد عليك وكفى هبذا شرفا يف حقك حيث يسلم عليك احل
أحدا ممن سلمت عليه حىت ينوب عن اجلميع يف الرد عليك فإنه بك أشرف قال تعاىل تشريفا 

وهذا سالم فضيلة  [15مرمي:]﴾ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي﴿ يف حق حيىي 
وإخبار فكيف سالم واجب ناب احلق مناب من أجاب عنه وجزاء الفرائض أعظم من جزاء 

 فيجمع له بني الفضيلتني. ﴾ٰر ٰذ يي ىي﴿الفضائل يف حق من قيل فيه 
ردت وء كما بتداوقد وردت صالة اهلل علينا ابتداء وما وصل إيل هل ورد السالم ا
هذا  حقه يفن يلأالصالة أم ال فمن روى يف ذلك شيئا وحتققه فقد جعلت أمانة يف عنقه 

تايب هذا ا لكرف وشاملوضع إىل جانب صالة اهلل علينا يف هذا الباب ليكون بشرى للمؤمنني
 واهلل املعني واملوفق ال رب غريه.

 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 

ن احلرارة اليبوسة فانتجا رك رطوبة واليبوسة منفعالن فنكحتفاحلرارة والربودة فاعالن وال
نتجا ركن اهلواء مث نكح الربودة الرطوبة فانتجا ركن املاء النار ونكحت احلرارة الرطوبة فأ

ونكح الربودة اليبوسة فانتجا ركن التراب فحصلت يف األبناء حقائق اآلباء واألمهات فكانت 
جهة األب ويبوستها من جهة األم وكان اهلواء حارا رطبا النار حارة يابسة فحرارهتا من 

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 

واليبوسة من اإلرادة هذا حد تعلقها يف جهة األم فاحلرارة والربودة من العلم والرطوبة 
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 

ألب هو ابن له واالبن أب البن عرفناك أن األبوة والبنوة من اإلضافات والنسب فاألب ابن 
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 منفعلتان 

لني جعلنامها مبنزلة األب وجعلنامها مبنزلة األم لألركان وملا كانت احلرارة والربودة فاع
واملنفعل يطلب الفاعل بذاته فإنه منفعل  البدلألركان وملا كانت الصنعة تستدعي صانعا و

لذاته ولو مل يكن منفعال لذاته ملا قبل االنفعال واألثر وكان مؤثرا فيه خبالف الفاعل فإنه 
نفعل وهلذه احلقيقة يفعل باالختيار إن شاء فعل فيسمى فاعال وإن شاء ترك وليس ذلك للم

 مه جه هن من خن حن جن﴿ذكر تعاىل وهو من فصاحة القرآن وإجيازه 
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فذكر املنفعل ومل يذكر وال حار وال بارد ملا كانت الرطوبة واليبوسة  [59األنعام:]﴾ٰه
عند العلماء بالطبيعة تطلب احلرارة والربودة اللتني مها منفعلتان عنهما كما تطلب الصنعة 

دون ذكر األصل وإن كان الكل يف الكتاب املبني فلقد جاء اهلل سيدنا الصانع لذلك ذكرمها 
يف حديث  "فعلمت علم األولني واآلخرين" :بعلوم ما ناهلا أحد سواه كما قال حممدا 

الضرب باليد فالعلم اإلهلي هو أصل العلوم كلها وإليه ترجع وقد استوفينا ما يستحقه هذا 
ر فإن الطول فيه إمنا هو بذكر الكيفيات وأما األصول فقد الباب على غاية اإلجياز واالختصا

 .﴾مل يك ىك مك لك  اك﴿ذكرناها ومهدناها 
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يف معرفة املنازل السفلية والعلوم الكونية ومبدأ معرفة اهلل 

ومعرفة األوتاد واألبدال ومن توالهم من األرواح العلوية  منها

 وترتيب أفالكها

 يايييييييييييم الك يييييييييييائف  ييييييييييييالم مرتبييييييييييية

 يمييييي ابيييييج  سيييييرار ذي و وييييي  التييييي  ح

 لرييييييييا ميييييييين العييييييييالم العاييييييييوي سييييييييبعت 

 ال اليييييييذي  واييييييين األوتيييييييان  ربعيييييييةليييييييو

 لمييييييا اسييييييتقر يايرييييييا ميييييين يكييييييون برييييييا

 

 

 ويييييي  اليييييينليب يايييييي  الم اييييييوب لارسييييييب

 و ويييييي  التييييييي  كشيييييييفج معيييييييالم السيييييييبب

 ميييييين الرييييييالب وخييييييذ ياييييييوا إليييييي  زحييييييب

 رسيييي  برييييا األر  فييييابتزج ميييين الميييييب

 ف ياييييييب ليييييي  ميييييي ال ناويييييييك ميييييين م ييييييب

 

اهتم ومن ومقام بدالك اهلل أنا قد ذكرنا يف الباب الذي قبل هذا منازل األاعلم أيد
يم م من األقالوما هل ثارتوالهم من األرواح العلوية وترتيب أفالكها وما للنريات فيهم من اآل

 فلنذكر يف هذا الباب ما بقي مما ترمجت عليه.
 اإلنسان طان إىللشينها ااملنازل السفلية هنا عبارة عن اجلهات األربع اليت يأيت م 

سبه ازل اليت تنان املنال مومسيناها سفلية ألن الشيطان من عامل السفل فال يأيت إىل اإلنسان إ
 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت﴿وهي اليمني والشمال واخللف واألمام قال تعاىل: 

 نليه موه إويستعني على اإلنسان بالطبع فإنه املساعد له فيما يدع [17األعراف:]﴾يق
ا أمره هات مباجل اتباع الشهوات فأمر اإلنسان أن يقاتله من هذه اجلهات وأن حيصن هذه

 .الشرع أن حيصنها به حىت ال جيد الشيطان إىل الدخول إليه منها سبيال
فإن جاءك من بني يديك وطردته الحت لك من العلوم علوم النور منة من اهلل عليك 

وعلوم النور على قسمني علوم كشف وعلوم وجزاء حيث آثرت جناب اهلل على هواك 
برهان بصحيح فكر فيحصل له من طريق الربهان ما يرد به الشبه املضلة القادحة يف وجود 
احلق وتوحيده وأمسائه وأفعاله فبالربهان يرد على املعطلة ويدل على إثبات وجود اإلله وبه 

وحيد اإلله من ويدل على ت [96احلجر:]﴾ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي﴿يرد على أهل الشرك 
وبه يرد على من ينفي أحكام األمساء اإلهلية وصحة آثارها يف الكون ويدل على  هًاكونه إال

وبه يرد على  إثباهتا بالربهان السمعي من طريق اإلطالق وبالربهان العقلي من طريق املعاين
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 مسعا وعقال.األفعال من الفالسفة ويدل على أنه سبحانه فاعل وأن املفعوالت مرادة له  تنفا
اهر وإن  املظات يفوأما علوم الكشف فهو ما حيصل له من املعارف اإلهلية يف التجلي

لرسالة وإن بوة واالن ال تعلم وتدعىيدعوك إليه أن تقول على اهلل ما جاءك من خلفك وهو ما
ملذمة شارع اق الاهلل قد أوحي إليك وذلك أن الشيطان إمنا ينظر يف كل ملة كل صفة عل

اإلطالق  ذا علىها ها يف تلك األمة فيأمرك هبا وكل صفة علق احملمدة عليها هناك عنعليه
خلفك  دته منا طروامللك على النقيض منه يأمرك باحملمود منها وينهاك عن املذموم فإذ

 ُّ َّ﴿الحت لك علوم الصدق ومنازله وأين ينتهي بصاحبه كما قال تعاىل 
 رئ ّٰ﴿ذي أقعدهم ذلك املقعد إال أن ذلك صدقهم هو ال [55القمر:]﴾ِّ
ي أ ،قرمح صد :فإن االقتدار يناسب الصدق فإن معناه القوي يقال [55القمر:]﴾زئ

له  ا ليسين مبصلب قوي وملا كانت القوة صفة هذا الصادق حيث قوى على نفسه فلم يتز
أي أطلعه  ﴾زئ رئ ّٰ﴿والتزم احلق يف أقواله وأحواله وأفعاله وصدق فيها أقعده احلق 

يد أيضا فهو و الشدهلك لقوة اإلهلية اليت أعطته القوة يف صدقه الذي كان عليه فإن املعلى ا
 مناسب للمقتدر قال قيس بن احلطيم يصف طعنة:

 ماكيييييييج بريييييييا كفييييييي  فيييييييانررج فتقريييييييا

 
 ييييييرى قيييييائم مييييين نونريييييا ميييييا ورا ويييييا 

 

فيحصل لك إذا خالفته  ،ملكت العجني إذا شددت عجنه :أي شددت كفي هبا يقال
األمر الذي جاءك به علم تعلق االقتدار اإلهلي باإلجياد وهي مسألة خالف بني أهل  يف هذا

احلقائق من أصحابنا وحيصل لك علم العصمة واحلفظ اإلهلي حىت ال يؤثر فيك ومهك وال 
غريك فتكون خالصا لربك وإن جاءك من جهة اليمني فقويت عليه ودفعته فإنه إذا جاءك من 

لقوة فإنه يأيت إليك ليضعف إميانك ويقينك ويلقي عليك شبها يف هذه اجلهة املوصوفة با
أدلتك ومكاشفاتك فإنه له يف كل كشف يطلعك احلق عليه أمرا من عامل اخليال ينصبه لك 
مشاهبا حلالك الذي أنت به يف وقتك فإن مل يكن لك علم قوي مبا متيز به بني احلق وما خييله 

عليك األمر كما خيلت السحرة للعامة أن احلبال  لك فتكون موسوي املقام وإال التبس
 ىك﴿ملا ألقى عصاه فكانت  وقد كان موسى  ات ومل تكن كذلكوالعصي حّي
خاف منها على نفسه على جمرى العادة وإمنا قدم اهلل بني يديه معرفة هذا   [20طه:]﴾يك

ما خوفه الثاين عندا ال تضره وكان قبل مجع السحرة ليكون على يقني من اهلل أهنا آية وأهن
ألقت السحرة احلبال والعصي فصارت حيات يف أبصار احلاضرين على األمة لئال يلتبس 
عليهم األمر فال يفرقون بني اخليال واحلقيقة أو بني ما هو من عند اهلل وبني ما ليس من عند 

ل له يف على بينة من ربه قوي اجلأش مبا تقدم له إذ قي اهلل فاختلف تعلق اخلوفني فإنه 
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أي ترجع عصا كما كانت يف  [2طه:]﴾نن من زن رنمم ام  يل﴿اإللقاء األول 
عينك فأخفى تعاىل العصا يف روحانية احلية الربزخية فتلقفت مجيع حيات السحرة املتخيلة يف 
عيون احلاضرين فلم يبق لتلك احلبال والعصي عني ظاهرة يف أعينهم وهي ظهور حجته على 

 حججهم يف صور حبال وعصى!
ان كفهذا  عصيافأبصرت السحرة والناس حبال السحرة وعصيهم اليت ألقوها حباال و

ا موسى يف عص لبيستلقفها ال أهنا انعدمت احلبال والعصي إذ لو انعدمت لدخل عليهم الت
ة يعضدها طبيعي كيدةموكانت الشبهة تدخل عليهم فلما رأى الناس احلبال حباال علموا أهنا 

م بطل كالما يلقفت عصا موسى صور احليات من احلبال والعصي كقوة كيدية روحانية فت
 عقوالمفوظا حمبقى اخلصم إذا كان على غري حق أن يكون حجة ال إن ما أتى به ينعدم بل ي

وة قى من سه موعند السامعني ويزول عندهم كونه حجة فلما علمت السحرة قدر ما جاء ب
وفه رأوا خه وبوا ؤا جاء به على ما جاوا به وحتققت شفوف ماحلجة وأنه خارج عما جاؤ

ند السحرة آيته عري فعلموا أن ذلك من عند اهلل ولو كان من عنده مل خيف ألنه يعلم ما جي
موا إن حر وعلف ساخوفه وآيته عند الناس تلقف عصاه فآمنت السحرة قيل كانوا مثانني أل

عصا  رة حيةصو وإبقاء أعظم اآليات يف هذا املوطن تلقف هذه الصور من أعني الناظرين
 أن هذاوليه موسى يف أعينهم واحلال عندهم واحدة فعلموا صدق موسى فيما يدعوهم إ

فيه   ملوسى ليس الذي أتى به خارج عن الصور واحليل املعلومة يف السحر فهو أمر إهلي
خرة روا اآلوآث تعمل فصدقوا برسالته على بصرية واختاروا عذاب فرعون على عذاب اهلل

 مش هس مس هث مث هت﴿ ﴾رن مم  ام يل ىل مل﴿ى الدنيا وعلموا من علمهم بذلك عل
أعني  ية عنوأن احلقائق ال تتبدل وأن عصا موسى مبطونة يف صورة احل [12الطالق:]﴾هش

 اجلميع وعن الذي ألقاها خبوفه الذي شهدوا منه فهذه فائدة العلم.
رة ناك كثح هيص األمساء اإلهلية نسب وإضافات ترجع إىل عني واحدة إذ ال :مسألة

عيانا ألصفات نت ابوجود أعيان فيه كما زعم من ال علم له باهلل من بعض النظار ولو كا
ء إلله فالشياي عني هكون تزائدة وما هو إله إال هبا لكانت األلوهية معلولة هبا فال خيلو أن 

 ة متقدمة علىلن العه فإال يكون علة لنفسه أو ال تكون فاهلل ال يكون معلوال لعلة ليست عين
علة له  ائدة اليت هيان الزألعياملعلول بالرتبة فيلزم من ذلك افتقار اإلله من كونه معلوال هلذه ا

ن  هبا فبطل أهلا إالون إء املعلول ال يكون له علتان وهذه كثرية وال يكوهو حمال مث إن الشي
 لوا كبريا.ملون علظال اتكون األمساء والصفات أعيانا زائدة على ذاته تعاىل اهلل عما يقو

الصورة يف املرآة جسد برزخي كالصورة اليت يراها النائم إذا وافقت الصورة  :مسألة
اخلارجة وكذلك امليت واملكاشف وصورة املرآة أصدق ما يعطيه الربزخ إذا كانت املرآة 
على شكل خاص ومقدار جرم خاص فإن مل تكن كذلك مل تصدق يف كل ما تعطيه بل 



108 
 

البعض واعلم أن أشكال املرائي ختتلف فتختلف الصور فلو كان النظر باالنعكاس تصدق يف 
إىل املرئيات كما يراه بعضهم ألدركها الرائي على ما هي عليه من كرب جرمها وصغره وحنن 
نبصر يف اجلسم الصقيل الصغري الصورة املرئية الكبرية يف نفسها صغرية وكذلك اجلسم الكبري 

الطويل واملتموج ة يف عني الرائي وخيرجها عن حدها وكذلك العريض والصقيل يكرب الصور
ذن ليست االنعكاسات تعطي ذلك فلم يتمكن أن نقول إال أن اجلسم الصقيل أحد األمور فإ

اليت تعطي صور الربزخ وهلذا ال تتعلق الرؤية فيها إال باحملسوسات فإن اخليال ال ميسك إال ما 
أجزاء حمسوسة تركبها القوة املصورة فتعطي صورة مل يكن له صورة حمسوسة أو مركب من 

 .هلا يف احلس وجود أصال لكن أجزاء ما تركبت منه حمسوسة هلذا الرائي بال شك
ل الكام نسانأكمل نشأة ظهرت يف املوجودات اإلنسان عند اجلميع ألن اإل :مسألة

ن يكون هذا أ م منال يلزوجد على الصورة ال اإلنسان احليوان والصورة هلا الكمال ولكن 
 هت مت خت حت﴿هو األفضل عند اهلل فهو أكمل باجملموع فإن قالوا يقول اهلل 

ومعلوم أنه ال يريد أكرب يف اجلرم  [57غافر:]﴾جس مخ جخ مح جح مج حج  مث
ل معىن انية بلروحولكن يريد يف املعىن قلنا له صدقت ولكن من قال إهنا أكرب منه يف ا

ن النظم نفرد مامل ل عليه كل واحدة منهما من طريق املعىنالسموات واألرض من حيث ما يد
ن عيصدر  هلذاواخلاص ألجرامهما أكرب يف املعىن من جسم اإلنسان ال من كل اإلنسان 

ن مرمه جحركات السموات واألرض أعيان املولدات والتكوينات واإلنسان من حيث 
خلق  كرب منا أفلهذا كان املولدات وال يصدر من اإلنسان هذا وطبيعة العناصر من ذلك

 إمنا ننظر يف ض وحنناألراإلنسان إذ مها له كاألبوين وهو من األمر الذي يتنزل بني السماء و
ملخلوق ال اه فإن وحد اإلنسان الكامل فنقول إنه أكمل وأما أفضل عند اهلل فذلك هلل تعاىل

 يعلم ما يف نفس اخلالق إال بإعالمه إياه.
لى اهلل تعاىل سوء أدب مع اهلل وحيصل املقصود بإطالق إطالق اجلواز ع :مسألة

اجلواز على املمكن وهو األليق إذ مل يرد به شرع وال دل عليه عقل فافهم وهذا القدر كاف 
 .﴾مل يك ىك مك لك  اك﴿فإن العلم إهلي أوسع من أن يستقصي 
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وما يتعلق به من املسائل ومقداره يف  يف معرفة علم املتهجدين

 وما يظهر منه من العلوم يف الوجودمراتب العلوم 

 يايييييم التراييييين يايييييم ال ييييييب ليييييي  ليييييي 

 إن التنييييييييييييييييزب يع ييييييييييييييييي  وإن ليييييييييييييييي 

 فيييييييمن نيييييييياع إلييييييي  المعيييييييراج خالقييييييي 

 فكييييييييييييب منزليييييييييييية تع ييييييييييييي  منزليييييييييييية

 ميييييا ليييييم يييييينم ويييييذع فييييي  الاييييييب حالتييييي 

 نيييييييييواف  الزوييييييييير ال تع ييييييييييك رائحييييييييية

 إن المايييييييييييوك وإن اايييييييييييج مناليييييييييييبرا

 

 

 فييييي  منيييييزب العيييييين إحسيييييا  وال نظييييير

 ا تعاييييييو بيييييي  لييييييورفيييييي  يينيييييي  سييييييور

 بيييييينج ليييييي  بييييييين  يييييييالم العايييييي  سييييييور

 إذا تحكييييييييييم فيييييييييي   افانيييييييييي  السييييييييييرر

  و ييييييينرك الفايييييير فيييييي  آفاقيييييي  البليييييير

 ميييييا ليييييم ياييييين بالنسييييييم الايييييين السيييييحر

 لرييييييا ميييييي  السييييييوقة األسييييييرار والسييييييمر

 

 تعريف املتهجد ما له من األمساء اإلهلية
فيه  يقيمهمود هجاعلم أيدك اهلل أن املتهجدين ليس هلم اسم خاص إهلي يعطيهم الت

ارة إن التهجد عبركه فه وحيكما ملن يقوم الليل كله فإن قائم الليل كله له اسم إهلي يدعوه إلي
س مبتهجد ذا فليه هكعمن يقوم وينام ويقوم وينام ويقوم فمن مل يقطع الليل يف مناجاة رب

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل﴿ :وقال [79اإلسراء:]﴾مت زت  رت يب ىب نب﴿قال تعاىل 
ألمساء اد يف وله علم خاص من جانب احلق غري أن هذه احلالة ملا مل جن [20مل:املز]﴾حن

ها سم احلق وقبلىل االإندت اإلهلية من تستند إليه ومل نر أقرب نسبة إليها من االسم احلق فاست
ال ملن يصوم ق فإن النيب  هذا االسم فكل علم يأيت به املتهجد إمنا هو من االسم احلق

فجمع  "ومن وقم إن لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا فصم وأفطر" :لليلالدهر ويقوم ا
اهلل وال  ن جانبفس مله بني القيام والنوم ألداء حق النفس من أجل العني وال داء حق الن

 .سمذا االون هلتؤدي احلقوق إال باالسم احلق ومنه ال من غريه فلهذا استند املتهجد
لتهجد اجاة اة منلمه كل أحد وذلك أنه ال جيين مثرمث إنه للمتهجد أمر آخر ال يع

اقصة نلصالة امن  وحيصل علومه إال من كانت صالة الليل له نافلة وأما من كانت فريضته
فلة وليس له نا يبق فإهنا تكمل من نوافله فإن استغرقت الفرائض نوافل العبد املتهجد مل

 !فاعلم ذلك لياهتا جتفل وال علومها والمبتهجد وال صاحب نافلة فهذا ال حيصل له حال النوا
فنوم املتهجد حلق عينه وقيامه حلق ربه فيكون ما يعطيه احلق من العلم والتجلي يف 
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نومه مثرة قيامه وما يعطيه من النشاط والقوة وجتليهما وعلومهما يف قيامه مثرة نومه وهكذا 
كتداخل ضفرية الشعر وهي من  مجيع أعمال العبد مما افترض عليه فتتداخل علوم املتهجدين

العلوم املعشوقة للنفوس حيث تلتف هذا االلتفاف فيظهر هلذا االلتفاف أسرار العامل األعلى 
 رب  يئ﴿ :واألسفل واألمساء الدالة على األفعال والتنزيه وهو قوله تعاىل

ام أي اجتمع أمر الدنيا بأمر اآلخرة وما مث إال دنيا وآخرة وهو املق [29القيامة:]﴾زب
 زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب﴿ :احملمود الذي ينتجه التهجد قال تعاىل

وعسى من اهلل واجبة واملقام احملمود هو الذي له عواقب الثناء أي  .[79اإلسراء:]﴾مث
 إليه يرجع كل ثناء.

ستند إليه يإهلي  اسم وأما قدر علم التهجد فهو عزيز املقدار وذلك أنه ملا مل يكن له
ب ما فطل اراآلثوف من حيث اجلملة إن مث أمرا غاب عنه أصحاب اآلثار كسائر اآلثار عر

ىت يرى حي نسب ههل  هو فأداه النظر إىل أن يستكشف عن األمساء اإلهلية هل هلا أعيان أو
انا اء أعيألمسارجوع اآلثار هل ترجع إىل أمر وجودي أو عدمي فلما نظر رأى أنه ليس 

مر أن رى األقصا آلثار إىل أمر عدمي فقال املتهجدموجودة وإمنا هي نسب فرأى مستند ا
أى نوم ورويام يكون رجوعي إىل أمر عدمي فأمعن النظر يف ذلك ورأى نفسه مولدا من ق

ته مركبة من انت ذاكلما النوم رجوع النفس إىل ذاهتا وما تطلبه ورأى القيام حق اهلل عليه ف
لذاته مل  بذاته نفردله إن احلق إذا ا هذين األمرين نظر إىل احلق من حيث ذات احلق فالح

له موجود عن كلعامل اإن  يكن العامل وإذا توجه إىل العامل ظهر عني العامل لذلك التوجه فرأى
امل وهو ون العدفسه ذلك التوجه املختلف النسب ورأى املتهجد ذاته مركبة من نظر احلق لن

لم إن سبب ليه فععحلق ايام ألداء حق حالة النوم للنائم ومن نظره إىل العامل وهو حالة الق
 اء اليتألمساوجود عينه أشرف األسباب حيث استند من وجه إىل الذات معراة عن نسب 

طلوبه مصل له م وحتطلب العامل إليه فتحقق إن وجوده أعظم الوجود وأن علمه أسىن العلو
 مثال:متك وهو كان غرضه وكان سبب ذلك انكساره وفقره فقال يف قضاء وطره من ذل

 ميييييييييييييييا  تييييييييييييييي  رب لييييييييييييييييب بتييييييييييييييي 

 ميييييييييييييين مقييييييييييييييام كنييييييييييييييج  يشييييييييييييييق 

 

 
 فايييييييييييرع حتييييييييييي  انقهللاييييييييييي  و يييييييييييري

 بحييييييييييييييييييييني   يييييييييييييييييييييب الخبيييييييييييييييييييير

 

 :وقال يف األمساء
 لييييييييييييييم  ايييييييييييييين لالسييييييييييييييم ميييييييييييييينلوال

  يييييييييييييييييييييم  ي تنيييييييييييييييييييييا حقيقتييييييييييييييييييييي 

 فتافظنيييييييييييييييييييييييا بييييييييييييييييييييييي   نبيييييييييييييييييييييييا

 
 اييييييييييير ميييييييييين قيييييييييين كييييييييييان مفعييييييييييوال

 كونيييييييييييييييييييي  لاعقييييييييييييييييييييب معقييييييييييييييييييييوال

 وايتقييييييييييييييييننا األميييييييييييييييير مارييييييييييييييييوال
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التهجد  ق بعلميتعلهو الذات يف املعلومات فوكان قدر علمه يف العلوم قدر معلومه و
 [255البقرة:]﴾مب خب حب جب هئ﴿علم مجيع األمساء كلها وأحقها به االسم القيوم الذي 

وي عليه م ما حيء علوهو العبد يف حال مناجاته فيعلم األمساء على التفصيل أي كل اسم جا
علق مما يتوسم ك االمن األسرار الوجودية وغري الوجودية على حسب ما تعطيه حقيقة ذل

 نة وعلم تعبريوق اجللم سهبذه احلالة من العلوم علم الربزخ وعلم التجلي اإلهلي يف الصور وع
لرائي هو ايكون  فقد الرؤيا ال نفس الرؤيا من جهة من يراها وإمنا هي من جانب من ترى له

بوة حيث علم اء النأجز الذي رآها لنفسه وقد يراها له غريه والعابر هلا هو الذي له جزء من
 ما أريد بتلك الصورة ومن هو صاحب ذلك املقام.

 تعاىل ول اهللهو قوواعلم أن املقام احملمود الذي للمتهجد يكون لصاحبه دعاء معني 
يعين هلذا املقام فإنه موقف خاص مبحمد حيمد  ﴾ىق يف ىف  يث ىث﴿يأمره به  لنبيه 

عنه  أي إذا انتقل ﴾لك اك يق﴿ملقام اهلل فيه مبحامد ال يعرفها إال إذا دخل ذلك ا
ت معه يف ما كاننه كإىل غريه من املقامات واملواقف أن تكون العناية به معه يف خروجه م

من أجل املنازعني فيه فإن املقام  [80اإلسراء:]﴾يل ىل مل  يك ىك مك﴿دخوله إليه 
 نجها موطلب الشريف ال يزال صاحبه حمسودا وملا كانت النفوس ال تصل إليه رجعت ت

ملقام ان هذا عيهم وجوه القدح فيه تعظيما حلاهلم اليت هم عليها حىت ال ينسب النقص إل
ف دين شرجلاحالشريف فطلب صاحب هذا املقام النصرة باحلجة اليت هي السلطان على ا

 يك ىك مك لك  اك﴿ .[81اإلسراء:]﴾زي ري ٰى ين  ىننن من زن رن مم﴿هذه املرتبة 
 .﴾مل
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﴾ ىه مه جه ين﴿تعاىل يف سبب نقص العلوم وزيادتها وقوله 

إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور  :وقوله 

 العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء

 تااييييي  وايييييون الحيييييق فييييي  فايييييك الييييينف 

 و إن ايييييياب ييييييين ذاك التاايييييي  بنفسيييييي 

 و إن ظريييييرج لاعايييييم فييييي  الييييينف  ك يييييرو

 و لييييم يبيييين ميييين شييييم  الواييييون ونوروييييا

 و ليسييييج تنيييياب العييييين فيييي  اييييير مظريييير

 يييييب فييييي  قيييييول  اليييييذي قييييين ب  تييييي و ال ر
 

 

 نلييييب ياييي  ميييا فييي  العايييوم مييين الييينقص

 فرييييييب ميييييينرك إييييييياع بالبحيييييي  والفحييييييص

 فقييييييين  بيييييييج السيييييييتر المحقيييييييق بيييييييالنص

   سييوى القيييرصيايي  يييالم األروا  شييي 

 و ليييو وايييك اإلنسيييان مييين شييينو الحيييرص

 و ميييييا ويييييو بيييييالزور المميييييوع والخيييييرص
 

 مراتب العلم وأطواره
 م جديد عليفن وكل موصوف بإدراك فإنه يف كل نفس اعلم أيدك اهلل أن كل حيوا

هذا علم ف ذلك من حيث ذلك اإلدراك لكن الشخص املدرك قد ال يكون ممن جيعل باله أن
ل بينه قد حي دراكهو يف نفس األمر علم فاتصاف العلوم بالنقص يف حق العامل هو أن اإل

 أو الصمم أو العمي ليهعنع كمن طرأ وبني أشياء كثرية مما كان يدركها لو مل يقم به هذا املا
الشريفة  العلوممم بغري ذلك وملا كانت العلوم تعلو وتتضع حبسب املعلوم لذلك تعلقت اهل

لم باهلل بة العمرت العالية اليت إذا اتصف هبا اإلنسان زكت نفسه وعظمت مرتبته فأعالها
ا لم إهلي وإمنلنظر عون اوليس دوأعلى الطرق إىل العلم باهلل علم التجليات ودوهنا علم النظر 

طلب الزيادة منها ب ه هي عقائد يف عموم اخللق ال علوم وهذه العلوم هي اليت أمر اهلل نبي
أي زدين  [114طه:]﴾ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم مم خم حم﴿ :قال تعاىل

ند الوحي تأين عال العلم بشرف ،من كالمك ما نزيد به علما بك فإنه قد زاد هنا من العلم
 مغ جغ مع﴿ :لهربه وهلذا أردف هذه اآلية بقو با مع املعلم الذي أتاه به من قبلأد
م لعلواأي ذلت فأراد علوم التجلي والتجلي أشرف الطرق إىل حتصيل  [111طه:]﴾جف

 وهي علوم األذواق.
واعلم أن للزيادة والنقص بابا آخر نذكره أيضا إن شاء اهلل وذلك أن اهلل جعل لكل 

ن من مجلته األشياء ظاهرا وباطنا فهي تدرك بالظاهر أمورا تسمى عينا ء ونفس اإلنساشي
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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 

مل كان من عامل الغيب أو الشهادة إمنا هو من االسم الظاهر وأما لكل من جتلى له من أي عا
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 

هلا وجود عيين لكن هلا الوجود العقلي فهي معقولة فإذا جتلى  النسب ال تتبدل وإن مل يكن
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 

ا ويف علوم ميزان الكالم إن كان حنويا وكذلك صاحب علوم موازين املعاين إن كان منطقي
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 

العارفني حيسون بالزيادة وينسبون ذلك إىل فإهنم ال يقدرون على إنكار ما كشف هلم وغري 
 : أفكارهم وغري هذين جيدون من الزيادة وال يعلمون أهنم استزادوا شيئا فهم يف املثل

وهي هذه الزيادة  [5اجلمعة:]﴾من زن رن مم  ام يل ىل مليك ىك مك لك﴿
وأصلها والعجب من الذين نسبوا ذلك إىل أفكارهم وما علم إن فكره ونظره وحبثه يف مسألة 

املسائل هو من زيادة العلوم يف نفسه من ذلك التجلي الذي ذكرناه فالناظر مشغول  من
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 

اد وهي املعرب عنها بالنصوص إذ النص ما ال إشكال فيه وال احتمال بوجه من اجملردة عن املو
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 

إما سوء يف املزاج يف  فأمرانأما سبب نقصها و ذا سبب الزيادةخمصوص بأهل طريقنا فه
ء أو فساد عارض يف القوة املوصلة إىل ذلك وهذا ال ينجرب كما قال اخلضر يف أصل النش

 ء.الغالم إنه طبع كافرا فهذا يف أصل النش
وأما األمر العارض فقد يزول إن كان يف القوة بالطب وإن كان يف النفس فشغله 

رئاسة واتباع الشهوات عن اقتناء العلوم اليت فيها شرفه وسعادته فهذا أيضا قد يزول حب ال
بداعي احلق من قلبه فريجع إىل الفكر الصحيح فيعلم إن الدنيا منزل من منازل املسافر وأهنا 

األعلى  لعلوم ومكارم األخالق وصفات املألأ جسر يعرب وأن اإلنسان إذا مل تتحل نفسه هنا با
الشهوات الطبيعية الصارفة عن النظر الصحيح واقتناء العلوم اإلهلية  هارة والتنزه عنمن الط

فيأخذ يف الشروع يف ذلك فهذا أيضا سبب نقص العلوم وال أعين بالعلوم اليت يكون النقص 
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منها عيبا يف اإلنسان إال العلوم اإلهلية وإال فاحلقيقة تعطي أنه ما مث نقص قط وأن اإلنسان يف 
دة علم أبدا دائما من جهة ما تعطيه حواسه وتقلبات أحواله يف نفسه وخواطره فهو يف زيا

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.
ا نقص علوم التجلي وزيادهتا فاإلنسان على إحدى حالتني خروج األنبياء بالتبليغ وأم

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 

فإذا النداء ردوا على حبييب فال صرب له عين فإنه كان مستهلكا يف احلق كأيب فغشي عليه 
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 

واإلنسان من وقت رقية يف سلم  له أن تؤخذ منه البداألمانة املعارة اليت واستراح من محل 
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 

نت العلماء ترقي يف سلم األنبياء فتنال النبوة برقيها فيه مرتبة خاصة لكل من رقى فيه وكا
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 

فالدرجة األوىل اإلسالم وهو االنقياد وآخر الدرج الفناء  ال يزيد سلم على سلم درجة واحدة
يف العروج والبقاء يف اخلروج وبينهما ما بقي وهو االميان واإلحسان والعلم والتقديس 
والتنزيه والغين والفقر والذلة والعزة والتلوين والتمكني يف التلوين والفناء إن كنت خارجا 

رج يف خروجك عنه ينقص من باطنك بقدر ما يزيد والبقاء إن كنت داخال إليه ويف كل د
يف ظاهرك من علوم التجلي إىل أن تنتهي إىل آخر درج فإن كنت خارجا ووصلت إىل آخر 

ء درج ظهر بذاته يف ظاهرك على قدرك وكنت له مظهرا يف خلقه ومل يبق يف باطنك منه شي
دخول إليه فهي أول درج أصال وزالت عنك جتليات الباطن مجلة واحدة فإذا دعاك إىل ال

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 

ة والنقص معا يف كمال وجود كل واحد لنفسه فال يزال العبد عبدا والرب ربا مع هذه الزياد
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 
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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 

فإنه  بيناه لك وملا عينا لك درج املعارج ما أبقينا لك يف النصيحة اليت أمرنا هبا رسول اهلل 
م ال تعرف الثمرات والنتائج ومل نعني لك الطريق إليها لشوقناك إىل أمر عظي لو وصفنا لك

 .﴾مل يك ىك مك لك  اك﴿الذي نفسي بيده أنه هلو املعراج الطريق املوصل إليه فو
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يف العلم العيسوى ومن أين جاء وإىل أين ينتهي وكيفيته وهل 

 تعلق بطول العامل أو بعرضه أو بهما

 ياييييييييييييييم ييسيييييييييييييي  وييييييييييييييو الييييييييييييييذي

   بييييييييييييييي  اليييييييييييييييذيكيييييييييييييييان يحيييييييييييييييي

 قييييييييييييييييييياوم الييييييييييييييييييينفخ إذن مييييييييييييييييييين

 شيييييييييييييييييييي ن الووتيييييييييييييييييييي  الييييييييييييييييييييذي

 وييييييييييييييييييييييييييييييييييو رو  مم ييييييييييييييييييييييييييييييييييب

 ايييييييييييييا  مييييييييييييين اييييييييييييييب حهللايييييييييييييرو

 ليييييييييييار خاقيييييييييييا مييييييييييين بعييييييييييين ميييييييييييا

 و انتريييييييييييييييييييي  فييييييييييييييييييييي   مييييييييييييييييييييرع

 ميييييييييييييييين يكيييييييييييييييين م ايييييييييييييييي  فقيييييييييييييييين

 

 

 اريييييييييييييييييييييب الخايييييييييييييييييييييق قييييييييييييييييييييينرع

 كانييييييييييييييييييييييييييييييج األر  قبييييييييييييييييييييييييييييييرع

 ايييييييييييييييييييييياب فييييييييييييييييييييييي  و مييييييييييييييييييييييرع

 كيييييييييييييان فييييييييييييي  ال ييييييييييييييب ليييييييييييييررع

  ظريييييييييييييييييييييييييييييييييير   سييييييييييييييييييييييييييييييييييرع

 قيييييييييييييييييييييين محييييييييييييييييييييييا   بيييييييييييييييييييييينرع

 كييييييييييييييييييييييان روحييييييييييييييييييييييا ف ييييييييييييييييييييييرع

 فحبييييييييييييييييييييييييييييييييييييياع وسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييرع

    ايييييييييييييييييييييييييييييييييييرع يظيييييييييييييييييييييييييييييييييييم

 

 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 

حلسية اجلسد مسي مواضع انقطاعه حروفا فظهرت أعيان احلروف فلما تألفت ظهرت احلياة ا
ء يف املعاين وهو أول ما ظهر من احلضرة اإلهلية للعامل ومل يكن لالعيان يف حال عدمها شي

من النسب إال السمع فكانت األعيان مستعدة يف ذواهتا يف حال عدمها لقبول األمر اإلهلي إذا 
فتكونت وظهرت يف  [40النحل:]﴾ خس﴿ورد عليها بالوجود فلما أراد هبا الوجود قال هلا 

ء أدركته من اهلل تعاىل بالكالم الذي يليق به سبحانه فأول عياهنا فكان الكالم اإلهلي أول شيأ
وهي مركبة من ثالثة أحرف كاف وواو ونون وكل حرف  ﴾خس﴿كلمة تركبت كلمة 

من ثالثة فظهرت التسعة اليت جذرها الثالثة وهي أول األفراد وانتهت بسائط العدد بوجود 
كن عني املعدود والعدد ومن هنا كان أصل تركيب املقدمات من التسعة من كن فظهر ب

ثالثة وإن كانت يف الظاهر أربعة فإن الواجد يتكرر يف املقدمتني فهي ثالثة وعن الفرد وجد 
قد عرفنا احلق أن سبب احلياة يف صور املولدات إمنا هو النفخ اإلهلي و الكون ال عن الواحد

وهو النفس الذي أحيا اهلل به االميان  [29احلجر:]﴾خف  حف جف مغ جغ مع﴿يف قوله 
. فحييت بذلك النفس الرمحاين "إن نفس الرمحن يأتيين من قبل اليمن" :قال  فأظهره
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صورة االميان يف قلوب املؤمنني وصورة األحكام املشروعة فأعطى عيسى علم هذا النفخ 
ة الطائر الذي أنشأه من اإلهلي ونسبته فكان ينفخ يف الصورة الكائنة يف القرب أو يف صور

ال سريان األذن  تلك النفخة ويف ذلك اهلواء ولوالطني فيقوم حيا باإلذن اإلهلي الساري يف
اإلهلي فيه ملا حصلت حياة يف صورة أصال فمن نفس الرمحن جاء العلم العيسوى إىل عيسى 

احلظ الذي وكان انتهاؤه إىل الصور املنفوخ فيها وذلك هو  فكان حييي املوتى بنفخه 
 لكل موجود من اهلل وبه يصل إليه إذا صارت إليه األمور كلها.

ه مل يبق يناسب ه ماوإذا حتلل اإلنسان يف معراجه إىل ربه وأخذ كل كون منه يف طريق
إنه يتعاىل فال به مه إمنه إال هذا السر الذي عنده من اهلل فال يراه إال به وال يسمع كال

  كانتاليت ا رجع الشخص من هذا املشهد وتركبت صورتهويتقدس أن يدرك إال به وإذ
ال يتعدى  ل عاملإن كفحتللت يف عروجه ورد العامل إليه مجيع ما كان أخذه منه مما يناسبه 

دت مده ومحة حبجنسه فاجتمع الكل على هذا السر اإلهلي واشتمل عليه وبه سبحت الصور
  يظهرلسر ملاهي ال من حيث هذا رهبا إذ ال حيمده سواه ولو محدته الصورة من حيث 

 الئق فثبت إنيع اخلى مجالفضل اإلهلي وال االمتنان على هذه الصورة وقد ثبت االمتنان له عل
ء ي كل شيهلي ففاإل الذي كان من املخلوق هلل من التعظيم والثناء إمنا كان من ذلك السر

هلذه   إهليخري ا كان منء فيه فاحلق هو الذي محد نفسه وسبح نفسه وممن روحه وليس شي
إن جعل فلكوين اق االصورة عند ذلك التحميد والتسبيح فمن باب املنة ال من باب االستحق

 احلروفوف واحلق له استحقاقا فمن حيث إنه أوجب ذلك على نفسه فالكلمات عن احلر
لم تهي العها ينن وإليكواعن اهلواء واهلواء عن النفس الرمحاين وباألمساء تظهر اآلثار يف األ

تقوم به  سها مان نفمالعيسوى مث إن اإلنسان هبذه الكلمات جيعل احلضرة الرمحانية تعطيه 
 حياة ما يسأل فيه بتلك الكلمات فيصري األمر دوريا دائما.
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 يف معرفة ثالثة علوم كونية وتواجل بعضها يف بعض

 يايييييييم التيييييييوال  يايييييييم الفكييييييير يليييييييحب 

 وييييييييي  األنلييييييييية إن حققيييييييييج ليييييييييورترا

  وقييييييف اإلياييييييان  امعيييييي  يايييييي  الييييييذي

 و اليييييواو ليييييوال سيييييكون النيييييون  ظررويييييا

 فيييييايام بييييي ن وايييييون الكيييييون فييييي  فايييييك

 

 

 يايييييييم النتيييييييائ  فانسيييييييب  إلييييييي  النظييييييير

 م يييييب الناللييييية فييييي  األن ييييي  مييييي  اليييييذكر

 ياييييي  حقيقييييية كييييين فييييي  ييييييالم الليييييور

 فييييي  العيييييين قائمييييية تمشييييي  ياييييي  قييييينر

 و فييييييي  توارييييييي  فييييييي  ايييييييوور البشييييييير

 

 ذكر العشق الكوني
له من ان وأصألكون هذا هو علم التوالد والتناسل وهو من علوم ااعلم أيدك اهلل أ

هلي فإن كل علم اإل اليفالعلم اإلهلي فلنبني لك أوال صورته يف األكوان وبعد ذلك نظهره لك 
 جه هن من خن حن﴿ىل تعا علم أصله من العلم اإلهلي إذ كان كل ما سوى اهلل من اهلل قال اهلل

نكاح لء وهو علم االلتحام والم التواجل سار يف كل شيفهذا ع [13اجلاثية:]﴾خي حي جي  ٰه مه
يف عامل  ه أوالتنظرومنه حسي ومعنوي واإلهلي فاعلم أنك إذا أردت أن تعلم حقيقة هذا فل

 هلي.احلس مث يف عامل الطبيعة مث يف املعاين الروحانية مث يف العلم اإل
مها  الثنانك اثنني ذانفاعلم أنه إذا شاء اهلل أن يظهر شخصا بني ا :فأما يف احلس

مها إىل ضي أحدن يفمل يقم هبما حكم ثالث وهو أه وال يصح أن يظهر عنهما ثالث ماينتجان
 قابال حمللااآلخر باجلماع فإذا اجتمعا على وجه خمصوص وشرط خمصوص وهو أن يكون 

 اص وأماط اخلو الشرذا ههللوالدة ال يفسد البذر إذا قبله ويكون البذر يقبل فتح الصورة فيه 
ن م بدالوة فن شهعالوجه املخصوص فهو أن يكون التقاء الفرجني وإنزال املاء أو الريح 

الدة سمى ويسميان والدين وظهور الثالث ي واالثنانظهور ثالث وهو املسمى ولدا 
جه لنا بوا قواجتماعهما يسمى نكاحا وسفاحا وهذا أمر حمسوس واقع يف احليوان وإمن

 إال بدالو إنه ما يكون عن كل ذكر وأنثى جيتمعان بنكاح ولدخمصوص وشرط خمصوص ف
 حبصول ما ذكرناه وسنبينه يف املعاين بأوضح من هذا إذ املطلوب ذلك.

لها مح وهو َرَبت  فإن السماء إذا أمطرت املاء وقبلت األرض املاء و :وأما يف الطبيعة
 هل مل خل حل﴿وكذلك لقاح النخل والشجر  [5]احلج:﴾مق حق مف خف حف﴿
 ألجل التوالد. [49الذاريات:]﴾   جم

فهو أن تعلم أن األشياء على قسمني مفردات ومركبات وأن العلم  وأما يف املعاني
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باملفرد يتقدم على العلم باملركب والعلم باملفرد يقتنص باحلد والعلم باملركب يقتنص بالربهان 
دين أو ما هو يف فإذا أردت أن تعلم وجود العامل هل هو عن سبب أو ال فلتعمد إىل مفر

حكم املفردين مثل املقدمة الشرطية مث جتعل أحد املفردين موضوعا مبتدأ وحتمل املفرد اآلخر 
عليه على طريق اإلخبار به عنه فتقول كل حادث فهذا املسمى مبتدأ فإنه الذي بدأت به 

د فإن وموضوعا أول فإنه املوضوع األول الذي وضعته لتحمل عليه ما خترب به عنه وهو مفر
أن تعلم باحلد معىن احلدوث ومعىن كل الذي أضفته إليه  البداالسم املضاف يف حكم املفرد و

 .وجعلته له كالسور ملا حييط به فإن كل تقتضي احلصر بالوضع يف اللسان
 ربت بهفأخ فإذا علمت احلادث حينئذ محلت عليه مفردا آخر وهو قولك فله سبب

ات املقتنصة املفردبعلم سبب ومعقوليته يف الوضع وهذا هو الأن تعلم أيضا معىن ال البدعنه ف
نطق انية وحيو باحلد فقام من هذين املفردين صورة مركبة كما قامت صورة اإلنسان من

منا هي يئا وإتج شفقلت فيه حيوان ناطق فتركيب املفردين حبمل أحدمها على اآلخر ال ين
عنه  خرب بها أمبدق اخلرب عن املوضوع دعوى يفتقر مدعيها إىل دليل على صحتها حىت يص

 لتطويلاافة فيؤخذ منا ذلك مسلما إذا كان يف دعوى خاصة على طريق ضرب املثال خم
 .طقوإمنا ذلك موقوف على علم املن وليس كتايب هذا مبحل مليزان املعاين

معلوما  ملوضوعفرد اأن يكون كل مفرد معلوما وأن يكون ما خيرب به عن امل البدفإنه 
ها ما عمل فيتخرى أأيضا إما بربهان حسي أو بديهي أو نظري يرجع إليهما مث تطلب مقدمة 

 صورة ربعة يفهي أأن يكون أحد املفردين مذكورا يف املقدمتني ف البدعملت يف األوىل و
ينتج أصال  إنه اللك فالتركيب وهي ثالثة يف املعىن ملا نذكره إن شاء اهلل وإن مل يكن كذ

يه من العلم تطلب فوادث ه املسألة اليت مثلنا هبا يف املقدمة األخرى والعامل حفتقول يف هذ
لك دوث عليه بقول احلو ومححبد املفرد فيها ما طلبته يف املقدمة األوىل من معرفة العامل ما ه

لت مح حني ألوىلاحادث وقد كان هذا احلادث الذي هو حممول يف هذه املقدمة موضوعا يف 
 .يف املقدمتني وهو الرابط بينهما احلادث ررعليه السبب فتك

ينتج فرهانا  وبفإذا ارتبطا مسي ذلك االرتباط وجه الدليل ومسي اجتماعهما دليال
لعلة م من ام أعبالضرورة أن حدوث العامل له سبب فالعلة احلدوث واحلكم السبب فاحلك

ن كذلك مل يك وإن هلافإنه يشترط يف هذا العلم أن يكون احلكم أعم من العلة أو مساويا 
 .العقلية وأما مأخذها يف الشرعياتفإنه ال يصدق هذا يف األمور 

فإذا أردت أن تعلم مثال أن النبيذ حرام هبذه الطريقة فتقول كل مسكر حرام والنبيذ 
مسكر فهو حرام وتعترب يف ذلك ما اعتربت يف األمور العقلية كما مثلت لك فاحلكم التحرمي 

فاحلكم أعم من العلة املوجبة للتحرمي فإن التحرمي قد يكون له سبب آخر غري والعلة اإلسكار 
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السكر يف أمر آخر كالتحرمي يف الغصب والسرقة واجلناية وكل ذلك علل يف وجود التحرمي 
يف احملرم فلهذا الوجه املخصوص صدق فقد بان لك بالتقريب ميزان املعاين وأن النتائج إمنا 

 املقدمتني اللذين مها كاألبوين يف احلس وأن املقدمتني مركبة من ظهرت بالتواجل الذي يف
ثالثة أو ما هو يف حكم الثالثة فإنه قد يكون للجملة معىن الواحد يف اإلضافة والشرط فلم 
تظهر نتيجة إال من الفردية إذ لو كان الشفع وال يصحبه الواحد صحبة خاصة ما صح أن 

وده شريك يف وجود العامل وثبت الفعل للواحد وأنه بوجء أبدا فبطل اليوجد عن الشفع شي
 .ظهرت املوجودات عن املوجودات

صال فجمع فعل أ هلم فتبني لك أن أفعال العباد وإن ظهرت منهم أنه لوال اهلل ما ظهر
ه عاىل وهو قولهلل ت فعالهذا امليزان بني إضافة األعمال إىل العباد بالصورة وإجياد تلك األ

أي وخلق ما تعملون فنسب العمل إليهم وإجياده هلل  [96صافات:ال]﴾حج مث هت مت﴿
 ىن الفعل مثلون مبعد يكقتعاىل واخللق قد يكون مبعىن اإلجياد ويكون مبعىن التقدير كما أنه 

ويكون مبعىن املخلوق مثل قوله  [51الكهف:]﴾حس  جس مخ جخ مح﴿ :قوله تعاىل
 .[11لقمان:]﴾جع مظ حط﴿

 العشق يف العلم اإلهلي
ء ظهر عنها شييىل مل تعا ذا التواجل يف العلم اإلهلي والتوالد فاعلم إن ذات احلقوأما ه

ادرة على قأهنا  لذاتاأصال من كوهنا ذاتا غري منسوب إليها أمر آخر وهو أن ينسب إىل هذه 
حلق وال اب أهل مذه اإلجياد عند أهل السنة أهل احلق أو ينسب إليها كوهنا علة وليس هذا

لنقرر  ل احلقي أهال حيتاج إليه ولكن كان الغرض يف سياقه من أجل خمالف يصح وهذا مما
ن ا بالوجود معامل هلا العنده أنه ما نسب وجود العامل هلذه الذات من كوهنا ذاتا وإمنا نسبو
الث وهو أمر ث من دالبكوهنا علة فلهذا أوردنا مقالتهم ومع هذه النسبة وهي كونه قادرا 

دها بالقدرة  إجياصد إىلمن التوجه بالق البدالعني املقصودة بأن توجد وإرادة اإلجياد هلذه 
أحديته ال  ية ألنألحداعقال وبالقول شرعا بأن تتكون فما وجد اخللق إال عن الفردية ال عن 

حقائق  ن ثالثي عتقبل الثاين ألهنا ليست أحدية عدد فكان ظهور العامل يف العلم اإلهل
 ة.لصورالكون بعضه عن بعض لكون األصل على هذه ا معقولة فسرى ذلك يف توالد

ويكفي هذا القدر من هذا الباب فقد حصل املقصود هبذا التنبيه فإن هذا الفن يف مثل 
طريق أهل اهلل ال حيتمل أكثر من هذا فإنه ليس من علوم الفكر هذا الكتاب وإمنا هو من 

هذا وإن كان له به ارتباط فإنه ال خيلو  علوم التلقي والتديل فال حيتاج فيه إىل ميزان آخر غري
عنه مجلة واحدة ولكن بعد تصحيح املقدمات من العلم مبفرداهتا باحلد الذي ال مينع 

 مص خص حص مس خس حس﴿واملقدمات بالربهان الذي ال يدفع بقول اهلل يف هذا الباب 
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تنا إىل ذكر فهذا مما كنا بصدده يف هذا الباب وهذه اآلية وأمثاهلا أحوج [22األنبياء:]﴾جض
هذا الفن ومن باب الكشف مل يشتغل أهل اهلل هبذا الفن من العلوم لتضييع الوقت وعمر 
اإلنسان عزيز ينبغي أن ال يقطعه اإلنسان إال يف جمالسة ربه واحلديث معه على ما شرعه له 

 .﴾مل يك ىك مك لك  اك﴿
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 يف معرفة علم منزل املنازل وترتيب مجيع العلوم الكونية

 النفيييييييييو  السيييييييييامية يابيييييييييا ألقيييييييييواب

 كييييف العيييروج مييين الحهللايييي  إلييي  العاييي 

 فليييييييييناية التحاييييييييييب فييييييييي  معرااريييييييييا

 و ليييييييناية التركييييييييب ينييييييين راويريييييييا

 

 

 إن المنيييييييييازب فييييييييي  المنيييييييييازب سيييييييييارية

 إال بقريييييييييييييير الحهللاييييييييييييييرو المتعالييييييييييييييية

 نحييييييييو الا ييييييييائف واألمييييييييور السييييييييامية

 بسييييييينا الوايييييييون إلييييييي  ظيييييييالم الراويييييييية

 

 منزل التنزيه
نزل نشر ومل النها منزل الشكر ومنزل البأس ومنزهذا املنزل يشتمل على منازل م

 :النصر واجلمع ومنزل الربح واخلسران واالستحاالت ولنا يف هذا
 لمنيييييييييييييييازب التنزيييييييييييييييي  والتقيييييييييييييييني 

 ياييييييييم يعييييييييون يايييييييي  المنييييييييزع حكميييييييي 

 فمنيييييييييييزع الحيييييييييييق المبيييييييييييين مايييييييييييوز

 

 سيييييييييييير مقييييييييييييوب حكميييييييييييي  معقييييييييييييوب 

 فيييييييييرنو  قييييييييين  روهللاييييييييية م ايييييييييوب

 ميييييييييييييا قالييييييييييييي  فمرامييييييييييييي  تهللايييييييييييييايب

 

عنه وهو  ا ينزهمعليه  على احلقيقة من هو نزيه لنفسه وإمنا ينزه من جيوزاملنزه  :يقول
فمن كان  ."رد عليكمتإمنا هي أعمالكم " :قال  املخلوق فلهذا يعود التنزيه على املنزه

بغي أن يكون ال ينااد مه منزها عن أن يقوم به اعتقعمله التنزيه عاد عليه تنزيهه فكان حمل
مطلول  ل روضةذا قاقال من قال سبحاين تعظيما جلالل اهلل تعاىل وهلاحلق عليه ومن هنا 

 .﴾مل يك ىك مك لك  اك﴿وهو نزول التنزيه إىل حمل العبد املنزه خالقه 
ال جتليه ق بالتجلي يف صور كل ما سواه فلووأما سر املنزل واملنازل فهو ظهور احل

 جع  مظ حط مض خض حض جض مص﴿ :ء قال تعاىلء ما ظهرت شيئية ذلك الشيلكل شي
 ﴾مع جع  مظ حط﴿ء مث قال هو التوجه اإلهلي إلجياد ذلك الشي ﴾مض خض﴿فقوله  [40النحل:]﴾مع

ء فهو مبنزلة سريان الواحد يف منازل ء خطاب احلق تكون ذلك الشيفنفس مساع ذلك الشي
ال وجود عينه فيها ما لوالعدد فتظهر األعداد إىل ما ال يتناهى بوجود الواحد يف هذه املنازل و

ت أعيان األعداد وال كان هلا اسم ولو ظهر الواحد بامسه يف هذه املنزلة ما ظهر لذلك ظهر
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 

ن األعداد وبامسه يعدمها كذلك إذا قلت القدمي فىن احملدث وإذا قلت اهلل فىن العامل وجود أعيا
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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 

املتكلمون من األشاعرة أيضا عليها وهم القائلون بانعدام األعراض ألنفسها وهبذا النبوة و
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 

ء عثروا على هذا ورأيته مذهبا البن السيد البطليوسي يف كتاب ألفه يف هذا الفن من احلكما
 .﴾مل يك ىك مك لك  اك﴿
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يف معرفة أقطاب الرموز وتلوحيات من أسرارهم وعلومهم يف 

 الطريق

  ال إن الرميييييييييييييييوز نلييييييييييييييييب لييييييييييييييينق

 و إن العييييييييييييييييالمين ليييييييييييييييي  رمييييييييييييييييوز

 و لييييييييوال الا ييييييييز كييييييييان القييييييييوب كفييييييييرا

 فرييييييييم بييييييييالرمز قيييييييين حسييييييييبوا فقييييييييالوا

 ف بنييييييييا لييييييييو  ن األميييييييير يبيييييييينوفكييييييييي

 لقييييييييييام بنييييييييييا الشييييييييييقا  ونييييييييييا يقينييييييييييا

 و لكيييييييييييين ال فييييييييييييور  قييييييييييييام سييييييييييييترا

 

 ياييييييي  المعنييييييي  الم ييييييييب فييييييي  الفييييييي ان 

 و ال يييييييييييييييييياز ليييييييييييييييييييني  بالعبييييييييييييييييييان

 و  نى العييييييييييييييالمين إليييييييييييييي  العنييييييييييييييان

 بييييييييييييييييموراق اليييييييييييييييينما  وبالفسييييييييييييييييان

 بيييييييييال سيييييييييتر يكيييييييييون لييييييييي  اسيييييييييتناني

 و ينييييييين البعييييييي  فييييييي  ييييييييوم التنييييييياني

 ليسييييييييييعننا يايييييييييي  راييييييييييم األييييييييييياني

 

 الرموز واأللغاز عند أهل الطريقةذكر 
يست للغاز واأل اعلم أيها الويل احلميم أيدك اهلل بروح القدس وفهمك إن الرموز

بار ن آيات االعتالقرآ ا منمرادة ألنفسها وإمنا هي مرادة ملا رمزت له وملا ألغز فيها ومواضعه
مثال ما فاأل [43العنكبوت:]﴾ يي ىي ني  مي﴿كلها والتنبيه على ذلك قوله تعاىل 

 مثل له مثالن أججاءت مطلوبة ألنفسها وإمنا جاءت ليعلم منها ما ضربت له وما نصبت م
 مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخمح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب﴿قوله تعاىل 
فجعله كالباطل كما  [17الرعد:]﴾ مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ  حط مضخض حض جض

ربه مثال ض [17الرعد:﴾ جل مك لك خك حك  جك مق﴿مث قال  [81اإلسراء:]﴾ نن من﴿قال 
أي  [2احلشر:]﴾خص حص مس﴿وقال  [17الرعد:]﴾جم هل مل خل﴿للحق 

   ﴾ىن  نن من زن رن مم﴿تعجبوا وجوزوا واعربوا إىل ما أردته هبذا التعريف 
 من عربت الوادي إذا جزته. [13آل عمران:]

   ﴾مم ام يل ىل مل يك ىك﴿وكذلك اإلشارة واإلمياء قال تعاىل لنبيه زكريا 
يف قصة مرمي ملا نذرت  [29مرمي:]﴾ىب نب﴿لك أي باإلشارة. وكذ [41آل عمران:]

للرمحن أن متسك عن الكالم وهلذا العلم رجال كبري قدرهم من أسرارهم سر األزل واألبد 
واحلال واخليال والرؤيا والربازخ وأمثال هذه من النسب اإلهلية ومن علومهم خواص العلم 

العامل الطبيعي وهي الطبيعة  ء منباحلروف واألمساء واخلواص املركبة واملفردة من كل شي
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 اجملهولة.
صف وه وهو بوصف يفاعلم إن األزل عبارة عن نفي األولية ملن  :فأما علم سر األزل

ي مى بكل اسم مسو املسا فههلل تعاىل من كونه إهلا وإذا انتفت األولية عنه تعاىل من كونه إهل
ق ملتكلم اخلالبصري اال در السميعبه نفسه أزال من كونه متكلما فهو العامل احلي املريد القا

ع املسموع يد فسملتقيالبارئ املصور امللك مل يزل مسمى هبذه األمساء وانتفت عنه أولية ا
هو ووجودة ري مغوأبصر املبصر إىل غري ذلك وأعيان املسموعات منا واملبصرات معدومة 

 سي العيين بلد النفلوجوايراها أزال كما يعلمها أزال ومييزها ويفصلها أزال وال عني هلا يف 
بة  تكن قط واجأبدا ملواال هي أعيان ثابتة يف رتبة اإلمكان فاإلمكانية هلا أزال كما هي هلا ح

 تعاىل هلللذايت اودي لنفسها مث عادت ممكنة وال حماال مث عادت ممكنة بل كان الوجوب الوج
وتا مى منع يساحلسىنأزال كذلك وجوب اإلمكان للعامل أزال فاهلل يف مرتبته بأمسائه 

بة كذا وال ول بنسأهو  موصوفاهتا فعني نسبة األول له نسبة اآلخر والظاهر والباطن ال يقال
ليه يف إفتقار اط اآخر بنسبة كذا فإن املمكن مرتبط بواجب الوجود يف وجوده وعدمه ارتب

املمكن  علىخل  يدملوجوده فإن أوجده مل يزل يف إمكانه وإن عدم مل يزل عن إمكانه فكما 
ق اخلال على يف وجود عينه بعد أن كان معدوما صفة تزيله عن إمكانه كذلك مل يدخل

ق إال قل احل يعالواجب الوجود يف إجياده العامل وصف يزيله عن وجوب وجوده لنفسه فال
ذلك  قل بعدفقدم هكذا وال يعقل املمكن ال هكذا فإن فهمت علمت معىن احلدوث ومعىن ال

يف كل  له آخرفجود ة العامل وآخريته أمر إضايف إن كان له آخر أما يف الوما شئت فأولي
ألشاعرة قتهم اواف زمان فرد وانتهاء عند أرباب الكشف ووافقتهم احلسبانية على ذلك كما

 خر من العاملده واآلق بععلى إن العرض ال يبقى زمانني فاألول من العامل بالنسبة إىل ما خيل
 والباطن فإن الظاهرخر وقبلة وليس كذلك معقولية االسم اهلل باألول واآلبالنسبة إىل ما خلق 

ال اسب رتبتنا وال تن تبتهالعامل يتعدد واحلق واحد ال يتعدد وال يصح أن يكون أوال لنا فإن ر
ا اسم ن ينطلق علينبل كا وليةتقبل رتبتنا أوليته ولو قبلت رتبتنا أوليته الستحال علينا اسم األ

وليته عني أن عني ا كاوليته ولسنا بثان له تعاىل عن ذلك فليس هو بأول لنا فلهذالثاين أل
يها ية اليت يعطم اإلهللعلوآخريته وهذا املدرك عزيز املنال يتعذر تصوره على من ال أنسة له با

ني الضدين معه بجبهلل االتجلي والنظر الصحيح وإليه كان يشري أبو سعيد اخلراز بقوله عرفت 
فقد أبنت لك عن سر األزل وإنه نعت  [3احلديد:]﴾لك خك حك جك مق﴿ مث يتلو

ن حيث مشرعا  خريةوأما سر األبد فهو نفي اآلخرية فكما إن املمكن انتفت عنه اآل سليب
ب املوجودات  ترتية إىلاجلملة إذ اجلنة واإلقامة فيها إىل غري هناية كذلك األولية بالنسب

ر خر وباالعتباوال آ أول ك االعتبار اإلهلي ال يقال فيهالزمانية معقولة موجودة فالعامل بذل
 .لماء باهللند العق عالثاين هو أول وآخر بنسبتني خمتلفتني خبالف ذلك يف إطالقها على احل
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قد وجود فمكل  وأما سر احلال فهو الدميومة وما هلا أول وال آخر وهو عني وجود
م سع وعله واسكت عن كثري فإن بابعرفتك ببعض ما يعلمه رجال الرموز من األسرار و

 احلروف يفلومهم عوأما  الرؤيا والربزخ والنسب اإلهلية من هذا القبيل والكالم فيها يطول
ة ولفظي قميةرواألمساء فاعلم إن احلروف هلا خواص وهي على ثالثة أضرب منها حروف 

رها ه ويصوخيالوومستحضرة وأعين باملستحضرة احلروف اليت يستحضرها اإلنسان يف ومهه 
فعل خرى فيأتبة فأما إن يستحضر احلروف الرقمية أو احلروف اللفظية وما مث للحروف ر
فذلك  أمساء إال باالستحضار كما يفعل بالكتاب أو التلفظ فأما حروف التلفظ فال تكون

رف يف احل لعلمخواص األمساء وأما املرقومة فقد ال تكون أمساء واختلف أصحاب هذا ا
م يف ضت معها خملل يفعل أم ال فرأيت منهم من منع من ذلك مجاعة وال شك أين الواحد ه

عبارة عن من ال قصهممثل هذا أوقفتهم على غلطهم يف ذلك الذي ذهبوا إليه وإصابتهم وما ن
مصيبون طئون وا خمذلك ومنهم من أثبت الفعل للحرف الواحد وهؤالء أيضا مثل الذين منعو

وقلت  آلخرونرف اهم مبوضع الغلط واإلصابة فاعترفوا كما اعتورأيت منهم مجاعة وأعلمت
كرناه كما ذ ألمراللطائفتني جربوا ما عرفتم من ذلك على ما بيناه لكم فجربوه فوجدوا 

 جبا.عن ذلك هم مففرحوا بذلك ولوال أين آليت عقدا أن ال يظهر مين أثر عن حرف ألريت
متلفظا به إذا عرى القاصد للعمل به فاعلم أن احلرف الواحد سواء كان مرقوما أو 

عن استحضاره يف الرقم أو يف اللفظ خياال مل يعمل وإذا كان معه االستحضار عمل فإنه 
مركب من استحضار ونطق أو رقم وغاب عن الطائفتني صورة االستحضار مع احلرف 
الواحد فمن اتفق له االستحضار مع احلرف الواحد ورأى العمل غفل عن االستحضار 
ونسب العمل للحرف الواحد ومن اتفق له التلفظ أو الرقم باحلرف الواحد دون استحضار 
فلم يعمل احلرف شيئا قال مبنع ذلك وما واحد منهم تفطن ملعىن االستحضار وهذه حروف 
األمثال املركبة كالواوين وغريمها فلما نبهناهم على مثل هذا جربوا ذلك فوجدوه صحيحا 

وشرعا فأما احلروف اللفظية فإن هلا مراتب يف العمل وبعض احلروف وهو علم ممقوت عقال 
أعم عمال من بعض وأكثر فالواو أعم احلروف عمال ألن فيها قوة احلروف كلها واهلاء أقل 
احلروف عمال وما بني هذين احلرفني من احلروف تعمل حبسب مراتبها على ما قررناه يف 

وهذا العلم يسمى  وف املعجم من العجائب واآلياتكتاب املبادي والغايات فيما تتضمنه حر
فظهر  ﴾ جغ مع﴿علم األولياء وبه تظهر أعيان الكائنات أال ترى تنبيه احلق على ذلك بقوله 

الكون عن احلروف ومن هنا جعله الترمذي علم األولياء ومن هنا منع من منع أن يعمل 
د وإمنا أتى بثالثة اإلجياد حرف واحاحلرف الواحد فإنه رأى مع االقتدار اإلهلي مل يأت يف 

وحرفني ظاهرين إذا كان الكائن واحدا فإن زاد على واحد ظهرت ثالثة  أحرف حرف غيبية
أحرف فهذه علوم هؤالء الرجال املذكورين يف هذا الباب وعمل أكثر رجال هذا العلم 
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الناس يف لذلك جدوال وأخطئوا فيه وما صح فال أدري أبالقصد عملوا ذلك حىت يتركوا 
عماية من هذا العلم أم جهلوا ذلك وجرى فيه املتأخر على سنن املتقدم وبه قال تلميذ جعفر 

 .الصادق وغريه
 :وهذا هو اجلدول يف طبائع احلروف 

فكل حرف منها وقع يف جدول احلرارة فهو حار وما 
وقع منها يف جدول الربودة فهو بارد وكذلك اليبوسة والرطوبة 

ترتيب يصيب يف كل عمل بل يعمل باالتفاق ومل نر هذا ال
 .كأعداد الوفق
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يف معرفة أقطاب "صل فقد نويت وصالك" وهو من منزل العامل 

 النوراني

 و ليييييييوال النيييييييور ميييييييا اتلييييييياج يييييييييون

 لييييييياج يقيييييييوبو ليييييييوال الحيييييييق ميييييييا ات

 إذا سيييييييييييييي لج يقييييييييييييييوب ييييييييييييييين ذواج

 و قاليييييييييييج ميييييييييييا يامنيييييييييييا ايييييييييييير ذاج

 وييييييي  المعنييييييي  ونحييييييين لريييييييا حيييييييروف

 

 وال ر ترييييييييييييييابعييييييييييييييين المبلييييييييييييييراج  

 ب ييييييييييييييييييان األمييييييييييييييييور ف نركترييييييييييييييييا

 تعييييييييييييييييييين م يييييييييييييييييييايراج  نكرتريييييييييييييييييييا

 تميييييييييييييييين ذواج خاييييييييييييييييق  ظررترييييييييييييييييا

 فمرمييييييييييييا يينييييييييييييج  مييييييييييييرا ينترييييييييييييا

 

 ذكر منازل الصالة ومناصلها
 ني مي﴿العزيز  كتابه ل يفاعلم أيها الويل احلميم توالك اهلل بعنايته إن اهلل تعاىل يقو

 مف خف حف جف﴿إياه وقال فقدم حمبته إياهم على حمبتهم  [54املائدة:]﴾حئ  جئ يي ىي
عل وج افقدم إجابته لنا إذا دعوناه على إجابتنا له إذا دعان [186القربة:]﴾حك جك  مقحق

 نه فال فائدةة سبحاجاباالستجابة من العبيد ألهنا أبلغ من اإلجابة فإنه ال مانع له من اإل
 يطان والدنياشس والالنفوللتأكيد ولإلنسان موانع من اإلجابة ملا دعاه اهلل إليه وهي اهلوى 

اج من الستخراأين فلذلك أمر باالستجابة فإن االستفعال أشد يف املبالغة من األفعال و
ني مبخلوق ن يستع أاإلخراج وهلذا يطلب الكون من اهلل العون يف أفعاله ويستحيل على اهلل

ل يف هذا من هذا الباب فلهذا قا [5الفاحتة:]﴾جي يه﴿قال تعاىل تعليما لنا أن نقول 
وصلة يف ال عملتاب صل فقد نويت وصالك فقد قدم اإلرادة منه لذلك فقال صل فإذا تالب

من  :ل اهلل تعاىليقو" :فذلك عني وصلته بك فلذلك جعلها نية ال عمال قال رسول اهلل 
انه به يه سبحب إل. وهذا قرب خمصوص يرجع إىل ما تتقر"تقرب إيل شربا تقربت منه ذراعا

   [16ق:]﴾ىن من خن  حن جن يم﴿إن القرب العام قوله تعاىل من األعمال واألحوال ف
فضاعف القرب بالذراع فإن الذراع ضعف  [85الواقعة:]﴾مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ﴿

به ألنه  يه إالت إلللبشر أي قوله صل هو قرب مث تقريب إليه شربا فتبدي لك إنك ما تقرب
ريق اليت رف الطتع أن لوال ما دعاك وبني لك طريق القربة وأخذ بناصيتك فيها ما متكن لك

 تقرب منه ما هي ولو عرفنها مل يكن لك حول وال قوة إال به.
وملا كان القرب بالسلوك والسفر إليه لذلك كان من صفته النور لنهتدي به يف الطريق 
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وهو السلوك الظاهر  [97األنعام:]﴾ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ﴿كما قال تعاىل 
الباطن املعنوي باألعمال النفسية فأصحاب هذا الباب  باألعمال البدنية واْلَبح ِر وهو السلوك

هم هلا واجتهادهم يف معارفهم مكتسبة ال موهوبة وأكلهم من حتت أقدامهم أي من كسب
ال ما أرادهم احلق لذلك ما وفقهم وال استعملهم حني طرد غريهم باملعىن حتصيلها ولو

سباب اليت جعلها طريقا إىل ودعاهم باألمر فحرمهم الوصول حبرمانه إياهم استعمال األ
الوصول من حضرة القرب ولذلك بشرهم فقال صل فقد نويت وصالك فسبقت هلم العناية 
فسلكوا وهم الذين أمرهم اهلل بلباس النعلني يف الصالة إذ كان القاعد ال يلبس النعلني وإمنا 

اليت يناجيه فيها وضعت للماشي فيها فدل إن املصلي ميشي يف صالته ومناجاة ربه يف اآليات 
 [31األعراف:]﴾مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿منزال منزال كل آية منزل وحال فقال هلم 

فكان ذلك تنبيها من اهلل  .ملا نزلت هذه اآلية أمرنا فيها بالصالة يف النعلني :قال الصاحب
تعاىل للمصلي أنه ميشي على منازل ما يتلوه يف صالته من سور القرآن إذ كانت السور هي 

 :ازل لغة قال النابغةاملن
 ليييييييييم تييييييييير  ن    ي ييييييييياك سيييييييييورو 

 

 تييييييرى كييييييب ماييييييك نونرييييييا يتذبييييييذب 

 

أي قد وصلت املنزل فإنه  [12طه:]﴾جف مغ﴿ أراد منزلة وقيل ملوسى 
كلمة اهلل بغري واسطة بكالمه سبحانه بال ترمجان ولذلك أكده يف التعريف لنا باملصدر فقال 

إىل املنزل خلع نعليه فبانت رتبة  ومن وصل [164النساء:]﴾مب  زب رب يئ﴿تعاىل 
املصلي بالنعلني وما معىن املناجاة يف الصالة وإهنا ليست مبعىن الكالم الذي حصل ملوسى 

 من لباس النعلني إذ كان املصلي  البدفإنه قال يف املصلي يناجي واملناجاة فعل فاعلني ف
املعىن دل عليه باللفظ لباس مترددا بني حقيقتني والتردد بني أمرين يعطي املشي بينهما ب

قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني " :عنه قول اهلل تعاىل بترمجة النيب  النعلني ودل عليه
يقول العبد اْلَحم ُد ل لَّه  َربِّ اْلعاَلم نَي "مث قال  ،"فنصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل

يسمع خالقه ومناجيه مث يرحل  " َربِّ اْلعاَلم نيَ فوصفه إن العبد مع نفسه يف قوله اْلَحم ُد ل لَّه  
العبد من منزل قوله إىل منزل مسعه ليسمع ما جييبه احلق تعاىل على قوله وهذا هو السفر فلهذا 
لبس نعليه ليسلك هبما الطريق الذي بني هذين املنزلني فإذا رحل إىل منزل مسعه مسع احلق 

ه إىل منزل قوله فيقول الرَّح مِن الرَّح يِم فإذا فرغ يقول له محدين عبدي فريحل من منزل مسع
رحل إىل منزل مسعه فإذا نزل مسع احلق تعاىل يقول له أثىن على عبدي فال يزال مترددا يف 
مناجاته قوال مث له رحلة أخرى من حال قيامه يف الصالة إىل حال ركوعه فريحل من صفة 

لعظيم وحبمده مث يرفع وهو رحلته من مقام القيومية إىل صفة العظمة فيقول سبحان ريب ا
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إن اهلل قال على لسان عبده " :قال النيب  التعظيم إىل مقام النيابة فيقول مسع اهلل ملن محده
. فلهذا جعلنا الرفع من الركوع نيابة عن احلق "مسع اهلل ملن محده فقولوا ربنا لك احلمد

 الرفعة اإلهلية فيقول الساجد سبحان ريب ورجوعا إىل القيومية فإذا سجد اندرجت العظمة يف
األعلى وحبمده فإن السجود يناقض العلو فإذا خلص العلو هلل مث رفع رأسه من السجود 

فيقول رب اغفر يل وارمحين   [5طه:]﴾ىف يث ىث نث﴿واستوى جالسا وهو قوله 
فعال فهو منازل ومناهل يف الصالة  فهذه كلها واهدين وارزقين واجربين وعافين واعف عين

لبس نعليك أي اله السفر دائما كيف ال يقال له إمسافر من حال إىل حال فمن كان ح
استعن يف سريك بالكتاب والسنة وهي زينة كل مسجد فإن أحوال الصالة وما يطرأ فيها من 
كالم اهلل وما يتعرض يف ذلك من الشبه يف غوامض اآليات املتلوة وكون اإلنسان يف الصالة 

يف قبلته فيجده فهذه كلها مبنزلة لشوك والوعر الذي يكون بالطريق وال سيما طريق  جيعل اهلل
التكليف فأمر بلباس النعلني ليتقي هبما ما ذكرناه من األذى لقدمي السالك اللتني مها عبارة 

 عن ظاهره وباطنه فلهذا جعلنامها الكتاب والسنة.
 مف خف حف جف مغ﴿فليستا هذه فإنه قال له ربه  وأما نعال موسى 

ء الواحد فروينا أهنما كانتا من جلد محار ميت فجمعت ثالثة أشياء الشي [12طه:]﴾حق
البالدة فإهنا منسوبة  :اجللد وهو ظاهر األمر أي ال تقف مع الظاهر يف كل األحوال والثاين

 كونه ميتا غري مذكى واملوت اجلهل وإذا كنت ميتا ال تعقل ما تقول وال :إىل احلمار والثالث
أن يكون بصفة من يعقل ما يقول ويقال له فيكون حي القلب  البدما يقال لك واملناجي 

فطنا مبواقع الكالم غواصا على املعاين اليت يقصدها من يناجيه هبا فإذا فرغ من صالته سلم 
فقد نبهتك على سر لباس  على من حضر سالم القادم من عند ربه إىل قومه مبا أحتفه به

: قال  صالة يف ظاهر األمر وما املراد هبما عند أهل طريق اهلل تعاىل من العارفنيالنعلني يف ال
واسم الصالة مأخوذة من املصلى وهو املتأخر الذي يلي  ."الصالة نور والنور يهتدى به"

السابق يف احللبة وهلذا ترجم هذا الباب بالوصلة وجعله من عامل النور وألهل هذا املشهد نور 
ني ونور لباس النعلني فهم احملمديون املوسويون املخاطبون من شجر اخلالف بلسان خلع النعل

النور املشبه باملصباح وهو نور ظاهر ميده نور باطن يف زيت من شجرة زيتونة مباركة يف 
        من شجرة فهو خط االعتدال منزهة عن تأثري اجلهات كما كان الكالم ملوسى 

ملا يفهم به من قرينة احلال وقد تكون  ىفأبدل حرف من بعل أي نور من نور  َّحف جف مغ ُّٱ
على باهبا فإن نور السراج الظاهر يعلو حسا على نور الزيت الباطن وهو املمد للمصباح 
فلوال رطوبة الدهن متد املصباح مل يكن للمصباح ذلك الدوام وكذلك إمداد التقوى للعلم 

وقوله تعاىل  [282البقرة:]﴾حل جل مك لك خك﴿العرفاين احلاصل منها يف قوله تعاىل 
ال يقطع ذلك العلم اإلهلي فنور الزيت باطن يف  [29األنفال:]﴾ىت نت مت زت  رت يب﴿
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الزيت حممول فيه يسرى منه معىن لطيف يف رقيقة من رقائق الغيب لبقاء نور املصباح وال 
ة وسر سر اإلمداد وسر النكاح وسر اجلوارح وسر الغري :ألقطاب هذا املقام أسرار منها

العنني وهو الذي ال يقوم بالنكاح وسر دائرة الزمهرير وسر وجود احلق يف السراب وسر 
 ىك مك لك  اك﴿احلجب اإلهلية وسر نطق الطري واحليوان وسر البلوغ وسر الصديقني 

 .﴾مل يك



132 
 

يف معرفة سر سلمان الذي أحلقه بأهل البيت واألقطاب الذين 

 ورثه منهم ومعرفة أسرارهم

 بييييييييالرب لييييييييي  ليييييييي العبيييييييين مييييييييرتب  

 واالبييييين  نيييييزب منييييي  فييييي  العاييييي  نرايييييا

 فيييييييياالبن ينظيييييييير فيييييييي   مييييييييواب واليييييييينع

 واالبيييييين ي ميييييي  فيييييي  تحليييييييب رتبتيييييي 

 والعبيييييييين قيمتيييييييي  مييييييييين ميييييييياب سيييييييييينع

 والعبيييييييين مقيييييييينارع فيييييييي  ايييييييياع سييييييييينع

 اليييييييييذب يليييييييييحب  فييييييييي  نفسييييييييي   بييييييييينا

 واالبييييين فييييي  نفسييييي  مييييين  ايييييب والييييينع

 

 ينييييييي  انفلييييييياب ييييييييرى فعيييييييال وتقييييييينيرا 

 ييييييراقييييين حيييييرر الشيييييرع فيييييي  العايييييم تحر

 إذ كيييييييييييان وار ييييييييييي  شيييييييييييحا وتقتييييييييييييرا

 و ن ييييييييييراع مييييييييي  األميييييييييواج مقبيييييييييورا

 إلييييييييييي  يرايييييييييي  مختييييييييييارا ومابييييييييييورا

 فييييييييال يييييييييزاب بسييييييييتر العييييييييز مسييييييييتورا

 فيييييييال ييييييييزاب مييييييي  األنفيييييييا  مقريييييييورا

 ييييييييييييز في ايييييييييييب تيييييييييييوقيرا وتعزييييييييييييرا

 

لي عن عمد بن ه حمأنا روينا من حديث جعفر بن حممد الصادق عن أبي اعلم أيدك اهلل
  سول اهللرب عن عن أبيه احلسني بن علي عن أبيه علي بن أيب طالأبيه علي بن احلسني 

م هأهل القرآن " :أنه قال وخرج الترمذي عن رسول اهلل  "موىل القوم منهم" :أنه قال
 ىن نن من زن رن﴿وقال تعاىل يف حق املختصني من عباده  ."أهل اهلل وخاصته

وديته ن عبخلوقني فقد نقص مفكل عبد إهلي توجه ألحد عليه حق من امل [42احلجر:]﴾ين
دا حمضا كون عبال يفهلل بقدر ذلك احلق فإن ذلك املخلوق يطلبه حبقه وله عليه سلطان به 

هم ولزوم خللقخالصا هلل وهذا هو الذي رجح عند املنقطعني إىل اهلل انقطاعهم عن ا
ريدون ي إهنمفوان السياحات والرباري والسواحل والفرار من الناس واخلروج عن ملك احلي

لذي حصل زمان ان الاحلرية من مجيع األكوان ولقيت منهم مجاعة كبرية يف أيام سياحيت وم
ه إال عارية  ألبسالإين يل فيه هذا املقام ما ملكت حيوانا أصال بل وال الثوب الذي ألبسه ف

لك نه يف ذء فيه أخرج علشخص معني أذن يل يف التصرف فيه والزمان الذي أمتلك الشي
بودية حقق بعالت ت إما باهلبة أو بالعتق إن كان ممن يعتق وهذا حصل يل ملا أردتالوق

ن شاء هلل إ وال االختصاص هلل قيل يل ال يصح لك ذلك حىت ال يقوم ألحد عليك حجة قلت
ملنكرين ال على ا حلججاهلل قيل يل وكيف يصح لك أن ال يقوم هلل عليك حجة قلت إمنا تقام ا

 ال حظ.وحق  أهل الدعاوي وأصحاب احلظوظ ال على من قال مايل على املعترفني وعلى
عبدا حمضا قد طهره اهلل وأهل بيته تطهريا وأذهب عنهم  وملا كان رسول اهلل 
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الرجس وهو كل ما يشينهم فإن الرجس هو القذر عند العرب هكذا حكي الفراء قال تعاىل 
يهم إال فال يضاف إل [33األحزاب:]﴾  اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث﴿

فإن املضاف إليهم هو الذي يشبههم فما يضيفون ألنفسهم إال من له حكم  البدمطهر و
لسلمان الفارسي بالطهارة واحلفظ اإلهلي  الطهارة والتقديس فهذه شهادة من النيب 

وشهد اهلل هلم بالتطهري  "،سلمان منا أهل البيت" :قال فيه رسول اهلل  والعصمة حيث
 هم.وذهاب الرجس عن

إلضافة جرد امبية وإذا كان ال ينضاف إليهم إال مطهر مقدس وحصلت له العناية اإلهل
ل على إن ية تده اآلفما ظنك بأهل البيت يف نفوسهم فهم املطهرون بل هم عني الطهارة فهذ

 من  خن حن جن يم ىم مم خم﴿يف قوله تعاىل  اهلل قد شرك أهل البيت مع رسول اهلل 
 بيه فطهر اهلل سبحانه ن ،أقذر من الذنوب وأوسخ وأي وسخ وقذر [2الفتح:]﴾ىن

م صورة ال يف املعىن ألن الذلكان ذنبا يف ال باملغفرة فما هو ذنب بالنسبة إلينا لو وقع منه 
حب ما يص صحبةلال يلحق به على ذلك من اهلل وال منا شرعا فلو كان حكمه حكم الذنب 

  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث﴿الذنب من املذمة ومل يصدق قوله 
لمان ثل سفدخل الشرفاء أوالد فاطمة كلهم ومن هو من أهل البيت م [33األحزاب:]﴾اك

ن اهلل متصاصا ن اخالفارسي إىل يوم القيامة يف حكم هذه اآلية من الغفران فهم املطهرو
 يف هل البيت إالوعناية اهلل به وال يظهر حكم هذا الشرف أل وعناية هبم لشرف حممد 

ليه كالتائب عأقيم  م حدافإهنم حيشرون مغفورا هلم وأما يف الدنيا فمن أتى منهالدار اآلخرة 
ما عز كغفرة ق املإذا بلغ احلاكم أمره وقد زىن أو سرق أو شرب أقيم عليه احلد مع حتق

اىل يف قوله هلل تعاصدق وينبغي لكل مسلم مؤمن باهلل ومبا أنزله أن ي وأمثاله وال جيوز ذمه
فيعتقد يف مجيع ما يصدر من أهل البيت إن  ﴾اك  يق ىق يف ىف يث ىث﴿

 ن قد شهد اهللعراض مأشنأ ياهلل قد عفا عنهم فيه فال ينبغي ملسلم أن يلحق املذمة هبم وال ما 
هبم  ن اهللماية بتطهريه وذهاب الرجس عنه ال يعمل عملوه وال خبري قدموه بل سابق عن

 .[21احلديد:]﴾  حب جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي  ني مي﴿
خلرب الوارد يف سلمان الفارسي فله هذه الدرجة فإنه لو كان سلمان على وإذا صح ا

أهل البيت من مل يذهب عنه  إىلظاهر الشرع وتلحق املذمة بعامله لكان مضافا  أمر يشنؤه
الرجس فيكون ألهل البيت من ذلك بقدر ما أضيف إليهم وهم املطهرون بالنص فسلمان 

هذه العناية كما حلقت أوالد احلسن  ان تلحقهسلممنهم بال شك فأرجو أن يكون عقب 
واحلسني وعقبهم وموايل أهل البيت فإن رمحة اهلل واسعة يا ويل وإذا كانت منزلة خملوق عند 
اهلل هبذه املثابة أن يشرف املضاف إليهم بشرفهم وشرفهم ليس ألنفسهم وإمنا اهلل تعاىل هو 

أضيف إىل من له احلمد واجملد  الذي اجتباهم وكساهم حلة الشرف كيف يا ويل مبن
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والشرف لنفسه وذاته فهو اجمليد سبحانه وتعاىل فاملضاف إليه من عباده الذين هم عباده وهم 
 [42احلجر:]﴾زن رن﴿الذين ال سلطان ملخلوق عليهم يف اآلخرة قال تعاىل إلبليس 

بحانه وما جتد يف القرآن عبادا مضافني إليه س [42احلجر:]﴾ ين ىن نن من﴿فأضافهم إليه 
إال السعداء خاصة وجاء اللفظ يف غريهم بالعباد فما ظنك باملعصومني احملفوظني منهم 

 .القائمني حبدود سيدهم الواقفني عند مرامسه فشرفهم أعلى وأمت وهؤالء هم أقطاب هذا املقام
ه من  عنومن هؤالء األقطاب ورث سلمان شرف مقام أهل البيت فكان رضي اهلل

أقواهم وحلقوق امن   على عباده من احلقوق وما ألنفسهم واخللق عليهمأعلم الناس مبا هلل
أشار و ."ه رجال من فارسلو كان االميان بالثريا لنا ل" :قال رسول اهلل  على أدائها وفيه

 كواكب إشارة بديعةذكر الثريا دون غريها من ال ويف ختصيص النيب  إىل سلمان الفارسي
يت ما هل البه بأهنا سبعة كواكب فافهم فسر سلمان الذي أحلقملثبيت الصفات السبعة أل

القوم منهم والكل  وموىل من أداء كتابته ويف هذا فقه عجيب فهو عتيقة  أعطاه النيب 
 عبده ومواله. شيءوكل  ﴾  خص حص مس﴿موايل احلق ورمحته 

مبا يقع  يذمهم م أنوبعد أن تبني لك منزلة أهل البيت عند اهلل وأنه ال ينبغي ملسل
لظلم هو افذلك  لموهظمنهم أصال فإن اهلل طهرهم فليعلم الذام هلم أن ذلك راجع إليه ولو 

يانا يف لمهم إكم ظيف زعمه ظلم ال يف نفس األمر وإن حكم عليه ظاهر الشرع بأدائه بل ح
ألمور الك من ري ذنفس األمر يشبه جرى املقادير علينا يف ماله ونفسه بغرق أو حبرق وغ

ق غرضه وال  يوافا اللكة فيحترق أو ميوت له أحد أحبائه أو يصاب يف نفسه وهذا كله ممامله
 لرضي وإن نزلليم واالتسبجيوز له أن يذم قدر اهلل وال قضاءه بل ينبغي له أن يقابل ذلك كله 
ا من اهلل هلذ ك نعماي ذلطعن هذه املرتبة فبالصرب وإن ارتفع عن تلك املرتبة فبالشكر فإن يف 

 رضىعدم الخط وليس إال الضجر والس ملصاب وليس وراء ما ذكرناه خري فإنه ما وراءها
يت يف ماله هل البأمن  وسوء األدب مع اهلل فكذا ينبغي أن يقابل املسلم مجيع ما يطرأ عليه

ذمة هبم لحق املال يونفسه وعرضه وأهله وذويه فيقابل ذلك كله بالرضى والتسليم والصرب و
رى ريه جمل جيت عليهم األحكام املقررة شرعا فذلك ال يقدح يف هذا بأصال وإن توجه

 ه قدم.عهم فينا ماملقادير وإمنا منعنا تعليق الذم هبم إذ ميزهم اهلل عنا مبا ليس ل
كان يقترض من اليهود وإذا طالبوه  وأما أداء احلقوق املشروعة فهذا رسول اهلل 

دعوه إن " :ول اليهودي عليه بالقول يقولحبقوقهم أداها على أحسن ما ميكن وإن تطا
. "لو أن فاطمة بنت حممد سرقت قطعت يدها" :يف قصة وقال  ."لصاحب احلق مقاال

فوضع األحكام هلل يضعها كيف يشاء وعلى أي حال يشاء فهذه حقوق اهلل ومع هذا مل 
شئنا أخذنا وإن شئنا لنا أن نطالبهم به فنحن خمريون إن اهلل وإمنا كالمنا يف حقوقنا ومايذمهم 

تركنا والترك أفضل عموما فكيف يف أهل البيت وليس لنا ذم أحد فكيف بأهل البيت فإنا إذا 
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نزلنا عن طلب حقوقنا وعفونا عنهم يف ذلك أي فيما أصابوه منا كانت لنا بذلك عند اهلل 
 مه جه ين﴿ما طلب منا عن أمر اهلل  فإن النيب  اليد العظمى واملكانة الزلفى

وفيه سر صلة األرحام ومن مل يقبل سؤال نبيه فيما سأله فيه مما هو   [23الشورى:]﴾ىه
فيما طلب منه من  قادر عليه بأي وجه يلقاه غدا أو يرجو شفاعته وهو ما أسعف نبيه 

املودة يف قرابته فكيف بأهل بيته فهم أخص القرابة مث إنه جاء بلفظ املودة وهو الثبوت على 
ثبت وده يف أمر استصحبه يف كل حال وإذا استصحبته املودة يف كل حال مل  احملبة فإنه من

فسه ال يؤاخذ أهل البيت مبا يطرأ منهم يف حقه مما له أن يطالبهم به فيتركه ترك حمبة وإيثارا لن
 .عليها قال احملب الصادق

بشرى ن الوجاء باسم احلب فكيف حال املودة وم وكل ما يفعل احملبوب حمبوب
لنار ااآلخرة ويف  الدار ل يفد اسم الودود هلل تعاىل وال معىن لثبوهتا إال حصول أثرها بالفعورو

يت أهل ب حببتأفلو صحت حمبتك هلل ولرسوله  ،لكل طائفة مبا تقتضيه حكمة اهلل فيهم
مجال  غرضك إنه ورأيت كل ما يصدر منهم يف حقك مما ال يوافق طبعك وال رسول اهلل 

حيث  ن أجلههم منهم فتعلم عند ذلك أن لك عناية عند اهلل الذي أحببتتتنعم بوقوعه م
ىل على هذه فتشكر اهلل تعا ذكرك من حيبه وخطرت على باله وهم أهل بيت رسوله 

ناك على ضد ذا رأيك وإالنعمة فإهنم ذكروك بالسنة طاهرة بتطهري اهلل طهارة مل يبلغها علم
هلل به فكيف أثق احيث هداك  تاج إليهم ولرسول هذه احلالة مع أهل البيت الذي أنت حم

ق أهل حنت يف  وأأنا بودك الذي تزعم به أنك شديد احلب يف والرعاية حلقوقي أو جلانيب
هلل بك مكر ا ومن نبيك هبذه املثابة من الوقوع فيهم واهلل ما ذاك إال من نقص إميانك

ن دين تذب ع ذلك تعتقد إنك يفواستدراجه إياك من حيث ال تعلم وصورة املكر أن تقول و
لذم يف ندرج اه وياهلل وشرعه وتقول يف طلب حقك إنك ما طلبت إال ما أباح اهلل لك طلب

لك شعر بذتال  ذلك الطلب املشروع والبغض واملقت وإيثارك نفسك على أهل البيت وأنت
ئال لك ن حقزل عوالدواء الشايف من هذا الداء العضال أن ال ترى لنفسك معهم حقا وتن

د أو قامة حيك إيندرج يف طلبه ما ذكرته لك وما أنت من حكام املسلمني حىت يتعني عل
ق احب احلال صفاسع يف استنز البدإنصاف مظلوم أو رد حق إىل أهله فإن كنت حاكما و

كم الشرع مضاء حيك إحينئذ يتعني عل حملكوم عليه من أهل البيت فإن أىبعن حقه إذا كان ا
 من ون موىلن تكأهلل لك يا ويل عن منازهلم عند اهلل يف اآلخرة لوددت فيه فلو كشف ا

 .همن مجيععهلل مواليهم فاهلل يلهمنا رشد أنفسنا فانظر ما أشرف منزلة سلمان رضي ا
وملا بينت لك أقطاب هذا املقام وأهنم عبيد اهلل املصطفون األخيار فاعلم إن أسرارهم 

لعامة بل أكثر اخلاصة اليت ليس هلا هذا املقام واخلضر منهم رضي اليت أطلعنا اهلل عليها جتهلها ا
اهلل عنه وهو من أكربهم وقد شهد اهلل له أنه آتاه رمحة من عنده وعلمه من لدنه علما اتبعه 
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فمن  "لو كان موسى حيا ما وسعه إال أن يتبعين" :قال فيه  الذي فيه كليم اهلل موسى 
علم مبنزلة أهل البيت وما قد نبه اهلل على علو رتبتهم يف ذلك أسرارهم ما قد ذكرناه من ال

 ومن أسرارهم علم املكر الذي مكر اهلل بعباده يف بغضهم مع دعواهم حب رسول اهلل 
من مجلة أهل البيت فما فعل أكثر الناس ما سأهلم فيه رسول  وسؤاله املودة يف القرىب وهو 

ه وما أحبوا من قرابته إال من رأوا منه اإلحسان عن أمر اهلل فعصوا اهلل ورسول اهلل 
فأغراضهم أحبوا وبنفوسهم تعشقوا ومن أسرارهم االطالع على صحة ما شرع اهلل هلم يف 
هذه الشريعة احملمدية من حيث ال تعلم العلماء هبا فإن الفقهاء واحملدثني الذين أخذوا علمهم 

ة ظن إذ كان النقل شهادة والتواتر عزيز مث ميتا عن ميت إمنا املتأخر منهم هو فيه على غلب
إهنم إذا عثروا على أمور تفيد العلم بطريق التواتر مل يكن ذلك اللفظ املنقول بالتواتر نصا 
فيما حكموا به فإن النصوص عزيزة فيأخذون من ذلك اللفظ بقدر قوة فهمهم فيه وهلذا 

آخر يعارضه ومل يصل إليهم وما  اختلفوا وقد ميكن أن يكون لذلك اللفظ يف ذلك األمر نص
مل يصل إليهم ما تعبدوا به وال يعرفون بأي وجه من وجوه االحتماالت اليت يف قوة هذا 

يف الكشف على  املشرع فأخذه أهل اهلل عن رسول اهلل  اللفظ كان حيكم رسول اهلل 
رهبم والبصرية اليت  األمر اجللي والنص الصريح يف احلكم أو عن اهلل بالبينة اليت هم عليها من

 ىت نت﴿وقال  [17هود:]﴾نن من زن رن  مم ام﴿هبا دعوا اخللق إىل اهلل عليها كما قال اهلل 
فلم يفرد نفسه بالبصرية وشهد هلم باالتباع يف  [108يوسف:]﴾يث ىث نث مث زث رثيت

 احلكم فال يتبعونه إال على بصرية وهم عباد اهلل أهل هذا املقام.
لى هلم جتي وما إلهلقائد فيما اعتقدوه يف اجلناب اومن أسرارهم أيضا إصابة أهل الع

دوا ي استنالذ حىت اعتقدوا ذلك ومن أين تصور اخلالف مع االتفاق على السبب املوجب
ى ذلك ذا يسمومبا إليه فإنه ما اختلف فيه اثنان وإمنا وقع اخلالف فيما هو ذلك السبب

إثباته  لكل يفاتفق ئل غري ذلك فاالسبب فمن قائل هو الطبيعة ومن قائل هو الدهر ومن قا
 وم أهلن علمووجوب وجوده وهل هذا اخلالف يضرهم مع هذا االستناد أم ال هذا كله 

 هذا املقام.
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 يف معرفة الطبقة األوىل والثانية من األقطاب الركبان

 إن   يبيييييييييييييييييييييييييييييييانا ركبيييييييييييييييييييييييييييييييوا

 وترقييييييييييييييج ومييييييييييييييم الييييييييييييييذب برييييييييييييييم

 فااتبيييييييييييييييييياوم وتاايييييييييييييييييي  لرمييييييييييييييييييو 

 ميييييييييين يكيييييييييين ذا رفعيييييييييية فيييييييييي  ذليييييييييية

 الحييييييييييييييييان  إن حققترييييييييييييييييا رتبيييييييييييييييية

 إن   ياوميييييييييييييييييييييييييييييييا امييييييييييييييييييييييييييييييية

 ل فييييييييييييييج ذاتييييييييييييييا فمييييييييييييييا ييييييييييييييينركرا

 

 نايييييييب األيمييييييياب فييييييي  الاييييييييب البرييييييييم 

 لعزيييييييييييز اييييييييييب ميييييييييين فييييييييييرن يايييييييييييم

 وتاقييييييييييييييييياوم بك سييييييييييييييييياج النييييييييييييييييينيم

 إنيييييييييييي  يعييييييييييييرف مقيييييييييييينار العظيييييييييييييم

 إنميييييييييييييا يظرييييييييييييير فيريييييييييييييا بالقييييييييييييينيم

 فيييييييييييي  رسييييييييييييوب ونبيييييييييييي  وقسيييييييييييييم

 ييييييييييالم األنفيييييييييا   نفيييييييييا  النسييييييييييم

 

 ر:يف العرف هم الركبان قال الشاع اعلم أيدك اهلل أن أصحاب النجب
 فاييييييييج لييييييي  برميييييييو قوميييييييا إذا ركبيييييييوا

 

 شييييييييينوا اإلايييييييييارو فرسيييييييييانا وركبانيييييييييا 

 

الفرسان ركاب اخليل والركبان ركاب اإلبل فاألفراس يف املعروف تركبها مجيع 
الطوائف من عجم وعرب واهلجن ال يستعملها إال العرب والعرب أرباب الفصاحة واحلماسة 

انت هذه الصفات غالبة على هذه الطائفة مسيناهم بالركبان فمنهم من يركب والكرم وملا ك
جنب اهلمم ومنهم من يركب جنب األعمال فلذلك جعلناهم طبقتني أوىل وثانية وهؤالء 
أصحاب الركبان هم األفراد يف هذه الطريقة فإهنم رضي اهلل عنهم على طبقات فمنهم 

منهم األبدال ومنهم النقباء ومنهم النجباء ومنهم األقطاب ومنهم األئمة ومنهم األوتاد و
الرجبيون ومنهم األفراد وما منهم طائفة إال وقد رأيت منهم وعاشرهتم ببالد املغرب وببالد 
احلجاز والشرق فهذا الباب خمتص باإلفراد وهي طائفة خارجة عن حكم القطب وحدها 

ما فوقها من األفراد ليس هلم وال  ليس للقطب فيهم تصرف وهلم من األعداد من الثالثة إىل
لغريهم فيما دون الفرد األول الذي هو الثالثة قدم فإن األحدية وهو الواحد لذات احلق 
واالثنان للمرتبة وهو توحيد األلوهية والثالثة أول وجود الكون عن اهلل فاألفراد يف املالئكة 

مالك املسخرة واملدبرة اللذين مها يف املالئكة املهيمون يف مجال اهلل وجالله اخلارجون عن األ
عامل التدوين والتسطري وهم من القلم والعقل إىل ما دون ذلك واألفراد من اإلنس مثل املهيمة 

فأول الركب الثالثة إىل ما  ."الثالثة ركب" :من األمالك فأول األفراد الثالثة وقد قال 
ة وفيها يتميزون ومن األمساء اإلهلية الفرد وهلم من احلضرات اإلهلية احلضرة الفرداني فوق ذلك

واملواد الواردة على قلوهبم من املقام الذي ترد منه على األمالك املهيمة وهلذا جيهل مقامهم 
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وتعريفه  على خضر مع شهادة اهلل فيه ملوسى  وما يأتون به مثل ما أنكر موسى 
ليس  بته وملا علم اخلضر أن موسى مبنزلته وتزكية اهلل إياه وأخذه العهد عليه إذ أراد صح

له ذوق يف املقام الذي هو اخلضر عليه كما إن اخلضر ليس له ذوق فيما هو موسى عليه من 
العلم الذي علمه اهلل إال أن مقام اخلضر ال يعطي االعتراض على أحد من خلق اهلل ملشاهدة 

ل ال غري يف كل ما خاصة هو عليها ومقام موسى والرسل يعطي االعتراض من حيث هم رس
 يرونه خارجا عما أرسلوا به.

 ىي ني مي زي ري ٰى ين﴿ ودليل ما ذهبنا إليه يف هذا قول اخلضر ملوسى 
فالذي فعله مل يكن من  يي ىي ني مي زيفلو كان اخلضر نبيا ملا قال له  [68الكهف:]﴾يي

 وسى مل قال اخلضر مقام النبوة وقال له يف انفراد كل واحد منهما مبقامه الذي هو عليه
 "علمه أنا ال أه اهللموسى أنا على علم علمنيه اهلل ال تعلمه أنت وأنت على علم علمك "يا

ر مور فهم ينكيف األ وليةوافترقا ومتيزا باإلنكار فاإلنكار ليس من شأن األفراد فإن هلم األ
بأنه  ف صديقه ألعليهم وال ينكرون قال اجلنيد ال يبلغ أحد درج احلقيقة حىت يشهد في

يقول  نلذي كالم اوهم أصحاب الع زنديق وذلك ألهنم يعلمون من اهلل ما ال يعلمه غريهم
لعلوما  هاهنا إن" :حني يضرب بيده إىل صدره ويتنهد فيه علي بن أيب طالب كرم اهلل وجهه

ان يقول انه فك زميففإنه كان من األفراد ومل يسمع هذا من غريه  "مجة لو وجدت هلا محلة
 حي جي ٰهمه جه هن من خن  حن جن مم﴿يف قوله عز وجل   الرسول 
 العلم  هذاكافر وإىللو ذكرت تفسريه لرمجتموين ويف رواية لقلتم إين  [12الطالق:]﴾خي

الم بقوله ة والسلصالابن احلسني بن علي بن أيب طالب زين العابدين عليهم ا كان يشري علي
 فال أدري هل مها من قيله أو متثل هبما:

  بييييييو  بيييييي يييييييا رب اييييييوور ياييييييم لييييييو 

 والسييييييييتحب راييييييييياب مسييييييييامون نمييييييييي 

 

 لقيييييييب ليييييي   نييييييج مميييييين يعبيييييين الو نييييييا 

 يييييييييرون  قييييييييبـ مييييييييا ي تونيييييييي  حسيييييييينا

 

إن اهلل خلق آدم على " :قوله  فنبه بقوله يعبد الوثنا على مقصوده ينظر إليه تأويل
له  فيما أقوينباهلل يا أخي أنصف بإعادة الضمري على اهلل تعاىل وهو من بعض حمتمالته ."صورته

من األخبار يف كل  لك ال شك أنك قد أمجعت معي على أنه كل ما صح عن رسول اهلل 
ما وصف به فيها ربه تعاىل من الفرح والضحك والتعجب والتبشبش والغضب والتردد 
والكراهة واحملبة والشوق إن ذلك وأمثاله جيب االميان به والتصديق فلو هبت نفحات من 

جتليا وتعريفا إهليا على قلوب األولياء حبيث أن يعلموا بإعالم اهلل هذه احلضرة اإلهلية كشفا و
وشاهدوا بإشهاد اهلل من هذه األمور املعرب عنها هبذه األلفاظ على لسان الرسول وقد وقع 
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االميان مين ومنك هبذا كله إذا أتى مبثله هذا الويل يف حق اهلل تعاىل ألست تزندقه كما قال 
ذا مشبه هذا عابد وثن كيف وصف احلق مبا وصف به املخلوق ما اجلنيد ألست تقول إن ه

فعلت عبدة األوثان أكثر من هذا كما قال علي بن احلسني ألست كنت تقتله أو تفيت بقتله 
يف حق اهلل  ء آمنت وسلمت ملا مسعت ذلك من رسول اهلل كما قال ابن عباس فبأي شي

من تأويلها واألشعري تأوهلا على وجوه من  من األمور اليت حتيلها األدلة العقلية ومنعت
التنزيه يف زعمه فأين اإلنصاف فهال قلت القدرة واسعة أن تعطي هلذا الويل ما أعطت للنيب 
من علوم األسرار فإن ذلك ليس من خصائص النبوة وال حجر الشارع على أمته هذا الباب 

 ء.وال تكلم فيه بشي
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فعاين منها أمورا  يف معرفة شخص حتقق يف منزل األنفاس

 أذكرها إن شاء اهلل

 إن المحقييييييييييييق باألنفييييييييييييا  رحمييييييييييييان

 و إن تواييييييييي  نحيييييييييو العيييييييييين ي ابريييييييييا

 مقامييييييييي  بيييييييييا ن األييييييييييراف يسيييييييييكن 

 ليييييييي  ميييييييين الايييييييييب إن حققييييييييج آخييييييييرع

 إن ال  ظيييييييييييييياورع تقييييييييييييييوب قييييييييييييييرآن

 قييييييييين امييييييييي    فيييييييييي  كيييييييييب منقبييييييييية

 

 فييييييالعر  فيييييي  حقيييييي  إن كييييييان إنسييييييان 

 ليييييييييي  العمييييييييييا  وإحسييييييييييان فمحسييييييييييان

 ار و ييييييييييييوانييييييييييييزورع فيييييييييييي   نلييييييييييي

 كمييييييا ليييييي  ميييييين واييييييون العييييييين إنسييييييان

  و ال  با نييييييييييييييي  تقيييييييييييييييوب فرقيييييييييييييييان

 فريييييو الكمييييياب اليييييذي ميييييا فيييييي  نقليييييان

 

ليت تدرك اكات اإلدراعلم أيدك اهلل بروح القدس أن املعلومات خمتلفة ألنفسها وأن ا
 من حيث اهتا الوذو هبا املعلومات خمتلفة أيضا ألنفسها كاملعلومات ولكن من حيث أنفسها

ا قيقة ممكل حلوهنا إدراكات وإن كانت مسألة خالف عند أرباب النظر وقد جعل اهلل ك
ات هلذه إلدراكاذه جيوز أن يعلم إدراكا خاصا عادة ال حقيقة أعين حملها وجعل املدرك هب

ها ك مجيعإدرااملدركات عينا واحدة وهي ستة أشياء مسع وبصر وشم وملس وطعم وعقل و
وقد غلط يف  ئ أبداختط روري ولكن األشياء اليت ارتبطت هبا عادة اللألشياء ما عدا العقل ض

 .حاكمهذا مجاعة من العقالء ونسبوا الغلط للحس وليس كذلك وإمنا الغلظ لل
وأما إدراك العقل املعقوالت فهو على قسمني منه ضروري مثل سائر اإلدراكات ومنه 

احلواس اخلمس اليت ذكرناها ومنها ما ليس بضروري بل يفتقر يف علمه إىل أدوات ست منها 
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 

نة فقد أعطاهم البصر ما ليس الساحل رأوا الساحل جيري جبري السفي يف سفينة جتري هبم مع
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 الطعم غلطت عندهم ونقلت ما ليس بصحيح واألمر 

ندنا ليس كذلك ولكن القصور والغلط وقع من احلاكم الذي هو العقل ال من احلواس فإن ع
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 
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ا بال شك ووجد طعما مرا بال شك فأدرك البصر التحرك بذاته شك أن احلس رأى حترك
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 

مرارة الصفراء فقد أمجع العقالن من فما ذاق الطعم إال  فإذنقوة الطعم وبني السكر 
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.
يس من لرآنا فقلمه ومن علوم صاحب هذا املقام نزول القرآن فرقانا ال قرآنا فإذا ع

ن وأنه نزل الرمح السمااالسم الرمحن وإمنا االسم الرمحن ترجم له عن اسم آخر إهلي يتضمنه 
ره منها كما رف بقدا وعفعرف بنزوله مقادير األشياء وأوزاهن يف ليلة مباركة وهي ليلة القدر

يت هي فته اللحق وصين لنزل الرب تعاىل يف الثلث الباقي من الليل فالليل حمل النزول الزما
ذا النوع اإلنساين هوغيب  القرآن وكان الثلث الباقي من الليل يف نزول الرب غيب حممد 

نسانية هلا شأة اإلالن فإن الغيب ستر والليل ستر ومسي هذا الباقي من الليل الثلث ألن هذه
ليل فيه الاآلخر من  اقي أوالب البقاء دائما يف دار اخللود فإن الثلثني األولني ذهبا بوجود الثلث

قل من حال كن ينتهب لنزل احلق فأوجب له البقاء أيضا وهو ليل ال يعقبه صباح أبدا فال يذ
يفر أمامها  وإمنا لشمسإىل حال ومن دار إىل دار كما ينتقل الليل من مكان إىل مكان أمام ا
ر ينفر النوفأقوى  لنورلئال تذهب عينه إذ كان النور ينايف الظلمة وتنافيه غري أن سلطان ا

لنور لذي ال عني لوضع ا امليفالظلمة والظلمة ال تنفر النور وإمنا هو النور ينتقل فتظهر الظلمة 
 فيه.

أال ترى احلق تسمى بالنور ومل يتسم بالظلمة إذ كان النور وجودا والظلمة عدما وإذ 
ق الغالب كان النور ال تغالبه الظلمة بل النور الغالب كذلك احلق ال يغالبه اخللق بل احل

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 من 

الثلث الليل وهو الولد عن هذين األبوين السماء واألرض فنزل القرآن يف الليلة املباركة يف 
  رن مم ام﴿اآلخر منها وهو اإلنسان الكامل ففرق فيه كل أمر حكيم فتميز عن أبويه بالبقاء 

قال يف ولد الزنا إنه شر الثالثة  أال ترى الشارع كيف هو حممد  [193الشعراء:]﴾زن
وكذلك ولد احلالل خري الثالثة من هذا الوجه خاصة فإن املاء الذي خلق منه الولد من 

أة أراد اخلروج وهو املاء الذي تكون منه الولد وهو األمر الثالث فحرك ملا أراد الرجل واملر
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 

والولد ثالث كذلك قسم الليل على ثالثة أثالث ثلثان ذاهبان ومها  أثالث األبوان ثلثان
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 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 

فهذا  فإذا زالت الشمس أظلمت السماء واألرض األجسام املستنرية اليت هي الشمس وأمثاهلا
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 

يف ذلك مفاوضة حال ال مفاوضة منهم مجاعة بإشبيلية ومبكة وبالبيت املقدس وفاوضناهم 
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 

نظره إيل نظرت إليه علمت مجيع ما يريده مين وإذا نظر إىل علم مجيع ما نريده منه فيكون 
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 

 يث ىث نث﴿يف قوله كان يف عماء وبني استوى يف قوله  ،فليعلم الفرق بني يف
كما قال يف السماء ويف الليل ويتبني لك يف كل ما ذكرناه مقام  ومل يقل يف [5طه:]﴾ىف

 يك ىك مك لك  اك﴿مجع اجلمع ومقام اجلمع ومقام التفرقة ومقام متييز املراتب 
 .﴾مل
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 يف معرفة من اطلع على املقام احملمدي ومل ينله من األقطاب

 بيييييييييييين النبيييييييييييوو والواليييييييييييية فيييييييييييارق 

 يعنيييييييو لرييييييييا الفايييييييك المحييييييييي  بسييييييييرع

 رسيييييييييييييييالة كانتييييييييييييييياإن النبيييييييييييييييوو وال

 و  قيييييييييييام بيتيييييييييييا لاواليييييييييييية محكميييييييييييا

 ال ت ابنييييييييييي  نرايييييييييييية يسيييييييييييع  لريييييييييييا

 لييييييييييييفة اليييييييييييينوام لذاتيييييييييييي  نفسييييييييييييية

 ييييييييييييي وي إلييييييييييييي  نبييييييييييييي  ورسييييييييييييول 

 

 لكييييييين لريييييييا الشيييييييرف األتيييييييم األيظيييييييم 

 و كيييييييييييذلك القايييييييييييم العاييييييييييي  األفخيييييييييييم

 و قيييييين انترييييييج ولرييييييا السييييييبيب األقييييييوم

 فييييييييييي  ذاتييييييييييي  فاييييييييييي  البقيييييييييييا  األنوم

 فيكييييييييييييون ينيييييييييييين باوايييييييييييي  يتريييييييييييينم

 فقرييييييييييييرع مييييييييييييتحكمفرييييييييييييو الييييييييييييول  

 و العيييييييالم األياييييييي  ومييييييين ويييييييو  قييييييينم

 

 والنبوة والوالية ةبالرسالذكر ما يتعلق 
 سول بعدي والإن الرسالة والنبوة قد انقطعت فال ر" :قال ثبت أن رسول اهلل 

وصلة بني اطع للقإنه فاحلديث بكماله فهذا احلديث من أشد ما جرعت األولياء مرارته  ."نيب
لوجوه اأكمل  ه منديته وإذا انقطعت الوصلة بني اإلنسان وبني عبوديتاإلنسان وبني عبو

ته ينقصه من عبودي ه عنانقطعت الوصلة بني اإلنسان وبني اهلل فإن العبد على قدر ما خيرج ب
ن مم الويل وهو ينا اسى علتقريبه من سيده ألنه يزامحه يف أمسائه وأقل املزامحة االمسية فأبق

ول وال والرس العبدهذا االسم قد نزعه من رسوله وخلع عليه ومساه بأمسائه سبحانه وكان 
ون للرب أن تك تصح يليق باهلل أن يسمى بالرسول فهذا االسم من خصائص العبودية اليت ال

 االسم هذا وسبب إطالق هذا االسم وجود الرسالة والرسالة قد انقطعت فارتفع حكم
 .بارتفاعها من حيث نسبتها هبا من اهلل

أن يف أمته من جيرع مثل هذا الكأس وعلم ما يطرأ عليهم يف  ملا علم رسول اهلل و
نفوسهم من األمل لذلك رمحهم فجعل هلم نصيبا ليكونوا بذلك عبيد العبيد فقال للصحابة 
ليبلغ الشاهد الغائب فأمرهم بالتبليغ كما أمره اهلل بالتبليغ لينطلق عليهم أمساء الرسل اليت هي 

يعين حرفا  "،رحم اهلل امرأ مسع مقاليت فوعاها فأداها كما مسعها" :لعبيد وقال خمصوصة با
حرفا وهذا ال يكون إال ملن بلغ الوحي من قرآن أو سنة بلفظه الذي جاء به وهذا ال يكون 

واحملدثني ليس للفقهاء وال ملن نقل احلديث على املعىن كما يراه  املقرئنيإال لنقلة الوحي من 
وري وغريه نصيب وال حظ فيه فإن الناقل على املعىن إمنا نقل إلينا فهمه يف ذلك سفيان الث

احلديث النبوي ومن نقل إلينا فهمه فإمنا هو رسول نفسه وال حيشر يوم القيامة فيمن بلغ 
الوحي كما مسعه وأدى الرسالة كما حيشر املقرئ واحملدث الناقل لفظ الرسول عينه يف صف 
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والتابعون  فالصحابة إذا نقلوا الوحي على لفظه فهم رسل رسول اهلل  الرسل عليهم السالم
رسل الصحابة وهكذا األمر جيال بعد جيل إىل يوم القيامة فإن شئنا قلنا يف املبلغ إلينا أنه 
رسول اهلل وإن شئنا أضفناه ملن بلغ عنه وإمنا جوزنا حذف الوسائط ألن رسول اهلل كان 

الئكة وال نقول فيه رسول جربيل وإمنا نقول فيه رسول اهلل وملك من امل خيربه جربيل 
 :كما قال اهلل تعاىل

 جغ مع جع مظ حط مض خض﴿وقال عز وجل  [29الفتح:]﴾حم جم يلىل مل خل﴿
 [193-192الشعراء:]﴾  ىن نن من زن  رن مم ام﴿مع قوله  [40األحزاب:]﴾حف جف  مغ

ه عظيم امنت ب هو خريوة ديفهذا القدر بقي هلم من العبو ومع هذا فما أضافه اهلل إال إىل نفسه
م له وال ش قامعليهم ومهما مل ينقله الشخص بسنده متصال غري منقطع فليس له هذا امل

ر هذا االسم ته بقدبوديرائحة وكان من األولياء املزامحني احلق يف االسم الويل فنقصه من ع
ول ه أحد بعد رسنال يلة الفلهذا اسم احملدث بفتح الدال أوىل به من اسم الويل فإن مقام الرسا

 إال بقدر ما بيناه فهو الذي أبقاه احلق تعاىل علينا. اهلل 
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 يف معرفة رجال احلرية والعجز

 مييييييييييين قييييييييييياب يعايييييييييييم  ن   خالقييييييييييي 

 ال يعاييييييييييييييييييييييم   إال   فييييييييييييييييييييييانتبروا

 العايييييييييييز يييييييييييين نرك اإلنراك معرفييييييييييية

 وييييييييو اإلليييييييي  فييييييييال تحليييييييي  محاميييييييينع

 

 وليييييييم يحركيييييييان بروانيييييييا بييييييي ن اريييييييال 

  يييييييب اليييييييذي افيييييييالفايييييييي  حاهللايييييييركم م

 كيييييذا ويييييو الحكيييييم فيييييي  ينييييين مييييين يقيييييال

 وييييييو النزييييييي  فييييييال تهللاييييييرب ليييييي  ميييييي ال

 

ل وتعاىل جذاته  عرفةماعلم أيدك اهلل بروح منه أن سبب احلرية يف علمنا باهلل طلبنا 
ن لعقلي مينع مدليل افال بأحد الطريقني إما بطريق األدلة العقلية وإما بطريق تسمى املشاهدة

راك حقيقة من إد منع لسمعي قد أومأ إليها وما صرح والدليل العقلي قداملشاهدة والدليل ا
 العقل بنظره ا أدركا ومذاته من طريق الصفة الثبوتية النفسية اليت هو سبحانه يف نفسه عليه

فسه وصف ن موراإال صفات السلوب ال غري ومسي هذا معرفة والشارع قد نسب إىل نفسه أ
 ن أن ال يكونع وميكلشار بتأويل بعيد ميكن أن يكون مقصودا لهبا حتيلها األدلة العقلية إال

بار عنه إنه ه األخق هذوقد لزمه االميان والتصديق مبا وصف به نفسه لقيام األدلة عنده بصد
اته تعاىل عرفة ذملبه طمع  أخرب هبا عن نفسه يف كتبه أو على ألسنة رسله فتعارض هذه األمور

روا يف هذه ذين نظم الهارضني أوقعهم يف احلرية فرجال احلرية أو اجلمع بني الدليلني املتع
و أفيه من نيب  احلريةجز والدالئل واستقصوها غاية االستقصاء إىل أن أداهم ذلك النظر إىل الع

م حرية ك العلزاده ذل فإنه كلما زاده احلق علما به "اللهم زدين فيك حتريا" :قال  صديق
صحاب أمن  الصور عليهم عند الشهود فهم أعظم حرية وال سيما أهل الكشف الختالف

 لثناء على خالقه مبا أوحىبعد ما بذل جهده يف ا قال النيب  النظر يف األدلة مبا ال يتقارب
 ."ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" :به إليه

 :يف هذا املقام وكان من رجالهكّرم اهلل وجهه وقال اإلمام علي 
 إنراك   اإلنراك   يييييييييييييييييين نرك   العايييييييييييييييييز  

 

 إشيييييييراك       ذاج   والبحييييييي  يييييييين سييييييير   

 

أي إذا علمت إن مث من ال يعلم ذلك هو العلم باهلل تعاىل فكان الدليل على العلم به 
عدم العلم به واهلل قد أمرنا بالعلم بتوحيده وما أمرنا بالعلم بذاته بل هنى عن ذلك بقوله 

إذ  عن التفكر يف ذات اهلل تعاىل اهلل وهنى رسول  [28ال عمران:]﴾جك مق حق﴿
 ٰه﴿كيف يوصل إىل معرفة ذاته فقال اهلل تعاىل آمرا بالعلم بتوحيده  ﴾مه جه ين﴿ن مَ 
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أن يكون عليه من  لإللهفاملعرفة به من كونه إهلا واملعرفة مبا ينبغي  [19حممد:]﴾ هي مي خي حي جي
 أمور هبا شرعا فال يعرف اهلل إال اهللالصفات اليت ميتاز هبا عن من ليس بإله وعن املألوه هي امل

 فقامت األدلة العقلية القاطعة على أنه إله واحد عند أهل النظر وأهل الكشف فال إله إال هو.
نا أهل ه ورأيوجودمث بعد هذا الدليل العقلي على توحيده والعلم الضروري العقلي ب

 طريقهم إلله يفت اعرفة بنعووا بأمور من امل تعاىل من رسول ونيب وويل قد جاؤطريق اهلل
ن عأهل الطريق  ة فبحثهليإحالتها األدلة العقلية وجاءت بصحتها األلفاظ النبوية واألخبار اإل

لغت هبم حيث ب قفواوهذه املعاين ليحصلوا منها على أمر يتميزون به عن أهل النظر الذين 
لعقل الذي دراك ار إاء طوأفكارهم مع حتققهم صدق األخبار فقالوا نعلم أن مث طورا آخر ور
هلي  اجلناب اإلليهم يفدة عيستقل به وهو لألنبياء وكبار األولياء به يقبلون هذه األمور الوار

ب القلو صفاءلفعملت هذه الطائفة يف حتصيل ذلك بطريق اخللوات واألذكار املشروعة 
وما ينبغي  ت احلقا ذيفوطهارهتا من دنس الفكر إذ كان املفكر ال يفكر إال يف احملدثات ال 

كل  نظر يفيأخذ فأن يكون عليه يف نفسه الذي هو مسمى اهلل ومل جيد صفة إثبات نفسية 
ما لزمت لصفة كلك اتصفة ميكن أن يقبلها احملدث املمكن يسلبها عن اهلل لئال يلزمه حكم 

ا اهدشردوها ا وطاملمكن احلادث مثل ما فعل بعض النظار من املتكلمني يف أمور أثبتوه
 صف هباة يتوغائبا ويستحيل على ذات احلق أن جتتمع مع املمكن يف صفة فإن كل صف

ين املعا صفاتكاملمكن يزول وجودها بزوال املوصوف هبا أو تزول هي مع بقاء املمكن 
 واألوىل كصفات النفس.
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 يف معرفة العناصر وسلطان العامل العلوي على العامل السفلي

حانية أية روقصى والعامل اإلنساين من دورات الفلك األويف أي دورة كان وجود هذا 
 :لنا
 لعناليييييييييييييييير  مريييييييييييييييياج  ربيييييييييييييييي ان إ

 ينريييييييييييا توليييييييييييننا فكيييييييييييان واوننيييييييييييا

 اعييييييييييييب اإلليييييييييييي  اييييييييييييذا نا بسيييييييييييينابب

 وكيييييييييذاك هللايييييييييايف  ارنيييييييييا بسييييييييينابب

 نوزماننيييييييييا سيييييييييب  مييييييييين ا الف ايييييييييا

 ف  ان ظيييييي ر بعقاييييييك س يييييي بعة فيييييي  سييييييبعة

 وانظيييييير بفكييييييرك فيييييي  تناسييييييب حكمرييييييا

 

 فييييييييييييالكوويييييييييييي  البنيييييييييييياج لعييييييييييييالم األ 

 فييييييييييي  ييييييييييييالم األركيييييييييييان واألميييييييييييالك

 مييييييييين حكيييييييييم سييييييييينباة بيييييييييال إشيييييييييراك

 سيييييييييب  بقييييييييييوب ليييييييييي  ميييييييييين  فيييييييييياك

 بتكيييييييييييييييرر األهللايييييييييييييييوا  واألحيييييييييييييييالك

 ميييييييين سييييييييبعة لسيييييييييوا ميييييييين األمييييييييالك

 واهللاييييييييييرب بسيييييييييييف لييييييييييارم بتيييييييييياك

 

ع ملك مجمللوك ا من الثاين باألمالكاألول من املالئكة مجع ملك وأراد  باألمالكأراد 
دراري بعة الالس يستح اسم امللك. والسبعة املذكورين هي يقول: هم مسخرون واملسخر ال

ة اليت فوق للحرك وهي يف السبعة األفالك املوجودة من السبعة األيام اليت هي أيام اجلمعة
 وات وهي حركة اليوم للفلك األقصى.االسم

أن يكون استناده إىل حقائق إهلية. فكل علم  البدمن األكوان  ءشياعلم أن كل 
لعلم اإلهلي ومنه تفرعت العلوم كلها وهي منحصرة يف اربع مراتب، وكل مرتبة مدرج يف ا

لرياضي والعلم العلم املنطقي والعلم ا وهو:تنقسم إىل أنواع معلومة حمصورة عند العلماء 
ياة والعلم واإلرادة ن احلقائق اإلهلية أربع نسب: احلهلي. والعامل يطلب مالطبيعي والعلم اإل

بتت هذه األربع النسب للواجب الوجود صح أنه املوجد للعامل بال شك ، والقدرة. اذا ث
فاحلياة والعلم أصالن يف النسب واإلرادة والقدرة دوهنما، واألصل احلياة فإهنا الشرط يف 
وجود العلم، والعلم له عموم التعلق فإنه يتعلق بالواجب الوجود وباملمكن وباحملال، واإلرادة 

ال تعلق هلا إال باملمكن يف ترجيحه بإحدى احلالتني من الوجود والعدم،  دونه يف التعلق فإنه
ص تعلقا فإهنا تتعلق نها فإهنا أعم تعلقا من القدرة أخنفعلة عاإلرادة تطلبها احلياة فهي امل فكأن

بإجياد املمكن ال بإعدامه فكأهنا كاملنفعلة عن العلم ألهنا من اإلرادة مبنزلة العلم من احلياة، 
ا متيزت املراتب يف هذه النسب اإلهلية متيز الفاعل عن املنفعل خرج العلم على هذه فلم

الصورة فاعال ومنفعال. فأوجد اهلل سبحانه العقل األول من نسبة احلياة وأوجد النفس من 
نسبة العلم فكان العقل شرطا يف وجد النفس كاحلياة شرط يف وجود العلم وكان املنفعالن 
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 اهلباء واجلسم الكل فهذه األربعة أصل ظهور الصور يف العامل. عن العقل والنفس
اعالن ثنان فانها م حقائق:غري أن بني النفس واهلباء مرتبة الطبيعة وهي على أربع 

والربودة  حلرارةاانت واثنان منفعالن وكلها يف رتبة االنفعال بالنظر إىل من صدرت عنه فك
احلرارة من فربودة ن الن احلرارة والرطوبة منفعلة عوالرطوبة واليبوسة. فاليبوسة منفعلة ع

 ودة من النفسوالرب رارةسام العنصرية احلولذلك طبع احلياة يف االج العقل والعقل عن احلياة
حني وجد " :وله قمنه ووالنفس من العلم وهلذا يوصف العلم أذا استقر بربد اليقني وبالثلج 

رارة رطوبة عن احلسة والليبو. وملا انفعلت ا"ني واالخرينبرد األنامل بني ثدييه فعلم علم األول
ملا ويف مرتبتها  ألهنا طوبةرادة اليبوسة ألهنا يف مرتبتها وطلبت القدرة الروالربودة طلبت اإل

ة رارة والرطوبهي احلاة وكانت القدرة ما هلا تعلق إال باإلجياد خاصة كان ألحق هبا طبع احلي
األرض وماء ألشكال يف اهلباء واجلسم الكل فظهرت السيف األجسام وظهرت الصور وا

 مرتوقة غري متميزة.
يف وجودها  املاء ألصلامث إن اهلل تعاىل توجه إىل فتق هذا الرتق ليميز أعياهنا وكان 

وحلياته وصف بالتسبيح فنظم اهلل أوال  [30األنبياء:]﴾مي زي ري ٰى ين  ىن﴿ قال:وهلذا 
املعقولة  لبسيطةانار ضم احلرارة إىل اليبوسة فكانت الهذه الطبائع األربع نظما خمصوصا ف

نها مماكن: أثة فظهر حكمها يف جسم العرش الذي هو الفلك األقصى. واجلسم الكل يف ثال
كان اه أسدا واملمسة فيه قدراملكان الواحد مساه محال واملكان الثاين وهو اخلامس من األمكنة امل

وسة وأظهر  اليبة إىلرة فيه مساه قوسا مث ضم الربودالثالث وهو التاسع من األمكنة املقد
لواحد املكان اسمى فسلطاهنما يف ثالثة أمكنه من هذا الفلك وهو التراب البسيط املعقول 

يط وأظهر ء البسواوبة فكان اهلثورا واآلخر سنبلة والثالث جديا مث ضم احلرارة اىل الرط
مليزان ااآلخر وزاء ى املكان الواحد اجلومس :ه يف ثالثة أمكنة من هذا الفلك األقصىحكم

ن الثة امكنة مثمه يف ر حكوالثالث الدايل مث ضم الربودة اىل الرطوبة فكان املاء البسيط واظه
وت فهذا ث باحللثالاالفلك األقصى مسى املكان الواحد السرطان ومسى اآلخر بالعقرب ومسى 

ن وذلك العشروية وا الكواكب الثمانتقسيم فلك الربوج على اثين عشر قسما مفروضة تعينه
 بتقدير العزيز العليم.

فلما أحكم صنعتها وترتيبها وادارها فظهر الوجود مرتوقا فأراد احلق فتقه ففصل بني 
أي ميز بعضها عن  [30األنبياء:]﴾من زن رن﴿ :السماء واألرض كما قال تعاىل

كنان من املركبات: بعض فأخذت السماء علوا دخانا فحدث فيما بني السماء واألرض ر
بارد رطب فلم يكن له قوة الصعود فبقي على  ألنهالركن الواحد املاء املركب مما يلي األرض 

نه مما يلي السماء أل كره االثرياليبوسة عليها واالخر النار وهي أاألرض متسكه مبا فيها من 
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ل حرارته واليبوسة ج األرض فبقي مما يلي السماء من أحار يابس فلم يكن له طبع النزول اىل
بني النار واملاء ركن اهلواء من حرارة النار ورطوبة املاء فال يستطيع  متسكه هناك وحدث ما

ن طلبت الرطوبة تنزله إىل أن طوبة مينعه أن يكون حبيث النار وإأن يلحث بالنار فإن ثقل الر
يكون بني املاء والنار ألهنما يكون حبيث املاء متنعه احلرارة من النزول فلما متانعا مل يبق إال أن 

يتجاذبانه على السواء فذلك املسمى هواء. فقد بان لك مراتب العناصر وماهيتها ومن أين 
 ظهرت واصل الطبيعة.

ملعنوي النكاح ذا اهوملا دارت األفالك وخمضت األركان مبا محلته مما ألقت فيها يف 
لعامل مم االركن فظهرت أ وظهرت املولدات من كل ركن حبسب ما يقتضيه حقيقة ذلك

نشأة هرت الظبلة وظهرت احلركة املنكوسة واحلركة األفقية فلما انتهى احلكم إىل السن
سويا  ه خلقاجسم اإلنسانية بتقدير العزيز العليم فأنشأ اهلل عز وجل اإلنسان من حيث

ل ف سنة وينتقبعة آالسصري وأعطاه احلركة املستقيمة وجعل اهلل هلا من الوالية يف العامل العن
 [47األنبياء:]﴾ٌّ ٰى ٰر  ٰذ﴿احلكم إىل امليزان وهو زمان القيامة وفيه يضع اهلل 

زين يا شرع املوا الدندل يففال تظلم نفس شيئا وملا مل يكن احلكم له مبا أودع اهلل فيه من الع
ا ياء وملاألول ا منفلم يعمل هبا إال القليل من الناس وهم النبيون خاصة ومن كان حمفوظ

 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ﴿كانت القيامة حمل سلطان امليزان مل تظلم نفس شيئا قال اهلل تعاىل 
 ىب نب﴿يعين من العمل  ﴾يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ

 .[47]األنبياء:﴾يب
وملا كان للعذراء السبعة من األعداد كانت هلا السبعة والسبعون والسبعمائة من 

 رت يب ىب نب﴿فقال تعاىل األعداد يف تضاعف األجور وضرب األمثال يف الصدقات 
 لك  اك يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت
إىل سبعة آالف إىل سبعني ألفا إىل سبعمائة ألف إىل ما ال هناية له ولكن  [261البقرة:]﴾مك

فرضا ألن منتهى عشر  اثينرة يف الفلك األطلس من حساب السبعة وإمنا كانت الفروض املقد
الواحد إىل العشرة إىل املائة وهو احلادي عشر إىل  عشر امسا وهو من اثينأمساء العدد إىل 

األلف وهو الثاين عشر وليس وراءه مرتبة أخرى ويكون التركيب فيها بالتضعيف إىل ما ال 
هناية له هبذه األمساء خاصة ويدخل الناس اجلنة والنار وذلك يف أول احلادية إحدى عشرة 

يبقى يف النار من خيرج بشفاعة وال بعناية  درجة من اجلوزاء وتستقر كل طائفة يف دارها وال
إهلية ويذبح املوت بني اجلنة والنار ويرجع احلكم يف أهل اجلنة حبسب ما يعطيه األمر اإلهلي 
الذي أودع اهلل يف حركات الفلك األقصى وبه يقع التكوين يف اجلنة حبسب ما تعطيه نشأة 

كة واحدة وآثارها ختتلف حبسب القوابل الدار اآلخرة فإن احلكم أبدا يف القوابل فإن احلر
وسبب ذلك حىت ال يستقل أحد من اخللق بفعل وال بأمر دون مشاركة فيتميز بذلك فعل اهلل 
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الذي يفعل ال مبشاركة من فعل املخلوق فاملخلوق أبدا يف حمل االفتقار والعجز واهلل الغين 
 العزيز.

اىل يف هلل تعادعه إلهلي الذي أوويكون احلكم يف أهل النار حبسب ما يعطيه األمر ا
األنوار  طموسةوامل حركات الفلك األقصى ويف الكواكب الثابتة ويف سباحة الدراري السبعة
النار  رب حكمفيق فهي كواكب لكنها ليست بثواقب فاحلكم يف النار خالف احلكم يف اجلنة

 جن مم خم حم﴿من حكم الدنيا فليس بعذاب خالص وال بنعيم خالص وهلذا قال تعاىل 
لذين هم أهلها اأما أهل النار " :قال  فلم خيلصه إىل أحد الوجهني وكذلك [74طه:]﴾حن

 ."فإهنم ال ميوتون فيها وال حييون
ا مه بقي ك أنوقد قدمنا يف الباب الذي قبل هذا صورة النعيم والعذاب وسبب ذل

ما تغري  لى قدرعنه م أودع اهلل عليهم يف األفالك وحركات الكواكب من األمر اإلهلي وتغري
نقص وزيادة ها بمن صور األفالك بالتبديل ومن الكواكب بالطمس واالنتثار فاختلف حكم

 .ألن التغيري وقع يف الصور ال يف الذوات
واعلم أن اهلل تعاىل ملا تسمى بامللك رتب العامل ترتيب اململكة فجعل له خواص من 

 مب خب حب جب هئ  مئ خئ﴿عاىل بالذكر عباده وهم املالئكة املهيمة جلساء احلق ت
مث اختذ حاجبا من الكروبيني واحدا أعطاه علمه  [20-19األنبياء:]﴾مت خت  حت جت هب

يف خلقه وهو علم مفصل يف إمجال فعلمه سبحانه كان فيه جملى له ومسي ذلك امللك نونا فال 
ا ال يزال معتكفا يف حضرة علمه عز وجل وهو رأس الديوان اإلهلي واحلق من كونه عليم

مالئكته ملكا آخر دونه يف املرتبة مساه القلم وجعل منزلته دون النون  حيتجب عنه مث عني من
واختذه كاتبا فيعلمه اهلل سبحانه من علمه ما شاءه يف خلقه بوساطة النون ولكن من العلم 

علوم اإلمجايل ومما حيوي عليه العلم اإلمجايل علم التفصيل وهو من بعض علوم اإلمجال ألن ال
هلا مراتب من مجلتها علم التفصيل فما عند القلم اإلهلي من مراتب العلوم اجململة إال علم 
التفصيل مطلقا وبعض العلوم املفصلة ال غري واختذ هذا امللك كاتب ديوانه وجتلى له من امسه 

ه القادر فأمده من هذا التجلي اإلهلي وجعل نظره إىل جهة عامل التدوين والتسطري فخلق ل
لوحا وأمره أن يكتب فيه مجيع ما شاء سبحانه أن جيريه يف خلقه إىل يوم القيامة خاصة 
وأنزله منه منزلة التلميذ من األستاذ فتوجهت عليه هنا اإلرادة اإلهلية فخصصت له هذا القدر 
من العلوم املفصلة وله جتليان من احلق بال واسطة وليس للنون سوى جتل واحد يف مقام 

ه ال يدل تعدد التجليات وال كثرهتا على األشرفية وإمنا األشرف من له املقام األعم أشرف فإن
فأمر اهلل النون أن ميد القلم بثالمثائة وستني علما من علوم اإلمجال حتت كل علم تفاصيل 
ولكن معينة منحصرة مل يعطه غريها يتضمن كل علم إمجايل من تلك العلوم ثالمثائة وستني 
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التفصيل فإذا ضربت ثالمثائة وستني يف مثلها فما خرج لك فهو مقدار علم  علما من علوم
اهلل تعاىل يف خلقه إىل يوم القيامة خاصة ليس عند اللوح من العلم الذي كتبه فيه هذا القلم 

 أكثر من هذا ال يزيد وال ينقص.
ة جمملة كل درجورجة دوهلذه احلقيقة اإلهلية جعل اهلل الفلك األقصى ثالمثائة وستني 

لقه خا يظهره يف حانه مم سبملا حتوي عليه من تفصيل الدقائق والثواين والثوالث إىل ما شاء اهلل
لق على عامل اخل ن يويلمر أأمث إن اهلل سبحانه وتعاىل  إىل يوم القيامة ومسي هذا القلم الكاتب

ثين عشر قصى اك األاثين عشر واليا يكون مقرهم يف الفلك األقصى منا يف بروج فقسم الفل
اهلل إليها  أنزهلمفينة قسما جعل كل قسم منها برجا لسكىن هؤالء الوالة مثل أبراج سور املد
حملفوظ للوح اابني وفنزلوا فيها كل وال على ختت يف برجه ورفع اهلل احلجاب الذي بينهم 

وم اخللق إىل ي  عاملهم يففرأوا فيه مسطرا أمساءهم ومراتبهم وما شاء احلق أن جيريه على أيدي
جعل اهلل  غري مث يتالقيامة فارتقم ذلك كله يف نفوسهم وعلموه علما حمفوظا ال يتبدل وال

ني ل حاجبني كبلكل واحد من هؤالء الوالة حاجبني ينفذان أوامرهم إىل نواهبم وجعل 
ابا اهلل حج جعلهم لذيناسفريا ميشي بينهما مبا يلقى إليه كل واحد منهما وعني اهلل هلؤالء 

اليت  لعشرون منزلةنية والثمااهلؤالء الوالة يف الفلك الثاين منازل يسكنوهنا وأنزهلم إليها وهي 
ينزل  يعين يف سريه [39يس:]﴾مغ جغ مع﴿تسمى املنازل اليت ذكرها اهلل يف كتابه فقال 

وسري  بسريه ﴾يك﴿كل ليلة منزلة منها إىل أن ينتهي إىل آخرها مث يدور دورة أخرى 
فصله احلق  [12اإلسراء:]﴾من زن رن مم اميل ىل  مل﴿ا واخلنس الشمس فيه

 الفلك لذين يفاالة لنا تفصيال فاسكن يف هذه املنازل هذه املالئكة وهم حجاب أولئك الو
 .األقصى

مث إن اهلل تعاىل أمر هؤالء الوالة أن جيعلوا نوابا هلم ونقباء يف السموات السبع يف كل 
صاحل العامل العنصري مبا يلقون إليهم هؤالء الوالة مساء نقيبا كاحلاجب هلم ينظر يف م

فجعل اهلل أجسام هذه الكواكب  [12فصلت:]﴾ جنيم ىم مم خم حم﴿ويأمروهنم به وهو قوله 
النقباء أجساما نرية مستديرة ونفخ فيها أرواحها وأنزهلا يف السموات السبع يف كل مساء 

الثين عشر واليا بوساطة واحد منهم وقال هلم قد جعلتكم تستخرجون ما عند هؤالء ا
احلجاب الذين هم مثانية وعشرون كما يأخذ أولئك الوالة عن اللوح احملفوظ مث جعل اهلل 
لكل نقيب من هؤالء السبعة النقباء فلكا يسبح فيه هو له كاجلواد للراكب وهكذا احلجاب 

وهلم سدنة  هلم أفالك يسبحون فيها إذ كان هلم التصرف يف حوادث العامل واالستشراف عليه
وأعوان يزيدون على األلف وأعطاهم اهلل مراكب مساها أفالكا فهم أيضا يسبحون فيها وهي 

ء أصال من ملك السموات تدور هبم على اململكة يف كل يوم مرة فال يفوهتم من اململكة شي
 واألرض فيدور الوالة وهؤالء احلجاب والنقباء والسدنة كلهم يف خدمة هؤالء الوالة والكل
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 جي  ٰه مه جه هن من خن حن﴿مسخرون يف حقنا إذ كنا املقصود من العامل قال تعاىل 
 .[13اجلاثية:]﴾حي

وهكذا  أجلي ك منوأنزل اهلل يف التوراة يا ابن آدم خلقت األشياء من أجلك وخلقت
 يق ىق يف ىف﴿ ينبغي أن يكون امللك يستشرف كل يوم على أحوال أهل ملكه يقول تعاىل

 ﴾لك خك﴿بلسان حال ولسان مقال   [29الرمحن:]﴾ يثىث نث مث زث رث﴿ألنه  ﴾اك
 ىق يف ىف يث﴿فما له شغل إال هبا يقول تعاىل  [255البقرة:]﴾مل خل حل﴿حفظ العامل 

 ولوال وجود امللك ما مسي امللك [2الرعد:]﴾مب زب رب يئ﴿ [5السجدة:]﴾اك يق
   ﴾ جس مخ جخ مح جح﴿ملكا فحفظه مللكه حفظه لبقاء اسم امللك عليه وإن كان كما قال 

ن ال ل سلطاملضاف فكفما جاء باسم امللك فإن أمساء اإلضافة ال تكون إال با [97ن:ال عمرا]
م فقد عزل ليق هبيلذي ينظر يف أحوال رعيته وال ميشي بالعدل فيهم وال يعاملهم باإلحسان ا

 نفسه يف نفس األمر.
 اب ومااحلجوويف كتاب التنزالت املوصلية ذكرنا حديث هؤالء الوالة والنواب 

عطيه من تا ملا تعرضن الروحاين من ذلك ما اهلل عليه من التأثري يف العامل العنصريوالهم 
حد وهو باب وم األاب يبالطبيعة واألمور البدنية وتكلمنا فيها على كل ما ذكرناه مفصال يف 

م إىل يوم األيا سائرواإلمام وبينا ما بيد كل نائب من السبعة النقباء يف باب يوم األحد 
لروحانية القاب ه األينا مقامات أرواح األنبياء عليهم السالم يف ذلك وجعلنا هذالسبت وب

ه ما يتكلمون بوقيامة م الألرواح األنبياء عليهم السالم وبينا مراتبهم يف الرؤية واحلجاب يو
ترمجة القمر آدم و لسانيف أتباعهم من أهل السعادة والشقاء وذلك منه يف باب يوم اإلثنني ب

 .عا يف شأنه واهلل املؤيد واملوفق ال رب غريهوجاء بدي
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 يف معرفة بقاء الناس يف الربزخ بني الدنيا والبعث

 بييييييييين القياميييييييية والييييييييننيا لييييييييذي نظيييييييير

 تحيييوي ياييي  حكيييم ميييا قييين كيييان لييياحبرا

 لرييييييييا يايييييييي  الكييييييييب  قيييييييينام وسييييييييا نة

 لريييييا ماييييياب رحييييييب فييييي  الوايييييون بيييييال

 تقيييييييوب لاحيييييييق كييييييين والحيييييييق خالقريييييييا

 مةفيرييييييييا العاييييييييوم وفيرييييييييا كييييييييب قاليييييييي

 لييييييوال الخييييييياب لكنييييييا اليييييييوم فيييييي  ييييييينم 

 كييييييييييان سييييييييييا انرا إن كنييييييييييج تعقارييييييييييا

 ميييين الحييييروف لرييييا كيييياف اللييييفاج فمييييا

 

 مراتييييييييييب برزخييييييييييياج لرييييييييييا سييييييييييور 

 قبيييييب الممييييياج يايييييي  الييييييوم فيييييايتبروا

يييييييي  وال تَييييييييَذر    تبييييييييني العاائييييييييب ال ت ْبق 

 تقيييييييييييين ووييييييييييي  ال ييييييييييييين وال   ييييييييييير

 فكيييييييف يخييييييرج ييييييين  حكامرييييييا بشيييييير

 فيريييييييييا الييييييييينالئب واإلياييييييييياز والعبييييييييير

 وال انقهللاييييييي  اييييييير  فينيييييييا وال و ييييييير

 الشيييييييرع ايييييييا  بييييييي  والعقيييييييب والنظييييييير

 تنفيييييييك يييييييين ليييييييور إال  تيييييييج ليييييييور

 

 قوله  عىنهو مقولنا كان سلطاهنا برفع سلطاهنا أي سلطان اخليال هو عني كان و
ال من ة اخليحضر فهي خري وسلطاهنا مبتدأ تقدير الكالم سلطان "اعبد اهلل كأنك تراه"

 األلفاظ هو كان.
أن الربزخ عبارة عن أمر فاصل بني أمرين ال يكون متطرفا أبدا كاخلط الفاصل  اعلم

 [20-19الرمحن:]﴾  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿بني الظل والشمس وكقوله تعاىل 
أي ال خيتلط أحدمها باآلخر وإن عجز احلس عن الفصل بينهما والعقل يقضي  مم خمومعىن 

عقول هو الربزخ فإن أدرك باحلس فهو أحد أن بينهما حاجزا يفصل بينهما فذلك احلاجز امل
األمرين ما هو الربزخ وكل أمرين يفتقران إذا جتاورا إىل برزخ ليس هو عني أحدمها وفيه قوة 
كل واحد منهما وملا كان الربزخ أمرا فاصال بني معلوم وغري معلوم وبني معدوم وموجود 

الحا وهو معقول يف نفسه وبني منفي ومثبت وبني معقول وغري معقول مسي برزخا اصط
وليس إال اخليال فإنك إذا أدركته وكنت عاقال تعلم أنك أدركت شيئا وجوديا وقع بصرك 

ء رأسا وأصال فما هو هذا الذي أثبت له شيئية وجودية عليه وتعلم قط ما بدليل أنه ما مث شي
وال جمهول وال  ونفيتها عنه يف حال إثباتك إياها فاخليال ال موجود وال معدوم وال معلوم

منفي وال مثبت كما يدرك اإلنسان صورته يف املرآة يعلم قطعا أنه أدرك صورته بوجه ويعلم 
قطعا أنه ما أدرك صورته بوجه ملا يرى فيها من الدقة إذا كان جرم املرآة صغريا ويعلم أن 

يف غاية صورته أكرب من اليت رأى مبا ال يتقارب وإذا كان جرم املرآة كبريا فريى صورته 
الكرب ويقطع أن صورته أصغر مما رأى وال يقدر أن ينكر أنه رأى صورته ويعلم أنه ليس يف 
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املرآة صورته وال هي بينه وبني املرآة وال هو انعكاس شعاع البصرة إىل الصورة املرئية فيها 
من خارج سواء كانت صورته أو غريها إذ لو كان كذلك ألدرك الصورة على قدرها وما 

 ليه.هي ع
ويف رؤيتها يف السيف من الطول أو العرض يتبني لك ما ذكرنا مع علمه أنه رأى 
صورته بال شك فليس بصادق وال كاذب يف قوله إنه رأى صورته ما رأى صورته فما تلك 
الصورة املرئية وأين حملها وما شأهنا فهي منفية ثابتة موجودة معدومة معلومة جمهولة أظهر اهلل 

قيقة لعبده ضرب مثال ليعلم ويتحقق أنه إذا عجز وحار يف درك حقيقة هذا سبحانه هذه احل
وهو من العامل ومل حيصل عنده علم حبقيقته فهو خبالقها أعجز وأجهل وأشد حرية ونبهه 
بذلك أن جتليات احلق له أرق وألطف معىن من هذا الذي قد حارت العقول فيه وعجزت 

ن تقول هل هلذا ماهية أو ال ماهية له فإهنا ال تلحقه عن إدراك حقيقته إىل أن بلغ عجزها أ
ء وال بالعدم احملض وقد أدرك البصر شيئا ما وال بالوجود احملض وقد علمت أنه ما مث شي

وإىل مثل هذه احلقيقة يصري اإلنسان يف نومه وبعد موته فريى األعراض  باإلمكان احملض
 يشك فيها واملكاشف يرى يف يقظته ما يراه صورا قائمة بنفسها ختاطبه وخياطبها أجسادا ال

النائم يف حال نومه وامليت بعد موته كما يرى يف اآلخرة صور األعمال توزن مع كوهنا 
أعراضا ويرى املوت كبشا أملح بذبح واملوت نسبة مفارقة عن اجتماع فسبحان من جيهل 

اس من يدرك ومن الن [18ال عمران:]﴾مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ﴿فال يعلم ويعلم فال جيهل 
هذا املتخيل بعني احلس ومن الناس من يدركه بعني اخليال وأعين يف حال اليقظة وأما يف النوم 
فبعني اخليال قطعا فإذا أراد اإلنسان أن يفرق يف حال يقظته حيث كان يف الدنيا أو يوم 

الختالفه يف القيامة فلينظر إىل املتخيل وليقيده بنظره فإن اختلفت عليه أكوان املنظور إليه 
التكوينات وهو ال ينكر أنه ذلك بعينه وال يقيده النظر عن اختالف التكوينات فيه كالناظر 
إىل احلرباء يف اختالف األلوان عليها فذلك عني اخليال بال شك ما هو عني احلس فأدركت 

ارية اخليال بعني اخليال ال بعني احلس وقليل من يتفطن إىل هذا ممن يدعي كشف األرواح الن
والنورية إذا متثلت لعينه صورا مدركة ال يدري مبا أدركها هل بعني اخليال أو بعني احلس 
وكالمها أعين اإلدراكني حباسة العني فإهنا تعطي اإلدراك بعني اخليال وبعني احلس وهو علم 

يل دقيق أعين العلم بالفصل بني العينني وبني حاسة العني وعني احلس وإذا أدركت العني املتخ
ومل تغفل عنه ورأته ال ختتلف عليه التكوينات وال رأته يف مواضع خمتلفات معا يف حال 
واحدة والذات واحدة ال يشك فيها وال انتقلت وال حتولت يف أكوان خمتلفة فتعلم أهنا 
حمسوسة ال متخيلة وأنه أدركها بعني احلس ال بعني اخليال ومن هنا يعرف إدراك اإلنسان يف 

ما  تعاىل وهو منزه عن الصورة واملثال وضبط اإلدراك إياه وتقييده ومن هنا تعرف املنام ربه
ورد يف اخلرب الصحيح من كون الباري يتحلى يف أدىن صورة من اليت رأوه فيها ويف حتوله يف 
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صورة يعرفوهنا وقد كانوا أنكروه وتعوذوا منه فيعلم بأي عني تراه فقد أعلمتك أن اخليال 
ريد بعني اخليال أو يدرك بالبصر وما الصحيح يف ذلك حىت نعتمد عليه ولنا يف يدرك بنفسه ن

 :ذلك
 إذا تاايييييييييييييييييييييييييييييييييي  حبيبيييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 بعينيييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ال بعينيييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 

 بييييييييييييييييييييييييييييييييييي ي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييين  راع 

 فميييييييييييييييييييييييا ييييييييييييييييييييييييراع سيييييييييييييييييييييييواع

 

ص ومل خي [103االنعام:]﴾خي  حي جي﴿تنزيها ملقامه وتصديقا بكالمه فإنه القائل 
 بحانه أراه يفسبعينه اه فققة فال يدركه سودارا من دار بل أرسلها آية مطلقة ومسألة معينة حم

تبه فلقد ذا وانثل هماخلرب الصحيح كنت بصره الذي يبصر به فتيقظ أيها الغافل النائم عن 
ا بالعناية قول إمالع فتحت عليك بابا من املعارف ال تصل إليه األفكار لكن تصل إىل قبوله

 أن ذلك خارج ويعلم تجليلعقل ما يعطيه الاإلهلية أو جبالء القلوب بالذكر والتالوة فيقبل ا
نشأه أالذي  عاىلعن قوة نفسه من حيث فكره وأن فكره ال يعطيه ذلك أبدا فيشكر اهلل ت

لك ليعلم أن ياء وذألولانشأة يقبل هبا مثل هذا وهي نشأة الرسل واألنبياء وأهل العناية من 
فهي  لبابمن خلف هذا اقبوله أشرف من فكره فتحقق يا أخي بعد هذا من يتجلى لك 

 .مسألة عظيمة حارت فيها األلباب
تقل إليها ليت تنية امث إن الشارع وهو الصادق مسي هذا الباب الذي هو احلضرة الربزخ
نفخ يف صاد فيبال بعد املوت ونشهد نفوسنا فيها بالصور والناقور والصور هنا مجع صورة

الصفات حوال وف األعليه األمساء الختالالصور وينقر يف الناقور وهو هو بعينه واختلفت 
قائق فلي احليدته واختلفت الصفات فاختلفت األمساء فصارت أمساؤه كهو حيار فيها من عا

لناقور أصل ر أو اناقوء فإنه ال يتحقق له أن النقر أصل يف وجود اسم الوال يرمى منها بشي
الفعل  شتق منر مر أو املصديف وجود اسم النقر كمسألة النحوي هل الفعل مشتق من املصد

   : قولهبقاق ء آخر حىت ال يشبه مسألة النحوي يف االشتمث فارق مسألة النحوي بشي
نفخ لومل يقل يف املنفوخ فيه فهل كونه صورا أصل يف وجود ا [73:األنعام]﴾مكلك خك حك﴿

 أو وجود نفخ أصل يف وجود اسم الصور.
وقال يف عيسى  [29احلجر:]﴾جف مغ﴿وملا ذكر اهلل تعديل صورة اإلنسان قال 

  فظهرت الصورة فوقعت احلرية  [91األنبياء:]﴾خم حم جم يل﴿قبل خلق صورته
ما هو األصل هل الصورة يف وجود النفخ أو النفخ يف وجود الصورة فهذا من ذلك القبيل 

يف الوقت املذكور يف حال التمثل بالبشر ومرمي قد ختيلت أنه بشر  وال سيما وجربيل 
ته بالبصر احلسي أو بعني اخليال فتكون ممن أدرك اخليال باخليال وإذا كان هذا فهل أدرك
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صورة حسية حقيقة فال يكون  فينفتح عليك ما هو أعظم وهو هل يف قوة اخليال أن يعطي
للحس فضل على اخليال ألن احلس يعطي الصور للخيال فكيف يكون املؤثر فيه مؤثرا فيمن 

يما هو مؤثر فيه وهذا حمال عقال فتفطن هلذه الكنوز فإن كنت هو مؤثر فيه فما هو مؤثر ف
 .حصلتها ما يكون يف العامل أعين منك إال من يساويك يف ذلك

من نور ألقمه  هو قرن" :ملا سئل عن الصور ما هو فقال  أن رسول اهلل  واعلم
 يق وهوض اسعوفأخرب أن شكله شكل القرن فوصف بالسعة والضيق فإن القرن  "،إسرافيل

نذكره إن سفله ون وأعندنا على خالف ما يتخيله أهل النظر يف الفرق بني ما هو أعلى القر
ء من األكوان  شيالسعة شاء اهلل بعد هذا يف هذا الباب فاعلم إن سعة هذا القرن يف غاية ال

 حملضلعدم اء ويتصور اء وعلى ما ليس بشيأوسع منه وذلك أنه حيكم حبقيقته على كل شي
ي من أ لنيب يقول ا واحملال والواجب واإلمكان وجيعل الوجود عدما والعدم وجودا وفيه

تواجهه  ك وأنتقبلت أي خنيله يف واهلل يف قبلة املصلي "اعبد اهلل كأنك تراه"حضرة هذا 
 .دبأت األا أسلتراقبه وتستحيي منه وتلزم األدب معه يف صالتك فإنك إن مل تفعل هذ

أنك كال لك قما  ارع علم أن عندك حقيقة تسمى اخليال هلا هذا احلكمفلوال أن الش
 ما أدرك شيئافالبصر يه وتراه ببصرك فإن الدليل العقلي مبنع من كان فإنه حييل بدليله التشب

لك  ملشروعالتك سوى اجلدار فعلمنا إن الشارع خاطبك أن تتخيل أنك تواجه احلق يف قب
ء حقيقته وعينه فقد ووجه الشي [115البقرة:]﴾ننمن زن رن مم ام﴿استقباهلا واهلل يقول 

أما ما فيه اسعا وان وصور اخليال من يستحيل عليه بالدليل العقلي الصورة والتصور فلهذا ك
النسب نوية واملعمن الضيق فإنه ليس يف وسع اخليال أن يقبل أمرا من األمور احلسية و

عط حقيقته ترة مل ري صوأن يدرك شيئا من غواإلضافة وجالل اهلل وذاته إال بالصورة ولو رام 
د اين عن املواد املعجير ذلك ألنه عني الوهم ال غريه فمن هنا هو ضيق يف غاية الضيق فإنه ال

لي جيحلسية اصور ء إليه فإنه من احلس أخذ الصور ويف الأصال وهلذا كان احلس أقرب شي
د وبالفعال الوجو طالقم التقييد وبإاملعاين فهذا من ضيقه وإمنا كان هذا حىت ال يتصف بعد

 ت.فاخليال أوسع املعلوما [11الشورى:]﴾ىهمه جه ين﴿ملا يريد إال اهلل تعاىل وحده 
جمردة  ملعاينبل اء قد عجز أن يقومع هذه السعة العظيمة اليت حيكم هبا على كل شي

سالم يف اإليرى وؤلؤ عن املواد كما هي يف ذاهتا فريى العلم يف صورة لنب أو عسل ومخر ول
ق يرى احليد وصورة قبة وعمد ويرى القرآن يف صورة مسن وعسل ويرى الدين يف صورة ق

ا أوجد ليم مبعالق يف صورة إنسان ويف صورة نور فهو الواسع الضيق واهلل واسع على اإلط
أي بني األمور على ما  [50طه:]﴾مث هت مت هب مب  هئ﴿اهلل عليه خلقه كما قال تعاىل 

 .ء خلقهكل شيهي عليه بإعطاء 
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رك ما أد لنوروأما كون القرن من نور فإن النور سبب الكشف والظهور إذ لوال ا
كرناه ذن كما ء أي أمر كاالبصر شيئا فجعل اهلل هذا اخليال نورا يدرك به تصوير كل شي

خلوقات يع املن مجفنوره ينفذ يف العدم احملض فيصوره وجودا فاخليال أحق باسم النور م
ني يال ال نور عني اخلور عبالنورية فنوره ال يشبه األنوار وبه تدرك التجليات وهو ن املوصوفة

الذي  لك وهوذعلم ياحلس فافهم فإنه ينفعك معرفة كونه نورا فتعلم اإلصابة فيه ممن ال 
طاه اهلل لذي أعاايل يقول هذا خيال فاسد وذلك لعدم معرفة هذا القائل بإدراك النور اخلي

ه ال إليه م لغرياحلكهذا القائل خيطئ احلس يف بعض مدركاته وإدراكه صحيح و تعاىل كما إن
لغريه  احلكم إمناوفاحلاكم أخطأ ال احلس كذلك اخليال أدرك بنوره ما أدرك وما له حكم 

 .لهيح كوهو العقل فال ينسب إليه اخلطاء فإنه ما مث خيال فاسد قط بل هو صح
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 ة البعثيف معرفة القيامة ومنازهلا وكيفي

يييييَن  َْلييييَف َسيييينَة    يييييوم المعييييارج ميييين َخْمس 

 و األر  مييييييين حيييييييذر يايييييييي  سييييييياورو

 فكيييييييييين اريبييييييييييا وال تييييييييييركن ل ائفيييييييييية

 و إن ر يييييييييج اميييييييير  يسييييييييع  لمفسيييييييينو

 و لتعتليييييم حيييييذرا بيييييالكرف مييييين رايييييب

 قيييييين ميييييين خ وتيييييي  فيييييي  اييييييير  ايتيييييي 

 

 ي يييييييير يييييييين كيييييييب نيييييييوام بييييييي  وسييييييين  

 ال ت خييييييذنرا لمييييييا يقهللايييييي  اإلليييييي  سيييييين 

 لسيييييين الاسيييييين ميييييين الخييييييوارج  وييييييب األ

 فخييييييذ يايييييي  ييييييينع تاييييييزى بيييييي  حسيييييينة

 تريييييييييك فتنتيييييييي  يومييييييييا كم ييييييييب سيييييييين 

 و ليييييم ييييييزب فييييي  ويييييواع خالعيييييا رسيييييين 

 

لعاملني يف ام لرب بورهقاعلم أنه إمنا مسي هذا اليوم يوم القيامة لقيام الناس فيه من 
ء ا جاأيضا إذ قيامهمب ولالنشأة اآلخرة اليت ذكرناها يف الربزخ يف الباب الذي قبل هذا البا

 [6املطففني:]﴾مم خم حم جم يل﴿احلق للفصل والقضاء واْلَمَلُك َصفًّا َصفًّا قال اهلل تعاىل 
القهر  له صفةفالك أي من أجل رب العاملني حني يأيت وجاء باالسم الرب إذ كان الرب امل

د يف ما سريكليوم امن الغضب يف ذلك  البدوله صفة الرمحة ومل يأت باالسم الرمحن ألنه 
الرمحة  ن صفاتست ممن احلساب واإلتيان جبهنم واملوازين وهذه كلها لي البدلباب وهذا ا

يه أغلب وهو فلرمحة اكون املطلقة اليت يطلبها االسم الرمحن غري أنه سبحانه أتى باسم إهلي ت
ة على ما ل الرمحن فضاالسم الرب فإنه من اإلصالح والتربية فتقوى ما يف املالك والسيد م

فأول ما أبني  لناسالقهر فتسبق رمحته غضبه ويكثر التجاوز عن سيئات أكثر ا فيه من صفة
رض لى األعطها وأقول ما قال اهلل يف ذلك اليوم من امتداد األرض وقبض السماء وسقو

صورهتا  وتبدل ألرضاء الرب يف ذلك اليوم وأين يكون اخللق حني متد ء املالئكة وجميوجمي
  َّ مض خض حض ُّٱشأهنا مث أسوق حديث مواقف القيامة يف  ء جهنم وما يكون منوجتي

 وحديث الشفاعة.
وعن عبد اهلل بن مسعود قال كنت جالسا عند علي بن أيب طالب كرم اهلل وجهه 

فقال علي  وعنده عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنه وحوله عدة من أصحاب رسول اهلل 
مسني موقفا كل موقف منها ألف سنة إن يف القيامة خل قال رسول اهلل "كرم اهلل وجهه 

فأول موقف إذا خرج الناس من قبورهم يقومون على أبواب قبورهم ألف سنة عراة حفاة 
جياعا عطاشا فمن خرج من قربه مؤمنا بربه مؤمنا بنبيه مؤمنا جبنته وناره مؤمنا بالبعث 

ن عند ربه جنا وفاز م والقيامة مؤمنا بالقضاء والقدر خريه وشره مصدقا مبا جاء به حممد 
ء من هذا بقي يف جوعه وعطشه وغمه وكربه ألف سنة حىت وغنم وسعد ومن شك يف شي
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يقضي اهلل فيه مبا يشاء مث يساقون من ذلك املقام إىل احملشر فيقفون على أرجلهم ألف عام يف 
أيديهم  سرادقات النريان يف حر الشمس والنار عن أمياهنم والنار عن مشائلهم والنار من بني

وسهم وال ظل إال ظل العرش فمن لقي اهلل تبارك والنار من خلفهم والشمس من فوق رؤ
بريئا من الشرك ومن السحر وبريئا من إهراق دماء  وتعاىل شاهدا له باإلخالص مقرا بنبيه 

املسلمني ناصحا هلل ولرسوله حمبا ملن أطاع اهلل ورسوله مبغضا ملن عصى اهلل ورسوله استظل 
ء من هذه الذنوب الرمحن وجنا من غمه ومن حاد عن ذلك ووقع يف شي ظل عرش حتت

ء من دينه بقي ألف سنة يف احلر واهلم والعذاب بكلمة واحدة أو تغري قلبه أو شك يف شي
حىت يقضي اهلل فيه مبا يشاء مث يساق اخللق إىل النور والظلمة فيقيمون يف تلك الظلمة ألف 

ء من النفاق ومل يشك رك وتعاىل مل يشرك به شيئا ومل يدخل يف قلبه شيعام فمن لقي اهلل تبا
ء من أمر دينه وأعطى احلق من نفسه وقال احلق وأنصف الناس من نفسه وأطاع اهلل يف شي

يف السر والعالنية ورضي بقضاء اهلل وقنع مبا أعطاه اهلل خرج من الظلمة إىل النور يف مقدار 
ء منها بقي يف الغم واهلم د جنا من الغموم كلها ومن خالف يف شيطرفة العني مبيضا وجهه ق

 ".ألف سنة مث خرج منها مسودا وجهه وهو يف مشيئة اهلل يفعل به ما يشاء
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 يف معرفة اجلنة ومنازهلا ودرجاتها وما يتعلق بهذا الباب

 مراتييييييب الانيييييية المحسوسيييييية انقسييييييمج

 فكييييييييييب ذي يمييييييييييب تاييييييييييري ركائبيييييييييي 

 نفرقيييييييجوانييييييية االختلالييييييياج التييييييي  ا

   برييييييانييييييور الكواكييييييب كنييييييا نستهللايييييي 

 ليييييو  ن ايييييير ليييييرا  العييييير  مركبنيييييا

 فليييييييالـ العميييييييب المشيييييييروع يظررويييييييا

 

 إليييييييييي  منييييييييييازب واأليميييييييييياب ت ابرييييييييييا 

 بيييييييييي  إليرييييييييييا ورسييييييييييب   تحابرييييييييييا

 لامكييييييييرمين انييييييييان الييييييييور  تعقبرييييييييا

 ونورنييييييا اليييييييوم فيييييي  ييييييينن مكوكبرييييييا

 لييييييييزاب ينيييييييين ورون الشييييييييرع مركبرييييييييا

 نييييييورا وميييييين ذاتيييييي  اإلاييييييالب يكسييييييبرا

 

قلهما معا عقل يعوال اعلم أيدنا اهلل وإياك أن اجلنة جنتان جنة حمسوسة وجنة معنوية
ناطقة نفس الوال كما إن العامل عاملان عامل لطيف وعامل كثيف وعامل غيب وعامل شهادة

ا وما وصلت وفكره ظرهاناملخاطبة املكلفة هلا نعيم مبا حتمله من العلوم واملعارف من طريق 
نية النفس احليواناله با يمماألدلة العقلية ونعيم مبا حتمله من اللذات والشهوات إليه من ذلك ب

 لق هباتتع من طريق قواها احلسية من أكل وشرب ونكاح ولباس وروائح ونغمات طيبة
ان جوه حست وواألمساع ومجال حي يف صورة حسنة معشوقة يعطيها البصر يف نساء كاعبا

و ه طبيعتها ولتلتذ بقة فل ذلك تنقله احلواس إىل النفس الناطوألوان متنوعة وأشجار وأهنار ك
ن ملوجه اجلميل لتذ بايوان مل يلتذ به إال الروح احلساس احليواين ال النفس الناطقة لكان احلي

حليوان يلتذ ائا من ر شياملرأة املستحسنة والغالم احلسن الوجه واأللوان واملصاغ فلما مل ن
احلسية مما  القوة عطيهإن النفس الناطقة هي اليت تلتذ جبميع ما ت ء من ذلك علمنا قطعابشي

 تشاركها يف إدراكه احليوانات ومما ال تشاركها فيه.
واعلم أن اهلل خلق هذه اجلنة احملسوسة بطالع األسد الذي هو اإلقليد وبرجه هو 

ي من صفة األسد وخلق اجلنة املعنوية اليت هي روح هذه اجلنة احملسوسة من الفرح اإلهل
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 

ألها من الساكنني اللطيفة اإلنسانية واجلنة أيضا أشد تنعما بأهلها الداخلني فيها وهلذا تطلب م
فوصفها  "أن اجلنة اشتاقت إىل بالل وعلي وعمار وسلمان" :وقد ورد يف خرب عن النيب 

بالشوق إىل هؤالء وما أحسن موافقة هذه األمساء ملا يف شوقها من املعاين فإن الشوق من 
رجل املشتاق فيه ضرب أمل لطلب اللقاء وبالل من أبل الرجل من مرضه واستبل ويقال بل ال

من دائه وبالل معناه وسلمان من السالمة من اآلالم واألمراض وعما رأى بعمارهتا بأهلها 
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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 

األمساء األربعة لصورة حال اجلنة حني وصفها بالشوق إىل هؤالء األصحاب من هذه 
 .املؤمنني

من  ألكابرهم اووالناس على أربع مراتب يف هذه املسألة فمنهم من يشتهي ويشتهي 
ال األحو صحابرجال اهلل من رسول ونيب وويل كامل ومنهم من يشتهي وال يشتهي وهم أ

ة األوىل الطبق م دونجالل اهلل الذين غلب معناهم على حسهم وهمن رجال اهلل املهيمون يف 
شتهي ن ال يمنهم فإهنم أصحاب أحوال ومنهم من يشتهي وال يشتهي وهم عصاة املؤمنني وم

ء  خامس هلؤالوسة والحملسوال يشتهي وهم املكذبون ِبَيو ِم الدِّيِن والقائلون بنفي اجلنة ا
دخلها يليت ثالث جنات جنة اختصاص إهلي وهي ا واعلم أن اجلنات األربعة األصناف

ىل ارخا إصتهل األطفال الذين مل يبلغوا حد العمل وحدهم من أول ما يولد إىل أن يس
هلها ومن أ شاء انقضاء ستة أعوام ويعطي اهلل من شاء من عباده من جنات االختصاص ما

ومن مل تصل  لفتراتاهل هلها أاجملانني الذين ما عقلوا ومن أهلها أهل التوحيد العلمي ومن أ
من املؤمنني وذكرنا  ممن إليهم دعوة رسول واجلنة الثانية جنة مرياث يناهلا كل من دخل اجلنة
ال وهي اليت األعم جنة وهي األماكن اليت كانت معينة ألهل النار لو دخلوها واجلنة الثالثة

جلنة أكثر ه من ان لتفاضل كاينزل الناس فيها بأعماهلم فمن كان أفضل من غريه يف وجوه ال
الة فما من ذه احلم هبوسواء كان الفاضل دون املفضول أومل يكن غري أنه فضله يف هذا املقا

 واهلمتضي أحا تقعمل من األعمال إال وله جنة ويقع التفاضل فيها بني أصحاهبا حبسب م
ا وطئت إىل اجلنة فم تينيا بالل مب سبق" :أنه قال لبالل ورد يف احلديث الصحيح عن النيب 

ال وضأت وال تإمنها موضعا إال مسعت خشخشتك أمامي فقال يا رسول اهلل ما أحدثت قط 
جنة خمصوصة هبذا  فعلمنا أهنا كانت "،هبما توضأت إال صليت ركعتني فقال رسول اهلل 

أين  دي حتجبين منمب نلت أن تكون مطرقا بني ي" :يقول لبالل العمل فكان رسول اهلل 
ة وال نافلة فما من فريض "،هبما ك هذه املسابقة إىل هذه املرتبة فلما ذكر له ذلك قال له ل

 ا.ن دخلهماله وال فعل خري وال ترك حمرم ومكروه إال وله جنة خمصوصة ونعيم خاص ين
والتفاضل على مراتب فمنها بالسن ولكن يف الطاعة واإلسالم فيفضل الكبري السن 

كانا على مرتبة واحدة من العمل بالسن فإنه أقدم منه فيه ويفضل أيضا على الصغري السن إذا 
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 

صلي يف مسجد املدينة وكذلك الصالة يف مسجد املدينة املسجد احلرام أفضل من صالة امل
أفضل من الصالة يف املسجد األقصى وهكذا فضل الصالة يف املسجد األقصى على سائر 
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املساجد ويتفاضلون أيضا باألحوال فإن الصالة يف اجلماعة يف الفريضة أفضل من صالة 
ضل من إماطة األذى وقد الشخص وحده وأشباه هذا ويتفاضلون باألعمال فإن الصالة أف

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.
اع الرسل هم أتباء وم أن أهل اجلنة أربعة أصناف الرسل وهم األنبياء واألوليمث اعل

توحيد اهلل بعلماء وال على بصرية وبينة من رهبم واملؤمنون وهم املصدقون هبم عليهم السالم
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه﴿إنه ال إله إال هو من حيث األدلة العقلية قال اهلل تعاىل 

 ٰه مه﴿ىل م الذين أريده بالعلماء وفيهم يقول اهلل تعاوهؤالء ه [18ال عمران:]﴾ٰى ٰر
والطريق املوصلة إىل العلم باهلل طريقان ال  [11اجملادلة:]﴾مبهئ مئ هي مي خي  حي جي

 ثالث هلما ومن وحد اهلل من غري هذين الطريقني فهو مقلد يف توحيده.
ن نساطريق الكشف وهو علم ضروري حيصل عند الكشف جيده اإل :الطريق الواحدة

وى ما سإليه  ستندي نفسه ال يقبل معه شبهة وال يقدر على دفعه وال يعرف لذلك دليال يف
 إال بالدليل  يعرفالما  جيده يف نفسه إال أن بعضهم قال يعطي الدليل واملدلول يف كشفه فإنه

ة لكتاين مبدينا بن د اهللأن يكشف له عن الدليل وكان يقول هبذه املقالة صاحبنا أبو عب البدف
ن ذلك فإال كاس مسعت ذلك منه وأخرب عن حاله وصدق وأخطأ يف إن األمر ال يكون إف

ل إهلي ه عن جتلصل غريه جيد ذلك يف نفسه ذوقا من غري أن يكشف له عن الدليل وأما أن حي
 حيصل له وهم الرسل واألنبياء وبعض األولياء.

ا الطريق دون الطريق طريق الفكر واالستدالل بالربهان العقلي وهذ :والطريق الثاني
األول فإن صاحب النظر يف الدليل قد تدخل عليه الشبه القادحة يف دليله فيتكلف الكشف 
عنها والبحث عن وجه احلق يف األمر املطلوب وما مث طريق ثالث فهؤالء هم أولو العلم 

زيادة علم اهلل. ولفحول هذه الطبقة من العلماء بتوحيد اهلل داللة ونظر  الذين شهدوا بتوحيد
على التوحيد بتوحيد يف الذات بأدلة قطعية ال يعطاها كل أهل الكشف بل بعضهم قد 
يعطاها وهؤالء األربع الطوائف يتميزون يف جنات عدن عند رؤية احلق يف الكثيب األبيض 
وهم فيه على أربعة مقامات طائفة منهم أصحاب منابر وهي الطبقة العليا الرسل واألنبياء 

الثانية هم األولياء ورثة األنبياء قوال وعمال وحاال وهم على بينة من رهبم وهم والطائفة 
أصحاب األسرة والعرش والطبقة الثالثة العلماء باهلل من طريق النظر الربهاين العقلي وهم 
أصحاب الكراسي والطبقة الرابعة وهم املؤمنون املقلدون يف توحيدهم وهلم املراتب وهم يف 

 على أصحاب النظر العقلي وهم يف الكثيب عند النظر يتقدمون على املقلديناحلشر مقدمون 
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فإذا أراد اهلل أن يتجلى لعباده يف الزور العام نادى منادي احلق يف اجلنات كلها يا أهل اجلنان 
حي على املنة العظمى واملكانة الزلفى واملنظر األعلى هلموا إىل زيارة ربكم يف جنة عدن 

جنة عدن فيدخلوهنا وكل طائفة قد عرفت مرتبتها ومنزلتها فيجلسون مث يؤمر فيبادرون إىل 
باملوائد فتنصب بني أيديهم موائد اختصاص ما رأوا مثلها وال ختيلوه يف حياهتم وال يف جناهتم 
جنات األعمال وكذلك الطعام ما ذاقوا مثله يف منازهلم وكذلك ما تناولوه من الشراب فإذا 

 قوله  مل يلبسوا مثلها فيما تقدم ومصداق ذلكت عليهم من اخللع ماا من ذلك خلعفرغو
ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر فإذا فرغوا من ذلك فيها ما" :يف اجلنة

قاموا إىل كثيب من املسك األبيض فأخذوا منازهلم فيه على قدر علمهم باهلل ال على قدر 
جلنان ال مبشاهدة الرمحن فبينا هم على ذلك إذا بنور قد فإن العمل خمصوص بنعيم ا "،عملهم

هبرهم فيخرون سجدا فيسري ذلك النور يف أبصارهم ظاهرا ويف بصائرهم باطنا ويف أجزاء 
أبداهنم كلها ويف لطائف نفوسهم فريجع كل شخص منهم عينا كله ومسعا كله فريى بذاته 

يهم ذلك النور فيه يطيقون املشاهدة كلها ال تقيده اجلهات ويسمع بذاته كلها فهذا يعط
والرؤية وهي أمت من املشاهدة فيأتيهم رسول من اهلل يقول هلم تأهبوا لرؤية ربكم جل جالله 
فها هو يتجلى لكم فيتأهبون فيتجلى احلق جل جالله وبينه وبني خلقه ثالثة حجب حجاب 

احلجب فيقول اهلل جل  العزة وحجاب الكربياء وحجاب العظمة فال يستطيعون نظرا إىل تلك
جالله ألعظم احلجبة عنده ارفعوا احلجب بيين وبني عبادي حىت يروين فترفع احلجب فيتجلى 
هلم احلق جل جالله خلف حجاب واحد يف امسه اجلميل اللطيف إىل أبصارهم وكلهم بصر 

ب واحد فينفهق عليهم نور يسرى يف ذواهتم فيكونون به مسعا كلهم وقد أهبتهم مجال الر
 وأشرقت ذواهتم بنور ذلك اجلمال األقدس.

من حديث النقاش يف مواقف القيامة وهذا متامه فيقول اهلل جل  قال رسول اهلل 
سالم عليكم عبادي ومرحبا بكم حياكم اهلل سالم عليكم من الرمحن الرحيم احلي "جالله 
ب من طابت لكم اجلنة فطيبوا أنفسكم بالنعيم املقيم والثوا  مض خض حضالقيوم 

الكرمي واخللود الدائم أنتم املؤمنون اآلمنون وأنا اهلل املؤمن املهيمن شققت لكم امسا من 
أنتم أوليائي وجرياين وأصفيائي وخاصيت وأهل  [49األعراف:]﴾حس جس مخ جخ مح جح﴿أمسائي 

حمبيت ويف داري سالم عليكم يا معشر عبادي املسلمني أنتم املسلمون وأنا السالم وداري دار 
م سأريكم وجهي كما مسعتم كالمي فإذا جتليت لكم وكشفت عن وجهي احلجب السال

فامحدوين وادخلوا إىل داري غري حمجوبني عين ِبَسالم  آم ِننَي فردوا علي واجلسوا حويل حىت 
تنظروا إيل وتروين من قريب فأحتفكم بتحفي وأجيزكم جبوائزي وأخصكم بنوري وأغشيكم 

اكهكم بضحكي وأغلفكم بيدي وأمشكم روحي أنا ربكم جبمايل وأهب لكم من ملكي وأف
الذي كنتم تعبدوين ومل تروين وحتبوين وختافوين وعزيت وجاليل وعلوي وكربيائي وهبائي 
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وسناى إين عنكم راض وأحبكم وأحب ما حتبون ولكم عندي ما تشتهي أنفسكم وتلذ 
 وال حتتشموا وال أعينكم ولكم عندي ما تدعون وما شئتم وكل ما شئتم أشاء فاسألوين

تستحيوا وال تستوحشوا وإين أنا اهلل اجلواد الغين امللي الويف الصادق وهذه داري قد 
أسكنتكموها وجنيت قد أحبتكموها ونفسي قد أريتكموها وهذه يدي ذات الندى والطل 
مبسوطة ممتدة عليكم ال أقبضها عنكم وأنا أنظر إليكم ال أصرف بصري عنكم فاسألوين ما 

واشتهيتم فقد آنستكم بنفسي وأنا لكم جليس وأنيس فال حاجة وال فاقة بعد هذا وال  شئتم
بؤس وال مسكنة وال ضعف وال هرم وال سخط وال حرج وال حتويل أبدا سرمدا نعيمكم 

املاكثون املكرمون املنعمون وأنتم السادة األشراف الذين  نعيم األبد وأنتم اآلمنون املقيمون
م حمارمي فارفعوا إيل حوائجكم أقضها لكم وكرامة ونعمة قال فيقولون أطعتموين واجتنبت

 ىورض ربنا ما كان هذا أملنا وال أمنيتنا ولكن حاجتنا إليك النظر إىل وجهك الكرمي أبدا
نفسك عنا فيقول هلم العلي األعلى مالك امللك السخي الكرمي تبارك وتعاىل فهذا وجهي 

يه وأبشروا فإن نفسي عنكم راضية فتمتعوا وقوموا إىل بارز لكم أبدا سرمدا فانظروا إل
أزواجكم فعانقوا وأنكحوا وإىل والئدكم ففاكهوا وإىل غرفكم فادخلوا وإىل بساتينكم 
فتنزهوا وإىل دوابكم فاركبوا وإىل فرشكم فاتكئوا وإىل جواريكم وسراريكم يف اجلنان 

م فالبسوا وإىل جمالسكم فتحدثوا مث فاستأنسوا وإىل هداياكم من ربكم فأقبلوا وإىل كسوتك
قيلوا قائلة ال نوم فيها وال غائلة يف ظل ظليل وأمن مقيل وجماورة اجلليل مث روحوا إىل هنر 

 حم جم﴿الكوثر والكافور واملاء املطهر والتسنيم والسلسبيل والزجنبيل فاغتسلوا وتنعموا 
عبقري احلسان والفرش مث روحوا فاتكئوا على الرفارف اخلضر وال [29الرعد:]﴾مم  خم

 [33الواقعة:]﴾من  زن رن مم﴿املرفوعة يف الظل املمدود واملاء املسكوب والفاكهة الكثرية 
 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ مث تال رسول اهلل 

مث تال هذه اآلية  [58-55يس:]﴾ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين
إىل هنا انتهى حديث النقاش  "[24الفرقان:]﴾ا وَأح َسُن َمق يًلاَأص حاُب اْلَجنَّة  َيو َمئ ٍذ َخي ٌر ُمس َتَقرًّ﴿

 القيامة قبل هذا يف حديث املواقف.الذي أسندناه يف باب 
مث إن احلق تعاىل بعد هذا اخلطاب يرفع احلجاب ويتجلى لعباده فيخرون سجدا فيقول 

مبشاهديت  وسكم فليس هذا موطن سجوديا عبادي ما دعوتكم إال لتنعمواارفعوا رؤهلم 
ء بعد هذا فيقولون يا ربنا وأي فيمسكهم يف ذلك ما شاء اهلل فيقول هلم هل بقي لكم شي

ء بقي وقد جنيتنا من النار وأدخلتنا دار رضوانك وأنزلتنا جبوارك وخلعت علينا مالبس شي
كرمك وأريتنا وجهك فيقول احلق جل جالله بقي لكم فيقولون يا ربنا وما ذاك الذي بقي 

ول دوام رضاي عنكم فال أسخط عليكم أبدا فما أحالها من كلمة وما ألذها من بشرى فيق
ء كان لنا منه السماع فختم فأول شي [40:النحل]﴾ خس﴿فبدأ سبحانه بالكالم خلقنا فقال 
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مبا به بدأ فقال هذه املقالة فختم بالسماع وهو هذه البشرى وتتفاضل الناس يف رؤيته سبحانه 
تفاوتا عظيما على قدر علمهم فمنهم ومنهم مث يقول سبحانه ملالئكته ردوهم ويتفاوتون فيها 

إىل قصورهم فال يهتدون ألمرين ملا طرأ عليهم من سكر الرؤية وملا زادهم من اخلري يف 
طريقهم فلم يعرفوها فلوال أن املالئكة تدل هبم ما عرفوا منازهلم فإذا وصلوا إىل منازهلم 

والولدان فريون مجيع ملكهم قد كسي هباء ومجاال ونورا من تلقاهم أهلهم من احلور 
وجوههم أفاضوه إفاضة ذاتية على ملكهم فيقولون هلم لقد زدمت نورا وهباء ومجاال ما 
تركناكم عليه فيقول هلم أهلهم وكذا كم أنتم قد زدمت من البهاء واجلمال ما مل يكن فيكم 

 .عند مفارقتكم إيانا فينعم بعضهم ببعض
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 معرفة سر الشريعة ظاهرا وباطنا وأي اسم إهلي أوجدها يف

  اييييييييب الاايييييييييب ميييييييين الاايييييييييب اييييييييالال

 لمييييييييييييا ر ى يييييييييييييز اإلليييييييييييي  واييييييييييييونع

 و قييييييييييين ا مييييييييييي ن بنفسييييييييييي  متعيييييييييييززا

  نريييييييييي  إلييييييييييي  شييييييييييريعة معلييييييييييومة

 نييييييييييييانى العبييييييييييييين بفاقيييييييييييية وبذليييييييييييية

 

 فيييييييييي ب  الاايييييييييييب يشيييييييييياون اإلاييييييييييالال 

 يبيييييييييييييين اإلليييييييييييييي  يليييييييييييييياحب اإلنالال

 متابييييييييييييييييييرا متكبييييييييييييييييييرا مختيييييييييييييييييياال

 انرا إذالالف ذليييييييييييييييييييييييييييي  سييييييييييييييييييييييييييييا 

 ييييييييييا مييييييييين تبيييييييييارك اييييييييينع وتعيييييييييال 

 

 خل حل جل  مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف﴿قال اهلل عز وجل 
فاعلم إن األمساء  [15االسراء:]﴾جغ  مع جع مظ حط مض﴿وقال تعاىل  [95االسراء:]﴾مل

الجتماع اة وال لكثراإلهلية لسان حال تعطيها احلقائق فاجعل بالك ملا تسمع وال تتوهم ا
ن جهة ب ال مالنس هذا الباب ترتيب حقائق معقولة كثرية من جهةالوجودي وإمنا أورد يف 

 وجود عيين فإن ذات احلق واحدة من حيث ما هي ذات.
د إليه وأن مرجح نستن نلنا م البدمث إنه ملا علمنا من وجودنا وافتقارنا وإمكاننا أنه 

حلسىن فسمى مساء اباأل أن يطلب وجودنا منه نسبا خمتلفة كىن الشارع عنها البدذلك املستند 
إنه إله فيه ف شاركيهبا من كونه متكلما يف مرتبة وجوبية وجوده اإلهلي الذي ال يصح أن 

 .واحد ال إله غريه
فأقول بعد هذا التقرير يف ابتداء هذا األمر والتأثري والترجيح يف العامل املمكن إن 

ظهور أحكامها حىت  األمساء اجتمعت حبضرة املسمى ونظرت يف حقائقها ومعانيها فطلبت
تتميز أعياهنا بآثارها فإن اخلالق الذي هو املقدر والعامل واملدبر واملفصل والباري واملصور 
والرزاق واحمليي واملميت والوارث والشكور ومجيع األمساء اإلهلية نظروا يف ذواهتم ومل يروا 

ل حىت تظهر هذه خملوقا وال مدبرا وال مفصال وال مصورا وال مرزوقا فقالوا كيف العم
األعيان اليت تظهر أحكامنا فيها فيظهر سلطاننا فلجأت األمساء اإلهلية اليت تطلبها بعض حقائق 
العامل بعد ظهور عينه إىل االسم الباري فقالوا له عسى توجد هذه األعيان لتظهر أحكامنا 

راجع إىل االسم  ويثبت سلطاننا إذ احلضرة اليت حنن فيها ال تقبل تأثرينا فقال الباري ذلك
وكان أصل هذا أن املمكنات يف حال عدمها سألت األمساء اإلهلية  القادر فإين حتت حيطته

سؤال حال ذلة وافتقار وقالت هلا إن العدم قد أعمانا عن إدراك بعضنا بعضا وعن معرفة ما 
لينا بذلك جيب لكم من احلق علينا فلو أنكم أظهرمت أعياننا وكسومتونا حلة الوجود أنعمتم ع

وقمنا مبا ينبغي لكم من اإلجالل والتعظيم وأنتم أيضا كانت السلطنة تصح لكم يف ظهورنا 
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بالفعل واليوم أنتم علينا سالطني بالقوة والصالحية فهذا الذي نطلبه منكم هو يف حقكم 
 أكثر منه يف حقنا.

 فلماك ب ذلفقالت األمساء إن هذا الذي ذكرته املمكنات صحيح فتحركوا يف طل
 باختصاصه نكم إالمينا عجلئوا إىل االسم القادر قال القادر أنا حتت حيطة املريد فال أوجد 
 ن وقال له كنالتكويره بوال ميكنين املمكن من نفسه إال أن يأتيه أمر اآلمر من ربه فإذا أم

جح نه يرأد عسى ملريوا إىل االسم اؤلقت بإجياده فكونته من حينه فاجلمكنين من نفسه وتع
 نوجدكملم ووخيصص جانب الوجود على جانب العدم فحينئذ جنتمع أنا واآلمر واملتك

لك فأوقف أمر ذ عياننااد أفلجئوا إىل االسم املريد فقالوا له إن االسم القادر سألناه يف إجي
يكم فلعامل اسم عليك فما ترسم فقال املريد صدق القادر ولكن ما عندي خرب ما حكم اال

يه وا إل فسريبإجيادكم فنخصص أو مل يسبق فإنا حتت حيطة االسم العاملهل سبق علمه 
العامل صدق  د فقالملرياواذكروا له قضيتكم فساروا إىل االسم العامل وذكروا ما قاله االسم 

ي االسم ينا وهة علاملريد وقد سبق علمي بإجيادكم ولكن األدب أوىل فإن لنا حضرة مهيمن
 .ه فإهنا حضرة اجلمعمن حضورنا عند البداهلل ف

نا اسم أفقال  خلربفاجتمعت األمساء كلها يف حضرة اهلل فقال ما بالكم فذكروا له ا
فوا زيه فقالتنجامع حلقائقكم وإين دليل على مسمى وهو ذات مقدسة له نعوت الكمال و

يه فاورت ما حتحىت أدخل على مدلويل فدخل على مدلوله فقال له ما قالته املمكنات و
كنات فإين  املمته يفاء فقال اخرج وقل لكل واحد من األمساء يتعلق مبا تقتضيه حقيقاألمس

ء إهلية األمساوبيت الواحد لنفسي من حيث نفسي واملمكنات إمنا تطلب مرتبيت وتطلبها مرت
ن كل يقته م حقكلها للمرتبة ال يل إال الواحد خاصة فهو اسم خصيص يب ال يشاركين يف

ه االسم هلل ومعفخرج االسم ا مساء وال من املراتب وال من املمكناتوجه أحد ال من واأل
ئل املريد والقاولعامل لق ااملتكلم يترجم عنه للممكنات واألمساء فذكر هلم ما ذكره املسمى فتع
 .ملوالقادر فظهر املمكن األول من املمكنات بتخصيص املريد وحكم العا

تسلط بعضها على بعض وقهر بعضها بعضا فلما ظهرت األعيان واآلثار يف األكوان و
حبسب ما تستند إليه من األمساء فادى إىل منازعة وخصام فقالوا إنا خناف علينا أن يفسد 
نظامنا ونلحق بالعدم الذي كنا فيه فنبهت املمكنات األمساء مبا ألقى إليها االسم العليم واملدبر 

معلوم وحد مرسوم بإمام ترجعون إليه  وقالوا أنتم أيها األمساء لو كان حكمكم على ميزان
وا إىل اهلل عسى ؤكم فينا لكان أصلح لنا ولكم فاجلحيفظ علينا وجودنا وحنفظ عليكم تأثريات

يقدم من حيد لكم حدا تقفون عنده وإال هلكنا وتعطلتم فقالوا هذا عني املصلحة وعني الرأي 
وا إىل املدبر األمر فقال أنا هلا فدخل ففعلوا ذلك فقالوا إن االسم املدبر هو ينهي أمركم فاهن

وخرج بأمر احلق إىل االسم الرب وقال له افعل ما تقتضيه املصلحة يف بقاء أعيان هذه 
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املمكنات فاختذ وزيرين يعينانه على ما أمر به الوزير الواحد االسم املدبر والوزير اآلخر 
إلمام الذي هو ا [2الرعد:]﴾رت يب  ىب نب مب زب رب يئ﴿املفصل قال تعاىل 

فانظر ما أحكم كالم اهلل تعاىل حيث جاء بلفظ مطابق للحال الذي ينبغي أن يكون األمر 
 يئ ىئهلم احلدود ووضع هلم املراسم إلصالح اململكة وليبلوهم  فحد االسم الرب عليه
 .رب
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 يف معرفة ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل وهو االميان

 شيييييييييييييييييييرن   ليييييييييييييييييييم ييييييييييييييييييييزب  زال

 رنج ييييييييييييييم  مالكيييييييييييييي  بييييييييييييييذا شيييييييييييييي

 و ولييييييييييييو العاييييييييييييم كارييييييييييييم شييييييييييييرنوا

  يييييييييم قييييييييياب الرسيييييييييوب قوليييييييييوا معييييييييي 

  فهللايييييييييييب ميييييييييييا قاتييييييييييي  وقييييييييييياب بييييييييييي 

 مييييييييا ييييييييينا اإلنيييييييي  كارييييييييم شييييييييرنوا

 

  نييييييييييييييييييي  ال إلييييييييييييييييييي  إال ويييييييييييييييييييو   

  نييييييييييييييييييي  ال إلييييييييييييييييييي  إال ويييييييييييييييييييو  

  نييييييييييييييييييي  ال إلييييييييييييييييييي  إال ويييييييييييييييييييو  

 إنييييييييييييييييييي  ال إلييييييييييييييييييي  إال ويييييييييييييييييييو  

 مييييييييييين قبانيييييييييييا ال إلييييييييييي  إال ويييييييييييو  

  نييييييييييييييييييي  ال إلييييييييييييييييييي  إال ويييييييييييييييييييو  

 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه﴿جل ثناؤه يف كتابه العزيز  قال اهلل
وقال  [19-18عمران:آل]﴾نبمب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ

فقال  احلديث "،ل اهللاإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسو" :رسول اهلل 
 ن خربعمل يقل وأولو االميان فإن شهادته بالتوحيد لنفسه ما هي  ﴾ٰى ٰر﴿سبحانه 

دته مث إنه صح شهاال تففيكون إميانا وهلذا الشاهد فيما يشهد به ال يكون إال عن علم وإال 
 اك والشترعز وجل عطف املالئكة وأويل العلم على نفسه بالواو وهو حرف يعطي اال

صل نه أراد من حأعلمنا ان فاشتراك هنا إال يف الشهادة قطعا مث أضافهم إىل العلم ال إىل االمي
وشهدت  وله يقوحيد من طريق العلم النظري أو الضروري ال من طريق اخلرب كأنله الت

النظر  م مقامم هلاملالئكة بتوحيدي بالعلم الضروري من التجلي الذي أفادهم العلم وقا
لي الذي ر العقالنظالصحيح يف األدلة فشهدت يل بالتوحيد كما شهدت لنفسي وأولو العلم ب

ه يف لذي يعول عليوهو ا لماءإلميان بعد ذلك يف الرتبة الثانية من العجعلته يف عبادي مث جاء با
 مي خي حي جي ٰه﴿السعادة فإن اهلل به أمر ومسيناه علما لكون املخرب هو اهلل فقال 

حني قسم املراتب يف  [52إبراهيم:]﴾خف حف جف مغ جغ﴿وقال تعاىل  [19حممد:]﴾هي
 آخر سورة إبراهيم من القرآن العزيز.

 "،من مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهلل دخل اجلنة" :يف الصحيح وقال رسول اهلل 
  مع جع مظ حط مض﴿ومل يقل هنا يؤمن فإن االميان موقوف على اخلرب وقد قال 

وقد علمنا أن هلل عبادا كانوا يف فترات وهم موحدون علما وما كانت  [15االسراء:]﴾جغ
ميان فعم هبذا الكالم مجيع عامة فيلزم أهل كل زمان اال دعوة الرسل قبل رسول اهلل 

العلماء بتوحيد اهلل املؤمن منهم من حيث ما هو عامل به من جهة اخلرب الصدق الذي يفيد 
ء الرسول والرسول العلم ال من جهة االميان وغري املؤمن فاإلميان ال يصح وجوده إال بعد جمي
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من ذلك ألن الرسول من  البد ال يثبت حىت يعلم الناظر العاقل أن مث إهلا وأن ذاك اإلله واحد
جنس من أرسل إليهم فال خيتص واحد من اجلنس دون غريه إال لعدم املعارض وهو الشريك 

أن يتقدمه العلم بأن هذا اإلله هو  البدأن يكون عاملا بتوحيد من أرسله وهو اهلل تعاىل و البدف
يف صدق دعوى هذا على صفة ميكن أن يبعث رسوال بنسبة خاصة ما هي ذاته وحينئذ ينظر 

وهذه يف العلم مراتب معقولة يتوقف العلم  ذلك عنده إلمكانالرسول أنه رسول من عند اهلل 
ببعضها على بعض وليس هذا كله حظ املؤمن فإن مرتبة االميان وهو التصديق بأن هذا 

 رسول من عند اهلل ال تكون إال بعد حصول هذا العلم الذي ذكرناه.
تأهب نينئذ حعلى صدقه بأنه رسول اهلل ال بتوحيد مرسله فإذا جاءت الدالالت 

ء قال يف يشفأول  رسولالعقالء أولو األلباب واألحالم والنهى ملا يورده يف رسالته هذا ال
توحيد أن العامل ب أللباباولو أرسالته إن اهلل الذي أرسلين بقول لكم قولوا ال إله إال اهلل فعلم 

ن مدلول مك ليس أن ذلفلما مسع من الرسول األمر بالتلفظ به واهلل ال يلزمه أن يتلفظ به 
لعامل ال اول فإذا قال ا الرسهبذ دليل العلم بتوحيد اهلل تلفظ به هذا العامل املوحد إميانا وتصديقا

 الرسول هلل مسي مؤمنا فإناعن أمر  "،قل ال إله إال اهلل" :له إله إال اهلل لقول رسول اهلل 
ظ ا وعدم التلفلفظ هبالت وهلا وقد كان يف نفسه عاملا هبا وخمريا يف نفسه يفأوجب عليه أن يق

خل دله إال اهلل ه ال إم أنهبا فهذه مرتبة العامل بتوحيد اهلل من حيث الدليل فمن مات وهو يعل
 اجلنة بال شك وال ريب وهو من السعداء.

 ذكر أركان اإلسالم اخلمس
ال إ إله الادة أن فصريه ملكا شه "م على مخسمن امسه امللك بىن اإلسال" :مث قال 

 إيتاء الزكاةوليمىن انبة اهلل وهي القلب وأن حممدا رسول اهلل حاجب الباب وإقام الصالة اجمل
 لكوهنا نورا لتقدمةة ااجملنبة اليسرى وصيام رمضان التقدمة واحلج الساقة ورمبا كانت الصال

 إنفاق حيتاج ألهنا يمنةبه النور وتكون الزكاة املوقد ورد يف اخلرب أن حجا فهي حتجب امللك
القرابني ونفاق ن اإلمإىل قوة إلخراج ما كان ميلكه عن ملكه ويكون احلج امليسرة ملا فيه 
 الساقة لصوم يفون احيث جتتمع بالزكاة يف الصدقة واهلدية وكالمها من أعمال األيدي ويك

فهو أوىل  النور ء منياء يريد الصوم والضيافإن اخللف نظري األمام وهو ضياء فإن الصرب ض
يأيت وم القيامة فهلي ين اإلبالساقة للموازنة فإن اآلخر ميشي على أثر األول وهكذا يكون االميا
ة ب وأهل الصال القليفهلل االميان يوم القيامة يف صورة ملك على هذه الصفة فأهل ال إله إال ا

ة يام يف الساقهل الصرة وأامليمنة وأهل احلج يف امليسيف التقدمة وأهل الزكاة وهي الصدقة يف 
ن لة الصالة ومن القبحده موفكان بيته االميان  جعلنا اهلل ممن قام بناء بيته على هذه القواعد

 .الشمال الصوم ومن الغرب صدقة السر ومن الشرق احلج فلقد سعد ساكنه
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ء قال ألنبيااتها كلمة قال كلمة نفي وإثبات وهي أفضل "ال إله إال اهلل"واعلم أن 
ضل ما وأف" رفني باهللفيه إشارة لدعاء العا "،أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة" :رسول اهلل 

د أن ير البدي فالنف معىنووهو حديث صحيح رواية  "قلته أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهلل
د النفي على ن وروألته في أثبعلى ثابت فينفيه فإنه إن ورد النفي على ما ليس بثابت وهو الن

فقد  خربوناله أالنفي إثبات كما إن عدم العدم وجود فما نفى هذا النايف بقوله ال إ
كمه حكم ي أو حملنفاستفهمناكم واملثبت أيضا هل حكمه حكم املنفي من أنه ال يثبت إال ا

ذا كله هملثبت ء أثبت هذا اء نفى هذا النايف وأي شيآخر يتميز به عن حكم النفي فأي شي
 من حتقيقه إن شاء اهلل. البد

يها سبت إلة ونفاعلم إن النفي ورد على أعيان من املخلوقات ملا وصفت باأللوهي
ىل اهلل الواحد إ  وقيل فيها آهلة وهلذا تعجب من تعجب من املشركني ملا دعاهم رسول اهلل

هلة وهي ليست فسموها آ [5ص:]﴾نب مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ﴿فأخربنا اهلل عنه أنه قال 
مر ال على فس األنيف  هبذه الصفة فورد حكم النفي على هذه النسبة الثابتة عندهم إليها ال

 ل للمشرك هذانه يقوفكأ نفي األلوهية ألنه لو نفى النفي لكان عني اإلثبات ملا زعمه املشرك
ة من رالكث نتفتامن إله وقد  البدالقول الذي قلت ال يصح أي ما هو األمر كما زعمت و

رف اإلجياب بعد ح ذكوراآلهلة حبرف اإلجياب الذي هو قوله إال وأوجبوا هذه النسبة إىل امل
نه إله بت ألنه سبحات املثإثبابوهو مسمى اهلل فقالوا ال إله إال اهلل فلم تثبت نسبة األلوهة هلل 

 سبحانه هبذا هنفراداتقد لنفسه فأثبت املثبت بقوله إال اهلل هذا األمر يف نفس من مل يكن يع
ال اهلل إملشرك بد اعالوصف فإن ثبت الثبت حمال وليس نفي املنفي مبحال فعلى احلقيقة ما 

ولذلك  [23االسراء:]﴾من زن رن مم ام يل ىل﴿ألنه لو مل يعتقد األلوهة يف الشريك ما عبده 
 جاهبم إذاءهم وأدعا غار احلق هلذا الوصف فعاقبهم يف الدنيا إذ مل حيترموه ورزقهم ومسع

 وا يف النسبةن أخطئة وإسألوا إهلهم يف زعمهم لعلمه سبحانه أهنم ما جلئوا إال هلذه املرتب
ة فلم النسب هذه فشقوا يف اآلخرة شقاء األبد حيث نبههم الرسول على توحيد من جتب له

هل على أ غالبينظروا وال نصحوا نفوسهم وهلذا كانت داللة كل رسول حبسب ما كان ال
مرتبة  فعمت هذه الكلمة [149االنعام:]﴾يث ىث﴿ هلل يهم احلجة فتكونزمانه لتقوم عل

من قائل ال فلشمول ها االعدم والوجود فلم تبق مرتبة إال وهي داخلة حتت النفي واإلثبات فل
ائل ال إله إال  بربه ومن قال اهللله إإله إال اهلل بنفسه ومن قائل ال إله إال اهلل بنعته ومن قائل ال إ

خاصة  ه وهو املؤمن حبكم اهللربه ومن قائل ال إله إال اهلل حباله ومن قائل ال إله إالاهلل بنعت 
 واخلمسة الباقون ما هلم يف االميان مدخل.

بنفسه فهو الذي قاهلا من جتليه لنفسه فرأى استفادة  "ال إله إال اهلل"أما من قال 
هو التوحيد الذايت الذي أشارت وجوده من غريه فأعطته رؤية نفسه أن يقول ال إله إال اهلل و
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 إليه طائفة من احملققني.
توحيد اهلل لعلم باعته وأما القائل ال إله إال اهلل بنعته فهو الذي وحده بعلمه فإن ن

وجود  اين عنالث وأحديته فنطقه علمه والفرق بينه وبني األول أن األول عن شهود وهذا
لذي رأى أن اه فهو برب قائل ال إله إال اهللوالوجود قد يكون عن شهود وقد ال يكون وأما ال

أعياهنا نفسه بلحلق احلق عني الوجود ال أمر آخر وأن اتصاف املمكنات بالوجود هو ظهور ا
تفاد وهو د املسلوجووذلك أن استفادهتا الوجود هلا من اهلل إمنا هو من حيث وجوده فإن ا

ال اهلل إقائل ال إله أما البه وه إال اهلل برالظاهر وهو عني احلكم به على هذه األعيان فقال ال إل
ب فإنه ال  والراهلل بنعت ربه فإنه رأى أن احلق سبحانه من حيث أحديته وذاته ما هو مسمى
أهنم ملا  ه ورأىألويقبل اإلضافة ورأى أن مسمى الرب يقتضي املربوب ومسمى اهلل يطلب امل

بوت ثصل يف وب أربوب يطلبه فاملرباستفادوا منه الوجود ثبت له اسم الرب إذ كان امل
ه عني  تطلبالهلل االسم الرب ووجود احلق أصل يف وجود املمكنات ورأى أن ال إله إال ا

يقول   علمنا بهيفا أصل م بنالذات فقال ال إله إال اهلل بنعت الرب الذي نعته به املربوب فالعل
: "لى ف ععلم به موقوفوجودنا موقوف على وجوده وال "من عرف نفسه عرف ربه

 العلم بنا فهو أصل يف وجه وحنن أصل يف وجه.
فق له  فإذا مل يتري اهللىل غوأما القائل ال إله إال اهلل حباله فهو الذي يستند يف أموره إ

ىل إت رجع جلهااحصول ما طلب حتصيله ممن استند إليه وسدت األبواب يف وجهه من مجيع 
فيهم  ميان ألنه مان باإلتصفوي حباله وهؤالء األصناف كلهم ال اهلل اضطرارا فقال ال إله إال اهلل

 شارع حيثقول اللهلا من قاهلا عن تقليد وأما من قال ال إله إال اهلل حبكمه فهو الذي قا
 لقربة إىل اهللاى جهة ا علأوجب عليه أن يقوهلا وحكم عليه أن يقوهلا ولوال هذا احلكم ما قاهل

 لما أو معلما.ورمبا لو قاهلا قاهلا مع
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 يف أسرار الطهارة

 تبليييييير تييييييرى سيييييير ال رييييييارو واهللاييييييحا

 فكييييييييم  يييييييياور لييييييييم يتلييييييييف ب رييييييييارو

 و لييييو ايييياص فيييي  البحيييير األايييياج حياتيييي 

 إذا اسييييتامر اإلنسييييان وتييييرا فقيييين مشيييي 

 فييييييمن شييييييف  اسييييييتامارع يييييييان خاسييييييرا

 و إن اسييييييب الكفييييييين وتييييييرا ولييييييم يييييييزب

 فمييييييا اسيييييياج كييييييف خهللايييييييب ومعلييييييم             

 ـ حيييييييا عإذا لييييييـ اسييييييب الوايييييي  ليييييي

 و إن ليييييييم يمييييييي  الميييييييا  لمييييييية ر سييييييي 

 فمييييييا انفيييييييك مييييييين رق العبونيييييييية التييييييي 

 و إن لييييم ييييير الكرسيييي  فيييي  اسييييب راايييي 

 إذا مهللايييييم  اإلنسيييييان فييييياع وليييييم يكييييين

 و مستنشييييييق مييييييا شييييييم ريييييييـ اتلييييييال 

 لييييييماخاع مييييييا تنفييييييك ت ريييييير إن ليييييي ا

 و إن ليييييييب  الارميييييييوق وويييييييو مسيييييييافر

  ال ييييييييييية  ييييييييييييام وإن كيييييييييييان حاهللايييييييييييرا

 و فيييييي  المسييييييـ سيييييير ال  بييييييو  بييييييذكرع

 و يتايييييييوع مسيييييييـ فييييييي  الابيييييييائر بيييييييين

 و إن ييييييييييينم المييييييييييا  القييييييييييرا  فمنيييييييييي 

 و يييييييييوترع وارييييييييا وكفييييييييا فييييييييمن  بيييييييي 

 إذا  انيييييييييب اإلنسيييييييييان يايييييييييم  ريييييييييورع

   ليييييييييييييم تييييييييييييير  ن   نبييييييييييييي  خاقييييييييييييي 

 فيييييييذاك اليييييييذي  انييييييي  يايييييييي   ريييييييورع

 فييييييييمن نسيييييييي  اإلنسييييييييان ركنييييييييا فمنيييييييي 

 و إن ليييييييم يكييييييين ركنيييييييا وي يييييييب سييييييينة

 و ذلييييييييك فيييييييي  كييييييييب العبيييييييياناج شييييييييائ 

 من تكييييييينفريييييييذا  ريييييييور العيييييييارفين فييييييي

 إذا كيييييييان ويييييييذا ظييييييياور األمييييييير فاليييييييذي

 

 يسيييييييرا يايييييي   وييييييب التيييييييقظ والييييييذكا  

 إذا اانيييييييب البحييييييير الاييييييينن  واحتمييييييي 

 و ليييم يفييين ييييين بحييير الحقيقيييية ميييا زكييييا

 ياييي  السييينة الم اييي  حايفيييا لمييين مهللاييي 

 و فييييارق ميييين يرييييواع ميييين بييييا ن الييييرنا

 بخيييييال بمييييا يرييييوى يايييي  ف ييييرو األوليييي 

 إذا لييييييم ياييييييـ سيييييييف التوكييييييب منتهللايييييي 

 لييييي  رفييييي  السيييييتور متييييي  يشييييي و ليييييـ 

 و ال وقفييييييج كفيييييياع فيييييي  سيييييياحة القفييييييا

 ىتسيييييخروا األاييييييار فييييي  منيييييزب التيييييو

 تنيييياقص معنيييي  ال ريييير لاحييييين وانتفيييي 

  بريئييييا ميييين اليييينيوى وفيييييا بمييييا  نييييي

 ىو مسيييييييتن ر  ونى بييييييي  كبيييييييرع اليييييييرن

 إلييييي   حسييييين األقيييييواب واكتيييييف واقتفييييي 

 يايييي   رييييرع يمسييييـ وفيييي  سييييرع خفييييا

 بمنزلييييييي  فالمسيييييييـ ييييييييوم بيييييييال قهللايييييييا

  ليييييو ق عيييييج منييييي  المفاليييييب والكايييييو 

 لكييييييب مريييييييين لييييييم ييييييييرن ظيييييياور اليييييييننا

 تيممييييييي  يكفيييييييي  مييييييين  ييييييييب ال يييييييرى

 و لييييييييرع شيييييييفعا فييييييينعم اليييييييذي  تييييييي 

 كمييييييا يمييييييج الاييييييذاج  اييييييزا ع العايييييي 

 بمخرااييييييييي  بيييييييييين الترائيييييييييب والم يييييييييا

 و لييييو ايييياب بالييييذاج النزيريييية مييييا انييييا

 يعيييييين ويقهللاييييي  ميييييا تهللايييييمن واحتيييييوى

 فايييييم يييييي ن  الزلفييييي  وميييييا باييييي  المنييييي 

 ى  ارييييييوب بيييييياألمور كميييييين نرو لييييييي

 مييين  حيييزابرم تحظييي  بتقرييييب ملييي ف 

 تيييييوارى يييييين األبليييييار  يظيييييم منتشييييي 
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 ذكر الطهارة احلسية واملعنوية
هي وا صفة تنزيه نا أهنعلم اعلم أيدنا اهلل وإياك بروح منه أنه ملا كانت الطهارة النظافة

ساف ن سفمالنفس معنوية وحسية طهارة قلب وطهارة أعضاء معينة فاملعنوية طهارة 
ىل لنظر إامن  األخالق ومذمومها وطهارة العقل من دنس األفكار والشبه وطهارة السر

زالت ب التنكتا األغيار وطهارة األعضاء فاعلم إن لكل عضو طهارة معنوية ذكرناها يف
ا النفوس ستخبثهتليت املوصلية يف أبواب الطهارة منه وطهارة احلس من األمور املستقذرة ا

 .ا وعادة وهاتان الطهارتان مشروعتانطبع
 أنواع الطهارة

نوعان النوع الواحد قد ذكرناه وهو النظافة والنوع  :فالطهارة احلسية الظاهرة
اآلخر أفعال معينة خمصوصة يف حمال معينة خمصوصة ألحوال موجبة خمصوصة ال يزاد فيها وال 

شرعا وضوء وغسل وتيمم وتكون هذه ينقص منها شرعا وهلذه الطهارة املذكورة ثالثة أمساء 
الطهارة بثالثة أشياء اثنان جممع عليهما وواحد خمتلف فيه فاجملمع عليهما املاء الطلق والتراب 

ما فارق و سواء فارق األرض أومل يفارقها والواحد املختلف فيه يف الوضوء خاصة نبيذ التمر
ه خمتلف فيه ما عدا التراب كما األرض مما ينطلق عليه اسم األرض إذا كان يف األرض فإن

وقد تكون  "ُنور  فيها ُنوٌر َعلى" :ذكرنا وهذه الطهارة قد تكون عبادة مستقلة كما قال 
شرطا يف صحة عبادة مشروعة خمصوصة ال تصح تلك العبادة شرعا إال بوجودها أو األفضلية 

فعل العبادة اليت ال تصح فاألول كالوضوء على الوضوء نور على نور والثاين لرفع املانع عن 
ال هبذه الطهارة واستباحة فعلها وهو األصل يف تشريعها ومما تقع به هذه الطهارة ما يكون 
رافعا للمانع مبيحا للفعل معا وهو املاء بال خالف ونبيذ التمر يف الوضوء خبالف ومنه ما تقع 

نع خبالف وهو التراب وعندي به اإلباحة للفعل املعني يف الوقت املفروض وقوعه وال يرفع املا
وكون الشارع حكم بالطهارة إذا وجد املاء حكم آخر منه  البدإنه يرفع املانع يف الوقت و

كما عاد حكم املانع بعد ما كان ارتفع وما عدا التراب مما فارق األرض خبالف قال اهلل 
 خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿تعاىل 
 ىي مي  خيحي جي يه ىه﴿ بنصف الالم وخفضه إىل الكعبني﴾ ىن  من
 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 [6املائدة:]﴾يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زترت يب ىب
 [11االنفال:]﴾ زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ﴿وقال تعاىل 

وزاى الرجز هنا بدل من السني على قراءة من قرأ الزراط بالزاي وهي لغة قرأ ابن كثري هبا 
ي وباقي القراء بالصاد مسعت شيخا وكنت أقرأ عليه القرآن يقال له أعين بالسني ومحزة بالزا
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حممد بن خلف بن صاف اللخمي مبسجده املعروف به بقوس احلنية بإشبيلية من بالد 
األندلس سنة مثان وسبعني ومخسمائة فقرأت السراط بالسني البن كثري فقال يل سأل بعض 

سقر فقال له ما أدري ما تقول ولكنين ناقلي اللغة بعض األعراب كيف تقولون صقر أو 
أظنك تسأل عن الزفر فقال فزادين لغة ثالثة ما كنت أعرفها قال الفراء الرجس القذر وال 

 خت﴿شك أن املاء يزيل القذر والطهور الشرعي يذهب قدر الشيطان قال تعاىل 
 :قال إمرؤ القيس [4املدثر:]﴾مت

 وإن كنييييييج قيييييين سييييييا تك منيييييي  خايقيييييية
 

 ن  يابيييييييك تنسيييييييبفسيييييييا   يييييييياب  مييييييي 
 

ما " :بحانهسيف خرب عن ربه  فكىن بالثوب عن الود والوصلة وقال رسول اهلل 
فمن  "ؤ م نُ اْلُم"ومن أمسائه سبحانه  "وسعين أرضي وال مسائي ووسعين قلب عبدي املؤمن

 باين.لي الرالتجوختلق به فقد طهر قلبه ألن القلب حمل االميان وكانت السعة اإلهلية 
 :جلماعند اعلوجود اللذة بالكون  وهي الغسل للفناء الذي عم ذاته عامة والطهارة

  ريرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا السيييييييييييييييييييييييييييييييييييييير 
 

 وترينييييييييييييييييييييييييييييييييييي  القميييييييييييييييييييييييييييييييييييير 
 

 ه علىوهي الوضوء املخصص بعض األعضاء باالغتسال واملسح وهو تنبي وخاصة
حلياء اضع واالتوومقامات معلومة وجتليات شريفة منها القوة والكالم واألنفاس والصدق 

وهذه  اهلل رب إىلالق بات فهذه أعضاء الوضوء وهي مقامات شريفة هلا نتائج يفوالسماع والث
الوضوء بسر فعنصري ء الطبيعي الالطاهرة الروحانية بأحد أمرين إما سر احلياة أو بأصل النش

ألرض اء وهو بناء يف األب الذي هو أصل األاحلياة ملشاهدة احلي القيوم أو بأصل النش
وله ك يف قك عليالنظر والتفكر يف ذاتك لتعرف من أوجدك فإنه أحالوالتراب وليس إال 

 "من عرف نفسه عرف ربه" :قول رسوله  ويف [21الذاريات:]﴾يي ىي نيمي زي﴿تعاىل 
 ىل مل﴿ل تفصيأحالك عليك بالتفصيل وأخفاك عنك باإلمجال لتنظر وتستدل فقال يف ال

 ري ٰى ين ىن نن﴿هنا  وهو آدم  [12املؤمنون:]﴾زن رن مم  ام يل
 كىن عنجوم فوهي نشأة األبناء يف األرحام مساقط النطف ومواقع الن [13املؤمنون:]﴾زي

 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني﴿ذلك بالقرار املكني 
 :عصابواألوقد مت البدن على التفصيل فإن اللحم يتضمن العروق  [14املؤمنون:]﴾هب

 وفيييييييييييي  كييييييييييييب  ييييييييييييور ليييييييييييي  آييييييييييييية
 

 تيييييييييييييينب يايييييييييييييي  إننيييييييييييييي  مفتقيييييييييييييير 
 

  خت حت جت﴿س الناطقة الذي هو هبا إنسان يف هذه اآلية فقال مث أمجل خلق النف
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عرفك بذلك أن املزاج ال أثر له يف لطيفتك وإن مل يكن نصا لكن هو  [14املؤمنون:]﴾هتمت
وهو ما ذكره يف التفصيل من التقلب يف  [7االنفطار:]﴾ُّ َّ﴿ظاهر وأبني منه قوله 

شيئة فالظاهر أنه لو اقتضى املزاج فقرنه بامل [8االنفطار:]﴾ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿األطوار فقال 
وأي حرف نكرة مثل حرف ما فإنه حرف  ﴾نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿روحا خاصا معينا ما قال 

ء فأبان لك أن املزاج ال يطلب صورة بعينها ولكن بعد حصوهلا حتتاج إىل يقع على كل شي
ه هلا كاآلالت لصانع هذا املزاج وترجع به فإنه مبا فيه من القوي اليت ال تدبره إال هبا فإنه بقوا

النجارة أو البناء مثال إذا هيئت وأتقنت وفرغ منها تطلب بذاهتا وحاهلا صانعا يعمل هبا ما 
صنعت له وما تعني زيدا وال عمرا وال خالدا وال واحدا بعينه فإذا جاء من جاء من أهل 

مل هبا صنعته الصنعة مكنته اآللة من نفسها متكينا ذاتيا ال تتصف باالختيار فيه فجعل يع
بصرف كل آلة ملا هيئت له فمنها مكملة وهي املخلقة يعين التامة اخللقة ومنها غري مكملة 
وهي غري املخلقة فينقص العامل من العمل على قدر ما نقص من جودة اآللة ذلك ليعلم أن 
 الكمال الذايت هلل سبحانه فبني لك احلق مرتبة جسدك وروحك لتنظر وتفتكر فتعترب أن اهلل

 .ما خلقك سدى وإن طال املدى
 زب رب﴿وأما القصد الذي هو النية شرط يف صحة هذا النظر خبالف قال تعاىل 

أي اقصدوا التراب الذي ما فيه ما مينع من استعماله يف هذه العبادة من  [6املائدة:]﴾مب
اء املضاف جناسة ومل يقل ذلك يف طهارة املاء فإنه أحال على املاء املطلق ال املضاف فإن امل

مقيد مبا أضيف إليه عند العرب فإذا قلت للعريب أعطين ما جاء إليك باملاء الذي هو غري 
 ﴾من زن رن﴿مضاف ما يفهم العرب منه غري ذلك وما أرسل رسول وال أنزل كتاب 

 زث رث يت﴿يقول تعاىل  "إمنا أنزل القرآن بلساين لسان عريب مبني" يقول رسول اهلل 
لهذا مل يقل بالقصد يف املاء ألنه سر احلياة فيعطي ف [3الزخرف:]﴾ىث نث  مث

احلياة بذاته سواء قصد أم مل يقصد خبالف التراب فإنه إن مل يقصد الصعيد الطيب فليس 
بنافع ألنه جسد كثيف ال يسرى فروحه القصد فإن القصد معىن روحاين فافتقر املتيمم 

ر املتوضئ باملاء خبالف فقال للقصد اخلاص يف التراب أو األرض خبالف أيضا ومل يفتق
ومل يقل تيمموا ماء طيبا فإن قالوا إمنا األعمال بالنيات وهي القصد والوضوء  ﴾ مم﴿

عمل قلنا سلمنا ما تقول وحنن نقول به ولكن النية هنا متعلقها العمل ال املاء واملاء ما هو 
ث ما هو عمل ال من العمل والقصد هنالك للصعيد فيفتقر الوضوء هبذا احلديث للنية من حي

حيث ما هو عمل مباء فاملاء هنا تابع للعمل والعمل هو املقصود بالنية وهنالك القصد للصعيد 
الطيب والعمل به تبع حيتاج إىل نية أخرى عند الشروع يف الفعل كما يفتقر العمل باملاء يف 

ية خبالف قال تعاىل الوضوء والغسل ومجيع األعمال املشروعة إىل اإلخالص املأمور به وهو الن
ويف هذه اآلية نظر وهذه مسألة ما حققها  [5البينة:]﴾مص خص  حص مس خس حس جس مخ﴿
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 الفقهاء على الطريقة اليت سلكنا فيها ويف حتقيقها فافهم.
 وح فإنه يعطيرنفسه  ء يفومل يقل يف املاء تيمموا املاء فيفتقر إىل روح من النية واملا

ء يسبح حبمد فإن كل شي [30األنبياء:]﴾نيمي زي ري ٰى ين  ىن﴿احلياة من ذاته قال تعاىل 
 اء الشريعة يفني علمبالف اهلل وال يسبح إال حي فاملاء أصل احلياة يف األشياء وهلذا وقع اخل

ن ناه فإذكر النية يف الوضوء هل هي شرط يف صحته أو ليست بشرط يف صحته والسر ما
و ني باملاء وهلعبادتاكال و غسل اجلنابة قيل إن اإلمام الذي ال يرى النية يف الوضوء يراها يف

 نس حكمي فيهانها لدرة مسر احلياة فيهما قلنا ملا كانت اجلنابة ماء وقد اعترب الشرع الطها
ملاء يف سر اركت ام فشدالمتزاج ماء اجلنابة مبا يف األخالط وكون اجلنابة ماء مستحيال من 

ه لىل روح مؤيد إافتقر نا فكم اجلنابة ملا ذكراحلياة فتمانعا فلم يقو املاء وحده على إزالة ح
ملاء اوحكم  عنويعند االغتسال فاحتاج إىل مساعدة النية فاجتمع حكم النية وهي روح م

من راعى وسألة ه املبالغسل حكم اجلنابة بال شك كأيب حنيفة ومن قال بقوله يف هذ فأزاال
 إىل ممازجته جلنابةاماء كستحال من دم كون ماء اجلنابة ال يقوى قوة املاء املطلق ألنه ماء ا

لم فملاء املطلق اقاومة معن  باألخالط ومفارقته إياه بالكثافة واللونية قال قد ضعف ماء اجلنابة
اه هذان ا رأيملنوا يفتقر عنده إىل نية كاحلسن بن حي واملخالف هلما من العلماء ما تفط

 .لك ورجح ما شئتاإلمامان ومن ذهب مذهبهما فاجعل بالك ملا بينته 
 باب االغتسال ليوم اجلمعة

 معة فإن اهللام اجلي أيالطهارة باألزل للزمان اليومي من السبعة األيام اليت ه االعتبار
م ال ة لليوجلمعقد شرع حقا واجبا على كل عبد أن يغتسل يف كل سبعة أيام فغسل يوم ا

اء اختلفوا العلم فإن هارة الزمانللصالة فكانت الطهارة لصالة اجلمعة طهارة احلال وهذه ط
نوى أيضا وجلمعة االة صفمن قائل إن الغسل إمنا هو ليوم اجلمعة وهو مذهبنا فإن أوقعه قبل 

و األفضل معة وهاجل االغتسال لصالة اجلمعة فهو أفضل ومن قائل إنه لصالة اجلمعة يف يوم
نا إن وملا قل سغرب الشممل تة وجب عليه أن يغتسل مابال خالف حىت لو تركه قبل الصال

يدخل  حلق مااناب جإىل  مجع العبد على احلق يف هذا اليوم الزماين كانت نسبة هذا اليوم
ت مان املختلفا األزيفنات األزل من التقديرات الزمانية فيه بتعيني توجهات احلق إلجياد الكائ

ذلك فإنه دقيق فاعلم  [4الروم:]﴾مصخص حص مس خس  حس جس﴿اليت يصحبها القبل والبعد واآلن 
جلمعة اليوم  غتسلاجدا فمن اغتسل لصالة اجلمعة فقد مجع بني الغسل للحال والزمان ومن 
ة ولصالة اجلمع يوم بعد الصالة فقد أفرد وهو قدح يف مسمى اجلمعة فاألظهر أنه مشروع يف

 .اجلمعة وهو األوجه وما يبعد أن يكون مقصود الشارع به ذلك
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 باب مس اجلنب املصحف

نب س اجلتلف علماء الشريعة يف مس اجلنب املصحف فذهب قوم إىل إجازة ماخ
 .املصحف ومنع قوم من ذلك
سى حق عي  يفالعامل كله كلمات اهلل يف الوجود قال اهلل تعاىل :وصل يف اعتبار ذلك

 ﴿[27لقمان:]﴾حنجن مم خم حم﴿وقال تعاىل  [171النساء:]﴾مي خي حي جي 
والكلم مجع كلمة ويقول  [10فاطر:]﴾معجع مظ حط مض خض حض جض﴿وقال تعاىل 
رق  فالوجود فيه ﴾مس﴿ء التكوين فيكسو ذلك الشي ﴾خس﴿ء إذا أراده تعاىل للشي

اء واألمس لعلوامنشور والعامل فيه كتاب مسطور بل هو مرقوم ألن له وجهني وجه يطلب 
كل وجه سطور فامل اإلهلية ووجه يطلب السفل وهو الطبيعة فلهذا رجحنا اسم املرقوم على

 :املرقوم مسطور ويف ذلك أقول من
 إن الكييييييييييييان ياييييييييييييب فييييييييييي  تقابييييييييييي 

 انظييييير إليييييي  تيييييرى ميييييا فيييييي  مييييين بييييينع

  ن الواييييييييييون لسيييييييييير حييييييييييار نيييييييييياظرع
 

 فييييييييييييي  لنيييييييييييياظرع نقيييييييييييي  وتحبييييييييييييير 

 إذ كييييييب وايييييي  ميييييين المرقييييييوم مسيييييي ور

 الكييييييييييون مييييييييييرتقم والييييييييييرق منشييييييييييور
 

نفد ت ليت الاهلل افاألمر كما قلنا رق منشور واألعيان فيه كتاب مسطور فهو كلمات 
ن مجلة وهو م لعبدفبيته معمور وسقفه مرفوع وحرمه ممنوع وأمره مسموع فأين يذهب هذا ا

 حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين﴿حروف هذا املصحف 
 واهلل إال لكونه هل تدعون الشريك لعينه ال [41-40االنعام:]﴾  مت  خت حت جت هب مب خب

 ر وال تنفعال تض لصورةأجيب دعاؤكم وايف اعتقادكم إهلا فاهلل دعومت ال تلك الصورة وهلذا 
عبودهم مفإن مسوهم هبم فهم عينهم فال يقولون يف  [33الرعد:]﴾جغ مع﴿انظر يف قوله 

 له وإنن عممحجر وال شجر وال كوكب ينحته بيده مث يعبده فما عبد جوهره والصورة 
لواردة يف ية اآلاارت مسوهم باإلله عرفت أن اإلله عبدوا هذا حتقيق األمر يف نفسه وقد أش

فهو عندنا  [23االسراء:]﴾من زن رن مم ام يل ىل﴿القرآن إىل ما ذهبنا إليه بقوله تعاىل و
  يف التحقيقملعنينيابني ومبعىن حكم وعند من ال علم له من علماء الرسوم باحلقائق مبعىن أمر 

 بون بعيد.
حني  عه ويف حديث جربيل م "أعبد اهلل كأنك تراه" :لنا معلمًا قول حممد  ويف

 أن تعبد اهلل كأنك تراه" :سأله عن اإلحسان حبضور مجاعة من الصحابة ما هو فقال 
بكأن وقد علمت إن اخليال خزانة احملسوسات وأن احلق ليس مبحسوس لنا وما نعقل  "فجاء



179 
 

منه إال وجوده فجاء بكان لندخله حتت قوة البصر فنلحقه بالوهم باحملسوسات فقربنا من 
 .ن عبدوه فيما حنتوههؤالء الذي

ما أنكره   موضعيفقرر فتدبر ما أشرنا إليه فإن األمر ال يكون إال كما قرره الشارع ف
 نكر ما أنكرهق وليه احليف موضع آخر فالعامل منا أن يقرر ما قرره احلق يف املوضع الذي قرر
عقلك إال  لطانس ذ مناحلق يف املوضع الذي أنكره احلق فما مث إال االميان الصرف فال تأخ

 :القبول فانظر ما أشرف حرف التمثيل الذي هو كان
 كييييييييان سييييييييا اننا فييييييييانظر ليييييييي  خبييييييييرا

 كيييييان حيييييرف لييييي  فييييي  الكيييييون سيييييا نة

 وييييييييو اإلمييييييييام الييييييييذي فييييييييي  نلييييييييرف 
 

 فمنييييييييي  خبييييييييير ينريييييييييا مييييييييي  الخبييييييييير 

 إن كنييييييج تعاييييييم  ن العاييييييم فيييييي  النظيييييير

 و ال يقاومييييييييي  خايييييييييق مييييييييين البشيييييييييير
 

ما إن كهلل حف الذي حيوي على كالم اوال شك أن أهل اهلل جعلوا القلب كاملص
قلب عن زيه البتن القلب قد وسع احلق جل جالله حني ضاق عنه السماء واألرض فكما أمرنا

وهو  م اهللكال إن يكون فيه دنس من دخول األغيار فيه ورأينا أن املصحف قد حوى على
أمر  ليل علىالد صفته والصفة ال تفارق املوصوف فمن نزه الصفة نزه املوصوف ومن راعى

صحف أن ميسه زه املن ينما فقد راعى املدلول الذي هو ذلك األمر فعلى كال املذهبني ينبغي أ
ما هنى وه فيه ظهورلوقد هنينا أن نسافر بالقرآن إىل أرض العدو فسمى املصحف قرآنا  جنب

ا هو يف مثل م فوظامحلة القرآن عن السفر إىل أرض العدو وإن كان القرآن يف أجوافهم حم
ء عن قراءة القرآن ليس كان ال حيجزه شي املصحف وذلك لبطونه فيهم أال ترى النيب 

ىل ا كالمه تعاحلق أهنانا اجلنابة لظهور القرآن عند القراءة باحلروف اليت ينطق هبا اليت أخرب
 .فتاله عليه رسول اهلل  [6التوبة:]﴾جغ مع  جع مظ حط﴿ فقال لنبيه 

الغريب عما يستحقه احلق فإن البعد باحلقائق واحلدود ما فال ينبغي للجنب وهو 
يكون فيه قرب أبدا وبعد املسافة قد يقرب صاحبها من صاحبها الذي يريد قربه فكما ال 

لذاته هو رب ا ألنه لنفسه هو عبد كما إن الرب يكون الرب عبدا كذلك ال يكون العبد رب
ذي اتصف هبا احلق وال احلق يتصف مبا هو ء من صفات احلق باملعىن الفال يتصف العبد بشي

 حقيقة للعبد فاجلنب ال ميس املصحف أبدا هبذا االعتبار وال ينبغي أن يقرأه يف هذه احلال
وينبغي للعبد أن ال تظهر عليه إال العبادة احملضة فإنه جنب كله فال ميس املصحف فإن ختلق 

يف العبد إذا أحبه أنه يده اليت يبطش فحينئذ تكون يد احلق متس املصحف فإنه قال عن نفسه 
هبا فانظر يف هذا القرب املفرط وهذا االحتاد أين هو من بعد احلقائق واهلل ما عرف اهلل إال اهلل 
فال تتعب نفسك يا صاحب النظر ودر مع احلق كيفما دار وخذ منه ما يعرفك به من نفسه 
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على أصلها مقدسة كطهارة املاء وال تقس فتفتلس ال بل تبتئس وتعلم أن يد احلق طاهرة 
 .املستعمل يف العبادة فتنبه ملا عرفتك به يف هذا الفصل

 أبواب الطهارة من النجس

ملانع من حلدث اامن  اعلم أن الطهارة طهارتان طهارة غري معقولة املعىن وهي الطهارة
حة صيف رط شهي  الصالة وطهارة من النجس وهي معقولة املعىن فإن معناها النظافة وهل

رض لنجس فامن  الصالة كطهارة احملدث من احلدث أم هي غري شرط فمن قائل إن الطهارة
ي هاليت  حلدثمطلق وليست شرطا يف صحة الصالة ومن قائل إهنا واجبة كالطهارة من ا

ر ساقط ع الذكرض مشرط يف صحة الصالة ومن قائل إهنا سنة مؤكدة ومن قائل إن إزالتها ف
 .مع النسيان

اعلم أن الطهارة يف طريقنا طهارتان طهارة غري معقولة  :اعتبار ذلك يف الباطن وصل
ء املعىن وهي الطهارة من احلدث واحلدث وصف نفسي للعبد فكيف ميكن أن يتطهر الشي

من حقيقته فإنه لو تطهر من حقيقته انتفت عينه وإذا انتفت عينه فمن يكون مكلفا بالعبادة 
قلنا إن الطهارة من احلدث غري معقولة املعىن فصورة الطهارة من احلدث وما مث إال اهلل فلهذا 

عندنا أن يكون احلق مسعك وبصرك وكلك يف مجيع عباداتك فأثبتك ونفاك فتكون أنت من 
فأنت مكلف من حيث وجود  حيث ذاتك ويكون هو من حيث تصرفاتك وإدراكاتك
لك إذ احلدث ال أثر له يف عني  عينك حمل للخطاب وهو العامل بك من حيث إنه ال فعل

الفعل ولكن له حكم يف الفعل إذ كان ما كلفه احلق من حركة وسكون ال يعمله احلق إال 
بوجود املتحرك والساكن إذ ليس إذا مل يكن العبد موجودا ال حلق واحلق تعاىل عن احلركة 

 حمال ألثر احلق من حدوث العبد حىت يكون البدوالسكون أو يكون حمال لتأثريه يف نفسه ف
فمن كونه حدثا وجبت الطهارة على العبد منه فإن الصالة اليت هي عني الفعل الظاهر فيه ال 
يصح أن تكون منه ألنه ال أثر له بل هو سبب من حيث عينيته لظهور األثر اإلهلي فيه 

الذي فبالطهارة من نظر الفعل حلدثه صحت األفعال أهنا لغريه مع وجود العني لصحة الفعل 
وليست هكذا الطهارة من النجس فإن النجس هو سفساف األخالق  ال تقبله ذات احلق

وهي معقولة املعىن فإهنا النظافة فالطهارة من النجاسات هي الطهارة مبكارم األخالق وإزالة 
سفسافها من النفوس فهي طهارة النفوس وسواء قصدت بذلك العبادة أو مل تقصد فإن 

على فضل ونور على نور وإن مل تقصد ففضل ال غري فإن مكارم  قصدت العبادة ففضل
األخالق مطلوبة لذاهتا وأعلى منزلتها استعماهلا عبادة بالطهارة من النجاسات وإزالة 
النجاسات من النفوس اليت قلنا هي األخالق أفرض عندنا ما هي شرط يف صحة العبادة فإن 

فهي كسائر الواجبات فرض مع الذكر ساقطة مع  اهلل قد جعلها عبادة مستقلة مطلوبة لذاهتا
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 ين ىن﴿النسيان فمىت ما تذكرها وجبت كالصالة املفروضة قال تعاىل 
 مث نذكر الكالم يف األحكام املتعلقة بأعياهنا. [14طه:]﴾جه

ر  تقديه والء الذي يقتضيه لنفسه ال يشترط فيه وجود عيناحلكم على الشي :وصل
ارته ان بطهواء كسالعني أو موجودا احلكم فيه على السواء وجود عينه فسواء كان معدوم 

املمكن قد  رى إىلال تأأو عدم طهارته فال يؤثر كونه يف علم اهلل أو كونه موجودا يف عينه 
 إلمكانكم ارجح املرجح وجوده على عدمه أو عدمه على وجوده ومع ذلك ما زال عن ح

ن الوجوب كما إ ذاتهلة للمحال واجبة له لعليه وأن اإلمكان واجب له لذاته كما إن اإلحا
 حكم للواجب واجب له لذاته فينسحب معقول الوجوب على الواجب لنفسه وكذلك

 .املمكن واحملال ال يتغري حكمه وإن اختلفت املراتب
 أت ذلكيامل مالطهارة يف األشياء أصل والنجاسة أمر عارض فنحن مع األصل  :وصل

إلقرار وهي ا لفطرةاطاهر األصل يف عبوديته ألنه خملوق على العارض وهذا مذهبنا فالعبد 
 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي﴿بالعبودية للرب سبحانه قال اهلل تعاىل 

قبض  إن اهلل ملا خلق آدم" يف هذه اآلية قال رسول اهلل  [172عراف:األ]﴾مئ زئ رئّٰ ِّ
 .َّ ُّ َّ  ٍّ  ُّٱظهره فاستخرج منه كأمثال الذر  على

علم ما ر ما و أمطاهر يف تعلقه مبعلومه فمهما عرض حتجري من احلق يف وكذلك العلم
هلل اا سوى كل موقفنا عنده وكذلك احلياة لذاهتا طاهرة مطهرة وكل ما سوى اهلل حي ف

ء ما من شي ي فإنهحهلل وإمنا قلنا كل ما سوى ا طاهر باألصل فبامسه القدوس خلق العامل كله
ان اهلل كي وإن حمن  هو يسبح حبمد اهلل وال يكون التسبيح إالء أنكر النكرات إال ووالشي

أبصارنا عن أخذ ب كما قد أخذ بأمساعنا عن تسبيح اجلمادات والنبات واحليوان الذي ال يعقل
من حضر من أصحابه و  إدراك حياة اجلماد والنبات إال ملن خرق اهلل له العادة كرسول اهلل

لعادة يف اخنرقت اإمنا العادة يف تسبيح احلصى و ا كان خرقحني أمسعهم اهلل تسبيح احلصى فم
 .تعلق أمساعهم به

ات ما هو ملوجودافمن  وقد مسعنا حبمد اهلل يف بدء أمرنا تسبيح حجر ونطقه بذكر اهلل
حدة غري ياة واي حبحي حبياتني حياة مدركة باحلس وحياة غري مدركة باحلس ومنها ما هو ح

نه حي اصة فإخسان ما هو حي بثالثة أنواع من احلياة وهو اإلن مدركة باحلس عادة ومنها
وهو الذي  يواينه احلباحلياة األصلية اليت ال يدركها باحلس عادة وهو أيضا حي حبياة روح

ي ارض إهلعله  يكون به احلس وهو حي أيضا بنفسه الناطقة فالعامل كله طاهر فإن عرض
النسبة  ني تلك عا خاصة يفلى احلد املقدر شرعيقال له جناسة حكمنا بنجاسة ذلك احملل ع

 .اخلاصة
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  :  اىلل تعفالنجاسة يف األشياء عوارض نسب وأعظم النجاسات الشرك باهلل قا
هذا فاملشرك جنس العني  [28:التوبة ]﴾يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه﴿

إال  لقدوسر عن افإنه ما يصد فإذا آمن فهو طاهر العني أي عني الشرك وعني االميان فافهم
يف  لنجاسةصل لأمقدس ولذا قلنا يف النجاسة إهنا عوارض نسب والنسب أمور عدمية فال 

ن ها ألهلها فإال شفاإرها العني إذ األعيان طاهرة باألصل الظاهرة منه وهنا أسرار ال ميكن ذك
م ينفق منه نز عظيلى كالكتاب يقع يف يد أهله وغري أهله فمن فهم ما أشرنا إليه فقد حصل ع

 .البيان إلنساناعلم ا بقيت الدنيا واآلخرة أي إىل ما ال يتناهى وجوده واهلل املؤيد مم
 فمن فهم لى واجه ربهصأن اهلل يف قبلة املصلي وأن العبد إذا  ملا أخرب النيب  :وصل

لي خاصة ة املصصال من ذلك أن لقبلة املعلومة إليها نسب كون اهلل أو نسب إليها يف حال
 ألدب ومن فهمالسوء  حلاجةااملراد القبلة بتلك النسبة مل جيز استقبال القبلة عند فمن فهم إن 

خصوصة صالة املالل أن املراد حال املصلي أجاز استقبال القبلة عند احلاجة فإنه غري مص
 .بالصفة املعلومة

الة صفعاله أيع ومن رأى روح الصالة وهو احلضور مع اهلل دائما ومناجاته كانت مج
ما وهم أهل فك دائ ينالقل باملنع من استقبال القبلة عند احلاجة فإنه يف روح الصالة فلم ي

 [23:املعارج]﴾لك اك يق ىق يف﴿احلضور مع اهلل على الدوام واملشار إليهم بقوله تعاىل 
ر شيطاين ال لك خاطة فذاعتبارا فأما من مل خيطر له خاطر احلضور مع اهلل إال يف وقت احلاج

طان وقد ل الشين عمعندنا من هذه حالته فإنه م البدب استقبال القبلة ويعول عليه وجيتن
وأما من  [90:املائدة]﴾حل جل مك لك خك﴿أمرنا باجتناب عمل الشيطان يف قوله 

 جلمعية فتشبهحال ا ملدنيرى االستقبال يف الكنف املبنية دون الصحاري فإن الكنف املبنية وا
م ه فإن املعدوعقوليتانت مكوهو مرتبط حبقيقة إهلية به ء إال مجعية األمساء اإلهلية فما من شي

إن البناء قيقة فاحل مرتبط بالتنزيه فال خيلو صاحب هذا احلال عن مشاهدة ربه من حيث تلك
الصحراء  وأما يف طنواملدن دلتاه على ذلك فجاز له أن يستقبل القبلة وأن يكون حبكم الو

اما لقول ل احترستقبقبلة باحلاجة فيتأدب وال يفهو وحده فال مانع له من ترك استقبال ال
غي للعبد أن ال ينبواره الشارع فإنه ما يف الصحراء حالة تقيده لرؤية حقيقة إهلية إال اختي

فما اختار املدن  [68القصص:]﴾خصحص مس خس حس  جس﴿يكون له اختيار مع سيده قال تعاىل 
ملراسم يقفون عند ا روا بلتايس هلم أن خيوالكنف املبنية ما كان هلم اخلرية فيما مل خيتره هلم فل

قبلة  استقبال اليفواردة ر الالشرعية فإن الشارع هو اهلل تعاىل فيستعمل هبذا النظر مجيع األخبا
 .اجة واستدبارها والنهي عن ذينكباحل



183 
 

فقد أثبتنا يف هذا الباب من فصول الطهارة ما جيري جمرى األصول والقول اجلامع يف 
ء كان من الرباهني نقول الطهارة من اإلنسان املعقولة املعىن مبا يزيلها أي شي الطهارة هو أن

ي تزال به يؤثر جناسة جدلية كانت أو وجودية فإن الغرض إزالتها ال مبا تزال ما مل يكن الذ
ذن ما زالت النجاسة وأما اليت هي غري معقولة املعىن فطهارهتا موقوفة على ما ينص يف احملل فإ

اىل يف ذلك أو رسوله فيزيلها بذلك فإن شاء احلق عرفك مبعناه ونسبته فتكون إزالتها اهلل تع
يف مجيع  يف حقك عن علم حمقق وإذ مل يكن ذلك فهو املسمى بالتعبد وهو املعىن املطلق

 .﴾مل يك ىك مك لك  اك﴿التكاليف وهو العلة اجلامعة 
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 يف معرفة أسرار الصالة وعمومها

  وكيييييم مييييين مليييييب ميييييا لييييي  مييييين ليييييالت

 وآخيييييييييير يحظيييييييييي  بالمناايييييييييياو نائمييييييييييا

 وكيييييييييف وسيييييييير الحييييييييق كييييييييان إماميييييييي 

 فتحريمرييييييييا التكبييييييييير إن كنييييييييج كييييييييابرا

 وتحايارييييييييا التسييييييييايم إن كنييييييييج تابعييييييييا

 وميييييييا بيييييييين ويييييييذين المقيييييييامين اايييييييية

 فميييييين نييييييام ييييييين وقييييييج اللييييييالو فمنيييييي 

 وإن حييييييب سييييييرو فيييييي  اللييييييالو وافايييييية

 وإن كييييان فيييي  ركييييب إليييي  العييييين قاليييينا

 ليييييالو انفايييييار الليييييبـ حقيييييا وم ييييييرب

 ترعف  الكييييييريم لييييييوظ يايييييي  الشييييييوحيييييياف

 وبيييييييين ليييييييالو الفيييييييذ والامييييييي  سيييييييبعة

 وال تييييين  ييييييوم العيييييين واشيييييرن ليييييالت 

 وبيييييييييانر لترايييييييييير العروبييييييييية رائحيييييييييا

 وإن حييييييييييب خسييييييييييف النيييييييييييرين فمنيييييييييي 

 ومييييييين كييييييييان يستسييييييييق  يحييييييييوب رنا ع

 فريييييييييذي يبييييييييياناج الميييييييييران تخاليييييييييج

 

 سييييوى ر ييييية المحييييراب والكيييين والعنييييا  

 وإن كييييان قيييين لييييا  الفريهللايييية وابتيييينى

 م مومييييييا فقيييييين بايييييي  الميييييينىوإن كييييييان 

 وإال فحييييييييب الميييييييير   و حرميييييييي  سييييييييوا

 لراعتييييييي  العاييييييييا فييييييي  لياييييييية السيييييييري

 و سيييييرار اييييييب ميييييا تحييييي  وميييييا تيييييرى

 وحييييين فرييييين اليييينور ق ييييب قيييين اسييييتوى

 وذكيييييييرع اليييييييرحمن يابييييييير ميييييييا سيييييييرا

 فشييي ر ليييالو الفييير  يييينقص ميييا يييينا

 لسيييير خفيييي  فيييي  اللييييبا  وفيييي  المسييييا

 تفيييييز باليييييذي فييييياز الحهللايييييارمة األولييييي 

 كيييان المليييا  ياييي   يييوى ويشيييرون إن

 ليييينى م اييييي  الشييييم  المنييييييرو والسييييينا

 تحييييز قلييييب السييييباق فيييي  حابيييية العايييي 

 حايييياب واييييون اليييينف  نونييييك يييييا فتيييي 

 تحييييييوب ييييييين األحييييييواب ياييييييك ترتهللايييييي 

 و ن لييييي  ل نسييييان اييييير الييييذي سييييع 

 

 بيان إضافة الصالة إىل اهلل واملالئكة والناس وتفسري ذلك
ى الصالة يضاف إىل ثالثة وإىل رابع ثالثة مبعنيني اعلم أيدك اهلل بروح القدس أن مسم 

مبعىن شامل ومبعىن غري شامل فتضاف الصالة إىل احلق باملعىن الشامل واملعىن الشامل هو 
وقال رسول اهلل  ﴾زث رث﴿الرمحة فإن اهلل وصف نفسه بالرحيم ووصف عباده هبا فقال 

  [43االحزاب:]﴾مه جه هن من﴿"إمنا يرحم اهلل من عباده الرمحاء" قال تعاىل 
يقول  [43االحزاب:]﴾مئهي مي خي حي  جي﴿فوصف نفسه بأنه يصلي أي يرمحكم بأن 

من الضاللة إىل اهلدى ومن الشقاوة إىل السعادة وتضاف الصالة إىل املالئكة مبعىن الرمحة 
فصالة املالئكة ما  ﴾ٰه مه جه هن من﴿واالستغفار والدعاء للمؤمنني قال تعاىل 

 مض خض حض﴿يقولون  ﴾حسجس مخ  جخ﴿يف حق املالئكة  ذكرناها قال اهلل عز وجل
اللهم استجب فينا  [9غافر:]﴾جييه ىه﴿ [7غافر:]﴾جغ مع جع مظ حط
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صاحل دعاء املالئكة وتضاف الصالة إىل البشر مبعىن الرمحة والدعاء واألفعال املخصوصة 
ا املعلومة شرعا على ما سنذكره فجمع البشر هذه الثالث املراتب املسماة صالة قال تعاىل آمر

وتضاف الصالة إىل كل ما سوى اهلل من مجيع املخلوقات  [43البقرة:]﴾من زن﴿لنا 
 مت  خت حت جت﴿ملك وإنسان وحيوان ونبات ومعدن حبسب ما فرضت عليه وعينت له قال تعاىل 

فأضاف الصالة إىل  [41النور:]﴾مصخص حص مس  خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت
ن عمر وهو من العرب وكان ال يتنفل الكل والتسبيح يف لسان العرب الصالة قال عبد اهلل ب

 ىل مل  يك ىك مك﴿يف السفر فقيل له يف ذلك فقال لو كنت مسبحا أمتمت وقال تعاىل 
وقال خطابا حملمد صاحب الكشف حيث يرى  [44االسراء:]﴾ين ىن نن من زن رن ممام يل

 ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ﴿ما ال نرى 
بن عمر ملا حتقق أن اهلل يريد التخفيف عن فانظر إىل فقه عبد اهلل  [18احلج:]﴾رث يت

عبيده بوضع شطر الصالة عنهم مل ير أن يتنقل موافقة ملقصود احلق يف ذلك فهذا نفقة 
روحاين وأما من تنفل يف السفر فرأى أن مقصود احلق إسقاط الفرضية ال إسقاط الصالة اليت 

لباقي نافلة فإن اهلل ما فرض عليه يتطوع اإلنسان فلو أمت املسافر لكان الغرض منها ركعتني وا
فلما مل ير هذا املتنفل إال إسقاط الفرضية عنه ال التطوع  إال ركعتني على لسان رسول اهلل 

تنفل يف السفر على الراحلة فعلم القائل هبذا أن  بالصالة تنفل يف السفر وكان رسول اهلل 
التنفل يف السفر فإن اهلل قال لنا  يف الغرض هو الذي قصد إسقاطه عنه واقتدى برسول اهلل 

 .[21االحزاب:]﴾حك  جك مق حق مف خف حف جف﴿
ة كما إن مثاني ريضةفاعلم أن الصلوات املشروعة فرضا وسننا مؤكدة بني النافلة والف

انية فهذه مثلصفات ا بااألعضاء املكلفة من اإلنسان مثانية ألن الذات مع نسبها املعرب عنه
لف اإلنسان املكلبصر وع واالعلم واإلرادة والكالم والقدرة والسمالثمانية هي الذات واحلياة و

يت بفعل عين الفة أذات حية عاملة مريدة متكلمة قادرة مسيعة بصرية وأما األعضاء املكل
فرج د والبطن والن واليللسااإلنسان هبا ما كلف إن يفعله أو يتركه فهي مثانية األذن والعني وا

 والرجل والقلب.
ات الثمانية املشروع الفعل هبا فرضا وسنة مؤكدة فالصلوات اخلمس وأما الصلو

والوتر من الليل واجلمعة والعيدان والكسوف واالستسقاء واالستخارة والصالة على اجلنائز 
قد علمنا كيف نصلي  فدخلت يف الدعاء فإن رسول اهلل  وأما الصالة على رسول اهلل 

دعو له بالوسيلة واملقام احملمود وحنن إن شاء اهلل نذكر عليه أي كيف ندعو له وقد أمرنا أن ن
يف هذا الباب فصول هذه الصلوات كلها مكملة بشروطها وما أتتبع ما حتوي عليه من 
التفاصيل فإن ذلك يطول وإمنا أقصد إىل ذكر فصول جتري جمرى األمهات كما عملنا يف 

يف الرتبة الثانية من قواعد االميان اليت بىن والصالة وقعت  الطهارة إىل أن نستوفيها إن شاء اهلل
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بىن اإلسالم على مخس شهادة " :أنه قال اإلسالم عليها يف اخلرب الصحيح عن رسول اهلل 
 فعلم الصحابة أنه  "الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان واحلج ةوإقام أن ال إله إال اهلل

ملا قال بعض رواة هذا احلديث من الصحابة راعى الترتيب ملا يدخل الواو من االحتمال وهلذا 
ملا سرده فقال واحلج وصوم رمضان أنكر عليه وقال له وصوم رمضان واحلج فقدمه وعلمنا 

إال عني ما تلفظ به فإنه من العلماء من يرى  أنه أراد الترتيب ونبه على إن ال ننقل عنه 
انية يف القواعد مشتقة من املصلي يف على املعىن فالصالة ث نقل احلديث املتلفظ به من النيب 

اخليل وهو الذي يلي السابق يف احللبة والسابق يف القواعد الشهادة واملصلي هي الصالة 
وجعل الزكاة تلي الصالة ألن الزكاة التطهري فناسبت الصالة فإن الصالة ال يقبلها اهلل بغري 

يعين النفس اليت سواها  [9:الشمس]﴾ىب نب مب  زب﴿طهور والزكاة تطهري األموال قال تعاىل 
 يريد قد أفلح من طهرها بامتثال أوامر اهلل.

 وآخرهصالة املغرب االعتبار يف أول وقت 
حلق قسم اواعلم أن العامل قد قسمه احلق على ثالث مراتب  :بار الباطن يف ذلكتاع

زلة نر هو مبلظهوأوقات الصلوات على ثالث مراتب فجعل عامل الشهادة وهو عامل احلس وا
نظر إليه من يه وما علي صالة النهار فأناجي احلق مبا يعطيه عامل الشهادة واحلس من الداللة

يعين  دهمحده مسع اهلل ملن يف مثل هذا إن اهلل قال على لسان عب األمساء وقد قال رسول اهلل 
ذا رة ههر بصوق ظيف الصالة فناب العبد هنا مناب احلق وهذا من االسم الظاهر فكان احل

  جع مظ حط﴿عرايب يف حق األ القائل مسع اهلل ملن محده وكذلك قوله تعاىل لنبيه حممد 
 إن ذلك وقال اهلل وهو ما مسع إال األصوات واحلروف من فم النيب  [6التوبة:]﴾جغ مع

افهم وجعل المه ف لككالمي وأضافه إىل نفسه فكان احلق ظهر يف عامل الشهادة بصورة التايل
إىل طلوع  الشفق مغيب عامل العقل وهو مبنزلة صالة العشاء وصالة الليل منعامل الغيب وهو 

ن األدلة مالفكر قل والفجر فيناجي املصلي ربه يف تلك الصالة مبا يعطيه عامل الغيب والع
هي لليل وهل اأوالرباهني عليه سبحانه وتعاىل وهو خصوص داللة خلصوص معرفة يعرفها 

ا يليق هبذا ملعلوم امن  وامض العلوم املكتنفني باحلجب فيعطيهمصالة احملبني أهل األسرار وغ
اآليات  لرؤية شريةالوقت ويف هذا العامل وهو وقت معارج األنبياء والرسل واألرواح الب

رب السماء األق اء إىلستواإلهلية املثالية والتقريب الروحاين وهو وقت نزول احلق من مقام اال
ة يف ه الصاللى هذصوالسائلني والداعني فهو وقت شريف ومن إلينا للمستغفرين والتائبني 

 صف الليل.إىل ن قتهاومجاعة فكأمنا قام نصف ليله ويف هذا احلديث رائحة ملن يقول إن آخر 
وجعل سبحانه عامل التخيل والربزخ الذي هو تنزل املعاين يف الصور احلسية فليست 

ست من عامل الشهادة ألهنا معاين جمردة وأن من عامل الغيب ملا لبسته من الصور احلسية ولي
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ظهورها بتلك الصور أمر عارض عرض للمدرك هلا ال للمعىن يف نفسه كالعلم يف صورة للنب 
والدين يف صورة القيد واالميان يف صورة العروة وهو من أوقات الصلوات وقت املغرب 

فهما برزخان بينهما من  ووقت صالة الصبح فإهنما وقتان ما مها من الليل وال من النهار
 حط مض خض  حض جض مص خص﴿الطرفني لكون زمان الليل والنهار دوريا وهلذا قال تعاىل 

 مل يك﴿من كور العمامة فيخفي كل واحد منهما بظهور اآلخر كما قال  [5الزمر:]﴾جعمظ
أي يغطيه وكذلك النهار يغشى الليل فيناجي املصلي ربه يف هذا  [54االعراف:]﴾ىل

امل الربزخ من الدالالت على اهلل يف التجليات وتنوعاهتا والتحول يف الصور الوقت مبا يعطيه ع
غري أن برزخية صالة املغرب هو خروج العبد من عامل  كما ورد يف األخبار الصحاح

الشهادة إىل عامل الغيب فيمر هبذا الربزخ الوتري فيقف منه على أسرار قبول عامل الغيب لعامل 
س الذي يعطي للخيال صورة فيأخذها اخليال بقوة الفكر فيلحقها الشهادة وهو مبنزلة احل

باملعقوالت ألن اخليال قد لطف صورهتا اليت كانت هلا يف احلس من الكثافة فتروحنت 
بوساطة هذا الربزخ وسببه وتر صالة املغرب فإن الفعل للوتر فهو الذي لطف صورهتا على 

قل ال يقبل صور الكثيف والغيب ال يقبل الشهادة احلقيقة ليقبلها عامل الغيب والعقل ألن الع
يلطف الربزخ صورهتا حىت يقبلها عامل الغيب وكذلك برزخ الفجر وهو خروج  أن البدف

أن مير بربزخ اخليال وهو وقت صالة الصبح من  البدعامل الغيب إىل عامل الشهادة واحلس ف
ن عامل الشهادة فيأخذ الربزخ طلوع الفجر إىل طلوع الشمس فما هو من عامل الغيب وال م

الذي هو اخليال املعرب عنه بوقت الفجر إىل طلوع الشمس املعاين اجملردة املعقولة اليت هلا الليل 
فيكثفها اخليال يف برزخه فإذا كساها كثافة من ختيله بعد لطافتها حينئذ وقعت املناسبة بينها 

نت صورة روحانية لطيفة غيبية فهذا وبني عامل احلس فتظهر صورة كثيفة يف احلس بعدما كا
مثاله أن  من أثر الربزخ يرد املعقول حمسوسا يف آخر الليل ويرد احملسوس معقوال يف أول الليل

لصورة الدار يف العقل صورة لطيفة معقولة إذا نظر إليها اخليال صورها بقوته وفصلها وكثفها 
 عن لطافتها يف العقل.

مع اللنب والطني واجلص ومجيع ما حنيله البناء املهندس مث صرف اجلوارح يف بنائها جب
فأقامها يف احلس صورة كثيفة يشهدها البصر بعد ما كانت معقولة لطيفة تتشكل يف أي 
صورة شاءت فزالت عنها يف احلس تلك القوة مبا حصل هلا من التقييد فتبقى النهار كله 

هار ال انقضاء له كيوم الدار اآلخرة مقيدة بتلك الصورة على قدر طول النهار فإن كان الن
فتكون الصورة ال ينتهي أمدها وإن كان أهنار ينقضي كيوم الدنيا وأيامها متفاضلة فيوم من 
أربع وعشرين ساعة ويوم من شهر ويوم من سنة ويوم من ثالثني سنة ودون ذلك وفوق 

ها إىل األجل املسمى ذلك فتبقى الصورة مقيدة بتلك املدة طول يومها وهو املعرب عنه بعمر
إىل أن حيىي وقت املغرب فيلطف الربزخ صورهتا وينقلها من عامل احلس ويؤديها إىل عامل 
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العقل فترجع إىل لطافتها من حيث جاءت هكذا حركة هذا الدوالب الدائر فإن فهمت 
وعقلت هذه املعاين اليت أوضحنا لك أسرارها علمت علم الدنيا وعلم املوت وعلم اآلخرة 

األزمنة املختصة بكل حمل وأحكامها واهلل يفهمنا وإياك حكمه وجيعلنا ممن ثبت يف معرفته و
فالليل ثالثة أثالث واإلنسان ثالثة عوامل عامل احلس وهو الثلث األول وعامل خياله وهو  قدمه

الثاين وعامل معناه وهو الثلث اآلخر من ليل نشأته وفيه ينزل احلق وهو قوله وسعين قلب 
ي وقوله إن اهلل ال ينظر إىل صوركم وهو الثلث األول وال إىل أعمالكم وهو الثلث الثاين عبد

ولكن ينظر إىل قلوبكم وهو الثلث اآلخر فقد عم الليل كله فمن قال إن آخر الوقت الثلث 
األول فباعتبار ثلث احلس ومن قال آخره إىل نصف الليل وهو وسط الثلث الثاين فباعتبار 

 وهو عامل خياله ألنه حمل العمل يف التلطيف أو التكثيف ومن قال إىل طلوع الثلث الثاين
الفجر فباعتبار عامل املعىن من اإلنسان وكل قائل حبسب ما ظهر له وقد وقع اإلمجاع بطلوع 
الفجر أنه خيرج وقت صالة العشاء فالظاهر أن آخر الوقت إىل طلوع الفجر حملل اإلمجاع 

قت بطلوع الفجر وبقولنا يقول ابن عباس إن آخر وقتها إىل طلوع واالتفاق على خروج الو
 الفجر.

 فصل بل وصل يف األوقات املنهي عن الصالة فيها

ع قت طلووقات األوقات املنهي عن الصالة فيها هي باالتفاق واالختالف مخسة أو
 .الشمس ووقت غروهبا ووقت االستواء وبعد صالة الصبح وبعد صالة العصر

الشمس احلق والصالة املناجاة فإذا جتلى  ﴾ممام يل ىل﴿ :ك يف الباطناعتبار ذل
 عطي أنه تعاىليإلهلي ام ااحلق كان البهت والفناء فلم يصح الكالم وال املناجاة فإن هذا املق

 ند ذلكعورة إذا أشهدك مل يكلمك وإذا كلمك مل يشهدك إال أن يكون التجلي يف الص
   ل اهلل ن رسوألجاة ب املشاهد عن نفسه مل تصح املناجتمع بني الكالم واملشاهدة وإذا غا

لعبد غائب المت إن بال شك وقد ع ."اعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك" :يقول
فيك  نك ظلكيب ععند الشهود الستيالء املشهود عليه فال مناجاة ويف وقت االستواء يغ

 سجد لهمر تات وغمرك فال يتعني لك أوظلك حقيقتك والنور قد صف بك من مجيع اجله
بك من جيذ إال وعينه من خلفك كما هو من أمامك ومن عن ميينك ومشالك وفوقك فال

الصالة ونوار  األمجيع جهاتك ألنك نور من مجيع جهاتك والصالة نور فاندرجت األنوار يف
 عامل زخ إىلالرب ال تصلي هلا وأما بعد الصبح إىل طلوع الشمس فهو وقت خروجك من عامل

صر فإن ة العد صالالشهادة والصالة مل يفرض وقتها إال يف احلس ال يف الربزخ وكذلك بع
 .السفل بضم احلبيب يغين عن خماطبته لسريان اللذة يف ذلك الضم
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 فصل بل وصل يف صفات األذان

ه ني وباقيلشهادتابيع اعلم أن األذان على أربع صفات الصفة األوىل تثنية التكبري وتر
ادتني أوال  الشهيثين مثىن وبعض القائلني هبذه الصفة يرون الترجيع يف الشهادتني وذلك أن

ربيع فة الثانية تنة الصملديخفيا مث يثنيها مرة ثانية مرفوع الصوت هبا وهذا األذان أذان أهل ا
كبري ع التثة تربيالثال لصفةالتكبري األول والشهادتني وتثنية باقي األذان وهذا أذان أهل مكة ا
ث األول وتثلي لتكبرييع ااألول وتثنية باقي األذان وهذا أذان أهل الكوفة الصفة الرابعة ترب

يعيد ذلك  الح مثالف الشهادتني وتثليث احليعلتني يبتدئ بالشهادة إىل أن يصل إىل حي على
ثالث ا ات نسقلكلماعلى هذه الصفة ثانية مث بعيدها أيضا على تلك الصورة ثالثة األربع 

لكبري رب وتربيعه لواألك كبريتثنية التكبري لل مرات وهذا أذان أهل البصرة اعتبار الباطن يف ذلك
شروع مو غري نة أواألكرب وملن تكرب نفسا وحسا مشروعا كان ذلك التكرب كحديث أيب دجا

ثليث عاىل وتوله ت ي لكوالتربيع يف الشهادتني لألول واآلخر والظاهر والباطن وتثنية ما بق
ملرة الم با إعاألربع الكلمات على نسق واحد يف كل مرة وهو كما قلنا مذهب البصريني

كي أيب طالب امل ت وعندلكولواحدة لعامل الشهادة وبالثانية لعامل اجلربوت وبالثالثة لعامل امل
 صرهظر بعني بنن إذا نساحتقيق ذلك هو أن اإل الثانية لعامل امللكوت والثالثة لعامل اجلربوت

نه وخلقه من د تكوييري وعني بصريته إىل األسباب اليت وضعها اهلل تعاىل شعائر وأعالما ملا
 األشياء ملا سبق يف علمه أن يربط الوجود بعضه ببعضه.

س من يراه ن الناوم موأما التثويب يف أذان صالة الصبح وهو قوهلم الصالة خري من الن
شرعا  قول بهنإنا فن ال يقول به وأما مذهبنا من األذان املشروع فيعتربه ومن الناس مَ 

ا وهي رب شرعتعت بقوله من سن سنة حسنة وال شك أهنا سنة حسنة ينبغي أن فالشارع قرره
يف زمان  ذي فعلو الههبذا االعتبار من األذان املسنون إال يف مذهب من يقول إن املسنون 

هذا القول أنه  اصله عند صاحبفيكون ح وعرفه وقرره أو يكون هو الذي سنه  النيب 
ي على حن زاد وأما م ال يسمى سنة إال ما كان هبذه الصفة فما هو خالف يعترب وال يقدح

ه يف غزوة اخلندق كما روى أن ذلك دعا ب خري العمل فإن كان فعل يف زمان رسول اهلل 
ث احلدي د يفإذ كان الناس حيفرون اخلندق فجاء وقت الصالة وهي خري موضوع كما ور

قتدى إن ن بل األذاافما أخطأ من جعلها يف  فنادى املنادي أهل اخلندق حي على خري العمل
ال رهها إكمن  صح هذا اخلرب أو سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا وما كرهها

 .تعصبا فما أنصف القائل هبا نعوذ باهلل من غوائل النفوس
 اعتبار الباطن يف ذلك

ىل اهلل من اهلل يف نفس األمر ودعاؤها من األكوان بالنظر إىل الغافلني أو دعاء النفوس إ
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 جي ٰه﴿ اجلهالء الذين هم حتت حكم األمساء اإلهلية أو التصريف اإلهلي
فلهذا قلنا يف نفس األمر فاعلم إن للوقت سلطانا ال حيكم فيه غريه  [95االعراف:]﴾حي

وهو االسم اإلهلي اخلاص بذلك الوقت فال  أن يتعني عند احملكوم عليه سلطان الوقت البدف
ميكن أن يدعى هلا بطريق الوجوب إال بعد دخول الوقت فعند ذلك يكون ممن دعا ِإَلى اهلل 

َبص رَيٍة فإنه دعاء خاص يف كل وقت مبا يليق بذلك الوقت فإن دعا يف غري وقته وقع  َعلى
الذي يرتقبه السامع يف نفسه  اإلنسان يف اجلهل فإنه يدعوه مبا خيرجه عن سلطان حكمه

من الدعاء له بعد دخول وقته حىت يتعني من هو صاحب الوقت من هذه األمساء  البدف
 اإلهلية.

لنعمة تك اانظر هل يصح منك الشكر قبل دخول حكم االسم املنعم فإذا كان وق
 لبح جلهالص وإمنا دخل اخلالف يف ودخل وقتها بوجودها عندك دعيت إىل شكر املنعم

إن فصلوات ر الالسامع مبقصود الشارع بذلك الذكر فإنه دعاء لصاحب الوقت خبالف سائ
لنائمني فهو ايقاظ إلول الليل ملا كان حمال للنوم ونام الناس شرع النداء اآلخر الذي هو األ

ريض ضيض وحتء حتدعاء لالنتباه واالستعداد إليقاع صالة الصبح يف أول الوقت فهو ندا
بوا هلا فتتأه روهاذان املشروع للصالة أي من أجل الصالة دعوناكم لتتذكوجعل بصورة األ

فى خيفإنه  لوقتافإذا دخل وقتها وجب اإلعالم بدخول الوقت جلهل السامعني بدخول أول 
فيعلمون باألذان املشروع  [187االعراف:]﴾هس مس هث مث﴿على أكثر الناس فإن 

إلهلي السم اكم ااالعتبار الغافل عن ح وكذلك احلكم يف لدخول الوقت أن الوقت قد دخل
 ال قوة له إالحول و ه الفيه ينبهه الداعي من نومة الغفلة بأنه حتت حكم اسم إهلي يصرفه وأن

اذعن لوقت فحب ابه فإذا انتبه من نوم غفلته وتذكر بعقله عرف عند ذلك أي اسم هو صا
  يئ ىئ﴿ىل خص قال تعاله حبسب ما تقتضيه حقيقة ذلك االسم اإلهلي يف حق هذا الش

 .[55الذاريات:]﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿وقال  [29:ص]﴾رب
 فصول يف الشروط يف هذه العبادة

اختلف علماء الشريعة يف هذه الشروط وأدلتهم ما بني قياس ومعارضة أخبار بني 
صحيح وسقيم ومذهبنا أن األذان يصح بوجودها وعدمها والعمل هبا أوىل إن اتفق وال مينع 

وأما االعتبار يف ذلك يف الشروط كلها اليت ذكرناها فاعلم إن الداعي قد  من ذلك مانع
يكون االسم اإلهلي الذي يدعو به احلق إىل احلق وهو عني الداعي الذي يقوم به بني يدي 

ء دعا إليه من األحوال وقد يكون غريه من األمساء فال يشترط من إذن فهو احلق يف أي شي
إىل احلق قد يتكلم يف أثناء دعائه إىل احلق حلال يطلبه بذلك ال  الداعي ،يقيم فإن فيه حرجا

جيوز له التأخر عنه إما ألدب إهلي أو لفرض تعني عليه وقد ال يتكلم ما مل يقدح يف فهم 
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الداعي قد يدعو حباله وهو  السامع ما خيرجه عن أن يكون داعيا له وهذا اعتبار الشرط الثاين
مبا ليس هو عليه يف حاله وهو خري بكل وجه كما قال احلسن طهارته وهو أفضل وقد يدعو 

ابن أيب احلسن البصري وكان من أهل طريق اهلل العلية منهم لو مل يعظ أحد أحدا حىت يعظ 
أبدا ولفاعل املنكر أن ينهى عن املنكر وإن مل يفعل اجتمع عليه  أحدًا نفسه ما وعظ أحدٌ 

الداعي إن قصد بدعائه وجه اهلل فهو أوىل  الثالثإمثان فاعلم ذلك وهذا هو اعتبار الشرط 
وإن قصد بذلك دنيا فال مينعه ذلك من الدعاء إىل اهلل واألول أفضل ويرجى لآلخر أن ينتفع 
 بدعوته سامع فيدعو له فيسعد بدعائه فهذا مبنزلة استقبال القبلة باألذان وهو الشرط الرابع

فهو أوىل من قعوده عن ذلك يف دعائه وهذا اعتبار  الداعي إن كان قائما حبقوق ما يدعو إليه
الداعي هل يكون يف دعائه حاضرا مع عبوديته وذلته أو يكون يف حال نظره  الشرط اخلامس

لعزة نفسه وتكربها وعجبها وهو الذي يؤذن راكبا وحضوره مع ذلته أوىل وهو اعتبار 
ىل املعرفة مبن يدعو إليه كدعاء الداعي هل ينبغي له أن يدعو قبل بلوغه إ الشرط السادس

املقلد أو ال يدعو حىت يعرف من يدعو إليه وهو اشتراط البلوغ يف األذان وهذا اعتبار الشرط 
الداعي إىل اهلل هل من شرطه أن ال يأخذ أجرا على دعائه فهو عندنا أفضل إنه ال  السابع

ألجرة فإنه ما من نيب دعا قومه يأخذ وإن أخذ جاز له ذلك فإن مقام الدعوة إىل اهلل يقتضي ا
فأثبت األجرة على دعائه  [29هود:]﴾حنجن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل﴿إال قيل له قل 

ما سأل منا يف األجر على تبليغ الدعاء  وسأهلا من اهلل ال من املدعو حىت إن رسول اهلل 
وأن يكرموا من أجله  وهو حب أهل البيت وقرابته  [23الشورى:]﴾يهىه مه جه ين﴿

 ا ما كانوا.كانو
 فصل بل وصل يف حد العورة من املرأة

فمن قائل إهنا كلها عورة ما خال الوجه والكفني ومن قائل بذلك وزاد أن قدميها 
ليستا بعورة ومن قائل إهنا كلها عورة وأما مذهبنا فليست العورة يف املرأة أيضا إال السوءتني 

بني آدم وحواء يف ستر فسوى  [22األعراف:]﴾خنحن جن مم خم حم  جم﴿كما قال تعاىل 
السوأتني ومها العورتان وإن أمرت املرأة بالستر فهو مذهبنا لكن ال من كوهنا عورة وإمنا 

 ء لكونه عورة اعتبار ذلك يف النفسذلك حكم مشروع ورد بالستر وال يلزم أن يستر الشي
لقدمني فألن املرأة هي النفس واخلواطر النفسية كلها عورة فمن استثىن الوجه والكفني وا

ء الوجه حمل العلم ألن املسألة إذا مل تعرف وجهها فما علمتها وإذا استتر عنك وجه الشي
ء فأنت مأمور بالكشف عن وجه ما أنت مأمور بالعلم فما علمته وأنت مأمور بالعلم بالشي

جلود به فال يستر الوجه من كونه عورة فإنه ليس بعورة وأما اليدان ومها الكفان هبما حمل ا
للمعطي أن ميد يده مبا يعطي فال يستر كفه فإنه املالك  البدوالعطاء وأنت مأمور بالسؤال ف

أن تتناوهلا إذا جاد عليك هبا واجلود والكرم مأمور هبما شرعا  البدللنعمة اليت تطلبها منه ف
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ن يناول للمعطي أ البدوقد ورد أن اليد العليا خري من اليد السفلي فعم يد السائل واملعطي ف
وللسائل أن يتناول وأما القدمان فال جيب سترمها وأهنما ليستا بعورة ألهنما احلاملتان للبدن 

أن  البدكله ونقالته من مكان إىل مكان ومن كان حكمه التصريف فيتعذر ستره واحتجابه ف
 يظهر ويربز ضرورة فيبعد إن يكون عورة تستر.

 يف الصالةفصل بل وصل فيما جيزي املرأة من اللباس 

لوقت ايف  اتفق اجلمهور على الدرع واخلمار فإن صلت مكشوفة فمن قائل تعيد
فة الرأس ي مكشوتصل وبعده ومن قائل تعيد يف الوقت وأما املرأة اململوكة فمن قائل إهنا

لنفس يف اعتبار ها اوالقدمني ومن قائل بوجوب تغطية رأسها ومن قائل باستحباب تغطية رأس
 فت احلرية إىلذا أضي فإني اململوكة واحلرة فإن الكل ملك هلل فال حرية عن اهللال فرق ب ذلك

ال وسبيل  وهبماحللق فهو خروجهم عن رق الغري ال عن رق احلق أي ليس ملخلوق على قل
ر يف تغطية العتباابقي وحكم فهذا معىن احلرية يف الطريق وقد تقدم الكالم يف الثوب الواحد 

نفس حتب سة واللرئاااملرأة ملا كانت يف االعتبار النفس والرأس من  الرأس هنا واعلم أن
اهلا وهلذا لى أمثعفها الظهور يف العامل برئاستها حلجاهبا عن رياسة سيدها عليها وطلب شفو

تر أي تس أسهارقيل آخر ما خيرج من قلوب الصديقني حب الرئاسة أمرت النفس أن تغطي 
ل االفتقار يف حم مللكي رهبا وال شك أن الرئيس بني يدي ارياستها فإهنا يف الصالة بني يد

رأسها  ن تغطيإوكة فإذا خرج إىل من هو دونه أظهر رياسته عليه فلهذا أمرت النفس اململ
 يف الصالة.

 االعتبار يف ذلك
 هللهلل يف اهلل ا مع  اهللالتوجيه يف حال من حال إىل حال من اهلل باهلل إىل عند أهل اهلل

 اهلل رغبة يفحبة ومراقبة صاهلل  ء مع من اهلل ابتداء باهلل إعانة وتأييد إىل اهلل غاية وانتهاعلى اهلل
ا كذلك تعترب موتوجيه  اليفهلل قربة من أجله على اهلل توكال واعتمادا مث يعترب ألفاظ ما ورد 

ي مبا أ ﴾نيمي زي ري ٰى ين﴿ذكرناه من الدعاء بني التكبري والقراءة واملاء احلياة فإنه جعل 
م صدق يوماهد حتيي به قليب بذكرك وجوارحي بطاعتك حىت ال تتصرف إال فيها فإهنا ش

 ترب الربد منرح واعجلواالقيامة ملن تشهد عليه أو له كما ورد يف القرآن العزيز من شهادة ا
يربد به ما فيقني  على برد اليقني كربد األنامل الوارد يف اخلرب الصحيح فحصل به من العلم

لعلم باهلل ى من األعلاه العبد املصطفى من حرارة الشوق إىل املراتب العلى عند املسبح جيد
 .هودهوالثلج من ثلج القلب الذي هو سروره مبا أكرمه اهلل به من جتليه وش
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 وصل يف اعتبار قراءة فاحتة الكتاب يف الصالة

ه أمره اهلل ب حد ما لىع اعلم أن العامل باهلل إذا فرغ من الذي ذكرناه يشرع يف القراءة
ة قول عند قراءياهلل  ك إنعند قراءة القرآن من التعوذ لكونه قارئا ال لكونه مصليا وملا علمت
ضر آلية أن يستحقرأ ا إذا العبد القرآن كذا جوابا على حكم اآلية اليت يقرأها فينبغي لإلنسان

من  هستحضرتاا ابقا مليف نفسه ما تعطيه تلك اآلية على قدر فهمه فإن اجلواب يكون مط
 لعجمي الذي الامي واالع معاين تلك اآلية وهلذا ورد يف اجلواب أدىن مراتب العامة جممال إذا

ر فصل اهلل ستحضا االيفعلم له مبعىن ما يقرأ يكون قول اهلل له ما ورد يف اخلرب فإن فصلت 
 والناس يف ء باهلللمالعلك اجلواب فال يفوتنك هذا القدر يف القراءة فإن به تتميز مراتب ا

ص القرآن نم هذا لرجيافإذا فرغ اإلنسان من التوجيه فليقل أعوذ باهلل من الشيطان  صالهتم
 :   قال تعاىل رجيموقد ورد يف السنة الصحيحة أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان ال

فالعارف إذا تعوذ ينظر يف احلال  [98النحل:]﴾زي ري ٰى ين ىن  نن من زن﴿
فيتعوذ  عاذ بهيي أن أوجب له التعوذ وينظر يف حقيقة ما يتعوذ به وينظر يف ما ينبغالذي 

اذ ا يستعمكل  ء يستعاذ منه بيد سيده وأنحبسب ذلك فمن غلب عليه يف حاله إن كل شي
 :وله وهو ق سيدهببه بيد سيده وأنه يف نفسه عبد حمل التصريف والتقليب فعاذ من سيده 

 يث  ىث نث﴿ عاىله استعاذة التوحيد فيستعيذ به من االحتاد قال توهذ "وأعوذ بك منك"
وقال  [35غافر:]﴾ىث نث مث زث رث يت ىت  نت﴿وقال  [49الدخان:]﴾يف ىف

لدرجة ان هذه ومن نزل ع الكربياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعين واحدا منهما قصمته
حلال يعني لية واكضية قيف االستعاذة استعاذ مما ال يالئم مبا يالئم فعال كان أو صفة هذه 

 القضايا واحلكم يكون حبسبها.
أي مبا يرضيك مما يسخطك فقد خرج  ورد يف اخلرب "أعوذ برضاك من سخطك"

قوله  العبد هنا عن حظ نفسه بإقامة حرمة حمبوبه فهذا هلل مث الذي لنفسه من هذا الباب
ذلك نظر فمن نظر إىل ما  فهذا يف حظ نفسه وأي املرتبتني أعلى يف ومبعافاتك من عقوبتك

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 

ما نبلغه قال ما يلزمين من حق ريب إال  [56الذاريات:]﴾ىئ نئ﴿عليه ومن نظر يف قوله 
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 

وهي املرتبة الثالثة وثبت يف هذه املرتبة عني العبد فالقارئ للقرآن إذا تعوذ عند  بك منك
رآن علمه املكلف وهو اهلل تعاىل كيف يستعيذ ومبن يستعيذ وممن يستعيذ فقال له قراءة الق
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فأعطاه االسم اجلامع وذكر له القرآن وما  ﴾زي ري ٰى ين ىن  نن من زن﴿
خص آية من آية لذلك مل خيص امسا من اسم بل أتى باالسم اهلل فالقارئ ينظر يف حقيقة ما 

اآلية فيذكره يف استعاذته وينظر فيما ينبغي أن  يقرأ وينظر فيما ينبغي أن يستعاذ منه يف تلك
 يستعاذ به من أمساء اهلل أي اسم كان فيعينه بالذكر يف استعاذته.

زاد أنه  هلل مثاليس وملا كان قارئ القرآن جليس اهلل من كون القرآن ذكرا والذاكر ج
وىل أن ن األاور كنيف الصالة حال مناجاة اهلل فهو أيضا يف حال قرب على قرب كنور على 

انت بعيدة كن إذا شطو يستعيذ هنا باهلل وتكون استعاذته من الشيطان ألنه البعيد يقال بئر
لة فلم يكن ك احلان تلالقعر والبعد يقابل القرب فتكون استعاذته يف حال قربه مما يبعده ع

ن من الشيطااه ون معنفيك أوىل من اسم الشيطان مث نعته بالرجيم وهو فعيل فأما مبعىن املفعول
 ىق﴿ب يعين الكواك ﴾يف﴿املرجوم يعين بالشهب وهي األنوار احملرقة قال تعاىل 

طان د الشيبع والصالة نور ورمجه اهلل باألنوار فكانت الصالة مما تعطي [5امللك:]﴾يق
بسبب ما  [45العنكبوت:]﴾حطمض  خض حض جض مص خص﴿من العبد قال تعاىل 

اطر ن اخلوبد مهو ملا يرجم به قلب العوصفت به من اإلحرام وإن كان مبعىن الفاعل ف
صلي من الليل وكرب يإذا قام  املذمومة واللمات السيئة والوسوسة وهلذا كان رسول اهلل 

احلمد هلل ود هلل كثريا واحلم برياكاهلل أكرب كبريا اهلل أكرب كبريا اهلل أكرب " :تكبرية اإلحرام قال
ال  بكرة وأصيحان اهللوسب سبحان اهلل بكرة وأصيالكثريا واحلمد هلل كثريا واحلمد هلل كثريا و

قال ابن  ".مهزهوفثه وسبحان اهلل بكرة وأصيال أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم من نفخه ون
صالة يعين يف ال لشبهعباس مهزه ما يوسوسه يف الصالة ونفثه الشعر ونفخه الذي يلقيه من ا

يذ فوجب على املصلي أن يستع "يم للشيطانإن سجود السهو ترغ" السهو وهلذا قال النيب 
 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 
هذا  يتمكن أن يعني له ما يدفعها به فجاء باالسم اهلل اجلامع ملعاين األمساء إذ كان يف قوة

االسم حقيقة كل اسم دافع يف مقابلة كل خاطر ينبغي أن يدفع فهكذا ينبغي للمصلي أن 
فإذا قاهلا يقول    يل ىل مل خلمث يقول بعد االستعاذة  يكون حاله يف استعاذته إن وفقه اهلل

اذكر فتتعلق الباء    يل ىل مل خلاهلل يذكرين عبدي فينبغي على هذا أن يكون العامل يف 
إن صح هذا اخلرب وإن مل يصح فيكون الفعل اقرأ بسم اهلل فإنه ظاهر يف اقرأ باسم  هبذا الفعل

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 

ن تعلق البسملة عندي بقوله احلمد هلل بأمسائه فإن اهلل ال حيمد إال بأمسائه تعقل وال تعلل فيكو
غري ذلك ال يكون وال ينبغي أن نتكلف يف القرآن حمذوفا إال لضرورة وما هنا ضرورة فإن 
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إن العبد إذا قال ِبس ِم اهلل الرَّح مِن الرَّح يِم يف "عن اهلل تبارك وتعاىل  قول رسول اهلل  صح
يقول  فال نزاع هكذا روي عن رسول اهلل  "ه يف الصالة يقول اهلل يذكرين عبديمناجات

قال اهلل تعاىل قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني ولعبدي ما سأل يقول عبدي إذا افتتح "
 قال اهلل الصالة ِبس ِم اهلل الرَّح مِن الرَّح يِم فيذكرين عبدي يقول العبد اْلَحم ُد ل لَّه  َربِّ اْلعاَلم نيَ 

وسيأيت احلديث مفصال يف كل كلمة إن شاء اهلل تعاىل كما ذكرت ألفاظ  "محدين عبدي
 التوجيه إىل آخر الفاحتة.

ح مِن  اهلل الرَّ ِبس مِ  اهللفإذا قال العامل ب وذكر مسلم هذا احلديث ومل يذكر البسملة فيه
مسائه اهلل إال بأ ين علىيث نا يقول الالرَّح يِم علق الباء مبا يف احلمد من معىن الفعل كما قل

نعت به فإنه وال ي ينعتفاحلسىن فذكر من ذلك ثالثة أمساء االسم اهلل لكونه جامعا غري مشتق 
كلها  ألعالما اءكاألمسلألمساء كالذات للصفات فذكره أوال من حيث إنه دليل على الذات 

ل إال على مل يد لماسم السلطان فيف اللسان وإن مل يقو قوة اإلعالم ألنه وصف للمرتبة كا
السم ا هذا هم يفالذات اجملردة على اإلطالق من حيث ما هي لنفسها من غري نسب مل يتو

بدلة وهو ثل العماصة اشتقاق وهلذا مسيت بالبسملة وهو االسم مع اهلل أي قولك بسم اهلل خ
 قولك عبد اهلل وكذلك احلوقلة وهو احلول والقوة مع اهلل.

العبد قال بعد ِبس ِم اهلل الرَّح مِن الرَّح يِم من األمساء املركبة كمثل بعلبك  مث قال إن
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 

 يتقدمه كون يطلب االسم وال يتأخر كون يطلبه االسم يف اآلية فإن ومهما ورد اسم إهلي ال
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 

فإنه إذا ورد الكون يف أثره فذلك الكون نتيجته وبه كون أو يف أثره كون أو بني كونني 
 مب زب رب يئ ىئ نئ﴿يتعلق وإياه يطلب فإنه صادر عنه إذا تدبرته وجدته مثل قوله 

كان  ﴾حك جك﴿وإذا تقدم الكون وجاء االسم اإلهلي يف أثره فإنه  [3-1الرمحن:]﴾نب
 [282البقرة ]﴾حل جل﴿وقوله  [282البقرة:]﴾لك خك﴿ على العكس من األول مثل

فأظهر التقوى ما يتقى منه وهو االسم اهلل ويف األول أظهر االسم اإلهلي عني اإلنسان 
أظهر التعليم االسم اإلهلي وهو اهلل فإذا وقع الكون بني امسني  ﴾حل جل﴿وكذلك 

إهليني كان الكون لألول حبكم النتيجة ولآلخر حبكم املقدمة مثل وقوع العاملني بني االسم 
ومثل قوله  [3-2الفاحتة:]﴾حن جن  يم ىم مم خم حم﴿ الرب والرمحن يف قوله

بني امسني تقدمه االسم اهلل وتأخر عنه  ﴾جل﴿فوقع  ﴾حل جل مك لك خك﴿
االسم اهلل مبعنيني خمتلفني فأثر فيه االسم األول طلب التعليم وقبل التعليم باالسم الثاين 
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االسم الرب وكذلك إذا وقع االسم اإلهلي بني اسم إهلي يتقدمه وبني كون يتأخر عنه مثل 
يف آخر الزمر أو بني كون يتقدمه واسم  ﴾ىم مم خم حم﴿بني اهلل والعاملني يف قوله 

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم﴿إهلي يتأخر عنه مثل قوله 
 ىن من﴿فالرَّح مِن الرَّح يِم تقدمه كلمة اْلعاَلم نَي وتأخر عنه ملك  [4-2الفاحتة:]﴾ين
يِم الفتقارهم إىل الرمحتني الرمحة العامة واخلاصة فأظهر عني اْلعاَلم نَي الرَّح مِن الرَّح   ﴾ين

ليظهر من كونه  [4-3الفاحتة:]﴾ين ىن من خن حن جن﴿والواجبة واالمتنانية وطلب 
ملكا سلطان الرَّح مِن الرَّح يِم فإن الرمحة من جانب امللك هي رمحة عزة وامتنان مع استغناء 

عية فتدفع األم بالرمحة على ولدها ما خبالف رمحة غري امللك كرمحة األم بولدها للشفقة الطبي
واحتجبت عن علم ذلك بولدها  جتده من األمل بسببه يف نفسها فنفسها رمحته ولنفسها سعت

فاملنة لولدها عليها بالسببية ال هلا ووقعت الرمحة بالولد تبعا خبالف رمحة امللك فإهنا عن عز 
 وغىن عن هذا املرحوم اخلاص من رعاياه.

 جض مص خص﴿ع االسم اإلهلي بني امسني إهليني مثل قوله وكذلك إذا وق
باِرُئ سم اْلاال فوقع االسم اخلالق بني االسم اهلل واالسم البارئ وكذلك [24احلشر:]﴾حض

ذا األسلوب هفعلى  باريبني اْلخال ُق واْلُمَصوُِّر وهذا كثري فاخلالق صفة هلل وموصوف لل
طور ورقه تاب مسنه كوكتاب العامل بأسره فإ جتري تالوة العارفني يف الكتابني يف القرآن

بني  قع كونذا وإاملنشور الذي هو فيه الوجود وكذلك جتري أذكارهم وهكذا يف األكوان 
ا قال اهلل ن فلهذا كامكونني يكون لألول ابنا وللثاين بعده أبا يف الذي يفهم من ذلك كان 

ء الختالف كر بشيذا الذوما قيد ه  عبدييف قول العبد ِبس ِم اهلل الرَّح مِن الرَّح يِم ذكرين
ذاكر يبعثه ولرهبة ثه اأحوال الذاكرين أعين البواعث لذكرهم فذاكر تبعثه الرغبة وذاكر تبع
  يفهم بقلبهانه والبلس التعظيم واإلجالل فأجاب احلق على أدىن مراتب العامل وهو الذي يتلو

كانت  وته أو ذكرهدبر تالإن تفللسان وال ما ذكره ألنه مل يتدبر ما قاله إذا كان التايل عاملا با
 .لك صناهإجابة احلق له حبسب ما حصل يف نفسه من العلم مبا تاله فتدبر ما نص

يف الصالة  [1الفاحتة:]﴾ىم مم خم حم﴿قال اهلل تعاىل فإذا قال العبد  :مث قال
ىل اهلل ومعىن عواقب فيقول العارف احلمد هلل أي عواقب الثناء ترجع إ يقول اهلل محدين عبدي

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 

ج عن الصفات احملمودة اليت توجب الثناء عليه أو مبا يكون منه من اآلثار احملمودة اليت هي نتائ
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 

لق الثناء ال ها فهو متعالعارف فريى إن وجود املمكنات املستفاد إمنا هو عني ظهور احلق في
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 األكوان.
ريه فهو د ال غمومث إنه ينظر يف موضع الالم من قوله هلل فريى إن احلامد عني احمل
الكون مودا فن حماحلامد احملمود وينفي احلمد عن الكون من كونه حامدا ونفي كون الكو

ن اه فإقد بينمد فمن وجه حممود ال حامد ومن وجه ال حامد وال حممود فأما كونه غري حا
ون ال  لغريه والكو له الا هاحلمد فعل واألفعال هلل وأما كونه غري حممود فإمنا حيمد احملمود مب

 زور بس ثويبكال ء له فما هو حممود أصال كما ورد يف مثل هذا املتشبع مبا ال ميلكشي
مجيع ما ذكرناه وما يعطيه االسم الرب  ﴾ىم مم خم حم﴿فيحضر العارف يف قوله 

حيضر ما والرب  السمح والتربية وامللك والسيادة هذه اخلمسة يطلبها امن الثبات واإلصال
ال ملن محده إعبدي  دينيعطيه العامل من الداللة عليه تعاىل فال يكون جواب اهلل يف قوله مح
ه بتعاىل رمحة  علم به اليفبأدىن املراتب ألنه لكرمه يعترب األضعف الذي مل جيعل اهلل له حظا 

هلل اين فيجيبه ان املعءة ميعلم من سؤاله أو قراءته ما حضر معه يف تلك القرا لعلمه أن العامل
مي الذي ال األعج م أوعلى ما وقع له ويدخل يف إمجال ما خاطب به عبده العامي القليل العل

 علم له مبدلول ما يقرأه فافهم. واهلل امللهم.
يعين  ثىن على عبدييقول اهلل أ [2الفاحتة:]﴾حن جن﴿مث قال عن اهلل يقول العبد 

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 

صورة املكروهة فيه شقاؤه والعارف ليس كذلك فإن الرمحة اإلهلية قد تأيت إىل العبد يف ال
 جن﴿الطعم والرائحة للمريض والشفاء فيه مبطون فإذا قال العارف  كشرب الدواء الكريه

أحضر يف نفسه مدلول هذا القول من حيث ما هو احلق موصوفا به ومن حيث ما  ﴾حن
يطلبه املرحوم لعلمه بذلك كله وحيضر يف قلبه أيضا عموم رمحته الواحدة املقسمة على خلقه 

الدنيا إنسهم وجنهم ومطيعهم وعاصيهم وكافرهم ومؤمنهم وقد مشلت اجلميع يف الدار 
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 

من أثر هذه الرمحة الواحدة بأن هذه الرمحة الواحدة رمحة تقتضي ذلك مث جاء الوحي 
 تم تعطف على ولدها يف مجيع احليواالسارية يف العامل اليت اقتضت حقيقتها أن جتعل األ

وهي واحدة من مائة رمحة وقد ادخر سبحانه لعباده يف الدار اآلخرة تسعا وتسعني رمحة فإذا 
وقدره هبذه الرمحة الواحدة وفرغ احلساب  كان يوم القيامة ونفذ يف العامل حكمه وقضاؤه

ونزل الناس منازهلم من الدارين أضاف سبحانه هذه الرمحة إىل التسع والتسعني رمحة فكانت 
فمنهم من  شيءمائة فأرسلها على عباده مطلقة يف الدارين فسرت الرمحة فوسعت كل 

يف موطنه ويف عني  شيءوسعته حبكم الوجوب ومنهم من وسعته حبكم االمتنان فوسعت كل 
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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 

بلهم بالنقيض من النار على أهل اجلنان لتعذبوا باالعتدال ملا هم فيه من االحنراف وهلذا قا
عموم املائة رمحة وقد كان احلكم يف الدنيا بالرمحة الدنيا ما قد علمتم وهي اآلن أعين يف 

 اآلخرة من مجلة املائة فما ظنك وكفى.
يبه ومن هنا يعرف ما جي ﴾حن جن﴿فبمثل هذا النظر يقول العارف يف الصالة 

اهلل  يقول [3الفاحتة:]﴾ين ىن من﴿مث قال اهلل يقول العبد ملك  احلق به من هذا نظره
د به فإذا املرا ا ماهذا جواب عام ورد عام كما قررن جمدين عبدي ويف رواية فوض إىل عبدي

مل يقتصر على الدار اآلخرة بيوم الدين ورأى أن  ﴾ين ىن من﴿قال العارف ملك 
فإنه صفة هلما فيكون اجلزاء دنيا  ﴾ين ىن من﴿ال يفارقان ملك  ﴾حن جن﴿

 خن  حن جن مم خم حم﴿شرع من إقامة احلدود وظهور الفساد  وآخرة وكذلك ظهر مبا
وهذا هو عني اجلزاء فيوم الدنيا أيضا يوم  [41الروم:]﴾حي جي ٰه مه جه هن من

ر نسان يف الداأن اإلونيا اجلزاء واهلل ملك يوم الدين فريى العارف أن الكفارات سارية يف الد
ثرة فاآلالم ث والعغوقرصة الرب الدنيا ال يسلم من أمر يضيق به صدره ويؤمله حسا وعقال حىت

كم من ما تنال وحت ٍء فمنهاي  حمدودة موقتة ورمحة اهلل تعاىل غري موقتة فإهنا َوس َعت  ُكلَّ شَ 
 ي يف قولهب اإلهللوجواطريق االمتنان وهو أصل األخذ هلا االمتنان ومنها ما يؤخذ من طريق 

الناس ف [156:األعراف]﴾يي﴿وقوله  [54االنعام:]﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ﴿
 افهم.وا فيأخذوهنا جزاء وبعض املخلوقات من املكلفني تناهلم امتنانا حيث كان

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 

ن كشف له فالرضيع ال يتعقل التأمل مع اإلحساس به إال أن أباه وأمه وأمثاهلما ال يدركه إال م
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 

أجر وكل كبد فإهنا رطبة ألهنا بيت الدم والدم حار رطب طبع احلياة وأما الصغري إذا رطبة 
تعقل التأمل وطلب النفور عن األسباب املوجبة لألمل واجتنبها فإن له كفارة فيها ملا صدر منه 

عما تدعوه إليه أمه أو أبوه أو  حيوان أو شخص آخر من جنسه أو إباءةمما آمل به غريه من 
سأله أمرا ما فأىب عليه فتأمل السائل حيث مل يقض حاجته هذا الصغري فإذا تأمل الصغري سائل ي

ته عما التمسه منه يف سؤاله لسائل بإباءكان ذلك األمل القائم به جزاء مكفرا ملا آمل به ذلك ا
أو كان قد آذى حيوانا من ضرب كلب حبجر أو قتل برغوث وقملة أو وطء منلة برجله 

ما جرى منه بقصد وبغري قصد وسر هذا األمر عجيب سار يف املوجودات حىت  فقتلها أو كل
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اإلنسان يتأمل بوجود الغيم ويضيق صدره به فإنه كفارة ألمور أتاها قد نسيها أو يعلمها فهذا 
فيقول اهلل فوض إىل عبدي أو  ﴾ين ىن من﴿كله يراه أهل الكشف حمققا يف قوله ملك 

تمجيد راجع إىل جناب احلق من حيث ما تقتضيه ذاته ومن جمدين عبدي أو كالمها إال أن ال
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 

جيمع بني املقصدين فيجمع اهلل له يف الرد بني  فوض إىل عبدي ويف املقصد أيضا فإن العبد قد
 .التمجيد والتفويض فهذا النصف كله خملص جلناب اهلل ليس للعبد فيه اشتراك

يقول اهلل هذه بيين وبني  [4الفاحتة:]﴾جي يه ىه مه﴿مث قال اهلل يقول العبد 
 ﴾مه﴿فهذه اآلية تتضمن سائال ومسئوال خماطبا وهو الكاف من  عبدي ولعبدي ما سأل

وحد احلق  ﴾مه﴿مها للعبد فإنه العابد واملستعني فإذا قال العبد  ] نعبد ونستعني [ فيهما و
حبرف اخلطاب فجعله مواجها ال على جهة التحديد ولكن امتثاال لقول الشارع ملثل ذلك 

 "أن تعبد اهلل كأنك تراه" :حني سأله عن اإلحسان فقال له  السائل يف معرض التعليم
تواجهه حبرف اخلطاب وهو الكاف أو حرف التاء املنصوبة يف املذكر املخفوضة يف أن  البدف

املؤنث فإين قد أنث اخلطاب من حيث الذات وهذا مشهد خيايل فهو برزخي وجاءت هذه 
وما بقي  اآلية برزخية وقع فيها االشتراك بني احلق وبني عبده وما مضى من الفاحتة خملص هلل

اليت حنن فيها مشتركة وإمنا وحده ومل جيمعه ألن املعبود واحد ومجع منها خملص للعبد وهذه 
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 

بالنون وإن العامل  ] نعبد ونستعني [لرجل والقلب فلهذا قال واللسان واليد والبطن والفرج وا
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 

نون اجلماعة يف نعبد ونستعني فترجم اللسان عن ربه وطلب املعونة منه على عبادته فجاء ب
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 

عني على ذلك احلد ومىت مل يكن املصلي هبذه بكله ظاهرا وباطنا من قوى وجوارح ويست
 ﴾جي يه ىه مه﴿املثابة من مجع عامله على عبادة ربه كان كاذبا يف قراءته إذا قال 

فإن اهلل ينظر إليه فرياه متلفتا يف صالته أو مشغوال خباطره يف دكانه أو جتارته وهو مع هذا 
تك على عباديت أمل تلتفت ببصرك يقول َنع ُبُد ويكذب فيقول اهلل له كذبت يف كنايتك جبمعي

إىل غري قبلتك أمل تصغ بسمعك إىل حديث احلاضرين أمل تعقل بقلبك ما حتدثوا به فأين 
بنون اجلمع فيحضر العارف هذا كله يف خاطره فيستحيي أن  ﴾ىه﴿صدقك يف قولك 
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أن جيتمع من هذه حالته  البدلئال يقال له كذبت ف ﴾ىه مه﴿يقول يف مناجاته يف صالته 
لى عبادة ربه حىت يقول له احلق صدقت إذا تال يف مجعيتك علي يف عبادتك إياي وطلب ع

 .معونيت
روينا يف هذا الباب على ما حدثنا به شيخنا املقري حممد بن خلف بن صاف اللخمي 
عن بعض املعلمني من الصاحلني أن شخصا صبيا صغريا كان يقرأ عليه القرآن فرآه مصفر 

ه فقيل له إنه يقوم الليل بالقرآن كله فقال له يا ولدي أخربت أنك تقوم اللون فسأله عن حال
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 

ا أستاذ قال وهل ختمت القرآن البارحة قال ال ما قدرت على فعلت ما أمرتك به قال نعم ي
أكثر من نصف القرآن قال يا ولدي هذا حسن إذا كان يف هذه الليلة فاجعل من شئت من 

واقرأ عليه واحذر فإهنم  أمامك الذين مسعوا القرآن من رسول اهلل  أصحاب رسول اهلل 
إن شاء اهلل يا أستاذ كذلك افعل فلما  فال تزل يف تالوتك فقال مسعوه من رسول اهلل 

أصبح سأله األستاذ عن ليلته فقال يا أستاذ ما قدرت على أكثر من ربع القرآن فقال يا ولدي 
الذي أنزل عليه القرآن واعرف بني يدي من تتلوه فقال  اتل هذه الليلة على رسول اهلل 

من جزء من القرآن أو ما يقاربه  نعم فلما أصبح قال يا أستاذ ما قدرت طول ليليت على أكثر
فقال يا ولدي إذا كان هذه الليلة فلتكن تقرأ القرآن بني يدي جربيل الذي نزل به على قلب 

فاحذر واعرف قدر من تقرأ عليه فلما أصبح قال يا أستاذ ما قدرت على أكثر من  حممد 
ب إىل اهلل وتأهب واعلم كذا وذكر آيات قليلة من القرآن قال يا ولدي إذا كان هذه الليلة ت

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 

إليه فبعث  اب فلم جييءلشالتدبري ملعاين ما تتلوه فال تكن جاهال فلما أصبح انتظر األستاذ ا
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 

وصلت إىل قوله وأحضرت احلق تعاىل وأنا بني يديه أتلو عليه كتابه فلما استفتحت الفاحتة و
 مه﴿ِإيَّاَك َنع ُبُد نظرت إىل نفسي فلم أرها تصدق يف قوهلا فاستحييت أن أقول بني يديه 

وهو يعلم أين أكذب يف مقاليت فإين رأيت نفسي الهية خبواطرها عن عبادته فبقيت  ﴾ىه
 مه﴿وال أقدر أن أقول  ﴾ين ىن من﴿أردد القراءة من أول الفاحتة إىل قوله ملك 

صت يل فبقيت أستحيي أن أكذب بني يديه تعاىل فيمقتين فما ركعت حىت إنه ما خل ﴾ىه
طلع الفجر وقد رضت كبدي 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 
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  :شاب من قربه وهو يقول له يا أستاذال
 نييييييييييييييييا حيييييييييييييييي  ينيييييييييييييييين حيييييييييييييييي  

 

 لييييييييييييييييييييم يحاسييييييييييييييييييييبن  بشيييييييييييييييييييي  

 

ه فمن قرأ بفلحق  لفىتاقال فرجع األستاذ إىل بيته ولزم فراشه مريضا مما أثر فيه حال 
 يي ىي مي  خي﴿على قراءة الشاب فقد قرأ مث قال اهلل يقول العبد  ﴾ىه مه﴿
فيقول اهلل هؤالء لعبدي ولعبدي ما  ﴾ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ
ن ط املستقيم أالصرا هديها أحضر االسم اإلهلي اهلادي وسأله أن يفذا قال العارف اه د نَ  سأل

تبة وهي د املرتوحييبينه له ويوفقه إىل املشي عليه وهو صراط التوحيدين توحيد الذات و
 "إال حبق اإلسالم" ه األلوهية بلوازمها من األحكام املشروعة اليت هي حق اإلسالم يف قول

ا يقود حيث م ب منسه الصراط املستقيم الذي هو عليه الروحساهبم على اهلل فيحضر يف نف
فإن  [56هود:]﴾ يب ىب نب مب زب﴿املاشي عليه إىل سعادته أخرب اهلل تعاىل عن هود أنه قال 

مامه أاحلق  كان العارف إذا مشى على ذلك الصراط الذي عليه الرب تعاىل على شهود منه
يته بيد ا وناصبورجميف ال يكون تابعا وكان العبد تابعا للحق على ذلك الصراط جمبورا وك

فدخل  [56]هود:﴾يب ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ﴿ربه جيره إليه فإن اهلل يقول 
ك بني  ذليفيف حكم هذه اآلية مجيع ما دب علوا وسفال دخول ذلة وعبودية والناس 

ما  إنهاجلن فونس مكاشف يرى اليد يف الناصية أو مؤمن فكل دابة دخلت عموما ما عدا اإل
ى طريق عهم علمجي دخل من الثقلني إال الصاحلون منهم خاصة ولو دخل مجيع الثقلني لكان

 .[44االسراء:]﴾ين ىن نن من زن رن﴿مستقيم صراط اهلل من كونه ربا يقول تعاىل 
وقال يف حق الثقلني خاصة على طريق الوعيد والتخويف حيث مل جيعلوا نواصيهم 

 [31الرمحن:]﴾رن مم ام يل﴿فيما أمر به وهنى  بيده وهو أن يتركوا إرادهتم إلرادته
يريد الذين وفقهم اهلل وهم العاملون كلهم  [6الفاحتة:]﴾ٌّ  ٰى ٰر ٰذ﴿وهلذا قال 

أمجعهم والصاحلون من اإلنس مثل الرسل واألنبياء واألولياء وصاحلي املؤمنني ومن اجلان 
يق وشهيد وصاحل وكل كذلك فلم جيعل الصراط املستقيم إال ملن أنعم اهلل عليه من نيب وصد

دابة ُهَو آخ ٌذ ِبناص َيت ها فإذا حضر العارف يف هذه القراءة جعل ناصيته بيد ربه يف غيب هويته 
 [7الفاحتة:]﴾ ُّ َّ ٍّ﴿إىل النار وهم الذين استثىن اهلل تعاىل بقوله  شذّ  ومن شذّ 

 ﴾ّٰ ِّ﴿أي إال من غضب اهلل عليهم ملا دعاهم بقوله حي على الصالة فلم جييبوا 
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 
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لمالئكة يف نشأهتم وطهارهتم آمني أي أمنا باخلري ملا كان والتايل الداعي روحه املشارك ل
اللسان مث يصغي إىل قلبه فيسمع تالوة روحه فاحتة الكتاب مطابقة لتالوة لسانه فيقول 
اللسان مؤمنا على دعائه أي دعاء روحه بالتالوة من قوله اه د َنا فمن وافق تأمينه تأمني 

قة طهارة وتقديس ذوات كرام بررة أجابه احلق عقيب قوله آمني املالئكة يف الصفة مواف
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 

نت لك أسلوب القراءة يف الصالة فاجر عليها على قدر خالقه كان حقا كله فهذا قد أب
ومنا  [164]الصافات:﴾ىق يف ىف  يث ىث نث﴿ ـاتساع باعك وسرعة حركتك وأنت أبصر ف

 الصَّافُّوَن واْلُمَسبُِّحوَن.
 ذكر تشهد العارف

م عن اس جاللوفالعارف إذا تشهد هبذا التشهد فإما أن يكون يف حال قبض وهيبة 
راقبة حال م ن يف حال أنس ومجال وبسط عن اسم إهلي وإما أن يكوإهلي وإما أن يكون يف

ه يف وى نفسقمن  وحضور ملوازنة ذاته مبا كلفته من العبادات يف الصالة فيعمر كل قوة
هليات أن إنه من ق مصالته وكل جارحة من جوارح جسمه يف صالته مبا يليق هبا مما طلبه احل

و أنس أهيبة   حالجارحة وقوة فيعمرها سواء كان يفيكون عليها يف صالته بالنظر إىل كل 
 وهو أكمل األحوال.

فيتشهد بلسان  فاحنصر األمر يف ثالثة مقامات مقام جالل ومقام مجال ومقام كمال
الكمال وهو األول للسالك فيقول التحيات هلل أي حتيات كل حمى وحمى هبا يف مجيع العامل 

اهلل االسم اجلامع الذي جيمع حقائقها وذلك ألن كل والنسب اإلهلية كلها هلل أي من أجل 
حتية يف العامل إمنا هي مرتبطة حبقيقة إهلية كانت ما كانت فمىت ما مل جيمع اإلنسان بنيته وقلبه 
كما مجع بلفظة التحيات بقوته من احلقائق اإلهلية كلها إال احلقيقة الواحدة املشروعة له يف 

ن جهة شرعه خاصة مل يسترب لنفسه يف كمال صالته وقوله حتيته من حيث ما هو مقيد هبا م
الزاكيات هلل يقول التحيات املطهرات الناميات أي اليت ينمي خريها على قائلها من احلقائق 
اإلهلية اليت أوجدت تلك التحيات حبسب ما تعطيه أمساؤها مث يقول السالم عليك أيها النيب 

مثل   للجنس ال اليت للعهد فيكون سالمه على النيب ورمحة اهلل وبركاته باأللف والالم اليت
حتياته للشمول والعموم أي بكل سالم وهذا يؤذن بأن العبد قد انتقل من مشاهدة ربه من 

 حيث اإلطالق أو أمر ما من األمور اليت كان فيها يف سجوده إىل مشاهدة احلق يف النيب 
عليه بالرسالة فإن النبوة يف  بالنبوة مل يسلم فلما قدم عليه باحلضور سلم عليه خماطبا مواجهة

حق ذات النيب أعم وأشرف فإنه يدخل فيها ما اختص به يف نفسه وما أمر بتبليغه ألمته الذي 
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يف ذلك احلضور وأيه به من  هو منه رسول فعم وعرف ما ينبغي أن خياطب به رسول اهلل 
وهلذا جاء حبرف اخلطاب مث عطف بعد غري حرف نداء يؤذن ببعد ملا هو عليه من حال قربه 

من  السالم عليه بالرمحة اإلهلية لشموهلا االمتنان والوجوب فأضافها إىل اهلل ملا رزقه 
السالمة من كل ما يشنؤه يف مقامه ذلك وعطف بالربكات املضافة إىل اهلوية والربكات هي 

هذه التحيات يقول  فكان هذا املصلي يف [114طه:]﴾ىه مه جه﴿الزيادة وقد أمر أن يقول 
له سالم عليك ورمحته تقتضي الزيادات عندك من العلم باهلل الذي هو أشرف احلاالت عند 
اهلل كما جاء بالزاكيات يف التحيات فناسب بني الزكاة والربكة وهلذا جعل اهلل تعاىل الربكة 

وهي الزكاة  يف الزكاة اليت هي الصدقات الرتباطها هبا ألن الصدقة إخراج ما كان يف اليد
وال تبقي يف الوجود خالء فيعوضه اهلل وميأل يديه من اخلري العلمي وغريه من الثواب احملسوس 

 يف دار الكرامة ما ال يقدر قدره يف مقابلة ما أخرجه.
م السال شمولبمث يقول السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني فسلم على نفسه 

 [61النور:]﴾ حص مس خس حس جس مخ﴿عاىل يقول ت وأجناسه كما سلم على النيب 
 خض حض جض مص خص﴿والدخول يف كل حال من أحوال الصالة كالبيوت يف الدار اجلامعة 

وائد ا من زا فيهفجعلك رسوال من عنده إىل نفسك هبذه التحية املباركة مل [61النور:]﴾مض
 نفس الرمحن نماهنا يربس تطاهبا كما أهنا طيبة األعرافاخلري الطيبة فإهنا حصلت له ذوقا فاس

و خماطب هه مما ء فيوجاء بنون اجلمع يف قوله السالم علينا يؤذن أنه مبلغ سالمه لكل جز
دعاه احلق  سه حنين نفبعبادة خاصة وإمنا سلم عليهم لكونه جاء قادما من عند ربه لغيبته ع

لم سفلهذا  إليه ن دعاهري مإىل مناجاته فكرب تكبرية اإلحرام فمنعته هذه احلالة أن ينظر إىل غ
ق أن يكون زه احله ونعلى نفسه بنون اجلماعة وذلك إذا كان هذا العبد قد دخل إىل بيت قلب

ني اته تعاىل وببني ذ اسبةحاال فيه وإن وسعه كما قال اهلل ملا يقتضيه جالل اهلل من عدم املن
م وقد و السالهإنه خلقه ورأى بيت قلبه خاليا من كل ما سوى اهلل واحلق ال يسلم عليه ف
ال   سول اهللم رهنوا عن ذلك ألهنم كانوا يقولون السالم على اهلل يف التشهد فقال هل

 نزه احلق أن حدا أويه أففلما دخل بيته ومل ير  تقولوا السالم على اهلل فإن اهلل هو السالم
مره وقد أ نفسه فما بقي له أن يشهد سوى عامله املكلف وليس سوىحيوي عليه بيت قلبه 

 مس خس حس جس مخ﴿اهلل إذا دخل بيتا خاليا من كل أحد أن يسلم على نفسه يف قوله 
 حض جض مص خصفيكون العبد هنا مترمجا عن احلق يف سالمه ألنه قال  [61النور:]﴾حص
ه ل جاللق جبة عن احلكما جاء يف مسع اهلل ملن محده فكذلك يقوهلا يف الصالة نيا خض

ليه ه أو عم منوتقدست أمساؤه ألنه ما مث من حدث له حال دخول أو خروج فيكون السال
 ة. الصالام يففافهم إن أردت أن تكون من أهل هذا املق البدفدل على أنه جتل خاص و

مث عطف من غري إظهار لفظ السالم على عباد اهلل الصاحلني فشمل باأللف والالم 



204 
 

مه كل عبد صاحل هلل يف السموات واألرض وال ينوي من الصاحلني ما هو املعهود ليصيب سال
 شيءفكل  [44االسراء:]﴾ين ىن نن من زن رن﴿يف العرف ما مث إال صاحل فإن اهلل يقول 

ينزه ربه فهو إذن صاحل هذا من علوم االميان والكشف فانو بالصاحلني الذين استعملوا فيما 
ن اهلل أخرب عنهم أهنم هبذه الصفة فلم يبق كافر وال مؤمن صلحوا له وليس سوى التسبيح فإ
ألهنم ال يسمعون وال  [26اجلاثية:]﴾ىي ني مي زي ري﴿إال وقد مشلت تفاصيله هذه اآلية 

يشهدون وهلذا مل يذكر لفظة السالم يف هذا العطف واكتفى بالواو تنبيها فإنه يدخل فيه من 
ق ذلك بطريق الوجوب فسر حىت ال يستحق السالم عليه بطريق الوجوب ومن ال يستح

 .[16القصص:]﴾يك ىك﴿يتميز املستحق من غري املستحق رمحة منه بعباده أنه هو 
  النيب على ومل يعطف السالم الذي سلم به على نفسه على السالم الذي سلم به

إنه لو عطف تباع فاال بل جعله مبتدأ فإن النبوة أعين نبوة التشريع طور آخر متميز عن طور
االشتراك  ي يعطيالذ ليه لفظ السالم على نفسه لسلم على نفسه أيضا من جهة النبوة للواوع

ىل ال الوراثة إإيدينا ي بأوباب النبوة قد سده كما سد باب الرسالة وأعين نبوة التشريع وما بق
 "يبن رسول بعدي وال إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فال" :يوم القيامة يقول رسول اهلل 

لى التعيني ع ية ألولاني هبذا أنه ال مناسبة بيننا وبني الرسل يف هذا املقام فحصل له فع
 ف يف عباد اهللالتعيني فدخل بالسالم الثاين حبرف العط ال على وحصل له اآلخرية 

ا فابتدأنا بغي لن تنالالصاحلني فإنه من الصاحلني بال شك من كل وجه فهو يف املرتبة اليت 
 ينا يف طورنا من غري عطف.بالسالم عل

يتشهد به   يف تشهده الذي كان واعلم أنه مل نقف على رواية عن رسول اهلل 
ذا اللفظ أو وله هبن يقبلسانه يف تشهده يف الصالة يف قولنا السالم عليك أيها النيب هل كا

 جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي﴿إذ قال  يقوله بغري هذا اللفظ مثل عيسى 
اهلل  ى عباديقول شيئا من ذلك ويكتفي بقولنا السالم علينا وعلأو ال  [33مرمي:]﴾حب

املسلم  ن يكونا أالصاحلني فإن كان قال مثل ما علمنا أن نقول من ذلك فله وجهان أحدمه
والوجه  ن محده ملعليه هو احلق وهو نائب مترجم عنه تعاىل يف ذلك كما جاء يف مسع اهلل

ه من حيث طب نفسخيا ة يف مقام غري مقام النبوة مثاآلخر أن يقوم يف دعائه يف تلك احلال
 ف اخلطاب فيقول نبيا وحيضره من أجل كا املقام الذي أقيم فيه نفسه أيضا من كونه 

ألجنيب مث فعل ا لنيبابلسانه للمقام الذي أحضره فيه أي أحضر نفسه فيه السالم عليك أيها 
م هادة فقد تقدىن الشا معد اهلل ورسوله فأميقول أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا عب

ما يقتضيه موما وة عيف أول التشهد وهذا التوحيد هنا إمنا هو توحيد ما يقتضيه عمل الصال
ن كل مشك  حال كل مصل يف صالته خصوصا فإن أحوال املصلني ختتلف يف الصالة بال

 وجه من وجوه األحكام ومن وجوه املقامات ومن وجوه األذواق.
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بعض  ي يفوجوه األحكام فإن صالة احلنفي ختالف صالة املالكي والشافع فمن
ذواق فإن وه األن وجاألحكام ومن وجوه املقامات فإن صالة املتوكل ختالف صالة الزاهد وم

طريق  الصالة الراضي ختالف صالة الشكور وصالة الصاحي ختالف صالة السكران يف
 ذواق.الذوقي فإن الصحو والسكر هو من علوم األ

 ىل مل خل﴿نه لم أمث عطف الشهادة بالعبودية هلل والرسالة على شهادة التوحيد ليع
وما عليه إال البالغ واإلبالغ ال  [3النجم:]﴾من خن  حن جن﴿ فإنه  [80النساء:]﴾حم جم يل

القرب بيؤذن  تراكيكون إال حال مبلغ من مبلغ عنه إىل مبلغ إليه وهو العطف بواو االش
فة لرسالة املضاان ذكر يه ما فيه من العبودية هلل وبالقرب من املرسل مبا فاإلهلي من السيد مب

ء هبا إليه مني جااأل إىل اهلوية اليت هي غيب ملن أرسلوا إليهم وللرسول من حيث إن الروح
لروح بربه ال بنفسه امن  من عند ربه فهو أقرب سندا منا إىل املرسل وتلقاها رسول اهلل 

ن نفسهم فإنه مال بأ رهبمبما يأتيهم من رهبم على ألسنة العامل وحركاهتم  كما يتلقى العارفون
ح توكله ل من صتوكيرى ربه يف نفسه يراه يف غريه بال شك كما يقول أهل اهلل يف حال امل

يه أمر ربه ووح ملتلقيالقى تيف نفسه صح توكله يف غريه وإمنا قلنا تلقاها بربه ال بنفسه إذ لو 
ة اإلهلية ع القومراه حترق يف موضعه من سطوات أنوار الروح األمني أال تبنفسه دون ربه ال

ثروين لوين د زماليت أيده اهلل هبا كيف جاء إىل بيت خدجية ترجف بوادره يقول زملوين
دأ يف ضيض فبقهلا  الضطراب مفاصله وختلل النور الروحاين مسالك ذاته فكان يسمعدثروين 

رف لعطف حبحق ادا ملا مجع فيه من احملامد أي هبا استالشهادة حني عطفها بامسه حمم
هلل سوى ا ل ماكالتشريك مث قال عبد اهلل فذكره بعبودية االختصاص ليعلم حبريته عن 

ة لعبوديلى اوخلوص عبوديته هلل ليس فيه شقص لكون من األكوان مث عطف بالرسالة ع
نبوة رسالة دون الذكر الة وبوة والرسالوعلى اهلل باهلوية فزاده يف العبودية اختصاصني ومها الن

حتاج إىل الة فيالرسلتضمنها إياها فلو ذكر النبوة وحدها كان يبقى علينا ذكر اختصاصه ب
اد اهلل من عب سالةذكرها حىت نعلم خبصوص أوصافه ونفرق بينه وبني من ليس له منزلة الر

 .النبيني فهذا تشهد لسان الكمال
 الصالةفصل بل وصل يف السجود يف 

فإذا 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 َفَتباَرَك 
اهلل َأح َسُن اْلخال ق نَي اللهم اجعل يف قليب نورا ويف مسعي نورا ويف بصري نورا وعن مييين نورا 

نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وحتيت نورا واجعل يل نورا واجعلين وعن مشايل 
حقيقته للذي خلقه أي قدره  الشيءنورا يقول العارف سجد وجهي أي حقيقيت فإن وجه 
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املدبر وأوجده من امسه القادر البارئ املصور وشق مسعه مبا أمسعه يف  من امسه
كليف وبصره مبا أدركه ليعترب يف املبصرات فإن وأخذ امليثاق مث الت [117البقرة:]﴾خس﴿

ذلك يف حق هذه النشأة وأمثاهلا كما َفَطَر السَّماوات  واْلَأر َض وفتقهما بعد رتقهما ليتميزا 
إثباتا  [14املؤمنون:]﴾جح مج حج مث﴿فيظهر املؤثر واملؤثر فيه لوجود التكوين 

  هئ مئ﴿عضو  مث دعا بالنور يف كل [3الرعد:]﴾من زن﴿لألعيان ليصح قوله 
الذي مثله باملصباح يف الزجاجة مقام الصفا يف املشكاة مقام الستر من  [35]النور:﴾جب

باملقاربة وهو حكم  املضيءاألهواء فلم تصبه مقاالت القائلني فيه بأفكارهم املوقد بالزيت 
يف مقام االعتدال ال متيل عن عرض إىل َّ جض مص خص حص ُّٱاإلمداد من الشجرة وهي املمد 

وجود  ،ُنور  وجود على وجود يحاط هبا علما وال إىل غرب فال تعلم رتبتها ُنوٌر َعلىشرق ف
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.
 ر الظلمة دعوىعل اهلل فيه علما وهدى منفدعا أن جي وملا علم ذلك رسول اهلل 

ت فإنه لين أناجع كل مدع من عامله هذا ربط هذا الدعاء وآخر ما قال اجعلين نورا يقول
ما عند نهعه وبصره ورجله ويده ولساقال احلق تعاىل كنت مس فهناك َّجب  هئ مئُّٱ

ت  ظلمايف آينيسمع ويبصر ويتكلم ويبطش ويسعى يقول اجعلين نورا يهتدي يب كل من ر
 ن أعلى املنحمملنحة ذه ابر ظاهره وحبر نفسه وباطنه فأعطاه القرآن وأعطانا الفهم فيه فإن ه

ك ب شيءل ري كيف رتبة هي أسىن املراتب ومعناه غيبين عين وكن أنت بوجودي فريى بص
 ن بنورولك ويسمع مسعي كل مسموع بك فإن نور كل عضو إدراكه وهكذا مجيع ما فصله

لشمال من از نور يتميفلتمييز بني األنوار ولذلك نكره يف كل عضو ويف نفسه وذاته يقع به ا
د هذا يف مين بع أقنور اليمني ونور الفوق من نور التحت وكذلك أنوار القوي واجلوارح مث

ورا وإن نإياي  جعلكعني اجلمع والوجود فتتحد األنوار بأحدية العني فإن مل أكن هناك فب
 .يف نورا أهتدى به يف ظلمات كوينكنت هناك فبجعلك 

 فصل بل وصل فيما يقول املصلي بني السجدتني يف الصالة من الدعاء

يقول املصلي إذا جلس بني السجدتني يف الصالة اللهم اغفر يل وارمحين وارزقين 
واجربين واهدين وعافين واعف عين يقول العارف استرين واستر من أجلي استرين من 

 تعرف مكاين فتقصدين نفسك عين إذ قد قلت إن سبحاتك حمرقة أعيان املخالفات حىت ال
كل موصوف بالوجود وإن كان وجودك ولكن كما أثر يف املمكن صفة الوجود ومل يكن 
بالوجود موصوفا كذلك أثر نسبته إىل املمكن إن قيل فيه بوجود وإن كان مقيدا باحلدوث 

لى وجودها من أجل دعوى هذا املدعي فلو مل حادث ولكن احلضرة اإلهلية موصوفة بالغرية ع
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إذا ارتفعت احلجب أن حترق سبحات ما أدركه  البدتصدر منه الدعوى ملا تسلط عليه ف
البصر من اخللق يعين الطبيعي فإن عامل األمر أنوار قلما حيترق بل يندرج يف النور األعظم فإن 

دا فما أحلقه بالعدم فبقي رمادا ال عامل األمر ما عنده دعوى فيحترق عامل اخللق فيصري رما
ما أعدمت سوى الدعوى بإحالة العني اليت أعطى استعدادها الدعوى إىل عني  فإذنعودي له 

 ما هلا دعوى.
يتين من ا أعطان مبوقوله وارمحين برمحة الوجوب اليت ال حتصل إال بعد رمحة االمتن

محة رعارف تك فيطلب الوسعته رمح شيءالتوفيق لتحصيل رمحة الوجوب حىت أكون كل 
خذها من رييد أفصاص االمتنان يف عني الوجوب بالتوفيق للعمل الصاحل املوجب لرمحة االخت

صمة ف بالعلعارعني املنة اليت يطلبها إبليس وأشياعه من اجلن واإلنس مع وصف هذا ا
عارف ذاء املغمن  واحلفظ عن املخالفة واخلذالن املوجب للحرمان مث يقول وارزقين يعين
كلي مث عي وهيلطبيالذي حييا به قليب كما رزقتين من غذاء اجلسوم مبا أبقيت به جسدي ا

كسور بعد هو امل هيضيقول واجربين اجلرب ال يكون إال بعد كسر وهو املهيض يف اللسان وامل
حلقه بأن أ ا هوجرب وهو كسر العارفني فإن العبد مكسور يف األصل بإمكانه فجربه إمن

ىل إمكانه ردته إفربه كن بغريه فلما أوجده هبذا اجلرب كسرته املعرفة بنفسه وببالوجوب ول
ما أيضا كللسان ايف  فهذا كسر بعد جرب واجلرب ال يكون إال عن كسر فلهذا قلنا هو املهيض
 خك حك﴿ياره اخت يقول واجربين يعين أوقفين على جربي يف اختياري فإن العبد جمبور يف

يقول اهلل أنا مع املنكسرة قلوهبم من أجلي مث يقول  [29التكوير:]﴾مل خل حل جل مك لك
امع الكلم من جو بينهتواهدين بني يل ما نتقي ووفقين للبيان يف الترمجة عنك لعبادتك مبا 

 وذكر منها فقال أعطيت شيئا مل يعطهن نيب قبلي" :فإنه قال   ليصح ورثي من رسولك
أمراض  ال من اضهاراض القلوب اليت هي أغر. مث يقول وعافين من أم"وأوتيت جوامع الكلم

لذي صحيح ا الاجلسوم فإنك يف غاية القرب عند من أمرضت جسمه فإنك قلت يل يف اخلرب
وأنت رب  عنك أنك قلت مرضت فلم تعدين فأقول لك وكيف مترض بلغه إىل رسولك 

ته ك لوعدأما أن إنك تقول جميبا يل إن عبدي فالنا مرض فلم تعده" :العاملني فقال 
تكون ووده لوجدتين عنده ومن أنت عنده سبحانك فما شقي وما أمرضت عبدك إال لتع

واعف   يقولمثلك  . فمن أراد أن جيدك فليعد املرضى سبحانك تسبيحا ال ينبغي إال"عنده
أن يكثر  ينبغي ر ماعين يقول كثر خريك يل وقلل بالءك عين أي قلل ما ينبغي أن يقلل وكث

ا اتصف هبفبين ك عن خطيئيت اليت طلبت منك أن تسترين عنها حىت ال تصيوليس إال عفو
 لتحرك إىل ماتطيع ا أسوالعفو من األضداد يطلق بإزاء الكثرة والقلة فتب عين يا رب فإين ال

 .أمرتين بعمله لزمانيت مع إرادة التحرك
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 فصل بل وصل يف القنوت يف الصالة

من سنة و إنه ب يف صالة الصبح ومن قائلاختلفوا يف القنوت فمن قائل إنه مستح
ل صالة كنت يف ل يققائل إنه ال جيوز القنوت يف صالة الصبح وإمنا موضعه الوتر ومن قائ

ن ومن ن رمضاخر مومن قائل ال قنوت إال يف رمضان ومن قائل ال قنوت إال يف النصف اآل
وع ل الركاه قبمن يربه املصلي ومنهم  قائل يف النصف األول من رمضان وهو دعاء يدعو

قول وهو وبه أ لشدةاومنهم من يراه بعد الركوع ومن الناس من ال يرى القنوت إال يف حال 
دعاء  لصبحمستحب عندي وقد روى يف صفة قنوت الوتر دعاء خاص وقد روى يف قنوت ا

لسب اتنب شاء حبسب حاله غري أنه جي شيءخاص مل يثبت فليدع من يرى القنوت بأي 
  قنوت الوتريفا ثبت ثل م القنوت وليدع خبري الدنيا واآلخرة وما يزلف عند اهلل مواللعنة يف

 بارك يلن توليت واللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن عافيت وتولين فيم" :قوله  من
 ليت والن وامقضى عليك وأنه ال يذل فيما أعطيت وقين شر ما قضيت إنك تقضي وال يُ 

 ."اليتيضل من هديت تباركت وتع
 اجللوس االعتبار يف هيئة

ه سيده ن يأمرال أاجللوس يف الصالة جلوس العبد بني يدي السيد وليس له أن جيلس إ
د أجلس كما جيلس إمنا أنا عب" :وقد أمر املصلي باجللوس يف الصالة وقال رسول اهلل 

الوقوف  إىل ربه أقفأحسن احلاالت يف اجللوس يف الصالة هو اجللوس الذي يكون في "العبد
ث ما من حي لعبدبني يدي سيده هذا إذا كان حال العارف حال ما ينبغي أن يكون عليه ا

 جلوسه يفألوىل ه فاهو عبد وإن كان العارف يف حمل النظر يف أصل معرفته بنفسه ليعرف رب
 الف اجللسةاته خبذيف  فإنه أقرب إىل النظر البدأن يفضي بأليته إىل األرض يف آخر جلوسه و

عرفة ملنفسه  إىل الوسطى فإن جلوسه فيها عارض عرض له من احلق أجلسه أي رده يف النظر
مأنينة يف ة والطثالثيريد حتصيلها فيكون كاملستوفز ألنه مدعو إىل الوقوف وهي الركعة ال
تحقيق ما ثبات لا الالركوع والسجود وأحوال االنتقاالت كلها يف أحوال الصالة املراد هب

ن يناله إال م بري اللم كعيها ألنه إذا أسرع بأدىن ما ينطلق عليه اسم راكع يفوته يتجلى له ف
هي مذكورة و مخس ال يفثبت فلهذا أمر بالطمأنينة يف هذه املواطن فإن العجلة من الشيطان إ

نت فيه فال أالذي  خلرييف باهبا فاملسارعة إىل اخلريات مشروع يعد الثبات واالطمئنان يف ا
  الطمأنينة واملسارعة.مناقضة بني

 فصل بل وصل يف اجللسة الوسطى واألخرية

وأما وقوع اجللوس بعد الثنتني يف املغرب فألمر آخر خالف هذا وما  :االعتبار يف ذلك
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هي جبلسة وسطي ألنه ليس بعدها ركعتان فهي يف الثلثني ويف الرباعية يف النصف وذلك أن 
واحدا فذلك الواحد هو عني الركعة الثالثة من املغرب  ينبه بأن الشيئني إذا تألفا كانا شيئا

يشري بأن هاتني الركعتني املقسمتني بني عبد ورب هي يف املعىن واحدة ألن املعىن الواحد 
يتضمن الثاين من مجيع وجوهه وليس اآلخر كذلك ألن اآلخر يتضمنه من وجه وال يتضمنه 

كعتان بعد اجللسة الوسطى الركعة من وجه فمن الوجه الذي يتضمنه ظهرت للرباعية ر
الواحدة للواحد لتضمنه معىن اآلخر واألخرى لآلخر لتضمنه معىن األول ويبقى الوجه 
الواحد الذي ال أخ له مبنزلة الوتر الذي زادنا اهلل إىل صالتنا وهو ركعة واحدة ال ثاين هلا 

ملعارف أن العبد يطلب وصورة ذلك يف ا وهو الوجه الذي ينفرد به احلق عنا من حيث ذاته
له من مرجح فالعبد يتضمن الرب بوجوده بال شك  البدالواجب الوجود لنفسه ألنه ممكن ف

فركعة املغرب اكتفى هبا ألهنا تتضمن الثانية ووجود الواجب لنفسه له وجه لتضمن املمكن 
سبحانه وهو وجه كونه إهلا قادرا مريدا فقد تكون ركعة املغرب إهلية من هذا الوجه وله 

وجه أيضا إىل نفسه ال يتضمن وجود املمكن مجلة واحدة وهو الغين الذي له على اإلطالق 
إال أن ننظر  البدفهو بالنظر إليه سبحانه ال يلزم من النظر فيه من حكم ذاته وجود العامل و

فيه من حيث ما يطلبه املمكن فتظهر النسب عند ذلك وكونه قادرا فيطلب املقدور ومريدا 
 لب املراد.فيط

فالوتر املفروض املراد له هو الوجه الذي للحق من حيث ما ال يطلب األكوان وال 
 [97ال عمران:]﴾ جس مخ جخ مح جح﴿تطلبه األكوان إذا مل ننظر يف ذواهتا قال اهلل عز وجل 

والعاملون هنا هو الدالالت على اهلل فهو يقول يف هذه اآلية إنه غين عن الدالالت عليه فرفع 
ن بينه وبني العامل نسبة ووجه يربطه بالعامل من حيث ذلك الوجه الذي هو منه غين إن يكو

عن العاملني وهو الذي تسميه أهل النظر وجه الدليل يقول احلق ما مث دليل علي فيكون له 
وجه يربطين به فأكون مقيدا به وأنا الغين العزيز الذي ال تقيدين الوجوه وال تدل على أدلة 

يل احلق على احلق وجود احلق يف عني وجود املمكن للممكن من حيث ما هو احملدثات فدل
وجوده وجود عني احلق ال من حيث إنه موجود عن احلق أو مفتقر إىل احلق فإن املمكن ال 
يفتقر إال ألمر ممكن يعين أنه ميكن أن حيصل له وميكن أن ال حيصل واالفتقار إىل املمكن من 

 الواجب بنفسه من املمكن يف غري ممكن حمال فال افتقار ملمكن وال املمكن حمال واالفتقار إىل
لواجب أصال فالواجب الوجود غين على اإلطالق واملمكن ليس بفقري ملمكن على اإلطالق 

وال  شيءوال لغري ممكن فإن حتصيل ما ليس مبمكن ملمكن حمال فاحلق ال حيصل منه يف العبد 
ت وأعياهنا وجود احلق واملمكنات باقية على أصلها من فالظاهر من املمكنا شيءللعبد منه 

اإلمكان ال تربح أبدا فمعىن االستفادة هي داللة احلق بوجوده عليها ال داللتها عليه فإهنا ال 
تدل عليه أبدا فالناظر يف هذه املسألة يتوهم أن الكون دليل على اهلل لكونه ينظر يف نفسه 
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إىل حكم كونه متصفا بالوجود فالوجود هو الناظر  فيستدل وما علم إن كونه ينظر راجع
وهو احلق فلومل تتصف ذاته بالوجود فبما ذا كان ينظر فما نظر إال احلق يف احلق فانتج له 
احلق نفسه فقال عرفت اهلل باهلل وهو مذهب اجلماعة إذا ضربت الواحد يف الواحد كان 

 .اخلارج واحدا فافهم
 االنتهاض من وتر صالته

جوده ال سحاملصلي حبسب ما يدعوه احلق إليه فإن دعاه وهو يف  :بار يف ذلكاالعت
فسه وقد ه يف نإلي إىل القعود قعد مث ينهض وإن دعاه إىل النهوض هنض فهو حبسب ما يلقى

ني بجللوس اأما وتقدم الكالم يف اجللوس يف الصالة قبل هذا فلتجر على ذلك االعتبار 
لسجود من افبني السجود عن قيام والسجود عن قعود  السجدتني فهو ليجمع يف سجوده

سم ه باالبحانسعن اجللوس يقف منه على أسرار نزول احلق من العرش الذي استوى عليه 
ن من حيث الرمح ناجييالرمحن إىل السماء الدنيا فيكون العبد يف حال جلوسه بني السجدتني 

ه إىل ث نزولن حيباالسم الرب م إنه استوى على العرش ويف سجوده من جلوسه يناجي احلق
علوم مما  ه مزيدبله  عباده يف الثلث الباقي من الليل فيتجلى له من هذه األحوال ما يكون

 .بهب شرتعطيه ما تتضمنه هذه األحوال من الذكر والدعاء واهليئات كل على حس
 فيما يضع يف األرض إذا هوى إىل السجود اعتبار أهل اهلل يف ذلك

دار الذي االقت ه معاالقتدار والركبتان حمل االعتماد فمن اعتمد على رب اليدان حمل
ين حمل ن اليدأى أرجيده من نفسه كاحللم مع القدرة قال بوضع الركبتني قبل اليدين ومن 

قدم اليدين على  [12اجملادلة:]﴾جن  يم ىم مم خم﴿العطاء والكرم ورأى قوله تعاىل 
شى حيح خييح شى حالتني إما أن يعطي وهو صحالركبتني مث إن املعطي ال خيلو من إحد

له  ث أن ال خيطر حبيى اهللالفقر ويأمل احلياة وإما أن يعطي وهو من الثقة باهلل واالعتماد عل
 تيه على يديهدم ركبته قالفقر واحلاجة ببال لعلمه بأن اهلل أعلم مبصاحله فمن كانت هذه حال

دم عطاء ق اليفوبذل اجملهود من نفسه  ومن كانت حركاته الشح جياهد نفسه خشي الفقر
 سجوده ل له يفحتص يديه على ركبتيه والساجد أي حال قدم من هاتني احلالتني فإن األخرى

ومن  العطاءرم وفمن اعتمد وتوكل حصل له صفة اجلود واإليثار ومجيع مراتب الك البدو
هلل والذي على ا مادعتأعطى هلل عن جنب وفزع أمثر له ذلك العطاء هبذه احلال التوكل واال

 .رجح الشارع تقدمي اليدين
 يف السجود على سبعة أعظم

السبع الصفات ترجع إليها مجيع األمساء اإلهلية وتتضمنها وهي احلياة  :االعتبار يف ذلك
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والعلم واإلرادة والقدرة والكالم والسمع والبصر فلو نقص منها صفة أو نسبة على 
نسبا أو صفات فقد بطل اجلميع أي مل يصح كون احلق إهلا  االختالف الذي بينا يف كوهنا

وهذا اعتبار الذي ال جييز الصالة إال بالسجود على السبعة األعضاء فإهنا للحضرة اإلهلية 
منه باالتفاق كاحلياة من هذه  البدمبنزلة األعضاء هلذا الساجد والذي يقول إن الوجه 

صفات السبع أو النسب على االختالف الذي الصفات اليت هي شرط يف وجود ما بقي من ال
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 

 سجود الوجه كاحلياة. ما هذه األعضاء مع
احلياة تقتضي الشرف والعزة لنفسها على سائر الصفات واألمساء لكون وملا كانت 

 كالشيءهذه الصفات يف وجودها مشروطة بوجود احلياة وكانت العزة واحلياة مرتبطتني 
الواحد مثل ارتباط اجلبهة واألنف يف كوهنما عظما واحدا وإن كانت الصورة خمتلفة فمن 

عليه اسم الوجه يقع به االجتزاء أجاز السجود على قال إن املقصود الوجه وأدىن ما ينطلق 
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 

األنف دون اجلبهة ألنه ليس بعظم  وإن كان مع اجلبهة عظما واحدا مل جيز السجود على
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 

أن يكون وجه احلق منيع  البدال اإلحاطة أيضا فاشتركا فلم ير للعزة أثرا يف هذا األمر ومن ق
احلمى عزيزا ال يغالب قال بالسجود على اجلبهة واألنف معا وملا كان األنف يف احلس حمل 

وبوجود هذه السبعة  التنفس والتنفس هو احلياة احليوانية كانت نسبته إىل احلياة أقرب النسب
ة إمكانية تطلب أمرا زائدا على مث نظام العامل وكان مألوها مربوبا ومل يبق يف اإلمكان حقيق

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 

وجد فاملرتبة  الصفة أو نسبة مل تصح املرتبة اليت أوجدت العامل ومل يكن للعامل وجود وقد
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 

ببية فينعدم السبب النعدام املسبب من كونه سببا ال غري ال من حيث العني املنسوب إليها الس
من ذاته وكالمنا إمنا هو من كونه إهلا فكالمنا يف املرتبة  [97ال عمران:]﴾ جس مخ جخ مح جح﴿

ال يف العني كما نتكلم يف السلطان من كونه سلطانا ال من كونه إنسانا وال فائدة يف الكالم 
إن  إال يف حقائق املراتب ألن هبا يعقل التفاضل بني األعيان يقول أبو طالب املكي رمحه اهلل
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يعطيه هلك  شيءاألفالك تدور بأنفاس العامل وإذا أعطى األمر ما يف قوته حبيث ال يبقى عنده 
من كونه معطيا واملعترب يف بقاء العامل إمنا هو عني جوهره الذي أظهرت كونه صورة ما 

منها انعدام العامل من حيث جوهريته إال أن ال تكون الصورة  شيءفالصور ال يلزم من انعدام 
صال فيعدم العامل من حيث جوهره النعدام مجيع الصور ويتعلق هبذا الباب مسائل من أ

 اإلهليات كثرية.
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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؟

ني على رض متعا فإهنا فرض على الكفاية ومن قائل إهن فمن قائل إهنا سنة ومن قائل
  كل مكلف

مع بنون اجل [5الفاحتة:]﴾ىه مه﴿ ملا شرع اهلل للمصلي أن يقول :االعتبار يف ذلك
ألوىل اكبرية الت دل على أنه مطلوب بكل جزء منه بالصالة معا يف حال واحد وهلذا مسيت

س من يما ليئه فن يتصرف بعضو من أعضاتكبرية اإلحرام أي حيرم على العبد يف صالته أ
ال إل مصل ة كالصالة وكل ما أبيح له من الفعل فيها فهو من الصالة ولكن ال من صال

 وز أنجيفعل  ففعله وهي أمور منصوصة عليها وكل شيءملصل عرض له يف صالته من ذلك 
ور ها فحضمن ءشييفعل يف الصالة فهو صالة ألن الشارع عينها فال تبطل الصالة بفعل 

لصالة ه يف اعضائأمجاعة العبد مع اهلل تعاىل يف الصالة واجب بال شك فعلى كل عضو من 
عبدي   وبنيبيين صالة وأقل ما ينطلق عليه اسم اجلماعة اثنان يقول اهلل قسمت الصالة
مع  ل يصلية وكنصفني ووصف نفسه بأنه يصلي علينا وقد أدخل نفسه مع العبد يف الصال

يقيمه  و الذينه هفهو يف مجاعة بال شك ويكون احلق إماما والعبد مأموما ألربه بال شك 
صل فذا فإن مما مث فليه إويقعده ويكون العبد إماما يف املناجاة فإن اهلل جعل ابتداء القول 

وهذا هو  ون ربهدفسه غاب عن احلضور مع اهلل يف هذه الصالة فقد انفرد يف هذه العبادة بن
لفذ اآلخر لفذ واكم اوهو على هذا وإن كان يف مجاعة من عامله فهو يف ح الفذ يف االعتبار

ع شهود صليا ممفسه نأن يفرد الصالة للرب لغلبة مشاهدته إياه وفنائه عن نفسه فال يشهد 
نه يف مل جزء لى كعوقوع الصالة منه بربه فهذا أيضا يلحق بصالة الفذ فإذا كوشف العبد 

و هيث ما حمن  صالته وكل جزء فإن عن نفسه بشهوده فهو صالته أنه مسبح حبمد ربه يف
اؤه فإن غت أجزا بلجمموع يف مجاعة فله أجر اجلماعة وله أجر الفذ بكل جزء منه بالغا م
 شئت قلت إنه صلى فذا وإن شئت قلت إنه صلى يف مجاعة واحلق اإلمام.
قوله  موما وذلك مثلمث إن من العارفني من يقيمه احلق يف مقام اإلمامة ويكون احلق مأ

 :"فهو جيري معك ما دمت جتري معه وهو قوله تعاىل من هذا "إن اهلل ال ميل حىت متلوا .
وقوله من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي ومن  [152البقرة:]﴾حط  مض﴿الباب 

فهذا معىن اإلمام واملأموم فهو سبحانه قدمك يف هذا  ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم
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 جك﴿ومثل إمامته بك  [186البقرة:]﴾حق مف خف حف جف﴿وضع وأمثاله ومثل امل
يف دعائه إياهم مث يدعونه اقتداء بدعائه فيجيبهم بإجابتهم إياه فانظر ما  [186البقرة:]﴾حك

أكرم هذا الرب مع الغين املطلق الذي وصف به نفسه كيف ربط نفسه بعبده يف مجيع ما 
 .بنيأمره به من العبادة ذلك هو الفضل امل

فصل بل وصل فيمن صلى وحده ثم أدرك اجلماعة أو صلى يف مجاعة ثم إنه 
 أدرك مجاعة أخرى

 وصل يف اعتبار ذلك يف النفس

وجعلت قرة عيين يف  احلديث وفيه ملا عني الشارع املناجاة للصالة وقال رسول اهلل 
قوله يف  تباع يفاالة الصالة أعالما بأنه من أهل مشاهدة احلق فيها على وجه أمت من مشاهد

 مح جح مج﴿ وما خص عبادة من عبادة واهلل يقول اإلحسان أن تعبد اهلل كأنه تراه
ال حوال  وهم الذين يكثرون الرجوع إليه سبحانه يف كل حال يرضيه [222البقرة:]﴾جخ

طهارة وال [222البقرة:]﴾جس مخ﴿أشرف من الصالة جلمعها بني الشهود واملناجاة وقال 
م ومناجاته الدوا على واحملب يتمىن ويشتهي أنه ال يزال يف مشاهدة حمبوبه من شروط الصالة

يبادر  لضرورةفبا فكيف إذا دعاه احلبيب إىل ذلك بقوله حي على الصالة قد قامت الصالة
 اجلماعة لوات يفالص ويسابق إىل ما دعاه ليلتذ بشهوده ومناجاته فريى من هذا حاله إعادة

واجلماعة   الفذمعىن ن كان قد صلى منفردا أو يف مجاعة وقد بينامىت أقيمت ودعي إليها وإ
 يف الفصل الذي قبل هذا.

عادة هم ون اإلن يروأما من ذهب إىل أنه ال يعيد الصالة فهم العارفون كما إن الذي
الته غري ه يف صان لكاحملبون وذلك أن العارفني علموا إن اإلعادة حمال وأن التجلي الذي 

تكرار نده الال عكون له يف الصالة األخرى إىل ما ال يتناهى فلما استحالتجلي الذي ي
والعارف   يعلمهو الواإلعادة لالتساع اإلهلي مل تصح عنده اإلعادة فاحملب يصلي معيدا و

حوال ف األيصلي ال على جهة اإلعادة وهو يعرف فالعلم أشرف املقامات واحلب أشر
ه لمتجلي له فلعادة لاإل ة يقول باإلعادة للتجلي وبعدمواجلامع بني املقامني احملبة واملعرف

رب وترية ن املغب فإاألولية يف كل صالة فرضا كانت أو نفال وأما من ال يرى إعادة املغر
وجل ووترية  تعاىل ة لهالعبد والوتر الليلي وترية احلق فإن وتر الليل ركعة واحدة واألحدي

لوتر فال ار حيب  وتتر وهو أول األفراد وإن اهللاملغرب ثالث ركعات فجمع بني الشفع والو
ه فردية يف كونرية ال وتيرى العبد ربه من حيث شفعيته وإمنا يراه من حيث وترية الفردية وهلل

 إهلا ووترية األحدية من كونه ذاتا.
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رى ية الفردية ياإلهل تريةوإذا رأى العبد ربه من حيث وتريته اإلهلية الفردية من تلك الو
رب لو أعاد املغاهلل فال بالذات األحدية ال من جهة وترية العبد الفردية فلم ير اهلل إ وترية

ون غريها دلمغرب لادة لصارت وترية العبد شفعا فلم يكن يرى ربه وترا أبدا فقال بترك اإلع
 وتريته فتبقىة ال بهليمن الصلوات ومن قال بإعادة املغرب قال يعيدها بوترية الفردانية اإل

ق بال شك ن اخلليز عيته على فرديتها ال تصري شفعا بإعادة صالة املغرب فإن احلق متموتر
 العصر كذلكوأما من مل ير إعادة الصبح فإن الصبح األول عني الفرض و من كل وجه

ية اضطرار ض عبودد حموالصبح الثاين والعصر الثاين مها نافلة واإلنسان يف أداء الفرض عب
ن له يف يار ألالختاتيار وعبودية االضطرار أشرف يف حقه من عبودية وهو يف النفل عبد اخ

 هل ملخل حل جل مك لك خكحك جك مق حق﴿عبودية االختيار االمتنان باالسترقاق قال تعاىل 
 .[17احلجرات:]﴾هن من خن حن جن مم خم حم  جم

ة وال يد رتبم مزوملا شبه احلق رؤية العباد إياه برؤيتهم الشمس صار للشمس عنده
ها كأهنم ذا رأوهم إفن احلبيب ضرب برؤيتها املثل يف رؤيته يف التشبيه سيما للمحبني لكو

تطلع الشمس  أن ال يدونيرون اهلل ألن رؤيتهم إياها تذكرهم ما وعدهم اهلل به من رؤيته فري
 يفأيضا  وهم عليهم إال وهم موصوفون بعبودية االضطرار وال تغرب عليهم الشمس إال

ذهتا أمت لة فإن حملضاؤية اهلل يف حال االضطرار والعبودية عبودية االضطرار كما يريدون ر
ركناهم رهبا تول لوأحلى كما إن رؤيتها أعم وأجلي ولتكون الشمس يف غروهبا وطلوعها تق

ة الصبح يف صال رجونعبيد اضطرار وأتيناهم وهم عبيد اضطرار كما تقول املالئكة الذين يع
اهم ن تركنيقولوفأعلم هبم كيف تركتم عبادي وصالة العصر فيسأهلم احلق جل جالله وهو 

تأتيهم  هم والا معوهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون فال تنصرف عنهم املالئكة الذين كانو
 آخره كل يفقت أو الو املالئكة األخر إال عند شروعهم يف الصالة سواء قاموا إليها يف أول

ن املصلي الكشف إ أهلأهل االميان وإنسان ال تنصرف عنه مالئكته إال كما قلنا وهلذا عند 
رمحة اهلل سالم وم الإذا أراد أن يكرب تكبرية اإلحرام يف صالة الصبح والعصر يقول وعليك
م املالئكة د عليهوتر وبركاته ألهنم يف ذلك الوقت تنصرف عنهم املالئكة الذين كانوا فيهم

 يضا واهلل قدلمون أيس انصرافهم الذين يأتون إليهم وهم عند إتياهنم يسلمون على العبد وعند
فوجب على كل مؤمن عند حق  [86النساء:]﴾حن جن  مم خم حم جم﴿أمرنا بقوله 

حضر مع هذا  انه إنإمي إميانه وحقيقته أن يرد يف ذلك الوقت السالم عليهم وإال فهو طعن يف
 اخلرب ونذكره يف ذلك الوقت.

من استثىن العصر دون وأما صاحب الكشف فهو على علم عني واملؤمن على بصرية و
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 
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وأن الشهادة حالة كنت من العبودية من اضطرار واختيار ألن الفرض الوقوف يف العبودية 
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 

ر رسول اهلل بأي عبودية استقبلته بعبودية االضطرار وال بعبودية االختيار وهلذا تنفل بعد العص
  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 

ة راعت أمرا ما يف االعتبار يف الصلوات اليت ال ترى إعادهتا إذا صلتها وقد تقدم معرفة طائف
 املنفرد واجلماعة.

 وصل يف فصل الوقت

 االعتبار يف ذلك
 [45-الفرقان]﴾ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿ مث قال ﴾مي  خي حي جي يه ىه مه﴿قال تعاىل 

جود عينك وظهاره هو إفأمرنا بالنظر إليه والنظر إليه معرفته ولكن من حيث إنه مد الظل و
ة فعله يف ث أحدين حيفما نظرت إليه من حيث أحدية ذاته يف هذا املقام وإمنا نظرت إليه م

 د على الواحدما زا من شرطها إجيادك يف الداللة وهو صالة اجلمعة فإهنا ال جتوز للمنفرد فإن
ال به يف هذه احلرر إىل لنظابفمن راعى هذه املعرفة اإلهلية قال بصالهتا قبل الزوال ألنه مأمور 

لظل ويطلبه وهو ا ذكوروالضمري يف عليه يطلبه أقرب م واملصلي يناجي ربه ويواجهه يف قبلته
لقيامة فقال يوم ا ؤيتهراالسم الرب وإعادته على الرب أوجه فإنه بالشمس ضرب اهلل املثل يف 

ند هر وأراد عالظ أي وقت "ترون ربكم كما ترون الشمس بالظهرية" :على لسان نبيه 
نائه عن حال ف وهو االستواء بقبض الظل يف الشخص يف ذلك الوقت لعموم النور ذات الرائي

وهو عند االستواء  [46الفرقان:]﴾نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿رؤية نفسه يف مشاهدة ربه مث قال 
ول قبل فه األا عرمث عاد إىل مده بدلوك الشمس وهو بعد الزوال فعرفه بعد املشاهدة كم

ثبتت له  الوقت هذا دة واحلال احلال قال إن وقت صالة اجلمعة بعد الزوال ألنه يفاملشاه
فإنه عند  ب أوجهالر وهنا تكون إعادة الضمري من عليه على املعرفة بربه من حيث مده الظل

ينظر فالشمس ولظل االطلوع يعاين مد الظل فينظر ما السبب يف مدة فريى ذاته حائلة بني 
ليال لشمس دلى امن مده ظله ما للشمس يف ذلك من األثر فكان الظل ع إىل الشمس فيعرف

 ال وهو يف حدإعرفة ه امليف النظر وكان الشمس على مد الظل دليال يف األثر ومن مل يتنبه هلذ
 االستواء.

مث بعد ذلك بدلوك الشمس عاين امتداد الظل من ذاته قليال قليال جعل الشمس على 
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كها نظري مد الظل وكان الظل كذات الشمس فيكون الدلوك من مد الظل دليال فكان دلو
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 

إهلا فانظر يا ويل مقام ذاتك من حيث وجودك تر ما من كونه ذاتا وإمنا أوجده من كونه 
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 

فهو التنزيه املطلق الذي ينبغي نبهتك أنك لست مثله وال هو مثلك إال أن حيجبك عن رؤيتها 
 شيءلذات احلق كما أنه يف طلوعها وطلبها إياك باإلنقاء إىل االستواء تشمر ظلك شيئا بعد 

لنعلمك أن بظهورها يف علوها متحوك وتفنيك إىل أن ال تبقي منك شيئا من الظل خارجا 
الظل فلمن ذا الذي  عنك وهو نفي اآلثار بسببك وهلذا مل تشرع الصالة عند االستواء لفناء

ولذا قال يف أهل املدينة وما كان  يصلي أو إىل من تواجه يف صالتك والشمس على رأسك
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
إن ذلك هو املقام األشرف خبالف الدلوك  فنبه  [13األحزاب:]﴾خت حت جت هب مب﴿

فإن الدلوك ميكن أن ينظر اإلنسان فيه إىل امتداد ظله وميكن أن ينظر إىل تنزيه احلق يف ميلة 
أي خدوا معرفتكم باهلل من هذا  "شرقوا وال تغربوا" :عنه خبالف الشروق يف الداللة فقال 

 .فع لالحتمال من الغروبالدليل فإنه أر
صاب ألزوال عد اوبعد أن تبني هذا فمن صلى قبل الزوال اجلمعة أصاب ومن صالها ب

ن يتوجه أينبغي رض ففوالذي أذهب إليه أن صالهتا قبل الزوال أوىل ألنه وقت مل يشرع فيه 
ان قد ك ىل وإنل أوإىل احلق سبحانه بالفرضية يف مجيع األوقات فكانت صالهتا قبل الزوا

كم لكن حبرا ويتفق أن يكون ذلك وقت أداء فرض صالة يف حق الناسي والنائم إذا تذك
 صالة اجلمعة خبالف كان التبعية يكون ذلك فإن املعترب إمنا هو التذكر أو اليقظة يف أي وقت

إن اهلل قد وضات وملفراإذا جعلناها قبل الزوال فتعني هلا الوقت كما تعينت أوقات الصلوات 
 مي خي﴿ر إىل نعيم مشاهدته ومصاحبته من غري ختصيص وال تقييد فقال أشا
 .فاعلم ذلك [4احلديد:]﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿قال  [54فصلت:]﴾هي

 وصل يف فصل الشروط املختصة بيوم اجلمعة يف الوجوب والصحة

فمن مجلة شروطها اجلماعة واختلفوا يف مقدار اجلماعة فمن قائل واحد مع اإلمام وبه 
فرا عندي ومن قائل اثنان سوى اإلمام ومن قائل ثالثة دون اإلمام ومن قائل أقول حضرا وس

عشر ومنهم من ال يشترط عددا ولكن رأى أنه جيوز  ربعون ومن قائل ثالثون ومن قائل اثناأ
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مبا دون األربعني وال جيوز بالثالثة واألربع وهذا الشرط من شروط الوجوب والصحة أي به 
 .جتب اجلمعة وتصح

 يف فصل اختالف القائلني بوجوب اخلطبة يف اجملزي منها ما حدهوصل 

 يها إالال فمل يرد نص من الشارع بإجياب اخلطبة وال مبا يق :يف ذلك وصل االعتبار
ل مثله على ل فنفعا فعجمرد فعله مل يصح عندنا أن نقول خيطب شرعا وال لغة إال إنا ننظر م

 ىل مل خل﴿عاىل ال تقاهلل على ما يعلمه من ذلك  طريق التأسي ال على طريق الوجوب ويقبله
 [31ال عمران:]﴾زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿وقال  [6املمتحنة:]﴾حم جم يل

 فرض ء فرضنيجزا فنحن مأمورون باتباعه فيما سن وفرض فنجازي من اهلل تعاىل فيما فرض
 واحد اء فرضه جزاالتباع وفرض الفعل الذي وقع فيه االتباع وجنازي فيما سن ومل يفرض

نا ئض جوزفرا وسنة فرض االتباع وسنة الفعل الذي مل يوجبه فإن حوى ذلك الفعل على
ي على أركان دة حتوعبا جزاء الفريضة مبا فيه من الفرائض كنافلة الصالة ونافلة احلج فإهنا

ما  حبسب من الفرائض فنجازي يف كل عمل شيءوسنن ونوافل صدقة التطوع ما فيها 
 علم ذلكباع فاالتامن فرضية  البدعد اهلل للعامل به من اخلري ويقتضيه ذلك العمل مما و

 عال كالقادر ها درجوفي فالعارف حيمل درجات املنرب على الترقي يف األمساء اإلهلية بالتخلق
 والعامل ودرج دونه كاملقتدر وحىت نعلم.

ثالث أدراج وكذلك األمساء على ثالث مراتب لكل درج  وكان ملنرب رسول اهلل 
مرتبة فأمساء تدل على الذات ال تدل على أمر آخر وأمساء تدل على صفات تنزيه وأمساء تدل 
على صفات أفعال وما مث مرتبة رابعة وكل هذه األمساء قد ظهرت يف العامل فأمساء الذات 
يتعلق هبا وال يتخلق وأمساء صفات التنزيه يقدس هبا جناب احلق تعاىل ويتخلق هبا العبد 

طيه مما يليق به فكما إن العبد يقدس جالل اهلل أن تقوم به صفات احلدوث حبسب ما تع
كذلك يقدس العبد هبذه األمساء يف التخلق هبا نفسه أن تقوم به صفات القدم والغين املطلق 
وأمساء صفات األفعال يوحد العبد هبا ربه فال يشرك يف فعله تعاىل أحدا من خلقه وما يف 

ذكرناه وال يف اإلنسان سوى ما ذكرناه وال يف اإلمكان سوى ما احلضرة اإلهلية سوى ما 
ذكرناه فالعبد ال يكون ربا ملن هو عبد له والرب ال يكون عبدا تعاىل اهلل فليس يف اإلمكان 
أبدع من هذا العامل لكماله يف الداللة عليه واستيعابه ما نسب احلق إىل نفسه وإىل العامل فإن 

 استأثرت به يف علم غيبك قال أو دعائه باألمساء اإلهلية حني يف قلت فقول رسول اهلل 
أن يدل ذلك االسم إما على اهلل وإما على ما سوى اهلل  البدفلعله يدل على أمر آخر قلنا 

وإما على اهلل وعلى ما سوى اهلل بوجهني واعتبارين وما مث قسم ثالث وكل هذه األقسام قد 
نا من جهة معانيها فإن الذي يدل من ذلك االسم الذي مل حصلت يف هذه األمساء اليت بأيدي
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نعرفه على اهلل إما أن يدل على صفة تنزيه وقد وجدت عندنا وإما على صفة فعل وقد 
وجدت وإما على صفة يعقل معناها يف احملدثات كالفرح والتعجب فغاية األمر أن يكون 

مما ال يتناهى فقد احنصر األمر فيما قد العامل يف الداللة كما إن يف اإلمكان مثل هذا العامل 
 .وجد من العامل من جهة احلقائق فاعلم ذلك

 وصل يف فصل ما يقرأ به اإلمام يف صالة اجلمعة

م اهلل آن كالالقراملناجى هو اهلل واملناجي اسم فاعل هو العبد و :وصل االعتبار يف ذلك
ر منزال ثة عشة وثالنازل من مائمنها والسورة منزل من امل البدوكل كالمه طيب والفاحتة 

رئ ق القاحيف  عند اهلل والقرآن قد ثبت يف األخبار تفاضل سورة وآية بعضه على بعض
ية آس يف القرآن نه ليآن ألبالنسبة ملا لنا فيه من األجر وقد ورد أن آية الكرسي سيدة آي القر

آليات اذا يف هسي الكر يذكر اهلل فيها بني مضمر وظاهر يف ستة عشر موضعا منها إال آية
 مل خل﴿اءة تعدل قراءهتا قراءة القرآن عشر مرات وقر ﴾ٰر﴿وجاء يف السور أن سورة 

 مل خل﴿تعدل نصف القرآن و ﴾رث يت﴿جتادل عن قاريها يف قربه وسورة  ﴾يل ىل
وسورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن  ﴾رئ ّٰ ِّ ُّ﴿ربع القرآن وكذلك  ﴾ىل

ل عمران قرة وآالب معىن معقول وأن الزهراوين ولكل واحدة من اليت ذكرناها يف املفاضلة
 ر النبوية يفاألخباوحبق  وشفتان يشهدان ملن قرأمها يأتيان يوم القيامة وهلما عينان ولسانان

نبع م رة ن سوأذلك كثري وأما ما نعلمه من طريق الكشف فال يتمكن يل أن أذكره إال 
اقرأ فيها فناسبة امل ة اجلمعة إن قصدتاألنوار عاينت ذلك مشاهدة فيا أيها اإلمام يف صال

  جك مق حق مف خف حف جف﴿فاهلل يقول  سورة اجلمعة وما ثبت أنه قرأ به رسول اهلل 
تنزه احلق عما يظهر يف هذه العبادة من  ﴾زي ري ٰى ين﴿واقرأ بـ  [21األحزاب:]﴾حك

ه خيللذي يتاخيل األفعال من حيث إنه قال لنا عن نفسه أنه يصلي علينا فنسبحه عن الت
 [1املنافقون:]﴾مك لك اك﴿و ﴾زي ري ٰى ين﴿الوهم من اإلنسان من قوله يصلي بـ 

 مناسبتان ملا تتضمنه اخلطبة من الوعد والوعيد فتكون [1الغاشية:]﴾رت يب ىب نب﴿و
 .ء والتناسبالقتداني االقراءة يف صالة اجلمعة تناسب ما ذكر به اإلمام يف اخلطبة فيجمع ب
 وصل يف فصل الغسل يوم اجلمعة

ملا اختص اهلل من الشهور شهر رمضان ومساه بامسه تعاىل فإن  :ار يف ذلكاالعتب وصل
من أمساء اهلل رمضان كذلك اختص اهلل من أيام األسبوع يوم العروبة وهو يوم اجلمعة وعرف 
األمم أن هلل يوما اختصه من هذه السبعة األيام وشرفه على سائر أيام األسبوع وهلذا يغلط من 

ني يوم عرفة ويوم عاشوراء فإن فضل ذلك يرجع إىل جمموع أيام السنة ال إىل يفضل بينه وب
أيام األسبوع وهلذا قد يكون يوم عرفة يوم اجلمعة ويوم عاشوراء يوم اجلمعة ويوم اجلمعة ال 
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يتبدل ال يكون أبدا يوم السبت وال غريه ففضل يوم اجلمعة ذايت لعينه وفضل يوم عرفة 
ذا وجدت يف أي يوم كان من أيام األسبوع كان الفضل لذلك وعاشوراء ألمور عرضت إ

اليوم هلذه األحوال العوارض فتدخل مفاضلة عرفة وعاشوراء يف املفاضلة بني األسباب 
 يف ذلك النوع. العارضة املوجبة للفضل

لشهور ايف  كما إن رمضان إمنا فضله على سائر الشهور يف الشهور القمرية ال
 شهر يأيت شهور الشمسية يوم تكون الشمس يف برج شرفها وقدالشمسية فإن أفضل ال

هور شرمضان يف كل شهور السنة الشمسية فيشرف ذلك الشهر الشمسي على سائر 
ة بيوم اجلمع يوم الشمس بكون رمضان كان فيه وكونه فيه أمر عرض له يف سريه فال يفاضل

 ذلك اليوم غتسل يفن يأفإن اتفق  عرفة وال غريه وهلذا شرع الغسل فيه لليوم ال لنفس الصالة
اء فلما ذكر العلم بني لصالة اجلمعة فال خالف بيننا أنه أفضل بال شك وأرفع للخالف الواقع

ت فوا فيه فقالفاختل ادهماهلل شرف هذا اليوم لألمم ومل يعينه وكلهم اهلل يف العلم به الجته
اهلل فيه  وم خلقيول الشمس وهو أ النصارى أفضل األيام واهلل أعلم هو يوم األحد ألنه يوم

اختذته عيدا يام فر األالسموات واألرض وما بينهما فما ابتدأ فيه اخللق إال لشرفه على سائ
هلل نا هل أعلم ال علم ا والوقالت هذا هو اليوم الذي أراده اهلل ومل يقل هلم نبيهم يف ذلك شيئ

هلل فرغ من فإن ا لسبتد بل ذلك يوم انبيهم بذلك أم ال فإنه ما ورد بذلك خرب وقالت اليهو
لى جليه عدى راخللق يف يوم العروبة واستراح يوم السبت واستلقى على ظهره ووضع إح

 يل ىل مل خل﴿له األخرى وقال أنا امللك قال اهلل تعاىل يف مقابلة هذا الكالم وأمثا
هبم ال نكذوك  ذلوتزعم اليهود أن هذا مما نزل يف التوراة فال نصدقهم يف [91االنعام:]﴾جم

تلفت اليهود وع فاخألسبافقالت اليهود يوم السبت هو اليوم الذي أراده اهلل بأنه أفضل أيام 
ورة مرآة جملوة صبيوم اجلمعة يف  وجاءت هذه األمة فجاء جربيل إىل حممد  والنصارى

 يصلي إالوهو  د مسلما عبفيها نكتة فقال له هذا يوم اجلمعة وهذه النكتة ساعة فيه ال يوافقه
ي يف اإلهلاب هو هذا التعرملا اختلف فيه أهل الكت "فهدانا اهلل" :غفر اهلل له فقول النيب 

نية لنشأة اإلنسااه هذه  فيباملرآة وأضاف اهلداية إىل اهلل وسبب فضله أنه اليوم الذي خلق اهلل
ل أفضون يك أن البداليت خلق املخلوقات من يوم األحد إىل يوم اخلميس من أجلها ف
املرآة دل  كتة يفنهرت األوقات وكان خلقه يف تلك الساعة اليت ظهرت نكتة يف املرآة وملا ظ

هلل ينة يف علم ااعة معهي سفضرب املثل أهنا ال تنتقل كما ال تنتقل تلك النكتة اليت يف املرآة 
يف احلس ل  تنتقما الكقلنا إن الساعة ال تنتقل  البدفإن راعينا ضرب ذلك املثل يف احلس و

وم لساعة يف الينتقل انا توإن راعينا ضرب املثل هبا يف اخليال وال خنرجه باحلمل إىل احلس قل
يف صورة  و معىنا هفإن حكم اخليال لالنتقال يف الصورة ألنه ليس هو مبحسوس فينضبط وإمن

 جسدية خيالية تشبه صورة حسية.
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حد أشبه مان وا زيفغات خمتلفة وكما إن املعىن الواحد ينتقل يف صور ألفاظ كثرية ول
ال بإعالم إف ذلك يعر اخليال فتنتقل الساعة يف يوم اجلمعة وكال األمرين سائغ يف ذلك وال

 ليوم أعين يفا هذا يفاىل وهذه الساعة يف يوم اجلمعة كليلة القدر يف السنة سواء قال تع اهلل
  يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب﴿شأنه 
 ني  مي زي ري ٰى ينىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق
هذه اآلية نزلت يف االختالف يف هذا اليوم فغسل  [213البقرة:]﴾خئ حئ جئ يي ىي

ته ن بصريعهلل ايوم اجلمعة من هذا االختالف حىت يكون على يقني يف طهارته مبا كشف 
ه سان رسوللى لعنا به عرف وهو علم الساعة اليت يف هذا اليوم فإن اليوم كان مبهما مث إن اهلل

ا يف وقتها و علمهأتقل وبقي اإلهبام يف الساعة اليت فيه فمن علمها يف كل مجعة إن كانت تن
ا وهلذا هبن فيه ي كااملعني إن كانت ال تنتقل فقد صح غسله يوم اجلمعة من هذا اجلهل الذ

 .ينبغي أن يكون الغسل لليوم فإنه أعم
 وصل بل فصل يف آداب اجلمعة

ال حلسن واباس معة ثالثة وهو الطيب والسواك والزينة وهو اللاعلم أن آداب اجل
 خالف فيه بني أحد من العلماء.

من  ا يردأما الطيب فهو علم األنفاس الرمحانية وهو كل م ذلك:وصل االعتبار يف 
 .لفعلاحلق مما تطيب به املعاملة بني اهلل وبني عبده يف احلال والقول وا

هارة مت الطأوهو  طهر به لسان القلب من الذكر القرآينيت شيءوأما السواك فهو كل 
وائح من هل الرها أوكل ما يرضي اهلل فإنه تنبعث ممن هذه أوصافه روائح طيبة إهلية يشم

يرفع  لرب وإن السواكإنه مطهرة للفهم ومرضاة ل" :يف السواك قال رسول اهلل  املكاشفني
 وقد رضي اهللور وتضمن صفتني عظيمتني الطهفإنه ي "احلجب بني اهلل وبني عبده فيشاهده

ويف  "الة بغري سواكصصالة بسواك خري من سبعني " :قوله  أشار إىل هذا املعىن اخلرب يف
ا ذكرته بني م ناسبفسواك إشارة للمصلني برهبم ال بأنفسهم وقد ورد أن هلل سبعني حجابا 

 .لك وبني هذه األخبار تبصر عجائب
أي  [26االعراف:]﴾زت رت يب ىب﴿فهو التقوى قال تعاىل  وأما اللباس احلسن

وال تقوى أقوى من الصالة فإن  [31األعراف:]﴾مم خم حم جم يل﴿هو خري لباس وقال 
وقال لعبده قل  [153البقرة:]﴾مق حق مف﴿املصلي مناج مشاهد وهلذا قال 

فقد أقام الصرب والصالة مقام نفسه يف املعونة فكل مصل  [5الفاحتة:]﴾جي يه﴿
صالته مع غري اهلل يف قلبه فما هو املصلي الذي يناجي ربه وال يشاهده فإن حال يتحدث يف 

املناجاة والشهود ال جيرأ أحد من املخلوقات يقرب من عبد تكون حالته هذه خوفا من اهلل 
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وهذا املصلي قليل فهو مصل بصورته الظاهرة من قيام وركوع وسجود غري مصل بباطنه 
نرجو يف هذا املوطن أن يشفع ظاهره يف باطنه كما يشفع يف الذي هو املطلوب منه ولكن 

بعض األحوال باطنه يف ظاهره وسبب ذلك أن احلركات الظاهرة إن مل يكن هلا يف الباطن 
حضور تثبت به وتظهر عنها وإال فما تكون وال يظهر هلا وجود فذلك القدر من احلضور 

ر فيقوي على ما يقع للمصلي من الوسوسة املرعى شرعا هو من الباطن فيتأيد مع الفعل الظاه
 ٰذ يي ىي  مي﴿يف الصالة فال يكون هلا تأثري يف نقص نشأة الصالة عناية من اهلل 

وملا كان اللباس احلسن من الزينة اليت أمر هبا العبد يف الصالة مل يكن  [65احلج:]﴾ٰر
قوله  خرى الزينة بربه يفأحسن زينة يلبسها العبد يف مناجاة ربه من زينته بالعبودية والزينة األ

 .فأثبت العبد بالضمري وزينة به تعاىل يف عباداته كلها  كنت مسعه وبصره ويده ورجله ولسانه
 وصول بل فصول صالة السفر واجلمع والقصر

ا ر بذاهتملقدااالربيد اثنا عشر ميال وملا كانت املسافة تطلب  وصل االعتبار يف ذلك
ينقص وهي  ها والعلي مراتب العدد اثنيت عشرة مرتبة ال يزاد والعدد يلزم املقادير وكانت

ألعداد وما سائط اذه بهواحد اثنان ثالثة أربعة مخسة ستة سبعة مثانية تسعة عشرة مائة ألف 
 قامت منها ان اليتألركزاد عليها فمركب منها فإذا مشى اإلنسان يف طريق اهلل يف األربعة ا

ربعة يف األ عوهناهبذه االثين عشرة وأما األكابر فيقطنشأته وهي أخالطه يقطع كل ركن 
ريد ي العامل املهو احلوامل األمساء اإلهلية اليت هي أمهات األمساء كلها وعليها توقف وجود الع

يت له ع األربعة المربعة ه األالقادر ال غري وهبذه األمساء يثبت كونه إهلا فإذا نظر العبد يف هذ
لوهيته وحيد أه وتسه وعقله فكانت العشرة ونظر إىل توحيد ذاتكانت مثانية ونظر إىل نف

 خك حك جك ُّٱله كانت اثنيت عشرة ومت الربيد فنظر هذا أيضا يف أربع املراتب وهو قو
بعة ك أرحقا وخلقا وصرف يف كل حال من هذه األحوال االثين عشر تثبت بذل َّلك

 لزهد فقال هوائل عن ني سأبو يزيد حبرد فيقصر هلا الصالة وأما الثالثة األيام فيوم كما قال 
هدت يف زلثاين ايوم هني ما كنت زاهدا سوى ثالثة أيام اليوم الواحد زهدت يف الدنيا وال

إنه قد الته فصر صاآلخرة واليوم الثالث زهدت يف كل ما سوى اهلل ومن كانت هذه حاله ق
 اللسان يف البدفر واسم سوأما القصر يف مسافة ينطلق عليها  سافر أكمل األسفار بال خالف

فإذا سافر  هم قصرر منوال يراعى البعد وال القرب فهو الذي يراعي عامله املكلفني فمن ساف
قوالت  املعره يفاإلنسان ببصره لالعتبار قصر وإن سافر بسمعه أيضا قصر وإن سافر بفك

به وإن حبس انكل كقصر وصورة قصره قصور نظره على ما يعطيه حاله يف وقته فإن أعطاه ال
 أعطاه البعض كان حبسبه وهذا هو مذهب اجلماعة وعليه عولوا.
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 وصل يف فصل صالة الوتر

ينهما بفصل يفمنهم من استحب أن يوتر بثالث يفصل بينهما بسالم ومنهم من ال 
ر بسبع قد أوتورها بسالم ومنهم من يوتر بواحدة ومنهم من يوتر خبمس ال جيلس إال يف آخ

بينا لك يف  قد وبثالث عشرة وهو أكثر ما روى يف ذلك يف وتره  وتسع وإحدى عشرة
لشفعية يف التصح  لليلاالعتبار قبل هذا يف كون املغرب وتر صالة النهار فأمر بوتر صالة ا

 املعبود فإن  يكونالابد العبادة إذا العبادة تناقض التوحيد فإهنا تطلب عبادا ومعبودا والع
تر وملغرب اجعل  قسم الصالة بني العبد والرب بنصفني فلماال يذل لنفسه وهلذا  الشيء

وتر  فشرعت بادةصالة النهار والصالة عبادة غارت األحدية إذ مسعت الوترية تصحب الع
هلذا يسمى ولنهار االة من وتر ص ثأرهاصالة الليل لتشفع وتر صالة النهار فتأخذ بوتر الليل 

 مل يك ىك مك  لك﴿ ث فهو من قولهالذحل وترا وهو طلب الثأر فإن أوتر بثال
 الثالث صل يففقوله ال قود إال حبديدة فمن  ومن أوتر بواحدة فهو مثل [194البقرة:]﴾ىل

له فمن ية اإلأحد بسالم راعى ال قود إال حبديدة وراعى حكم األحدية ومن مل يفصل راعى
توحيد  فهو مسر خبأوتر بواحدة فوتره أحدي ومن أوتر بثالث فهو توحيد األلوهة ومن أوت

يد ث توحل ثالالقلب ومن أوتر بسبع فهو توحيد الصفات ومن أوتر بتسع فقد مجع يف ك
من ؤمن ود املالذات وتوحيد الصفات وتوحيد األفعال ومن أوتر بإحدى عشرة فهو توحي

عدها إال بة وما لغايأوتر بثالث عشرة فهو توحيد الرسول وليس وراء الرسالة مرمى فإهنا ا
 النبوة ألن عني العبد ظاهر هناك بال شك. الرجوع إىل

ومن السنة أن يتقدم الوتر شفع والسبب يف ذلك أن الوتر ال يؤمر بالوتر فإنه لو أمر 
به لكان أمرا بالشفع وإمنا املأمور بالوتر من ثبتت له الشفعية فيقال له أوترها فإن الوتر هو 

 ىي﴿شفع قال تعاىل قط إال عن  املطلوب من العبد فما أوتر رسول اهلل 
وقد قدمنا إن الشفعية حقيقة العبد إذ الوترية ال تنبغي إال هلل من حيث ذاته  [3الفجر:]﴾يي

وتوحيد مرتبته أي مرتبة اإلله ال تنبغي إال هلل من غري مشاركة والعبودية عبوديتان عبودية 
ما أوتر قط  ذلك يف النوافل ورسول اهلل  اضطرار ويظهر ذلك يف أداء الفرائض وعبودية

قوله إن صالة املغرب وتر صالة النهار وشرع الوتر لوترية صالة  إال عن شفع نافلة غري أن
الليل وصالة النهار منها فرض ونفل وعلمنا أن النعل قد ال يصليه واحد من الناس كضمام 

تر بن ثعلبة السعدي فقد أوتر له صالة املغرب الصلوات املفروضة يف النهار فقد يكون الو
يوتر له صالة العشاء اآلخرة إذا أوتر بواحدة أو بأكثر من واحدة ما مل جيلس فإن النفل ال 
يقوى قوة الفرض فإن الفرض بقوته أوتر صالة النهار وإن كانت صالة املغرب ثالث 
ركعات جيلس فيها من ركعتني ويقوم إىل ثالثة وقد ورد النهي عن أن يتشبه يف وتر الليل 
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فمن أوتر بثالث أو خبمس أو بسبع وأراد  لئال يقع اللبس بني الفرائض والنوافلبصالة املغرب 
أن يوتر الفرض فال جيلس إال يف آخر صالته حىت ال يشتبه بالصالة املفروضة فإذا مل جيلس 
قامت يف القوة مقام وترية املغرب وإن كان فيه جلوس لقوة الفرضية فيتقوى الوتر إذا كان 

 مل جيلس بقوة األحدية. أكثر من ركعة إذا
 وصل يف االعتبار

د فإن القيد النفرااله  الوتر ال يقيد باألوقات وإن ظهر يف األوقات إذ لو تقيد مل يصح
ن الوقت إلزمان اب اضد اإلطالق ال سيما وقد بينا لك فيما ذكرناه يف هذا الكتاب ويف كت

لعدمي ااألمر دي باألمر الوجوأمر عدمي ال وجود له والوتر أمر حمقق وجودي وكيف يتقيد 
اقل وإذا مل عند كل عوىل حىت يؤثر فيه هذا التأثري ونسبة التأثري إىل األمر الوجودي أحق وأ
يف  سنة واالتباعإنه الفوىل يقيد الوقت الوتر فليوتر مىت شاء ومثابرته على إيقاعه قبل الفجر أ

 تبارات فافهم االعيفقائق ما تعطيه احلالعبادات أوىل وإمنا هذا الكالم الذي أوردناه هو على 
أر ادة فطلب الثهنا عبن كوكما أنه إذا اعتربنا يف الوتر الذحل مما وقع من وتر صالة املغرب م

قت فعلى كل ييد بو تقمنه من غري ثأرهال يتقيد بالوقت وإمنا أمره مهما ظفر مبن يطلبه أخذ 
 .وجه من االعتبارات ال يتقيد بالوقت

 عتباروصل يف اال
يد وة توحقو قالوتر ملا مل يصح إال أن يكون عن شفع إما مفروض أو مسنون مل ي

من  ثلمن نظر رف عاألحدية الذاتية اليت ال تكون نتيجة عن شفع وال تتولد يف نفس العا
وتضرع  ت دعاءلقنوفهذه معرفة الوترية ال معرفة األحدية الذاتية وا عرف نفسه عرف ربه

عنه  لوترية نتيجةعرفة اامل مله الوتر من أثر الشفع املقدم عليه الذي هو هذهوابتهال وهو ما حي
 ىك﴿ل وقا [186البقرة:]﴾حك جك﴿فتعني الدعاء من الوتر وهلذا دعا احلق عباده وقال 

فوصف نفسه  [25يونس:]﴾حن جن مم خم  حم﴿وقال  [221البقرة:]﴾يل ىل مل يك
 قنت وال سيماه أن يبغي لأوتر العبد ينبالدعاء وهو الوتر سبحانه فاقتضى الوتر القنوت فإذا 

ن غريه مأكثر  مضانريف رمضان فإن رمضان اسم من أمساء اهلل تعاىل فتأكد الدعاء يف وتر 
 .من الشهور فاعلم

 اعتبار هذا الفصل
 مج﴿الوتر ال يتكرر فإن احلضرة اإلهلية ال تقتضي التكرار ملا هي عليه من االتساع 

العلم صفة إحاطته قرن معه السعة واشتق له امسا منها  وملا كان [247البقرة:]﴾مح جح
كما اشتق من العلم فاعلم ذلك فال وتران يف ليلة فأحدية احلق ال تشفعها أحدية كل خملوق 
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أحدية خالقه وهي اآلية اليت  شيءمن ذلك وبأحديته عرف كل  البدأحدية  شيءفإنه لكل 
 :ر إليه القائل بقوله وهو أبو العتاهيةالدالة على أحديته وهو الذي أشا شيءهلل يف كل 

 لييييييييييي  آيييييييييييية شييييييييييي  وفييييييييييي  كيييييييييييب 

 

 تييييييييييييييينب ياييييييييييييييي   نييييييييييييييي  واحييييييييييييييين 

 

ى من راعووتر  أحديتان فال يشفع وتره من قام يصلي ممن نام على لشيءوال يكون 
مع  ال تعقل إال ملرتبةية اأحدية األلوهة وأضافها إىل أحدية الذات املوصوفة باأللوهة فإن أحد

ف إىل تر يضيلى وعة قال من قام من الليل يريد الصالة وكان قد نام أحدية صاحب املرتب
صلي بعد تلك ه مث يها بتلك الركعة اليت نام عليها وهي اليت أوتر هبا ركعة عند قيامه يشفع

ه اعتبار لماء لالع الركعة ما يشاء مثىن مثىن فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة فكل قائل من
 من ذلك.خاص يسوغ له فيما ذهب إليه 
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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 

ورمضان امسه سبحانه فيقوم  [6املطففني:]﴾مم خم حم جم يل﴿وجب القيام له قال تعاىل 
ا الشهر الكرمي هذا حيضر العارف يف قيامه مث العارف إجالال هلذا االسم الذي اختص به هذ

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 

ني يدي احلق بصفاته اليت كان عليها يتصف هبا العبد يف حال صومه فإذا جاء الليل قام العبد ب
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 

ن آدم البن آدم يقول إن التنزه أخربنا تعاىل يف احلديث املروي عنه إن الصوم له وكل عمل اب
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 

ع هذا االفتقار وم وأفقرتك إليه لينبهك أين أنا احلافظ عليك وجودك ليصح عندك افتقارك
 ّٰ ِّ﴿طغيت وجتربت وتكربت وتعاظمت يف نفسك وقلت ملن هو مثلك 

وأنا وأنا وأنا وما  [38القصص:]﴾رت يب ىب نب مب زب﴿و [24النازعات:]﴾رئ
وتأملك باحلر والربد  وخراءكاستحييت يف ذلك من فضيحتك جبوعك وعطشك وبولك 
رض واملوت ومع ذلك إنك واآلالم العارضة يا ابن آدم رهصتك ثالث رهصات الفقر وامل

ٍء ُمح يٌط فهذا معىن وثاب فقيام رمضان قيام يف اهلل فمن كان احلق ظرفا له فإن اهلل ِبُكلِّ َشي  
الظرفية فليس له خروج عنه فأحاطته بك يف رمضان إحاطة تشريف وتنزيه حيث شرع لك 

عن الغذاء ومالبسة  فرضا يف عبوديتك االضطرارية لالتصاف مبا ينبغي له ال لك وهو التنزه
مر وجودك مث تستقبل الليل فتخرج من ربوبيتك املنزهة النساء طول النهار وهو النصف من ُع

فأنت يف رمضان كما أنت يف الصالة  عن الغذاء والنكاح إىل عبوديتك بالفطر والكل رمضان
رمضان كذلك  قوله قسمت الصالة بيين وبني عبدي بنصفني فنصفها يل ونصفها لعبدي من

وهو زمان النهار والنصف للعبد  قسمه بينه وبني عبده بنصفني نصف له وهو قوله الصوم يل
وهو الليل زمان فطره وقد قال يف الصالة إهنا نور وقال يف الصوم إنه ضياء والضياء هو النور 

وشرع  [16نوح:]﴾رب يئ ىئ﴿وقال  [5يونس:]﴾مح  جح مج حج مث﴿قال تعاىل 
فيه للمناسبة اليت بني الصالة والصوم يف القسمة والنور ليكون  القيام يف ليل رمضان ورغب
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 :ليله بصالته مثل هناره بصومه فبالنهار يتحد به وبالليل يتوحد له كما قلنا
 إذا ليييييييييييييييييييييييييييييييحج يزائمنيييييييييييييييييييييييييييييييا

 

 ففيييييييييييييييييييي  األسييييييييييييييييييييرار نتحيييييييييييييييييييين 

 

ت ما قالكحلق االنية والنية شرط يف الصوم من الليل فنحن يف الصوم مع  :والعزمية
بيه وهو كان هو وإمنا جهلها أدخل كاف التش [42النمل:]﴾مغ جغ﴿شها بلقيس يف عر

قال  يهاتما هكذلك جهل اإلنسان يقول أنا الصائم وكيف ينبغي للمتغذي أن يكون صائ
رشها عرش بعه الفأزال عنه دعوى الصوم كما أزال عن بلقيس تشبي اهلل الصوم يل ال لك

تحد فإن نسرار ي األولنا إذا صحت عزائمنا فففعلمت بعد ذلك أنه هو ال غريه فهذا معىن ق
حتاد إال ىن لال معقلت الصائم هو اإلنسان صدقت وإن قلت الصوم هلل ال لإلنسان صدقت وال
هو هو حتاد فاال صحة النسبة لكل واحد من املتحدين مع متيز كل واحد عن اآلخر يف عني

 :حال غلب عليوما هو هو كما قلنا يف بعض ما نظمناه يف هذا املعىن يف 
 لسيييييييييييييييج  نيييييييييييييييا ولسيييييييييييييييج ويييييييييييييييو

 ال و نييييييييييييييييا مييييييييييييييييا وييييييييييييييييو  نييييييييييييييييا

 فييييييييييييييا ويييييييييييييو قيييييييييييييب  نيييييييييييييج  نيييييييييييييا

 ليييييييييييو كيييييييييييان ويييييييييييو ميييييييييييا نظيييييييييييرج

 مييييييييييييييا فيييييييييييييي  الواييييييييييييييون ايرنييييييييييييييا

 ف مييييييييييييييي ن ل نييييييييييييييي ا ب نييييييييييييييي ا ل نييييييييييييييي ا

 

 فمييييييييييين  نيييييييييييا ومييييييييييين ويييييييييييو ويييييييييييو 

 وال وييييييييييييييييو مييييييييييييييييا وييييييييييييييييو وييييييييييييييييو

 ويييييييييييييا  نييييييييييييا وييييييييييييو  نييييييييييييج وييييييييييييو

  بلييييييييييييييييييييييييارنا بيييييييييييييييييييييييي  ليييييييييييييييييييييييي 

  نيييييييييييييييا وويييييييييييييييو وويييييييييييييييو وويييييييييييييييو

 كييييييييييييييي ما ل  ييييييييييييييي   ب  ييييييييييييييي   ل  ييييييييييييييي  
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 لكسوفوصل يف فصل صالة ا

 وصل االعتبار
ىل إيفزع الناس  سنة أنفال الكسوف آية من آيات اهلل ُيَخوُِّف اهلل به ع باَدُه فإذا وقع

املعتاد  لى غريعريح الصالة كسائر اآليات املخوفات مثل الزالزل وشدة الظلمة واشتداد ال
 حلديثوا "يءشخشع له كل  لشيءإذا جتلى اهلل " :عن الكسوف فقال سئل رسول اهلل 

هل الناس به إمنا جوئما غري ثابت من طريق الرواية صحيح املعىن وعندنا إن التجلي ال زال دا
 أن يعلم ا هو يفإمن أداهم إىل أن يقولوا أو يقال هلم مثل هذا العدم علمهم فخرق العادة

وال  مسبحا حلصىخاصة كما كان خرق العادة يف إمساع السامعني تسبيح احلصى وما زال ا
معتاد وغري  ة منهاإلهليأن النفوس ما تنبعث وهتتز إال لآليات اخلارقة للعادة واآليات اشك 

       [37]فصلت:﴾ىب نب﴿معتاد والقرآن قد ورد يف اآليات املعتادة كثري يف قوله 
 من زن رن مم ام﴿ويذكر أمورا معتادة مث يقول  [20الروم:]﴾حج مث﴿و

دم فلة وعغري العادة واستيالء الولكن ال ترفع العامة هبا رأسا جل [21الروم:]﴾نن
 احلضور.

 من ي إالوسبب كسوف الشمس والقمر معروف والذي ال يعرف كونه عن جتلى إهل
ريد أن أو عارف صاحب كشف وقد جعل اهلل الكسوف آية على ما ي جهة الرسول 

نه قد مان فإيف الزوسوف حيدثه من الكوائن يف العامل العنصري ويف العامل الذي يظهر فيه الك
ه وهو سوف فيالك يكسف ليال فال أثر له عندنا ويكون احلدث أيضا حبسب الربج الذي يقع
ف يف الكسو يكونعلم قطعي أعين علم وقوع الكسوف ال علم ما حيدث اهلل فيه أو عنده و

خر ما آكان ممكان أكثر منه يف مكان آخر ويف مكان دون مكان ويبتدئ يف مكان ويف 
عدودة معلومة مكات له وهذا كله يعرفه العلماء به فإنه راجع إىل حرابتدأ بل هو على حا
ا قدر م علىفسامتتها وسبب كسوف الشمس من القمر إذا كان يف مُ  عند أهل هذا الشأن

لقمر جرم ا و منهسامتها منه يغيب منها عن أبصارنا فذلك الظل الذي نراه يف الشمس يُ 
ك املرئي هو أن ذل عامةار على جرم القمر فتتخيل الوقد حيجبها كلها فيظلم اجلو فيقع األبص

عرف لذلك يورها ذات الشمس والشمس نرية يف ذاهتا على عادهتا إىل أن يشاء اهلل تكوي
لشهر ا آخر ال يفزمان كسوفها ومقداره عند العارفني بتسيري الكواكب وال يكون أبدا إ

ى احلساب إن أعطفعاع تراق حتت الشالعريب فإن القمر يف ذلك الزمان يكون يف احملاق واالح
 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 
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أن يقع هذا األمر الذي ذكرناه فلهذا ينفي العلم عن املنجم  البدقدره ومل خيرق العادة فيه ف
فضوء القمر ملا كان مستفادا من الشمس أشبه النفس  مثله من حظ الرسل وغريه وكل ما هو

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 

إلمياين اإلهلي كما حال ظل األرض بني القمر الذي هو مبنزلة النفس وبني وبني نورها العقلي ا
نور الشمس فعلى قدر ما نظرت إىل طبيعتها احنجبت عن نور االميان اإلهلي فذلك كسوفها 

 فهذا كسوف القمر.
 خذ عنها يأموأما كسوف الشمس فهو كسوف العقل فإن اهلل خلقه ليعقل عن اهلل 

 ن امسه النورعنه م يأخذ مبنزلة القمر بينه وبني احلق تعاىل من حيث مافحالت النفس اليت هي 
وقوله  [3االنعام:]﴾نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿سبحانه من كون نسبته إىل األرض من قوله 

فرييد العقل أن يأخذ عن احلق من علم ما  [84الزخرف:]﴾حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي﴿
 ينظر حىت ال هتااألرض بشهوا يوجده يف األرض فتحول النفس بينه وبني علم ما يوجده يف

لنفس جاب احلعقل إليه سبحانه فيما حيدثه فيها واألرض عبارة عن عامل اجلسم فيحجب ال
و يف تلك هن ممن اظرياحليوانية الشهوانية فذلك مبنزلة كسوف الشمس فال تدركها أبصار الن

ذا شرع اهلل ام فلهسألجاملوازنة ويفوت العقل من العلم باهلل بقدر ما احنجب عنه من عامل ا
إن فحلجاب لك اذالتوجه إىل مناجاته املعرب عن ذلك بصالة الكسوف وشرع الدعاء لرفع 

الكمال  ال عندوف إاحلجاب جهل وبعد يف احلال الذي ينبغي له الكمال وهلذا مل يكن الكس
مس يف الش وكسوف ليناييف النريين يف القمر ليلة بدره وهو كماله يف األخذ من الوجه الذي 

ل أراد أن يقابايته و هنمثانية وعشرين يوما من سري القمر يف مجيع منازل الفلك فلما وصل إىل
الرابع  خذه يفثل أالشمس من الوجه اآلخر حىت يأخذ عنها على الكمال يف عامل األرواح م
تغلت نه فاشماما عشر يف عامل األجسام النازل ليفيض من نوره على أبصار الناظرين إنع

 كراما لقدومهبته وإلطل مس بإعطائها النور للقمر يف عامل األرواح العامل العلوي إسعافاالش
 .عليها يف حضرهتا كان الكسوف هلذا اإلسعاف

وهلذا ال يكون للكسوفات حكم يف األرض إال يف األماكن اليت يظهر فيها الكسوف 
وال أثر أي ما يفعل اهلل عند  وأما األماكن اليت ال يظهر فيها الكسوف فال حكم يظهر فيها له

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 

كذلك كسوف مل يكن لذلك الكسوف حكم يف ظاهر األرض اليت مل يظهر الكسوف فيها و
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 
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ب الظاهر فتؤثر يف موضع تعلقها إما يف علم العمل وإما يف العلم الذي ال يطلب العمل حبس
فإن أخطأ اجملتهد فهو مبنزلة  ما يقع فيتعني على من تكون حالته مثل هذه أن يتضرع إىل اهلل

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 

ه األثر املقرر عند علماء األحكام بسري الكواكب وأكثر ما يكون هذا يف الفقهاء يكون ل
املقلدين الذين قالوا هلم ال تقلدونا واتبعوا احلديث إذا وصل إليكم املعارض ملا حكمنا به فإن 

إال بدليل يظهر لنا يف نظرنا إنه دليل وما يلزمنا غري  بشيءاحلديث مذهبنا وإن كنا ال حنكم 
 لكن ما يلزمكم اتباعنا ولكن يلزمكم سؤالنا.ذلك 

ل ما لك ان يقوكذا ويف كل وقت يف النازلة الواحدة قد يتغري احلكم عند اجملتهد وهل
لوقت مبا ا ذلك ىت يفإذا سئل يف نازلة هل وقعت فإن قيل ال يقول ال أفىت وإن قيل نعم أف

ها باتباعها إلمام دهاحقيقة تقلي أعطاه دليله فأبت املقلدة من الفقهاء يف زماننا أن تويف
 : ولهق يف ت اهللاحلديث الذي أمرها به إمامها وقلدته يف احلكم مع وجود املعارض فعص

 [31آل عمران:]﴾ّٰ﴿يف قوله  وعصت الرسول [7احلشر:]﴾مي زي ري ٰى﴿
لغكم بث إذا حلديفإنه ما قاهلا إال عن أمر ربه سبحانه وعصت إمامها يف قوله خذوا با

م مع هة فال لقيامبكالمي احلائط فهؤالء يف كسوف دائم مسرمد عليهم إىل يوم اواضربوا 
 وإمامهم فال [1التوبة:]﴾يل ىل مل خل﴿وال مع إمامهم فهم يف  اهلل وال مع رسوله 

هي ملناجاة  ف إمنالكسوحجة هلم عند اهلل فانظروا مع من حيشر هؤالء فالصالة املشروعة يف ا
  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي﴿مة الطبع كما يقول احلق يف رفع ظلمة النفس وظل

                          مثل أهل ظلمة الطبع ﴾ ُّ َّ ٍّ﴿وهم أهل األنوار  ﴾ٌّ
قولنا بيننا وبني ما يكسف ع مثل أهل ظلمة النفس فاهلل حيول [7-6الفاحتة:]﴾ّٰ ِّ﴿

 .هدر عليالقابذلك و املليءونفوسنا وجيعلنا أنوارا كلنا لنا وملن يقتدي بنا أنه 
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 

ا التنزيه من اهلل عليه فإنه عمل من أعماله فتكون له برجوع هذا العمل عليه واألمام فريجع هذ
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 

 بعض له ومن ال يتصف هبذه الصفات فال جهات له فال جهات لإلنسان إال من ذاته فال
حيث صورة جسمه ونشأته فإن نشأته اجلسدية هبا ظهرت اجلهات الستة فهو عني اجلهات 

 ما هو يف جهة من نفسه.
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ا كونية وصفاهتذات الب الوأما اعتبار الثمانية يف اثنتني فالثمانية الذات والصفات فتغي
وذكر  صرهعه وبنت مسات األحدية وتندرج أنوار صفاهتا يف صفاهتا وهو قوله تعاىل كيف الذ

ر يف و األمهفهكذا  جوارحه فال تقع عني إال عليه ظاهرا وباطنا من عرف نفسه عرف ربه
ضم احلاء باحلق  هذا الباطن وأما يف الظاهر فما تقع العني إال على العبد واحلق مدرج يف

 ندراج العرض يف احملل وال كاملظروف يف الظرف.الكياين ما هو كا
وقوله   [115البقرة:]﴾من زن رن مم ام﴿وأما اعتبار الست يف اثنتني فهو قوله 

 .[20الربوج:]﴾حك جك  مق حق﴿
 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت﴿ثنتني فهو قوله وأما اعتبار األربعة يف اال

إن ف سيف صلتاوعلى كل طريق يأيت إليه منها ملك مقدس بيده ال [17األعراف:]﴾يق
حية جاءه أي نا ه منكان املؤيت إليه من العارفني مل يكن له ملك حيفظه بل هو إكسري وقف

 .قبل منه وقلب جسده ذهبا إبريزا فيعود اآليت من اخلاسرين
 وصل اعتبار الصالة يف االستسقاء

واالستسقاء  [6الفاحتة:]﴾ىي مي  خي﴿ملا شرع اهلل يف الصالة الدعاء بقوله 
تحصيل بيها فصوص فأراد احلق أن يكون ذلك الدعاء يف مناجاة خمصوصة يدعو دعاء خم

مما بطلب هتاهلل  داهمهقسمه املعنوي من اهلداية إىل الصراط املستقيم صراط النبيني الذين 
 فيه السعادة املخصوصة بأهل اهلل. األول الذي

ي يشترك مجيع مث بعد ذلك يستسقون يف طلب ما يعم اجلميع من الرزق احملسوس الذ
احليوانات ومجيع الناس من طائع وعاص وسعيد وشقي فيه فابتدأ بالصالة ليقرع باب التجلي 
واستجابة الدعاء فيما يزلف عند اهلل فيأيت طلب الرزق عقيب ذلك ضمنا لريزق الكافر بعناية 

قبل  املؤمن والعاصي بعناية الطائع فلهذا شرعت الصالة يف االستسقاء فعبودية االختيار
عبودية االضطرار تأهب واستحضار وتزيني حمل وهتيؤه وعبودية االختيار عقيب عبودية 
االضطرار شكر وفرح وبشرى حبصول عبودية االضطرار فاألوىل مبنزلة النافلة قبل الفرض 

بأن اهلل قد غفر له ما تقدم من  ملا بشر رسول اهلل  والثانية مبنزلة النافلة بعد أداء الفرض
وما تأخر تنفل حىت تورمت قدماه فسئل يف ذلك فقال أفال أكون عبدا شكورا وعبادة ذنبه 

وما بأيدي الناس  [13سبأ:]﴾حك  جك مق حق﴿الشكر عبادة مغفول عنها وهلذا قال تعاىل 
من عبادة الشكر على النعماء إال قوهلم احلمد هلل والشكر هلل لفظ ما فيه كلفة وأهل اهلل 

 حف جف مغ﴿ظ العمل باألبدان والتوجه باهلمم قال يزيدون على مثل هذا اللف
   هبذه الصفة من كل أمة إذ كانت احملمدية أوىلومل يقل قولوا واألمة  [13سبأ:]﴾خف

 .[110ال عمران:]﴾مه جه ين ىن﴿
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 وصل اعتبار الوقوف عند الدعاء
 ليه فإنه طلباجون إحيت القيام يف االستسقاء عند الدعاء مناسب لقيام احلق بعباده فيما

 ىل مل خل﴿للرزق بإنزال املطر الذي تركن نفوسهم إليه ويستبشرون بقول اهلل 
نثى تبة األرتبته والنفوس كلها يف مقام األنوثة ملن عقل فإن كل منفعل فر [34النساء:]﴾يل

القتدار ومن فاعل ان الوما مث إال منفعل والفعل مقسم على احلقيقة بني الفاعل واملنفعل فم
 جك  مقحق مف خف حف جف﴿تدار فيه وهنا سر يتضمن املنفعل القبول لالق

م يف القيا به فشرعفالذي جيعل اهلل الرزق على يديه قائم على من يرزق بسب [186البقرة:]﴾حك
زله يالنا مبا تنعه على بقوم نالدعاء يف االستسقاء كأنه يقول حبال قيامه بني يدي ربه ارزقنا ما 

 ىب نب مب زب﴿ام أنفسنا من الغيث علينا فإنه السبب يف وجود ما به قو
 .[8التحرمي:]﴾يب

 وصل اعتبار رفع األيدي عند الدعاء
قبض مبا لها الفعطى أعلى الكيفيتني األيدي حمل القبض والعطاء فبها ما أخذ وهبا ما 

نعمه فإن  أله منسما  تأخذ والبسط مبا تعطي فريفع العبد يديه مبسوطتني ليجعل اهلل فيهما
ي اليد هاليت  عاىلتض فرفعها تشهد العلو والرفعة ليدي ريب رفعها وجعل بطوهنا إىل األر

وجيعل الداعي بطون يديه إىل األرض يف  [64املائدة:]﴾مق حق مف خف حف﴿العليا و
 اليت علقتها فاقتناورنا االستسقاء أي أنزل علينا مما بيديك من اخلري والربكة ما تسد به فق

بار صالة هه اعتأشبايث من أجلها فهذا وباألسباب فأوحدها إليك وفرغها مبا تنزله من الغ
 ين ىن من خن﴿ االستسقاء وأحوال أهله وكون صالهتا ركعتني هو قول اهلل

انية عة الثالركفالركعة الواحدة للنعمة الظاهرة يسد هبا اخللل الظاهر و [20لقمان:]﴾جه
والتجلي  ارفواملع علومللنعمة الباطنة يسأل فيها ما يكون فيه غذاء األرواح والقلوب من ال

 .واليد النعمة 
 وصل يف إقامة الصالة

اعلم أن اهلل قد ربط إقامة الصالة بأزمان وهي األوقات املفروض فيها إقامة  :وصل
 خئ حئ جئ يي  ىي ني ميزي ري﴿الصلوات املفروضات فقال تعاىل 

 من خن حن جن مم﴿وربطها بأماكن وهي املساجد قال تعاىل  [103النساء:]﴾مئ
أن ترفع حىت تتميز البيوت املنسوبة إىل اهلل من البيوت املنسوبة أي أمر اهلل  [36]النور:﴾هن

 ﴾جي﴿باألذان واإلقامة والتالوة والذكر واملوعظة  ﴾ٰه مه جه﴿إىل املخلوقني 
  مئ هي مي﴿يقول يصلى َلُه ف يها أي من أجل أن أمرهم اهلل بالصالة فيها 
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واء جزء من آدم ومل يذكر النساء ألن الرجل يتضمن املرأة فإن ح [37-36النور:]﴾خل
فاكتفى بذكر الرجال دون النساء تشريفا للرجال وتنبيها على حلوق النساء بالرجال فسمى 
النساء هنا رجاال فإن درجة الكمال مل حتجر عليهن بل يكملن كما تكمل الرجال وثبت يف 

         أي ال تشغلهم جتارة ﴾يل ىل مل﴿فقال  اخلرب كمال مرمي وآسية امرأة فرعون
فالتجارة أن يبيع ويشتري معا والبيع أن يبيع فقط فمدحهم بالتجارة  [37النور:]﴾حم جم﴿

 ني  مي زي ري ٰى ين﴿ء كان مما أمر اهلل بالتجارة فيه قال تعاىل وهو البيع والشراء يف أي شي
وقال يف  [10الصف:]﴾خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

من وهو الث [111التوبة:]﴾خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت﴿البيع 
للحديث الوارد يف اخلصمني من الظامل واملظلوم إذا أصلح اهلل بني خلقه يوم  وجعلها الثمن

القيامة فيأمر اهلل املظلوم أن يرفع رأسه فينظر إىل عليني فريى ما يبهره حسنه فيقول يا رب 
ل ألي نيب هذا ألي شهيد هذا فيقول اهلل تعاىل ملن أعطاين الثمن قال ومن ميلك مث هذا قا

أنت بعفوك عن أخيك هذا فيقول يا رب قد عفوت عنه فيقول خذ بيد أخيك فأدخل اجلنة 
فإن اهلل  [1االنفال:]﴾من خن حن  جن يم﴿هذا احلديث تال  وملا أورد رسول اهلل 

 يصلح بني عباده يوم القيامة.
ى فاملؤمن ممدوح يف القرآن بالتجارة والبيع فيما ملك بيعه وما صرح اهلل فيه بأنه يشتر

خاصة فإن التجارة معاوضة وقبض مثن والبيع بيع ما ميلكه والشراء شراء ما ليس عندك وما 
 مظ حط  مض خض﴿وصف بالشراء يف القرآن إال من أشهدهم اهلل عن جناية فقال 

 مق حق مف خف حف جف  مغ﴿وقال  [175البقرة:]﴾جغ مع جع
اهلل وملكه مجيع والسبب يف أن املؤمن ما وصفه اهلل بالشراء فإنه خلقه  [77ال عمران:]﴾جك

 [29البقرة:]﴾ مف خف حف جف مغ جغ﴿ما خلق اهلل يف أرضه الذي هو مسكنه وحمله فقال 
فجميع ما يف األرض ملكه فما بقي له ما يشتريه وحجر عليه الضاللة وهي صفة عدمية فإهنا 
عني الباطن وهو عدم ومل يأمرنا اهلل باتباعه فإنه من العدم خرجنا إىل الوجود فال نطلب ما 

رجنا منه هذا حتقيقه ألنه خلقنا لنعبده فإذا اشترينا الضاللة باهلدى فقد اخترنا العدم على خ
الوجود والباطل على احلق الذي خلقنا له فلم يصف املؤمن بالشراء ومما ملكه اهلل ما هو 
مباح له وما هو واجب عليه إن ال خيرجه وال يبيعه وهي الواجبات والفرائض فيبيع صنف 

بالواجبات فلهذا شرع له البيع فيما أبيح له بيعه فاملؤمن الكيس الفطن ينظر الوقت  املباحات
الذي يكون فيه حبكم اإلباحة يقول ما يل ربح يف هذا امللك والدنيا دار جتارة فلنبع هذا املباح 
بواجب فهو أوىل يب وال خنسر وقيت فيكون يف فرجة مع إخوانه فيقول يا رب أحب أن أبيع 

باح بواجب فيقول اهلل له ذلك إليك فيبيع الفرجة باالعتبار فيما يعطيه ذلك املكان من هذا امل
احلسن واجلمال من الداللة على اهلل عز وجل فيفكر يف حسن خلق اهلل وكماله ومجاله 
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ء فإنه قد باعه هبذا الواجب فاعترب احلق فتكون فرجته أمت وأفرح لقلبه وليس من املباح يف شي
حق املؤمن جانب االبتياع فكان املؤمن ملك حلة اإلباحة وحلة  ومل يعترب يف جانب البيع

الوجوب فخلع عن نفسه حلة اإلباحة وليس حلة الوجوب وكالمها له فسمى خلعه هلا بيعا 
 وما مسي لباسه للوجوب شراء فإهنا ملكه ورحله ومتاعه واإلنسان ال يشتري ما ميلكه.

ا اشترو هلدىه ورجح من رجح منهم الضالل على اوملا حجر اهلل الضالل على خلق
 مل خل حل جل مك﴿الضاللة فإهنم مل يكونوا ميلكوهنا باهلدى الذي ملكهم اهلل إياه 

وله بعد ق اىلمث قال تع يف ذلك الشراء ألن اهلل ما شرع لعباده الشراء [16البقرة:]﴾هل
ا ني مسعوا املؤذن يف هذحذكر اهلل ء عن أي ال يلهيهم شي [37النور:]﴾وال َبي ٌع َعن  ذ ْكِر اهلل﴿

ناجاة ما على قبلوالبيت يدعوا إىل اهلل وهو حاجب الباب فقال هلم حي على الصالة أي أ
 أهل اهلل من فبادر لعبدربكم فإنه قد جتلى لكم يف صدر بيته وهي القبلة فإن اهلل يف قبلة ا

شأهتا ة أي أمتوا نالصال مواوه فأقاما مسعومة يف الدنيا إىل هذا الذكر عندبيعهم وجتارهتم املعل
هلل ذكر ا ه منحني أنشئوها حبسن االئتمام بإمامهم وحسن الركوع والسجود وما تتضمن

  خض حض جض مص خص﴿الذي هو أكرب ما فيها كما أخرب اهلل تعاىل فقال 
ة ما صالبسبب تكبرية اإلحرام فإنه حرم عليه التصرف يف غري ال [45]العنكبوت:﴾مض

 مل بأمر اهللر من عه أجفذلك اإلحرام هناه عن الفحشاء واملنكر فانتهى فصح ل دام يف الصالة
 .ذلك وطاعته وأجر من انتهى عن حمارم اهلل يف نفس الصالة وإن كان مل ينو

ن إذا نساوانظر ما أشرف الصالة كيف أعطت هذه املسألة العجيبة وهي أن اإل
م ب عدضمن شغله بذلك الواجتصرف يف واجب فإن له ثواب من تصرف يف واجب ويت

يفعل فحشاء  أن ال نوى التفرغ ملا هني عنه أن يأتيه من الفحشاء واملنكر فيكون له ثواب من
وىل ولو مل ار األستحضوال منكرا فإن أكثر الناس تاركون ما هلم هذا النظر لعدم احلضور با

 ﴾مض  خض حض جض مص خص﴿يكن األمر كذلك ملا أعطى فائدة يف قوله 
جر من ألصالة ه بالعل العبد فهو بصالته ممن ينهى عن الفحشاء واملنكر فيكون والصالة ف

وأجر  عبادة وهي ينهى عن الفحشاء واملنكر وهو مل يتكلم فله أجر عبادتني أجر الصالة
مثال هذه إىل أ داتهالنهي عن الفحشاء وهو عبادة وقليل من أصحابنا من جيعل ذهنه يف عبا

 جع مظ﴿ قال هلي على لسان الشارع يف الكتاب والسنة مثاملراقبات يف التعريف اإل
ال ل وأفعأقوا يعين فيها فهو أكرب من مجلة أفعاهلا فإهنا تشتمل على [45العنكبوت:]﴾مع
يها أحوال الصالة وما كل أقوال الصالة ذكر فإن ف ﴾مع﴿يف الصالة  ﴾جع مظ﴿فقال 

 الدعاء.
ي عن مسأليت وهي الدعاء فما وقد فرق احلق بني الذكر والدعاء فقال من شغله ذكر
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هو الذكر هنا الذكر اخلارج عن الصالة حىت ترجحه على الصالة إمنا هو الذكر الذي يف 
ومن أحوال إقامة الصالة فيمن أمر غريه بالرب  الصالة فهذا من ربط الصالة باملكان واحلال

 ىي ني مي﴿قال ونسي نفسه توبيخ اهلل من هذه صفته وجعله إياه مبنزلة من ال عقل له ف
والرب من مجلة أحوال الصالة فإن  [44البقرة:]﴾خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ  يي

مث أمر من هذه صفته أن يستعني بالصرب  "أقرت الصالة بالرب والسكينة" :يقول رسول اهلل 
  حت جت هب﴿م حبس النفس عليها فإن اهلل يقول والصالة يعين بالصرب على الصالة فقدّ 

 الصالة.يريد  ثَ فأنَّ [132طه:]﴾مت خت
 ىي ني مي﴿فإنكم جتدون فيه قوله  [44البقرة:]﴾هئ مئ خئ﴿وأما قوله 

 ٰى ين ىن نن من زن رن﴿يف أثر قوله  [3الصف:]﴾هئ مئ خئ حئ جئ يي
 [44البقرة:]﴾خب حب﴿وهذه حالة من أمر بالرب غريه ونسي نفسه  [2الصف:]﴾ري

 هت مت﴿فقال  صالةمث ذكر اخلشوع لل يقول أما لكم عقول تنظرون هبا قبيح ما أنتم عليه
ل إن جت من البدفإن اخلشوع هلل ال يكون إال عن جتل إهلي والصالة مناجاة ف ﴾مج حج مث

التجلي اإلهلي سببا  قد جعل رأيته خاشعا وإن مل خيشع يف صالته فما صلى فإن رسول اهلل 
هو ألفراد وحلضور ا بالوجود اخلشوع يف القلب وال سيما يف الصالة والتجلي ألكثر الناس إم

شوع أما خوملصلي ابلة تحضار اخليايل وهو الغالب يف عموم اخلواص فإن اهلل يف قوإما باالس
م دائمون  صالهتهم يففاألعلى فخشوعهم عن التجلي احلقيقي  األكابر الذين التحقوا باملألأ 

وا ال أن يستعينذه احلثل هموإن أكلوا وشربوا ونكحوا واجتروا فأمرهم اهلل تعاىل إذا كانوا يف 
ع ربه دائما مناجاة امل الصرب عليها فإن املصلي يناجي ربه فإذا حصل العبد يف حملبالصالة و

والرب  تدئ بنفسهبل يب منه استلزمه احلياء من اهلل فال يتمكن له أن يأمر أحدا برب وينسى نفسه
جا إليها ه حمتاغري هو اإلحسان واخلري ومن مجلة ذلك أن يكون حمتاجا للقمة يأكلها ويرى

ذلك  شرع لهفسك ووينسى نفسه وقد قال له ربه ابدأ بن على السواء فيعطي غريه واحلاجة
هي حمتاجة اعات فالط حىت يف الدعاء إذا دعا اهلل ألحد أن يبدأ بنفسه أحق وغذاء األرواح

ه بالرب هلل فيأمر غريء من احلياإليها ومن مجلة طاعاهتا األمر بالطاعات فيقوم هذا الغافل القليل ا
فسه وهو يترك نه وى الفجور وينسى نفسه فال يأمرها بذلك فهو مبنزلة من يغذى غريوهو عل

ا أبينه م ذلك بب يفيف غاية احلاجة إىل ذلك الغذاء ونفسه أوجب عليه من ذلك الغري والس
 .لك إن شاء اهلل
أي خري كان حسا ومعىن فينبغي  وذلك أن مجيع اخلريات صدقة على النفوس :وصل
تصرف يف ذلك بشرع ربه ال هبواه فإنه عبد مأمور حتت أمر سيده فإن تعدى للمؤمن أن ي

شرع ربه يف ذلك مل يبق له تصرف إال هوى نفسه فسقط عن تلك الدرجة العلية إىل ما هو 
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فإذا خرج اإلنسان بصدقته فأول  دوهنا عند العامة من املؤمنني وأما عند العارفني فهو عاص
فسه حمتاجة وهو إمنا أخرج الصدقة للمحتاجني فإن تعدى أول حمتاج يلقاه نفسه قبل كل ن

حمتاج فذلك هلواه ال هلل فإن اهلل قال له ابدأ بنفسك وهي أول من يلقاه من أهل احلاجة وقد 
شرع له يف اإلحسان أن يبدأ باجلار األقرب فاألقرب فإن رجح إال بعد يف اجلريان على 

هواه وما وقف عند حد ربه وهذا سار يف مجيع  األقرب مع التساوي يف احلاجة فقد اتبع
 .أفعال الرب وسبب ذلك الغفلة عن اهلل تعاىل فأمر بالصفة اليت حتضره مع اهلل وهي الصالة

 وصل يف اختالف الصالة
يف الصالة خيتلف حكمها باختالف أحوال املصلي إذا كان  والصالة على النيب 

ف املصلى عليه إذا كان املصلي هو اهلل تعاىل فأما املصلي خملوقا واملصلي له وختتلف باختال
األول فمعلوم إن اإلنسان حمل التغيري واختالف األحوال عليه فتختلف صالته الختالف 
أحواله وقد تقدم من اختالف أحوال املصلني ما قد ذكرناه يف هذا الباب مثل صالة املريض 

أجله مثل صالة الكسوف وصالة وصالة اخلائف وأن اختالفها باختالف حال املصلي من 
 :  االستسقاء وأما اختالفها باختالف املصلى عليه فمثل صالة احلق على عباده قال تعاىل

فسأل املؤمنون  [56االحزاب:]﴾نب مب زب  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿
 :عن كيفية الصالة اليت أمرهم اهلل أن يصلوها عليه فقال هلم رسول اهلل  رسول اهلل 

ي أ "،ل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمقولوا اللهم ص"
صالتك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فهذا يدلك على اختالف الصالة اإلهلية مثل 

ويظهر من هذا احلديث فضل إبراهيم على  حوال املصلى عليهم ومقاماهتم عند اهللأ الختالف
 مثل الصالة على إبراهيم.إذ طلب أن يصلي عليه  رسول اهلل 

الة على آله يف القرآن ومل يأمرنا بالص فاعلم إن اهلل أمرنا بالصالة على رسول اهلل 
 لب الة على اآلل فما طإيانا الصالة عليه بزيادة الص وجاء اإلعالم يف تعليم رسول اهلل 

هلل هلية برسول اية اإلالعنالصالة من اهلل عليه مثل صالته على إبراهيم من حيث أعياهنما فإن ا
 ه تعاىل ن صالتذلك مأمت إذ قد خص بأمور مل خيص هبا نيب قبله ال إبراهيم وال غريه و

ا املراد من ه وإمنعين عليه فكيف يطلب الصالة من اهلل عليه مثل صالته على إبراهيم من حيث
من وث عينه حين موذلك أن الصالة على الشخص قد تصلي عليه  ذلك ما أبينه إن شاء اهلل

يث ة من حلصالحيث ما يضاف إليه غريه فكان الصالة من حيث ما يضاف إليه غريه هي ا
 اجملموع إذ للمجموع حكم ليس للواحد إذا انفرد.

واعلم أن آل الرجل يف لغة العرب هم خاصته األقربون إليه وخاصة األنبياء وآهلم هم 
إبراهيم كان من آله أنبياء ورسل هلل ومرتبة  الصاحلون العلماء باهلل املؤمنون وقد علمنا إن
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يف أمته نيب  النبوة والرسالة قد ارتفعت يف الشاهد يف الدنيا فال يكون بعد رسول اهلل 
وال رسول وما منع املرتبة وال حجرها من حيث ال  يشرع اهلل له خالف شرع حممد 

 أو كما قال  بني جنبيه فيمن حفظ القرآن إن النبوة أدرجت تشريع وال سيما وقد قال 
وقال يف املبشرات إهنا جزء من أجزاء النبوة فوصف بعض أمته بأهنم قد حصل هلم املقام وإن 

ينزل فينا حكما  إن عيسى  مل يكونوا على شرع خيالف شرعه وقد علمنا مبا قال لنا 
ه وهو ينزل مقسطا عدال فيكسر الصليب ويقتل اخلنزير وال نشك قطعا أنه رسول اهلل ونبي

إنه " :مرتبة النبوة بال شك عند اهلل وما له مرتبة التشريع عند نزوله فعلمنا بقوله  فله 
وأن النبوة قد انقطعت والرسالة إمنا يريد هبما التشريع فلما كانت  "ال نيب بعدي وال رسول

لتشريع يف النبوة النبوة أشرف مرتبة وأكملها ينتهي إليها من اصطفاه اهلل من عباده علمنا إن ا
ينزل فينا حكما من غري تشريع وهو نيب بال شك فخفيت  أمر عارض بكون عيسى 

مرتبة النبوة يف اخللق بانقطاع التشريع ومعلوم أن آل إبراهيم من النبيني والرسل الذين كانوا 
بعده مثل إسحاق ويعقوب ويوسف ومن انتسل منهم من األنبياء والرسل بالشرائع الظاهرة 

أن يلحق أمته وهم آله العلماء  لدالة على إن هلم مرتبة النبوة عند اهلل أراد رسول اهلل ا
الصاحلون منهم مبرتبة النبوة عند اهلل وإن مل يشرعوا ولكن أبقى هلم من شرعه ضربا من 

فقال قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد أي صل عليه من حيث ما له آل  التشريع
أي من حيث إنك أعطيت آل إبراهيم النبوة  إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على

تشريفا إلبراهيم فظهرت نبوهتم بالتشريع وقد قضيت إن ال شرع بعدي فصل علي وعلى آيل 
إن أحلق آله  بأن جتعل هلم مرتبة النبوة عندك وإن مل يشرعوا فكان من كمال رسول اهلل 

براهيم بأن شرعه ال ينسخ وبعض شرع إبراهيم ومن بعده باألنبياء يف املرتبة وزاد على إ
 نسخت الشرائع بعضها بعضا.
الصالة عليه على هذه الصورة إال بوحي من اهلل ومبا أراه اهلل  وما علمنا رسول اهلل 

وأن الدعوة يف ذلك جمابة فقطعنا أن يف هذه األمة من حلقت درجته درجة األنبياء يف النبوة 
فأكد  "فال رسول بعدي وال نيب"وأكد بقوله  التشريع وهلذا بني رسول اهلل عند اهلل ال يف 

بأن جعل آله شهداء على أمم األنبياء كما  بالرسالة من أجل التشريع فأكرم اهلل رسوله 
جعل األنبياء شهداء على أممهم مث إنه خص هذه األمة أعين علماءها بأن شرع هلم االجتهاد 

ا أداه إليه اجتهادهم وتعبدهم به وتعبد من قلدهم به كما كان يف األحكام وقرر حكم م
حكم الشرائع لألنبياء ومقلديهم ومل يكن مثل هذا ألمة نيب ما مل يكن نيب بوحي منزل فجعل 

 حف جف مغ  جغ مع﴿ اهلل وحي علماء هذه األمة يف اجتهادهم كما قال لنبيه 
يف اجتهاده فهذه نفحات من نفحات فاجملتهد ما حكم إال مبا أراه اهلل  [105النساء:]﴾خف

وهم املؤمنون من أمته العلماء مرتبة النبوة عند اهلل  التشريع ما هو عني التشريع فآلل حممد 
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تظهر يف اآلخرة وما هلا حكم يف الدنيا إال هذا القدر من االجتهاد املشروع هلم فلم جيتهدوا 
اتفق أن يكون أحد من أهل البيت هبذه واألحكام إال بأمر مشروع من عند اهلل فإن  يف الدين

املثابة من العلم واالجتهاد وهلم هذه املرتبة كاحلسن واحلسني وجعفر وغريهم من أهل البيت 
هم أهل بيته خاصة ليس هذا عند  فقد مجعوا بني األهل واآلل فال تتخيل أن آل حممد 

ال يضاف هبذه يريد خاصته فإن اآلل  [46غافر:]﴾خئ حئ  جئ﴿العرب وقد قال تعاىل 
الصفة إال للكبري القدر يف الدنيا واآلخرة فلهذا قيل لنا قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل 
حممد كما صليت على إبراهيم أي من حيث ما ذكرناه ال من حيث أعياهنما خاصة دون 

فرسول  اجملموع فهي صالة من حيث اجملموع وذكرناه ألنه تقدم بالزمان على رسول اهلل 
قد ثبت أنه سيد الناس يوم القيامة ومن كان هبذه املثابة عند اهلل كيف حتمل الصالة   اهلل

عليه كالصالة على إبراهيم من حيث أعياهنما فلم يبق إال ما ذكرناه وهذه املسألة هي عن 
 واقعة إهلية من وقائعنا فلله احلمد واملنة.

أنبياء " :اية. ويف رو"سائر األمم علماء هذه األمة كأنبياء" :أنه قال روى عن النيب 
سامعني أن يسا للتأن وإن كان إسناد هذا احلديث ليس بالقائم ولكن أوردناه ."بىن إسرائيل

 علماء هذه األمة قد التحقت باألنبياء يف الرتبة.
وال  أنبياءامة ليسوا بيف قوم يوم القيامة تنصب هلم منابر يوم القي وأما قول النيب 

د ممهم فال نريعلى أ هداءم األنبياء والشهداء ويعين بالشهداء هنا الرسل فإهنم ششهداء تغبطه
اخلوف يف حلزن ودم اهبؤالء اجلماعة من ذكرناهم وغبطهم إياهم فيما هم فيه من الراحة وع

ياء خائفون األنب رجاتدذلك املوطن واألنبياء والرسل وعلماء هذه األمة الصاحلون الوارثون 
ألنبياء ام مثل نفسههم وأولئك مل يكن هلم أمم وال أتباع وهم آمنون على أوجلون على أمم

ذلك اليوم  نهم يفوف ععلى أنفسهم آمنون وما هلم أمم وال أتباع وخيافون عليهم فارتفع اخل
 [103االنبياء:]﴾ىن من خن حن﴿يف حق نفوسهم ويف حق غريهم كما قال تعاىل 

لى أممهم عافون خيماء لماء ولكن األنبياء والعليعين على نفوسهم وغريهم من األنبياء والع
تبينت  نازهلموا موأتباعهم ففي مثل هذا تغبطهم يف ذلك املوقف فإذا دخلوا اجلنة وأخذ

 يلة القدر ملطر جلة اخلاملراتب وتعينت املنازل وظهر عليون ألويل األلباب فهذه مسألة عظيم
ن كان وما أة إال لواقعاما وقع لنا يف هذه نر أحدا ممن تقدمنا تعرض هلا وال قال فيها مثل 

 .﴾مل يك ىك مك لك  اك﴿وصل إلينا فإن هلل يف عباده أخفياء ال يعرفهم سواه 
فقد تبني لك أن صالة احلق على عباده باختالف أحواهلم فاهلل جيعلنا من أجلهم عنده 

هم صل على قدرا وال حيول بيننا وبني عبوديتنا وتلخيص ما ذكرناه هو أن يقول املصلي الل
حممد بأن جتعل آله من أمته كما صليت على إبراهيم بأن جعلت آله أنبياء ورسال يف املرتبة 
عندك وعلى آل حممد كما صليت على آل إبراهيم مبا أعطيتهم من التشريع والوحي فأعطاهم 
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احلديث فمنهم حمدثون وشرع هلم االجتهاد وقرره حكما شرعيا فأشبهت األنبياء يف ذلك 
 ما أومأنا إليه يف هذه املسألة تر احلق حقا. فحقق
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 باب الزكاة

 يف أسرار الزكاة

  خيييييج الليييييالو وييييي  الزكييييياو فيييييال تقييييي 

 قاميييييييج ياييييييي  الت ميييييييين نشييييييي ترا ليييييييذا

 وليييذاك تقسيييم فييي   مانيييية مييين األليييناف

 ايييييييييا  الكتييييييييياب بيييييييييذكروم وليييييييييفاترم

 فزكييييييييييج برييييييييييا  مييييييييييوالرم وذواترييييييييييم

 ذاك النبيييييييييي  محميييييييييين خييييييييييير الييييييييييورى

   فميييييييييانييييييييياب المحبييييييييية مييييييييين ينايتييييييييي

 

 السيييييوا الييييينص فييييي  ويييييذي وتايييييك ياييييي  

 حمايييييج ياييييي  التقسييييييم يييييير  االسيييييتوا

 شييييييييريا ووييييييييو حكييييييييم ميييييييين اسييييييييتوى

 وياييييييي  مقيييييييامرم العاييييييي  قييييييين احتيييييييوى

 وتقنسيييييييج بليييييييالو مييييييين  خيييييييذ الايييييييوا

 فييييي  انسييييي  ولييييي  العايييييو ياييييي  السيييييوى

 الق يعييييييية والليييييييبابة والايييييييوى يشيييييييكو

 

 وصل إيضاح يف فرض الزكاة يف األموال واألنفس

ا القدر ال هذب امل فرض الزكاة يف األموال أي اقتطعها منها وقال لرواعلم أن اهلل
 املال مث إن كها ربميل الذي عينته بالفرض من املال ما هو لك بل أنت أمني عليه فالزكاة ال
ا جعلها يف كاة كمالز اهلل تعاىل أنزل نفوسنا منا منزلة األموال منا يف احلكم فجعل فيها

ا أفلح كم [9الشمس:]﴾ىب نب مب  زب﴿زكاة األموال قال لنا يف النفوس األموال فكما أمرنا ب
 مح جح مج حج مث هت﴿من زكى ماله كما أحلقها باألموال يف البيع والشراء فقال 

هية ألة فقمس فجعل الشراء والبيع يف النفوس واألموال ويف هذه اآلية [111التوبة:]﴾جخ
ا الباب يف هذ كرهاعلومة كما سنذكذلك جعل الزكاة يف األموال والنفوس فزكاة األموال م

صل الذي لى األيضا عأوزكاة النفوس بوجه أبينه لك إن شاء اهلل  اهلل على التفصيل إن شاء
 النفس ما يفنظرنا فنفس ذكرناه أن الزكاة حق اهلل يف املال والنفس ما هو حق لرب املال وال

ذه النفس ه من هلليه زكاة فيعطهو هلا فال تكليف عليها فيه بزكاة وما هو حق اهلل فتلك ال
 حن جن مم خم حم جم﴿ ﴾ىب نب مب  زب﴿ لتكون من املفلحني بقوله

 .[9﴾]احلشر:خن
فإذا نظرنا إىل عني النفس من حيث عينها قلنا ممكنة لذاهتا ال زكاة عليها يف ذلك فإن 
 اهلل ال حق له يف اإلمكان يتعاىل اهلل علوا كبريا فإنه تعاىل واجب الوجود لذاته غري ممكن

بوجه من الوجوه ووجدنا هذه النفس قد اتصفت بالوجود قلنا هذا الوجود الذي اتصفت به 
النفس هل اتصفت به لذاهتا أم ال فرأينا إن وجودها ما هو عني ذاهتا وال اتصفت به لذاهتا 
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فنظرنا ملن هو فوجدناه هلل كما وجدنا القدر املعني يف مال زيد املسمى زكاة ليس هو مبال 
كذلك الوجود الذي اتصفت به النفس ما هو هلا إمنا هو هلل الذي  ا هو أمانة عندهلزيد وإمن

أوجدها فالوجود هلل ال هلا ووجود اهلل ال وجودها فقلنا هلذه النفس هذا الوجود الذي أنت 
متصفة به ما هو لك وإمنا هو هلل خلعه عليك فأخرجه هلل وأضفه إىل صاحبه وأبق أنت على 

مما هو لك وأنت إذا فعلت هذا كان لك من  شيءفيه فإنه ال ينقصك  إمكانك ال تربح
الثواب عند اهلل ثواب العلماء باهلل ونلت منزلة ال يقدر قدرها إال اهلل وهو الفالح الذي هو 

أي قد  ﴾ىب نب مب  زب﴿البقاء فيبقى اهلل هذا الوجود لك ال يأخذه منك أبدا فهذا معىن قوله 
ود فوز من الشر أي من علم إن وجوده هلل أبقى اهلل عليه هذه أبقاها موجودة من زكاها وج

اخللعة يتزين هبا منعما دائما وهو بقاء خاص ببقاء اهلل فإن اخلائب الذي دساها هو أيضا باق 
ولكن بإبقاء اهلل ال ببقاء اهلل فإن املشرك الذي هو من أهل النار ما يرى ختليص وجوده هلل 

املعطل وإمنا قلنا ذلك لئال يتخيل من ال علم له أن املشرك تعاىل من أجل الشريك وكذلك 
واملعطل قد أبقى اهلل الوجود عليهما فبينا أن إبقاء الوجود على املفلحني ليس على وجه إبقائه 
على أهل النار وهلذا وصف اهلل أهل النار بأهنم ال ميوتون فيها وال حييون خبالف صفة أهل 

 ائمة.السعادة فإهنم يف احلياة الد
هلل اإبقاء اق بوكم بني من هو باق ببقاء اهلل وموجود بوجود اهلل وبني من هو ب

نعت الوجود ستحق لامل وموجود باإلجياد ال بالوجود وهبذا فاز العارفون ألهنم عرفوا من هو
فوس فوجبت الزكاة يف الن ﴾ىب نب مب  زب﴿ وهو الذي استفادوه من احلق فهذا معىن قوله

ن هذا طرف م سريدوال ووقع فيها البيع والشراء كما وقع يف األموال كما وجبت يف األمو
قيق فتسقط س بالرلنفذا مل تلحق اا الباب يف الرقيق وما حكمه وملاالفصل عند ذكرنا يف هذ

 .فيه الزكاة وإن كان الرقيق يلحق باألموال من جهة ما
 وصل يف بيان فال تزكوا أنفسكم

أي أن اهلل ال يقبل زكاة  [32النجم:]﴾خس حس  جس مخ جخمح جح مج﴿وأما قوله تعاىل 
فأضافها إليكم أي إذا رأيتم أن  ﴾مح جح مج﴿ نفس من أضاف نفسه إليه فإنه قال

أنفسكم لكم ال يل والزكاة إمنا هي حقي وأنتم أمناء عليها فإذا دعيتم فيها فتزعمون أنكم 
ن كان هبذه املثابة أعطيتموين ما هو لكم وإين سألتكم ما ليس يل واألمر على خالف ذلك فم

من العطاء فال يزكي نفسه فإين ما طلبت إال ما هو يل ال لكم حىت تلقوين فينكشف الغطاء 
يف الدار اآلخرة فتعلمون يف ذلك الوقت هل كانت نفوسكم اليت أوجبت الزكاة فيها يل أو 

فأضاف النفوس إليكم وهي  ﴾مح جح مج﴿لكم حيث ال ينفعكم علمكم بذلك وهلذا قال 
كيف أضاف نفسه إليه من وجه ما هي له وأضافها إىل اهلل من وجه  أال ترى عيسى  له
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فأضافها إىل اهلل أي نفسي هو  [116املائدة:]﴾يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن﴿ما هي هلل فقال 
نفسك وملكك فإنك اشتريتها وما هي يف ملكي فأنت أعلم مبا جعلت فيها وأضاف نفسه 

من  ﴾ري  ٰى ين ىن﴿ومن حيث وجودها هي هلل ال له فقال إليه فإهنا من حيث عينها هي له 
 حيث عينها وال أعلم ما يف نفسك من حيث وجودها وهو من حيث ما هي لك والنفس

 ﴾مح جح مج﴿وإن كانت واحدة اختلفت اإلضافات الختالف النسب فال بعارض قوله 
ال أزكي " قال النيب  فإن أنفسكم هنا يعين أمثالكم ﴾ىب نب مب  زب﴿ما ذكرناه من قوله 

وسريد الكالم إن شاء اهلل يف هذا الباب يف وجوب الزكاة وعلى من جتب  "على اهلل أحدا
وفيما جتب فيه ويف كم جتب ومن كم جتب ومىت جتب ومىت ال جتب وملن جتب وكم جيب له 
من جتب له باعتبارات ذلك كله يف الباطن بعد أن نقررها يف الظاهر بلسان احلكم املشروع 

نا يف الصالة لنجمع بني الظاهر والباطن لكمال النشأة فإنه ما يظهر يف العامل صورة كما فعل
خلق اهلل بأي سبب ظهرت من أشكال وغريها إال ولتلك العني احلادثة يف احلس  من أحد من

روح تصحب تلك الصورة والشكل الذي ظهر فإن اهلل هو املوجد على احلقيقة لتلك الصورة 
 نه من ملك أو جن أو إنس أو حيوان أو نبات أو مجاد.بنيابة كون من أكوا

بط  قد راهلل وهذه هي األسباب كلها لوجود تلك الصورة يف احلس فلما علمنا أن
شارع طاب الخنا بكل صورة حسية روحا معنويا بتوجه إهلي عن حكم اسم رباين هلذا اعترب

ة والروح احلسي ورتهمنه هو صيف الباطن على حكم ما هو يف الظاهر قد ما بقدم ألن الظاهر 
 ادي إذا جزتهت الون عرباإلهلي املعنوي يف تلك الصورة هو الذي نسميه االعتبار يف الباطن م

 حص مس﴿وقال  [13ال عمران:]﴾ىن  نن من زن رن مم﴿وهو قوله تعاىل 
لصور الك أي جوزوا مما رأيتموه من الصور بأبصاركم إىل ما تعطيه ت [2احلشر:]﴾خص

ذا باب بار وهالعتاواح يف بواطنكم فتدركوهنا ببصائركم وأمر وحث على من املعاين واألر
عجب فال ال التإبار أغفله العلماء وال سيما أهل اجلود على الظاهر فليس عندهم من االعت
هرة كما ة الظالصورافرق بني عقوهلم وعقول الصبيان والصغار فهؤالء ما عربوا قط من تلك 

حلق علم كشف ااه من علمنصابة يف النطق واإلخبار عما أشهدناه وأمرهم اهلل واهلل يرزقنا اإل
 يقدر شخص ال م منوشهود وذوق فإن العبارة عن ذلك فتح من اهلل تأيت حبكم املطابقة وك

رب  وفق الامل أن يعرب عما يف نفسه وكم من شخص تفسد عبارته صحة ما يف نفسه واهلل
 .غريه

هبا  [13التوبة:]﴾ىن نن﴿طهري كما قال تعاىل واعلم أنه ملا كان معىن الزكاة الت
كان هلا من األمساء اإلهلية االسم القدوس وهو الطاهر وما يف معناه من األمساء اإلهلية وملا مل 
يكن املال الذي خيرج يف الصدقة من مجلة مال املخاطب بالزكاة وكان بيده أمانة ألصحابه 

لكنه هو عنده بطريق األمانة إىل أن يؤديه مل يستحقه غري صاحبه وإن كان عند هذا اآلخر و
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إىل أهله كذلك يف زكاة النفوس فإن النفوس هلا صفات تستحقها وهي كل صفة يستحقها 
املمكن وقد يوصف اإلنسان بصفات ال يستحقها املمكن من حيث ما هو ممكن ولكن 

ن احلق يستحق تلك الصفات اهلل إذا وصف هبا ليميزها عن صفاته اليت يستحقها كما إ
فزكاة نفسك  سبحانه وصف نفسه مبا هو حق للممكن تنزال منه سبحانه ورمحة بعباده

إخراج حق اهلل منها فهو تطهريها بذلك اإلخراج من الصفات اليت ليست حبق هلا فتأخذ 
وهو  [31الرعد:]﴾ىث نث مث زث﴿مالك منه وتعطي ماله منك وإن كان كما قال تعاىل 

الصفات عند األشاعرة منه فكل ما سوى اهلل فهو هلل باهلل إذ ال  الصحيح فإن نسبتنا منه نسبة
 يستحق أن يكون له إال ما هو منه.

 صلة حىتاية الوغ. وهي إشارة بديعة فإهنا كلمة تقتضي "موىل القوم منهم" :قال 
ضاف إليك يك فال و منال يقال إال أنه هو وتقتضي غاية البعد حىت ال يقال إنه هو إذ ما ه

هو منك  ليك ماضاف إال يضاف إىل نفسه لعدم املغايرة فهذا غاية الوصلة وما ي لشيءافإن 
سان ألة كيد اإلنه املس هذفهذا غاية البعد ألنه قد أوقع املغايرة بينك وبينه فهذه اإلضافة يف

ف ا وتضايوانمن اإلنسان وكحياة اإلنسان من اإلنسان فإنه من ذات اإلنسان كونه ح
 صابة تعقل ماذه اإلمثل همع كوهنا من عني ذاته ومما ال تصح ذاته إال هبا فتاحليوانية إليه 

اجب لنفسه ممكن ون للأومأنا إليه من نسبة املمكنات إىل الواجب الوجود لنفسه فإن اإلمكا
هو عينه  ليه ماإضاف فال يزال انسحاب هذه احلقيقة عليه ألهنا عينه وهي تضاف إليه وقد ي

 أي ما توصف أنت به ويوصف احلق به هو هلل [31الرعد:]﴾ىث نث مث زث﴿فهذا معىن قوله 
اسم من شارة واإل كله فما لك ال تفهم ما لك مبا يف قوله أعطين ما لك فهو نفي من باب

أي  [103التوبة:]﴾زن رن مم﴿باب الداللة أي الذي لك وأصليته من اسم املالية وهلذا قال 
ول اهلل أال ايب يق كتيفدقة مين على من ذكرهتم املال الذي يف أمواهلم مما ليس هلم بل هو ص

صدقة والظرف رفا للظهلم تراه قد قال إن اهلل فرض علينا زكاة أو صدقة يف أموالنا فجعل أموا
نك ماحلق  طلب ما هو عني املظروف فمال الصدقة ما هو عني مالك بل مالك ظرف له فما

 حج مث هت﴿قال فلشراء يف ا وهلذا قدمها اهللفالزكاة يف النفوس آكد منها يف األموال  ما هو لك
فالعبد ينفق يف سبيل اهلل نفسه  [111التوبة:]﴾ مخ﴿مث قال  ﴾جخ مح جح مج

 .وماله وسريد من ذلك يف هذا الباب ما نقف عليه إن شاء اهلل
 جتب فيه الزكاة فيمااالعتبار 

لبطن والفرج الزكاة جتب من اإلنسان يف مثانية أعضاء البصر والسمع واللسان واليد وا
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 
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والسالمي عروق ظهر الكف وقيل العروق  "،يصبح على كل سالمي من اإلنسان صدقة"
كل هتليلة صدقة وكذلك التحميد والتكبري فالزكاة اليت يف هذه فكل تسبيحة صدقة و

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 

كل عضو فزكاة البصر ما جيب هلل تعاىل فيه من احلق كالغض املؤمن أداء حق اهلل تعاىل يف 
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 

الكعبة عشرين رمحة يف كل يوم وللطائف هبا ستني رمحة جماورا فإنه قد ورد أن للناظر إىل 
وعلى هذا النحو تنظر يف مجيع األعضاء املكلفة يف اإلنسان من تصرفها فيما ينبغي وكفها 

 .عما ال ينبغي
 وصل متمم يف زكاة حقوق اهلل

مث لتعلم وفقك اهلل أن األمور اليت يتصرف فيها اإلنسان حقوق اهلل كلها غري أن هذه 
قوق وإن كانت كثرية فإهنا بوجه ما منحصرة يف قسمني قسم منهما حق اخللق هلل وهو احل

والقسم اآلخر  "إن لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزورك عليك حقا" :قوله 
وهذا احلق الذي هلل هو زكاة  "يل وقت ال يسعين فيه غري ريب" :وهو قوله  "حق اهلل هلل"

هذه احلقوق جبملتها يف مثانية أصناف العلم والعمل ومها مبنزلة احلقوق اليت للخلق هلل و
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 

البقر للنفس واإلبل للجسم وإمنا جعلنا الغنم لألرواح ألن واخلواطر واألعمال الغنم للروح و
فعظمه  [107الصافات:]﴾ٰذ يي ىي﴿اهلل جعل الكبش قيمة روح نيب مكرم فقال 

وجعله فداء ولد إبراهيم نيب ابن نيب فليس يف احليوان هبذا االعتبار أرفع درجة من الغنم وهي 
 اإلبل وهو يف كل مخس ذود شاة تراها أيضا قد جعلت حق اهلل يف أال ضحايا هذه األمة

 وجعلت مائة من اإلبل فداء نفس ليس برسول وال نيب فانظر أين مرتبة الغنم من مرتبة اإلبل
والصالة قربة إىل اهلل وأماكنها مساجد اهلل  أمرنا بالصالة يف مرابض الغنم إن رسول اهلل  مث

ليست هلا هذه املرتبة وإن كانت  فمرابض الغنم من مساجد اهلل فلها درجة القربة واإلبل
ترى أنه من أمسائها البدنة واجلسم يسمى البدن  أال أعظم خلقا وهلذا جعلناها لألجسام

والبدن من عامل الطبيعة والطبيعة بينها وبني اهلل درجتان من العامل ومها النفس والعقل فهي يف 
هنى عن الصالة يف  النيب ترى  أال ثالث درجة من القربة فهي بعيدة عن القرب اإلهلي

وعلل ذلك بكوهنا شياطني والشيطنة البعد يقال ركية شطون إذا كانت بعيدة  معاطن اإلبل
القعر والصالة قرب من اهلل والبعد يناقض القرب فنهي عن الصالة يف معاطن اإلبل ملا فيها 
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العقل فإنه املوجود من البعد وكذلك اجلسم الطبيعي أين هو من درجة القربة اليت للروح وهو 
فلهذا جعلنا الروح مبنزلة  [29احلجر:]﴾خف  حف جف مغ﴿األول وهو املنفوخ منه يف قوله 

 .الكبش واجلسم مبنزلة اإلبل
لنفس فوق بل كاق اإلوأما كون البقر يف مقابلة النفوس وهي دون الغنم يف الرتبة وفو

 تدافعوا فيهاونفسا  لوايل ملا قتاجلسم ودون العقل الذي هو الروح اإلهلي وذلك أن بىن إسرائ
فس امليت نبه  ييحلما فأمرهم اهلل أن يذحبوا بقرة ويضربوا امليت ببعضها فيحيا بإذن اهلل 

 .عرفنا إن بينها وبني النفس نسبة فجعلناها للنفس
األسرار ما واحلكم وم ومث إن الروح الذي هو العقل يظهر عنه مما زرع اهلل فيه من العل

لة هلل وهو مبنزعلق باا يتال اهلل وهذه العلوم كلها منها ما يتعلق بالكون ومنها مال يعلمه إ
اخلواطر  يها منفهلل االزكاة من احلنطة ألهنا أرفع احلبوب وإن النفس يظهر عنها مما زرع 

طر األول  منها اخلاكاة اهللر وزوالشهوات ما ال يعلمه إال اهلل تعاىل فهذا نباهتا وهو مبنزلة التم
متنا فهي من ة هي علنخلاومن الشهوات الشهوة اليت تكون ألجل اهلل وإمنا قرناها بالتمر ألن 

 العقل مبنزلة النخلة من آدم فإهنا خلقت من بقية طينته.
ها كاة منالز وأما اجلوارح فزرع اهلل فيها األعمال كلها فأنبتت األعمال وحظ

 ة.لزكااية أصناف جتب فيها األعمال املشروعة اليت يرى اهلل فيها فهذه مثان
لذي هو لعمل ااأما فأما العلم الذي هو مبنزلة الذهب فيجب فيها ما جيب يف الذهب و

وأما النفس  الغنم ب يفمبنزلة الفضة فيجب فيه ما جيب يف الورق وأما الروح فيجب فيه ما جي
نتجه العقل يا ما مل وأفيجب فيها ما جيب يف البقر وأما اجلوارح فيجب فيها ما جيب يف اإلب

فس من جه النتنت من املعارف وينبته من األسرار فيجب فيها ما جيب يف احلنطة وأما ما
ه اجلوارح ا تنتجما مالشهوات واخلواطر وتنبته من الواردات فيجب فيه ما جيب يف التمر وأ
 ري.من األعمال وتنبته من صور الطاعات وغريها فيجب فيه ما جيب يف الشع

 زكاة الفطر وصل يف فصل

قائل  نة ومنسهنا إاختلف العلماء يف حكم زكاة الفطر فمن قائل إهنا فرض ومن قائل 
 إهنا منسوخة بالزكاة.

 اعتبار الفطر

 زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك﴿ [1فاطر:]﴾مي زي ري ٰى ين﴿
والفطر الفتق ومنه كل مولود يولد على الفطرة وأول ما فتق اهلل إمساع  [30االنبياء:]﴾من

حال إجيادها وهي حالة تعلق القدرة بني العدم والوجود بقوله  املكونات يف



246 
 

فتكونوا بأنفسهم عند هذا اخلطاب امتثاال ألمر اهلل وتلك كلمة  [117البقرة:]﴾خس﴿
 زئ رئّٰ ِّ﴿احلضرة وأول ما فتق أمساعهم به وهم يف الوجود األول قوله 

به ألسنتهم بقوهلم فهذا خصوص بالبشر والتكوين عموم وأول ما فتق  [172االعراف:]﴾مئ
بلى وأول ما فتق معي الصائمني ما أكلوه يوم عيد الفطر قبل اخلروج إىل املصلي وأول ما 

فينبغي للعبد يف صدقة الفطر يوم العيد أن  فتق به معي أهل اجلنة أكلهم زيادة كبد النون
ة فرض على كل الصفة الصمدانية ال تنبغي إال هلل تعاىل فإن الصوم هلل ال للعبد وهذه الزكا

إنسان حر أو عبد صغري أو كبري ذكر أو أنثى أن يعرف ما تستحقه الربوبية من صفة 
الصمدانية مث إهنا ال جتزى عندنا إال من التمر والشعري غري ذلك ال جيزي فيها وعند اجلمهور 

ية والقوت ما تقوم به هذه النشأة الطبيع من العلماء جتوز من املقتات به وهي مسألة خالف
وقوت األرواح ما تتغذى به من علوم الكشف أو االميان خاصة فإن هبذا القدر من العلم 

 تقوم نشأة األرواح الناطقة وزكاهتا علم الكشف خاصة.
ص سم خيته وقما ميلكه اإلنسان من أعماله ينقسم قسمني قسم خيتص بنفس :اعتباره

ا ومباحها مندوهب ماله عليه من أعجبوارحه والزكاة اليت جتب عليه يف عمله هو ما فرض اهلل
رض ه فيه أداء فجب عليذي وفإذا مل يؤد زكاة ماله نظر اهلل يف أعماله اليت عملها يف الوقت ال

ك الثواب مسك ذلاب واهلل فإن كان من مكارم األخالق مل جيازه عليها مبا يستحقه من الثو
وم مل مذمب عزر فإنه صاحعنه عن زكاة عمل وقته وإن كان من سفسافها ضاعف عليه الو

عل فان يف إن كيف حال تركه ألداء ما وجب عليه فجمع بني أمرين مذمومني عمل وترك و
وى ه الدعر فيمباح أخذ بترك الواجب خاصة وأما أخذ شطر عمله فهو الشطر الذي يتصو

يأخذه لعمل فقى اوهو العمل فإن التكليف ينقسم إىل عمل وترك فالترك ال دعوى فيه فيب
ى ما يطلب له عل يبق حلق منه باحلجة بأن اهلل هو الفاعل لذلك العمل فإذا كوشف هبذا ملا

نت اهلل ة إىل أن مي احلريقى يفجزاء إذا اجلزاء من كونه عامال وقد تبني له أن العامل هو اهلل فيب
رة اآلخ  الداريفذ منه يؤخ عليه إما بعد العقوبة أو قبل العقوبة فيغفر له فهذا شطر ماله الذي

 حيث يتصور احلساب
 وصل يف فصل املسارعة بالصدقة

املسارعة بالتوبة وهي من الفرائض فإن أخرها إىل االحتضار مل  :وصل االعتبار يف ذلك
تقبل وهنا مسألة دقيقة القليل من أصحابنا من يعثر عليها وهي أن املراد قد يكون غري تائب 

فال  شيءل ما يكشف له أن اهلل هو خالق كل فيكون له كشف من اهلل عناية به فيكون أو
 شيءيرى لنفسه حركة ظاهرة وباطنة وال عمال وال نية وال شيئا إال اهلل ليس بيده من األمر 

فهل تتصور منه توبة يف هذه احلال أم ال وهو يرى أنه مسلوب األفعال وإن تاب فهل تقبل 
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الشمس من مغرهبا فإن مشس توبته مع هذا الكشف أو يكون مبنزلة من تاب بعد طلوع 
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 احلجاب حجاب إضافة العمل إليك 

اعلم إن عنه حىت يقبله بل هو يف يديه والقبول ال يكون إال من الغري ف شيءوهنا ما خرج 
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 

سجود  [43القلم:]﴾يم ىم مم﴿ليست له وال تكليف إال هنا ويوم القيامة إذ  األنفاس
متييز ال سجود ابتالء فيتميز يف دعاء اآلخرة إىل السجود من سجد هلل ممن سجد اتقاء ورياء 

 ويف الدنيا مل يتميز الختالط الصور.
 ضبفسه عند الغليس الشديد بالصرعة وإمنا الشديد من ميلك ن" :قال رسول اهلل 
 يغفر الر أنه د ذكقمث إن اهلل  . فهذا من صدقة اإلنسان على نفسه"فإن الغضب نار حمرقة

 نيب إن ال حيحهملشرك ومع هذا فإن اهلل يهون عليه بقدر ما أنفق وقال البخاري يف ص
إن الكلمة " :ل قد قاو. "بشق مترة فمن مل جيد شق مترة فبكلمة طيبة اتقوا النار ولو" :قال
ل اليت األفعاار و. وغري ذلك من األذك"بة صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل هتليلة صدقةالطي

دينار أنفقته " : قال رسول اهلل :تقتضيها مكارم األخالق ولقد ذكر مسلم يف صحيحه قال
 ،ه على أهلكأنفقت ناردي ،دينار تصدقت به على مسكني ،دينار أنفقته يف رقبة ،يف سبيل اهلل

 ."ذي أنفقته على أهلكأعظمها أجرا ال
 
 
 صلة أويل األرحام وأن الرحم ش
ْ
 ج
 
 ن
 
 من الرمحن ة

له اهلل لها وصن وصمافهم رزقك اهلل الفهم عن اهلل ملا كانت الرحم شجنة من الرمحن 
ة وصلة ام صدقألرحيعين مبن هي شجنة منه ومن قطعها قطعه اهلل كانت الصدقة على أويل ا

آلدمية الصورة اهذه  ع بيد الرمحن ما فيها صلة بالرمحنبالرمحن وعلى غري الرحم صدقة تق
ه مبا لى نفسدق عخليفة فمنزلة يعطي أن يكون اخلليفة ظاهرا بصورة من استخلفه فمن تص

لى صورته عق آدم  خلفيه حياهتا كانت له صدقة وصلة باهلل الذي الرمحن من نعوته فإن اهلل
وخرج الترمذي  فوصف اهلل بالرمحن   يل ىل مل خلعلى خالفهم يف الضمري قال اهلل تعاىل 

ثنتان اي الرحم ذالصدقة على املسكني صدقة وعلى " :قال عن سلمة بن عامر عن النيب 
س كذلك دنا لير عنكلما قويت النسبة عظمت املنزلة هذا عند أصحابنا واألم "،صدقة وصلة

 :فإنه كلما بعدت النسبة عظمت املنزلة ولنا يف ذلك
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 فقاييييييييييييييج ربيييييييييييييي  فقيييييييييييييياب  نييييييييييييييج 

 

ضمري فذلك فيتخيل فيه بعض العارفني أن هذا البيت على النمط األول وليس ك
املعارف  ن أعجبنه ماملتكلم من هذا البيت عني العبد بربه ال بنفسه فتدبر هذا النظم فإ

 اإلهلية حيتوي على أسرار عظيمة وعلم كبري.
 تصدق اآلخذ على املعطي يأخذ منه

والنفس   تقبلوس التتصدق على العقل بقبوهلا منه ما يلقى إليها إذ بعض النف النفس
إال هذه  م مدبرس هلتتصور نفوس مريديها وهم أيتام ال أم هلم ألن نفوسهم ماتت عنهم فلي

ت يف مقام ذا كانإهلي النفس اليت لشيخهم فتتصدق عليهم مبا يلقي اهلل إليها من الروح اإل
ن كسبه ارجة عخاله ل فتجد نفس املريد أمورا ال يعطيها مقامه وال حاحلال املؤثر بالفع

خص ذا الشفس هنفيتخيل إن اهلل قد فتح عليه بال واسطة وذلك الفتح إذا كان من حال 
إنه ما من فاهلل  عند الذي هو الشيخ فإن املريد يتيم يف حجر الشيخ وله على ذلك أجر عظيم

 مئ هي مي خي حي جيٰه مه جه  هن من﴿ا قيل له قل نيب إال قال يف إفادته وتبليغه مل
ن عفهو تعليم يقتضي األجر وهذا هو األجر الذي ال خيرجك  [109الشعراء:]﴾هئ

و أجنيب فه تؤجراسن عبوديتك فأنت العبد يف صورة األجري ما هو أجر األجري فإن األجري م
مل والعامل لعاا اأخذهوالسيد ال يستأجر عبده لكن العمل يقتضي األجرة وال يأخذها وإمنا ي

يؤيد ما  ستئجارباال العبد فهو قابض األجرة من اهلل فأشبه األجري يف قبض األجرة وفارقه
ملرأة على زوجها سأله عن صدقة ا ذكرناه ما خرجه مسلم يف صحيحه عن بالل عن النيب 

 ."أجران أجر القرابة وأجر الصدقة" :وعلى أيتام يف حجرها فقال
 اإلنسانمعرفة من هما أبوا نفس 

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 

 حم جم يل ىل مل﴿ مرمي [29]احلجر:﴾خف  حف جف مغ جغ مع﴿السفليات 
ي نفخ فيه من الروح سوّ اجلسم املُ  أمهولدها وهي  فكان عيسى  [91]األنبياء:﴾خم

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 فتسوسه 

صالح املزاج فتكون القوي الباطنة نفسه النباتية اليت هي جسمه مبا خلقها اهلل عليه من 
والظاهرة يف غاية الصفاء واالعتدال فتفيد النفس من العلوم اليت هي مبنزلة صدقة املرأة على 
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ولدها اليتيم فيحصل هلذا الشخص من جهة جسمه من العلم اإلهلي جزاء ملا تصدق به على 
يل أجر يف بىن أيب سلمة أنفق  هل قالت أم سلمة زوج النيب  نفسه ما ال يقدر قدره إال اهلل

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

 :قال تعاىل وهي الصدقة على احملتاجني
 مت خت حت﴿وقال  [7-6الضحى:]﴾حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى﴿
 ذين هم اليعين السائل عن العلم اإلنسان يتصدق بالعلم على أهل اهلل [10الضحى:]﴾هت

رى له فضال ي ال يأهلل أهله احلكمة ال ينبغي أن يتعدى هبا أهلها وحيتسب تلك الصدقة عند ا
ا مقابلة ميف  على من علمه وال تقدما يستدعي بذلك خدمة منه يف أدب وتعظيم وتسخري

ريقنا وهو ط ذلك ذلك عند اهلل وقد لقينا أشياخا على أفضل عليه إن فعل ذلك مل حيتسب
فقة وهو نأهله  على فقال إن املسلم إذا أنفق وقد نبه الشرع عليه يف علم الرسوم وعامله

 مسعود أيب حيتسبها كانت له صدقة يعين تقع بيد الرمحن خرج هذا احلديث مسلم عن
 . البدري عن رسول اهلل 

 العلم اللدني واملكتسب

موهوب ومكتسب فالعلم املوهوب ال ميزان له والعلم املكتسب هو ما  :علم علمانال
حصل عن التقوى والعمل الصاحل وتدخله املوازنة والتعيني فإن كل تقوى وعمل خمصوص له 
علم خاص ال يكون إال له فثم من يتقي اهلل هلل ومن يتقي اهلل للنار ومن يتقي اهلل للشيطان 

 يتقي اهلل وكل تقوى هلا عمل خاص وعلم خاص حيصل ملن له هذه ومن يتقي اهلل ملن ال
فانفاق الرجل على نفسه الذي له به صدقة هو ما يغذيها به من هذه العلوم املكتسبة  التقوى

اليت هبا حياته األبدية يف الدنيا واآلخرة وذلك أن كل معروف صدقة وأهل املعروف يف الدنيا 
فالناصح نفسه من وقى   معروف إال اهلل فال أهل إال أهل اهللهم أهل املعروف يف اآلخرة وال

عرضه فإنه من صدقاته على نفسه ووقاية العرض أن ال جيري عليه من جانب احلق لسان ذم 
ال غري فيكون حممودا بلسان الشرع وبكل لسان إهلي من ملك وحيوان ونبات ومعدن وفلك 

ر أن يقي عرضه من مجيع الثقلني هذا ال وكل ما عدا الثقلني وبعض الثقلني وهل يتصو
يتصور ألن األصل الذي هو اهلل مل يبق عرضه من ألسنة خلقه إال أنه ميكن أن يرتفع عن 
العرض وإذا أمكن فقد وقى نفسه الذي هو عرضه أن يكون له أثر يف نفسه ال أنه وقى 

ليتين  فإن أنفق [39سبأ:]﴾مم خم حم جم هل  مل﴿عرضه أن يقال فيه وهو معىن قوله 
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جمدا يف ألسنة اخللق فهو ملا أنفق فإن أبتغي إعادة الثناء على اهلل من حيث إنه آل اهلل فإن أنفق 
يف هذا الشأن وال يرى أنه املنفق وأنفق يف معصية إبليس وال يرى العصمة واإلنفاق إال من 

ب على من يعود يد اهلل فمثل هذا يستثىن يف كل إنفاق إذا كان هذا حاله وذوقه فال جيد الثوا
 .إال على معطيه فيد اهلل منفقة ويد الرمحن آخذة منها

 بني العبودية واحلرية

أن إىل الغري ب احلريةبفته إضافة اإلنسان بالعبودية إىل ربه أو إىل العبودية أفضل من إضا
 نحلرية مل يكامقام  ن يفيقال حر عن رق األغيار فإن احلرية عن اهلل ما تصح فإذا كان اإلنسا

ئب عن ال غاه احلمشهوده إال أعيان األغيار ألن بشهودهم تثبت احلرية عنهم وهو يف هذ
بودة أشرف ن والعنساعبوديته وعبودته معا فمقام العبودية أشرف من مقام احلرية يف حق اإل

 ة هلا يفا أعتقت وليدإىل مثل هذا يف حديث ميمونة بنت احلارث مل من العبودية وقد أشار 
لكان أعظم  لكلو أعطيتها أخوا" :فقال فذكرت ذلك لرسول اهلل  ل اهلل زمان رسو

 . باهللى الغين علفمقام العبودية رجح على ثواب احلرية كما رجح الفقر إىل اهلل "ألجرك

 إعطاء الطيب من الصدقات عن طيب نفس

أن ك حيل ل  ماواعلم أن الطيب من الصدقات هو أن تتصدق مبا متلكه وال متلك إال
ن ة بلساصدق متلكه عن طيب نفس وأعلى ذلك أن تكون فيه مؤديا أمانة مساها الشارع

وإمنا  ع هبا خالقها ينتفذا الهالرسم فتكون يدك يد اهلل عند اإلعطاء وهلذا قلنا أمانة فإن أمثال 
 ؤديها إليهلعبد ياذا هليستحقها من خلقت من أجله وهو املخلوق فهي عند اهلل من اهلل أمانة 

ح الصحي لعلماإما منه إليه وإما على يد عبد آخر هذا أطيب الصدقات ألهنا على حد 
فس هذا ي يف نملعطفإذا حصلت يف يد املتصدق عليه أخذها الرمحن بيمينه فإن كان ا خرجت

فإن  البدولسائل هو اوالعبد حني يعطيها هو اهلل املعطي فلتكن يده تعلو يد املتصدق عليه 
ا حني يتناوهل ذة منهن آخيد اهلل وهي املنفقة وإن شاهد هذا املعطي يد الرمح اليد العليا هي

لرمحن صفة فإن ا ا هيالسائل فتبقى يده من حيث إن املعطي هو اهلل تعلو على يد الرمحن كم
 إعطائه عطي يفى املاهلل ونعت من نعوته ولكن ما يأخذ منها عينها وإمنا يناله منها تقو

ن الرمحة خذ وأو اآلهناه فشهد املعطي أن اهلل هو املعطي وأن الرمحن وأكمل وجوهه ما ذكر
أعطاه لعبد فذا اههي املعطي وهي الصدقة فإذا أخذها الرمحن يف يده بيمينه جعل حملها 

اهلل  قته وتناوهلان حبقيلرمحالرمحن إياها فال يتمكن إال ذلك فإن الصدقة رمحة فال يعطيها إال ا
يد قع بتالرمحن الرحيم ال من حيث مطلق االسم والصدقة من حيث ما هو موصوف ب

 الرمحن قبل أن تقع بيد السائل هكذا جاء اخلرب.
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ا كله هو ما وهذوعل فمثل هذه الصدقة إذا أكلها السائل أمثرت له طاعة وهداية ونورا
 ه من طاعةذكرنا مما تربية الرمحن هلا فإن مجيع ما أعطته قوة هذه الصدقة يف نفس السائل
ائب اهلل نتصدق و املوهداية ونور وعلم يراه يف اآلخرة يف ميزانه ويف ميزان من أعطاه وه

دقتك إن صففيقال له هذه مثرة صدقتك قد عادت بركتها عليك وعلى من تصدقت عليه 
تصدق يما  على زيد هي عني صدقتك على نفسك فإن خريها عليك يعود وأفضل الصدقات

ه مثل هذفسه فهذا أيضا املتصدق على أكمل الوجوه يف نبه اإلنسان على نفسه فيحضر 
ن ثابة فإن كاذه املهبإنه الصدقة ال يقال ملعطيها يوم القيامة من أين تصدقت وال ملن أعطيت ف

 وإن مل ال غري احدةواآلخذ مثله يف هذه املرتبة تساويا يف السعادة وفضل املتصدق بدرجة 
قة تطوع فهي دقة صدالص ليت يقيمه اهلل فيها فإن كانتيكن هبذه املثابة فتكون حبيث الصفة ا

نية قهرية ية كوهي إهلكونية فإن كانت زكاة فرض فهي منة إهلية فإن كانت نذرا ف منة إهلية
ب فإن ا البان هذمفإن النذر يستخرج به من البخيل وإن كانت هذه األعطية هدية فما هو 

ا ومعىن محن حسالر تكرب هذه الصدقة يف يدهذا الباب خمصوص بإعطاء ما هو صدقة ال غري ف
املعىن لبصر وة بافاحلس منها من حيث ما هي حمسوسة فتجدها يف اجلنة حسية املشهد مرئي

س هبا عند ب النفوطي فيها من حيث ما قام به من الكسب احلالل والتقوى فيه واملسارعة هبا
شاهدة ند املب عا يف الكثيون اإلهلية فيها فيجدهروجها ومشاهدته ما ذكرناه من الشؤخ

تص من اهلل نة فيخاجل العامة وجيدها يف كل زمان متر عليه املوازين لزمان إخراجها وهو يف
 مبشهد يف عني جنته ال يشهده إال من هو هبذه املثابة.

  الطيب إالما تصدق أحد بصدقة من طيب وال يقبل اهلل إال" :قال رسول اهلل 
ل كما ن اجلبمعظم انت مترة فتربو يف كف الرمحن حىت تكون أأخذها الرمحن بيمينه وإن ك
كانت  صفناهايت ووكل من نزل يف صدقته عن هذه الدرجة ال ."يريب أحدكم فلوه أو فصيله

د ذي القوة الشدي لغينافالصدقة ال تكون إال من االسم  منزلته عند اهلل مبنتهى علمه وقصده
من االسم  فليست لشكرر عليها فإن اقترن معها طلب ااملتني بطريق االمتنان غري طالب الشك

َحَسنًا  ر ضًاقَ هلل افإن خطر للمتصدق أن يقرض  الغين بل من االسم املريد احلكيم العامل
رض وقد يكون ا بالقأموربصدقته تلك جميبا ألمر اهلل فهذا الباب أيضا يلحق بالصدقة لكونه م

ه عن حد ض خرجزائدا ينتفع به على ما أقرالقرض نفس الزكاة الواجبة فإن طلب عوضا 
نهى عن ي ال فإن اهلل قرضا وكان صدقة غري موصوفة بالقرضية فإنه مل يعط القرض املشروع

با وهو أن خيطر له رفإنه كل قرض جر نفعا فهو   الربا ويأخذه منا كذا قال رسول اهلل 
 هذا عند اإلعطاء فال يعطيه إال هلذا.

قترض أن حيسن يف الوفاء ويزيد فوق ذلك ما شاء من غري أن وللمعطي الذي هو امل
يكون شرطا يف نفس القرض فإن اهلل قد وعد بتضاعف األجر يف القرض ولكن ال يقرضه 
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 العبد ألجل التضاعف بل ألجل األمر واإلحسان يف اجلزاء يوم القيامة هلل تعاىل على ذلك
عاملنا مبا شرع لنا ال بغري ذلك أال تراه قد وهذا معىن قوله حسنا يف وصف القرض فإن اهلل ي

    أن يسأله يوم القيامة أن حيكم باحلق الذي بعثه به بني عباده وبينه فقال له أمر نبيه 
واأللف والالم يف احلق للحق املعهود الذي بعث به وعلى  [112االنبياء:]﴾  مض خض حض  جض﴿

حكم اهلل يوم القيامة فلينظر إىل حكم  هذا جتري أحوال اخللق يوم القيامة فمن أراد أن يرى
الشرائع اإلهلية يف الدنيا حذوك النعل بالنعل من غري زيادة وال نقصان فكن على بصرية من 
شرعك فإنه عني احلق الذي إليه مآلك وال نغتر وكن على حذر وحسن الظن بربك واعرف 

 . مواقع خطابه يف عباده من كتابه العزيز وسنة نبيه 
 إخفاء الصدقةيف فصل 

لسبعة ابدال ه األباعلم أن إخفاء الصدقة شرط يف نيل املقام العايل الذي خص اهلل 
ك صال ذل إييفوصورة إخفائها على وجوه منها أن ال يعلم بك من تصدقت عليه وتتلطف 

ال منك  ن اهللمأخذ يإليه بأي وجه كان فإن الوجوه كثرية ومنها أن تعلمه كيف يأخذ وأنه 
وحيصل له  مسكنة لة أويرى لك فضال عليه مبا أعطيته فال يظهر عليه بني يديك أثر ذحىت ال 

أخذ سوى ه ما يه أنعلم جليل مبن أعطاه فتغيب أنت عن عينه حني تعطيه فإنه قد قررت عند
ليه بني تصدق عامل ما هو له فهذا من إخفاء الصدقة ومنها أن ختفي كوهنا صدقة فال يعلم

لت إذا حصفمنك  أخذها العامل الذي نصبه السلطان أخذها بعزة وقهريدي املتصدق فإذا 
وأخذها  ثمانيةلهبا بيد السلطان الذي هو الوكيل من قبل اهلل عليها أعطاها لسلطان أربا

ته من هو رب  أعطييفخذ أرباهبا بعزة نفس ال بذلة فإنه حق هلم بيد هذا الوكيل فال يعلم اآل
ال يعرف هل عزة و وال كن للغين رب املال على هذا الفقري منةذلك املال على التعيني فلم ي

نه مل يعلم صدقة ألء الوصل إليه على التعيني عني ماله على التعيني فكان هذا أيضا من إخفا
خفى أخفاء  اإليفاملتصدق عني من تصدق عليه وال علم املتصدق عليه عني املتصدق وليس 

 .نه هذا هو عني ذلكمن هذا فلم تعلم مشاله ما أنفقته ميي
 حاجة النفس إىل العلم

اعلم أن حاجة النفس إىل العلم أعظم من حاجة املزاج إىل القوت الذي يصلحه 
والعلم علمان علم حيتاج منه مثل ما حيتاج من القوت فينبغي االقتصاد فيه واالقتصار على 

احلاجة إليه يف الوقت  قدر احلاجة وهو علم األحكام الشرعية ال ينظر منها إال قدر ما متس
فإن تعلق حكمها إمنا هو باألفعال الواقعة يف الدنيا فال تأخذ منه إال قدر عملك والعلم اآلخر 
هو ما ال حد له يوقف عنده وهو العلم املتعلق باهلل ومواطن القيامة فإن العلم مبواطن القيامة 

حلق بنفسه هو املطالب يف ذلك يؤدي العامل هبا إىل االستعداد لكل موطن مبا يليق به ألن ا
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اليوم بارتفاع احلجب وهو يوم الفصل فينبغي لإلنسان العاقل أن يكون على بصرية من أمره 
معدا للجواب عن نفسه وعن غريه يف املواطن اليت يعلم أنه يطلب منه اجلواب فيها وهلذا 

ول هكذا  املسؤ اهلل ال عنيول إاللطالب العلم أن ال يسأل يف املسؤ وينبغي أحلقناه بالعلم باهلل
سائل من السؤال فإن اهلل هو أن يكون عليه السائل من احلضور مع اهلل فليستكثر هذا ال ينبغي
ول فإن مل حيضر له ذلك ومل يشاهد سوى األستاذ وال يرى العلم إال منه وال يرده ذلك املسؤ

يرده إىل اهلل فيه فذلك الذي أشار إليه  العامل إىل اهلل بقوله اهلل َأع َلُم وال يقول له من العلم ما
من سأل الناس أمواهلم تكثرا فإمنا يسأل مجرا فليستقلل " :على ما ذكره مسلم رسول اهلل 
وإمنا أراد اهلل تعاىل من عباده أن يرجعوا إليه يف املسائل ال إىل أمثاهلم إال بقدر ما  "أو ليستكثر

 يتعلمون منهم.
  العلم املوهوبأخذ العلماء باهلل من اهلل

اللدين علم  العلم وهو اعلم أن العلماء باهلل ال يأخذون من العلوم إال العلم املوهوب
ن م شيء شوبهياحلضر وأمثاله وهو العلم الذي ال تعمل هلم فيه خباطر أصال حىت ال 

ل أمت من سم وعقح وجكدورات الكسب فإن التجلي اإلهلي اجملرد عن املواد اإلمكانية من رو
قع ن بعض فإذا وأمت م انيةلتجلي اإلهلي يف املواد اإلمكانية وبعض التجليات يف املواد اإلمكا

أعطاه من ذلك ف بعد للعامل باهلل من جتل إهلي أشراف على جتل آخر مل حيصل له مث حصل له
وكل علم حصل  كتسبامل العلم به ما مل يكن عنده مل يقبله يف العلم املوهوب وأحلقه بالعلم

يهم هلل علاصلوات  عن دعاء فيه أو بدعاء مطلق فهو مكتسب وذلك ال يصلح إال للرسل له
ع اهلل حال اهلم مان حكفإهنم يف باب تشريع االكتساب فإذا وقفوا مع نبوهتم ال مع رسالتهم 

اطقون نن وبه اظرونما ذكرناه من ترك طلب ما سواه واألشراف فهم مع اهلل واقفون وإليه 
كرون عون يذه ساموكما أهنم به ناطقون هم ب به ومنظور إليه وموقوف عندهيف كل منطوق 

ا ا إال وفاء ملال طلبورضا عباده تعبدا ويطيعون عباده تعبدا وجيتهدون وال يفترون عبادة ال تع
هم هو يهبلف فيقتضيه مقام من كلفهم من حيث ما هو مكلف ال من وجه آخر ومقام من ك

 وبا هلم فيكون مكتسبا.من لدنه علما مل يكن مطل
ومن أمسائه سبحانه املؤمن وهو من نعوت العبد ال من أمساء العبد فإنه إذا كان امسا مل 
يعلل وإذا كان صفة ونعتا علل فهو هلل اسم وللعبد صفة هذا هو األدب مع اهلل فإن األدب 

إن شرف املال شرف ف .وفتنة العلم أعظم من فتنة املال مع اهلل أن ال ترد على اهلل ما أعطاك
عارض ال يتعدى أفواه الناس ليس للنفس منه صفة وشرف العلم حلية تتحلى هبا النفس ففتنته 
أعظم وال زوال له عن صاحبه يف حال فقره وغناه ونوائبه واملال يزول عن صاحبه بلص 

يف  يأخذه أو حرق أو غرق أو هدم أو زلزلة أو جائحة مساوية أو فتنة أو سلطان والعلم منك
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حصن حصني ال يوصل إليه أبدا يلزم اإلنسان حيا وميتا دنيا وآخرة وهو لك على كل حال 
وإن كان عليك يف وقت ما فهو لك يف آخر األمر وإن أصابتك اآلفات من جهته فال تكثرت 
فليس إال لشرفه حيث مل تعمل به فما أصبت إال من تركك العمل به ال منه فإذا جنوت أخذ 

ته ومنزلته معلومه ومعلومه احلق فينزلك باحلق على قدر ذلك العلم فال تكن من بيدك إىل منزل
 .اجلاهلني

 وصل يف تسمية املال

ده من جعل اهلل عن يه ملاس إلإمنا مسي املال ماال ألنه مييل بالنفوس إليه وإمنا مالت النفو
لذي ال االطبع ب ليهقضاء احلاجات به وجبل اإلنسان على احلاجة ألنه فقري بالذات فمال إ

مت مقاما من خرة أ اآلينفك عنه ولو كان الزهد يف املال حقيقة مل يكن ماال ولكان الزهد يف
ثاهلا إىل عشر أمنة بالزهد يف الدنيا وليس األمر كذلك وقد وعد اهلل بتضعيف اجلزاء احلس

 .سبعمائة ضعف فلو كان القليل حجابا لكان الكثري منه أعظم حجابا
 يف الصدقات املعطي منهم واآلخذ تقسيم الناس

يعطي  عظم مايست اعلم أن الناس على أربعة أقسام فيما يعطونه وفيما يأخذونه قسم
ا عطي وميما  ويستحقر ما يأخذ وقسم يستحقر ما يعطي ويستعظم ما يأخذ وقسم يستحقر

ه احلق رون وجيال  يأخذ وقسم يستعظم ما يعطي وما يأخذ وهلذا منهم من ينتقي وهم الذين
ن حلاجة ينتقو وقد يف األشياء ومنهم من ال ينتقي وهم الذين يرون وجه احلق يف األشياء

لفة م خمتشارهبالوقت وقد ال ينتقون الطالعهم على فقرهم املطلق فمنهم ومنهم فإن م
 للنفس زاجوكذلك مشاهدهم وأذواقهم حبسب أحواهلم فإن احلال للنفس الناطقة كامل

ظام الصدقة ن استعمث اعلم أ زاج حاكم على اجلسم واحلال حاكم على النفساحليوانية فإن امل
 مخ جخ﴿وقال  [28احلج:]﴾مئ خئ  حئ جئ يي﴿مشروع قال تعاىل 

 ٰى ٰر ٰذ يي ﴿يعين من البدن اليت جعلها سبحانه من شعائر اهلل قال  [36احلج:]﴾جس
يعين  [33-32احلج:]﴾  ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

 .[35احلج:]﴾  ني مي  زي ﴿ه القصة قال البدن ويف هذ
 االعتبار يف ربح املال

األعمال هي املال ورحبها ما يكون عنها من الصور كاملصلي أو الذاكر خيلق له من 
ذكره وصالته ملك يستغفر له إىل يوم القيامة فالصور اليت تلبس األعمال هي أرباحها كمانع 

 ا أقرع له زبيبتان يطوق به ويقال له هذا كنزكالزكاة يأتيه ماله الذي هو قدر الزكاة شجاع
واألعمال على قسمني عمل روحاين وهو عمل القلوب وعمل طبيعي وهو عمل األجسام 
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وهي األعمال احملسوسة فما كان من عمل حمسوس اعترب فيه احلول وما كان من عمل معنوي 
لنصاب يف املعىن واحلس من اعتبار ا البدمل يعترب فيه احلول ألنه خارج عن حكم الزمان و

وقد تقدم اعتبار النصاب وهو املقدار قبل هذا من هذا الباب وصورة الزكاة يف ذلك الربح 
هو ما يعود منه على العامل من اخلري من كونه موصوفا بصفات الدين إلعطائهم الزكاة من 

ك أنه فيما خيلق من األعمال من صور األمال فقري ومسكني وغري ذلك وهو قول النيب 
وأنا مبكة يف املنام وهو يقول  يستغفر له ذلك امللك إىل يوم القيامة ولقد رأيت رسول اهلل 

ويشري إىل الكعبة يا ساكين هذا البيت ال متنعوا أحدا طاف هبذا البيت يف أي وقت كان من 
ليل أو هنار أن يصلي يف أي وقت شاء من ليل أو هنار فإن اهلل خيلق له من صالته ملكا 

يا بىن عبد " :أنه قال يستغفر له إىل يوم القيامة ومصداق بعض هذا اخلرب ما روى عن النيب 
خرجه  "،مناف ال متنعوا أحدا طاف هبذا البيت وصلى يف أي وقت شاء من ليل أو هنار

 .واهلل أعلم النسائي يف سننه
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 يف أسرار الصوم

 يييييييييا هللايييييييياحكا فيييييييي  لييييييييورو البيييييييياك 

 اللييييييييييييوم إمسييييييييييييياك بيييييييييييييال رفعييييييييييييية

 ن يكونيييييييييان معيييييييييا ينييييييييين مييييييييين وقييييييييي 

 لييييييييييينج يقييييييييييوب ييييييييييين تليييييييييياريفرا

 لييييييييييينج يقييييييييييوب ييييييييييين تليييييييييياريفرا

 فسييييييييييييييييييامج مييييييييييييييييييا رن بروانرييييييييييييييييييا

 اييييييييرى برييييييييا ناييييييييم الريييييييينى سييييييييابحا

 لييييييييييوالك يييييييييييا نفسيييييييييي  لمييييييييييا كنتيييييييييي 

 لييييييييوم  ييييييييين الكييييييييون وال تف ييييييييري

 وانيييييوى بيييييذاك الليييييوم مييييين حيييييي  ويييييو

 فيييييييي  اللييييييييوم معنيييييييي  لييييييييو تنبرتيييييييي 

 ال م يييييييييب لاليييييييييوم كيييييييييذا قييييييييياب لييييييييي 

 ألنييييييييييييييي  تيييييييييييييييرك فييييييييييييييي ين اليييييييييييييييذي

 رايييييييييي  األميييييييييير إليييييييييي   لييييييييييا قيييييييييين 

 واللييييييييييوم إن فكييييييييييرج فيييييييييي  حكميييييييييي 

  يييييييييييم  تييييييييييي  مييييييييييين ينييييييييييينع مخبييييييييييير

 فاللييييييييييييييييييوم   فييييييييييييييييييال تارايييييييييييييييييي 

 اللييييييييييييييييييوم   و نييييييييييييييييييج التييييييييييييييييييي 

  ن يييييييييك اليييييييييرحمن مييييييييين  ايييييييييب مييييييييين

 سيييييييييبحان مييييييييين سيييييييييواك  ويييييييييال لييييييييي 

 ف نييييييييييييج كيييييييييييياألر  فييييييييييييرا  ليييييييييييي 

 ولييييييييييييييييينعة   تيييييييييييييييييرى يينريييييييييييييييييا

 لميييييييييييييا نييييييييييييييوج   مييييييييييييين ذلييييييييييييية

 والقايييييييييييييم األرفييييييييييييي  فييييييييييييي  لوحييييييييييييي 

 نييييييييييييي ف نيييييييييييييج ييييييييييييييين الكيييييييييييييب ال يي

 إييييييييييياك  ن ترهللايييييييييي  بمييييييييييا ترتهللايييييييييي 

 كيييييييون  ياييييييي   لييييييياك فييييييي  كيييييييب ميييييييا

 ويييييييييذا ويييييييييو العايييييييييم اليييييييييذي ايييييييييا ن 

  نزليييييييييييييي  ييييييييييييييين  ميييييييييييييير يالميييييييييييييية

 والحميييييييييييييييين   الييييييييييييييييذي خليييييييييييييييين 

  نييييييييييييج بنييييييييييييا المشييييييييييييكو والشيييييييييييياك  

 ورفعييييييييييييية مييييييييييييين ايييييييييييييير إمسييييييييييييياك

 ي بيييييييييييييييييييج توحيييييييييييييييييييينا بمشيييييييييييييييييييراك

 بييييييييييييييييييييال حبيييييييييييييييييييياالج و شييييييييييييييييييييراك

 بلييييييييييييييييييييارم لاشييييييييييييييييييييرع بتيييييييييييييييييييياك

 وآمنييييييييييييييييييج ميييييييييييييييييين اييييييييييييييييييير إنراك

 بيييييييييييييييين  ميييييييييييييييالك بييييييييييييييي فالكميييييييييييييييا 

 ك نيييييييييييييييييييييي  لييييييييييييييييييييييوالك لييييييييييييييييييييييوالك

 بييييييييييييييييييييذا إليييييييييييييييييييي  الخاييييييييييييييييييييق  والك

 فمنييييييييييييييييييييي  بيييييييييييييييييييييال ب  ايييييييييييييييييييييذاك

 ميييييييييييييا حيييييييييييييب مخايييييييييييييوق بم نييييييييييييياك

 شيييييييييييييييييييييييييييييياري  فيييييييييييييييييييييييييييييينبري ذاك

 يماتيييييييييييييييييي   و  ييييييييييييييييييين نيييييييييييييييييييواك

 بيييييييييييييييذاك ربييييييييييييييي  قييييييييييييييين تيييييييييييييييوالك

 و ليييييييييييييييييييب معنييييييييييييييييييياع بمعنييييييييييييييييييياك

 ييييييييييين لييييييييييومك المشييييييييييروع يييييييييييراك

 و نيييييييييييييييييييييج مايييييييييييييييييييييالع فميييييييييييييييييييييياك

 تميييييييييييييييوج اوييييييييييييييييا فيييييييييييييييايام  ذاك

 يظرييييييييييييير منيييييييييييييك حيييييييييييييين سيييييييييييييواك 

 ولييييييييييييييييييييييم ينييييييييييييييييييييييب ذلييييييييييييييييييييييك إالك

 ويينيييييييييييييييي  المنعييييييييييييييييوج بالبيييييييييييييييياك 

 بينكمييييييييييييييييييييا فيييييييييييييييييييي ين ماييييييييييييييييييييالك

 بيييييييييييييييي  تعييييييييييييييييال  بييييييييييييييييك لبيييييييييييييييياك

 سييييييييييي ر ينييييييييييي  وليييييييييييفك الزاكييييييييييي 

  ننيييييييييييياك ميييييييييييين وايييييييييييي  و قليييييييييييياك

 ميييييييييين  اييييييييييب مييييييييييا يرهللايييييييييييك إييييييييييياك

 يرييييييييييييييييييين ال تنسيييييييييييييييييي  فينسيييييييييييييييييياك

 مييييييييييييييين قائيييييييييييييييب ليييييييييييييييي  ب فييييييييييييييياك

 ميييييييييييييييا بيييييييييييييييين زويييييييييييييييان ونسييييييييييييييياك

 بعايييييييييييييييييييم  هللايييييييييييييييييييوا  و حيييييييييييييييييييالك
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 وخليييييييييييين  بلييييييييييييورو لييييييييييييم يكيييييييييييين
 

 كمالريييييييييييييييييييييييييييييييييا إال بيييييييييييييييييييييييييييييييييميواك
 

ال إمرؤ رتفع قذا اإالرفعة يقال صام النهار اعلم أيدك اهلل أن الصوم هو اإلمساك و
 :القيس

 إذا ليييييييييييييييييييييييام النريييييييييييييييييييييييار ووايييييييييييييييييييييييرا
 

فعه وما وري صأي ارتفع وملا ارتفع الصوم عن سائر العبادات كلها يف الدرجة مس
ه ه وأضافه إليبدهم بع تعسبحانه بنفي املثلية عنه يف العبادات كما سنذكره وسلبه عن عباده م

يف احلقيقة  ية وهوملثلاف به بيده من أنايته وأحلقه بنفسه يف نفي سبحانه وجعل جزاء من اتص
 حق نفسه عاىل يفال تقترك ال عمل ونفي املثلية نعت سليب فتقوت املناسبة بينه وبني اهلل 

 عقليةلفنفى أن يكون له مثل فهو سبحانه ال مثل له بالداللة ا [11الشورى:]﴾مه جه ين﴿
ين بأمر آخذه عنك فقلت مر مة قال أتيت رسول اهلل والشرعية وخرج النسائي عن أيب أما

ومن  لعباده يت شرعات الفنفى أن مياثله عبادة من العباد "عليك بالصوم فإنه ال مثل له"قال 
تصف  له ت عنيعرف أنه وصف سليب إذ هو ترك املفطرات علم قطعا أنه ال مثل له إذ ال

ال عمل واسم بادة وعال  فهو على احلقيقة م يلبالوجود الذي يعقل وهلذا قال اهلل تعاىل الصو
وزا إذ من ندنا جتول عالعمل إذا أطلق عليه فيه جتوز كإطالق لفظة املوجود على احلق املعق

 جه ين﴿إنه كان وجوده عني ذاته ال تشبه نسبة الوجود إليه نسبة الوجود إلينا ف
 .[11الشورى:]﴾مه

 بيان ما يتضمنه هذا اخلرب
وصوفا بأنه ذو صوم واستحق اسم الصائم هبذه الصفة مث بعد إثبات وملا كان العبد م

الصوم له سلبه احلق عنه وأضافه إىل نفسه فقال إال الصيام فإنه يل أي صفة الصمدانية وهي 
التنزيه عن الغذاء ليس إال يل وإن وصفتك به فإمنا وصفتك باعتبار تقييد ما من تقييد التنزيه 

نبغي جلالىل فقلت وأنا أجزي به فكان احلق جزاء الصوم للصائم إذا ال بإطالق التنزيه الذي ي
 جه ين﴿انقلب إىل ربه ولقيه بوصف ال مثل له وهو الصوم إذ كان ال يرى من 

كذا نص عليه أبو طالب املكي من سادات  ﴾ مه جه ين ﴿إال من  [11الشورى:]﴾مه
 احلالة مث ما أوجب هذه اآلية يف هذه [75يوسف:]﴾ يق ىق يف ىف يث ﴿أهل الذوق من 

أي اختذوه وقاية وكونوا  [282البقرة:]﴾  لك خك ﴿قوله والصيام جنة وهي الوقاية مثل قوله 
ء والصوم من العبادات ال وقاية فأقام الصوم مقامه يف الوقاية وهو َلي َس َكم ْثل ه  َشي   له أيضا

والصوم ترك أمر ثبويت أو وجودي  الشيءفإن  شيءمثل له وال يقال يف الصوم ليس كمثله 
ٌء فهذا الفرق بني نعت فهو معقول عدمي ووصف سليب فهو ال مثل له ال أنه َلي َس َكم ْثل ه  َشي  
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 احلق يف نفي املثلية وبني وصف الصوم هبا.
 الصوم الواجب الذي هو شهر رمضان ملن شهده

 ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ﴿قال تعاىل  :وصل االعتبار فيه
انيها رقت معن تفكم للمدعو باألمساء اإلهلية ال لألمساء فإهنا وإفاحل [110االسراء:]﴾مم

يدركها حد  لم وال تعملومتيزت فإن هلا داللة على ذات معينة يف اجلملة ويف نفس األمر وإن 
ك الصوم هو اء كذلألمسفإنه ال يقدح ذلك يف إدراكنا وعلمنا أن مث ذاتا ينطلق عليها هذه ا

م اإلهلي ى االسومن راع و واجبا على كثرة تقاسيم الوجوب فيهاملطلوب سواء كان مندوبا أ
اء واألمس مضانررمضان فرق بينه وبني غريه فإن غريه هو من االسم املمسك ال من اسم 

ختالف د من الواحاإلهلية وإن دلت على ذات واحدة فإهنا تتميز يف أنفسها من طريقني ا
ه وأمساء ة الشبغاي ربت غاية القرب وتشاهبتألفاظها والثاين من اختالف معانيها وإن تقا

من  بدالدي واملضل فواهلا ميتاملقابلة يف غاية البعد كالضار والنافع واملعز واملذل واحمليي وامل
إال  ق هبا متعددةتى احلما أومراعاة حكم ما تدل عليه من املعاين وهبذا يتميز العامل من اجلاهل 

من  البدف ن غريهىل ممراعاة قصد احلق تعاىل يف ذلك أوملراعاة ما تدل عليه من املعاين و
فاظ اليت هي ت األلكيباالتعيني حلصول الفائدة املطلوبة بذلك اللفظ املعني دون غريه من تر

يف التفرقة  ضر ولهاحلاالكلمات اإلهلية ومن اعترب حال املكلف وهو الذي فرق بني املسافر و
ريض غري امليض واعي املضطر وغري املضطر واملروجه صحيح ألن احلكم يتبع األحوال فري

كم اإلهلي غري احلفيت وكذلك األمساء تراعي أيضا فرياعي اسم اخلمر إذا ختللت من اسم اخلل
ن ألحوال إذ كاتغري الياء يف هذا اجلسم املعني بتغري األمساء كما تغريت األمساء يف بعض األش

 :ري االسم فتغري احلكمالتغيري يف ذلك احلكم اسم إهلي أوجب له تغي
 الحكيييييييييييييييييم لامييييييييييييييييينيو باألسيييييييييييييييييما 

 لكييييييين لريييييييا التحكييييييييم فييييييي  تليييييييريفرا

 فييييي  الزوييييير واألشيييييياار فييييي   م اروييييييا

 لعبييييييييج برييييييييا األروا  فيييييييي  تلييييييييريفرا

 

 ميييييييا الحكيييييييم ل سيييييييما  فييييييي  األشييييييييا  

 فيييييييييييييي  كم يييييييييييييب الحكيييييييييييييم ل نيييييييييييييوا 

 وقتيييييييييييا وفييييييييييي  األشييييييييييييا  كاألنييييييييييينا 

 كتالييييييييييييييييب األفعييييييييييييييياب باألسيييييييييييييييما 

 

 لصوموصل يف فصل وقت النية ل

الفجر عالمة على طلوع الشمس فهو كاالسم اإلهلي من  :وصل االعتبار يف ذلك
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 
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أن يطلب على الدليل املوصل إليه  البدباهلل عن نظر يف دليل فصاحب شهود فمن كان علمه 
إىل املعرفة فهو مبنزلة من نوى قبل الفجر ومدة نظره يف الدليل كاملدة من طلوع الفجر إىل 

واملعرفة باهلل على قسمني واجبة كمعرفته بتوحيده يف ألوهيته ومعرفة غري  طلوع الشمس
اليت تدل على معان فإنه ال جيب عليه النظر يف تلك املعاين  واجبة كمعرفته بنسبة األمساء إليه

هل هي زائدة عليه أم ال فمثل هذه املعرفة ال يبايل مىت قصدها هل بعد حصول الدليل 
وأما الواجب يف الذمة فكاملعرفة باهلل من حيث ما نسب الشرع إليه يف  بتوحيد اإلله أو قبله

النظري إن هذا شرعه وهذا كالمه فوقع االميان به  الكتاب والسنة فإنه قد تعني بالدليل
من القصد إليه من غري نظر إىل الدليل النظري وهو الذي اعترب فيه  البدفحصل يف الذمة ف

النية قبل الفجر ألنه عنده علم ضروري وهو املقدم على العلم النظري ألن العلم النظري ال 
ضروري على قرب أو بعد وإن مل يكن حيصل إال أن يكون الدليل ضروريا أو مولدا عن 

 .كذلك فليس بدليل قطعي وال برهان وجودي
 وصل يف فصل الطهارة من اجلنابة للصائم

لبعد وجب اياجلنابة الغربة والغربة بعد احليض أذى واألذى  :يف هذا وصل االعتبار
أي أبعدهم  [57االحزاب:]﴾  زث رث يت ىت  نت مت زت ﴿وأعين األذى اخلاص مثل قوله 

لقرب ايوجب  لصوملعنة البعد وسببه وقوع األذى منهم فهو بعيد من االسم القدوس واوال
والبعد  جيتمع القرب كما الفدات ٌء والصوم ال مثل له يف العبامن اهلل الذي َلي َس َكم ْثل ه  َشي  

وقال إن  احليض كذلكفومن راعى أن اجلنابة حكم الطبيعة  ال جيتمع الصوم واجلنابة واألذى
حليض ة من اطاهرلصوم نسبة إهلية أثبت كل أمر يف موضعه فقال بصحة الصوم للجنب وللا

ا تطلبه بار ملالعتاقبل الفجر إذا أخرت الغسل فلم تتطهر إال بعد الفجر وهو األوىل يف 
 هت مت هب مب  هئ ﴿احلكمة من إعطاء كل ذي حق حقه فإن احلكيم عز وجل يقول 

رحه جين ومل فرعولا القول ملا حكاه عن موسى أنه قاله أي بني وأثىن اهلل هبذ [50طه:]﴾مث
 .﴾ مك لك اك يق ﴿و ﴾  ىم مم خم ﴿تعاىل يف هذا القول كما جرح من قال 

 وصل يف فصل صوم املسافر واملريض شهر رمضان
سم اإلهلي ليه االعكم حيالسالك هو املسافر يف املقامات باألمساء اإلهلية فال  :االعتبار

 "صيام يف السفرال ليس من الرب" :وال غري الواجب وهلذا قال  رمضان بالصوم الواجب
النتقال ليه باعكم حيواسم رمضان يطلبه بتنفيذ احلكم فيه إىل انقضاء شهر سلطانه والسفر 

سافر حق امل ن يفالذي هو عدم الثبوت على احلال الواحدة فبطل حكم االسم اإلهلي رمضا
 الصائم.
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ملسافر واملريض جيزيهما يف شهر رمضان فهل وصل يف فصل من يقول إن صوم ا
 الفطر هلما أفضل أم الصوم

رب أنه من اعتوفضل من اعترب أن الصوم ال مثل له وأنه صفة للحق قال إنه أ :االعتبار
لك واملريض ا للساسيم عبادة فهو صفة ذلة وافتقار فهو بالعبد أليق قال إن الفطر أفضل وال

م من االسم ن الصورب أبعها الفطر عادة فالفطر أفضل ومن اعتفإهنما حمتاجان إىل القوة ومن
هلية مبا هي اء اإلألمسااإلهلي رمضان وأن الفطر من االسم اإلهلي الفاطر وقال ال تفاضل يف 

 طر والصائم يفم الفا حك تعاىل قال ليس أحد االمسني بأفضل من اآلخر ألن املفطر يفأمساء هلل
ع  رفمسك وحكم اسم رمضان وهذا مذهب احملققنيحكم الرفيع الدرجات وحكم امل

كل ما  ارة عنو عبالشريف واألشرف والوضيع والشريف الذي يف مقابلته من العامل الذي ه
 .سوى اهلل تعاىل

 وصل يف فصل هل الفطر اجلائز للمسافر هل هو يف سفر حمدود أو غري حمدود

األمساء وطلوبة امل مع وهو الغايةاملسافرون إىل اهلل وهو االسم اجلا :االعتبار يف ذلك
  الطريق إىللقمر يفاسري لاإلهلية يف الطريق إليه كاملنازل للمسافرين ومنازل القمر املقدرة 

فره كان سدم من ول قأغاية مقصوده وأقل السفر االنتقال من اسم إىل اسم فإن وجد اهلل يف 
يف  ه د لقولحال دنا هناية وحكمه حبسب ذلك وقد انطلق عليه أنه مسافر وليس ألكثره عن

رت به استأث قك أواللهم إين أسألك بكل اسم مسيت به نفسك أو علمته أحدا من خل"دعائه 
حديد يف ل بالتن قافهذا اعتبار من قال يفطر فيما ينطلق عليه اسم سفر وم "يف علم غيبك

لواحد ال اية أو دألحذلك فاعتباره حبسب ما حدد فمن اعترب الثالثة يف ذلك كان كمن قال ا
ال  سفر إليه إهلل والاسم حكم له يف العدد وإمنا العدد من االثنني فصاعدا والسفر هنا إىل اال
 هذا هو السفرفراد فاأل به فأول ما يلقاه من كونه مسافرا إليه يف الفردية وهي الثالثة أول

نا ذا الكتاب وإة من هصاللاحملدود مث يؤخذ االعتبار يف حتديد العلماء تقصري الصالة يف باب ا
 .قد ذكرناه يف صالة القصر من هذا الكتاب

 وصل يف فصل من أفطر متعمدا يف قضاء رمضان

من كان مشهده االسم اإلهلي رمضان يف حال القضاء كان حكمه حكم  :االعتبار
األداء وحكم األداء فيمن أفطر متعمدا يف رمضان قد تقدم الكالم فيه وما فيه من اخلالف 

ومن مل يكن مشهده  هو حبسب ما هو عنده فيجري على ذلك األسلوب فيه ويف اعتبارهف
االسم اإلهلي الذي خيص شهره الذي أوقع فيه القضاء ال شهر رمضان وال اسم رمضان بل 
مشهده االسم الذي حيكم عليه باإلمساك فال يكفر ولكن فيمن كان مذهبه أن يكفر يف شهر 
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كفاية فإنه قد مساها أخر فما هي  [184البقرة:]﴾ يب ىب نب مب ﴿رمضان ويف قوله تعاىل 
أيام رمضان وإمنا هي أيام صوم على النكرة أي يوم شاء وال يسمى يوما إال بكماله فإذا مل 

 .يكمل يف حقه فليس بيوم صومه
عدة قن لذي لرمحاألمساء اليت للشهور القمرية رمضان لشهر رمضان الرفيع لشوال ا

آلخر املمسك ربيع العيد حملرم للمحرم املخلي لصفر احمليي لربيع األول املاملريد لذي حجة ا
شعبان لحلاكم ل واجلمادى األوىل الرب مبعىن الثابت جلمادى اآلخرة العظيم لرجب الفاص

 وما يف معىن كل اسم من هذه األمساء اإلهلية.
 وصل يف فصل تبييت الصيام يف املفروض واملندوب إليه

 يفتب له ا يكون يف األجر حبسب التبييت ويؤيد ذلك الوصال فكمفيتفاضل الصائم
قال رسول  يومهبيله لإيصال يومه بالطرف األول من ليله يكتب له يف اتصال طرفه اآلخر من 

ور يف صال والسح. وسريد الكالم يف الو"من كان مواصال فليواصل حىت السحر" :اهلل 
ور ة السح أكليفكان مواصال إشعارا بالترغيب فإن يف هذا احلديث أعين من  هذا الباب

تطوع يف صوم الري كفالليل أيضا يف الوصال حمل للصوم وحمل للفطر فصوم الليل على التخي
م فإن سم صائاليك عاليوم والصوم هلل يف الزمانني فإنه يتبع الصائم ففي أي وقت انطلق 

ن حيث لنا م غيب واحلق سبحانهالصوم هلل وهو بالليل أوجه لكونه أكثر نسبة إىل الغيب 
هود شيب يف يق غوعدنا برؤيته وهو من حيث أفعاله وآثاره مشهود لنا واحلق على التحق
ذا نواه هود فإو مشوكذلك الصوم غيب يف شهود ألنه ترك والترك غري مرئي وكونه منويا فه

شروع فكل مع ال لنيةايف أي وقت نواه من الليل فال ينبغي له أن يأكل بعد النية حىت تصح 
لك عند ذ حلكماما صام فيه من الليل كان مبنزلة صوم التطوع حىت يطلع الفجر فيكون 

 لصوم الفرض فيجمع بني التطوع والفرض فيكون له أجرمها.
تعاىل كان   اهلله إىلبوملا كان الصوم هلل وأراد أن يتقرب العبد بدخوله فيه واتصافه 

جلى يف ذلك هلل يتإن اآخر من الثلث األول أو األوسط ف األوىل أن يبيته من أول الثلث إىل
وم ال يكون إن الصفصوم الوقت يف نزوله إىل السماء الدنيا فيتقرب العبد إليه بصفته وهو ال

 فإنه يف هذا ون هللم يكإال هلل إال إذا اتصف به العبد وما مل يتصف به العبد مل يكن مث صو
 اه توىل اهللا ذكرنة كموملا كان الصيام هبذه املثاب يهاملوطن كالقرى لنزول احلق إليه وعل

كان اجلزاء  واسطة غري جزاءه بأنانيته مل جيعل ذلك لغريه كما كان الصيام من العبد هلل من
ن هذا على م لسيدامن اهلل للصائم من غري واسطة ومن يلقي سيده مبا يستحقه كان إقبال 

كل كرامته ومل ي نفسهملوطن ظهور مستفيد فقابله بفعله أمت إقبال ألن السيد ظهر يف هذا ا
 .[97ال عمران:]﴾   جس مخ جخ مح جح ﴿لغريه 
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 وصل يف فصل يف وقت فطر الصائم

فر يف شهر يف س خرج مسلم عن عبد اهلل بن أيب أوىف قال كنا مع رسول اهلل 
هنارا  كن عليهلل إايا فالن أنزل فاجدح لنا قال يا رسول " :الشمس قال رمضان فلما غابت

ذا غابت الشمس من مث قال إ قال أنزل فاجدح لنا قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النيب 
خرب أنه قد لشرع أاإن ف "فسواء أكل أو مل يأكل هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم

ل ظهور ن الليإتياأفطر أي أن ذلك ليس بوقت للصوم وأنه بالغروب تواله االسم الفاطر و
عدم لغرية  شفتهكلطان الغيب ال ظهور ما يف الغيب فجاء ليستر ما كانت مشس احلقيقة س

 شيءعترب يف ا ا لومدرك أاحترام املكاشفني ملا عاينوه من شعائر اهلل وحرماته فإن البصر قد 
ل ليل غرية فدختره الهم سمنه ما ويف مبا جيب عليه من التعظيم اإلهلي له فلما قلت احلرمة من

األنوار ال  ن علوميه مغري أن اإلنسان إذا دخل يف الغيب واتصف به أدرك ما ف يب الليليف غ
لليل إذا اما إن كلها كمن علوم األسرار وعلوم األنوار هو كل علم يتعلق به منافع األكوان 

 [63األنعام:]﴾اك يق ىق﴿جاء ظهرت مبجيئه أنوار الكواكب واهلل جعلها لنهتدي هبا يف 
الغيب  هي غيبين وسان وعلم احلياة وعلوم األسرار خفيت عن أبصار الناظرومها علم اإلح

 "فقد أفطر الصائم" :وملا قال  فصار الغيب على هذا فيه ما يدرك به وفيه ما ال يدرك
 جعل ن اهللألوىل فاألوىل بالصائم أن يعجل الفطر عند الغروب بعد صالة املغرب فإنه أ

اإلمساك عن  ار وهوالنهي إن يؤديها بالصفة اليت كان عليها باملغرب وتر صالة النهار فينبغ
ماء أو  ى شربةلوعلوالطعام والشراب واستحب له إذا فرغ من الفريضة أن يشرع يف اإلفطار 
 هلل ارسول  د أنمتر قبل النافلة فإن فاعل ذلك ال يزال خبري خرج مسلم عن سهل بن سع

ال عنه إنه قع أنه را مفسمى األكل أو الشرب فط "طرال يزال الناس خبري ما عجلوا الف" :قال
 .احلكمفطر بالليل وغروب الشمس فجمع باألكل بني فطرين فطر بالفعل و مبجيءأفطر 

فمن قال باملفهوم يرى أنه إذا مل يفطر باألكل زال عنه اخلري الذي كان يأتيه باألكل 
أعطاه التعجيل وكان حمروما  أكل معجال فإنه إذا أخر مل حيصل على ذلك اخلري الذي لو

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 

يز باخلروج من السجن احملمدي والبقاء يف احلجر مقام يوسفي جاء الرسول ليوسف من العز
فلم خيرج واختار اإلقامة يف  [50النساء:]﴾  مج  حج مث هت مت خت حت ﴿فقال يوسف 

السجن حىت يرجع إليه الرسول باجلواب وإن كان مطابقا لدخوله يف السجن فإنه دخله عن 
فكانت  [33يوسف:]﴾ اك  يق ىق يف ىف يث ىث ﴿حمبة واستصحبته تلك احلالة وهو قوله 

يرحم اهلل أخي يوسف لوكنت أنا " :بة حقيقة وقال رسول اهلل حمبة إضافة مل تكن حم
يعطي السعة فإنه  يقول سارعت إىل اخلروج من السجن ألن مقامه  ."ألجبت الداعي
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أرسله اهلل رمحة ومن كان رمحة ال حيتمل الضيق فلهذا قلنا بلذة فرحة فطر الصائم إنه مقام 
ة فيفطر بعد املغرب وقبل التنفل فإنه من فعل وإمنا قلنا بتعجيل الصال حممدي ال يوسفي

وإمنا قدمناه على الفطر ألن الصالة وإن كانت للعبد فإهنا حق اهلل والفطر حق  رسول اهلل 
يقول للشخص الذي ماتت أمه وعليها صوم وأراد أن يقضيه عنها  نفسك ورسول اهلل 

 "ل فحق اهلل أحق أن يقضىكنت تقضيه قال نعم قا"أرأيت لوكان عليها دين أ فقال له 
 فقدم حق اهلل وجعله أحق بالقضاء من حق املخلوق.

 وصل يف فصل صيام سر الشهر

ال من ننت ثني ميثال ورد يف اخلرب الصحيح أن العبد إذا كذب الكذبة تباعد منه امللك
الشمس   شعاعسر يففجاء بالثالثني الذي هو كمال عدة الشهر القمري الذي است ما جاء به

ليمنحه  ده إالب عبواحلق سبحانه ال يقر فكانت احلائض بعيدة من شهود الشهر ملا ذكرناه
يون بصائرهم علضعف  عطاهويعطيه مث يربزه إىل الناس قليال قليال لئال يبهرهم هباء نور ما أ

 الحذي أعطاه يف هلل الم بارمحة بالعامة فال يزال يظهر هلم قليال قليال فال يبدي هلم من العل
ظهر هلم يف يىل أن إرهم ذلك السرار إال قدر ما يعلم أنه ال يذهلهم إىل أن تعتاد عيون بصائ

فذلك  [80النساء:]﴾ حم جم يل ىل مل خل ﴿صورة كمال األعطية باخللعة اإلهلية وهو قوله 
يب من وجه رة الغ حضمبنزلة القمر ليلة البدر فهو القدر الذي كان حصل له ليلة السرار يف

 حني لشمس يفىل اوء البدر كان يف السرار من الشمس يف الوجه الذي ينظر إباطنه فإن ض
سم الظاهر ر بااللظهوااملسامتة والظاهر ال نور فيه ويف ليلة اإلبدار ينعكس األمر فيكون 

فلم  لقمراوكذلك فعل احلق مع عامة عباده احتجب عنهم غاية احلجاب كالسرار يف 
بقات رمحة هبم فلم جيدوا يف أذهاهنم وال يف ط [11الشورى:]﴾ مه جه ين ﴿يدركوه فقال 

عباده يف  ق إىلل احلأحواهلم ما يذهلهم فجاء سرا يف رمحة حجاب هذه اآلية وهذا غاية نزو
 مل خل ﴿و [11الشورى:]﴾  حي جي  يه ﴿مقام الرمحة هلم مث استدرجهم قليال قليال مبثل 

إىل أن تقوت  [14العلق:]﴾  يم ىم مم خم حم ﴿وقوله  [2-1االخالص:]﴾  خم حم جم يل ىل
النزيهة  عرفة التامةيف امل هلم أنوار بصائرهم باملعرفة باهلل وأنسوا به قليال قليال إىل أن يتجلى

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ﴿ائل قاليت لو جتلى هلم فيها يف أول احلال هللكوا من ساعتهم فقال عز من 
ان فك [11الشورى:]﴾ مه جه ين ﴿فقبلوه ومل ينفروا منه ونسوا حال  [4احلديد:]﴾ِّ

 .بقاؤهم يف ذلك املقام بقطع الياس لرفع املناسبة من مجيع الوجوه
أال ترى أهل امليت تنقطع وحشتهم من ميتهم ألهنم ال يرجون لقاءه يف الدنيا فال يبقى 
هلم حزن وأهل الغائب ليس كذلك فإهنم مل ييأسوا من لقائه وكتبه وأخباره ترد عليهم مع 

 [2الرعد:]﴾  مب زب رب يئ ﴿مه فسبحان احلكيم اخلبري اآلنات إىل وقت اللقاء عند قدو
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ففي  لعلنا نعقل عنه فلمثل هذا وقع صيام سر الشهر والشهر مثال مضر وباملن يعقل عن اهلل
يل وقت ال " :صيام سر الشهر مقام مجعية اهلمة على اهلل حىت ال يرى غري اهلل وهو قوله 

ا أضافه إليه فقال ريب ومل يقل اهلل وال الرب ألنه يف جتل خاص به وهلذ "يسعين فيه غري ريب
يؤيد قولنا إنه يريد بصوم السر من الشهر اجلمعية حتضيضه وحتريضه على صوم سرر  ومما

شعبان وأن يقضيه من فاته فإن شعبان من التفريق وهلذا قيل إنه ما مسي هذا الشهر بلفظ 
 [13احلجرات:]﴾  ىب نب  مب ﴿شعبان إال لتفرق قبائل العرب فيه وكذا قال اهلل تعاىل 

فالشعوب يف األعاجم كالقبائل يف العرب أي فرقكم شعوبا وميز قبيلة من قبيلة ومسيت املنية 
فكان صيام سرر شعبان آكد من صيام سرر غريه من  شعوبا ألهنا تفرق بني امليت وأهله

 الشهور ملا فيه من التفريق.
هذا  هل صمت من سرر" :لقال لرج خرج مسلم عن ابن عمر أن رسول اهلل 

ويف  "،مني مكانهفإذا أفطرت من رمضان فصم يو :الشهر شيئا قال ال فقال رسول اهلل 
علوم  ويف هذا الفصل طريق أخرى أيضا املسلم عن ابن عمر هل صمت من سرر شعبان

ون يراعن الذين معتبار اال وأسرار إهلية يعرفها من حتقق مبا نبهنا عليه وأسعد الناس بذلك أهل
ب املثل يف ضر لشمستسيري الشمس والقمر حلفظ أوقات العبادات فإن معرفة منزلة القمر وا
بقاء أعيان لاحلفظ واين من أعظم الدالئل على العلم اإلهلي الذي خيتص بالكون واإلمداد الرب

 .[37ق:]﴾  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ﴿الكائنات 
 برؤيتهموصل يف فصل يف حكمة صوم أهل كل بلد 

 مم خم حم  جم﴿ إن اهلل ما كلف أحدا إال حباله ووسعه ما كلف أحدا حبال أحد فـ
 زي ري ٰى ين  ىن﴿ [111النحل:]﴾  مم خم حم جم يل﴿و [38املدثر:]﴾  جن
عاك يف دفقد  فإذا طلع هالل املعرفة يف قلبك من االسم اإلهلي رمضان [13االسراء:]﴾مي

 لظاهرةالها كمرك بتقييد جوارحك ذلك الطلوع إىل االتصاف مبا هو له وهو الصوم فأ
 لك فيه فطرا ه وجعلغيب وتقييد قواك الباطنة وأمرك بقيام ليلة ورغبك فيه وهو احملافظة على

يف التأخري  ن يكونىل أيف أول الليل وأمرك بالتعجيل به وغذاء يف آخره وأمرك بتأخري ذلك إ
خر يف ليل سم اآلاالة التحقق بمبنزلة من قال هو النهار إال أن الشمس مل تطلع وذلك حلكم

ال منك و إال فما خاطبك احلق رمضان كما كنت يف يومه فإنك بني طريف حتليل وحترمي
لوق خمكل  خاطبك إال بك وهكذا مع كل مكلف يف العامل من ملك وجن وإنسان بل من

 جاء أوهروف ححال ذلك املخلوق ينزل احلكم عليه بصفة الكالم سواء ضم ذلك الكالم 
قد ملن محده ول ع اهلله مس تضمه هو عني الكالم اإلهلي يف العامل إن اهلل قال على لسان عبدمل

 :أنطقين سبحانه يف ذلك مبا أنا ذاكره من األبيات إن شاء اهلل تعاىل
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 نييييييييييييانان  الحييييييييييييق ميييييييييييين سييييييييييييمائ 

  يييييييييييم نييييييييييييان  مييييييييييين  ر  كيييييييييييون 

 وقييييييييييييييياب لييييييييييييييي  كاييييييييييييييي  كالمييييييييييييييي 

 وال تييييييييييييييييييرى  ن  ييييييييييييييييييم ايييييييييييييييييييري

 

 ب ييييييييييييير حيييييييييييييرف مييييييييييييين الرايييييييييييييا  

 حيييييييييييييرف مييييييييييييين الرايييييييييييييا  بكيييييييييييييب

 فيييييييييييييال تعيييييييييييييرج ياييييييييييييي  سيييييييييييييوائ 

 فمنييييييييييييييييييييي  اايييييييييييييييييييييية التنيييييييييييييييييييييائ 

 

شديد  ألمرافلما علمت أنه لكل بلد رؤية وما وقف حكم بلد على بلد علمت إن 
وإن تقلب  [123البقرة:]﴾  يل ىل مل يك ىك مك﴿وإن كل نفس مطلوبة من احلق يف نفسها 

راين ذلك خول وأال دومساغ اإلنسان يف العبادة من وجه بذاته ومن وجه بربه ليس لغريه فيه 
ذا إال مين ها قبل عتهمسيف واقعة فاستيقظت من منامي وأنا أحرك شفيت هبذه األبيات اليت ما 

 :وال من غريي وهي هذه
 قيييييييييياب ليييييييييي  الحييييييييييق فيييييييييي  منييييييييييام 

 وقتيييييييييييييا  نانييييييييييييييك فييييييييييييي  يبييييييييييييياني

 و نييييييييييييج فيييييييييييي  الحييييييييييييالتين ينييييييييييييني

 فمييييييييييييييين ليييييييييييييييالو إلييييييييييييييي  زكييييييييييييييياو

 وميييييييييييييين حييييييييييييييرام إليييييييييييييي  حييييييييييييييالب

 و نيييييييييييييييييج فييييييييييييييييي  ذا وذاك منييييييييييييييييي 

 

 لييييييييييييم يكيييييييييييين ذاك ميييييييييييين كالميييييييييييي و 

 وقتييييييييييييا  ناايييييييييييييك فيييييييييييي  مقييييييييييييام 

 فييييييييييي  كنيييييييييييف الليييييييييييون واليييييييييييذمام

 وميييييييييييييين زكيييييييييييييياو إليييييييييييييي  ليييييييييييييييام

 وميييييييييييييين حييييييييييييييالب إليييييييييييييي  حييييييييييييييرام

 كم يييييييييييييييييب مقليييييييييييييييييورو الخييييييييييييييييييام

 

 ﴾  جي يه ىه﴿فلو علم اإلنسان من أي مقام ناداه احلق تعاىل بالصيام يف قوله 
المي منكم صدقة وأنه املخاطب يف نفسه وحده هبذه اجلمعية فإنه قال يصبح على كل س

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 

واعلم أن اهلل ناداك من كونك مؤمنا من مقام احلكمة اجلامعة لتقف  ﴾  مي خي  حي﴿
 ﴾  مي خي  حي﴿بتفصيل ما خياطبك به على العلم مبا أراده منك يف هذه العبادة فقال 

يعين  ﴾   ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي﴿أي اإلمساك عن كل ما حرم عليكم فعله أو تركه 
ن بعينه كما ذهب إليه الصوم من حيث ما هو صوم فإن كان أيضا يعين به صوم رمضا

بعضهم غري أن الذين قبلنا من أهل الكتاب زادوا فيه إىل أن بلغوا به مخسني يوما وهو مما 
وهم الذين هم لكم سلف يف  ﴾   ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿أي فرض  ﴾  يي ىي﴿وقوله  غريوه

أي تتخذوا الصوم وقاية فإن  [183البقرة:]﴾  َّ ٍّ﴿هذا احلكم وأنتم هلم خلف 
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ن الصوم جنة واجلنة الوقاية وال يتخذوه وقاية إال إذا جعلوه عبادة فيكون أخربنا أ النيب 
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
يقول شهر هذا االسم اإلهلي الذي هو رمضان  [185بقرة:ال]﴾  ام  يل﴿مث قال 

يقول  ﴾  من زن رن مم﴿ فأضافه إىل اهلل تعاىل من امسه رمضان وهو اسم غريب نادر
والقرآن  ﴾   ىن﴿أي بيانا  ﴾  نن﴿نزل القرآن بصومه على التعيني دون غريه من الشهور 

ما كان فيه من تنزيه فهو هلل اجلمع فلهذا مجع بينك وبينه يف الصفة الصمدانية وهي الصوم ف
فإنه قال الصوم يل ومن كونه عبادة فهو لك هدى أي بيانا للناس على قدر طبقاهتم وما 

فكل شخص على بينة  ﴾  ين﴿رزقوا من الفهم عنه فإن لكل شخص شربا يف هذه العبادة 
وهو التبيان اإلهلي  ﴾  ري ٰى﴿ختصه بقدر ما فهم من خطاب اهلل يف ذلك 

فإنه مجعك أوال معه يف الصوم بالقرآن مث فرقك لتتميز عنه بالفرقان  [185:البقرة]﴾زي﴿
فأنت أنت وهو هو يف حكم ما ذكرناه من استعمالك فيما هو له وهو الصوم فهو له من 

يقول  [185البقرة:]﴾   جئ يي ىي ني﴿باب التنزيه وهو لك عبادة ال مثل هلا 
واالفتقار حىت تعظم فرحته عند الفطر  فليمسك نفسه يف هذه الشهرة يعين ينزهها بالذلة

 ﴾  مب خب حب﴿مائال واملرض امليل أو حمبوسا فإن املريض يف حبس احلق  ﴾  جب هئ مئ﴿
  [185]البقرة:﴾ خت حت  جت هب﴿سلوك يف األمساء اإلهلية عم ذوق أو مسافرا عنه إىل األكوان 

 ﴾  مج حج مث هت﴿ال يزاد فيها وال ينقص منها  [203]البقرة:﴾ حم جم﴿
 [185البقرة:]﴾  مخ  جخ مح جح﴿فيما خاطبكم به من الرفق يف التكليف  [185البقرة:]

فعرف  [78احلج:]﴾ جت هب مب خب حب  جب هئ﴿وهو ما يشق عليكم أكد هبذا القول قوله 
اليسر هنا باأللف والالم يشري إىل اليسر املذكور املنكر يف سورة أمل نشرح أي ذلك اليسر 

 ىن من﴿يف عسر املرض يسر اإلفطار مث  [5الشرح:]﴾  حن جن يم ىم﴿أردت بكم وهو قوله 
 ﴾جي﴿من املرض أو السفر  ﴾يه ىه﴿يسر اإلفطار أيضا  ﴾جه﴿عسر السفر  ﴾ين

يف املعونة كان  [8الشرح:]﴾ىي مي خي﴿نفسك للعبادة وهو الصوم يقول اقضه  [7الشرح:]
قلبك  ﴾جي﴿من األكوان  ﴾يه ىه ﴿شيخنا أبو مدين رمحه اهلل يقول يف هذه اآلية 

يف الدوام وإذا دخلت يف عبادة فال حتدث نفسك باخلروج  ﴾ىي مي خي﴿ملشاهدة الرمحن 
برؤية اهلالل أو بتمام الثالثني  ﴾  حس جس ﴿. [27احلاقة:]﴾  حف جف مغ ﴿منها وقل 

تشهدوا له بالكربياء تفردوه به وال تنازعوه فيه فإنه ال ينبغي  [185]البقرة:﴾  مس خس ﴿
 رئ ّٰ ﴿نه قال يف اإلعادة إال له سبحانه فتكربوه عن صفة اليسر والعسر فإ

 خك حك ﴿فهو أعلم مبا قال واحذر من تأويلك ومحله عليك فكربه عن هذا  [27]الروم:﴾زئ
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 جض ﴿أي وفقكم ملثل هذا وبني لكم ما تستحقونه مما يستحقه تعاىل  ﴾ لك
فجعل ذلك نعمة جيب الشكر منا عليها لكوننا نقبل الزيادة   [185]البقرة:﴾  حض

فطلب منا هبذه الصفة الزيادة لكونه شاكرا فإنه  ﴾  ىن نن من زن﴿والشكر صفة إهلية 
 .فنبهنا مبا هو مضمون الشكر لنزيده يف العمل [7ابراهيم:]﴾ ِّ ُّ َّ﴿قال 

مبا شاركناهم فيه من  ﴾ جغ مع﴿لكونك حاجب الباب  ﴾  جع مظ  حط مض﴿
ه تلبس الشكر والصوم الذي هو يل فأمرناهم بالصوم وعرفناهم أنه لنا ما هو هلم فمن تلبس ب

      مبا هو خاص لنا فكان من أهل االختصاص مثل أهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته
 يقول كما جعلناك تدعو الناس ِإَلى اهلل َعلى ﴾ حق مف﴿على بصرية  ﴾  خف حف جف﴿

َبص رَيٍة جعلنا الداعي الذي يدعونا إليه على بصرية من إجابتنا إياه ما مل يقل مل يستجب يل 
 مئ زئ رئ  ّٰ﴿أي ملا دعوهتم يل من طاعيت وعباديت فإين  [186البقرة:]﴾  حك جك﴿
كتيب املنزلة اليت أرسلت  فدعوهتم إىل ذلك على ألسنة رسلي ويف [56]الذاريات:﴾  ىئ نئ

رسلي هبا إليهم وأكد ذلك بالسني أعين االستجابة ملا علم من إبايتنا وبعدنا عن إجابته يل أي 
عندي فتكونون عبيد نعمة ال عبيدي وهم عبيدي  من أجلي ال تعلمون ذلك رجاء حتصيل ما

يصدقوا بإجابيت إياهم إذا دعوين وليكن  ﴾لك خك﴿ طوعا وكرها ال انفكاك هلم من ذلك
إمياهنم يب ال بأنفسهم ألنه من آمن بنفسه ال باهلل مل يستوعب إميانه ما استحقه فإذا آمن يب 

ق باألخبار كلها ومن آمن ويف األمر حقه فأعطى كل ذي حق حقه وهذا هو الذي يصد
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 

عبد يكذبين فيما نسبته إىل  يب ومن ادعى يف نفسه أنه أعلم يب مين فما عرفين وال آمن يب فهو
نفسي حبسن عبارة فإذا سئل يقول أردت التنزيه وهذا من حيل النفوس مبا فيها من العزة 

أي يسلكون  [186البقرة:]﴾جل مك﴿وطلب االستقالل واخلروج عن االتباع 
طريق الرشد كما يفعل املوفقون الذين إذا رأوا سبيل الرشد اختذوه سبيال فيمشي هبم إىل 

دة األبدية فكانت إجابة احلق إياهم حني دعوه وهناية طريقهم إىل ما فرحت به نفوسهم السعا
 مل خل﴿ :فقال من حتليل ما كان حرم عليهم يف حال صومهم من أول اليوم إىل آخره

أي الليلة اليت انتهى صومكم إليها ال الليلة اليت تصبحون فيها صائمني فهي  ﴾  يل ىل
طر ولو كانت إضافة ليلة الصيام إىل املستقبل مل تكن ليلة عيد صفة تصحبكم يل ليلة عيد الف

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 

فجاء بالنساء ومل  [187البقرة:]﴾ خم حم﴿ يعين اجلماع ﴾  جم﴿جعلناه للصوم املاضي 
يقل األزواج وال غري ذلك فإن يف هذا االسم معىن ما يف النساء وهو التأخري فقد كن أخرن 
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عن هذا احلكم الذي هو اجلماع زمان الصوم إىل الليل فلما جاء الليل زال حكم التأخري 
م وما ملكت أميانكم ممن هو باإلحالل فكأنه يقول إىل ما أخرمت عنه وأخرن عنه من أزواجك

أي املناسبة بينكم صحيحة ما هي  [187البقرة:]﴾ من خن حن جن  يم ىم﴿حمل الوطء 
 مثل ما تلبستم بنا يف صومكم حيث اتصفتم بصفة هي يل وهو الصوم فلستم لباسا يل يف

فإن  [54فصلت:]﴾هي مي خي﴿ولست لباسا لكم يف قويل  قويل وسعين قلب عبدي
من  [187البقرة:]﴾  جي  يه ىه مه جه ين﴿ س به ويسترهاللباس حييط بامللبو

 حف جف مغ﴿اخليانة لشهاديت عليكم حني قبلتم األمانة ملا عرضتها عليكم فقلت يف حاملها 
ظلوما لنفسه بأن كلفها ما ال يدري علم اهلل فيه عند محله إياها جهوال  [72االحزاب:]﴾خف

 ﴾  جخ مح جح﴿ان اجلهول بقدرها وما يتعلق من الذم به إذ أمن خان فيها وملا ك
 ىه مه جه ين﴿يدري كيف يضع رجله وال يرى أين يضع رجله قال  [72االسراء:]
    أي رجع عليكم ﴾  خي حي ﴿ملا حجر عليكم فيما حجره عليكم  ﴾ جي  يه

أي بالقليل الذي أباحه لكم من زمان اإلحالل الذي هو الليل وإمنا جعله  ﴾ ىي مي ﴿
ة للمعتكف يف املساجد بال خالف ويف غري املسجد خبالف قليال لبقاء التحجري فيه يف املباشر

واطلبوا  ﴾ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ﴿وهو زمان الفطر يف رمضان  ﴾   ٰر ٰذ ﴿واملواصل 
 ّٰ ﴿ما فرض اهلل من أجلكم حىت تعلموه فتعملوا به من كل ما ذكره يف هذه اآلية 

 ىئ  نئ مئ زئ ﴿أمر بإعطاء ما عليك لنفسك من حق األكل والشرب  ﴾  رئ
 االنفجار الضوء يف األفق ﴾ ىب نب ﴿إدبار الليل  ﴾  مب زب رب ﴿قبال النهار إ ﴾  يئ

فأبقى حتجري اجلماع  [187البقرة:]﴾ يث ىث نث مث زث رث يتىت نت  مت زت رت﴿
 :يقول  على من هذه حالته وكذلك يف األكل والشرب للذي ينوي الوصال يف صومه

ة يريد يف وقت ظهور وهو اختالط الضوء والظلم "من كان مواصال فليواصل حىت السحر"
بأصحابه يومني  ذنب السرحان ما بني الفجرين املستطيل واملستطيل وواصل رسول اهلل 

لئال تشرفوا على ما  ﴾ لك اك ﴿اليت أمركم أن تقفوا عندها  ﴾  يق ىق يف ﴿ورأوا اهلالل 
 وراءها وهنا علم غامض ال يعلمه إال من أعطيه ذوقا عناية إهلية كاخلضر وغريه فرمبا تزل

إشارة فيتذكر هبا  للناسأي دالئله  ﴾   ىل مل يك ىك ﴿ َّ جن يم  ىم مم خمُّٱ
يتخذون تلك الدالئل وقاية من التقليد واجلهل فإن املقلد ما هو  [187البقرة:]﴾ مم ام﴿

على بينة من ربه وما هو صاحب داللة وجعله مبعىن الترجي ألنه ما كل من رزق الدليل 
ستعمال ما علمه إن كان من العلوم اليت غايتها ووصل إىل املدلول وحصل له العلم وفق ال

 .العمل
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 صيام الستة من شوال

 مل  ل اهللقد تقدم ذكر اخلالف يف وقتها ويف هذا اخلرب عندي نظر لكون رسو
مذكرة  األياموريب يثبت اهلاء يف العدد أعين يف الستة فقال وأتبعه ستا من شوال وهو ع

ون احلديث سبب ك فهذا من إثبات اهلاء فيه البدالنهار فوالصوم ال يكون إال يف اليوم وهو 
النهار  صل صومل فومنكر املنت مع صحة طريق اخلرب فيترجح عندي أنه اعترب يف ذلك الوصا

ة تكلم هبا غة شاذون لبصوم الليل والليلة مقدمة على النهار ألن النهار مسلوخ منها أو تك
ام ه األيصال يف هذومع هذا فمن استطاع الو يف جملس كان فيه من هذه لغته رسول اهلل 

منا راعى رمي وإي حتالستة فهو أوىل عمال بظاهر لفظ اخلرب والوصال مل يقع النهي عنه هن
حراما  لو كانوذلك  احلرج واملشقة يف الشفقة والرمحة يف ذلك بظاهر الناس لئال يتكلفوا

ن مَ " :وقال "برفق ني فأوغل فيهإن هذا الدين مت" :قال وقد ورد أنه  وما واصل هبم 
 آخر شهر يف وخرج مسلم عن أنس بن مالك واصل رسول اهلل  "يشاد هذا الدين يغلبه

يدع  "ا وصاالاصلنلو مد لنا الشهر لو" :رمضان فواصل ناس من املسلمني فبلغه ذلك فقال
تدخل يوم ف  كليففمن مل يقدر أن يواصلها كلها فليواصل حىت السحر  املتعمقون تعمقهم

 ق من الحيف  الليلة يف الصوم كل ليلة ويكون حد السحر لفطرها فحد الغروب للنهار
خرجه  "،حرأيكم أراد أن يواصل فليواصل حىت الس" :قال يف الصحيح أنه  يواصل

 البخاري عن أيب سعيد.
مل يعرف  [22نوح:]﴾  مي زي ري ﴿ ولقد روينا أن اهلل حني أنزل على نبيه 

احلاضرون وال عرفوا معناه فبينما هم كذلك إذا أتى أعرايب قد أقبل غريبا فدخل  هذا اللحن
يا حممد إين رجل من كبار قومي بضم الكاف وتشديد  :فسلم عليه وقال على رسول اهلل 

الباء فعلم احلاضرون أن هذه اللفظة نزلت يلحن ذلك العريب وأصحابه فعلموا معناها فما 
جائزا يف عدد املذكر يف لغة بعض األعراب ولو كان ذلك مل  يبعد أن يكون حذف اهلاء

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 

 [160االنعام:]﴾ ىك مك لك اك يق ىق ﴿ تعاىل أقل وبني أن ذلك صوم الدهر لقول اهلل
على هذا أكثر العلماء باهلل وهذا فيه حد خمصوص وهو أن يكون عدد رمضان ثالثني يوما 
فإن نقص نزل عن هذه الدرجة وعندنا إنه جيرب هبذه الستة من صيام الدهر ما نقصه بالفطر يف 

ثالثة أيام التشريق ويوم السادس األيام احملرم صومها وهي ستة أيام يوم الفطر ويوم النحر و
عشر من شعبان جيرب هبذه الستة األيام ما نقص بأيام حترمي الصوم فيها واالعتبار اآلخر وهو 

 ىئ نئ مئ زئ ﴿املعتمد عليه يف صوم هذه األيام من كوهنا ستة ال غري إن اهلل تعاىل 
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ذه الستة األيام وكنا حنن املقصود بذلك اخللق فأظهر يف ه [59:الفرقان]﴾  نب مب زب  رب يئ
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
 غرر الشهر وهي الثالثة األيام يف أوله

ب ق فوجب احلن كل شهر يرد على اإلنسان إمنا هو ضعيف ورد عليه من جاناعلم أ
ا شرع م فلهذأيا على اإلنسان القيام حبقه املسمى ضيافة وهو الضعيف وحق الصيف ثالثة

وم ذلك يف لنا نصه فقالشارع يف الشرع املندوب إليه ثالثة أيام من كل شهر ورغبنا يف أول
إال يف  لشيطانامن  د بتعجيل الطعام للضعيف فقال العجلةالثالث الغرر منه ألن الشرع ور

غرة كل شهر  يصوم ثالثة أيام من ثالث فذكر منها إطعام الضيف وكان رسول اهلل 
هو نفسه وال لخرجه النسائي عن ابن مسعود والصيام صفة للحق واختصه من مجيع األعم

شهد  ميفه ملك مقرب عمل خمتص هبذه النشأة ال يكون ذلك مللك فال يشهده سبحان
 وكانت نشأةصومي وال يتجلى له سبحانه يف مشهد صومي أبدا فإنه من خصائص هذه ال

ه يف تلقيه امدا لحانه هذه الضيافة ثالثة أيام لكل شهر ألنه وارد من احلق وراجع إليه سبح
وهلل  الصوم ة وهوة إهليو صفإياه أو ذا ماله حبسب ما يتلقاه العبد به فأحسن ما يتلقاه به ما ه

ائة عشر فإن عشر الثالمثوالثالثة من الثالمثائة عشر ال تعاىل ثالمثائة خلق كذا ورد عنه 
 مك لك اك يق ىق ﴿ثالثون وهو الشهر وعشر الثالثني ثالثة فهي عشر العشر فهو قوله 

 إنه قالخلق ف مثائةفيقبل احلق تلك الثالثة ثالثني فيجازيه بالثالثني ثال [160االنعام:]﴾ ىك
بلت ثون قبالثالمثائة إذ كانت الثال يَ وِزفكأنه صام الشهر كله فلذلك جُ  ﴾ ىك مك ﴿

 فات النفس.صان يف شتركعمال ال جزاء فإهنا مثل احلسنة واحلسنة عمل واملثالن مها اللذان ي
 مسييييييكتك فيييييي  ناري إلظرييييييار لييييييورت 

 فميييييييا  بليييييييرج يينييييييياك م اييييييي  كيييييييامال

 فايييييم يبيييييق فييييي  اإلمكيييييان  كميييييب منكميييييو

 ان ليييييييم ييييييييك اييييييييركمفييييييي ي كمييييييياب كييييييي

  ريييييييييرج إلييييييييي  خاقييييييييي  بليييييييييورو آنم

 وسييييييييييميت  لمييييييييييا تاايييييييييي  بلييييييييييورت 

 فقييييييب فييييييي  مييييييا ترييييييواع إن شييييييئج  نيييييي 

 فايييييو كيييييان فييييي  اإلمكيييييان  كميييييب منكميييييو

 ألنيييييييك مخليييييييوص بليييييييورو حهللايييييييرت 

 فما يييييييييب وايييييييييوني فالتقابيييييييييب حاليييييييييب

 فسيييييييبحانكم مااييييييي  وسيييييييبحان سيييييييبحانا 

 وال  بلييييييييرج يينيييييييي  كم اييييييييك إنسييييييييانا

 نلييييبج يايييي  وييييذا ميييين الشييييرع بروانييييا

 ياييييي  كيييييب واييييي  كيييييان ذليييييك ميييييا كانيييييا

 وقيييييييررج ويييييييذا فييييييي  الشيييييييرائ  إيمانيييييييا

 إليييييي  نيييييياظري حقييييييا وإن كييييييان إنسييييييانا

 ليقباييييييييييي  يينيييييييييييا وإن كيييييييييييان  كوانيييييييييييا

 لكيييييييان وايييييييون الييييييينقص فييييييي  إذا كانيييييييا

 ب نيييييياو كمييييييب منرييييييا مييييييا يكييييييون فقيييييين 

 فيييييييزن ذاتكيييييييم إنييييييي  وهللايييييييعتك ميزانيييييييا
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 تاييييين يايييييم ميييييا قييييين قايييييج فييييييك مسييييي را

 ظريييييرج لنيييييا مااييييي  فعاينيييييج ليييييورت 

 وسييييييييياررتكم لميييييييييا ر ييييييييييج سيييييييييراركم

 ذاتييييييي  ال وال  نيييييييا ذاتكيييييييم وميييييييا  نيييييييج

 ف خسييييييييرنا ميييييييين كييييييييان يعايييييييين سييييييييرع

 فمييييييين كيييييييان ذا كيييييييتم لسيييييييري واييييييييرو

 إذا كنييييييج ليييييي  يينييييييا  كييييييون لكييييييم ييييييينا

 وليييييييييييرج قابيييييييييي  لاتاايييييييييي  منليييييييييية

 و م تييييييي  مييييييين كيييييييب شيييييييرم اشمشيييييييم

 وائتيييييييييك باألسيييييييييما  يقييييييييينم امعريييييييييا

 و نزلترييييييييييا تب يييييييييي  الفنييييييييييا  بفنييييييييييائكم

 ووبتيييييك ييييييا يبيييييني مييييين  سيييييما  ذاتكيييييم

 ال تقييييبفييييمن كنييييج ليييي  بيييي  كنييييج  نييييج و

 

 وال  حييييييييييينا  وانتييييييييييي  منيييييييييييك ريانيييييييييييا

 وياينييييييج فيييييييك الكييييييون رمييييييزا وتبيانييييييا

 و يانييييييييج قييييييييول  إذ تاايييييييييج إحسييييييييانا

 فيييييمن كنيييييج لييييي  يينيييييا فيييييال تبييييينع ا نيييييا

 و ربحنيييييييا مييييييين كيييييييان يخفيييييييي  كتمانيييييييا

 سيييييييياق  اييييييينا روحيييييييا ليييييييني وريحانيييييييا

 و ظريييييييييركم بالحييييييييياب سيييييييييرا وإيالنيييييييييا

 ومرنتيييييييييييي  حبييييييييييييا لخياييييييييييييك مييييييييييييينانا

 واك فرسيييييييييانا تايييييييييوب وركبانييييييييياليييييييييني

 ميييين  سييييمائ  الحسيييين  خبيييييرا ومحسييييانا

 و رسييييييييياترا يينيييييييييا معينيييييييييا و وفانيييييييييا

 مالبييييييييي   يييييييييييان هللايييييييييروبا و لوانييييييييييا

  نييييا  نييييج بييييب كيييين فيييي  الخايقيييية رحمانييييا

 

فتحقق أيدك اهلل ما أشرنا إليه يف صيام ما ذكرناه من الثالثة األيام من كل شهر فهي 
ه الثالثة األيام يف حق العامة زكاة ذلك الشهر ويف يف حقنا على حد ما ذكرناه وتقبل هذ

مثل العشر يف زكاة احلبوب فإن  جمموع السنة زكاة تلك السنة وهي ستة وثالثون يوما فهي
العامة مع النفس اليت تطلب الغذاء وهي النفس النباتية ال احليوانية فإن احليوان ما يطلب 

باتا فال ختلط بني احلقائق وهلذا جوزوا من حيث الغذاء من كونه حيا وإمنا يطلبه من كونه ن
امتنعوا يف زمان الصوم من استعمال ما ينمون به وهو الغذاء ورمحهم اهلل تعاىل بالسحور 

إذا تسحر ورغب اهلل يف أكلة  شيءعوضا من أكل بالنهار فما نقص الصائم من غذائه 
ه حق من اهلل فإن ترك العبد السحور ومساه غذاء حىت ال يكون للنفس النباتية مقال يطلب

السحور تعني عليه من النفس طلب حقها ومن اهلل الذي أمره بإيصال حقها إليها فإن املكلف 
وكما فرقنا بيننا وبني أهل الكتاب يف أكلة السحور  مأمور أن يؤدي إىل كل ذي حق حقه

صومهم من هذه وكان االعتبار يف سحورنا غري ما تعتربه العامة لذلك كان صومنا خيالف 
اجلهة فنحن مشاركون هلم فيما تطلبه النفس النباتية منا ومنهم وهم ال يشاركوننا فيما خيتص 
بالنفس الناطقة اليت هي العقل من إيصال احلق إىل مستحقه فإن لنفسك عليك حقا وهو أشد 
حقوق األكوان بعد حق اهلل عليك ألن خصمك بني جنبيك وما من حق لكون من األكوان 

لى أحد إال وهلل فيه حق على ذلك الكون فاحفظ نفسك فإذا كان غدا يف موطن اجلزاء ع
والتجلي ظهر الفرق بني الفرق والتفاضل فكم بني نفس حتشر بنعوت إهلية وبني نفس حمرومة 
من ذلك فتصرف قيمتها يوم القيامة إىل ما كانت صرفتها يف الدنيا من االنكباب على ما 
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لطبيعية من االتساع فيما هو فوق احلاجة فال فرق بينه وبني سائر تطلبه هذه النشأة ا
 ورمبا أكثر احليوان إذا اكتفى ما له مهة يف املستأنف. احليوانات وهذا هو اإلنسان احليوان

 [ صوم أيام الثالثة البيض] من جعل الثالثة األيام من كل شهر 

ام ثالثة أيام من صي" :نه قالأ خرج النسائي من حديث جابر بن عبد اهلل عن النيب 
ور حق ذا ظهأيام البيض ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة فه" كل شهر صيام الشهر

امها تسمى يض وأيالب يف خلق وهو ظهور الشمس ال عينا يف القمر ليايل إبداره وهي الليايل
لمة ظياما إلزالة أ ليهاليا األيام البيض ألن الليل من أوله إىل آخره ال يزال فيها منورا فجعل

 شيء يها كلفتتر الليل وطلوع الشمس بوساطة القمر مكمال فجعلها شهادة وكانت غيبا يس
من أعدائه  يل فهوالل فصار يظهر فيها كل ما كان مستورا بظلمة الليل فالنهار وإن كان ولد

 .[14التغابن:]﴾مك لك  اك يق ىق يف ىف﴿ألنه ينفره أبدا قال تعاىل 

 يييييييييييييييا حييييييييييييييذرى ميييييييييييييين حييييييييييييييذرى

 

 لييييييييييييييو كييييييييييييييان ي نيييييييييييييي  حييييييييييييييذرى 

 

فظهور  فالنهار ولد عاق ال يزال يطرد أباه ويهججه ليال وهنارا على قدر ما يقدر عليه
الشمس يف مرآة القمر ظهور حق يف خلق ألن النور اسم من أمساء اهلل تعاىل فظهر بامسه النور 

 يئ ىئ ﴿فهو جملى لنور الشمس  ﴾  نئ مئ زئ رئ ﴿يف ظهور القمر قال تعاىل 
فإن النور احلق هو سبحانه فإنه املمد بالنورية لكل منور والسراج نور ممدود  [16:نوح]﴾رب

 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 

ىل يف قوله إىل اهلل وهو حرف غاية وهو انتهاء املطلوب فتضمنت حرف إىل ذلك وجعله بإ
أن يكون له سعى من نفسه إىل اهلل فإن مشى يف الظلمة فإنه ال يبصر  البدإىل أن املدعو 

مواقع اهللكة يف الطريق فتحول بينه وبني الوصول إىل اهلل الذي دعاه إليه حبفرة يقع فيها وبئر 
حائط يضرب يف وجهه فيصرفه عن مطلوبه أو الطريق املوصلة إليه  يتردى فيها أو شجرة أو

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 

عه سراجا منريا يتبني لذلك املدعو بالسراج الطريق الوصول إليه ملا دعاه فجعل احلق شر
 جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن ﴿املوصلة إىل من دعاه إليه فقال تعاىل 

أي بأمره مل يكن ذلك من نفسك وال من عقلك ونظرك  [46-45االحزاب:]﴾  حي
أي يظهر به للمدعو ما مينعه من الوصول فيجتنبه على بصرية  [46االحزاب:]﴾ مي خي﴿

فجعل لنا سهما مما وصفه به  [108يوسف:]﴾ يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت ﴿ل كما قا
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 احلق من صفة السراج املنري فهو نور ممدود بإمداد إهلي ال بإمداد عقلي.
سبوا ح ال تلصحيامث إن احلق سبحانه ملا كان من أمسائه تعاىل الدهر كما ورد يف 

 مسا من أمساءلدهر ااون ي دهر الكالدهر فإن اهلل هو الدهر فأمر بتنزيه الزمان من حيث ما مس
عجم من روف املحعين اهلل تعاىل فصار لفظ الدهر من األلفاظ املشتركة كما ننزه احلروف أ

 [6]التوبة:﴾  جغ مع  جع مظ حط ﴿حيث إهنا كتب هبا كالم اهلل تعاىل وعظمناها فقال 
ما جعلها فا فلووحر وهنانا أن نسافر باملصحف إىل أرض العدو وما مسع السامع إال أصواتا

أن صيام األيام "نا خمربا ل كالمه أوجب علينا تنزيهها وتقديسها وتعظيمها فقال النيب 
وله وهو ق لدهرمن باب اإلشارة ما هو صيامكم فأضاف الصوم إىل ا "البيض صيام الدهر

 تعاىل الصوم يل.
 يف لشمسثل اوملا جعله صيام الدهر وأنت الصائم يف هذه األيام كان الدهر كم
ىل ضاف إم املظهورها يف القمر وكان القمر كاإلنسان الصائم وكان نور القمر كالصو

على  ما قاللق كخاإلنسان إذا كان هو حمل وهو جملى الدهر تعاىل فهو صوم حق يف صورة 
 إهلي يف خلق هو نطقبد ففالقائل اهلل والسماع متعلق بلفظ الع لسان عبده مسع اهلل ملن محده

 هلل على لسانكالم ابعلق ت يف هذه احلال ال قول العبد فالسمع على احلقيقة إمنا فهو قول اهلل
ل شهر كن أول مغرر العبد الذي هو جمرى احلروف املقطعة فينبغي لنا صح نفسه أن يصوم ال
ر وهو صوم ر اآلخعتباعلى نية ما ذكرناه لك من االعتبار ويصوم األيام البيض على هذا اال

قوم مقامه  من يما مثفله  شيءق فلك جزاء احلق ال اجلزاء الذي يليق بك وكل النيابة عن احل
لى ابة إهلية وجما بنيثل هلأن يكون جزاء له وكذلك هذا الصائم هبذا احلضور فإنه يف عبادة ال م

صائم ذا الزاء هلفال ج شيءكما كان الدهر ظرف كل  شيءاسم إهلي يقال له الدهر فله كل 
ونه صائما كبسبب  زاؤهذا كان جماله وهلذا قال وأنا أجزي به معناه إنا جغري من تاب عنه إ

ا بيض ومال يامحبق شهودي مشهود له ما هو للحق ال للعبد فقد عرفتك كيف تصوم األ
كما  ن اهللخذ عما تريد أن تشرع فيها وهي صفة كمال العبد يف األحتضره يف نفسك عند

اهر سم الظن االيف أخذه النور من الشمس م مالكان القمر يف هذه األيام موصوفا بالك
هو جملى ولسرار ايلة لللخلق فإن له أيضا كماال آخر يف الوجه اآلخر منه من االسم الباطن 

اته خالص ذن حيث مصه يف تلك الليلة من غري إمداد يرجع إىل اخللق بل هو يف السرار مبا خي
 م.مور به شرعا وقد تقدله وهو الذي أشرنا إليه يف صوم سرر الشهر املأ

 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 
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لى رب العاملني قلت يوم اإلثنني ويوم اخلميس قال ذانك يومان تعرض فيهما األعمال ع
فاعلم إن أمساء األيام اخلمسة جاءت بأمساء العدد أوهلا  فأحب إن يعرض عملي وأنا صائم

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 

ضا يف موضعه من هذا الباب فيوم اإلثنني آلدم صلوات اهلل عليه ويوم اخلميس خيتص هبن أي
اجلمعية يف األمساء وجوامع الكلم فكما إن آدم علم  فجمع بني آدم وحممد  ملوسى 

أويت جوامع الكلم واألمساء من الكلم فتلبس بيوم اإلثنني الذي  األمساء كلها كذلك حممد 
وعلى مجيع النبيني الرفق  ة وأما موسى فجمع بينه وبني حممد هو خاص بآدم هلذه املشارك

موسى يف ليلة  أرسله اهلل َرح َمًة ل ْلعاَلم نَي وكان وهو الذي تطلبه الرمحة وكان النيب 
ومبن اجتمع من األنبياء عليهم السالم مل يأمره أحد من  اإلسراء ملا اجتمع به رسول اهلل 

ملا فرض اهلل علينا يف تلك الليلة مخسني صالة  ق بأمته إال موسى األنبياء وال نبه على الرف
فتهمم بنا  فما سأله أحد من األنبياء ملا رجع عليهم ما فرض اهلل على أمتك إال موسى 

 مخسني صالة قال له موسى  دون سائر األنبياء عليهم السالم فلما قال له رسول اهلل 
 زلت أرجع بني ريب تبارك وتعاىل وبني موسى  احلديث وفيه فما راجع ربك يف ذلك

حىت فرضها مخسة يف العمل وجعل أجرها أجر مخسني فنقص من التكليف وأبقى األجر على 
فلما مجع بينه وبني موسى يف صفة الرفق بنا تلبس معه بيوم اخلميس  ما كان عليه يف األصل

عليه من العلم ويتذكر مبوسى  وكان يتذكر بآدم يف صوم اإلثنني ما هو الذي هو ملوسى 
يف صوم اخلميس الرمحة اليت أرسل هبا للعاملني ومها يف حال ال يأكالن وال يشربان فيه ألهنما 

اجلسمي الذي يطلب الغذاء بل مها يف برزخ ال  النشءقد فارقا احلياة الدنيا وما مها يف عامل 
ملشاركة فيما ذكرناه أن يتلبس يف ملا وقعت بينه وبينهما ا غذاء فيه بني النشأتني فأراد 

 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 

وهو الصوم الغذاء فحسب حىت يكون تركه ذلك عمال مشروعا فتلبس بصفة هي للحق 
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 



275 
 

يوم اجلمعة إال ال يصم أحدكم " :قال رسول اهلل  :خرج مسلم قال أن يصام قبله أو بعده
دخل  وخرج البخاري عن جويرية بنت احلارث أن النيب  ."أن يصوم قبله أو يصوم بعده

أُصمت  أمس قالت ال قال تريدين أن تصومي غدا " :عليها يوم اجلمعة وهي صائمة فقال
 ."قالت ال قال فافطرى

لصورة وهو آدم اعلم أن يوم اجلمعة هو آخر أيام اخللق وفيه خلق من خلقه اهلل على ا
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 الذي ينظر إليه 

ن اجلمع بني الصورتني من األمساء اإلهلية وملا مجع اهلل خلق اإلنسان فيه مبا أنشأه تعاىل عليه م
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 

عليه وإن حملها الذي هلا  جعله أوسع من رمحته تعاىل فإن رمحته ال تسعه سبحانه وال تعود
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 

هلية وهو لفظ العروبة زينة أعلى من زينة اهلل فأطلق اهلل عليه امسا على ألسنة العرب يف اجلا
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 

ا كان أكمل صورته فلم يبق لالقتدار اإلهلي كمال خيلقه إذ ال أكمل من صورة احلق فلم
األيام وخلق فيه أكمل املوجودات وخصه اهلل بالساعة اليت ليست لغريه من األيام والزمان 

من األزمان إال ليوم اجلمعة وهي  لشيءكله ليس سوى هذه األيام فلم حتصل هذه الساعة 
جزء من أربع وعشرين جزء من اليوم وهي يف النصف منه وهو املعرب عنه بالنهار فهي يف 

اليوم ويف باطن اإلنسان ألن ظاهر اإلنسان يقابل باطن اليوم وباطن اإلنسان يقابل  ظاهر
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 

ين واستقبال هذا النزول بالقيام الكوين واجب يف الطريق أدبا إهليا وهذا النزول يف الليل الربا
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 

فاإلنسان كامل بربه ألجل  لكمال كاستعداد اإلنسان وما هو مث مما قبله غري اإلنساناستعداد ا
الصورة ويوم اجلمعة كامل باإلنسان لكونه خلق فيه وما خلق فيه إال يف الساعة املذكورة فيه 

أشرف ساعاته واحلكم فيها للروح الذي يف السماء السادسة وهي مساء العدل واالعتدال  فإهنا
مال الباطن فإن سلطان هذا اليوم هو الروح الذي يف السماء الثالثة وله االستبداد صفات وك
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التام يف يومه يف الساعة األوىل منه والثامنة فهو احلاكم بنفسه جتليا وسائر ساعاته جيري 
 حكمه فيه بنوابه والعلم أكمل الصفات فخص األكمل باألكمل.

ثل له قد ممن ال ولية  مثل له يف نفي املثوالصوم ال مثل له يف العبادات فأشبه من ال
وهو ما بينهما إذا كان هو   حك جك مقو اتصف بصفتني متقابلتني من وجه واحد 

ان إمنا كوحدة املوصوف وكذلك هو بني الظاهر والباطن وهاتان الصفتان يف املعىن وا
سم الباطن ا وانهعكم االنقسام فيما ظهر عنها من احلكم فأطلق عليها اسم الظاهر لظهور احل
ي معقول هاليت  سبيةخلفاء سببه فهما نسبتان له فلما مل يكن بد من إثبات هذه الصفة الن

 يفآخرية ية وحكمها غري معقول حكم املوصوف مل يكن بد من إثباهتا وكل حكم له أول
ان فيما ال ئه طرفنتهااحملكوم عليه فهو األول واآلخر من حيث املعىن واحد ومن ابتدائه وا

 .ينقسم
ه أو يوما ما قبلم يووملا كان األمر على ما قررناه كان من أراد أن يصوم اجلمعة يصو

ذ كان ليس يلته إام لبعده وال يفرده بالصوم ملا ذكرناه من الشبه يف صيام ذلك اليوم وقي
 يفرد م أن اله حككمثله يوم فإنه خري يوم طلعت فيه الشمس فما أحكم علم الشرع يف كون

م لفت فيه األمذي اختم الوال ليلته بالقيام تعظيما لرتبته على سائر األيام وهو اليو بالصوم
ناسبته الكمالية فإنه مل مد  حملفهدانا اهلل ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه فما بينه اهلل ألحد إال

وا مل يكونهنم ألم عنه ق هلأكمل األنبياء وحنن أكمل األمم وسائر األمم وأنبيائها ما أبان احل
هم دوننا يف كمالنا وأمم من املستعدين له لكوهنم دون درجة الكمال أنبياؤهم دون حممد 

ني الساعة اليت فيها ع فاحلمد هلل الذي اصطفانا فنحن حبمد اهلل يوم اجلمعة ورسول اهلل 
صوم لى سائر األمم والع اليت هبا فضل يوم اجلمعة على سائر األيام كما فضلنا حنن مبحمد 

معة مبا هو وم اجلوم يهلل من وجه التنزيه والصوم لإلنسان عبادة وموضع االشتراك الصوم فص
لصوم هلل ايكون  ح أنصمنه هلل وصوم اليوم املضاف إليه مبا هو للعبد منه إذ بصيام العبد 

 .  حق مف خفوبصيام اليوم املضاف إىل يوم اجلمعة صح صوم يوم اجلمعة 
 عليهم السالم صيام داود ومريم وعيسى

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 

صوم يوم وفطر يوم فتجمع ما بني ما هو  وكذلك صوم داود مقسومة بني رب وعبد 
وملا رأى بعضهم أن حق اهلل أحق مل ير التساوي بني ما هو اهلل وما هو  لك وما هو لربك

للعبد فصام يومني وأفطر يوما وهذا كان صوم مرمي عليها السالم فإهنا رأت أن للرجال عليها 
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يف الصوم يف مقابلة تلك الدرجة وكذلك كان فإن  درجة فقالت عسى اجعل هذا اليوم الثاين
شهد هلا بالكمال كما شهد به للرجال وملا رأت أن شهادة املرأتني تعدل شهادة  النيب 

الرجل الواحد فقالت صوم اليومني مين مبنزلة اليوم الواحد من الرجل فنالت مقام الرجال 
عليه نفسه فقد غلبت عليه  بذلك فساوت داود يف الفضيلة يف الصوم فهكذا من غلبت

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 

ليل فال ينام وكان برهبا كعيسى بن مرمي ولدها فإنه كان يصوم الدهر وال يفطر ويقوم ال
يف ليله  ﴾ مب خب حب جب هئ ﴿ظاهرا يف العامل باسم الدهر يف هناره وباسم القيوم الذي 

وما قيل ذلك يف نيب  [17املائدة:]﴾ ري ٰى  ين ىن نن من ﴿فادعى فيه األلوهية فقيل 
 قبله فإنه غاية ما قيل يف العزير إنه ابن اهلل ما قيل هو اهلل فانظر ما أثرت هذه الصفة من خلف

 ٰى  ين ىن نن من ﴿حجاب الغيب يف قلوب احملجوبني من أهل الكشف حىت قالوا 
فنسبهم إىل الكفر يف ذلك إقامة عذر هلم فإهنم ما أشركوا بل قالوا هو اهلل واملشرك  ﴾ ري

 نن من زن رن مم ام ﴿من جيعل مع اهلل إهلا آخر فهذا كافر ال مشرك فقال تعاىل 
عيسى جملى ونبه عيسى على هذا فوصفهم بالستر واختذوا ناسوت  ﴾ ري ٰى  ين ىن

 نئ مئ  زئ رئ ّٰ﴿املقام فيما أخرب اهلل تعاىل تثبيتا هلم فيما قالوا فقال املسيح 
 يب ىب نب مب زب رب ﴿فقالوا كذلك نفعل فعبدوا اهلل فيه مث قال هلم  [72املائدة:]﴾ىئ
أي حرم اهلل عليه كنفه الذي يستره واهلل قد وصفهم بالستر  [72املائدة:]﴾  مت  زت رت

وصفهم بالكفر فهي آية يعطي ظاهرها نفس ما يعطي ما هو عليه األمر يف ذلك حيث 
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.
 رمىت تكون ليلة القد

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 سنة هذا 

 يت ىت نت ﴿معىن غريب مل يطرق أمساعكم إال يف هذا النص مث يتضمن معىن آخر وهو أهنا 
ري حتديد وإن كان الزائد على ألف شهر غري حمدود فال يدري حيث من غ [3]القدر:﴾  رث

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 

له من املوت ولكن ال  البدالعمر اجملهول وإن كان توقيت كمن يتعدى العمر الطبيعي يقع يف 
يدري هل بعد تعدية العمر الطبيعي بنفس واحد وبآالف من السنني فهكذا ليلة القدر إذا مل 
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 تكن حمصورة كما قدمنا.
 ذي جعله اهللقمر الى الواعلم أن الشهر هنا باالعتبار احلقيقي هو العبد الكامل إذا مش

 يث جرمه مظهرر من حالقمائه ليكون هو تعاىل املراد ال جرم القمر فنورا فأعطاه امسا من أمس
إذا انتهى فعشرين ونية من مظاهر احلق يف امسه النور فيمشي يف منازل عبده احملصورة يف مثا

عىن دائما ريق املطمن  مسي شهرا على احلقيقة ألنه قد استوىف السري واستأنف سريا آخر هكذا
يف  ن العبد ميشيكما إ عاىلتلكائنات ال يتناهى فله الدوام بإبقاء اهلل أبدا فإن فعل احلق يف ا

 ال حملمد ليست إويلة منازل األمساء اإلهلية وهي تسعة وتسعون التاسع والتسعون منها الوس
اس اإلنسان عض النيه بوالثمانية والتسعون لنا كالثمانية والعشرين من املنازل للقمر ويسم

تر وية فإن اهلل للوتر خفاهاملائة ألهنا يف األصل مائة اسم لكن الواحد أ املفرد والعشرين مخس
 يةل القمر مثانى منازعل نا منبهنيحيب الوتر فالذي أخفاه وتر والذي أظهره وتر أيضا وإمنا قل

خالط ربعة أأمن  وعشرين منزلة ألهنا قامت من ضرب أربعة يف سبعة ونشأة اإلنسان قامت
ضرب  ان منمن حياة وعلم وإرادة وقدرة وكالم ومسع وبصر فكمضروبة يف سبع صفات 

ر لنور له إظهاألن ا لنورااجملموع بعضه يف بعضه اإلنسان ومل يكن له ظهور إال باهلل من امسه 
سري بر إال ا ظهاألشياء وهو الظاهر بنفسه فحكمه يف األشياء حكم ذايت كذلك الشهر م

فيها  فإذا انتهى [39:يس]﴾  مغ جغ مع ﴿ل تعاىل القمر من حيث كونه نورا يف املنازل قا
فرة وهلل ال منافليه سريه فهو الشهر احملقق وما عداه مما مسي شهرا فهو حبسب ما يصطلح ع

اب يف نعت الكت ا هذتعاىل يف كل منزلة من العبد ينزهلا اسم النور حكم خاص قد ذكرناه يف
يلة النصف وهي ل بدارسلوكني ليلة اإلالسالك الداخل والسالك اخلارج أيضا والفاصل بني ال

 يه كامل أبدافالنور نه ومن مثانية وعشرين ليلة الرابع عشر من الشهر احملقق وليلة السرار م
هني بزيادة  الوجيفإما فإن له وجهني والتجلي له الزم ال ينفك عنه فأما يف الوجه الواحد و

جهان ه له ون كونزيادة والنقص ممنه وله ال البدونقص يف كل وجه فله الكمال من ذاته 
 :مو هو حلكمة قدرها العزيز العليفكلما زاد من وجه نقص من وجه آخر وه
 وفيييييييي  كفتيييييييي  ميزاننييييييييا لييييييييك يبييييييييرو

 إذا راحيييييييج إحيييييييناوما  يييييييا   ختريييييييا
 

 و نيييييييج لسيييييييان فيييييييي  إن كنيييييييج تعقيييييييب 

 و نييييييييج لمييييييييا فيرييييييييا تميييييييييب وتسييييييييفب
 

لليل شبيه بالغيب والتقدير ال وجعل سبحانه إضافة الليل إىل القدر دون النهار ألن ا
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 

لق فهي ليلة يفرق فيها غيب إىل شهادة بالنسبة إىل اهلل ومن عدم إىل وجود بالنسبة إىل اخل
ُكلُّ َأم ر  َحك يم  فينزل األمر إليها عينا واحدة مث يفرق فيها حبسب ما يعطيه من التفاصيل كما 
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تقول يف الكالم إنه واحد من كونه كالما مث يفرق يف املتكلم به حبسب أحوال الذي يتكلم 
سام الكالم مع وحدانيته به إىل خرب واستخبار وتقرير وهتديد وأمر وهني وغري ذلك من أق

: فهي ليلة مقادير األشياء واملقادير ما تطلب سوانا فلهذا أمرنا بطلب ليلة القدر وهو قوله 
 البدكما يستقبل القادم إذا جاء من سفره واملسافر إذا جاء من سفره ف "التمسوها لنستقبلها"

بلوه واجتمعوا به دفع إليهم ما له إذا كان له موجود من هدية ألهله الذين يستقبلونه فإذا استق
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 

ا دائرة منتقلة يف الشهور وعالمتها حمو األنوار بنورها وجعله ويعطيه ال حتجري عليه يف ذلك
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 

سية ملا عم هذا التعميم وكذلك احلج سواء وكذلك الزكاة فإن حوهلا ليس بالشهور الشم
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 

وإمنا حمى نور الشمس من  عم كل من زكى فيه ومن مل يزككلهم يف بركة زكاة كل يوم ي
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 

ن حمو نور الشمس لنورها كنور الكواكب مع ظهور كان يدعو به يف الليلة لو عرفها فإ
الشمس ال يبقى هلا نور يف العني وهبذا يتقوى مذهب من جيعل الفجر محرة الشفق لقوله 

أي إىل مطلع الفجر فذلك القدر هو الذي يتميز به حد  [5القدر:]﴾  ىل مل يك ىك ﴿تعاىل 
در من نور الشمس وإمنا هو نور الليل من النهار الفجر الطالع ما هو ذلك الفجر يف ليلة الق

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 

عاع الشمس مل يكن له شعاع كذلك الشمس هلا من نور ذاهتا شعاع فإذا حمت ليلة القدر ش
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 

ع له وإمنا ذكرت لك ذلك لتعلم بأي نور تستنري يف صبيحة ليلة القدر فتعلم إن ال شعا
وأنزل األنوار ما يفتقر إىل مادة وهو املصباح  ﴾ جب  هئ مئ﴿احلكم يف األنوار كلها ملن 
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فإذا أنزل احلق نوره يف التشبيه إىل مصباح وهو نور مفتقر إىل مادة متده وهي الدهن فما هو 
ار أقرب إىل التشبيه وأعلى يف التنزيه وإمنا أعلمنا احلق بذلك وجاء بكاف أعلى منه من األنو

إىل آخر اآلية أعالما أنه نور كل نور بل هو كل نور  [35النور:]﴾هب﴿قوله  الصفة يف
 . . وكذلك كان "واجعلين نورا" :يقول وشرع لنا طلب هذه الصفة فكان 

 وصل يف فصل ما يكون عليه املعتكف يف نهاره

هي صفة هي هلل وبمن أراد اإلقامة مع اهلل أن يقيم معه  أمر رسول اهلل  :اعتباره
هلل قيل لرسول ا اهلل ة أهلإال اهلل وهذه حال شيءالصوم ليكون مع اهلل باهلل هلل فال يرى منه 

 هم وعن عيون به عن غيبونيأي لتحققهم باهلل  من أولياء اهلل قال الذين إذا رأوا ذكر اهلل
و هذكرات وهذا يات املاآل لق فإذا رآهم الناس مل يروا غري اهلل فتذكرهم باهلل رؤيتهم مثلاخل

نا أنه عاىل دعاءه فأخربتيف دعائه واجعلين نورا فأجاب اهلل  سأله رسول اهلل  املقام الذي
فجعله  [46-45االحزاب:]﴾ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين﴿بعثه إىل الناس 

ر ومن كان ي النوإلهلربه واجعلين نورا فأكون بذايت عني االسم اقوله ل نورا كما سأل فإن
يراه ما  قي ملنما باحلق مسعه وبصره ولسانه ويده ورجله وال ينطق عن اهلوى فما هو هو و

لفاء من املؤمنني اخل باهلل يرى إال اهلل عرف ذلك الرائي أو مل يعرفه هكذا يشاهدونه أهل العلم
 [42النمل:]﴾مغ جغ﴿بصفات من استخلفها قالت بلقيس يف عرشها يظهر يف العامل والسوقة 

د ربه عن ن ليماوما كان إال هو ولكن حجبها بعد املسافة وحكم العادة وجهلها بقدر س
ٌء ممن َشي   ْثل ه  وأي مسافة أبعد من َلي َس َكم   ﴾ مغ جغ ﴿فهذا حجبها أن تقول هو هو فقالت 

 هن من خن  حن﴿ل فقال قمثلكم عن أمر اهلل قيل له  إمنا أنا بشر مثله أشياء قال الكامل 
وكان  ملأمورقل اوهبذا علمنا أنه عن أمر اهلل ألنه نقل األمر لنا كما ن [110الكهف:]﴾جه

  ين ىن نن من﴿من أمته فقالوا  هذا القول دواء للمرض الذي قام مبن عبد عيسى 
عاىل تاهلل  الا وهلذا قوفاهتم علم كثري حيث قالوا ابن مرمي وما شعرو [17املائدة:]﴾ري ٰى

عرفون به من يفما يسموهنم إال مبا  [33الرعد:]﴾ جغ مع﴿يف إقامة احلجة على من هذه صفته 
طلب منهم  س الذيه لياألمساء حىت يعقل عنهم ما يريدون فإذا مسوهم تبني يف نفس االسم أن

اخلصوص  يح يفحالص وإمنا قلنا هو هو ملا يعطيه الكشف الرسول املبعوث إليهم أن يعبدوه
عبده كان  ذا أحبإهلل اواالميان الصريح يف العموم كما ورد به اخلرب النبوي اإلهلي من أن 

ل احلق لذي جعرة اوذكر قواه وجوارحه واإلنسان ليس غري هذه األمور املذكو مسعه وبصره
ن مرفت هويته عينها فإن كنت مؤمنا عرفت مبن أنت وإن كنت صاحب شهود صحيح ع

ملؤمن ايكون  حىت أكثر من هذا البيان النبوي عن اهلل ما يكون يف قوة اإلنسانشاهدت و
 .صاحب حال عيان فيعرف عند ذلك من هو عني هذه األكوان واألعيان
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 احلج وأسراره

 الحييييييي  فييييييير  إلرييييييي  ياييييييي  النيييييييا 

 فيييييييير  ياينييييييييا ولكيييييييين ال نقييييييييوم بيييييييي 

 فيييييييييييمن حرميييييييييييج بيييييييييييمحرام تايييييييييييرنكم

 نيتيييييييييك حالتييييييييي  فييييييييي  كيييييييييب منزلييييييييية

 لاييييييييرحمن ميييييييين ك ييييييييبفييييييييي  اإلاابيييييييية 

 فيييييي  العبييييياناج مييييين ليييييوم ومييييين لييييياة

 وفيييييي  ال ييييييواف معييييييان لييييييي  يشييييييبررا

 إنيييييييي  قتيييييييييب خالخيييييييييب كافييييييييج برييييييييا

 وفييييي  المحلييييييب شييييييرع الفييييييرن ناسييييييب 

   خلليييييييييي  فيييييييييي  ب يييييييييين يرنتيييييييييي 

 وكييييين مييييي  الفيييييرق فييييي  امييييي  بمزنليييييف

 ميييييييين حيييييييي    ال بييييييييا  كييييييييان كميييييييين

 فييييي  ييييييوم اييييييم شييييينين الحييييير فيييييايتبروا

 وكييييييين إذا  نيييييييج نبيييييييرج األميييييييور بييييييي 

 احييييييييذر شييييييييرونا سيييييييياف  ييييييييم نائاييييييييةو

 وفيييي  منيييي  فييييانحر القربييييان فيييي  لييييفة

 وترييييييييييية الييييييييييذاج ال شييييييييييف  يزلزلرييييييييييا

 ي ريييييييييية النشييييييييير معسيييييييييوب مقباريييييييييا

 مكاومييييييية باليييييييذي نالتييييييي  مييييييين ليييييييفت 

 

 مييييين يرييييين واليييييننا المنعيييييوج بالناسييييي  

 وواايييب الفييير   ن ناقييي  ياييي  الييير  

 يييييييين كيييييييب حييييييياب بميسيييييييار وإفيييييييال 

 ميييييييين المنييييييييازب بالعيييييييياري وبالكاسيييييييي 

 بيييييييييييين ليييييييييييينن  واليييييييييييييا بنعييييييييييييج ي

 ومييييين ليييييالو وحكيييييم الايييييون والبييييي  

 إال تييييييييييييييرنن رب الايييييييييييييين والنييييييييييييييا 

 ينييييييين ال يييييييواف و قيييييييرا  ووسيييييييوا 

 رميييييييي  الامييييييييار لخنييييييييا  بوسييييييييوا 

 ييييييييييوم الوقييييييييييوف بييييييييييمذالب وإبييييييييييال 

 فميييييا ياييييييك بيييييذاك الفيييييرق مييييين بييييي  

 سيييييييييع  لظامتيييييييييي  بهللاييييييييييو  نبييييييييييرا 

 فيمييييييييا تفييييييييوع بيييييييي  لاخاييييييييق  نفاسيييييييي 

 مييييييييا بييييييييين يقييييييييب إلريييييييي  وإحسييييييييا 

 ك سيييييييييييييقف وشيييييييييييييما  إذا سيييييييييييييعيج

 تيييييني  بريييييا ينييييين ذاك النحييييير بالقاسييييي 

 ملييييييييييونة بييييييييييين حفيييييييييياظ وحييييييييييرا 

 محفوفيييييييييية ببرييييييييييار الييييييييييرو  وا  

 ومييييييا يكييييييون لييييييذاك الكاييييييم ميييييين آسيييييي 

 

اعلم أيدك اهلل أن احلج يف اللسان تكرار القصد إىل املقصود والعمرة الزيارة وملا نسب 
  خف حف جف مغ جغ﴿ هيم اهلل تعاىل البيت إليه باإلضافة يف قوله خلليله إبرا

  من زن رن مم ام يل﴿وأخربنا أنه أول بيت وضعه للناس معبدا فقال  [125البقرة:]﴾مف
 ﴾   جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئيي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

 يل ىل﴿جعله نظريا ومثاال لعرشه وجعل الطائفني به من البشر كاملالئكة  [96ال عمران:]
تبارك وتعاىل وثناؤنا على اهلل يف أي بالثناء على رهبم  [75الزمر:]﴾ ىم  مم خم حم جم

طوافنا أعظم من ثناء املالئكة عليه سبحانه مبا ال يتقارب ولكن ما كل طائف يتنبه إىل هذا 
وذلك أن العلماء باهلل إذا قالوا سبحان اهلل أو احلمد هلل أو ال إله إال اهلل إمنا  الثناء الذي نريده



282 
 

ذكرونه بكل جزء ذاكر اهلل يف العامل وبذكر أمسائه يقولوهنا جبمعيتهم للحضرتني والصورتني في
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 

هم أهل اهلل وخاصته فهم نائبون عنه يف الثناء  فإهنم أهل القرآن وأهل القرآن رسول اهلل 
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 

فأضاف الكالم إليه ال إىل  [6التوبة:]﴾  جغ مع  جع مظ حط ﴿ الكوين قال تعاىل لنبيه 
 .نبيه 

مل يسعه  عه حنيه وسوملا جعل اهلل تعاىل قلب عبده بيتا كرميا وحرما عظيما وذكر أن
متر عليه  ر اليتواطمساء وال أرض علمنا قطعا إن قلب املؤمن أشرف من هذا البيت وجعل اخل

ا يستحقه من به مب وافالط كالطائفني وملا كان يف الطائفني من يعرف حرمة البيت فيعامله يف
وألسنة  الهية افلةالتعظيم واإلجالل ومن الطائفني من ال يعرف ذلك فيطوفون به بقلوب غ
متر على  ر اليتواطبغري ذكر اهلل ناطقة بل رمبا يطوفون بفضول من القول وزور وكذلك اخل
ى أي به عل طائفقلب املؤمن منها مذموم ومنها حممود وكما كتب اهلل طواف كل طائف لل

ظهر حكمها ا مل يمنها حالة كان وعفا عنه فيما كان منه كذلك اخلواطر املذمومة عفا اهلل ع
حلق قلب العبد ا ية ففيإلهلعلى ظاهر اجلوارح إىل احلس وكما إن يف البيت ميني اهلل للمبايعة ا

ليمني ارتبة مأين سبحانه من غري تشبيه وال تكييف كما يليق جبالله سبحانه حيث وسعه و
نه كثر إحاطة فإلما وأظم عمنه على االنفراد منه سبحانه ففيه اليمني املسمى كلتا يديه فهو أع

 .هبعرفة ن املحمل جلميع الصفات وارتفاعه باملكانة عند اهلل ملا أودع اهلل فيه م
مث إن اهلل تعاىل جعل لبيته أربعة أركان لسر إهلي وهي يف احلقيقة ثالثة أركان ألنه 

مكعب الركن الواحد الذي يلي احلجر كاحلجر يف الصورة مكعب الشكل وال جل  شكل
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 

مين والنفسي املكعب الذي يف احلجر ال غري وليس للخاطر الشيطاين احلجر وامللكي الركن الي
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 

اطر الشيطاين للركن العراقي ألن الشارع شرع أن يقال عنده للخاطر النفسي وإمنا جعلنا اخل
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 

العصمة اليت أعطاهم وألبسهم إياها فليس لنيب إال ثالثة رسله وأنبياءه من سائر املؤمنني ب
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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 

واطر وزادوا باخلاطر الشيطاين العراقي فمنهم من خطر له خاطر قبيح وألكثر األولياء هذه اخل
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 

ليها قامت نشأته كقيام البيت اليوم على أربعة أركان اهلل القلب على أربع طبائع حتمله وع
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 

خرة حتمله مثانية األربعة اليت ذكرناها واألربعة األربعة األخر وكذلك يكون القلب يف اآل
ك فإن قلت فهي موجودة اليوم الغيبية وهي العلم والقدرة واإلرادة والكالم ليس غري ذل

ذا جعلتها يف اآلخرة قلنا وكذلك الثمانية من احلملة موجودون اليوم يف أعياهنم لكن ال فلما
فات اليت ذكرناها ال حكم ينفذ هلم يف حكم هلم يف احلمل اخلاص إال غدا كذلك هذه الص

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 

ال يعجز السعيد عن تكوين معلومه إال يف اآلخرة والقدرة ال ينفذ حكمها إال يف اآلخرة ف
يريد حضوره إال حضر وكالمه نافذ فما يقول  بشيءوإرادته غري قاصرة فما يهم  شيء

كن إال ويكون فالعلم له عني يف اآلخرة وليس هذا حكم هذه الصفات يف النشأة  لشيء
ن والبيت الدنيا مطلقة فاعلم ذلك فاإلنسان يف اآلخرة نافذ االقتدار فاهلل بيته قلب عبده املؤم

 رنمم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق ﴿ بيت امسه تعاىل والعرش مستوي الرمحن فـ
كما أنه  [7االعلى:]﴾  حص مس خس حس جس ﴿فـ  [110االسراء:]﴾  ٰى ين ىن نن من زن
فإنه أخفى  [110االسراء:]﴾  ني مي زي  ري ﴿وأصفى وهو قوله  [7طه:]﴾ ري ٰى ين﴿

ني للطرفني واملميز هلما هو أخفى منهما من السر أي أظهر فإن الوسط احلائل بني الطرفني املع
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 

لة ما بني االسم اهلل واالسم ال يعقل ما هو أي ال يعقل ماهيته فبني القلب والعرش يف املنز
ولكن ما أنكر أحد اهلل وأنكر  [110االسراء:]﴾ مم ام  يل ىل مل يك ﴿الرمحن وإن كان 

فكان مشهد األلوهة أعم إلقرار اجلميع هبا فإهنا  [60الفرقان:]﴾  اك  يق ﴿الرمحن فقالوا 
انية ال يعرفه تتضمن البالء والعافية ومها موجودان يف الكون فما أنكر مها أحد ومشهد الرمح

إال املرحومون باإلميان وما أنكره إال احملرومون من حيث ال يشعرون أهنم حمرومون ألن 
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الرمحانية ال تتضمن سوى العافية واخلري احملض فاهلل معروف باحلال والرمحن منكور باحلال 
فعرفه أهل البالء تقليد التعريف اهلل من وراء حجاب  ﴾ مم ام  يل ىل مل يك ﴿فقيل هلم 

لبالء فافهم فقد نبهتك ألمور إن سلكت عليها جلت لك يف العلم اإلهلي ما ال يقدر قدره ا
 إال اهلل فإن العارف بقدر ما ذكرناه من العلم باهلل الذوقي اليوم عزيز.

قصده لب توملا كان احلج هلذا البيت تكرار القصد يف زمان خمصوص كذلك الق
ال من لك احلهر ذله حال خاص يطلبه فمهما ظ األمساء اإلهلية يف حال خمصوص إذ كل اسم

لقلب وقد اة بيت هليالعبد طلب االسم الذي خيصه فيقصده ذلك االسم فلهذا حتج األمساء اإل
ماها قصد مستأن  هلا البدحيث إن القلب وسع احلق واألمساء تطلب مسماها ف حتج إليه من

انت ككوهنا لصده انه وإمنا تقفتقصد البيت الذي ذكر أنه وسعه السعة اليت يعلمها سبح
ملعني لكون الك امتوجهة حنو األحوال اليت تطلبها من األكوان فإذا أنفذت حكمها يف ذ

 .رجعت قاصدة تطلب مسماها فتطلب قلب املؤمن وتقصده
 وصل يف االستطاعة بالنيابة مع العجز عن املباشرة

بت شرعا ثة وقد اشرن املبفمن قائل بلزوم النيابة ومنهم من قال ال يلزم مع العجز ع
ال وسيأيت ن ذا من كاإعندنا األمر باحلج عمن ال يستطيع لوليه أو باإلجارة عليه من ماله 

 .تفصيل ذلك إن شاء اهلل
فناب منابه يف  دهن محملفاعلم إن النيابة صحيحة فإن اهلل قال على لسان عبده مسع اهلل 

مناب احلق لو باشر  ل اهلل فناب الرسو ﴾  جغ مع  جع مظ حط ﴿ذلك القول وقال 
وقال يف  [26ص:]﴾  هل مل خل حل جل مك ﴿الكالم منه بال واسطة وقال يف النيابة 

واالستخالف نيابة فإن املال هلل  [7احلديد:]﴾ ام يل  ىل مل يك ﴿العموم 
ور وأما  األم يفوالتصرف لك فيه على حد من استخلفك فيه فهذا كله نيابة العبد عن اهلل

وقال  [2االسراء:]﴾  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ﴿ بد فقوله تعاىل لبين إسرائيلنيابة احلق عن الع
أنت الصاحب يف " :خياطب ربه اللهم وقال  [9املزمل:]﴾  يث ىث نث مث زث رث ﴿آمرا 

 امه فأثبت لكقوم مقيإن  والوكالة نيابة عن املوكل فيما وكله فيه "السفر واخلليفة يف األهل
من  هل تصحعة وة فمن كل وجه النيابة مشرووسالك أن تستنيبه فيه حبكم الوكال الشيء

إال لنا إذ  ا خلقتموال جهة احلقيقة أم ال فمنا من يقول إهنا تصح من جهة احلقيقة فإن األم
 ال حاجة هلل إليها فهي لنا حقيقة.

مث وكلنا احلق تعاىل أن يتصرف لنا فيها لعلمنا أنه أعلم باملصلحة فتصرف على وجه 
تعود على املوكل منه منفعة فأتلف ماله هذا الوكيل احلق تعاىل بغرق احلكمة اليت تقتضي أن 

أو حرق أو خسف أو ما شاء جتارة له ليكسبه بذلك يف الدار اآلخرة أكثر مما قيل إنه يف 
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ظاهر األمر إتالف وما هو إتالف بل هي جتارة بيع بنسيئة يسمى مثل هذا جتارة رزء لكن 
ل ال املوكل وهو حيفظ عليه ما له ملصلحة أخرى يقتضيها رحبها عظيم وهذا علم يعرفه الوكي

علمه فيها ومنا من وكل اهلل فاستخلفه الوكيل يف التصرف على حد ما يرمسه الوكيل لعلم 
الوكيل باملصلحة فصار املوكل وكيال عن وكيله وهو الذي ال يتعدى األمر املشروع يف 

كيله وهذا نظر غريب ومنا من قال ال تصرفه فهو وإن كان املال له فالتصرف فيه حبكم و
تصح من جهة احلقيقة فإن اهلل ما خلق األشياء واألموال من األشياء إال له تعاىل لتسبيحه 

فإذا خلق  [44االسراء:]﴾  ين ىن نن من زن رن ﴿ووقعت املنفعة لنا حبكم التبعية وهلذا قال 
وكالؤه يف األشياء فحد لنا ء نوكله فيه لكن حنن األشياء من أجله ال من أجلنا فما لنا شي

حدودا فنتصرف فيها على ما حد لنا فإن زدنا على ما رسم لنا أو نقصنا عاقبنا فلو كانت 
األموال لنا لكان تصرفنا فيها مطلقا وما وقع األمر هكذا بل حجر علينا التصرف فيها فما 

كل وعلى كل هي وكالة مفوضة بل مقيدة بوجوه خمصوصة من رب املال الذي هو احلق املو
 .وجه فالنيابة حاصلة إما منه تعاىل وإما منا وقد ثبتت يف أي طرف كان

 وجوب احلج على املرأة
 وهل من شرط وجوبه أن يسافر معها زوج أو ذو حمرم أم ال ؟

النفس  هفقيل ليس من شرط الوجوب ذلك وقيل من شرطه وجود احملرم ومطاوعت
 ىل ذلك بنفسهإملريد ادخل فة اهلل من طريق الشهود فهل يتريد احلج إىل اهلل وهو النظر يف معر

زوج للمرأة زلة المبن أو ال يدخل إىل ذلك إال مبرشد واملرشد أحد شخصني إما عقل وافر وهو
ذوبا أو ال ادا جمن مروإما علم بالشرع وهو ذو احملرم فاجلواب ال خيلو هذا الطالب أن يكو

نادر وإن  سه وهون جنة تصحبه فال حيتاج إىل مرشد ميكون فإن كان جمذوبا فالعناية اإلهلي
املعرفة  طالبا ن كانمن الدخول على يد موقف إما عقل أو شرع فإ البدمل يكن جمذوبا فإنه 

ع يأخذ ن الشرم بدالمن العقل بالوجوب الشرعي وإن طلب املعرفة الثانية ف البداألوىل ف
 ده ويزيل عنهحلق عناثبت يوباملعرفة الثانية  بيده يف ذلك فباملعرفة األوىل يثبت الشرع عنده

 من أحكام املعرفة األوىل العقلية نصفها ويثبت له نصفها.
فالعقل مع الشرع يف هذه املسألة كملك وىل يف ملكه نائبا وأيده وقواه واحتجب 

واستحكم وانصبت إليه قلوب الرعايا  اه وحتكم النائب واستفحل فلما قويامللك عن رعاي
وملكها بإحسانه تقوى على امللك وعزله وخلعه على غري علم من الرعايا فقال له  وأحبته

امللك إذ خلعتين فال تظهر للرعية أنك خلعتين فتنسب إىل قلة املروءة حيث وليتك على علم 
ما فعل وإين قد عهدت إىل الرعية عندمنهم فجازيتين باإلساءة فرمبا يتطرق إليك الذم فال ت

أن يسمعوا لك ويطيعوا وجعلت لك النظر فيهم مبا تراه وقلت هلم إن مجيع وليتك واستنبتك 
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ما يراه هذا النائب فاعملوا به سواء خالف نظري ورأىي أو وافقه فإين قد علمت أنه ما 
يأمركم إال مبا فيه صالحكم فقد مشيت لك مرادك يف امللك فإنك حتتاج إيل يف أوقات فإهنم 

شعر ما أطاعوك وردوا أمرك فليس لك مصلحة يف إظهار لوال أين آمرهم من حيث ال ت
خلعي وعزيل فإهنم إن صح عندهم عزيل مل يقبلوا منك وعزلوك ومل يسمعوا لك وال أطاعوا 
فهذا مثل العقل الذي أعطى املعرفة األوىل وهو امللك والشرع مثله مثل النائب وما خاطب 

قل الذي والة به يسمع املكلف خطابه الشارع إال ليسمع وال يسمع منه إال ذو عقل فبالع
ألنه إذا زال العقل سقط التكليف ومل يبق للشرع عليه سلطان وال حجة فأولو األلباب 

 .والنهي هم املخاطبون وهذا هو عني إمداد امللك للرعايا الذي أوصاه حبفظه عليهم فافهم
 وصل يف فصل اإلحرام

 حكاية الشبلي يف ذلك
ب احلكاية عن نفسه قال يل الشبلي عقدت احلج قال قال صاحب الشبلي وهو صاح

فقلت نعم فقال يل فسخت بعقدك كل عقد عقدته منذ خلقت مما يضاد ذلك العقد فقلت ال 
فقلت ال  شيءفقال يل ما عقدت مث قال يل نزعت ثيابك قلت نعم فقال يل جتردت من كل 

كل علة بطهرك قلت ال فقال يل ما نزعت مث قال يل تطهرت قلت نعم فقال يل زال عنك 
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 

ق إلشرافك على مكة قلت ال قال ما أشرفت على مكة مث قال يل دخلت املسجد قلت احل
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 

ل هربت من الدنيا هربا علمت أنك قد فاصلتها وانقطعت ثالثا ومشيت أربعا فقلت نعم فقا
عنها ووجدت مبشيك األربعة أمنا مما هربت منه فازددت هلل شكرا لذاك فقلت ال قال ما 

وحيك إنه قد قيل إن من  رملت مث قال يل صافحت احلجر وقبلته قلت نعم فزعق زعقة وقال
احلق سبحانه وتعاىل فهو يف حمل إال  صافح احلجر فقد صافح احلق سبحانه وتعاىل ومن صافح

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 

أيش  قصدك قلت ال قال فما صليت مث قال يل خرجت إىل الصفا فوقفت هبا قلت نعم قال
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 
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قلت نعم قال زالت كل علة عنك حىت صفيت قلت ال فقال ما صعدت وال نزلت مث قال يل 
ت إليه وبرئت من فرارك ووصلت إىل وجودك قلت ال قال ما هرولت قلت نعم قال ففرر

هرولت مث قال يل وصلت إىل املروة قلت نعم قال رأيت السكينة على املروة فأخذهتا أو 
نزلت عليك قلت ال قال ما وصلت إىل املروة مث قال يل خرجت إىل مىن قلت نعم قال متنيت 

ل ما خرجت إىل مىن مث قال يل دخلت مسجد على اهلل غري احلال اليت عصيته فيها قلت ال قا
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 

ال اليت تصري هبا قلت نعم قال عرفت احلال اليت خلقت من أجلها واحلال اليت تريدها واحل
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 

لت ال قال ما وقفت باملزدلفة مث قال يل دخلت مىن قلت نعم قال ذحبت قلت نعم قال ق
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 

من احلقائق أو رأيت زيادات  بشيءلت نعم قال كوشفت ال قال ما حلقت مث قال يل زرت ق
مار زوار اهلل وحق على املزور أن جاج والُعقال احلُ  الكرامات عليك للزيارة فإن النيب 

قلت ال قال ما زرت مث قال يل أحللت قلت نعم قال عزمت على أكل احلالل  يكرم زواره
خرجت من نفسك وروحك بالكلية قلت ال قال ما أحللت مث قال يل ودعت قلت نعم قال 

قلت ال قال ما ودعت وعليك العود وانظر كيف حتج بعد هذا فقد عرفتك وإذا حججت 
 .فاجتهد أن تكون كما وصفت لك

 يتعلق حبج املرأة فيماوصل 

واعلم أيضا أن املرأة إمنا خالفت الرجل يف أكثر األحكام يف احلج ألهنا جزء منه وإن 
لكن متيزا بأمر عارض عرض هلما وهو الذكورية للرجل واألنوثة للمرأة اجتمعا يف اإلنسانية و

وخلقت منفعلة عنه ليحن إليها حنني من ظهرت سيادته هبا فهو حيبها حمبة من أعطاه درجة 
السيادة وهي حتن إليه وحتبه حنني اجلزء إىل الكل وهو حنني الوطن ألنه وطنها مع ما يضاف 

ا لشهوته والتذاذه وقد تبلغ املرأة يف الكمال درجة إىل ذلك من كون كل واحد موضع
الرجال وقد ينزل الرجل يف النقص إىل ما هو أقل من درجة النقص الذي للمرأة وقد جيتمعان 

غري أن الغالب فضل عقل الرجل على عقل املرأة ألنه عقل  يف أحكام من العبادات ويفترقان
جود واألمر اإلهلي ال يتكرر فاملشهد الذي حصل عن اهلل قبل عقل املرأة ألنه تقدمها يف الو

للمتقدم ال سبيل أن حيصل للمتأخر ملا قلنا من أنه تعاىل ال يتجلى يف صورة مرتني وال 
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لشخصني يف صورة واحدة للتوسع اإلهلي وهذه هي الدرجة اليت يزيد هبا الرجل على املرأة 
اص كما حلق بعض أعضاء اإلنسان وأين الكل من اجلزء وإن حلقه يف الكمال ولكنه كمال خ

إذا قطع يف الدية تلف اإلنسان يف كماهلا وبعض األعضاء على النصف من ذلك وأقل فما 
فحرم املخيط على الرجل يف اإلحرام ومل حيرم على  كل جزء يلحق بالكل يف كل الدرجات

ربني واملرأة املرأة فإن الرجل وإن كان خلق من مركب فهو من البسائط أقرب فهو أقرب األق
خلقت من مركب حمقق فإهنا خلقت من الرجل فبعدت من البسائط أكثر من بعد الرجل 
واملخيط تركيب فقيل هلا ابقي على أصلك وقيل للرجل ارتفع عن تركيبك فأمر بالتجرد عن 
املخيط ليقرب من بسيطه الذي ال خميط فيه وإن كان مركبا فإنه ثوب منسوج ولكنه أقرب 

منه من القميص والسراويل وكل خميط واهلباء بسيط فما قرب منه عومل مبعاملته إىل اهلباء 
 .وما بعد عنه متيز يف احلكم عن القريب

مث إن الرجل وهو آدم خلق على صورته وخلقت حواء على صورة آدم وخلق البنون 
ناء أقوى من امتزاج األبوين ال من واحد منهما بل من اجملموع حسا وومها فكان استعداد األب

من استعداد األبوين ألن االبن مجع استعداد االثنني فكمال االبن الكامل أعظم من كمال 
بالكمال األمت لكونه ابنا وكل ابن يف النشأة له هذا الكمال غري  األب وهلذا اختص حممد 

ية فما قترانات السعادالعلوية والطوالع النورانية واإل أهنم يف الكمال يتفاضلون ألجل احلركات
كل ابن له هذا الكمال الثاين الزائد على نشأته فهذه دقيقة أخرى يعطيها الوجه اخلاص اإلهلي 
يف التجلي للسبب الذي يكون عنه هذا االبن يعني ذلك الوجه اسم إهلي يكون يف الكمال 
اإلحاطي أكمل من غريه من األمساء كالعامل فإنه أمت يف اإلحاطة من سائر األمساء مبا ال 

فمن كان ذا أب وأم واسم إهلي إحاطي خاص رفيع الدرجات كان أكمل ممن كان  يتقارب
ذا أب وأم واسم إهلي دونه يف اإلحاطة والدرجة ومن كان عن أم وأب متوهم مثايل أشبه 

فصفته صفة جده آدم يف صدوره عن األمر بذا ورد  جده ألمه إذ ال أب له مثل عيسى 
أي االسم اإلهلي الذي وجد عنه  ﴾ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ﴿التعريف اإلهلي فقال 

الضمري يعود على آدم فعيسى أخ  [59ال عمران:]﴾  هب مب خب ﴿آدم وجد عنه عيسى 
حلواء وهو ابن بنتها ومن كان عن أب دون أم قصر عن درجة أبيه كحواء خلقت من 

ن اخلزائن القصريي فقصرت وعوجها استقامتها فاحنناؤها حنوها على أبنائها وعلى ما له م
مثل احنناء األضالع على ما يف اجلوف من األحشاء واألمعاء املختزنة فيه لصالح صاحبه 
فاعوجاجها عني استقامتها اليت أريدت له وهلذا اعوجاج القوس عني استقامته فإن رمت أن 

ك تقيمه على االستقامة اخلطية املعلومة كسرته فلم تبلغ أنت باالستقامة اليت تطلبها منه غرض
فما يف العامل إال مستقيم عند العلماء باهلل  الذي تؤمله وهذا جلهلك باالستقامة الالئقة به

 هب مب  هئ﴿الواقفني على أسرار اهلل يف خلقه فإنه قد بني لنا ذلك يف قوله تعاىل 
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وسبب ذلك كوننا خملوقني  شيءفما نقصه  الشيءوهو عني كمال ذلك  [50طه:]﴾مت
فأشبهنا يف التقييد بإطالقه فإن اإلطالق تقييد بال شك إذ به مييز  على من له الكمال املطلق

إال وذلك على كماله الالئق به فما يف العامل ناقص  شيءعن املقيد فما يصدر عن الكامل 
أصال ولوال األعراض اليت تولد األمراض لتنزه اإلنسان يف صورة العامل كما يتنزه العامل 

األمساء مالكه باالشتراك فكل اسم له فيه حصة فهذا الذي ويتفرج فيه فإنه بستان احلق و
فافهم فما  تعطيه احلقائق فالكمال لألشياء وصف ذايت والنقص أمر عرضي وله كمال يف ذاته

هلك امرؤ عرف قدره فقد بان لك شأن املرأة من شأن الرجل وأهنما وإن افترقا من وجه 
 .فهما جيتمعان من وجه

 علماء يف احملرم إذا مل جيد غري السراويل هل له لباسهاوصل يف فصل اختالف ال

 زارا.إ جيد ذا ملإفمن قائل ال جيوز له لباسها فإن لبسها افتدى ومن قائل يلبسها 
حلق نفسه وصف ا هلذاواعلم أن اإلزار والرداء ملا مل يكونا خميطني مل يكونا مركبني 

لقائل ول اقل وهذا سبب وجوب هبما لعدم التركيب إذ كان كل مركب يف حكم االنفصا
بتوها زائدة نزع مثوكيب بأن صفات املعاين اإلهلية ليست بأعيان زائدة على الذات خمافة التر

نفصال افرض  ولإذ  إىل أن يقولوا فيها ال هي هو وال هي غريه ملا يف التركيب من النقص
فه بالقدم التصا حالستاملتصل لصح ومل يكن حماال من وجه انفصاله وإمنا يستحيل ذلك إذا ا
فرضنا عدم  ي فإذالعقلاالذي هو نفي األولية والقدمي ال شك أنه يستحيل أن ينعدم بالربهان 

فرض  كان صفات املعاين اليت بوجودها يكون كمال املوصوف ظهر نقص املوصوف وإن
وهذا  [22االنبياء:]﴾ جض مص خص حص مس خس حس ﴿حمال الستحالة عدم القدمي واهلل يقول 

عظمة ئي والء ردايقول تعاىل الكربيا فرض احملال واحلق كامل الذات فاجعل بالكبطريق 
لرجال مبا م من احملرافهذا إحرام إهلي فإنه ذكر ثوبني ليسا مبخيطني فاحلق سبحانه  إزاري

لك كما ذمل يف د تكوصف به نفسه ومل يفعل ذلك باملرأة وال أيضا حجر ذلك عليها فإهنا ق
لحق معنوية ة هي لس بصفلبسته املرأة لكان أوىل هبا عندنا فاحملرم قد تلب يكمل الرجال فلو

ئم بصفة س الصاتلب ويف اخللق حسية هي يف احلق كربياء وعظمة ويف اخللق رداء وإزار كما
مة د العظوجو هي للحق وهلذا جعل يف قواعد اإلسالم جماورا له وإن كان يف احلقيقة

 نسان ال صفتهال اإلحياء بد ال قلبه فقد تكون العظمة والكربوالكربياء إمنا حملهما ظاهر الع
 ذلك. كر لهاتصف هبا هلك جهال وإذا كانتا حاال له يف موطنهما جنا وسعد وش ولو

فأول درجة هذه العبادة إن أحلق املتلبس هبا من عباده بربه يف التنزيه عن االتصاف 
جنوز حنن للمحرم أن يلبس شيئا من  بالتركيب فتلبس بالكمال يف أول قدم فيها وهلذا ال

املخيط وال يغطي رأسه إال لضرورة من أذى يلحقه ال يندفع ذلك األذى إال بلباس ما حجر 
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عليه وإما إن فعله لغري أذى فما تلبس بالعبادة وال حج وال يفدي إال من لبس ذلك من أذى 
  نت مت زت ﴿ص قال تعاىل واألذى يف اجلناب اإلهلي أن ينسب إىل التركيب ملا فيه من النق

فوصف نفسه بأنه يؤذي وجعل له هذا األذى االسم الصبور فال أحد  [57االحزاب:]﴾  ىت
فالعبد إذا مل يقمه اهلل يف  لقدرته على األخذ عليه فال يؤاخذ وميهل أصرب على أذى من اهلل

هذا موجود يف مقام شهود العظمة اليت هي اإلزار وأقيم يف مقام اإلدالل فانبسط على احلق و
الطريق وقد وردت به األخبار النبوية يف عجوز موسى وغريه لبس السراويل ستر للعورة اليت 

ألهنما حمل خروج األذى أيضا فتأكد سترمها مبا يناسبهما  لألذىهي حمل السر اإلهلي وستر 
عن  وهو السراويل والسراويل أشد يف السترة للعورة من اإلزار والقميص وغريه ألن امليل

االستقامة عيب فينبغي ستر العيب وهلذا مسيت عورة مليلها فإن هلا درجة السر يف اإلجياد 
اإلهلي وأنزهلا احلق منزلة القلم اإلهلي كما أنزل املرأة منزلة اللوح لرقم هذا القلم فلما مالت 

اخلارجة عن هذه املرتبة العظمى واملكانة الزلفى إىل أن تكون حمال لوجود الروائح الكريهة 
منهما من أذى الغائط والبول وجعلت نفسها طريقا ملا خترجه القوة الدافعة من البدن مسيت 
عورة وسترت ألهنا ميل إىل عيب فالتحقت بعامل الغيب واحنجبت عن عامل الشهادة 
فبالسراويل ال تشهد وال تشهد فالسراويل أستر يف حقها ولكن رجح احلق اإلزار ألنه خلق 

 ه به لكونه خلقه على صورته.العبد للتشب
 وصل يف فصل املتمتع

إن أشهر احلج حضرة إهلية انفردت هبذا احلكم فأي عبد اتصف بصفة سيادة من ختلق 
إهلي مث عاد إىل صفة حق عبودية مث رجع إىل صفة سيادته يف حضرة واحدة فذلك هو املتمتع 

فهو القارن وهو متمتع ومعىن فإن دخل يف صفة عبودية بصفة ربانية يف حال اتصافه بذلك 
التمتع أنه يلزمه حكم اهلدى فإن كان له هدي وهو هبذه احلالة من اإلفراد بالعمرة أو القران 
فذلك اهلدى كافية وال يلزمه هدي وال يفسخ مجلة واحدة وإن أفرد احلج ومعه هدي فال 

أي  [196البقرة:]﴾   خل حل جل مك لك ﴿فسخ فإىل هنا مبعىن مع وهلذا يدخل القارن فيه لقوله 
مع احلج فتعم املفرد والقارن بالداللة فإن العمرة الزيارة فإذا قصدت على التكرار وأقل 
التكرار مرة ثانية كانت الزيارة حجا فدخلت العمرة يف احلج أي حيرم هبا يف الوقت الذي 

ا مقام بأن جعل للقارن طوافا واحدا وسعيا واحدا وهذ حيرم باحلج وأكد ذلك رسول اهلل 
االحتاد وهو التباس عبد بصفة رب وإن كان املقصود العبد فهو التباس رب بصفة عبد فإذا 

ممن جعله اهلل  حل املتمتع ألداء حق نفسه مث ينشأ احلج فقد يكون متتعه بصفة ربانية إن كان
نورا أو كان احلق مسعه وبصره فال يتصرف فيما يتصرف فيه إال بصفة ربانية والصفات 

ية على قسمني صفة إهلية تقتضي التنزيه كالكبري والعلي وصفة إهلية تقتضي التشبيه اإلهل
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كاملتكرب واملتعايل وما وصف احلق به نفسه مما يتصف به العبد فمن جعل ذلك نزوال من احلق 
إلينا جعل األصل للعبد ومن جعل ذلك للحق صفة إهلية ال تعقل نسبتها إليه جلهلنا به كان 

صافه هبا يوصف بصفة ربانية يف حال عبوديته فيكون مجيع صفات العبد اليت يقول العبد يف ات
فيها ال تقضي التنزيه هي صفات احلق تعاىل ال غريها غري أهنا ملا تلبس هبا العبد انطلق عليها 
لسان استحقاق للعبد واألمر على خالف ذلك وهذا هو الذي يرتضيه احملققون من أهل 

أينا أحدا نص عليه وال حققه وال أبداه مثل ما فعلنا حنن وهو قريب إىل طريقنا على أنه ما ر
األفهام إذا وقع اإلنصاف وذلك أن العبد ما استنبطه وال وصف احلق به ابتداء من نفسه وإمنا 
احلق وصف بذلك نفسه على ما بلغت رسله وما كشفه ألوليائه وحنن ما كنا نعلم هذه 

دليل العقلي فلما جاءت الشرائع بذلك وقد كان هو ومل نكن الصفات إال لنا ال له حبكم ال
حنن علمنا إن هذه الصفات هي له حبكم األصل مث سرى حكمها فينا منه فهي له حقيقة 
وهي لنا مستعارة إذ كان وال حنن فاألمر فيها على ما مهدناه هني املأخذ قريب املتناول فال 

فليكن  شيءسامع فإن قيل لك يف ذلك يهولنك ذلك إذ كان احلق به متكلما وأنت ال
جوابك للمعترض أن تقول له أنا ما قلته هو قال ذلك عن نفسه فهو أعلم مبا نسبه إىل نفسه 

 وحنن مؤمنون به على حد علمه فيه وهذه أسلم العقائد.
وقا هبا ذ اىلن اهلل تعفمن كشف له احلق تعاىل صورة تلك النسبة كان على علم م

هر الكل اج فأظأمش المتزاج ما صح أن يكون اإلنسان واحليوان من نطفةال هذا اوشربا ولو
لظاهر األنه  بنا بالكل وضرب الكل يف الكل فظهرنا به له ولنا فنحن به من وجه وما هو

اء ه احملجوب أمسا يظني مبوحنن على أصلنا وإن كنا أعطينا باستعدادنا يف أعياننا أمورا هلا مس
نار اء ونفس وطبيعة وفلك وجسم وأرض ومساء وماء وهولنا من عرش وكرسي وعقل و

على األ ومجاد ونبات وحيوان وإنسان وجان كل ذلك لعني واحدة ليس إال فسبحان
 ألوىل فـخرة وااآل هو األوىل بصفة املخصوص باألمساء احلسىن والصفات العلى وقد علم من

من  واإلنسان ظلوم مبا غصب [3احلديد:]﴾  مل خل حل جل مكلك خك حك جك مق ﴿
راد أه فمن  يدهذه الصفات من حيث جعلها لنفسه حقيقة جهول مبن هي له وبأهنا غصب يف

صاحبه  وب إىلملغصأن يزول عنه وصف الظلم واجلهالة فلريد األمانة إىل أهلها واألمر ا
 واألمر يف ذلك هني جدا والعامة تظن أن ذلك صعب وليس كذلك.

 تفريع يف التمتع

ء احلق منها ما يعطي االشتراك ومنها ما ال يعطي االشتراك اعلم أنه ملا كانت أمسا
والذي ال يعطي االشتراك كاملعز واملذل والذي يعطي االشتراك كالعليم واخلبري فإذا كان 
العبد حتت حكم اسم ما من األمساء اإلهلية اليت تعطي االشتراك فهو مبنزلة من أحرم بالعمرة 
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حلج فهل لالسم األول فيه حكم إذا انتقل إىل االسم يف غري أشهر احلج وعملها يف أشهر ا
اآلخر فانظر إن كان أحدمها يتضمن اآلخر يف أمر ما كاخلبري والعامل كان يف عمله حتت 
حكم اآلخر ألنه صاحب الوقت وأنت أخيذه بأكثر مما أخذ منك الوقت األول وإن كان 

آلخر كالنية يف الصالة مث ال مشهدك أول اإلنشاء وأنه املؤثر ولواله مل يصح حكم هذا ا
حيضر يف أثناء الصالة فصحت الصالة حلكم األول وقوته فمن كان مشهده هذا نفى أن 

 .يكون هذا متمتعا فإنه حبكم اإلنشاء ال حبكم االنتهاء فاعلم ذلك
نها أن ممخسة  عضهموأما أكثر شروط التمتع الذي يكون به املتمتع متمتعا فهي عند ب

ن يفعل ثالث أد الرة واحلج يف سفر واحد الثاين أن يكون ذلك يف عام واحجيمع بني العم
له منها ة وإحاللعمرشيئا من العمرة يف أشهر احلج الرابع أن ينشئ احلج بعد الفراغ من ا

زاد أو  ان فماامس اخلامس أن يكون وطنه غري مكة أما اجلمع يف سفر واحد وذلك أن يدعوه
دعوا  سب ماحبهما ا قدمنا فيجيب يف ذلك السفر الواحد إلياسم يتضمن امسني فما زاد كم

العزة ستغىن اعتز واه إذا فإن إليه كاملغين إذا دعاه إليه فإنه يتضمن يف املدعو حكم االسم املعز
العزة  ته صفة الغينفأورث غناهأال تكون إال من االسم املعز وما اعتز هنا إال باالسم املغين ألنه 

 .هتغىن با استضمن االسم املعز ما ظهرت العزة يف هذا الغين مبفلوال إن املغين ي
فصول فكمال صره الن حلوأما العام الواحد فإنه كمال الزمان إذا العام فيه كمال الزما

آلخرية فما اد نفي األبالزمان هو بظهور األبد الذي به كمل الدهر فإن األزل نفي األولية و
مة بنسبة  العايفلخلق لكان نسبة األزل للحق نسبة الزمان بقي طرفان فليس إال دهر واحد إذ 

عل يف األزل وف ان ذلككلون الزمان املاضي فينا فلهذا إال يعرب عن الفعل فيه إال باملاضي فيقو
 .ناه األزلنا مسيزء لجذلك يف األزل وقد بينا حقيقة مدلول هذه اللفظة يف كتابنا هذا ويف 

ىل نسان إد اإلعمرة يف أشهر احلج فهو أن يكون قصمن ال شيءوأما كونه أن يكون 
ا ووجه يف يف هذ وجه ربه من حيث ما يقتضيه حق اهلل عليه فيه ووفاء حبق العبودية فللعمل
ة ص يف العباداإلخال نزلةهذا وأما أن ينشئ احلج بعد الفراغ من العمرة واإلحالل منها فهو مب

 املانعوملعطي فع واال جيتمعان كالضار والناواخلروج من حكم اسم إهلي مقابل السم إهلي 
خلروج من تطيع ا يسوأما الوطن أن يكون غري مكة فذلك بني فإن العبد موطنه العبودية وال

 .موطنه إال إذا دعاه احلق إليه فلو ضمه معه موطن ملا دعاه إليه
 وصل يف فصل الركوع بعد الطواف

  فيييييييييييج بالبييييييييييييج سيييييييييييبعة وركعيييييييييييج

 ييييييييييييننال يييييييييييواف  ف فيييييييييييج سيييييييييييبعا و

 ليييييييييييييييم  زب بيييييييييييييييين ذا وذاك  نييييييييييييييياني

 بمقيييييييييييييام الخاييييييييييييييب  يييييييييييييم راعيييييييييييييج 

 لمقيييييييييييييام الخاييييييييييييييب  يييييييييييييم ركعيييييييييييييج

 ييييييييا حبييييييييب القايييييييوب حتييييييي  سيييييييمعج
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 ييييييييييا يبييييييييييني فقايييييييييج لبييييييييييك ربييييييييي 

 فيييييييييي مروا بالييييييييييذي تشييييييييييا ون منيييييييييي 

 

 ويييييييييا  نيييييييييا ذا  ابيييييييييج  يييييييييم   عيييييييييج

 إن بييييييييييياب القبيييييييييييوب منييييييييييي  فتحيييييييييييج

 

لى ورهم عمجهوف أمجع العلماء على أنه من سنن الطواف ركعتان بعد انقضاء الطوا
فرق ن ال يأضهم أنه يأيت هبما بعد انقضاء كل أسبوع إن طاف أكثر من أسبوع وأجاز بع

إن  قول بهذي أبني األسابيع وال يفصل بينهما بركوع مث يركع لكل أسبوع ركعتني وال
النيب  تر فإنوعن  األوىل أن يصلي عند انقضاء كل أسبوع فإن مجع أسابيع فال ينصرف إال

  احد وطواف  انصرف من الطواف إال عن وتر فإنه انصرف عن سبعة أشواط أو عنما
إنه وعني فأسب فإن زاد فينصرف عن ثالثة أسابيع وهي أحد وعشرون شوطا وال ينصرف عن

 .وجه ن كلمشفع وباألشواط أربعة عشر شوطا وهي شفع فجاء خبالف السنة يف طوافه 
فيها الكالم وإن مل يكن فيه ركوع وال  فاعلم إن الطواف قد روى أنه صالة أبيح

سجود كما مسيت صالة اجلنائز صالة شرعا وما فيها ركوع وال سجود وأقل ما ينطلق عليه 
اسم صالة ركعة وهي الوتر وإذا انضاف إىل الطواف ركعتان كانت وترا مثل املغرب اليت 

فأوتر احلق شفعية  توتر صالة النهار فأشبه الطواف مع الركعتني صالة املغرب وهي فرض
العبد وال يقال يف الرابع من األربعة إنه قد شفع وترية العبد فإن العبد ما له وترية يف عينه فإنه 
مركب وكل مركب فقري فيحتاج إىل وتر يستند إليه ال ينفرد بشفعية يف نفسه فال يكون أبدا 

ن كان رابعا أو سادسا فهو إال وترا ثالثة أو مخسة أو سبعة إىل ما ال يتناهى من األفراد فإ
رابع ثالثة ال رابع أربعة وسادس مخسة ال سادس ستة فهو واحد األصل مضاف إىل وتر فما 
نسبته إال لعينه إذ هو عني كل وتر ألنه بظهوره أبقى اسم الوترية على من أضيف إليه فقيل 

على وتر أو على شفع رابع ثالثة ال رابع أربعة ورابع الثالثة ال يكون إال واحدا فسواء ورد 
احلكم فيه واحد فإنك تقول فيه خامس أربعة كما تقول رابع ثالثة فما زالت األحدية 

معه وهو الواحد وهو اآلن على ما عليه  شيءقوله كان اهلل وال  تصحبه يف كل حال فهو مثل
ليها مل فأقام اآلن مقام األعداد واألعداد منها أشفاع ومنها أوتار فإذا أضفت احلق إ كان

جتعله واحدا منها فتقول ثالث اثنني ورابع ثالثة إىل ما ال يتناهى فتميز بذاته فالذي ثبت له 
من احلكم وال عامل ثبت له والعامل كائن فتلك األحدية املطلقة له يف حال وجود العامل ويف 

من  فالطائف إن انفرد بالطواف كان وترا وإن أضاف إليه الركعتني كان وترا حال عدمه
حيث إنه صالة يقوم مقام الركعة الواحدة ومن مت طوافه أشبه الصالة الرباعية لوجود الثمان 
السجدات اليت يتضمنها األسبوع من السجود على احلجر عند تقبيله باحلس وهي مثان 
تقبيالت يف كل أسبوع عند الشروع فيه ويف كل شوط عند انقضائه فمن أقام الطواف هبذا 

الطريقني جوزي جزاء صالة الفريضة الرباعية والثالثية اجلامعة للفرض والوتر االعتبار على 
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الذي هو سنة أو واجب فاألوىل أن ال يؤخر الركعتني عن أسبوعهما وليصلهما عند انقضاء 
األسبوع فإن قرأ يف الطواف كان كمن قرأ يف الصالة ومن مل يقرأ فيه كان كمن يرى أن 

 الصالة جتزئ بال قراءة.
ام قلطواف إن اعلم أن هاتني الركعتني عقيب الطواف إمنا ولدها فيك الطواف فوا

ما فلك فلك اللك مقام األفالك اليت هي السموات السبع ألنه شكل مستدير فلكي وكذل
حيث ال  رها منء أمأنشأت سبعة أدوار يف الطواف أنشأت سبعة أفالك أوحى اهلل يف كل مسا

كنت  لفلكيةاشواط أطلعك اهلل على ما أودع يف هذه األ ايشعر بذلك إال عارف باهلل فإذ
 جياد ما ربعة الاأل طائفا مث إنه جعل حركات السموات اليت هي األفالك مؤثرة يف األركان
اتك ذو عني ههما يتولد منها فأنت األركان األربعة ألنك مركب من أربعة أخالط وجمموع

من  ملولدةاوهي  األطواف السبعة الصالةاحلسية اليت هي اجلسم فأنشأت فيك حركات هذه 
هو اطقة وننفس وأركانك عنها وكانت ركعتان ألن النشأة املولدة مركبة من اثنني جسم 

 اهلل الصالة ذا جعلوهل احليوان الناطق فالركعة الواحدة حليوانيتك والثانية للنفس الناطقة
ة أثرا  الصالع يفذا األسبونصفني نصفا له ونصفا للعبد وجعل اهلل لكل حركة دورية من ه

عن حركة  وحانيةار رليعرف أهنا متولدة عنه فظهر يف الصالة سبعة آثار جسمانية وسبعة آث
ى خلق ن يرمكل شوط من أسبوع الطواف أثر فإنه شكل باق وفلك معنوي ال يراه إال 

ألول ة القيام االأة الص نشاملوجودات من األعمال أعيانا فاآلثار املوجودة السبعة اجلسمانية يف
لسجود تني والسجداوالركوع والقيام الثاين وهو الرفع من الركوع والسجود واجللوس بني 

 الثاين واجللوس للتشهد.
واألذكار اليت يف هذه احلركات اجلسمانية سبعة هي أرواحها فقامت نشأة الصالة 

النشأة اإلنسانية وجعله  كاملة وملا كان يف النشأة اإلنسانية أمر اختصه اهلل وفضله على سائر
إماما فيها وهو القلب كذلك جعل يف نشأة الصالة أمرا هو أرفع ما يف الصالة وهو احلركة 
اليت يقول فيها مسع اهلل ملن محده فإن املصلي فيها نائب عن اهلل كالقلب نائب عن اهلل يف 

يف حضرة تدبري اجلسد وهو أشرف هيئات الصالة فإنه قيام عن خضوع عظمت فيه ربك 
برزخية وهي أكمل النشآت ألهنا بني سجود وقيام جامعة للطرفني واحلقيقتني فلها حكم 

وأثرها يف القراءة يف الصالة أيضا سباعي عن أثر  القائم وحكم الساجد فجمعت بني احلكمني
 ىه مه ﴿كل شوط يف الطواف وهي قراءة السبع املثاين أعين فاحتة الكتاب وسلطاهنا 

فإهنا برزخية بني اهلل وبني عبده فهي جامعة والسلطان جامع وما  [5ة:الفاحت]﴾  جي يه
قبلها هلل خملص وما بعدها للعبد خملص وأعلى املقامات إثبات إله ومألوه ورب ومربوب فهو 
كمال احلضرة اإلهلية فما متدح إال بنا وال شرفنا إال به فنحن به وله وهي سبع آيات ال غري 

 الصالة وكما أن العبد هو الذي أنشأ يف ذاته األشواط السبعة وهي القراءة الكافية يف
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املستديرة الشكل الفلكية ويف ذاته أثرت إجياد الصالة ويف ذاته ظهرت الصالة بكماهلا فلم 
من ذلك كله كذلك األمر يف ظهور احلق يف األعيان اكتسب من  شيءخيرج عن ذاته 

فيها والعني واحدة فقيل فيه طائف أعطاه  استعداد كل عني ظهر فيها ما حكم على الظاهر
هذا االسم هذه الصورة اليت أنشأها وهو الطواف وقيل فيه مصل أعطاه هذا احلكم صورة 

 .الصالة اليت أنشأها يف ذاته عن طوافه فهو هو وما مث غريه
 فاييييييييييييييو ر يييييييييييييييج الييييييييييييييذي ر ينييييييييييييييا

 مييييييييييييييين  نييييييييييييييي  واحييييييييييييييين ك يييييييييييييييير

 فيييييييييييييييينحن ال ووييييييييييييييييو ذو ظرييييييييييييييييور

 

 ولييييييييييييييييييفت  بالييييييييييييييييييذي ولييييييييييييييييييفنا 

 رفنييييييييييييييييييياع إذ يرفنيييييييييييييييييييابيييييييييييييييييييذا ي

 فيييييييييييييالعين منييييييييييييي  والنعيييييييييييييج منيييييييييييييا

 

 وصل يف فصل وقت جواز الطواف

 حترير ذلك
أبصارنا  رفع عننمنا اعلم أن اهلل متجل على الدوام ال تقيد جتليه األوقات واحلجب إ

 [85الواقعة:]﴾  مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ ﴿وقال  [22ق:]﴾  مل يك ىك ﴿قال تعاىل 
ك فاهلل شوهو حيب اهلل بال  [76االنعام:]﴾  زب رب يئ ﴿يعين احملتضر قال إبراهيم اخلليل 

ق ملن كان احل  مانعم فالليس بآفل فتجليه دائم وتدليه الزم والذي بني ذا وذا إنك اليوم نائ
الة والدعاء ار الصنتظالمشهده وهلذا مل مينع يف تلك احلالة من ذكر اهلل واجللوس بني يديه 

لى سر نبيه عتوهنا  سجدون هلا يف ذلك الوقتفيه وإمنا منع السجود خاصة لكون الكفار ي
م حىت مينع وعنده ندنامعقول وهو أنه من احملال أن يكون أثر الكفر أقوى من أثر االميان ع

 فر منعهو كمن ظهوره وحكمه كما يظهر يف هذا األمر من كون سجود الكفار للشمس و
 املؤمن من السجود هلل واملانع إبداله القوة.

ر يف ذلك خفي أخفاه اهلل إال عن العارفني فإن اهلل هبذا املنع أبقى على واعلم أن األم
الكفار بعض حق إهلي بذلك القدر وقع املنع وظهرت القوة يف احلكم مبنع املؤمن من السجود 

 زن رن مم ام يل ىل﴿يف ذلك الوقت لسجود الكفار للشمس وذلك أن اهلل يقول 
الشمس إال لتخيلهم أهنا إله فما سجدوا إال  وكذلك فعلوا فإهنم ما عبدوا [23االسراء:]﴾من

هلل ال لعني الشمس بل لعني حكمهم فيها إهنا اهلل ولقد أضافين واحد من علمائهم فأخذت 
معه يف عبادهتم الشمس وسجودهم هلا فقال يل ما مث إال اهلل وهذه الشمس أقرب نسبة إىل 

ملا عظمها اهلل مبا جعل هلا مث نرجع  اهلل ملا جعل اهلل فيها من النور واملنافع فنحن نعظمها
ونقول فلما علم احلق أهنم ما عبدوا سواه وإن أخطئوا يف النسبة واملؤمن ال يعبد إال اهلل فأشبه 
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أثر الكفر هنا يف  الكافر يف إميانه باهلل فكان األمر مثل الشرع اإلهلي ينسخ بعضه بعضا فما
كما ذكرنا فيما كان يف الكافر من اعتقاده اإلله االميان وال كان أقوى منه بل ملا كان األمر 

كان ذا حق ومن نسبة األلوهة للشمس كان كافرا فراعى احلق املعىن الذي قصدوه فمن 
هنالك ثبت هلم التخصيص بالسجود دون املؤمنني والنسخ لسجود املؤمنني يف ذلك الوقت 

 .هلل فهو أثر إميان يف إميان ال أثر كفر يف إميان
 فصل األذان بعرفةوصل يف 

نتقل عصر ومل يخطب الناس مث أذن بالل مث أقام ومجع بني الظهر وال ن النيب إ
إال  ركله ذكفيضا أبينهما حقيقة األذان اإلعالم ال الذكر وقد يكون أعالما بذكر لذكر 

رق جعل ني الفمع يف عفإنه نداء بأمر إىل عبادة معينة فمن راعى اجل [حي على ]احليعلتني 
م التفرقة مع حك اجلما أذانا واحدا وإقامتني ومن راعى الفرق بني الظهر والعصر جعل يفهل

 .خلالف فقال قوم بأذانني وإقامتنيفقال بأذانني وإقامتني وهلذا وقع ا
 وصل يف فصل اجلمعة بعرفة

 مم خم حم جم يل﴿واجلمعة نداء إهلي  [27احلج:]﴾  ىث نث مث زث ﴿
 بيل إىلال سعة موجودة فوجبت إقامتها بعرفة وفوقعت املناسبة فاجلما [9اجلمعة:]﴾ىم

ال عقول وع ممجتركها وال سيما واحلقائق تعضد ذلك فما وجد كون من األكوان إال عن 
 ال عقالورعا ظهر كون يف عني إال جمموعا من حقائق تظهر ذلك ومل يصح وجود حادث ش

 إرادة وذات عقالوعلم وقدرة وحياة  ذات إرادة ،وكل ما سوى اهلل حادث إال عن ذات
 البدمكاين قبول إي ووقول أمري شرعا مث الوجه اآلخر من اجلمعية أن احلادث عن اقتدار إهل

كوان اد األ إجييفكن فثبتت اجلمعية شرعا  للشيءمنهما من شرطها وجود حياة شرعا تقول 
له  يف ال إإال  ينقلل والوثبتت عقال كما قررنا فالوحدة يف اإلجياد والوجود واملوجود ال يعق

طلق عقال فال ت حديةإال هو فهذه أحدية املرتبة وهي أحدية الكثرة فافهم فإذا أطلقت األ
ليلك عطاه دأدر ما ما شئت على ق صفات أو ونقال إال بإزاء أحدية اجملموع جمموع نسب أو

امع ند السعيزها أن مي صفة أحدية متتاز هبا عن غريها يف نفس األمر فمن أراد ولكل نسبة أو
ا يف امع ومد الساملتعلم فما يقدر على ذلك إال مبجموع حقائق كل حقيقة معلومة عن أو

وجود مجود العلوم أعجب من هذا العلم حيث تعقل األحدية يف كل موجود وال يصح و
 :حادث إال مبجموع جمموعا وهذه حرية عظيمة
 حييييييييييييييييييييييرو األمييييييييييييييييييييير حييييييييييييييييييييييرو

 

 وويييييييييييييي  فيييييييييييييي  ال ييييييييييييييير ايييييييييييييييرو 
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علم أنه ما و أن تة وه يف االميان منا إال توحيد إال له خاصولذلك ما طلب احلق تعاىل
فلم يكن مث مجع يقتضي هذا احلكم وهو  ﴾  يل ىل ﴿مث قال  ﴾  خم حم جم هل ملخل حل﴿مث إال 

مكن يف قر إليها امليت افت الأن يكون إهلا إال هذا املسمى هبذه األمساء احلسىن املختلفة املعاين
ة إذا جاء ة بعرفجلمعا قررناه فال واجب أوجب من إقامة اوإذا كان األمر على م وجود عينه

قول  احد معال وإوقتها وشرطها فال أدري يف العامل أجهل ممن قال ال يصدر عن الواحد 
سب ه والنشيئيت خالف معقولية لشيءعلة  الشيءصاحب هذا القول بالعلية ومعقولية كون 

اء ه األمسمن ل احلقائق ومن معرفةمن مجلة وجوه اجلمع فما أبعد صاحب هذا القول من 
ه لممكن املألولملوجد ذا اترى أهل الشرائع وهم أهل احلق يقولون بنسبة األلوهة هل أال احلسىن

 مبجموع نها إالرة عومعقول األلوهة ما هو معقول الذات فاألحدية معقولة ال تتمكن العبا
صح يف ي ال يإلهلأن التجلي اترى  أال مع كون العقل يعقلها وهي أحدية اجملموع وآحاده

عري كيف شا ليت ه فيلاألحدية أصال وما مث غري األحدية وما يتعقل أثر عن واحد ال مجعية 
حلق اول إن ويق جهلت العقول ما هو أظهر من الشمس فيقول ما صدر عن الواحد إال واحد
خر هب اآل مذيفواحد من مجيع الوجوه وهو يعلم أن النسب من بعض الوجوه وإن الصفات 

رض الوحدة مل يف حيث فال أعلم من اهلل باهلل من بعض الوجوه فأين الواحد من مجيع الوجوه
 يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن نن﴿إال أحدية اجملموع وهي أحدية األلوهة له تعاىل فقال 

  جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئجئ
 مظ حط مضخض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخجخ مح
وله احدا وكل اسم واحد مدلوسعة وتسعون امسا مائة إال وهي ت [24-22احلشر:]﴾جع

 :ال اهلل إليس مدلول عني االسم اآلخر وإن كان املسمى بالكل واحدا فما عرف اهلل
 مييييييييييييا يعييييييييييييرف   إال   فييييييييييييايترفوا

 فقيييييييييييب لقيييييييييييوم  بيييييييييييوا إال يقيييييييييييولرم

 وال تقييييييييييولن إن العقييييييييييب لييييييييييي  ليييييييييي 

 ونيييييييا وال تبرحيييييييوا حتييييييي  يايييييييوز بكيييييييم

 

 كييييييييييم مختاييييييييييفالعييييييييييين واحيييييييييينو والح 

 وييييييذا وييييييو النريييييير المنسيييييياب فييييييااترفوا

 سييييييييوى نالئايييييييي  فيميييييييييا بيييييييينا فقفيييييييييوا

 إليييي  كشيييف وميييا فييي  الكشيييف منلييييرف

 

 توقيت الوقوف بعرفة يف يومه وليلته

اعلم أن العرب والزمان العريب يف اصطالحهم وما تواطئوا عليه يتقدم ليله على هناره 
 جخ مح جح مج حج﴿يقول جريا على األصل فإن موجد الزمان وهو اهلل تعاىل 

فجعل الليل أصال وسلخ منه النهار كما تسلخ الشاة من جلدها فكان  [37يس:]﴾مخ
الظهور لليل والنهار مبطون فيه كجلد الشاة ظاهر كالستر عليها حىت تسلخ منه فسلخ 
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فظهر علم العرب على العجم فإن العجم الذين  الشهادة من الغيب ووجودنا من العدم
 حس جس ﴿دمون النهار على الليل وهلم وجه هبذه اآلية وهو قوله حساهبم بالشمس يق

وإذا حرف يدل على زمان احلال أو االستقبال وال يكون املوصوف  [37يس:]﴾  خس
        بأنه مظلم إال بوجود الليل يف هذه اآلية فكان النهار غطاء عليه مث سلخ منه أي أزيل

املمكن وإن  ذا الناس مظلمونأي ظهر الليل الذي حكمه الظلمة فإ ﴾ خس حس جس ﴿
ما خال  شيءكان موجودا فهو يف حكم املعدوم وأصدق بيت قالته العرب قول لبيد أال كل 

فظهر هذا احلكم األعجمي يف الشرع العريب يف يوم عرفة فإن العرب  والباطل عدم اهلل باطل
س فجعل والشرع أخروا ليلة عرفة عن يومها كما فعلت األعاجم أصحاب حساب الشم

الشرع العريب ليلة عرفة الليلة املتقبلة من يوم عرفة اليت يكون صبيحتها يوم النحر وهو اليوم 
العاشر وسائر الزمان عندهم الليلة لليوم الذي يكون صبيحتها وعند األعاجم ليلة اجلمعة مثال 

مها الذي يكون يوم السبت صبيحتها فاجتمع العرب والعجم يف تأخري هذه الليلة عن يو
أعطى ذلك مقام املزدلفة املسمى مجعا فإنه مجع فيه العرب والعجم على حكم واحد فجعلوا 
ليلة عرفة ليوم عرفة املتقدم لكون الشارع شرع أنه من أدرك الوقوف بعرفة ليلة مجع قبل 
الفجر فقد أدرك احلج واحلج عرفة وكل يوم كامل بليلته من غروب إىل غروب عند العرب 

 شروق عند العجم إال يوم عرفة فإنه ثالثة أرباع اليوم املعلوم إال ساعة ومن شروق إىل
ومخسة أسداس ساعة فإنه من زوال الشمس إىل طلوع الفجر خاصة فقد نقص من زمان يوم 

 عرفة عن اليوم املعلوم من طلوع الفجر إىل الزوال.
بها علينا فكان ينبغي وسبب ذلك أنه ملا اعترب يف عرفة إنه مقام املعرفة باهلل اليت أوج

أن ال نسمي عارفني باهلل حىت نعلم ذاته وما جيب هلا من كوهنا إهلا فإذا عرفناه على هذا احلد 
فصارت املعرفة مقسمة نصفني النصف الواحد معرفة الذات والنصف اآلخر  فقد عرفناه

أثبتنا وجود الذات معرفة كونه إهلا فلما حبثنا باألدلة العقلية وأصغينا إىل األدلة الشرعية 
وجهلنا حقيقتها وأثبتنا األلوهة هلا وهو نصف املعرفة بكماهلا والربع وجودها أعين وجود 
الذات املنسوبة إليها األلوهة والربع الرابع معرفة حقيقتها فلم نصل إىل معرفة حقيقتها وال 

ة ما نسبناه إليها ميكن الوصول إىل ذلك والزائد على الربع الذي جهلناه أيضا هو جهلنا بنسب
من األحكام فإنا وإن كنا نعرف النسبة من كوهنا نسبة فقد جنهل النسبة اخلاصة جلهلنا 
باملنسوب إليه فحصلت املعرفة من زوال الشمس إىل طلوع الفجر ومن طلوع الفجر إىل 
طلوع الشمس جهلنا بالنسبة ومن طلوع الشمس إىل الزوال وهو ربع اليوم جهلنا بالذات 

أعطى عرفة من املعرفة باهلل إال ما أعطاه زمانه فاعلم فنقص العلم هبا عن درجة العلم فما 
بكل معلوم فمن مل نعلمه حبقيقته فما علمناه فعلمنا بوجود الذات من أجل االستناد ال 
 بالذات وعلمنا نسبة األلوهة هلا ال كيفية النسبة وهو نصف املعرفة وهذا النصف يتضمن
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واحد العلم بصفات التنزيه والسلوب والربع اآلخر املعرفة بصفات األفعال ربعني الربع ال
والنسب فاحلاصل بأيدينا ثالثة أرباع املعرفة إال والربع الواحد ال نعرفه أبدا والذي ينظر من 
املعرفة املناسب ملا زاد على الربع من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس هو مبنزلة ما جهلنا من 

ف احلق به نفسه من صفة التشبيه فال ندري كيف ننسب إليه مع إمياننا نسبة وصف ما وص
به وإثباتنا له هذا احلكم مع جهلنا لكن على ما يعلمه اهلل من ذلك فهذا يف مقابلة الزائد على 
ربع اليوم فلهذا نقص يوم عرفة عن سائر األيام الزمانية فتحقق صحة يوم عرفة إنه من الزوال 

 ليلة عرفة. إىل طلوع الفجر من
 وصل يف فصل رمى اجلمار

 ومنه اجلمرات اجلماعات وكل مجرة مجاعة أية مجاعة كانت :اعتبار هذا الفصل
 يه معىنجد فاالستجمار يف الطهارة وهلذا استحب له أن يكون أكثر من واحد حىت يو

رب ال الع وف فإنة حرال معىن ملن يرى االستجمار باحلجر الواحد إذ كان له ثالثو اجلماعة
بع يف كثره سا وأتقول يف احلجر الواحد أنه مجرة ويستحب أن يكون وترا من ثالث فصاعد

يت تدل على نية اللزمااالعبادة ال يف اللسان فإن اجلمرة الواحدة سبع حصيات وكذلك اجلمرة 
 ل مجرةلة كخروج فصل شدة الربد كل مجرة يف شباط سبعة أيام وهي ثالث مجرات متص

 ر إحدىجلمانقضي اجلمرات مبضي أحد وعشرين يوما من شباط مثل رمى اسبعة أيام فت
 :عانثة موعشرين حصاة وهي ثالث مجرات وكذلك احلضرة اإلهلية تنطلق بإزاء ثال
ة ب كحضرى سلالذات والصفات واألفعال ورمى اجلمرات مثل األدلة والرباهني عل

اجلمرة  فدالئل عالة كحضرة األفالذات أو إثبات كحضرة الصفات املعنوية أو نسب أو إضاف
تعلق هبا من يهي ما ها واألوىل ملعرفة الذات وهلذا نقف عندها لغموضها إشارة إىل الثبات في

سية فات نفا صهلالسلوب إذ ال يصح أن يعرف بطريق إثبات صفة معينة وال يصح أن يكون 
حدة وهي تية واثبوال أن تكون صفته النفسية البدمتعددة بل صفة نفسه عينه ال أمر آخر ف

  فيأيت خاطره تعاىلحديتأعينه ال غري فهو جمهول العني معلوم باالفتقار إليه وهذه هي معرفة 
وجود لنفسه اجب الهو ووالشبهة باإلمكان إىل هذه الذات فريميه حبصاة االفتقار إىل املرجح 

 ويأيت بصورة الدليل على ما يعطيه نظمه يف موازين العقول.
واحدة من اجلمرة األوىل فإذا رماه هبا مكربا أي يكرب عن هذه النسبة  فهذه حصاة

اإلمكانية إليه فيأتيه يف الثانية بأنه جوهر فريميه باحلصاة الثانية وهو دليل االفتقار إىل التحيز أو 
إىل الوجود بالغري فيأتيه باجلسمية فريميه حبصاة االفتقار إىل األداة والتركيب واألبعاد فيأتيه 
بالعرضية فريميه حبصاة االفتقار إىل احملل واحلدوث بعد أن مل يكن فيأتيه بالعلية فريميه 

معه فيأتيه يف  شيءباحلصاة اخلامسة وهي دليل مساوقة املعلول له يف الوجود وهو كان وال 
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الطبيعة فريميه باحلصاة السادسة وهي دليل نسبة الكثرة إليه وافتقار كل واحد من آحاد 
إىل األمر اآلخر يف االجتماع به إىل إجياد األجسام الطبيعية فإن الطبيعة جمموع فاعلني  الطبيعة

ومنفعلني حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وال يصح اجتماعها لذاهتا وال افتراقها لذاهتا وال 
وجود هلا إال يف عني احلار والبارد والرطب واليابس فيأتيه يف العدم وهو أن يقول له إذا مل 

فريميه باحلصاة السابعة وهي دليل آثاره يف  شيءكن هذا وال هذا ويعدد ما تقدم فما مث ي
املمكن والعدم ال أثر له وقد ثبت بدليل افتقار املمكن يف وجوده إىل مرجح ووجود موجود 

 .واجب الوجود لنفسه وهو هذا الذي أثبتناه مرجحا وانقضت اجلمرة األوىل
مرجحة   ذاتاإن مث حضرة الصفات املعنوية وقال لك سلمنامث أتينا إىل الثانية وهي 

ان هذا هو  إن كألوىلاللممكن فمن قال إن هذه الذات عاملة مبا ظهر عنها فرميناه باحلصاة 
ال فريميه خرى أوفة أاخلاطر األول الذي خطر هلذا احلاج املعنوي وقد خيطر له الطعن يف ص

مع والبصر م والسالعلاحلياة والقدرة واإلرادة و حبسب ما خيطر له إىل متام سبع صفات وهي
 دلة العقليةيف األ كالموالكالم وبعض أصحابنا ال يشترط هذه الثالثة أعين السمع والبصر وال

وز وما وما جي ب لهويتلقاها من السمع إذا ثبت وجيعل مكاهنا ثالثة أخرى وهي علم ما جي
وم فورد بعة علسهذه ادة والعلم واحلياة فيستحيل عليه مع األربعة اليت هي القدرة واإلر

ى امليزان قلي عليل عاخلاطر الشيطاين بشبهة لكل علم منها فريميه هذا احلاج حبصاة كل دل
مرة ند اجلعقوف الصحيح يف نظم األدلة حبسب ما يقتضيه ويطيل التثبت يف ذلك وهو الو

 الوسطى والدعاء عندها.
فعال وهي سبع أيضا فيقوم يف خاطره أوال مث يأيت اجلمرة الثالثة وهي حضرة األ

املولدات وأهنا قامت بأنفسها فريميه حبصاة افتقارها من الوجه اخلاص إىل احلق عز وجل فإذا 
علم اخلاطر الشيطاين أنه ال يرجع عن علمه باالفتقار أظهر له أن افتقاره إىل سبب آخر غري 

صل وإذا خطر له ذلك فأما أن يتمكن منه احلق وهو العناصر وقد رأينا من كان يعبدها باملو
بأن ينفي أثر احلق تعاىل عنه فيها فإن مل يقدر فقصاراه أن يثبتها شركا فريميه باحلصاة الثانية 
فرييه يف داللتها إن العناصر مثل املولدات يف االفتقار إىل غريها وهو اهلل تعاىل ألن العارف 

لذي من اهلل إليه ما ينظر إىل السبب الذي أوقف أبدا إمنا ينظر يف كل ممكن الوجه اخلاص ا
اهلل وجوده عليه أو ربطه به على جهة العلية أو الشرط هذا هو نظر أهل طريق اهلل من 
أصحابنا وما رأيت أحدا من املتقدمني قبلنا وال من أهل زماننا يف علمي نبه على إثبات هذا 

 ىئ  نئ مئ ﴿صدق اهلل يف قوله  الوجه اخلاص يف كل ممكن مع كوهنم ال جيهلونه ولكن
يعين نسبته إلينا ال إىل السبب فاحلمد هلل  [85الواقعة:]﴾  مب زب رب ﴿يعين األسباب  ﴾  يئ

إىل إدراك هذا الوجه يف كل ممكن فإذا رماه باحلصاة الثانية كما ذكرناه  الذي فتح أبصارنا
وجد هذه األركان أخطر له السبب الذي يتوقف وجود األركان عليه وهو الفلك فقال إن م
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الفلك وصدقت فيما قتله فريميه باحلصاة الثالثة وهي افتقار الفلك وهو الشكل إىل اهلل من 
الوجه اخلاص كما ذكرنا فيصدقه يف االفتقار ويقول له أنت غالط إمنا كان افتقار الشكل إىل 

ىل اهلل من الوجه اجلسم الذي لواله ما ظهر الشكل فريميه باحلصاة الرابعة وهو افتقار اجلسم إ
اخلاص فيصدقه ويقول له صحيح ما قلت من االفتقار القائم ولكن إىل جوهر اهلباء الذي 
تسميه أهل النظر اهليوىل الكل الذي مل تظهر صورة اجلسم إال فيه فريميه باحلصاة اخلامسة 

لكلية املعرب عنها وهو دليل افتقار اهلباء إىل اهلل كما ذكرنا قبله فيقول بل افتقارها إىل النفس ا
يف الشرع باللوح احملفوظ فريميه باحلصاة السادسة وهو دليل افتقار النفس الكلية إىل اهلل من 
الوجه اخلاص أيضا فيصدقه يف االفتقار ولكن يقول له بل افتقارها إىل العقل األول وهو القلم 

ل افتقار العقل األول إىل األعلى الذي عنه انبعثت هذه النفس فريميه باحلصاة السابعة وهو دلي
اهلل وليس وراء اهلل مرمى فما جيد ما يقول له بعد اهلل فلذلك ما يقف عند مجرة العقبة وهي 

 .آخر اجلمرات ألنه كما قلنا وليس وراء اهلل مرمى

 [189البقرة:] َّمث هت مت خت حت هبجت مب  خب  ُّٱقوله تعاىل 
البيوع وإن ديون وال نزله منزلةومل يقل للحاج فأنزل احلج يف اآلية منزلة الناس ما أ

ين ها األهلة أعتعترب في يتكان املعىن يطلبه فعلمنا إن حكم احلج عند اهلل ليس حكم األشياء ال
ه  بيوعيفاله مواقيت األهلة واحلج فعل مضاف خمصوص معني يفعله اإلنسان كسائر أفع

القصد بز وجل  عة هللومدايناته فاعتىن بذكر هذه األفعال املخصوصة ألهنا أفعال خمصوص
حلج عن سائر از حكم متي ليس للعبد فيها منفعة دنيوية إال القليل من الرياضة البدنية وهلذا

 عند الفقهاء ه معىنلعقل العبادات يف أغلب أحواله وأفعاله يف التعليل فأكثره تعبد حمض ال ي
ادات ن العبه مفكان بذاته عني احلكمة ما وضع حلكمة موجبة وفيه أجر ال يكون يف غري

لواحد من انزلة مبقوف فكان اهلالل يف أول شهر الو وجتل إهلي ال يكون يف غريه من األعمال
طلوب بالشرع مو أول هلذي االعدد وجتلى اهلالل يف أول ليلة فيه جتلى احلق يف العبد باإلميان 

هادة ي الشه ومن اإلنسان املكلف واالميان روح وجسمه صورة التلفظ بال إله إال اهلل
إىل أن  العدد سائطبالتوحيد وكذلك نشهد أول ليلة اهلالل مث ال يزال يعظم التجلي يف ب

  آحاد بسائطليه يفمل جتينتهي إىل ليلة التاسع وهي آخر ليلة بسائط العدد اليت هي آحاده فك
ا وهلذ لبسائطامال العدد فكان الوقوف بعرفة يوم التاسع فحصلت له معرفة اهلل تعاىل بك

 قابلها ودخل فيها بالتجريد عن املخيط وهو التركيب.
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 وصل يف فصل اختالفهم هل من شرط من وجبت عليه الفدية
 أن يكون متعمدا أم الناسي واملتعمد سواء بإماطة األذى

ع ان عند اجلميما أمرأهن والعامل املخلوق أمران حمققان اخللق فاعلم إن احلق املخلوق به
ن الصورة متصدر  فعالوهر اهلبائي والصورة ومعلوم عند اجلماعة أن األغري أهنما نظري اجل

 جه هن من ﴿ فيه اهلل ولكن من هو الصورة هل العامل أو املخلوق به الذي هو احلق الذي قال
فمن رأى أن احلق املخلوق به  [105االسراء:]﴾ يل ىل مل خل ﴿و [39الدخان:]﴾  مه

عال ب األفحبس ائق الصور على اختالفهامظهر صور العامل ظهرت فيه حبسب ما تعطيه حق
ه بحلق املخلوق اي وأن بائإىل اخللق ومن رأى أن أعيان املمكنات اليت هي العامل هو اجلوهر اهل

ه فت علياختلفهو الصورة يف هذا العامل وتنوعت أشكال صوره الختالف أعيان العامل 
أى هذا نسب فمن ر املها يف العالنعوت واأللقاب كما تنسب األمساء اإلهلية من اختالف آثار

 اجلوهر إال يف تمكنالفعل إىل اهلل بصورة الصورة الظاهرة ومن رأى أن ظهور الصورة ال ي
 اهلبائي.

وأن الوجود ال يصح للجوهر اهلبائي يف عينه إال حبصول الصورة فال تعرف الصورة 
فعال إىل اهلل بوجه وإىل إال باجلوهر اهلبائي وال يوجد اجلوهر اهلبائي إال بالصورة نسب األ

العباد بوجه فعلق احملامد واحلسن مبا ينسب من األفعال للحق وعلق املذام والقبح مبا ينسب 
من األفعال للعباد باخللق الذي هو العامل حلكم االشتراك العقلي والتوقف يف العلم بكل واحد 

         فهذا تفسريمنهما وتوقف كمال الوجود على وجودمها وقد رميت بك على اجلادة 
فنفى الرمي عمن أثبته له يقول اهلل يف هذه  [16االنفال:]﴾  خن حن جن  يم ىم مم خم ﴿

      وهذا قوله [4االحزاب:]﴾مك لك  اك﴿اآلية عني ما قلناه يف هذه املسألة وذهبنا إليه 
 نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ﴿أي يبينه لنمشي عليه  [4االحزاب:]﴾  مل يك ىك ﴿
ا عليه حبمد اهلل فأثبت هبذه اآلية أن أعيان العامل هو اجلوهر فمشين [56هود:]﴾يب ىب

اهلبائي إال أنه ال يوجد إال بوجود الصورة وكذلك أعيان العامل ما اتصفت بالوجود إال 
بظهور احلق فيها فاحلق املخلوق به هلا كالصورة وقد أعلمتك أن الفعل كله إمنا يظهر 

فكان احلق عني الصورة اليت  [17االنفال:]﴾  خن حن جن ﴿صدوره من الصورة وهو القائل 
تشاهد األعمال منها فتحقق ما ذكرناه فإنه ال أوضح مما بني اهلل يف هذه اآلية وبيناه حنن يف 

ص راط  اهلل  [46النور:]﴾  يث ىث نث مث زث رث يت ﴿شرحنا إياها على التفصيل 
 مب زب رب ﴿والصراط الذي عليه الرب والصراط املضاف إىل احلقيقة يف قوله 

 ٰر ٰذ ﴿وأما ولكل صراط حكم ليس لآلخر فافهم والسالم  [153االنعام:]﴾نب
 .فهو الشرع [7الفاحتة:]﴾   ٌّ   ٰى
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 وصل يف فصل اختالفهم يف توقيت اإلطعام والصيام

قوم   وقالساكنيماختلفوا يف توقيت اإلطعام والصيام فاألكثرون على أن يطعم ستة 
ن هم مديبعض لفوا يف كم يطعم كل مسكني فقالعشرة مساكني والصيام عشرة أيام واخت

ري زبيب والشعلكل مسكني وقال بعضهم من الرب نصف صاع ومن التمر وال مبد النيب 
 صاع.

ثرية لباب كاهذا  وقال قوم فيه دم وفروع شيءوأما قص األظفار فقال قوم ليس فيها 
كونية عن  ها ستةدناب فوججدا فمن اعترب الستة املساكني نظر إىل ما يطعم الصفات مما تطل

ا يقتها فإنه هلقاء حقبه لبمن احلكم للكونية من احلكم وإطعامها ما تطل لإلهليةستة إهلية فما 
درة والكالم ة والقرادكالغذاء لألجسام الطبيعية فاملعلوم للعلم طعام فيه يتعلق وكذلك اإل

ال غري وهو  لشرطيةاها حقيقت والسمع والبصر وأما احلياة فليس هلا مدخل يف هذا الباب فغاية
سائط مساء بية أباب آخر وملا كانت احلضرة حضرتني كان من اجملموع اثنا عشر وهو هنا

 اء املنسوبةواألمس صفاتالعدد الذي يعم احلضرتني فإن العدد يدخل عليهما وهلذا ورد تعدد ال
فعل نتهاء وزن الاية اا هنضإىل اهلل وأما حكمه يف الكون فال يقدر أحد على إنكاره كما أهنا أي

عل يف ان الففأما أوز الذي هو مركب من مائة ومثانني درجة وسأبني حكمها إن شاء اهلل
لعدد ا هذا رة يفحمصو األمساء فهي اثنا عشر وزنا كل وزن يطلب ما ال يطلبه اآلخر وهي

ثة ويف فتحة العل ثالف كما هناية أمساء العدد حمصورة يف االثين عشر فمن ذلك يف تسكني عني
د وفعل عل كدعثل فثالثة ويف ضمه ثالثة ويف كسره ثالثة فاجملموع اثنا عشر فالتسكني م

موم واملض عنب كقفل وفعل كهند واملفتوح العني فعل مثل مجل وفعل مثل صرد وفعل مثل
ه أهل ن وعللللسااالعني فعل مثل عضد وفعل مثل عنق وفعل مل يوجد له اسم على وزنه يف 

وهذا  لتخفيفلى اعلشأن بأهنم استثقلوا اخلروج من الكسر إىل الضم ومبين كالمهم هذا ا
لمة بنا ك د مرتبسطناه يف النسخة األوىل من هذا الكتاب وق بشيءالتعليل عندنا ليس 

ة واملكسور غة شاذا لللعرب على وزن فعل بكسر فاء الفعل وضم عينه ال أذكرها اآلن إال أهن
 دويبة اسم فعل مثل إبل ومل يوجد على وزن فعل سوى دئل وهوالعني فعل مثل كتف و

 .تعرفها العرب
مث إن اهلل أجرى حكمته يف خلقه أن ال تأخذ العرب يف أوزان الكالم إال هذه 
األحرف الثالثة الفاء والعني والالم وهلا ثالث مراتب يف النشأة وأخذوا من كل مرتبة حرفا 

مل امللك والشهادة وأخذوا العني من حروف احللق عامل أخذوا الفاء من حروف الشفتني عا
الغيب وامللكوت وأخذوا الالم من الوسط عامل الربزخ واجلربوت وهو من حروف اللسان 
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الذي له العبارة والتصرف يف الكالم فكان جمموع هذه احلروف اليت جعلوها أصوال يف أوزان 
وهو الذي يكون له األثر أبدا يف التكوين الكالم مائة ومثانني درجة وهو شطر الفلك الظاهر 

والشطر الغائب ال أثر له إال حيث يظهر وسبب ذلك أن أشعة أنوار الكواكب تتصل باحملل 
العنصري وهو مطارح شعاعاهتا والعناصر قابلة للتكوين فيها فإذا اتصلت هبا سارع التعفني 

ن الرطوبة فظهرت أعيان املكونات إن فيها ملا يف األنوار من احلرارة ويف ركن املاء واهلواء م
ال ترى يف ذه األنوار فال أثر هلا فيه أاهلل مخر طينة آدم بيده والتخمري تعفني وما غاب عن ه

كسوف الشمس إذا اتفق أن يكون بالليل ال حكم له عندنا لعدم مشاهدة الظاهر ظاهر كرة 
زيز العليم فإنه حيث يظهر األرض اليت حنن عليها فال حكم له إال حيث يظهر بتقدير الع

يشهد ما حضر عنده فيؤثر فيه لشهوده عادة طبيعية أجراها اهلل وهذا من أدل دليل على قول 
 جض مص ﴿املعتزيل يف ثبوت أعيان املمكنات يف حال عدمها وأن هلا شيئية وهي قوله تعاىل 

نا كما يرانا يف فريانا سبحانه يف حال عدمنا يف شيئية ثبوت [40النحل:]﴾  مع جع  مظ حط مض خض حض
حال وجودنا ألنه تعاىل ما يف حقه غيب فكل حال له شهادة يعرفه صاحب الشهادة فيتجلى 
تعاىل لألشياء اليت يريد إجيادها يف حال عدمها يف امسه النور تعاىل فينفهق على تلك األعيان 

ع األشهر من أنوار هذا التجلي فتستعد به لقبول اإلجياد استعداد اجلنني يف بطن أمه يف راب
من حينه من غري تثبط فانظر  ﴾  جغ مع﴿محله لنفخ الروح فيه فيقول له عند هذا االستعداد 

 إىل هذه احلكمة ما أجالها.
 يقة هو عليهاله حلقيقب مث إنه من متام احلكمة أنه إذا كان يف القابالت للتكوين من ال

ت حروف ذا كانإزن ن هذا الوإال بزيادة درجات وهو بني أصله وحقيقته فإنه يكرر الالم م
ان ألن األوز أصل الوزن من نفس الكلمة ومن أصوهلا مثل جعفر وزنه فعلل فكرر واحدا من
 نعطه رته وملى صوحروف املوزون كلها أصول فإن كان احلرف يف الكلمة زائدا جئنا به عل

 يف راعيتحرفا من حروف الفعل فنقول يف وزن مكسب مفعل فاألصول أبدا هي اليت 
ا يقول على أصوهل ريها جتإن اجلياد على أعراق األشياء وهي اليت هلا اآلثار فيها وقال بعضهم

جع إىل ارض يرمر عأن يؤثر فيه أصله وإن ظهر عنه لؤم فهو أ البدفمن كان أصله كرميا ف
ذا ملا ا وهيهلتفطن مسألة قليل من ييف آخر األمر وكذلك اللئيم األصل وهذه  البدأصله و

ما ها لئيأصل يكون ع أصول املمكنات هل أصلها كرمي فيكون واجب الوجود أصلها أوترج
امد حبكم من احمل ليهاوهو اإلمكان فال يزال الفقر والبخر واللؤم يصحبها ويكون ما نسبت إ

م يتعذر العمو ا يفالعرض وهنا أسرار ودقائق وكلناك لنفسك يف االطالع عليها فإن ظهوره
قي من به وقد نفس ن يطلعه اهلل عليه فيقف على ما هو األمر عليه يففتركنا علم ذلك مل

ب إن شاء ا الباهبذ أمهات مسائل هذا الباب يسري نذكر اعتبارها يف سرد أحاديث ما يتعلق
 اهلل تعاىل.
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 حديث يف احلث على املتابعة بني احلج والعمرة

ابن  هلل هوابد ي عن عخرج النسائ ألن كل واحد منهما قصد زيارة بيت اهلل العتيق
وب كما ان الفقر والذنتابعوا بني احلج والعمرة فإهنما ينفي قال رسول اهلل  :مسعود قال

 يففجعل  جلنةاينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة وليس للحج املربور ثواب دون 
ن منهما وني ليكقدمتماألول العمرة إىل العمرة وكذلك احلج والرب وهنا جعل احلج والعمرة 

ذا مجعت ديتك إعبو أجر آخر ليس ما أعطاه احلديث األول وهو نفي الفقر فيحال بينك وبني
 ار فإذا أذهباالفتقال بإوما مث إال عبد ورب والعبد ال يتميز عن الرب  بني هاتني العبادتني

 [40النحل:]﴾جغ مع﴿ه إذا أراد للشيءالربانية فأعطاه أن يقول  اهلل بفقره كساه حلة الصفة
ىت يكون حفكن  لشيءوهذا سر وجود الغين يف الفقر وال يشعر به كل أحد فإنه ال يقول 

فما طلب إال ما ليس  [31فصلت:]﴾   ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ﴿يشتهيه وهلذا قال تعاىل 
املشتهي  يس ذلكللبه طعنده ليكون عنده عن فقر ملا طلب ألن شهوته أفقرته إليه ودعته إىل 

ن وب فقال له كاملطل شتهية اليت أوجبت له القوة على إجياد هذا املطلبه وعنده الصفة الرباني
ليس هو جوده ولب وطعن فقر بصفة إهلية فكان هذا املطلوب يف عينه فتناول منه ما ألجله 

اء يف حال األشي إمناوكذا يف حق احلق ألن اهلل مل يطلب تكوين املوجودات الفتقاره إليها 
ا لفقرها وجد هلو املهها وهي مفتقرة بالذات إىل اهلل الذي هلا تطلب وجود ينعدمها اإلمكا

حاجة قامت  ال من اهلاالذايت ويف وجودها من اهلل فقبل احلق سؤاهلا وأوجدها هلا وألجل سؤ
قد هلا إنه فافذلك كبه إليها ألهنا مشهودة له تعاىل يف حال عدمها ووجودها والعبد ليس 

شيئا عن  إلجيادني باعهلا علما إذ لوال علمه هبا ما حسا يف حال عدمها وإن كان غري فاقد 
يوجد  ما ملغري أن العبد مركب من ذاتني من معىن وحس وهو كماله ف شيءودون  شيء

 سا بعدركه حبكمال ذاته فإذا أد الشيءاملعلوم للحس فما كمل إدراكه لذلك  الشيء
لذي هذا ا ه إىلسبب فقربذاته فتركيبه  للشيءوجوده وقد كان أدركه علما فكمل إدراكه 
 أراد وجوده وإمكانه سبب فقره إىل مرجحه.

وأما احلق تعاىل فليس مبركب بل هو واحد فإدراكه لألشياء على ما هي األشياء عليه 
من حقائقها يف حال عدمها ووجودها إدراك واحد فلهذا مل يكن يف إجياده األشياء عن فقر 

ذهب عينك جزاء لتحصيلها  حلق وهذه مسألة لوكما كان هلذا العبد املخلوق عليه صفة ا
لكان قليال يف حقها ألهنا مزلة قدم زل فيها كثري من أهل طريقنا والتحقوا فيها مبن ذم اهلل 

وهذا سببه فما وجد املمكن وال  [181ال عمران:]﴾  ىم مم خم ﴿تعاىل يف كتابه من قوهلم 
تبة املعرفة ال لكمال اهلل بل هو وجدت املعرفة احلادثة إال لكمال رتبة الوجود وكمال ر
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الكامل يف نفسه سواء وجد العامل أومل يوجد وعرف باملعرفة احملدثة أومل يعرف كما أنه على 
وأما نفي الذنوب فإهنا من حكم االسم اآلخر  احلقيقة ال يعرف وال يعرف منه ممكن إال نفسه

أصله طاعة فإنه ممتثل للتكوين إذ عنه ألن  متأخرةألن ذلك من األمر مبنزلة الذنب من الرأس 
قيل له كن فما وجد إال مطيعا مث عرض له بعد ذلك خمالفة األمر املسمى ذنبا فأشبه الذنب 
يف التأخر فانتفى باألصل ألنه أمر عارض والعرض ال بقاء له وإن كان له حكم يف حال 

 بعد حني. ولووجوده ولكن يزول فهذا يدلك على إن املال إىل السعادة إن شاء اهلل 
لذنب نزلة ارف ممث إن للذنب من معىن الذنب صفتني شريفتني إذا علمها اإلنسان ع

نها ذباب عد العند اهلل وذلك أن ذنب الدابة له صفتان شريفتان ستر عورهتا وبه تطر
تضمنه من مما ي عر بهاهلل مغفرته وشبه ذلك ما ال يش بتحريكها إياه وكذلك الذنب فيه عفو

ابة لذي يؤذي الدذباب اة الإلهلية يطرد عن صاحبه أذى االنتقام واملؤاخذة ومها مبنزلاألمساء ا
 [3الكوثر:]﴾  لك اك يق ىق ﴿ الذي ال ذنب له يقول تعاىل لألبترفال يصيب االنتقام إال 

له ولدا  صاحل يدعو ولد أو أي ال عقب له أي ال يترك عقبا ينتفع به بعد موته كما قال 
بك الشني هو األبتر فلم  إن الذي أحلق بقول اهلل تعاىل حملمد  أنثى ا أوسبطا وذكر كان أو

ه يكون وبعدم لدابةامؤخره وهلذا قلنا يف الذنب إنه مؤخر ألنه يف عقب  الشيءيعقب وعقب 
ا غفرة وجعل هلغلب املفقبهم مل تذنبوا جلاء اهلل بقوم يذنبون فيغفر هلم ومل يقل فيعا أبتر فلو

ألمساء وليس أثري الب تود الذنب بذاته ملا يتضمنه من املغفرة واملؤاخذة فيطاحلكم فاصل وج
اري فلم  التجيفغضب أحد االمسني املتقابلني يف احلكم أوىل من اآلخر لكن سبقت الرمحة ل

 تدع شيئا إال وسعته رمحته.
ومن رمحة الطبيب بالعليل صاحب األكلة إدخال األمل عليه بقطع رجله فافهم واجعل 

فمؤاخذات احلق عباده يف الدنيا اآلخرة تطهري ورمحة والتنبيه أيضا على ذلك إن  الكب
العقاب ال يكون إال يف الذنب والعقوبة لفظة تقتضي التأخري عن املتقدم فهي تأيت عقيبه فقد 

والغفور  جتد العقوبة الذنب يف احملل وقد ال جتده إما بأن يقلع عنه وإما أن يكون االسم العفو
تعانا عليه باالسم الرحيم فزال فترجع العقوبة خاسرة ويزول عن املذنب اسم املذنب ألنه اس

ال يسمى مذنبا إال يف حال قيام الذنب به وهو املخالفة والغفران يف نفس الذنب وما يأيت 
 عقيبه ألنه غري متيقن باملؤاخذة واالنتقام عليه فال يأيت الغفران عقيبه فال يسمى الغفران عقابا

وجزاء اخلري يسمى ثوابا لثورانه وعجلته فيكون يف نفس اخلري املستحق له ألنه من ثاب إىل 
            ﴾حم جم يل ىل مل خل﴿إذا ثار إليه بالعجلة والسرعة وهلذا قال  الشيء

فجعل املسارعة يف  [61املؤمنون:]﴾  مه جه ين ىن من خن ﴿وقال  [133ال عمران:]
الذنوب وطلب املغفرة فإهنا ال ترد إال على ذنب وإن كانت اخلري وإليه وال يسابق إليها إال ب

 يف وقت تستر العبد عن إن تصيبه الذنوب وهو املعصوم واحملفوظ فلها احلكمان يف العبد حمو
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العصمة واحلفظ وال ترد على تائب فإن التائب ال ذنب له إذ  الذنب بالستر عن العقوبة أو
ى املذنبني يف حال كوهنم مذنبني غري تائبني فهناك يظهر التوبة إزالته فما ترد املغفرة إال عل

حكمها وهذا ذوق مل يطرق قلبك مثله قبل هذا وهو من أسرار اهلل يف عباده اخلفية يف حكم 
أمسائه احلسىن ال يعقل ذلك إال أهل اهلل شهودا فمثل هذا يسمى التضمني فإنه أمر باملسابقة 

 لذنب.إىل املغفرة وما أمر باملسابقة إىل ا
أمور مبا مة فهو ملغفراوالغفران يطلب الذنب وهو مأمور باملسابقة إىل  وملا كان العفو

ا هو حيث م ن منله يكون ليظهر حكمها فما ال يتوصل إىل الواجب إال به فهو واجب ولك
 مح جح  مج حج ﴿فعل ال من حيث ما هو حكم وإمنا أخفى ذكره هنا وذكر املغفرة لقوله 

سابقة املاألمر من أقسام الكالم فما أمر بالذنوب وإمنا أمر بو [28االعراف:]﴾ جخ
 .واإلسراع إىل اخلري وفيه وإىل املغفرة فافهم

يف  ألجساماذه هبوأما تشبيه بنفي الكري خبث احلديد والفضة والذهب وهو ما تعلق 
 ل اهلواءإشعالنار بلى اعاملعادن من أصل الطبيعة استعانوا بالنار على إزالة ذلك واستعانوا 
لوال ار واهلواء فا الن ومهواستعانوا على حتريك اهلواء بالكري فما انتفى اخلبث إال عن مقدمتني

 احلج يفلكالم وقد تقدم ا وجود هاتني القوتني العلمية والعملية ما وقع نفي هذا اخلبث
 بذلك األول ءالكتفاقع اياملربور وإن كان له هنا معىن آخر ليس هو ذلك املعىن املتقدم ولكن 
ب القلوب ألصحا حال خمافة التطويل فإن أسرار اهلل يف األشياء ال تنحصر بل ينقدح يف كل

مث تكرار  هلل مااباد ما ال يعلمه إال اهلل والعامة ال نعلم ذلك وهلذا تقول اخلواص من ع
لتكرار امة ايل العتتخاإلدراك ف لالتساع اإلهلي وإمنا األمثال حتجب بصورها القلوب عن هذا

 لك ﴿فمن حتقق بوجود هذا االسم الواسع مل يقل بالتكرار  [247البقرة:]﴾  مح جح مج ﴿
  .[15ق:]﴾  هل مل خل حل جل مك
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 حديث إحرام املرأة يف وجهها

  وقد أقبالوهو خيطب يوم اجلمعة على املنرب احلسن واحلسني رأى رسول اهلل 
ىل ملنرب وعاد إا صعد حىت ا وجاء هبمايعثران يف أذياهلما فلم يتمالك أن نزل من املنرب وأخذمه

وملن  ني نظرأي عبأترى ذلك من نقص حاله ال واهلل بل من كمال معرفته فإنه رأى  خطبته
أما كان له  ألفعالذه انظر مما غاب عنه العمي الذين ال يبصرون وهم الذين يقولون يف مثل ه

يتها لكما قالت من مل تعرف فيا  واهلل ما اشتغل إال باهلل شغل باهلل عن مثل هذا وهو 
مساكني أهل  [55يس:]﴾  خم حم جم يل ىل مل خل ﴿سلمت حني مسعت القارئ يقرأ 

رفك يا مسكينة ذكر الشغل تعاىل عن هؤالء وما ع [56﴾]يس:   يم ىم ﴿اجلنة يف شغل 
شتغلت  لو ااهلل مبن وال مبن تفكهوا هم وأزواجهم فيما ذا حكمت عليهم إهنم شغلوا عن

 حىت تتصور يف  اهللبغري ة باهلل ما قالت هذه املقالة ألهنا ال تنسب إليهم شغلهمهذه القائل
ت إال تلك ك الوق ذليفنفسها هذه احلالة اليت ختيلتها فيهم وإذا تصورهتا مل يكن مشهودها 

حاب اجلنة  وأصن اهللعالصورة فهي املسكينة ملا حتققنا من كالمها إن وقتها ذلك كان شغال 
هذا من شغل و  يفكان وهي قد شهدت على نفسها شهود حتقيق أهنا مع غري اهلليف باب اإلم

هنم منزهون إفوسهم نحق  مكر اهلل اخلفي بالعارفني يف جتريح الغري ببادئ الرأي والتعريض يف
ند اهلل يف عر وهو خلاطعن ذلك هكذا صاحب الغرية املطلقة ال يزال يف عذاهبا مقيما متعوب ا

 ال يشعر. عني البعد من حيث
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 أحاديث

 ال حج ملن مل يتكلم :حديث

أة حجت معها قال هلا يف امر ذكر ابن األعرايب عن زينب بنت جابر أن النيب 
زينب  ال إىلمتص يروي هذا احلديث "قويل هلا تتكلم فإنه ال حج ملن مل يتكلم" :مصمتة

و كالم وهو وه [9احلجر:]﴾  رن مم ام يل ﴿قال تعاىل  ذكره ابن حزم يف كتاب احمللى
ن أحلديث رد اصفة إهلية وأنت يف عبادة مشروعة فينبغي بل جيب الكالم فيها بذكر و
 ن فكناكوله قاملناسك يف احلج إمنا وضعت إلقامة ذكر اهلل وعن الكالم صدرنا وهو 

ن الكلم مألنه  الماكفالصمت حالة عدمية والكالم حالة وجودية فالكالم له األثر وبه مسي 
دية فة وجوال بصإواجلرح أثر يف البدن واإلنسان موجود فال ينبغي أن يتصف وهو اجلرح 

ذب مت كصوهو الكالم ال بوصف عدمي وهو الصمت فإن حقيقة اإلنسان النطق فإذا 
م ك الكالو ترعلى نفسه باحلال على إن اهلل قد جعل للصمت موطنا وهو صمت إضايف وه

 .فيما ال يعين أو فيما يكون عليك ال لك
 ما يبدأ به احلاج إذا قدم مكة :ديثح

ملا دعا  بدأ به حني قدم مكة إنه توضأ مث طاف بالبيت شيءوأول  حج رسول اهلل 
 هب مب خب حب﴿اهلل سبحانه عباده إىل هذه العبادة ما دعاهم إال إىل بيته ال إىل غريه فقال 

مله بالبناء أن يعلو على ظهر البيت حني أك وأمر خليله إبراهيم  [97ال عمران:]﴾جت
أن ينادي إن هلل بيتا فحجوه فلما وصلوا إىل البيت مل يتمكن أن يكون البدء إال الطواف به 
حىت يعمه من مجيع جهاته وال يطاف بالبقعة ما مل تكن حمجورة بصورة ينطلق عليها اسم 

قاموا البيت أال تراهم ملا بقي من البقعة ما بقي خارجا إذ قصرت هبم النفقة من جهة احلجر أ
لذلك الباقي حائط احلجر حىت ال يكون الطواف إال بصورة زائدة على البقعة هذا كله لئال 
يتخيل أن املقصود البقعة فأعلمهم اهلل تعاىل أن املقصود صورة البيت يف هذه البقعة فوقع 

اجملموع مل يصح القصد وال صحت العبادة وذلك  القصد للمجموع ال للمفرد ومىت مل يكن
صل استنادنا يف وجودنا ما هو للذات الغنية من كوهنا ذاتا بل من كون هذه الذات إهلا ألن أ

فاستناد للمجموع وهلذا كثرت اآلهلة يف العامل يف ذوات خمتلفة يف زعم من جعلها آهلة كما 
كثرت البيوت يف بقاع خمتلفة وما صح منها أن يكون بيتا هلذه العبادة إال هذا اخلاص هلذا 

اص وإن كانت كلها بيوتا يف بقع مث إن اهلل تعاىل ملا اتصف بالغرية ورأى ما اجلمع اخل
يستحقه من املرتبة قد نوزع فيها ورأى أن املنسوب إليهم هذا النعت وهذا االسم مل يكن هلم 
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منهم يوم  يتربؤونفيه قصد وال إرادة من فلك وملك ومعدن ونبات وحيوان وكوكب وإهنم 
ئج من عبدهم غرية ليظهر سلطان هذه النسبة ألهنم ما عبدوه لكونه القيامة قضى اهلل حوا

حجرا وال شجرا بل عبدوه لكونه إهلا يف زعمهم فاإلله عبدوا فما رأى معبود إال هو وهلذا 
يوم القيامة ما يأخذهم إال بطلب املعبودين فإن ذلك من مظامل العباد فمن هنالك جيازيهم اهلل 

م فالعبادة مقبولة وهلذا يكون املال إىل الرمحة مع التخليد يف جهنم بالشقاء ال من حيث عبادهت
فقد اجتمعوا معنا يف كوننا ما عبدنا هذه الذات لكوهنا ذاتا بل لكوهنا إهلا  فإهنم أهلها فتفطن

فوضعنا االسم حقيقة على مسماه فهو اهلل حقا ال إله إال هو فلما نسبنا ما ينبغي ملن ينبغي 
داء وأولئك جهالء أشقياء ألهنم وضعوا االسم على غري املسمى فأخطئوا فهم مسينا علماء سع

عباد االسم واملسمى مدرج فوقع التمييز بيننا وبينهم يف الدار فسكنا دارا تسمى جنة هلا مثانية 
أبواب الباب الثامن وضع االسم على مسماه حقيقة وكانت النار سبعة أبواب ألن الباب 

على مسماه وأهل جهنم ما وضعوه على مسماه فجهلوا فظهر  الثامن هو وضع االسم
احلجاب فلم يروا إال مسماهم وذهب االسم عنهم يطلب مسماه فأخذه من استحقه وهو اهلل 

ولكن راعى احلق سبحانه قصدهم  فعرفوا يف اآلخرة ما جهلوه يف الدنيا ومل تنفعهم معرفتهم
هم يف العاقبة إىل مشول الرمحة بعد استيفاء حقوق حيث أهنم ما عبدوا إال اهلل ال األعيان فصري

املعبودين منهم ولذلك جعله من الكبائر اليت ال تغفر ولكن ما كل مشرك بل املشركون الذين 
قد أخرب أن اجملتهد وإن  بعثت إليهم الرسل أو مل يوفوا النظر حقه وال اجتهدوا فإن النيب 

وقوله  ﴾ مي خي حي  جي ﴿ل عم وصدق قوله أخطأ فإنه مأجور ومل يعني فرعا من أصل ب
وإن امليزان ما هو على السواء يف القبضتني وإمنا هو على السواء بني  "سبقت رمحيت غضيب"

العمل واجلزاء لذلك وضع امليزان وهذه املسألة امليزانية غلط فيها مجاعة من أهل اهلل منهم أبو 
 .﴾مل يك ىك مك لك  اك﴿القسم بن قسي صاحب خلع النعلني ومن تابعه 

 إحلاق اليدين بالرجلني يف الطواف :حديث

ذكر الدارقطين عن أم كبشة أهنا قالت يا رسول اهلل إين آليت أن أطوف بالبيت حبوا 
اليدان  طويف على راحلتك سبعني سبعا عن يديك وسبعا عن رجليك فقال هلا رسول اهلل 

ميشي كذلك يسبح يف املاء  لإلنسان كاجلناحني للطائر فكما يسبح يف األرض برجليه حني
وملا  بيديه إذا مشى فيه ومع كون اإلنسان ميشي على رجليه فإنه يستعني حبركة يديه إذا مشى

كان باطن اإلنسان وهو روحه ملكا يف احلقيقة من مالئكة التدبري وهم النوع الثالث من 
كا من ملك فنعلم قطعا املالئكة وقد أخرب اهلل تعاىل عن املالئكة أهنم ذوو أجنحة وما خص مل

إن نفوسنا من حيث هي من املالئكة الذين مقامهم تدبري هذه األجسام العنصرية إهنم ذوو 
أجنحة وجعلت هذه األجسام الطبيعية حجابا دوننا عن إدراكنا إياها أال ترى إىل جربيل 

 ة ملا جتسد يف صورة دحية ويف صورة األعرايب ما ظهر لعني أجنحته عني مجلة واحد
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حكم على سترها ظهور صورة اجلسم الذي ليس من شأنه أن يكون له جناح مع كون 
فلما كانت هلم السباحة باألجنحة اليت هبا ميشون يف اهلواء وهو ركن  جربيل له ستمائة جناح

من األربعة األركان كما هي الرجالن للسعي يف ركن التراب أحلق اليد بالرجلني فقال هلا يف 
 سبعا عن روحك ألن مشيه باجلناحني وهو قوله عن يديك وسبعا عن هذا القول طويف

رجليك ألن هبما يكون املشي يف الطواف وغريه فضاعف عليها التكليف ملا جعلت املشي يف 
 .غري آلته فافهم

 حديث أين يكون البيت من الطائف

 ربعاأ الثا ومشىثمكة دخل فاستلم احلجر مث مضى على ميينه فرمل  ملا قدم النيب 
ه أن يكون شرع ل يناميملا كان احلجر ميني اهلل وجعل لإلنسان املخلوق على الصورة  احلديث

ه دخوال ألن ان إليلشيطايف طوافه بني ميني اهلل وميينه فيكون مؤيدا بالقوتني معا فال جيد 
 لشمالجهة ا إىل الشيطان ليس له على اليمني سبيل وإمنا يلقي يف قلب العبد وهو مائل

حمفوظا   يزاله فالميني من نشأت فيكون ميني احلق يف الطواف يف حق الطائف حيفظه وهو ذو
ية البيت ظه عناحتف فإذا انتقل من موازنته وهو من حد الركن العراقي إىل الركن اليماين

ليمني ليمني قلنا اقبل ا ا مناملنسوب إىل اهلل فإن قلت فقد أخرب اهلل تعاىل عن إبليس أنه يأتين
ا هو مشال كذلك موارح الذي أراد الشيطان هنا ليس هو ميني اجلارحة فإنه ال يلقي على اجلو

 القلب ما يفيلقي  تارةفاجلوارح وال أمام اإلنسان وال خلفه وأن حمل إلقائه إمنا هو القلب 
 يد باليمنيمنا نرإوحنن  من بني يديه من خلفه أو مشاله أو يقدح يف أفعال ما يتعلق بيمينه أو

ع ما وقع موع وقاجملهنا هذه اجلهة املخصوصة فإن قلت وكذا املشرك له هذه اليمني قلنا ب
 [90الواقعة:]﴾مم  ام يل ىل مل يك﴿وما يكون اجملموع إال للمؤمن وهذا معىن قوله تعاىل 

 يريد ميني املبايعة اليت بيدها امليثاق ما يريد ميني اجلارحة.
 حديث يف االضطباع يف الطواف

طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد قال أبو  ذي عن يعلى بن أمية أن النيب ذكر الترم
االضطباع أن يكون طرف من الرداء على كتفك اليسرى  عيسى هذا حديث حسن صحيح

وما بقي منه تتأبطه حتت ذراعك اليمىن مث متر به إىل صدرك إىل كتفك اليسرى فتغطيها 
مستورا هذا ليجمع بني حاليت الستر والتجلي بطرفه فيكون الكتف األمين مكشوفا واأليسر 

وإمنا وقع الستر من جهة القلب ألنه موضع الغيب من  والغيب والشهادة والسر والعلن
اإلنسان وعنه تظهر األفعال يف عامل الشهادة وهي اجلوارح فلوال قصده لتحريكها ما ظهرت 

قول اهلل تعاىل يف  م اإلهليعليها حركة فذلك تأثري الغيب يف الشهادة وأصل ذلك من العل
اعلم أن  الذكر إن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منه
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له ذكرا مستورا نسبه إىل نفسه وأن له ذكرا عالنية والعني واحدة ما هلا وجهان مع وجود 
 خل حل ﴿زوجية فقال االختالف يف احلكم وعن هذه النسبة اإلهلية ظهر العامل يف مقام ال

وإن كان واحدا فله نسبتان ظاهرة وباطنة إذ كان هو الظاهر  [49الذاريات:]﴾   جم هل مل
والباطن فما أعز معرفة اهلل على أهل النظر الفكري وما أقرهبا على أهل اهلل جعلنا اهلل من 

 .أهله
 السجود على احلجر عند تقبيله :حديث

بن  ن عبادمد بعثمان املخزومي قال رأيت حمذكر البزار عن جعفر بن عبد اهلل بن 
سجد  جر مثل احلجعفر قبل احلجر مث سجد عليه قلت ما هذا قال رأيت خالك ابن عباس قب

 جعل اهلل األرضوملا كان احلجر أرضيا  قبله وسجد عليه عليه وقال رأيت رسول اهلل 
  قال الشاعرالعريب لسانيف الذلوال وهي لفظة مبالغة يف الذلة فإن فعوال من أبنية املبالغة 

بيد اهلل عء وهم ألذاليف الذلة لكون ا ضروب بنصل السيف سوق مساهنا وإمنا أعطيت املبالغة
بالذلة من   وصفهيفلغة أمروا باملشي يف َمناك ِبها أي عليها فمن وطئه الذليل فهو أشد مبا

لوجوه يها باعل لسجودالذي يطؤه فكما جرب اهلل كسر األرض من هذه الذلة مبا شرع من ا
رق فا نه قدألسار اليت هي أشرف ما يف ظاهر اإلنسان واحلجر من األرض فصحبه ذلك االنك

لى علسجود رع اوالوجوه الذي ينجرب به انكسارها فش األرض اليت هي حمل سجود اجلباه
ه ود ألنا السجهبذ احلجر مع كونه فارق األرض يف حال االنكسار فحصل له من اجلرب نصيبه

 يل ىل مل خل ﴿حجر معتىن به وقبل لكونه ميينا منسوبا إىل اهلل فتقبيله للمبايعة 
 .فهذه علة السجود عليه [10الفتح:]﴾  حم جم

 سواد احلجر األسود :حديث

نزل احلجر األسود من اجلنة وهو أشد بياضا من اللنب فسودته " :قال رسول اهلل 
لوال خطيئته ما ظهرت  آدم  حيحقال أبو عيسى هذا حديث حسن ص "خطايا بىن آدم

سيادته يف الدنيا فهي اليت سودته وأورثته االجتباء فما خرج من اجلنة خبطيئته إال لتظهر 
من أثر يظهر عليه إذا رجع إىل  البدسيادته وكذلك احلجر األسود ملا خرج وهو أبيض ف

اهلل منزلة اليمني اإلهلي اليت  اجلنة يتميز به على أمثاله فيظهر عليه خلعة التقريب اإلهلي فأنزله
مخر اهلل هبا طينة آدم حني خلقه فسودته خطايا بىن آدم أي صريته سيدا بتقبيلهم إياه فلم يكن 
من األلوان من يدل على السيادة إال اللون األسود فكساه اهلل لون السواد ليعلم أن ابنه قد 

هبوط خالفة ال هبوط بعد ونسب سوده هبذا اخلروج إىل الدنيا كما سود آدم فكان هبوطه 
سواده إىل خطايا بىن آدم كما حصل االجتباء والسيادة آلدم خبطيئته أي بسبب خطايا بىن 
آدم أمروا أن يسجدوا على هذا احلجر ويقبلوه ويتربكوا به ليكون ذلك كفارة هلم من 
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وجعلت خطاياهم فظهرت سيادته لذلك فهذا معىن سودته خطايا بىن آدم أي جعلته سيدا 
اللونية السوادية داللة على هذا املعىن فهو مدح ال ذم يف حق بىن آدم أال ترى آدم ما ذكر اهلل 
أوال للمالئكة إال خالفته يف األرض وما تعرض للمالئكة فلما ظهر من املالئكة يف حق آدم 
ما ظهر قام ذلك الترجيح منهم ألنفسهم وكوهنم أوىل من آدم بذلك ورجحوا نظرهم على 
علم اهلل يف ذلك فقام هلم ذلك مقام خطايا بىن آدم فكان سببا لسيادة آدم على املالئكة 

فالسعيد من وعظ بغريه فالعاقل منا ال يعترض على  فأمروا بالسجود له لتثبت سيادته عليهم
اهلل فيما جيريه يف عباده من تولية من حيكم هبواه وال يعمل يف رعيته مبا شرع له فلله يف ذلك 

كم وتدبري فإن اهلل أمر بالسمع والطاعة وأن ال ننازع األمر أهله إذ قد جعله اهلل لذلك ح
األمر فإن عدل فلنا وله وإن جار فلنا وعليه فنحن يف احلالني لنا فنحن السعداء وما نبايل بعد 

ليه من ذلك إذا أثبت اهلل السعادة لنا مبا يفعل يف خلقه فإن تكلمنا يف والتنا وملوكنا مبا هم ع
اجلور سقط ما هو لنا يف جورهم وأسأنا األدب مع اهلل حيث رجحنا نظرنا على فعله يف 
ذلك ألن لنا الذي هو يف جورهم هو نصيب أخروي بال شك فقد حرمناه نفوسنا ومن حرم 
نفسه أجر اآلخرة فهو من اخلاسرين والذين لنا إذا عدلوا فهو نصيب دنيوي والدنيا فانية 

وآثرنا نصيب الدنيا على نصيب اآلخرة من حيث ال نشعر الستيالء الغفلة  وحنن قد فرحنا
علينا فكنا هبذا الفعل ممن أراد حرث الدنيا كما إن قوله إذا عدلوا فلهم نصيب أخروي 
فزهدوا فيه جبورهم فعاد عليهم وبال ذلك اجلور فاملسلم من سلم وفوض ورأى أن األمور 

ما أمر أن يعترض فيكون اعتراضه عبادة وإن سكت يف موضع كلها بيد اهلل فال يعترض إال في
االعتراض كان حكمه حكم من اعترض يف موضع السكوت جعلنا اهلل من األدباء املهذبني 

 . جع مظ حطالذين يقضون 
 شهادة احلجر يوم القيامة :حديث

ولسان  واهلل ليبعثنه اهلل يوم القيامة وله عينان يبصر هبما" :يف احلجر قال رسول اهلل 
هذا من أعجب ما يف القرآن أن يكون على مبعىن الالم  ."ينطق به يشهد على من استلمه حبق

أي للنصب ألن الشهادة عليك إمنا هي مبا ال  [3]املائدة:﴾  ىي مي خي حي ﴿قال تعاىل 
ترتضيه ألن املشهود عليه لو اعترف ما شهد عليه وال ينكر إال ما يتوقع من االعتراف به 

باهبا وهكذا كل أداة على باهبا ال يعدل هبا إىل خالف ما وضعت  يٌ ى عندنا هنا علالضرر فعل
له باألصالة إال بقرينة حال وكذلك فعل من أخرج هنا على عن باهبا وجعلها مبعىن الالم 

ما أراد هبذا القول إال تعظيم استالمه يف حقنا وأن اخلري العظيم  جعل قرينة احلال أن النيب 
إذا استلمناه إميانا وهو قوله حبق عندهم يعين حبق مشروع ألنه ميني اهلل املنصوب  لنا يف ذلك

به معرفا  جييءللتقبيل واالستالم يف استالم كل أمة هلا هذا االميان ولذلك نكر قوله حبق ومل 
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فجاء بالنكري فالشرائع كلها حق فمن  [48املائدة:]﴾ ىن نن من زن رن﴿قال تعاىل 
 يف أي ملة كان دخل حتت هذا احلكم من الشهادة احلجرية باإلمياناستلمه حبق أي حق كان 

باهبا وهو األوىل فإن احلق هنا وإن كان نكرة فهو يف املعىن معرفة  يوأما من ترك على عل
موجود أو متصف بالوجود إال واحلق يصحبه  شيءفما من  شيءوإمنا نكر لسريانه يف كل 

ما كنا كان احلق معنا كينونية وجودية منزهة فأين [4احلديد:]﴾ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿كما قال 
 كما يليق به وكنا أمر وجودي فالباطل عدم واحلق وجود.

ضر حنبوديتنا وال بله بعن نقوملا جعل احلجر ميني اهلل وحمل االستالم والتقبيل انبغي لنا أ
حلق ون اذا فيكنا هعند التقبيل كون احلق مسعنا وبصرنا والعامل منا فإنا إذا كان مشهد

د اختار آدم فسه وقنتلم ال يس والشيءمستلما ميينه وال يستلم إال باليمني واليمني هو احلجر 
 ليمني فلما تيار ا اخميني ربه مع علمه بأن كليت يدي ربه ميني مباركة ومع هذا عدل إىل

ده يلم احلق است وإمنا تلمتأراد العبد أن جيتين يوم القيامة مثرة غرس االستالم فقال له ما اس
ياك فيقول المه إ استيفباحلجر فقيل له تعرف هذا فيقول نعم فيقال له مب تشهد  جيءبيده مث 

ن بك وإمنا ما كا تالماستلمين بك ال بعبوديته فيقال للعبد قد علمت هبذه الشهادة أن االس
نا ه فأخربا يطلبمله  كان باحلق فتكون عند ذلك الشهادة على اإلنسان ال لإلنسان فال يبقى

 الفرق الثاينضا. وحمبدا الشارع مبا هو األمر عليه لنستلمه عبودية واضطرارا مكلفني بذلك تع
 أيضا ملستلم يد اهللهلل وااني أن اليد اليت بايعوها هي يد اهلل فبايعوها بأيديهم وهنا املستلم مي
رة لقه على الصوخا ة هنناسبوال مناسبة بني اهلل وبني خلقه وهناك املناسبة موجودة فإن قيل امل
ن ال ننكره ولكفلتخلق اأما ووهلذا صح له التخلق باألمساء اإلهلية قلنا أما الصورة فال ننكرها 

ستلم إال اق فما و حبأضاف االستالم هنا للعبد وجعل استالمه حبق وما مث إال االستالم وه
دم على ل خلق آقاا احلق والصورة هنا ما هي عني احلق بال شك فإهنا لو كانت عني احلق م

اظر امع ونسهو  صورته وهنا كان احلق مسعه وبصره ويده فهنا هو احلق عينه من حيث ما
فاختر عند  الكون ل يفوفاعل أي فعل كان فهو عني الصفة اليت يكون هلا احلكم واألثر واحلا

ن لى ععإخراج ني واستالمه بأي حالة تستلم ومع هذا فكلها أحوال حسنة وبينهما فرقان ب
مه منا من يستل ألكابرص واباهبا يف هذا املوضع أوىل بالعموم وإبقاؤها على باهبا أوىل باخلصو

ن له ن فيكوزاءيجبالوجهني يستلمه حبق ويستلمه بعبودية فيجمع بني الصفتني فيكون ذا 
 .وعليه كما كان يسلك منه وإليه

 حنر البدن قائمة :حديث

 عن عبد الرمحن بن سابط أن النيب  خرج أبو داود عن أيب الزبري عن جابر
وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها أعالما ملا 



315 
 

كان حنرها قربة أراد املناسبة يف صفة حنرها يف الوترية فأقامها على ثالث قوائم فإن اهلل وتر 
يف ذلك واألولية وترية أيضا وجعلها قائمة حيب الوتر والثالث أول األفراد فلها أول املراتب 

فيذكر  [33]الرعد:﴾ خض حض جض مص خص ﴿ألن القيومية مثل الوترية صفة إهلية فهو القائم تعاىل 
وقد  الذي ينحرها بقيامها وأن النحر كسب له مشاهدة القائم على كل نفس مبا كسبت

أعين صفة النحر فيذكر  صح أن املناسك إمنا شرعت إلقامة ذكر اهلل وهذا من مناسك احلج
وهو اجتماع أمر الدنيا  [29القيامة:]﴾  زب رب  يئ ﴿اهلل هبذه الصفة وشفع الرجلني لقوله 

واآلخرة وأفرد اليمني من يد البدنة حىت ال تعتمد إال على وتر االقتدار والشفع والوتر فالبدنة 
وإن القيام ما صح لألشياء قائمة حبق خللق بشفعية رجليها ووترية يدها فتذكر اهلل هبذه الصفة 

األعلى وتر حبالة جتمع الشفعية والوترية وهي أول حالة يظهر فيها هذا اجلمع وليس إال 
وكان العقل يف اليد اليسرى ألهنا خلية عن  الثالثة وال ميكن للبدنة القيام األعلى ثالث قوائم

 زن ﴿د قال يف الصالة القوة اليت لليمىن والقيام ال يكون األعلى األقوى ألجل االعتما
وقال قد قامت الصالة فأخرب باملاضي قبل قيام العبد هلا فأراد قيام صالة  [43]البقرة:﴾  من

 جه هن من﴿اهلل على العبد ليقوم العبد إىل الصالة فيقيم بقيامه نشأهتا قال تعاىل 
ت فهو املشار إليه بقوله قد قامت الصالة فالقيام معترب يف العبادا [43االحزاب:]﴾مه

 .ومنه الوقوف بيوم عرفة ويف مجع وعند رمي اجلمار وأعمال احلج كلها ال تصح إال من قائم
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ذكر ألقاب الرجال الذين ال حيصرهم وال يقيدهم أمد ومنهم 

 املالمية

عاىل قال ت قلونمنهم رضي اهلل عنهم الفقراء وال عدد حيصرهم أيضا بل يكثرون وي
فالفقراء  [15فاطر:]﴾ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ﴿م تشريفا جلميع املوجودات وشهادة هل

ىب أن يقة تأن احلقهو مسمى اهلل فإ الشيءمن حيث إن ذلك  شيءهم الذين يفتقرون إىل كل 
 قر حاصل منهمق والفطاليفتقر إىل غري اهلل وقد أخرب اهلل أن الناس فقراء إىل اهلل على اإل

اآلية  ىل اهلل هبذهقراء إ الففال يفتقر إىلفعلمنا إن احلق قد ظهر يف صورة كل ما يفتقر إليه فيه 
نظرون سادة يء الفالناس حمجوبون باألشياء عن اهلل وهؤال شيءوهم يفتقرون إىل كل  شيء

ع ه وبصره ومجيىل مسعان إاألشياء مظاهر احلق جتلى فيها لعباده حىت يف أعياهنم فيفتقر اإلنس
حيح أن اهلل يث الصاحلد وقد أخرب احلق يفما يفتقر إليه من جوارحه وإدراكاته ظاهرا وباطنا 

ه ه وبصره فسمعىل مسعره إمسع العبد وبصره ويده فما افتقر هذا الفقري إال إىل اهلل يف افتقا
حلق يف ريان اسلطف أوبصره إذا مظهر احلق وجماله وكذلك مجيع األشياء هبذه املثابة فما 

 مف خف حف جف  مغ﴿املوجودات وسريان بعضها يف بعض وهو قوله 
 ما الاهلل  ىلفاآليات هنا دالالت إهنا مظاهر للحق فهذا حال الفقراء إ [53فصلت:]﴾حق

فتقر إليه يه وال نفس وإىل شيءيتومهه من ال علم له بطريق القوم فالفقري من يفتقر إىل كل 
لذلة ايس يل ا لذا أتقرب إليك قال مباحلاالت قال أبو يزيد يا رب مبا فهذه أسىن شيء

أي ليتذللوا يل وال  [56الذاريات:]﴾  ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ﴿قال تعاىل واالفتقار 
هنم بكوهنم ت أعياظهر يتذللوا يل حىت يعرفوين يف األشياء فيذلوا يل ال ملن ظهرت فيهم أو

شد  املرواهلل يشهدون من أعياهنم سوى وجودهم فاعلم ذلك مظاهر يل فوجودهم أنا وما
 .منور البصائر

 الذاكرون اهلل كثريا  
ومن األولياء الذاكرون اهلل كثريا والذاكرات رضي اهلل عنهم توالهم اهلل بإهلام الذكر 
ليذكروه فيذكرهم وهذا يتعلق باالسم اآلخر وهو صالة احلق على العبد فالعبد هنا سابق 

فأخر ذكره  [152البقرة:]﴾  حط  مض ﴿واحلق مصل ألن املقام يقتضيه فإنه قال تعاىل 
من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي ومن ذكرين يف مأل ذكرته " :وقال إياهم عن ذكرهم إياه

 رئ ّٰ ﴿. وقال "من تقرب إيل شربا تقربت إليه ذراعا" :وقال "يف مأل خري منهم
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فكل مقام إهلي يتأخر عن مقام كوين فهو من االسم اآلخر ومن باب  [31ال عمران:]﴾زئ
دد بني االمسني اإلهليني األول فاألمر يتر [43األحزاب:]﴾  مه جه هن من ﴿قوله تعاىل 

واآلخر وعني العبد مظهر حلكم هذين االمسني وهذا هو الفصل الذي تسميه الكوفيون العماد 
 خص حص مسخس حس جس مخ جخ  مح جحمج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب ﴿مثل قوله 
فلوال  ﴾ مضخض  حض جض مص﴿من قوله  [117املائد:]﴾  مغ جغ مع جع مظ حط مضخض  حض جض مص

ا ظهر سلطان هذين االمسني إذ العني هنالك واحدة ال متحدة ويف االعتماد على عني العبد م
العبد متحدة ال واحدة فاألحدية هلل واالحتاد للعبد ال األحدية فإنه ال يعقل العبد إال بغريه ال 
بنفسه فال رائحة له يف األحدية أبدا واحلق قد تعقل له األحدية وقد تعقل باإلضافة ألن الكل 

ال كلية مجع بل حقيقة أحدية تكون عنها الكثرة وال يصح هذا إال يف له بل هو عني الكل 
جناب احلق خاصة فال يصدر عن الواحد أبدا يف قضية العقل إال واحد إال أحدية احلق فإن 
الكثرة تصدر عنها ألن أحديته خارجة عن حكم العقل وطوره فأحدية حكم العقل هي اليت 

ال تدخل حتت احلكم كيف يدخل حتت احلكم من ال يصدر عنها إال واحد وأحدية احلق 
فالذكر أعلى املقامات كلها  [6ال عمران:]﴾  مل يك ىك مك لك اك ﴿خلق احلكم واحلاكم 

 ىن ﴿والذاكر هو الرجل الذي له الدرجة على غريه من أهل املقامات كما قال تعاىل 
ل واألنثى ومن الذكر مسي الذكر الذي هو نقيض األنثى فهو الفاع [228]البقرة:﴾ ٰى ين

منفعلة كحواء من آدم فقد نبهتك بذكر احلق مبن ذكرك من كونه مصليا فحواء عن ذكر 
بشري صوري إهلي وعيسى عن ذكر روحي ملكي يف صورة بشر فذكر حواء أمت بسبب 
الصورة وذكر عيسى أمت بامللكية املتجلية يف الصورة البشرية املخلوقة على احلضرة اإلهلية 

والروح فكان نشأة متامية ظاهره بشر وباطنه ملك فهو روح اهلل وكلمته فجمع بني الصورة 
أي من أجل  [172النساء:]﴾ ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ﴿فـ 

اهلل ملن ظهر من املخلوقني بالعزة فذلوا هلم حتت العزة اإلهلية إذ ال يصح ذلة إال بظهورها 
ن تواضع حتت جربوت املخلوقني فاألعزاء من اخلالئق هم مظاهر العزة اإلهلية فاملتواضع م

والفقري على احلقيقة من افتقر إىل األغنياء من املخلوقني ألن غىن املخلوق هو مظهر لصفة 
احلق فالفقري من افتقر إليها ومل حيجبه املظهر عنها وهكذا كل صفة علوية إهلية ال تنبغي إال 

سلطاهنا وال يعرف ذلك إال  هلل يكون مظهرها يف املخلوقني فإن العلماء باهلل يذلون حتت
فإذا رأيت عارفا بزعم أنه عارف وتراه يتعزز على أبناء الدنيا ملا يرى فيهم من  العلماء باهلل

العزة واجلربوت فاعلم أنه غري عارف وال صاحب ذوق وهذا ال يصح إال للذاكرين اهلل كثريا 
كون له هذه احلالة يف والذاكرات أي يف كل حال هذا معىن الكثري فإنه من الناس من ي

أوقات ما مث تنحجب فدل احنجابه على أهنا مل تكن هذه املعرفة عنده عن ذوق وإمنا كانت 
 .عن ختيل وتوهم ومتثل ال عن حتقق
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 معه "؟ شيء" كان اهلل وال  سؤال: ما معىن قوله 

ه وصف فإن معه شيءال تصحبه الشيئية وال تنطلق عليه وكذلك هو وال  :اجلواب
ة عه ألن املعيشياء ماأل  له سلب الشيئية عنه وسلب معية الشيئية لكنه مع األشياء وليستذايت

د تعطي التقيي ظة كانفاعلم إن لف تابعة للعلم فهو يعلمنا فهو معنا وحنن ال نعلمه فلسنا معه
ن إنه اود فتحقيق كو الوجذي هالزماين وليس املراد هنا به ذلك التقييد وإمنا املراد به الكون ال

ني وهو ملتكلمامن  حرف وجودي ال فعل يطلب الزمان وهلذا مل يرد ما يقوله علماء الرسوم
علم كان م له ب علقوهلم وهو اآلن على ما عليه كان فهذه زيادة مدرجة يف احلديث ممن ال

ه لفظة وغري ذلك مما اقترنت ب [99النساء:]﴾  حج مث هت مت ﴿وال سيما يف هذا املوضع ومنه 
ويه ند سيبهي عذا مساها بعض النحاة هي وأخواهتا حروفا تعمل عمل األفعال وكان وهل

به ن أشمحرف وجودي وهذا هو الذي تعقله العرب وإن تصرفت تصرف األفعال فليس 
ن ندل على إن اآلن فشيئا من وجه ما يشبهه من مجيع الوجوه خبالف الزيادة بقوهلم وهو اآل

 وهلذا قالوا ستقبلوامل زمان الفاصل بني الزمانني املاضيالزمان وأصل وضعه لفظة تدل على ال
 وجود احلق شارع يفه اليف اآلن إنه حد الزمانني فلما كان مدلوهلا الزمان الوجودي مل يطلق

فهو  يكونوأطلق كان ألنه حرف وجودي وختيل فيه الزمان لوجود التصرف من كان و
ن  الكويفأوا رمبنزلة اخرج فلما  كائن ومكون كقتل يقتل فهو قاتل ومقتول وكذلك كن

آلن تتمة ادرجوا ن فأهذا التصرف الذي يلحق األفعال الزمانية ختيلوا أن حكمها حكم الزما
ول على اهلل رد ويقيمل  للخرب وليس منه فاحملقق ال يقول قط وهو اآلن على ما عليه كان فإنه

ن ق خالق الزماود احلوج لبه حقيقةما مل يطلقه على نفسه ملا فيه من اإلخالل باملعىن الذي يط
مكن ق واملري احلمعه أي ما مث من وجوده واجب لذاته غ شيءفمعىن ذلك اهلل موجود وال 

يها فاتصف ظاهر فا الواجب الوجود به ألنه مظهره وهو ظاهر به والعني املمكنة مستورة هبذ
ملمكن يف ندرج افا كنهذا الظهور والظاهر باإلمكان حكم عليه به عني الظهر الذي هو املم

 .قلناه دبر ماا فتواجب الوجود لذاته عينا واندرج الواجب الوجود لذاته يف املمكن حكم
واعلم أن كالمنا يف شرح ما ورد إمنا هو على قول الويل إذا قال مثل هذا اللفظ أو 

ل مثل هذا نطق به من مقام واليته ال من مقام الرتبة اليت منها بعث رسوال فإن الرسول إذا قا
اللفظ يف املعرفة باهلل من مقامه االختصاصي فال كالم لنا فيه وال ينبغي لنا أن نشرح ما ليس 
بذوق لنا وإمنا كالمنا فيه من لسان الوالية فنحن نترجم عنها بأعلى وجه يقتضيه حاهلا هذا 

عية تقتضي الكثرة وال شك أن املعية يف هذا اخلرب ثابتة والشيئية منفية وامل غاية الويل يف ذلك
واملوجود احلق هو عني وجوده يف نسبته إىل نفسه وهويته وهو عني املنعوت به مظهره فالعني 
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واحدة يف النسبتني فهذه املعية كيف تصح والعني واحدة فالشيئية هنا عني املظهر ال عينه 
أن  يءالشوهو معها ألن الوجود يصحبها وليست معه ألهنا ال أن تكون معه فلهذا نفى 

يكون مع هوية احلق ألن املعية نعت متجيد وال جمد ملن هو عدمي الوجوب الوجودي لذاته 
إال حبكم الوعيد أو الوعد باخلري وهذا ال يتصور من الدون  الشيءال يكون مع  الشيءفإن 

لألعلى فالعامل ال يكون مع اهلل أبدا سواء اتصف بالوجود أو العدم والواجب الوجود احلق 
 يصح له نعت املعية مع العامل عدما ووجودا. لذاته
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 األمساء؟ما بدء  سؤال:

اء ل األمسن أوإطالق هذا اللفظ يف الطريق يقتضي أمرين الواحد سؤال ع :اجلواب
فظ األمساء دلول لمعن  والثاين سؤال عما تبتدئ به األمساء من اآلثار وهذان األمران فرعان

ال وحلدوث اعىن مود وال عدم وهي النسب فال تقبل ما هو هل هو موجود أو عدم أو ال وج
يدينا هلية اليت بأاء اإلألمسفاعلم إن هذه ا القدم فإنه ال يقبل هذا الوصف إال الوجود أو العدم

ح به مدلول نا نوضذي كهي أمساء اإلهلية اليت مسى هبا نفسه من كونه متكلما فنضع الشرح ال
يث كالمه حر ومن لظاهاأيدينا وهو املسمى هبا من حيث تلك األمساء على هذه األمساء اليت ب

وف لموصلوكالمه علمه وعلمه ذاته فهو مسمى هبا من حيث ذاته والنسب ال تعقل 
نسب إال بأن عقل التوال  مجيع الوجوه إذا فال تعقل األمساء إال بأن تعقل النسب باألحدية من

ظاهر من ن املاهر ألحتدث حبدوث املظتعقل املظاهر املعرب عنها بالعامل فالنسب على هذا 
ة هلا ء تابعمساحيث هي أعيان ال حتدث ومن حيث هي مظاهر هي حادثة فالنسب حادثة فاأل

 لقائل ما بدءااء هو ألمسافإذا ثبت هذا فالقائل ما بدء  وال وجود هلا مع كوهنا معقولة احلكم
تها إىل يث نسبن حكلم فيها مالنسب والنسبة أمر معقول غري موجود بني اثنني فأما إن نت

يث داللة  من حا الهباألول أو من حيث ما دل األثر عليها فإن نظرنا فيها من حيث املسمى 
اسم  حد األحد وهوء الوامساأثرها كان قوله ما بدء األمساء معناه ما أول األمساء فلنقل أول األ

ن منا كا وإذلك امسنيهرمز والرمحن الرحيم ال نريد ب واحد مركب تركيب بعلبك ورام
ني الذات ال على ع دالةالواحد األحد أول األمساء ألن االسم موضوع للداللة وهي العلمية ال

واحد من ال علميةاجلوامد لألشياء وليس أخص يف ال كاألمساءمن حيث نسبة ما يوصف هبا 
 األحد ألنه اسم ذايت له يعطيه هذا اللفظ حبكم املطابقة.

باألولية من الواحد األحد ألن اهلل ينعت بالواحد الواحد وال ينعت  فإن قلت فاهلل أوىل
باهلل قلنا مدلول اهلل يطلب العامل جبميع ما فيه فهو له كاسم امللك أو السلطان فهو اسم 
للمرتبة ال للذات واألحد اسم ذايت ال يتوهم معه داللة على غري العني فلهذا مل يصح أن 

يبق إال الواحد حيث ال يعقل منه إال العني من غري تركيب ولو يكون اهلل أول األمساء فلم 
وال  شيءوكان أول األمساء لكنه مل يرد يف األمساء اإلهلية يا  الشيءلسميناه  بالشيءتسمى 

فإنه دليل على ذات غري مركبة إذ لو كانت مركبة مل يصح  والشيءفرق بني مدلول الواحد 
ال مثل له وال شبه يتميز عنه شخصيته فهو الواحد عليه حقيقة ف الشيءاسم الواحد وال 

ومع هذا فقد قررنا إن األمساء عبارة عن نسب فما نسبة هذا االسم  األحد يف ذاته لذاته
األول وال أثر له منه يطلبه قلنا أما النسبة اليت أوجبت له هذا االسم فمعلومة وذلك أن يف 
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بطريق االستفادة من وجود احلق فتكون مظاهره يف مقابلة وجوده أعيانا ثابتة ال وجود هلا إال 
ذلك االتصاف بالوجود وهي أعيان لذاهتا ما هي أعيان ملوجب وال لعلة كما إن وجود احلق 
لذاته ال لعلة وكما هو الغين هلل تعاىل على اإلطالق فالفقر هلذه األعيان على اإلطالق إىل هذا 

يان وإن كانت هبذه املثابة فمنها أمثال وغري أمثال الغين الواجب الغين بذاته لذاته وهذه األع
متميزة بأمر وغري متميزة بأمر يقع فيه االشتراك فال يصح على كل عني منها اسم الواحد 
األحد لوجود االشتراك واملثلية فلهذا مسينا هذه الذات الغنية على اإلطالق بالواحد األحد 

سها ويف مظاهرها وهذه نسبة ال عن أثر إذ ال ألنه ال موجود إال هي فهي عني الوجود يف نف
 أثر هلا يف كون األعيان املمكنات أعيانا وال يف إمكاهنا.

ما بدء األمساء مبعىن ما تبتدئ به األمساء من اآلثار يف هذه األعيان  :وأما إذا كان قوله
ما يبتدئ  فيطلب هذا السؤال أمرين األمر الواحد ما يبتدئ به يف كل عني عني واألمر اآلخر

به على اإلطالق يف اجلملة ومعناه ما أول اسم يطلب أن يظهر أثره يف هذه األعيان فاعلم إن 
ذلك االسم هو الوهاب خاصة يف اجلملة ويف عني عني ال فرق وهو اسم أحدثته اهلبات هلذه 
األعيان من حيث فقرها فلما انطلق عليها اسم مظهر وقد كانت عرية عن هذا االسم ومل 

ب على الغين أن جيعلها مظاهر له طلبت هذه النسبة االسم الوهاب وهلذا ال جنعله تعاىل جي
ألن العلة تطلب معلوهلا كما يطلب املعلول علته والغين ال يتصف بالطلب إذا فال  لشيءعلة 

يصح أن يكون علة والوهب ليس كذلك فإنه امتنان على املوهوب له وإن كان الوهب له 
والذي يبتدئ به من الوهب إعطاء الوجود لكل  شيءقدح يف غناه عن كل ذاتيا فإنه ال ي

عني حىت وصفها مبا ال تقضيه عينها فأول ما يبتدئ به من األعيان ما هو أقرب مناسبة 
لألمساء اليت تطلب التنزيه مث بعد ذلك يظهر سلطان األمساء اليت تطلب التشبيه فاألمساء اليت 

يت تطلب الذات لذاهتا واألمساء اليت تطلب التشبيه هي األمساء اليت تطلب التنزيه هي األمساء ال
تطلب الذات لكوهنا إهلا فأمساء التنزيه كالغين واألحد وما يصح أن ينفرد به وأمساء التشبيه 
كالرحيم والغفور وكل ما ميكن أن يتصف به العبد حقيقة من حيث ما هو مظهر ال من 

ث عينه لكان له الغين وال غىن له أصال فإذا اتصفت هذه حيث عينه ألنه لو اتصف به من حي
األعيان اليت هي املظاهر مبثل الغين وتسمت بالغىن فيكون معىن ذلك الغين باهلل عن غريها من 
األعيان ال إن العني غين بذاته وكذا كل اسم تنزيه فلها هذه األمساء من حيث ما هي مظاهر 

هو كونه إهلا فهو أقرب نسبة إىل الذات من لسان املظهر فإن كان املسمى لسان الظاهر فيها ف
الفقر مع وجود اسم الغين املقيد له والظاهر فيه إذا  إذا تسمى بالغين فاملظهر ال يزول عنه اسم

تسمى بالغىن يصح له ألنه يعطي جودا ومنة وهو الوهاب الذي يعطي لينعم وقد يعطي ليعبد 
 نئ مئ زئ رئ  ّٰ ﴿ء عوض ففيه طلب قال تعاىل فال يكون هذا عطاء تنزيه بل هو عطا

فإعطاء هذا اخللق إعطاء طلب ال إعطاء هبة ومنة وإعطاء الوهب  [25الذاريات:]﴾  ىئ
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 [49الشورى:]﴾  مض خض حض جض  مص خص حص مس ﴿إعطاء إنعام ال لطلب شكر وال عوض 
 جك ﴿وهو اخلنثى مث وصف نفسه يف ذلك بأنه  [50الشورى:]﴾ جغ مع جع مظ ﴿
وهو وصف يرجع إليه ما طلب منهم يف ذلك عوضا كما طلب يف قوله  [50الشورى:]﴾  حك

فمنزلة خلقهم له ما هو منزلة خلقهم هلم فخلقهم هلم من  ﴾  ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ﴿
 .أمساء التنزيه وخلقهم له من أمساء التشبيه وهذا القدر كاف يف الغرض
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 فما سبب علم القدر الذي طوى عن الرسل فمن دونهم؟ سؤال:

ن وى عيف السؤال حذف وهو أن يقول ما سبب طي علم القدر الذي ط اجلواب
كأنه فالئكة امل فإن كان هذا الرجل يقول بفضل أفضل البشر على أفضل الرسل فمن دوهنم

أفضل  ل منقال الذي طوى عن كل ما سوى اهلل وإن كان يرى أن أفضل املالئكة أفض
ميكن  در فقدم القمن الرسل طوى عنه علالبشر فقوله فمن دوهنم ال يلزم أن من هو أفضل 

 من مثسه هل  نفعنده أن يكون من هو أعلى يعلم ذلك فبقي اجلواب عما يقتضيه األمر يف
 ا به فعلمناهأعلمن وقد يعلم علم القدر أم ال قلنا ال ولكن قد يعلم سره وحتكمه يف اخلالئق

وهي عالمة  ر القدرآثاي بالعامل هاملمكنات املعرب عنها حبمد اهلل وأن مظاهر احلق يف أعيان 
سه لم بنفعه بل من نفسه فلم يعلم احلق بغري الشيءعلى وجود احلق وال دليل أدل على 

نعلم احلق أثره ودر بونسبة الوجود إىل هذه األعيان قد قلنا إن ذلك أثر القدر فنعلم الق
ال يصح احلق ولم ببوجوده وذلك ألن القدر نسبة جمهولة خاصة واحلق وجود فيصح تعلق الع

ر مرتبة بني والقد احلقبتعلق العلم بالقدر فإن علمنا بظهور املظهر يف العني هو عني علمنا 
امل ن يف علزمااالذات وبني احلق من حيث ظهوره ال يعلم أصال وحكمه يف املظاهر حكم 

 األجسام فلهذا يطلقه أكثر احملققني على األوقات املعقولة.
ان نسبة معقولة غري موجودة وال معدومة وهو يف الكائنات وقد أعلمناك أن الزم

 فالوقت أعز مقاما يف امتناع العلم به أو تصوره فال ينال أبدا وقد كان العزيز رسول اهلل 
كثري السؤال عن القدر إىل أن قال له احلق تعاىل يا عزيز لئن سألت عنه ألحمون امسك من 

ل األشياء يف تكويناهتا فأفعال احلق ال ينبغي أن تعلل ديوان النبوة ويقرب منه السؤال عن عل
إال عني وجود الذات وقبول عني املمكن لظهور الوجود  شيءفإنه ما مث علة موجبة لتكوين 

فالسبب الذي ألجله  فاألزل ال يقبل السؤال عن العلل وإن ذلك ال يصدر إال من جاهل باهلل
ق ونسبة إىل املقادير فعز أن يعلم عز الذات وعز طوى علم القدر هو أن له نسبة إىل ذات احل

أن جيهل لنسبة املقادير فهو املعلوم اجملهول فأعطى التكليف يف العامل فاشتغل العامل مبا كلفوا 
وهنوا عن طلب العلم بالقدر وال يعلم إال بتقريب احلق وشهوده شهودا خاصا لعلم هذا 

علمه للنهي الوارد عن طلبه فمن عصى اهلل وطلبه  املسمى قدرا فأولياء اهلل وعباده ال يطلبون
من اهلل وهو ال يعلم بالنظر الفكري فلم يبق إال أن يعلم بطريق الكشف اإلهلي واحلق ال 
يقرب من عصاه مبعصيته وطالب هذا العلم قد عصاه يف طلبه فال ينال من طريق الكشف وما 

الرسل فمن دوهنم وإن نزع أحد إىل  مث طريق آخر يعلم به علم القدر فلهذا كان مطويا عن
أن السائل اعترب بسؤاله معىن الرسالة فمن حيث إهنم رسل طوى عنهم يف هذه املرتبة ومن 
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دوهنم من أرسل إليهم وذلك هو التكليف فسد اهلل باب العلم بالقدر يف حال الرسالة فإن 
م فقد ينال على هذا علموه فما علموه من كوهنم رسال بل من كوهنم من الراسخني يف العل

لوال ما بيناه من أن مرتبته بني الذات واملظاهر فمن علم اهلل علم القدر ومن جهل اهلل جهل 
القدر واهلل سبحانه جمهول فالقدر جمهول فمن احملال أن يعرف املألوه اهلل ألنه ال ذوق له يف 

ه كما يطلبه املألوه فمن هناك األلوهة فإنه مألوه وهلل ذوق يف املألوهية لكونه يطلبها يف املألو
وصف احلق نفسه مبا وصف به مظاهره من التعجب والضحك والنسيان ومجيع األوصاف 

 .اليت ال تليق إال باملمكنات
ن نسبة امليزاون وفسر القدر عني حتكمه يف املقادير كما إن الوزن متحكم يف املوز

الفها فاحلق لى اختعنات مقادير املوزورابطة بني املوزون والوزن هبا يتعني مقدار املوزون و
 شيءويستحقه من أنزل إليه فكل  [21احلجر:]﴾  رث يت ىت نت مت ﴿وضع امليزان وقال 

و ما أو صفة أانا بقضائه أي حبكمه وقدره أي وزنه وهو تعيني وقت حاال كان وقته أو زم
 ا الاهتلذو كان فظهر إن سبب طي علم القدر سبب ذايت واألشياء إذا اقتضت األمور

ال فسها م يف نلدوااللوازمها أو أعراضها مل يصح أن تتبدل ما دامت ذواهتا والذوات هلا 
 .لنفسها فوجود العلم هبا حمال
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 آدم 

 ؟ سؤال ما صفة آدم 
 ئتوإن ش هليةاجلواب إن شئت صفته احلضرة اإلهلية وإن شئت جمموع األمساء اإل

ه ني يديبه يف خلقه لفهذه صفته فإنه ملا مجع  إن اهلل خلق آدم على صورته. قول النيب 
نه جمموع لها فإاء كعلمنا أنه قد أعطاه صفة الكمال فخلقه كامال جامعا وهلذا قبل األمس
نسان إىل ونسبة اإل العامل من حيث حقائقه فهو عامل مستقل وما عداه فإنه جزء من العامل

ن ه إىل احلق من نسبتة فإا يف النشأة اآلخراحلق من جهة باطنه أكمل يف هذه الدار الدنيا وأم
ن للملك ال باطمت وأجهة الظاهر والباطن وأما امللك فإن نسبته من جهة الظاهر إىل احلق 

ه ومن و لذاتته هولكن إىل احلق من حيث هو مسمى اهلل ال من حيث ذاته فإنه من حيث ذا
أهلا ربا  ي كونهة وهسوى املرتبحيث مسمى اهلل يطلب العامل فكان العامل مل يعلم من احلق 

إنه ما فعليه  اهرهظومسي بآدم حلكم  وهلذا ال كالم له فيه إال يف هذه النسب واإلضافات
هلية بة اإلملرتعرف منه سوى ظاهره كما أنه ما عرف من احلق سوى االسم الظاهر وهو ا

إمنا ولباطن ال هوفالذات جمهولة وكذلك كان آدم عند العامل من املالئكة فمن دوهنم جم
ة متضادة خمتلف بائعطحكموا عليه بالفساد أي باإلفساد من ظاهر نشأته ملا رأوها قامت من 

لو علموا نشأة فه المتنافرة فعلموا أنه البد أن يظهر أثر هذه األصول على من هو على هذ
وا أمساءه هللقه فجخمن  باطنه وهو حقيقة ما خلقه اهلل عليه من الصورة لرؤوا املالئكة جزءا

ء ومن كل ل شيه يف كستندماإلهلية اليت ناهلا هبذه اجلمعية ملا كشف له عنه فأبصر ذاته فعلم 
د فاإلنسان ن اجلسوح مء فالعامل كله تفصيل آدم وآدم هو الكتاب اجلامع فهو للعامل كالرشي

ا نسان فيه وإذ واإللكبريروح العامل والعامل اجلسد فباجملموع يكون العامل كله هو اإلنسان ا
لعامل امال بغري روح وك ىدون اإلنسان وجدته كاجلسم املسو نظرت يف العامل وحده

ن العامل قصود مامل باإلنسان مثل كمال اجلسد بالروح واإلنسان منفوخ يف جسم العامل فهو
لرسالة فإن وهي ا الكةواختذ اهلل املالئكة رسال إليه وهلذا مساهم مالئكة أي رسال من امل

من  اهللبذت الشرف بكمال الصورة قلت اإلنسان أكمل وإن أخذت الشرف بالعلم أخ
دي فإنه فضل عنذا أجانب احلق ال من طريق النظر فاألفضل واألشرف من شرفه اهلل بقوله ه

ف ال حد له ه الشرقع بال حتجري عليه يف إن يفضل من شاء من عباده فإن العلم باهلل الذي ي
 .ينتهي إليه
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 توليته؟سؤال ما 
 األمساء اليت لمه منا عمباجلواب إن اهلل تواله بثالث منها توليته يف خلقه بيديه ومنها 

فإن كان  [30البقرة:]﴾ ىم مم خم حم جم﴿ما توىل هبا مالئكته ومنها اخلالفة وهي قوله 
فهو نائب احلق يف أرضه وعليه يقع  [84الزخرف:]﴾ حب  جب هئ ﴿لقوله  ﴾ىم﴿قوله 

ن املقصود لك وكاذصدد الفة أنه خيلف من كان فيها ملا فقد فما حنن بالكالم وإن أراد باخل
وهذا ال يقع  [30البقرة:]﴾  مه جه ين ىن من ﴿لقوهلم  ﴾ ىم﴿النيابة عن احلق بقوله 

ريد لسائل فإنه يقصود امأما إال ممن له حكم وال حكم إال ملن له مرتبة التقدم وإنفاذ األوامر ف
ن لم األمساء معأعطاه اهر وعن اهلل يف خلقه فأقامه باالسم الظاخلالفة اليت هي مبعىن النيابة 

صرفها فإنه عامل ت الحيث ما هي عليه من اخلواص اليت يكون عنها االنفعاالت فيتصرف هبا يف
ا هي من حيث ها ملكل اسم خاصة من الفعل يف الكون يعلمها من يعلم علم احلروف وترتيب

 حيث ما هي متومهة يف اخليال. مرقومة ومن حيث ما هي متلفظ هبا ومن
يف عامل  و كتبتأكرت ذفمنها ما له أثر يف العامل األعلى وتنزيل الروحانيات هبا إذا 

 احلس.
 ومنها ما له أثر يف العامل اجلربويت من اجلن الروحاين.

 ومنها ما يؤثر ذكره يف خيال كل متخيل ويف حس كل ذي حس.
 اوال يعرف هذ على الذي هو موضع النسب.ومنها ما له أثر يف اجلانب إال حي األ

مل لتشريع، والعمساء اهي أالتأثري الواحد وأمساءه إال األنبياء واملرسلون سالم اهلل عليهم و
ه احلق ه، جعلعر ببتلك الشرائع هو املؤثر يف هذا اجلناب النسيب وهو جناب عزيز ال يش

الفرح عية ووامل زول واالستواءسبحانه موضع أسراره وجملى جتلياته وهو الذي يعطي الن
لكميات دير واملقااوالضحك واملقدار، وما يفهم منه من اآلالت اليت ال تكون إال لذوات 

 .والكيفيات
فجاء باهلوية مبا ينبغي أن يظهر به  [84الزخرف:]﴾  مئ خئ حئ جئ يي ﴿وقال تعاىل 

باالسم الذي  [84الزخرف:]﴾ حب  جب هئ ﴿يف السموات من األلوهية باالسم الذي خيصها 
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 

 جم يل ىل مل خل﴿كانت خالفته فيها وهكذا هو كل خليفة فيها وهلذا قال 
ف بعضنا بعضا فيها يف تلك املرتبة مع وجود التفاضل بني اخللفاء أي خيل [39:فاطر]﴾حم

فيها وذلك الختالف األزمان واختالف األحوال فيعطي هذا احلال والزمان من األمر ما ال 
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يعطيه الزمان واحلال الذي كان قبله والذي يكون بعده وهلذا اختلفت آيات األنبياء باختالف 
ن نسبة ما هو الظاهر والغالب على ذلك الزمان وأحوال فآية كل خليفة ورسول مالعصور، 

 مي خي ﴿كان من طب أو سحر أو فصاحة وما شاكل هذا وهو قوله  شيءعلمائه أي 
 لك هش مش هس مس هث مثهت مت هب  مب﴿يقول للخلفاء  ﴾  هئ مئ هي
 .وهاتان الصفتان ال تكونان إال ملن بيده احلكم واألمر والنهي [165االنعام:]﴾مك

 ظم تأثرياهتاية وأعإلهلنه أراد خالفة السلطنة وامللك وهي التولية افهذا النسق يقوي أ
م  الكالاد يفالفعل باهلمة من حيث إن النفس ناطقة ال من حيث احلرف والصوت املعت

سان ال يكون طق اللنشبه اللفظي فإن اهلمة من غري نطق النفس بالنطق الذي يليق هبا وإن مل ي
لنيابة عن حكم ا شكالد مجاعة أصحابنا وأوقعهم يف هذا اإلعنها انفعال بوجه من الوجوه عن

وهو  [82يس:]﴾  حق مف خف حف جف ﴿وهو املعرب فينا باهلمة ﴾   مغ جغ مع ﴿اهلل الذي 
ق سبحانه يف ح اكتفى فما املعرب عنه فينا بالنطق أو الكالم حبسب ما يليق باملنسوب إليه ذلك

ئب عنه ن النايكو لتكوين وال ميكن أننفسه باإلرادة حىت قرن معها القول وحينئذ وجد ا
 .طق النفسدون ن هلمةوهو اخلليفة بأبلغ يف التكوين ممن استخلفه فلهذا مل يقتصروا على ا

ستحقه تما  وأما حنن فنقول هبذا يف موطنه وهو صحيح غري أن الذات غاب عنهم
لذات تطلبها ألن ا  شكلكون املرتبة ال تعقل دوهنا فكان كون املرتبة إمنا هو عن الذات بال

ا ون األلوهة هلهتا فك ذاطلبا ذاتيا ال طلبا يتوقف على مهة وقول بل عني مهتها وقوهلا هو عني
خللق ا ذات الفية هو ما يكون عن ذات اخلليفة من حيث إهنا ذات خليفة فهي الذات اخلال

 يفال عق كويناليت هي نشأة جسمه وروحه ومع هذا فالبد من النسب الثالث لوجود الت
ع فإنه قوله  الشرما يفموازين العلوم وشرعا فأما يف العقل فأصحاب املوازين يعرفون ذلك وأ

أمر  ه فهذاية عنفهذا الضمري الذي هو النون من قولنا عني وجود ذاته تعاىل وكنا ﴾  جض مص ﴿
أمر ثالث فذات مريده  [40النحل:]﴾  مع جع  مظ حط ﴿أمر ثان وقوله  ﴾  مض خض ﴿واحد وقوله 

عتبار ثالثة اال من قم إيلة يكون عنها التكوين بال شك فاالقتدار اإلهلي على التكوين مل قائ
كبة من قدمة مروإن كانت كل م أمور شرعا وكذلك هو اإلنتاج يف العلوم بترتيب املقدمات

ركيب يف التوثة حممول وموضوع فالبد أن يكون أحد األربعة يتكرر فيكون يف املعىن ثال
بقوة الواحد حدية فاأل لتكوين عن الفردية وهي الثالثة لقوة نسبة الفردية إىلأربعة فوقع ا

لوق خمىل كل وب إظهرت األكوان فلو مل يكن الكون عينه ملا صح له ظهور فالوجود املنس
تدبر فلوجود ذا اهو وجود احلق إذ ال وجود للممكن لكن أعيان املمكنات قوابل لظهور ه

 ما ذكرناه يف هذه التولية.
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 سؤال ما فطرته يعني فطرة آدم أو اإلنسان؟
ب أو له جوافة فاجلواب إن أراد فطرته من كونه إنسانا فله جواب أو من كونه خلي

عالها أب وهو جوا من كونه إنسانا خليفة فله جواب أو من كونه ال إنسان وال خليفة فله
 ه وبصرهنت مسعرب كاخلنسبة فإنه إذا كان حقا مطلقا فليس بإنسان وال خليفة كما ورد يف 
حماك وأضلك ثبتك وه فأفأين اإلنسانية هنا إذ ال أجنبية وأين اخلالفة هنا وهو األمر بنفس

دى متعلقة عني اهلفرية وهداك أي حريك فيما بني لك فما تبينت إال احلرية فعلمت إن األمر ح
إال وما رمى  [17االنفال:]﴾  خن حن جن  يم ىم مم خم ﴿الضالل فقال أنت وما أنت 

و أزيل وهو وين حمني حمحممد فما رمى إال اهلل فأين حممد فمحاه وأثبته مث حماه فهو مثبت ب
فإثبات  ﴾  يم ىم ﴿وإثباته قوله  ﴾  خن حن جن ﴿وحمو أبدى وهو قوله  ﴾ مم خم ﴿قوله 

ي ملاضي وهو نفالزمان ني احممد يف هذه اآلية مثل اآلن الذي هو الوجود الدائم بني الزمانني ب
 قق وبني الزمان املستقبل وهو عدم حمض.عدم حم

أشبه ثبتا فين موكذلك ما وقع احلس والبصر األعلى رمى حممد فجعله وسطا بني حمو
بت الوجود ه الثابحانساآلن الذي هو عني الوجود والوجود إمنا هو وجود اهلل ال وجوده فهو 

هلذا قال وخلبري ايف للطيف املاضي واحلال واالستقبال فزال عنه التقييد املتوهم فسبحان ا
فجاء باخلربة أي قلنا هذا اختبارا للمؤمنني يف  [17:االنفال]﴾ مه جه ين ىن من﴿

ن ستحقه االميايص عما ه نقإمياهنم لنا يف ذلك من تناقص األمور الذي يزلزل إميان من يف إميان
فهذا اجلواب عن الوجه الرابع  [50طه:]﴾  مت هب مب  هئ ﴿من مرتبة الكمال الذي يف 

كبري وأما امل الالع فأما فطرته من حيث ما هو إنسان ففطرته ذي هو أصعب الوجوه قد بانال
نسان خليفة ا هو إيث مفطرته من حيث ما هو خليفة ففطرته األمساء اإلهلية وأما فطرته من ح

قال تعاىل  ملرتبةون ادففطرته ذات منسوب إليها مرتبة ال تعقل املرتبة دوهنا وال تعقل هي 
والفطر  [30األنبياء:]﴾ من زن رن ﴿وهو قوله  [101يوسف:]﴾جع مظ  حط﴿

وهو الفطرة كما  [30الروم:]﴾ خص  حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج ﴿الشق وقال تعاىل 
د ال يقبل أي قولنا واح [29ق:]﴾  خف حف جف مغ ﴿أنه ال َتب د يَل ل َكل مات  اهلل وهو قوله 

 التبديل.
م هنا للعهد أي الفطرة اليت فطر كل مولود يولد على الفطرة. فاأللف والال وقال 

اهلل الناس عليها وقد تكون األلف والالم جلنس الفطر كلها ألن الناس أي هذا اإلنسان ملا 
ففطرة آدم فطر مجيع العامل فهو يعلم ربه من  كان جمموع العامل ففطرته جامعة لفطر العامل

من حيث فطرته وفطرته ما حيث كل علم نوع من العامل من حيث هو عامل ذلك النوع بربه 
يظهر به عند وجوده من التجلي اإلهلي الذي يكون له عند إجياده ففيه استعداد كل موجود 
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من العامل فهو العابد بكل شرع واملسبح بكل لسان والقابل لكل جتلى إذا ويف حقيقة إنسانيته 
كله فهو اجلاين منه عن درك  شيءوعلم نفسه فإنه ال يعلم ربه إال من علم نفسه إن حجبه 

كمل من الرجال كثريون ومل يكمل  على نفسه وليس بإنسان كامل وهلذا قال رسول اهلل 
من النساء إال مرمي وآسية. يعين بالكمال معرفتهم هبم ومعرفتهم هبم هو عني معرفتهم برهبم 

 [31البقرة:]﴾  ّٰ ِّ ُّ َّ ﴿فكانت فطرة آدم علمه به فعلم مجيع الفطر وهلذا قال 
قتضي اإلحاطة والعموم الذي يراد به يف ذلك الصنف وأما األمساء اخلارجة عن اخللق وكل ي

يف دعائه أو استأثرت به  والنسب فال يعلمها إال هو ألنه ال تعلق هلا باألكوان وهو قوله 
يعين من األمساء اإلهلية وإن كان معقول األمساء مما يطلب الكون ولكن الكون  يف علم غيبك.

لتكوينه فال هناية ألمسائه فوقع اإليثار يف املوضع الذي ال يصح وجوده إذ كان حصر  ال هناية
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 

فاألمساء بنا ولنا ومدارها علينا وظهورها  لكل ما سوى اهلل فال يعلم اهلل إال اهللباب ممنوع 
 فينا وأحكامها عندنا وغاياهتا إلينا وعباراهتا عنا وبداياهتا منا:

 فاوالوييييييييييييييييييييييييا لمييييييييييييييييييييييييا كنييييييييييييييييييييييييا

 برييييييييييييييييييا بنييييييييييييييييييا ومييييييييييييييييييا بنييييييييييييييييييا

 فيييييييييييييييمن خفييييييييييييييييج لقييييييييييييييين اايييييييييييييييج

 

 ولوالنيييييييييييييييييييييا لميييييييييييييييييييييا كانييييييييييييييييييييييج 

 كميييييييييييييييا بانيييييييييييييييج وميييييييييييييييا بانيييييييييييييييج

 وإن ظرييييييييييييييييييرج لقيييييييييييييييييين زانييييييييييييييييييج
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 لفطرةا

 سؤال ما الفطرة ؟
ذا يقال هفصور اجلواب النور الذي تشق به ظلمة املمكنات ويقع به الفصل بني ال

 زي ري ٰى ين ﴿فـ  ليس هذا إذ قد يقال هذا عني هذا من حيث ما يقع به االشتراك
والعامل كله مساء وأرض ليس  [35]النور:﴾ جب  هئ مئ خئ حئ ﴿هو قوله  [1فاطر:]﴾  مي

واهلل مظهرها فهو  [105االسراء:]﴾ يل ىل مل خل ﴿هرت قوله غري ذلك وبالنور ظ
 األرض به فهوولسماء افطر نورها فظهور املظاهر هو اهلل فهو فاط ِر السَّماوات  واْلَأر ِض ف

 زئ رئّٰ ِّ﴿فطرهتا والفطرة اليت فطر الناس عليها فكل مولود يولد على الفطرة 
 انفصلتياء وال به فبه متيزت األشفما فطرهم إال عليه وال فطرهم إ [172االعراف:]﴾مئ

بيد من هم العفبيده فالوجود وجوده والعبيد ع شيءوتعينت واألشياء يف ظهورها اإلهلي ال 
اليت  الفطرةال بحيث أعياهنم وهم احلق من حيث وجودهم فما متيز وجودهم من أعياهنم إ

 وزمانه فه عسري كشفصلت بني العني ووجودها وهو من أغمض ما يتعلق به علم العلماء باهلل
 يسري.

 سؤال لِ 
 
  م

 
 بشرا؟اه مس

على جهة التشريف اإلهلي  [75ص:]﴾ مص خص حص مس خس حس جس ﴿اجلواب قال تعاىل 
ك إذ اليد را لذله بشفقرينة احلال تدل على مباشرة خلقه بيديه حبسب ما يليق جبالله فسما

عمة إن النفلك ذل مبعىن القدرة ال شرف فيها على من شرف عليه واليد مبعىن النعمة مث
صوص خأمر معقول له  ﴾ مص ﴿والقدرة عمت مجيع املوجودات فالبد أن يكون لقوله 

احب صا قال فإذ وصف خبالف هذين وهو املفهوم من لسان العرب الذي نزل القرآن بلغتهم
إلنسانية اجلسوم ايف  اللسان إنه فعل هذا بيده فاملفهوم منه رفع الوسائط فكانت نسبة آدم

 لعقل األول يف العقول.نسبة ا
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 إال

ملا متثل هلا الروح بشرا سويا فجعله واسطة بينه تعاىل  عن مباشرة أال ترى وجود عيسى 
        قال تعاىل [17مرمي:]﴾  مث زث ﴿وبني مرمي يف إجياد عيسى تنبيها على املباشرة بقوله 

ظاهره والبشرى إظهار  الشيءوبشرة  [187البقرة:]﴾ يث ىث نث مث زث رث ﴿
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باحلرفني الكاف والنون مبنزلة اليدين يف  ﴾خس﴿ للشيءه عالمة حصوهلا يف البشرة فقول
مقام املباشرة وأقام الكاف والنون مقام اليدين وأقام الواو  للشيءخلق آدم فأقام القول 

احملذوفة الجتماع الساكنني مقام اجلامع بني اليدين يف خلق آدم وأخفى ذكره كما خفيت 
وخفاء اجلامع بني اليدين القتضاء ما  ألمر عارض ﴾خس﴿الواو من كن غري أن خفاءها يف 

وهو حال  [51الكهف:]﴾  حس  جس مخ جخ مح جح ﴿تعطيه حقيقة الفعل وهو قوله 
الفعل ألنه ليس يف حقائق ما سوى اهلل ما يعطي ذلك املشهد فال فعل ألحد سوى اهلل وال 

اجملبورون يف  فعل عن اختيار واقع يف الوجود فاالختيارات املعلومة يف العامل من عني اجلرب فهم
فلمباشرة  اختيارهم والفعل احلقيقي ال جرب فيه وال اختيار ألن الذات تقتضيه فتحقق ذلك

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 

 .وجود فاإلنسان أمت املظاهر فاستحق اسم البشر دون غريه من األعيانال
 جه هن  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك ﴿وأما قوله تعاىل 

فسمى املكلم هنا بشرا هبذه الضروب كلها من  [51الشورى:]﴾هي مي خي حيجي ٰه مه
حيث روحانيته  الكالم ملا يباشره من األمور الشاغلة له عن اللحوق برتبة الروح اليت له من

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 

على  فما هلا سوى نسبة واحدة من ذاهتا وهي عني ذاهتا والبشر من نشأته ليس كذلك فإنه
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 

نظره عن بشريته وحتقق مبشاهدة روحه كلمه اهلل مبا يكلم به األرواح اجملردة عن  زال يف
 [6التوبة:]﴾جغ مع  جع مظ حط﴿ويف حق األعرايب  املواد مثل قوله تعاىل يف حق حممد 

يف هذه الصورة مقام الروح األمني الذي  فأقام حممدا  وما تاله عليه غري لسان حممد 
 ﴾  جه ﴿يعين لذلك البشر  ﴾  هن  من خن ﴿وهو قوله  مد نزل بكالم اهلل على قلب حم

يريد هنا إهلا ما  ﴾  حم جم ﴿تعاىل مما أمره أن يوحى به إليه فقوله اهلل  ﴾ جي ٰه مه ﴿إليه 
يريد إمساعه إياه  ﴾  حن جن مم خم ﴿بعالمة يعلم هبا أن ربه كلمه حىت ال يلتبس عليه األمر 

رايب القرآن املتلو الذي هو كالم اهلل أو حلجاب احلروف املقطعة واألصوات كما مسع األع
حجاب اآلذان أيضا من السامع أو حجاب بشريته مطلقا فيكلمه يف األشياء كما كلم موسى 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ﴿ [52مرمي:]﴾  جم يل ىل مل ﴿
فوقع احلد باجلهة وتعني البقعة لشغله بطلب النار الذي تقتضيه بشريته  [30القصص:]﴾0يب
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الفتقاره إليها واهلل قد أخرب أن الناس فقراء إىل اهلل فتسمى اهلل يف هذه اآلية فنودي يف حاجته 
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 

تجلي فلو ال ما ناداه ما عرفه ويف مثل هذا يقع التجلي اإلهلي يف اآلخرة الذي يقع فيه ال
اإلنكار وقوله إنه علٌي أي علٌي مبا تقتضيه املراتب اليت ذكرها وأنزهلا منزلتها وقوله 

 مه جه هن  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك ﴿أي  ﴾هي﴿
بدل األمر ملا عجز عن ذلك ولكن  يريد بإنزال ما علمه منزلته ولو ﴾  هي مي خي حيجي ٰه

كونه عليا حكيما يقضي بأن ال يكون األمر إال كما وقع وملا أخرب نبيه هبذه املراتب كلها 
يعين الروح  ﴾ حم جم يل ىل مل ﴿أي ومثل ذلك  ﴾  خل ﴿اليت تطلبها البشرية قال له و

ر فقد علمت األمني الذي نزل به على قلبك الذي هو روح القدس أي الطاهر عن تقييد البش
 معىن البشر الذي أردنا أن نبينه لك مبا تقتضيه هذه اللفظة باللسان العريب.

 نال التقدمة على املالئكة ؟ شيءسؤال بأي 
يعين األمساء اإلهلية  ﴾  ّٰ ِّ ُّ َّ ﴿اجلواب إن اهلل قد بني ذلك بقوله تعاىل 

اليت توجهت على إجياد  اليت توجهت على إجياد حقائق األكوان ومن مجلتها األمساء اإلهلية
املالئكة واملالئكة ال تعرفها مث أقام املسمني هبذه األمساء وهي التجليات اإلهلية اليت هي لألمساء 

يعين الصور اليت جتلى فيها  ﴾  زب رب يئ ﴿كاملواد الصورية لألرواح فقال للمالئكة 
موين وهل سبحت [30البقرة:]﴾  جي يه ﴿يف قولكم  [31البقرة:]﴾  ىب نب مب ﴿احلق 

هبذه األمساء اليت تقتضيها هذه التجليات اليت أجتالها لعبادي وِإْن ُكن ُتم  صاد ق نَي يف قولكم 
ذواتنا عن اجلهل بك فهل قدستم ذواتكم لنا من جهلكم هبذه  [30البقرة:]﴾خي حي﴿

 ﴾ زث رث يت ىت نت مت ﴿التجليات وما هلا من األمساء اليت ينبغي أن تسبحوىن هبا فقالت املالئكة 
مبا ال يعلم  ﴾يث ىث نث﴿ن علمهم باهلل أهنم ما أضافوا التعليم إال إليه تعاىل فم
بترتيب األشياء مراتبها فأعطيت هذا اخلليفة ما مل تعطنا مما غاب عنا  [32البقرة:]﴾ىف﴿

فلو ال أن رتبة نشأته تعطي ذلك ما أعطت احلكمة أن يكون له هذا العلم الذي خصصته به 
بأمساء هؤالء الذين عرضناهم  [33البقرة:]﴾ لك اك ﴿ دوننا وهو بشر فقال آلدم

عليهم فأنبأ آدم املالئكة بأمساء تلك التجليات وكانت على عدد ما يف نشأة آدم من احلقائق 
 هؤلئكفكان  شيءاإلهلية اليت تقتضيها اليدان اإلهلية مما ليس من ذلك يف غريه من املالئكة 

هلية يف صورة ما يف آدم من احلقائق فأولئك هم عامل املسمون املعروضة على املالئكة جتليات إ
وهو ما عال  ﴾  نن من زن رن مم ام يل ﴿قال هلم اهلل  آدم كلهم فلما علمهم آدم 

أي ما هو من  ﴾  ري  ٰى ين ﴿وهو ما يف الطبيعة من األسرار  ﴾  ىن ﴿من علم الغيوب 
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ر فأعلمتكم أي ما ختفونه على أنه باطن مستو [33البقرة:]﴾  ني مي زي ﴿األمور ظاهر 
سجود  [34]البقرة:﴾  مئ  خئ ﴿مث قال هلم بعد التعليم  أنه أمر نسيب بل هو ظاهر ملن يعلمه

أي من أجل آدم فالسجود  املتعلمني للمعلم من أجل ما علمهم فآلدم هنا الم العلة والسبب
ا مل فعلموا م هلل من أجل آدم سجود شكر ملا علمهم اهلل من العلم به ومبا خلقه يف آدم 

يكونوا يعلمون فنال التقدمة عليهم بكونه علمهم فهو أستاذهم يف هذه املسألة وبعده فما 
 فقال عن نفسه إنه أويت جوامع الكلم  ظهرت هذه احلقيقة يف أحد من البشر إال يف حممد 

وكلها مبنزلة اجلوامع والكلم مبنزلة األمساء  ﴾  ّٰ ِّ ﴿ وهو قوله يف حق آدم 
 هبا وبالصورة اليت خلقه اهلل عليها. ونال التقدمة
لى عالفة ه باخل. بالنشأة من أجل اليدين وجعلإن اهلل خلق آدم على صورته قال 

ت فليس خلوقان املصورته وهي املنزلة فأعطته الصورتان التقدم حيث مل يكن ذلك لغريه م
ألمر الذي كذلك او اهفوق هذه املنزلة منزلة ملخلوق فالبد أن يكون له التقدمة على من سو

 أعطاه هذا يتقدم على مجيع األمور كلها.
 منها ؟ منها وكم حملمد  سؤال كم للرسل سوى حممد 

 اجلواب كلها إال اثنني وهم فيها على قدر ما نزل يف كتبهم وصحفهم إال حممدا 
 حم جم يل ىل مل خل﴿فإنه مجعها كلها بل مجعت له عناية أزلية قال تعاىل 

فاعلم أن اهلل تعاىل ملا خلق اخللق خلقهم  فيما هلم به من هذه األخالق [253البقرة:]﴾خم
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 

قصورة عليهم واختار من النقاوة شرذمة قليلة هم صفاء اخلالصة نقاوة وهم أنبياء الشرائع امل
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 

ال يكاثر وال  لبشر وهو حممد رسول اهلل له املقام تعيينا وتعريفا فعلمه قبل وجود طينة ا
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 

بعيين فليس الرجل من حتقق بربه وإمنا كنت أعلى املظاهر اإلنسانية فإنا أشد اخللق حتققا 
الرجل من حتقق بعينه ملا علم إن اهلل أوجده له تعاىل ال لنفسه وما فاز هبذه الدرجة ذوقا إال 

وكشفا إال الرسل وراسخو علماء هذه األمة احملمدية ومن سواهم فال قدم هلم يف  حممد 
تعاىل بل يقولون إمنا أوجد العامل هذا األمر وما سوى من ذكرنا ما علم أن اهلل أوجده له 
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 مخ جخ ﴿وهو  [32الزخرف:]﴾ مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض ﴿للعامل فرفع 
 هذا مذهب مجاعة من العلماء باهلل. [97ال عمران:]﴾   جس

ا هذين ما عد أوجدوقالت طائفة من العارفني إن اهلل أوجد اإلنس له تعاىل واجلن و
يف التوراة يا ابن  أن اهلل أنزل ن موسى الصنفني لإلنسان وقد روى يف ذلك خرب إهلي ع

ت ما خلقي فيآدم خلقت األشياء من أجلك وخلقتك من أجلي فال هتتك ما خلقت من أجل
وتقتضي املعرفة باهلل  [56الذاريات:]﴾  ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ﴿من أجلك. وقال تعاىل 

فسه سبحانه ال لن اهللبأن اهلل خلق العامل وتعرف إليهم لكمال مرتبة الوجود ومرتبة العلم 
ه مث نا إليذهب وهذه الوجوه كلها هلا نسب صحيحة ولكن بعضها أحق من بعض وأعالها ما

 .نيملرتبتاتني يلي ذلك خلقه لكمال الوجود وكمال العلم باهلل وما بقي فنازل عن ها
 يه ذلكفظهر يواعلم أن كل خلق ينسب إىل جناب احلضرة اإلهلية فالبد من مظهر 

ر يقتضيه ظهر آخمعلقة أن يعود من املظهر التخلق به على جناب احلق أو يكون متاخللق فأما 
خلق  سه فاللنف يف عني ممكن ما من املمكنات ال يكون إال هكذا وأما احلق من حيث هو

نسب ن الفمن عرف النسب فقد عرف اهلل ومن جهل النسب فقد جهل اهلل ومن عرف أ
ريق ق من طاحل عرف ارتفاع النسب فقد عرف ذات تطلبها املمكنات فقد عرف العامل ومن

النسب كان  ذا قبل وإالسلب فال يقبل النسب وال تقبله وإذا مل يقبل النسب مل يقبل العامل
فتعلم من  [99احلجر:]﴾  رث يت ىت ﴿نسبة خاصة  ﴾  نت مت ﴿عني العامل قال تعاىل 

  خي﴿ [153االنعام:]﴾ ىب نب مب زب رب ﴿عبده ومن العابد واملعبود قال تعاىل 
 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ﴿ [50طه:]﴾  مت هب مب  هئ ﴿ [6الفاحتة:]﴾ىي مي
 ٰر ٰذ يي ىي﴿و [53الشورى:]﴾  ىب نب مب زب رب ﴿ [53الشورى:]﴾ ىئ نئ
ال تعبد أنت فإن عبدته من  [123هود:]﴾  ام  يل ىل مل يك ﴿و [52الشورى:]﴾ٰى

عبدت وإن  إلهليةبة احيث عرفته فنفسك عبدت وإن عبدته من حيث مل تعرفه فنسبته إىل املرت
هو قوله  هو فنت العبدته عينا من غري مظهر وال ظاهر وال ظهور بل هو هو ال أنت وأنت أ

ن موفها فسبحان هد معر يشفاعبده فقد عبدته وتلك املعرفة اليت ما فوقها معرفة فإهنا معرفة ال
 يك ىك مك لك اك﴿ عال يف نزوله ونزل يف علوه مث مل يكن واحدا منهما ومل يكن إال مها

 .﴾مل
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 ذكر احلديث النبوي وما يتعلق به

 سؤال ما احلديث؟
عه بربه مس فإن  غريالاجلواب ما يتلقاه السامع إذا مسعه به ال بربه فذلك هو احلديث 

فاعلم أن  مع بهي يسقول اهلل تعاىل كنت مسعه الذ فليس ذلك حبديث ومعىن قوله مسعه بربه
بة كالم هلي نسسم إن حتقيق هذا أنه لكل اوصفه بأنه مسيع هو عينه ال أمر زائد واعلم أ

هتا فإهنا لك لذاطي ذواإلنسان حمل الختالف األحوال عليه عقال وحسا وذلك أن األلوهية تع
 [29الرمحن:]﴾  اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث ﴿بالنسبة إىل العامل هبذه الصفة قال تعاىل 

تجلى يف  ال يعاىلي أنه تفكل حال يف الكون فهو عني شأن إهلي وقد تقرر يف العلم اإلهل
ذلك فصورة واحدة لشخصني وال يف صورة واحدة لشخص مرتني وكل حتل له كالم 

 ا غري أنه منال أبد يزالكالم هلذا احلال من هذا التجلي هو املعرب عنه باحلديث فاحلديث ال
 كذا والذا وكالناس من يفهم أنه حديث ومن الناس من ال يعرف ذلك بل يقول ظهر يل 

أنه  ا حيسبفيم رف أن ذلك من حديث احلق معه يف نفسه ألنه حرم عني الفهم عن اهلليع
ديث حديث إن احليث فخاطر والذين قسموا اخلواطر إىل أربعة فذلك التقسيم ال يقع يف احلد

ل خاطر ث فيقاحلدييف كل قسم وإمنا األقسام وقعت يف الذوات اليت فهم منها ما أريد با
االسم  فكان فناجاه ﴾خس﴿اين وقول إهلي ملا أراده احلق قال له شيطاين وهو حديث رب

 اه من احلديثا يتلقب كمالبعيد كما يتلقاه من احلديث اإلهلي يف اخلاطر امللكي االسم القري
سم ر الرباين االاخلاط ي يفاإلهلي يف اخلاطر النفسي االسم املريد كما يتلقاه من احلديث اإلهل

فالعامل كله  هللاجال ا من احلديث اإلهلي الذي ال يشعر به إال راحلفيظ فهذه اخلواطر كله
هو من دث ولك احملرزق الفهم عنه تعاىل وعرفه فذ طبقاته ال يزالون يف احلديث فمن على

اة املناجوسمر أهل احلديث وعلم أن كل ما مسعه حديث بال شك وإن اختلفت ألقابه كال
 .مع فافهالسم قدمي حادث يف السمع قدمي يفواملناغاة واإلشارات فالكالم كله حادث 

 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 

هام األول وال أعجل من أن يكون عني الفهم عني اإلفهام والوحي هو املفهوم األول واإلف
عني املفهوم منه فإن مل حتصل لك هذه النكتة فلست صاحب وحي أال ترى أن الوحي هو 

فهذا الضرب من الكالم يسمى وحيا وملا كان هبذه املثابة  السرعة وال سرعة أسرع مما ذكرناه
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ذا تكلم بالوحي كأنه سلسلة على صفوان صعقت وأنه جتل ذايت هلذا ورد يف اخلرب: إن اهلل إ
املالئكة. وملا جتلى الرب للجبل تدكدك اجلبل وهو حجاب موسى فإنه كان ناظرا إليه طاعة 

 جف مغ جغ﴿ألمر اهلل فالح له عند تدكدك اجلبل األمر الذي جعل اجلبل 
 ﴾ جي يه ﴿قالت املالئكة  ﴾ مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ﴿ [143االعراف:]﴾حف

فالوحي ما يسرع  هذه النسبة من حيث هويته [23سبأ:]﴾   ىي مي خي ﴿قة قالت احلقي
أثره من كالم احلق تعاىل يف نفس السامع وال يعرف هذا إال العارفون بالشؤون اإلهلية فإهنا 

 فافهم. [66الزخرف:]﴾  رن مم ام ﴿عني الوحي اإلهلي يف العامل 
املفطور وخبار اإل ا يقع بهوقد يكون الوحي إسراع الروح اإلهلي األمري باإلميان مب

ثر ك من أمه ذلأمما ال كسب له فيه من الوحي أيضا كاملولود يتلقى ثدي  شيءعليه كل 
 ىل مل خل ﴿و [85الواقعة:]﴾  مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ ﴿الوحي اإلهلي إليه كما قال 

 يث  ىث نث مث زث ﴿وقال تعاىل  [154البقرة:]﴾  من خن  حن جن يم ىممم خم حم جم يل
فلو ال ما فهمت من اهلل وحيه ملا صدر  [68ل:النح]﴾  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

أن يقاوم  قوى مننه أمنها ما صدر وهلذا ال يتصور املخالف إذا كان الكالم وحيا فإن سلطا
وكذا فعلت ومل  [7القصص:]﴾  يي ىي مي خي حي جي يهىه مه  جه ين ىن من ﴿

ها ليعحكمت  ت والأهنا ألقته يف اهلالك ومل ختالف وال تردد تؤذنختالف مع أن احلالة 
لطانا يف سأقوى  لوحياالبشرية بأن إلقائه يف اليم يف تابوت من أخطر األشياء فدل على أن 

 [16ق:]﴾  ىن من خن  حن جن يم ﴿نفس املوحى إليه من طبعه الذي هو عني نفسه قال تعاىل 
 وحبل الوريد من ذاته.

 ؟للموحدينسؤال ما كالمه 
  وما الذي اقتضى لكم توحيدياجلواب يقول هلم فيما ذا وحدمتوين ومبا ذا وحدمتوين

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 

م وحدمتوين يف األلوهة مبا فإن العقول ال تبلغ إليها واخلرب من عندي فما جاءكم هبا وإن كنت
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 

م علي بأمر من وال ىب فإن توحيدكم إياي يب هو توحيدي ال توحيدكم وبعقولكم كيف حيك
وبعد أن ادعيتم توحيدي بأي وجه كان أو يف أي وجه كان فما الذي اقتضى  خلفته ونصبته

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 
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الذي رآه منكم وإن مل تروه مين فأين التوحيد يا أيها املوحدون كيف يصح لكم مين فمن 
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 

فال توحيد فإن الوجود عني كل موجود واختالف املظاهر يدل على اختالف  يف الوجود
وجود الظاهر فنسبة عامل ما هي نسبة جاهل وال نسبة متعلم فأين التوحيد وما مث إال 

فإن قلت ال معلوم وال جمهول وال موجود وال معدوم وهو عني  املعلومات أو املوجودات
قسيم املعلومات من يقبل هذا الوصف فقد دخل حتت التوحيد قلنا بنفس ما علمت أن يف ت

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 

 يضاف إليه استعدوا أيها املوحدون للجواب عن هذا فأين التوحيد فإن التوحيد ال يضاف وال
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 

ء عليهم قلنا ألهنم عينوا الشريك فأشقاهم توحيد هبذه املثابة وإن عدم املغفرة يف حقهم ثنا
التعيني فلو مل يعينوا لسعدوا ولكن هم أرجى من املوحدين لدرجة العلم جعلنا اهلل ممن وحده 

 .بتوحيد نفسه جل عاله
 احملمود؟سؤال ما املقام 

إلهلية امساء ع األاجلواب هو الذي يرجع إليه عواقب املقامات كلها وإليه تنظر مجي
ه لقيامة وهبذا صحت لويظهر ذلك لعموم اخللق يوم ا ملختصة باملقامات وهو لرسول اهلل ا

ه آدم مة. وكان قد أقيم فيأنا سيد الناس يوم القيا قال  السيادة على مجيع اخللق يوم العرض
 مد هو حململا سجدت له املالئكة فإن ذلك املقام اقتضى له ذلك يف الدنيا و اآلخرة يف 

رية حممد سده بشجتضمن كمال احلضرة اإلهلية وإمنا ظهر به أوال أبو البشر لكونه كان يوهو 
  نسانية ية اإللتراباوهو األب األعظم يف اجلسمية واملقرب عند اهلل وأول هذه النشأة

بضة فاق وقالو فظهرت فيه املقامات كلها حىت املخالفة إذ كان جامعا للقبضتني قبضة
ي نت خمالفته هنفة فكاخالآدم ملخالفة النهي إال النسمة اجملبولة على امل اخلالف فما حترك من

 ذلك. ي لهاهلل من حترك تلك النسمة اليت كان حيملها يف ظهره فإن املقام يقتض
إال ما كان من  وسألت شيخنا أبا العباس عن ذلك فقال ما عصى من آدم 

يف الدار اآلخرة فظهر يف املقام احملمود  وكانت العاقبة حملمد  أوالده املخالفني يف ظهره
ومنه يفتح باب الشفاعات فأول شفاعة يشفعها عند اهلل تعاىل يف حق من له أهلية الشفاعة 

عند ربه  من ملك ورسول ونيب وويل ومؤمن وحيوان ونبات ومجاد فيشفع رسول اهلل 
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عة ووسطها وآخرها هلؤالء أن يشفعوا فكان حممودا بكل لسان وبكل كالم فله أول الشفا
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
قهار مسه الند افاعلم إن اهلل يشفع من حيث أمساؤه فيشفع امسه أرحم الرامحني ع

ا قط مل خري يعملد العقاب لريفع عقوبته عن هؤالء الطوائف فيخرج من النار من والشدي
 [85مرمي:]﴾  من زن رن مم ام يل ﴿وقد نبه اهلل تعاىل على هذا املقام فقال تعاىل 

ليسه متقيا جفسمى  عبادفاملتقي إمنا هو جليس االسم اإلهلي الذي يقع منه اخلوف يف قلوب ال
 ائفا منه وهوكان خ مما م إىل االسم اإلهلي الذي يعطيه األمانمنه فيحشره اهلل من هذا االس

أي يأمنون مما كانوا خيافون منه وهلذا يقول يف  ﴾  من زن رن مم ام يل ﴿الرمحن فقال 
يث آثار حق من ن احلالشفاعة وبقي أرحم الرامحني فبهذه النسبة تنسب الشفاعة إىل احلق م

 إال حممد  ة كلهالقيامفال جيمع احملامد يوم اأمسائه وهذا هو مأخذ العارفني من األولياء 
. "حامد ال أعلمها اآلنمبفأمحده "يف هذا املقام:  فهذا الذي عرب عنه باملقام احملمود قال 

ي هنالك ن يقتضملوطوهذا يدلك أن علوم األنبياء واألولياء أذواق ال عن فكر ونظر فإن ا
وهذا املقام هو  آلناعلمها أل ال موطن الدنيا فلهذا قابآثاره أمساء إهلية حيمد اهلل هبا ما يقتضيه 

ه يف اجلميع شفاعت وهو الوسيلة ألن منه يتوصل إىل اهلل فيما توجه فيه من فتح باب الشفاعة
أرجو وواحد  ون إال لرجلإهنا درجة يف اجلنة ال ينبغي أن تك"يقول يف الوسيلة:  أال تراه 

هلذا ولسائل اواب ث. فجعل الشفاعة "ت عليه الشفاعةأن أكون أنا فمن سأل يل الوسيلة حل
إهلي  و منصبههذا ومسي املقام احملمود الوسيلة وكان ثواهبم يف هذا السؤال أن يشفعوا 

 مل يك ﴿وقال  [53الشورى:]﴾  ىب نب مب زب رب ﴿جامع من عني ملك امللك قال تعاىل 
قام ذا امله واألمساء إىل فكان املرجع إليه فكذلك ترجع املقامات كلها [123هود:]﴾   يل ىل

 .أوتيت جوامع الكلم احملمود قال 
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 حظوظ األنبياء من النظر إليه سبحانه وتعاىل

 وحظوظ األنبياء عليهم السالم؟ سؤال كم بني حظ حممد 
ما بينه يهم وإرق فاجلواب إما بينه وبني اجلميع فحظ واحد وهو عني اجلمعية ملا تف

 اهلل   رسوله وبنيوسبعون حظا ومقاما إال آدم فإنه ما بينوبني كل واحد منهم فثمانية 
ظاهر  وآدم   باطن آدم عليهما إال ما بني الظاهر والباطن فكان يف الدنيا حممد 

 حممد و باطن حممد  وهبما كان الظاهر والباطن وهو يف اآلخرة آدم  حممد 
بني حظوظ و بني حظ حممد ظاهر آدم وهبما يكون الظاهر والباطن يف اآلخرة فهذا 

ويف هذا  نهمغلط م وهو األنبياء عليهم السالم وأكثر أصحابنا مينعون معرفة التوقيت يف ذلك
لف شرين أة وعالفصل تفصيل عظيم تبلغ فصول التفصيل فيه إىل مائة ألف تفصيل وأربع

  حظ حممد بني ما عرفةتفصيل بعدد األنبياء عليهم السالم ألنه حيتاج إىل تعيني كل نيب وم
 من ن للنيبيكو وبني ذلك النيب واحلظوظ حمصورة من حيث األعمال يف تسعة وسبعني وقد

جملموع كثر واك وأذلك أمر واحد وآلخر أمران وآلخر عشر العدد وتسعه ومثنه وأقل من ذل
سواه فبعثه خاص  وما وهلذا مل يبعث بعثا عاما سوى حممد  ال يكون إال لرسول اهلل 

 .[48املائدة:]﴾  ىي ني مي زي ري ٰى  ينىن نن من زن رن﴿
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 ذكر أسهم العبودية

 ؟املوحدينسؤال ما يقتضي احلق من 
اجلواب أن ال مزامحة وذلك أن اهلل ملا تسمى بالظاهر والباطن نفى املزامحة إذ الظاهر 
ال يزاحم الباطن والباطن ال يزاحم الظاهر وإمنا املزامحة أن يكون ظاهران أو باطنان فهو 

ظاهر من حيث املظاهر وهو الباطن من حيث اهلوية فاملظاهر متعددة من حيث أعياهنا ال من ال
حيث الظاهر فيها فاألحدية من ظهورها والعدد من أعياهنا فيقتضي احلق من املوحدين الذين 
وصفوا بصفة التوحيد أن يوحدوه من حيث هويته وإن تعددت املظاهر فما تعدد الظاهر فال 

ال كان هو املرئي والرائي وال يطلبون شيئا إال كان هو الطالب والطلب يرون شيئا إ
واملطلوب وال يسمعون شيئا إال كان هو السامع والسمع واملسموع فال تزاحم فال منازعة 
فإن النزاع ال حيمله إال التضاد وهو املماثل واملنافر وهو عني املماثل هنا إذ قد يكون الضدان 

املخالف فإن حكم املخالف ال يقع منه مزامحة وال منازعة وهلذا نفى ما ليس مبثلني خبالف 
احلق أن تضرب له األمثال ألهنا أضداد تنايف حقيقة ما ينبغي له وال ينافيه ما مسي به حيث 

خلق اهلل التفاحة حتمل  [11الشورى:]﴾  حي جي  يه ىهمه جه ين ﴿نفى التشبيه فقال 
وهر الذي ال ينقسم ويستحيل وجود لونني أو اللون والطعم والرائحة وال مزامحة يف اجل

طعمني أو رحيني يف ذلك اجلزء الذي ال ينقسم فال يصح إهلان ألهنما مثالن ويصح وجود 
مجيع األمساء للعني الواحدة ألهنا خالف واخلالف قابل لالجتماع خبالف املماثل فإذا استحال 

يناقض اخلالف فكل اجتماع  االجتماع فلحكم الضدية ال حلكم اخلالف إذ االجتماع ال
وإمنا يقتضي احلق من املوحدين عدم املزامحة  يطلب اخلالف وما كل خالف يطلب االجتماع

ليبقى الرب ربا والعبد عبدا فال يزاحم الرب العبد يف عبوديته وال يزاحم العبد الرب يف 
إن قلت فيلزم أن ال ربوبيته مع وجود عني الرب والعبد فاملوحد ال يتخلق باألمساء اإلهلية ف

يقبل ما جاء من احلق من اتصافه بأوصاف احملدثات من معية ونزول واستواء وضحك فهذه 
أوصاف العباد وقد قلت أن ال مزامحة فهذه ربوبية زامحت عبودية قلنا ليس األمر كما 
زعمت ليس ما ذكرت من أوصاف العبودية وإمنا ذلك من أوصاف الربوبية من حيث 

ملظاهر ال من حيث هويتها فالعبد عبد على أصله والربوبية ربوبية على أصلها ظهورها يف ا
واهلوية هوية على أصلها فإن قلت فالربوبية ما هي عني اهلوية قلنا الربوبية نسبة هوية إىل عني 
واهلوية لنفسها ال تقتضي نسبة وإمنا ثبوت األعيان طلبت النسب من هذه اهلوية فهو املعرب 

بية فاقتضى احلق من املوحدين أن يوحدوا كل أمر لترتفع املزامحة فيزول النزاع عنها بالربو
فيصح الدوام للعامل فيتعني عند ذلك ما معىن األزل مبعقولية األبد وهو قولك ال يزال فلو ال 
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النقطة املفروضة يف اخلط اليت تشبه اآلن ما فرق بني األزل واألبد كما ال نفرق بني املاضي 
بانعدام اآلن من الزمان إال إن النقطة هي الربوبية ففرقت بني اهلوية واألعيان وهو  واملستقبل

املسمى املظاهر إال إن النقطة أنت فتميز هو وأنا بأنت فإذا علمت هذا فأنت موحد فأعط 
احلق ما يقتضيه منك إذا اقتضاه فإن قال لك أليس قد تبني لك يف املرتبة األخرى أنه ما مث إال 

بينت يف ذلك ما بينت فلماذا نزعت هنا هذا املنزع قلنا ألنك مسيت نفسك مقتضيا منا اهلل و
من كوننا موحدين أمرا ما ال يقتضي أنت ما يعطيك حنن ما أعطيناك إمنا أعطينا للمقتضي 

يكون  [4ابراهيم:]﴾  من زن رن مم ام  يل ىل ﴿فال تكلمنا بغري لغتنا إذ أنت القائل 
دنا وخياطبنا اسم آخر ليس مشهودنا هذا خطاب ابتالء املقتضي يف هذا الفصل مشهو

 .ومتحيص
 ؟احلقسؤال عن احلق املقتضي ما 

اهر هنم مظث كواجلواب مسي احلق حقا القتضائه من عباده من حيث أعياهنم ومن حي
لى عا جيب هو مما يستحق إذ ال يطلب احلق إال باحلق وهو العلم احلاصل بعد العني و

أي أوجبها  [54االنعام:]﴾  ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ﴿طيه إذا طلبه منه املقتضي منه ما يع
فهو احلق ال غريه وهو  [47الروم:]﴾  مب  خب حب جب هئ﴿فصارت حقا عليه قال 

فاألعيان لوال   هذات املستحق واحملق وهو الذي جتب عليه احلقوق من حيث إجيابه ال من حيث
ل يف ن اخللمزم ا ملا كان يلما تستحق أن تكون مظاهر ما ظهر احلق فيها ومل يكن حكيم

بوبية ما ان الرسلط ذلك ولو مل تكن اهلوية تستحق الظهور يف هذه املظاهر العينية لظهور
هلا  ر فيها يظهال يظهر يف نفسه لنفسه فالبد من عني الشيءظهرت يف هذه األعيان ألن 

 ٰر  ٰذ هلذافيشهد نفسه يف املظهر فيسمى مشهودا وشاهدا فإن األعيان ال تستحق و
ون ن تكأومل يقل إن األعيان تستحق الرمحة فاألعيان ليس هلا استحقاق إال  ﴾  ٍّ ٌّ ٰى

 .مظاهر خاصة
 فقييييييييب لاحييييييييق إن الحييييييييق مييييييييا وييييييييو

 فاييييييييم  نظيييييييير بعينيييييييي  اييييييييير يينيييييييي 

 

 سييييييييواع فرييييييييو حييييييييق فيييييييي  الحقيقيييييييية 

 فعييييييييييين الحييييييييييق  ييييييييييييان الخايقيييييييييية

 

ٍء َخْلَقُه لَّ َشي  كُ  حقه َأع طى شيءاحلق هويته احلق امسه خلق هو املخلوق به خلق كل 
 ىل مل خل﴿ [85احلجر:]﴾ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ﴿
 رئ ّٰ ِّ﴿ [119البقرة:]﴾ جن مم خم  حم جم ﴿ [105االسراء:]﴾يل
 جن ممخم حم جم هل مل ﴿احلق طلب احلقوق فباحلق يطلب احلق  [29الكهف:]﴾زئ
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فاحلق الوجود والضالل احلرية يف النسبة فاحلق املنزل واحلق التنزيل  [32يونس:]﴾  حن
           املنزل واحلق من اهلل من حيث هو ربنا ومن صرف عن احلق إىل أين يذهبواحلق 

أصحاب العالمات والدالئل فاحلق  [27-26التكوير:]﴾  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ﴿
املسؤول عنه يف هذا السؤال هو املقتضي الذي يقتضي من املوحدين ملا ذكرناه فسمي حقا 

ضى من نفسه فإنه إمنا اقتضاه من الظاهر يف مظهره لوجوب وجوده لنفسه فاقتضاؤه إمنا اقت
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
 ؟ سؤال وماذا بدؤه

ب الضمري يعود على احلق وبدؤه من االسم األول الذي تسمى احلق به قال اجلوا
فسمى لنا نفسه أوال فبدؤه  [3احلديد:]﴾  مل خل حل جل مكلك خك حك جك مق ﴿تعاىل 

أولية احلق وهي نسبة ألن مرجع املوجودات يف وجودها إىل احلق فالبد أن تكون نسبة 
ه ال تكون إال يف املظاهر فظهوره يف العقل األولية له فبدؤه نسبة األولية له ونسبة األولية ل

األول الذي هو القلم األعلى وهو أول ما خلق اهلل فهو األول من حيث ذلك املظهر ألنه أول 
املوجودات عنه فالذات األزلية ال توصف باألولية وإمنا يوصف هبا اهلل تعاىل قال اهلل تعاىل 

املنيع احلمى من  ﴾  خص حص﴿من حيث أعياهنم  ﴾ خس حس جس مخ ﴿فهو املسبح  ﴾جخ مح﴿
  خض ﴿الضمري يعود على اهلل من َلُه  ﴾  حض ﴿مبن ينبغي أن يسبح  [1احلديد:]﴾  مص ﴿هويته 
وهلذا يسبحه أهلهما ألهنم مقهورون حمصورون يف قبضة السموات واألرض  ﴾ حط مض

حييي العني ومييت الوصف فالعني هلا الدوام من حيث حييت والصفات تتواىل  ﴾ مع جع ﴿
 خف حف جف﴿الضمري يعود  ﴾  مغ ﴿ا فيميت الصفة بزواهلا عن هذه العني ويأيت بأخرى عليه
 [3احلديد:]﴾جك مق﴿أي شيئية األعيان الثابتة يقول إهنا حتت االقتدار اإلهلي  [2احلديد:]﴾مف

الضمري يعود على اهلل من هلل واألول خرب الضمري الذي هو املبتدأ وهو يف موضع الصفة هلل 
هو من حيث املرتبة وأول مظهر ظهر القلم اإلهلي وهو العقل األول والعني  ومسمى اهلل إمنا

ما كانت مظهرا إال بظهور احلق فيها فهي أول والكالم يف الظاهر يف املظهر ألن به يتميز 
فاألول هو اهلل والعقل حجاب عليه وجمن تتواىل الصفات عليه وملا كانت األعيان كلها من 

األلوهية نسبة واحدة من حيث ما هي مظاهر تسمى باآلخر فهو  كوهنا مظاهر نسبتها إىل
اآلخر آخرية األجناس ال آخرية األشخاص وهو األول بأولية األجناس وأولية األشخاص ألنه 
ما أوجد إال عينا واحدة وهو القلم أو العقل كيفما شئت مسيته وملا كان العامل له الظهور 

 خل حل جل مكلك خك حك جك مق﴿سبحانه والبطون من حيث ما هو مظاهر كان هو 
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 خل حل جل مكلك خك حك جك مق﴿لنسبة ما ظهر منه  [3احلديد:]﴾مل
شيئية األعيان وشيئية الوجود من  ﴾  مل خل حل جل ﴿لنسبة ما بطن منه  [3احلديد:]﴾مل

 .حيث أجناسه وأنواعه وأشخاصه فقد تبني أن بدأه عني وجود العقل األول
 األرض.والسموات  احلق الذي خالق به وهو "أول ما خلق اهلل العقل". :قال النيب 

 ؟اخللقفعله يف  شيءسؤال أي 
ن كان فعل وإل الاجلواب إن كان قوله يف اخللق من كوهنم مقدرين فاإلجياد وهو حا
 مي ﴿ إلنسانال لقوله يف اخللق من كوهنم موجودين فحال الفناء وذلك أن اهلل تعاىل ق

نبهه على أصله فأنعم  [67:مرمي]﴾  ُّ َّ ٍّ ﴿أي قدرناه  ﴾   ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
عترب الذي نه املألحده عليه بشيئية الوجود وهو عني وجود الظاهر فيه وإمنا خاطب اإلنسان و
لوقا على كونه خملأته وجد العامل من أجله وإال فكل ممكن هبذه املنزلة هذا الذي تعطيه نش

وخاطب  مل كلهلعاب االصورة اإلهلية وأنه جمموع حقائق العامل كله فإذا خاطبه فقد خاط
قصودا مكونه  ا يفأمساءه كلها وأما الوجه اآلخر الذي ينبغي أيضا أن يقال وهو دون هذ
إبليس  خلالئقاعصى باخلطاب وذلك أنه ما ادعى أحد األلوهية سواه من مجيع املخلوقات وأ
غاية و لعناصرافضل وغاية جهله إنه رأى نفسه خريا من آدم لكونه من نار العتقاده أنه أ

عصى اهلل يف فوأىب  رناهمعصيته أنه أمر بالسجود آلدم فتكرب يف نفسه عن السجود آلدم ملا ذك
ألعلى فلهذا االرب  أنه أمره فسماه اهلل كافرا فإنه مجع بني املعصية واجلهل واإلنسان ادعى

ن أفلذا قلنا الفناء أي أحاله على هذه الصفة  ﴾  يي ىي مي ﴿خص باخلطاب يف قوله 
 ستحضرا هلا.يكون م

وأما الفعل اخلاص بكل خلق فهو إعطاؤه ما يستحقه كل خلق مما تقضيه احلكمة 
ء أي بني أنه تعاىل أعطى كل شي [50طه:]﴾  مث هت مت هب مب  هئ ﴿اإلهلية وهو قوله 

ء من األشياء قد نقصين كذا فإن ذلك النقص الذي يتومهه هو عرض خلقه حىت ال يقول شي
فإن املخلوق  ﴾ مت هب مب  هئ ﴿م إميانه إن كان وصل إليه قوله عرض له جلهله بنفسه وعد

ما يعرف كماله وال ما ينقصه ألنه خملوق لغريه ال لنفسه فالذي خلقه إمنا خلقه له ال لنفسه 
فما أعطاه إال ما يصلح أن يكون له تعاىل والعبد يريد أن يكون لنفسه ال لربه فلهذا يقول 

ه خملوق لربه لعلم أن اهلل خلق اخللق على أكمل صورة أريد كذا وينقصين كذا فلو علم أن
وهذه املسألة مما أغفلها أصحابنا مع  [67البقرة:]﴾  هت مت خت حت جت هب ﴿تصلح لربه 

معرفة أكابرهم هبا وهي مما حيتاج إليها يف املعرفة املبتدي واملنتهي واملتوسط فإهنا أصل األدب 
  مص خص حص مس خس﴿إال القائلون  اإلهلي الذي طلبه احلق من عباده وما علم ذلك

فما وقفوا  [30البقرة:]﴾  مه جه ين ىن من خن حن ﴿وأما الذين قالوا  [7غافر:]﴾جض
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على مقصود احلق من خلقه اخللق ولو مل يكن األمر كما وقع لتعطل من احلضرة اإلهلية أمساء 
غفرون لو مل تذنبوا جلاء اهلل بقوم يذنبون فيست قال رسول اهلل  كثرية ال يظهر هلا حكم

فنبه إن كل أمر يقع يف العامل إمنا هو إلظهار حكم اسم إهلي وإذا كان هكذا  فيغفر اهلل هلم.
األمر فلم يبق يف اإلمكان أبدع من هذا العامل وال أكمل فما بقي يف اإلمكان إال أمثاله إىل ما 

ة أن يقال فعله يف ال هناية له فاعلم ذلك فهذا فعله يف اخللق وأما اجلواب العام يف هذه املسأل
 .اخللق ما هو اخللق عليه يف مجيع أحواله
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 ذكر الوجه
 
 كيف خص

 احلمد؟سؤال ما مبتدأ 
قيدا من ميكون  د أناجلواب مبتدؤه االبتداء وهو املعىن القائم يف نفس احلامد فالب

تلفظ ريق المن طوطريق املعىن أنه ابتداء حادث فالبد له من سبب والسبب عني التقييد 
ه يف ت نزهتن شئاحلمد فمبتدؤه اإلطالق مث بعد ذلك إن شئت قيدته بصفة فعل إهلي وإب

ء على نه عني الثناعبد فإا الالتقييد بصفة تنزيه وما مث أكثر من هذا وإن أراد السائل باحلمد هن
أ إضافة املبد مبتدئهمد واحلق بوجود عينه فمبتدؤه احلق الذي أوجده ملا أوجده وإن أراد باحل

أو شقاوة  ملوجودلك اىل احلمد أي مبا يبتدئ احلمد فنقول بالوجود سواء اقترنت سعادة بذإ
و أاحلق احلمد  مد محداحل وإن أراد باحلمد محد احلمد فمبتدؤه الوهب واملنة وإن أراد مببتدأ  

لم بأنه عه فمبتدؤه الاء علي، ثنمحد احلق نفسه أو محد احلق خملوقاته فالثناء على الثناء بأنه ثناء
ق د به محد احلإن أراوبدا ثناء وإن أراد به محد احلق نفسه فمبتدؤه اهلوية فهو غيب ال يظهر أ
ة ليت هي السوراحتة االف خلقه فمبتدؤه إضافة اخللق إليه تعاىل ال إىل غريه وإن أراد باحلمد
ة آي ﴾  يل ىل مل خل ﴿فمبتدؤها الباء إن نظرت احلق من حيث داللة اخللق عليه فيكون 

فمبتدؤها  لداللةلبه  من سورة الفاحتة وإن كان ينظرها من حيث احلق جمردا عن تعلق العامل
 يفتعاىل إهنا تفلم تتصل بأمر وال ينبغي هلا أن تتصل ومل يتصل هبا ف ﴾  خم حم ﴿األلف من 

سواها ا فلم يتصل هب عينها اؤهاالفاحتة أن يتصل هبا فإنه ما اتصل هبا يف املعىن إال أمساؤها وأمس
ال أثر هلا  ه فإنهإلي فإن أراد باحلمد عواقب الثناء فمبدؤه من حيث هو عواقب رجوع أمسائه

ال ه فال مثىن وهر غريملظااإال يف الظاهر يف املظاهر وعلى الظاهر يقع الثناء وليس الظاهر يف 
مبتدأ  قالوا ما هذاناء فلالث مثىن وال مثىن عليه إال هو والتبس على الناس ما يتعلق باملظاهر من
 يليه ما معىن ل الذيلسؤااحلمد والظاهر من سؤال هذا السائل أنه أراد الفاحتة ألنه قال يف ا

و مشوب عاء فهء بدآمني وهي كلمة شرعت بعد الفراغ من الفاحتة فهو ثناء بدعاء وكل ثنا
ي ما ولعبد عبديوهلذا قال: "قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فنصفها يل ونصفها ل

ومن طلب  ﴾  ىي مي  خي ﴿سأل" فأمني املشروعة ملا فيها من السؤال وهو قوله 
 وهلذا سأل يف فتقارو االهشيئا من أحد فالبد أن يفتقر إليه حبال طلبه فمبتدأ احلمد على هذا 

 اإلجابة.
 مث إنه ما أوجب له االفتقار إليه إال أثر غناه تعاىل مبا افتقر إليه فيه فمبتدأ احلمد غىن

 يي ىي ﴿وقال تعاىل  [97ال عمران:]﴾   جس مخ جخ مح جح ﴿احلق عن العاملني قال اهلل تعاىل 
فقدم الفقر على الغين يف اللفظ وغىن  [15فاطر:]﴾  هب  مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ
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احلق مقدم يف املعىن على فقراء اخللق إليه ال بل مها سؤاالن تقدم أحدمها على اآلخر فإن الغين 
لفقر للممكن يف حال عدمه إىل اهلل من حيث غناه أزال واملوصوفان عن اخللق هلل أزال وا

 .باألزل نفيا وإثباتا ال يتقدم أحدمها على اآلخر ألن األزل ال يصح فيه تقدم وال تأخر فافهم
 سؤال ما السجود ؟

نه عرعا اجلواب السجود من كل ساجد مشاهدة أصله الذي غاب عنه حني كان ف
 ه صدرتذي عنأصليته قيل له اطلب ما غاب عنك وهو أصلك الفلما اشتغل بفرعيته عن 

وسجد  نه صدرذي عفسجد اجلسم إىل التربة اليت هي أصله وسجد الروح إىل الروح الكل ال
أصوهلا  الشجر ت يفالسر لربه الذي به نال املرتبة واألصول كلها غيب أال تراها قد ظهر

ر وان آخيب حيكون يف بطن أمه فهو غيشاهده أحد اجلنني يت غيب فإن التكوين غيب ال
ية حتلسجود ا اهليتكون يف البيض فإذا كمل تشقق عنه احلق أصل وجود األشياء وهو غيب 

ونه سجد له ديه من ل علامللوك ملا كان السوقة دون امللك فامللك له العلو والعظمة فإذا دخ
ال من حيث  مرتبتهوته مكان أي منزلتنا منك منزلة السفل من العلو فإهنم نظروا إليه من حيث

 علم لنا ودها الن سجنشأته فإهنم على السواء يف النشأة سجدت املالئكة ملرتبة العلم فكا
شخص ل الوهو اجلهل سجدت الظالل ملشاهدهتا من خرجت عنه وهي األشخاص يتستر ظ

ء صل فال بقاألوجود اال بإعن النور بأصله الذي انبعث عنه لئال يفنيه النور فلم يكن له بقاء 
ل ثل ني امللك يقالعرش عاامة للعامل إال باهلل السلطان ظل اهلل يف أرضه العرش ظل اهلل يوم القي

أي على ملكه سجود  [5طه:]﴾  ىف يث ىث نث ﴿عرش امللك إذا اختل ملكه عليه 
ا يت جعلته قلبهي ال إهناالقلب إذا سجد ال يرفع أبدا ألن سجوده لألمساء اإلهلية ال للذات ف

 يفبا فريى أنه ق مقله احلفهي تقلبه من حال إىل حال دنيا وآخرة فلهذا مسته قلبا فإذا جتلى ل
الئق فمن يف اخل حكمةقبضة مقلبه وهو األمساء اإلهلية اليت ال ينفك خملوق عنها فهي املت

ذي يقول دعي الامل مشاهد هلا وهو الذي سجد قلبه ومن غري مشاهد هلا فال يسجد قلبه وهو
جد سب ومن ن عوقوعلى من هذه صفته يتوجه احلساب والسؤال يوم القيامة والعقاب إأنا 

هنا أللسجود لة اقلبه فال دعوى له فال حساب وال سؤال وال عقاب فال حالة أشرف من حا
لدارين ادة يف لسعااحالة الوصول إىل علم األصول فال صفة أشرف من صفة العلم فإنه معطي 

ال علم له  ها فمنبقاؤ أصل األعداد الواحد فال وجود هلا إال به وبهوالراحة يف املنزلتني 
 :بأحدية خالقه كثرت آهلته وغاب عن معرفته بنفسه فجهل ربه

 فلييييييييييييييييييار يبيييييييييييييييييينا  لكيييييييييييييييييييب رب

 

 فريييييييييييييييو محيييييييييييييييب لكيييييييييييييييب ذنيييييييييييييييب 
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بد ألن ىل األ إوالسجود يقتضي الدميومية وهلذا قال الشيخ أيضا لسهل بن عبد اهلل
ى د لليلاسج إدامة النظر وكل من تطأطأ فقد سجد وقلن له السجود اخلضوع واإلسجاد

ق كل ما حعة يف الرففأسجدا أي طأطأ البعري هلا لتركبه والتطأطؤ ال يكون إال عن رفعة و
من  اخضعسوى اهلل خروج عن أصله فقيل له اسجد أي تطأطأ عن رفعتك املتومهة و

ك أصل ت حىت غاب عنكمشوخك بأن تنظر إىل أصلك فتعرف حقيقتك فإنك ما تعالي
ف ن عرفطلبك على أصلك طلبك الغيب عينه ومن عرف أصله عرف عينه أي نفسه وم

ى لوق عله خمنفسه عرف ربه ومن عرف نفسه مل يرفع رأسه ومن عرف ربه رفع رأسه فإن
سجد ل له ايقا صورة ربه ومن نعوت ربه الرفيع فالبد أن يرفع نفسه وبعد هذه الرفعة

ال  جد هلاسليت اقلبه فريفع وجهه من السجود فال يدوم فإن القبلة  فيسجد وجهه فيسجد
ألنه سجد  م يرفعب فلتدوم واجلهة اليت سجد هلا ال تدوم فرفع لرفع املسجود له وسجد القل

سه من سجوده رفع رأيال  لربه فقبلته ربه وربه ال يزول وال ترتفع عن الوجود ربوبيته فالقلب
 فهذا معىن السجود.أبدا ألن قبلته ال ترتفع 

 ؟ سؤال ما بدؤه
لى ذلك ع نبهكاجلواب بدُء السجود الذي أسجدك تنوع احلاالت وتغرياهتا عليك ف

ه ه بنفسليام قالنظر يف السبب املوجب لذلك فطلبت فعلمت أنك معلول وكل معلول فال 
رضك فقد يذا مل ك وإفإن املريض ال ميرض نفسه وما كل ما تقام فيه من تغري األحوال يرضي

هو تقرت فا افأمرضك فالبد من ممرض ومن طلب املمرض فقد افتقر فعلمت أنك فقري وإذ
ا بدء فهذ كسر فقار ظهرك مل يتمكن لك أن ترفع رأسك فأنت موصوف بالسجود دائما

جود من يك السء يعطالسجود وإن أراد بقوله ما بدؤه يعين ما بدؤه فيك أي ما هو أول شي
إنه البعيد  حد فد والوالقربة مؤذنة ببعد متقدم وكل ذلك يؤدي إىل احل منحه فنقول القربة

ا منحة بدأك هبوجود فاعلم أن اهلوية املسماة بالبعيد القريب هي اليت أعطتك الس القريب
نقلتك من فلقريب عت اولكن من كوهنا تسمى بالبعيد القريب فنقلتك من النعت لبعيد إىل الن

األحوال تدل  ومل يقل غري ذلك من [19العلق:]﴾  ِّ ُّ َّ ﴿ تعاىل البعد إىل القربة قال اهلل
ليق ة ما يلقربء مينحك السجود هو القربة مث بعد ذلك تعطي من مقام اعلى إن أول شي

لسجود منحة جود واالس باملقربني من املالئكة والنبيني فتلك عوارف التقريب والتقريب منحة
ال كونك على األحو تغريغري األحوال حكم تغري األحوال والنظر يف تغري األحوال والنظر يف ت

ة وكونك على الصورة كونك مظهرا لألمساء اإلهلي [29الرمحن:]﴾  اك يق ىق يف ىف ﴿الصورة 
 لم.ود فاعالسجبوكونك مظهرا لألمساء اإلهلية أعطاك الرفعة والتصافك بالرفعة أمرت 
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 اإلزار؟سؤال ما 
الكلية  خلامسةقة اري القدرة اإلهلية يف احلقياجلواب حجاب الغرية والستر على تأث

 ر الربانية يفوالصو هليةالظاهرة يف القدمي قدمية ويف احملدثات حمدثة وهو ظهور احلقائق اإل
هور إىل هذا ذا الظهسبة األعيان الثابتة املوصوفة باإلمكان اليت هي مظاهر احلق فال يعلم ن

زار عرب عنه باإلهو امل لعلملذي حال بيننا وبني هذا ااملظهر إال اهلل سبحانه وتعاىل فاحلجاب ا
ملعىن اريد به أوال أريد به حرف الكاف والواو والنون وإمنا  [40النحل:]﴾خس﴿وهي كلمة 

 الذي به كان هذا الظهور.
 الرداء؟سؤال ما 

ية وهو واإلهل انيةاجلواب العبد الكامل املخلوق على الصورة اجلامع للحقائق اإلمك
هذا العامل  بدع منأكان ألكمل الذي ال أكمل منه الذي قال فيه أبو حامد ما يف اإلماملظهر ا

ألثر اا وله نائبولكمال وجود احلقائق كلها فيه وهو العبد الذي ينبغي أن يسمى خليفة 
هل يصح أن  لعلماءتلف اأكمل املظاهر واخ الكامل يف مجيع املمكنات وله املشيئة التامة وهو

 شخص لوجود شخصان فصاعدا أو ال يكون إال شخص واحد فإن كانيكون منه يف ا
و من أبشر واحد فمن هو ذلك الشخص ومن أي قسم هو من أقسام املوجودات هل من ال

نه مستهلك ألهلالك هو اواجلن أو من املالئكة وإمنا مساه رداء ألنه مشتق من الردي املقصور 
ية عنه فال ت اإلهلعاالجود عني مع ظهور االنفيف احلق استهالكا كليا حبيث أن ال يظهر له و

 وله قه وهو ا كلجيد يف نفسه حقيقة ينسب هبا شيئا من تلك االنفعاالت إليه فيكون حق
ب ال ينسفيه ف وقد يستهلك احلق بشيءوال أظهر  شيء"واجعلين نورا". أي يظهر يف كل 

احلكم  ه كأيبوق بق املخلإىل احلق وهو الوجه الذي اعتمد عليه من أثبت احل شيءبوجوده 
 بن برجان وسهل بن عبد اهلل التستري وغريمها وإليه أشرنا بقولنا: 

  نيييييا اليييييرنا   نيييييا السييييير اليييييذي ظريييييرج

 

 بييييي  ظامييييية الكيييييون إذ لييييييرترا نيييييورا 

 

تهلك فيه أنه مسيه بفاملرتدي هو اهلالك هبذا الرداء فانظر من هو املرتدي فاحكم عل
  حي جي ﴿ىل تعا تد حمجوب بردائه عن إدراك األبصار قالفتجد حقيقة ما ذكرناه فكل مر

كه ال تدركها وألن الرداء حيجب األبصار عنه وال حيجبه عنها فهو يدر [103االنعام:]﴾  خي
 مج حج مث هت مت ﴿فاألبصار تدرك الرداء والرداء هو الذي استهلك املرتدي فيه بظهوره 

 .[4الرعد:]﴾  جح
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 الكرب؟سؤال ما 
 هبا لقائلنياقات عاوى اخللق يف حضرة الربوبية من أنا على طباجلواب ما ظهر عن د

ء فإن لكربيااليه إالكرب حال من أحوال القلوب من حيث ما هي عاملة مبن ينبغي أن ينسب 
حلق يف قلبه ياء ان كرباحلق معلوم عند كل موجود ويتبع العلم الكربياء فمن كان أعلم به كا

ركبة لذات منت افلو كان الكربياء صفة للذات لكا أعظم ممن ليس يف قلبه ما يوجب ذلك
ثر كرب عنده ي له أتجلوإن كان عني الذات وجتلى سبحانه وسلب العلم به يف جتليه مل جيد امل

م مل ال املعلوه العابوصف هلذا املتجلي جلهله به فإن رزقه العلم به تبعه الكرب والعلم مما ي
خص ذا الشلب هقيكون الكربياء من أثره يف  كذلك الكرب يوصف به من يوصف بالعلم مبن

رف كنه أن يع لعبداوهلذا قد ورد الكربياء ردائي. فهو حجاب بني العبد وبني احلق حيجب 
سه فإنه ري الب لغاملرتدي به وهو نفسه فأحرى أن يعرف ربه ومع هذا فال يضاف الكرب إال

ل على يستحي إنهفال معنوية حالة عجيبة وكذلك العظمة فإن احلق ما هي صفته ال ذاتية و
ر اخللق ن إنكارد موذاته قيام صفات املعاين هبا ويستحيل أن تكون صفة نفسية من أجل ما 

له وهو  لمتجليفة لصله يف جتليه مع كونه هو هو وإذا بطل الوجهان فلم يبق إال أن تكون 
رب دة تقابل الكن العبوأله لالكون أو حالة تعقل بني املتجلي واملتجلي له ال يتصف هبا املتجلي 

كون نسبة علم فتف الوتضادها وحمال أن تقوم بنفسها بينهما فلم يبق إال أن تكون من أوصا
لم من لك العيه ذكرب وتعظيم وعزة تتصف هبا نسبة علم مبعلوم حمقق من حيث ما يؤدي إل
ن حس علموشرق وجود هذه النسب ذوقا وشربا كما تقول يف التشبيه وضرب املثل سواد م
له بنفسه   قياما المبفوصف السواد باإلشراق والعلم باحلسن وهو وصف من ال قيام له بنفسه 

 .ظمه وكربهس من ع نففلذلك جعلنا الكربياء والعظمة حالة تابعة للعلم باملعظم واملكرب يف
 ؟امللكسؤال ما تاج 

فيه والوجود  اجلواب تاج امللك عالمة امللك وتتويج الكتاب السلطاين خط السلطان
وجيهله من ليس مبقرب وتتويج هذا الكتاب  [21-20]املطففني:﴾  جت هب مب خب حب ﴿

إمنا يكون مبن مجع احلقائق كلها وهي عالمة موجدة فاإلنسان الكامل الذي يدل بذاته من 
إن اهلل خلق آدم  أول البديهة على ربه هو تاج امللك وليس إال اإلنسان الكامل وهو قوله 

فلم يظهر الكمال اإلهلي إال يف  [3احلديد:]﴾ لك خك حك جك مق ﴿. وعلى صورته
املركب فإنه يتضمن البسيط وال يتضمن البسيط املركب فاإلنسان الكامل هو األول بالقصد 
واآلخر بالفعل والظاهر باحلرف والباطن باملعىن وهو اجلامع بني الطبع والعقل ففيه أكثف 

التجرد عن املواد والقوي احلاكمة على  تركيب وألطف تركيب من حيث طبعه وفيه
األجساد وليس ذلك لغريه من املخلوقات سواه وهلذا خص بعلم األمساء كلها وجبوامع الكلم 
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مرتبة إال  ومل يعلمنا اهلل أن أحدا سواه أعطاه هذا إال اإلنسان الكامل وليس فوق اإلنسان
علمهم األمساء وال يدل هذا على أنه مرتبة امللك يف املخلوقات وقد تلمذت املالئكة له حني 

خري من امللك ولكنه يدل على أنه أكمل نشأة من امللك فلما كان جملى األمساء اإلهلية صح له 
أن يكون للكتاب مثل التاج ألنه أشرف زينة يتزين هبا الكتاب وبذلك التتويج ظهرت آثار 

يف العامل بالثواب والعقاب وبه األوامر يف امللك كذلك باإلنسان الكامل ظهر احلكم اإلهلي 
 .قام النظام واخنرم وفيه قضى وقدر وحكم

 الوقار؟سؤال ما 
وذلك  لولهبل حقاجلواب محل أعباء التجلي قبل حصوله والفناء فيه كسكرات املوت 

 ت جتلىقدماأن للتجلي مقدمات كطلوع الفجر لطلوع الشمس وكما ورد يف اخلرب عن م
ي اليت التجل ثقالأاملالئكة والقوي الروحانية يف الضباب وهي  الرب للجبل مبا ينزل من

كون لك السمى ذتتقدمه من الوقر وهو الثقل وإذا حصل الثقل ضعف اإلسراع واحلركة فس
ي مر الذاأل وقارا أي سكون عن ثقل عارض ال عن مزاج طبيعي فإن السكون الكائن عن

ون لذي يكايعي سكينة والسكون الطبيورث اهليبة والعظمة يف نفس الشخص يسمى وقارا و
منا الوقار قارا إوسمى ييف اإلنسان من مزاجه لغلبة الربد والرطوبة على احلرارة واليبس ال 

ن قارا ألشد وأنتيجة التعظيم والعظمة وال سيما إن تقدم التجلي خطاب إهلي فصاحبه 
 سول اهللران كقد خطاب احلق بوساطة الروح يورث هيبة وال سيما إن كان قوال ثقيال و

 ع غشيا مونا وإذا نزل عليه الوحي كصلصلة اجلرس جيد منه مشقة عظيمة ويورثه سك
فإذا  لمه اهللومن ك الواسطة فكيف به إذا خاطبه احلق بارتفاع الوسائط مثل موسى 

تجلي صول العد حكان هذا وأمثاله من مقدمات التجلي اإلهلي فكيف يكون حال اإلنسان ب
مل   اهلل الذينعني إىلنقطر أال ترى إىل ما حيصل يف قلوب الناس من هيبة الصاحلني املمن الوقا

لسكينة قار واالو جتر العادة عند العامة برؤيتهم فإذا وقع نظرهم عليهم ظهر عليهم من
 :همبعض واخلمود برؤيتهم ما ال يقدر قدره إال اهلل وهو إجالل املتجلي يقول

 سييييييرموك نمييييييا ال ييييييير ميييييينرم فييييييوق ر 

 

 ال خييييييوف ظاييييييم ولكيييييين خييييييوف إاييييييالب 

 

 وقال آخر:
 اشيييييييييييييييييييييييتاق  فيييييييييييييييييييييييمذا بييييييييييييييييييييييينا

 ال خيفيييييييييييييييييييييية بييييييييييييييييييييييب ويبيييييييييييييييييييييية

 

   رقيييييييييييييييييييييج مييييييييييييييييييييين إااللييييييييييييييييييييي  

 وليييييييييييييييييييييييييييييييييييانة لاماليييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 مث هت مت خت حت﴿فهذا اإلطراق هو عني الوقار وقال تعاىل 
عليكم وفال تأتوها وأنتم تسعون يعين اجلمعة وائتوها  وقال  [63الفرقان:]﴾حج

 .الل اجلمالم يف جى هلمشوا مشي املثقلني وهذا ال يكون إال إذا جتلالسكينة والوقار. أي ا
 اهليبة؟سؤال وما صفة جمالس 

ه بني  قعوديففته اجلواب ملا كانت اهليبة تورث الوقار سأل عن صفة جملسه أي ما ص
العقل من واطر واخل يديه فمن صفته عدم االلتفات واشتغال السر باملشاهد وعصمة القلب من

صروفة ذناه مأكون تر واجلوارح من احلركات وعدم التمييز بني احلسن والقبيح وأن األفكا
فسه نله يف تضاؤوإليه وعيناه مطرقتني إىل األرض وعني بصريته غري مطموسة ومجع اهلم 
أن ال ركة ون احلعواجتماع أعضائه اجتماعا يسمع له أزيز وأن ال يتأوه مع مجود العني 

الية كـ ضرة مثحمن  فإن جالسه بتقييد جهة كما كلمه بتقييد جهة تعطيه املباسطة اإلدالل
فليكن مسعه  [30القصص:]﴾  رب يئ ىئ  نئ مئ ﴿ [52مرمي:]﴾  جم يل ىل ﴿

د نفسه به قد قي عاىلتحبيث قّيده فإن أطلق مسعه ألجل حقيقة أخرى تعطيه عدم التقييد وهو 
هليبة الس ون صاحب جميف جانب خاص فقد أساء األدب وليس هو يف جملس هيبة وال يك

وال  زاناصاحب فناء لكنه صاحب حضورا واستحضار ال يرجح وال جيرح وال يرفع مي
 .يسمى إنسانا فإن اإلنسان جمموع أضداد وخمتلفات

 اآلالء؟سؤال ما صفة ملك 
اجلواب روحاين وذلك أن امللك ال يتصف به إال اجلماد خاصة وهو أشد اخللق 

ف بأنه ملك هلل سبحانه على أن مجيع ما سوى اهلل ملك هلل ولكن طواعية هلل سبحانه املعتر
الفضل يف امللك أن يعلم أنه ملك وأن يكون معاملته مع اهلل معاملة من هو ملك هلل وليس 
ذلك إال للمهيمني من املالئكة واجلمادات وأما النبات فلم يتصف بذلك كل النبات فإن منه 

كن باقي اخلالئق فيهم من قام حبق كونه ملكا ومنهم ول [58]األعراف:﴾ خن حن  جن يم ﴿َمن  
  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ﴿من مل يقم بذلك يف كل صنف وهبذا وصفهم احلق سبحانه فقال 

فالطائع يف اإلمكان أن يكون صاحب كره والكاره يف اإلمكان  [15الرعد:]﴾  ىئ نئ مئ
اخلالئق طاعة اهلل فإهنم أن يكون طائعا فأعظم اآلالء وأمتها بل هي النعمة املطلقة أن يرزق 

أحبوا اهلل ملا يغذوكم به  لذلك خلقوا فملك اآلالء هو الذي ملكته النعمة هلل وهو قوله 
وكل ما سوى اهلل متغذ فكل ما سوى اهلل منعم عليه فكل من تعبدته نعمة اهلل هلل  من نعمه.

ة عني وجودها وبقائها فهو ملك اآلالء واآلالء من مجلة امللك فيحتاج إىل نعمة وتلك النعم
يف املنعمني عليهم فالنعم ملك اآلالء أيضا فإذا كان ملك اآلالء املنعم عليهم ردهتم النعمة إىل 
اهلل فكان ملكهم هلل بتلك النعم فهم ملك اآلالء فملك اآلالء من كان هبذه الصفة وإذا كان 
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 إىل اهلل فإن نسبت إىل غري ملك اآلالء عبارة عن عني اآلالء فصفة هذا العني أن ال تنسب إال
اهلل فذلك من جهة املنعم عليه ال من جهة النعمة واملنعم عليه هو املذموم بقدر ما أضاف من 

سورة الرمحن العامة جلميع ما خلق اهلل دنيا وآخرة  ملا تال رسول اهلل  اآلالء إىل غري اهلل
إال قالت  [13الرمحن:]﴾  حب جب هئ مئ ﴿فما قال يف آية منها  وعلوا وسفال على اجلن

ألصحابه حبسن االستماع  ء من آالئك ربنا نكذب فمدحهم رسول اهلل اجلن وال بشي
ومل يكن سكوهتم عن جهل بأن اآلالء من اهلل وال  حني تالها عليهم ومل يقولوا شيئا من ذلك

حيث قالت أن اجلن أعرف منهم بنسبة اآلالء إىل اهلل ولكن اجلن وفت بكمال املقام الظاهر 
 ء من آالئك ربنا نكذب فإن املوطن يقتضيه.وال بشي

يس للم ما يل عومل تقل ذلك الصحابة من اإلنس حني تالها عليهم شغال منهم بتحص
ه ن الذي يقولون فيفشغلهم ذلك احلرص على تعمري الزما ء به رسول اهلل عندهم مما جيي

ء د حرصا على اقتنافيستفيدون فهم أش ما يقول من العلم ما قالت اجلن أن يقول النيب 
ن اإلنس واب من اجلالعلم من اجلن واجلن أمكن يف توفية األدب مبا يقتضيه هذا املوطن م

 جلن منالوا به على مبا فضلوا به على اإلنس وما مدح اإلنس مبا فض فمدحهم رسول اهلل 
  مح جح مج ﴿هلم  احلرص على مزيد العلم بسكوهتم عند تالوته وال سيما واحلق يقول

والسورة واحدة يف نفسها كالكالم غري التام فهم  [204االعراف:]﴾  جس مخ جخ
ذكر و هلل اسول ينصتون حىت يتمها فجمع الصحابة من اإلنس بني فضيلتني مل يذكرمها ر

لباطن أيضا لسان اهم بفضل اجلن فيما نطقوا به فإن نطقهم تصريح بالعبودية بلسان الظاهر و
ند عة ذلك لصحاببني اللسانني هبذا النطق واجلواب ومل يفعل اإلنس من اعبيد فجمعوا 

ا تستحقه املواطن أعين مبإياهم تعليما  التالوة فنقصهم هذا اللسان فكان توبيخ رسول اهلل 
علمي يف اخلري ال كانوا إهنممواطن األلسنة الناطقة ليتنبهوا فال يفوهتم ذلك من اخلري العملي ف

علم يف حكم الطن وحكم العمل يف موطنه ال يقاومه العلم فإن احلكم للمويف ذلك الوقت و
وا أهنم قد ليعلم وريةموطنه ال يقاومه العمل واجلن غرباء يف الظاهر فهم يسارعون يف الظه

ة كانت التالوواهر حصل هلم فيه قدم لكوهنم مستورين فهم إىل الباطن أقرب منهم إىل الظ
هنم جلن كوابه  تبة الظاهر فحجبهم عن اجلواب الذي أجابتبلسان الظاهر واإلنس يف مر

ن يف ان أحسه لكأصحاب موطن الظاهر فذهلوا عن اجلواب لقرينة حال موطنهم ولو وفوا ب
 .ؤدبعلى األكمل يف موطنه وهو املعلم فنعم امل حقهم فنبههم رسول اهلل 

وينظر إىل تقدمي اإلنس فمن أراد حتقيق ملك اآلالء فليتدبر سورة الرمحن من القرآن 
أيضا فابتدأ به تقديرا ومرتبة نطقية  [3الرمحن:]﴾  نب مب ﴿على اجلن يف آيتها وقوله تعاىل 

هتمما به على اجلن وإن كان اجلن موجودا قبله يؤذن بأنه وإن تأخرت نشأته فهو املعتىن به يف 
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ه باليدين وعلمه غيب ربه ألنه املقصود من العامل ملا خصه به من كمال الصورة يف خلق
 .[4الرمحن:]﴾  رت يب ﴿األمساء واإلفصاح عما علمه بقوله 

هلل اى نعم ر علوبعض أصحابنا يطلق ملك اآلالء على ما حيصل للعبد من مزيد الشك
سان هلل بلعم انفذلك القدر ملن حصل له يسمى ملك اآلالء فهو ملك الشاكرين فمن شكر 

 نهم منان مور وهو شكره لعباده على ما كحق وناب احلق مناب العبد من امسه الشك
ه من بازاهم جما  شكرهم على ما أنعم عليهم ليزيدوا يف األعمال يف مقابلة شكره فيكون

 نفسه فاجلزاءعامل بو الذلك على قدر علم الشاكر باملشكور واهلل هو الشاكر يف هذا احلال وه
حلال فهذا ام هذا هل شاكرين الذينالذي يليق هبذا الشاكر لو جوزي هو الذي حيصل هلؤالء ال

 من خن  حن جن يم ىم﴿اجلزاء يسمى ملك اآلالء وهو أعظم امللك وهو قوله تعاىل 
و لستحقها يرهبا املضافة إليه هنا الذي  أي نعم رهبا مجع آالء وإىل [23-22القيامة:]﴾ىن

باده ع هلل منبه اقبل اجلزاء الذي هذه صفته فتكون تلك جزاء هؤالء وهذا من باب ما طل
 [50ال عمران:]﴾  جس ﴿و [61:يس]﴾ ىت ﴿و [152البقرة:]﴾   مض ﴿فقال 

وهذا كله جزاء من العبد يف مقابلة ما أنعم اهلل  [152البقرة:]﴾جغ مع جع مظ﴿
عنوية عم املالن عليه به من الوجود خاصة فكيف إذا انضاف إىل ذلك ما خلق من أجله من

فعلل فيعبدوه لكونه أنعم  [56:الذاريات]﴾  ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ﴿واحلسية قال تعاىل 
لك ال اعلم ذاس فعليهم باإلجياد لكمال مرتبة العلم والوجود من حيث من ذكر من األجن
احد وحمدث  خلق لكمال مرتبة الوجود واملعرفة من غري هذا التقييد فإن ذلك يكفي فيه

ند اهلل عصرة نحمناس وإجياد العلم احملدث فيه املتعلق باهلل والكون ولكن ملا كانت األج
يه احلال ا يعطاه مبوأوجدها كلها وبقي هذان اجلنسان أوقع اإلخبار عنهما مبا ذكر فشرحن

 .املقصودة خلالقهما تعاىل هبما
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 ذكر صفات ملك الضياء

 سؤال ما صفات ملك الضياء ؟
فكلما أضاء  [48االنبياء:]﴾  مث  زث رث ﴿اجلواب قال تعاىل يف القرآن إنه 

الضياء وكذلك جعل الشمس ضياء فكلما أضاء بالشمس يف الدنيا ويوجد بالقرآن فهو ملك 
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 

 يف حق احلق تعاىل حجابه النور وقال نوراين أراه قال رسول اهلل  يكشفه والنور حجاب
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 

فهو ملك الرمحة فجمع الضياء بني فملك الضياء ملك الكشف فهو ملك العلم وملك الراحة 
وهو  [65الكهف:]﴾  رث  يت ىت نت ﴿الرمحة والعلم قال تعاىل يف منته على عبده خضر 

وهو الضياء أي الكشف الضيائي وهو أمت  [65الكهف:]﴾  ىث نث مث زث ﴿الظل 
وإمنا قلنا النور حجاب لقوله عليه الصالة والسالم نوراين أراه أي النور ال يتمكن  الكشوف

تدركه األبصار ألهنا تضعف عنه فهو حجاب على نفسه بنفسه والضياء ليس كذلك  أن
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 

 حيويه صاحب القرآن احملمدي من العلوم فبالقرآن يكشف مجيع ما  جزء من أجزاء ما
يف الكتب املنزلة من العلوم وفيه ما ليس فيها فمن أويت القرآن فقد أويت الضياء الكامل الذي 

وهو القرآن العزيز الذي  [38االنعام:]﴾ يت ىت نت مت زت رت ﴿يتضمن كل علم قال تعاىل 
جوامع الكلم فعلوم  صح حملمد  وبه [42فصلت:]﴾ رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ﴿

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 

 جه ين ىن﴿وهم القرآن فقد أعطى العلم الكامل فما مث يف اخللق أمت من احملمديني 
لوجود روح احلياة يف العامل كله  [5يونس:]﴾  مح  جح مج ﴿مث  [110ال عمران:]﴾مه

وكذلك نسبة  [156االعراف:]﴾ مي خي حي ﴿وباحلياة رحم العامل فاحلياة فلك الرمحة اليت 
احلياة إىل الذات اإلهلية شرط يف صحة كل نسبة نسبت إىل اهلل من علم وإرادة وقدرة وكالم 

إدراك فلو رفعت نسبة احلياة إليه ارتفعت هذه النسب كلها فهي الرمحة الذاتية ومسع وبصر و
اليت وسعت مجيع األمساء فهي ضياء النور الذايت وظل احلجاب النسيب ألنه ال يعقل اإلله إال 
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هبذه النسب وتعقل الذات نورا ال من حيث هذه النسب فكونه إهلا حجاب على الذات 
اء فهي عني الكشف والعلم وكانت عني الظل النسبية فكانت عني فكانت األلوهية عني الضي

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 

بل ال يؤمنون وقد نبهتك على ما فيه  [187االعراف:] َّ هس مس هث مث هت ُّٱبينهما 
 غنية وشفاء يف ملك الضياء:

  فالكيييييييييييييب فييييييييييييي  مايييييييييييييك الهللاييييييييييييييا

 والكيييييييييييييب فييييييييييييي  ييييييييييييييين الظيييييييييييييالب

 فالحميييييييييييييييييييييييييييييييييين   الييييييييييييييييييييييييييييييييييذي

 فيييييييييييييي  يلييييييييييييييرنا وييييييييييييييذا فرييييييييييييييب

 يعييييييييييييييييرف مييييييييييييييييا قيييييييييييييييين قاتيييييييييييييييي 

 وييييييييييييييييذا وييييييييييييييييو العاييييييييييييييييم الييييييييييييييييذي

 ويييييييييييييييييييييب كيييييييييييييييييييييان إال خرقييييييييييييييييييييي 

 وقتيييييييييييييييييييييب نفييييييييييييييييييييي  رحمييييييييييييييييييييية

 وسييييييييييييييييييييييترع كنييييييييييييييييييييييز الييييييييييييييييييييييذي

 ويامنيييييييييييييييييييييييييييييييييييا بيييييييييييييييييييييييييييييييييييا  ال

 فييييييييييييييييييييي ين ذا مييييييييييييييييييييين ذاك ييييييييييييييييييييييا

 لعاييييييييييييييييم الييييييييييييييييذيوييييييييييييييييذا وييييييييييييييييو ا

 ونونييييييييييييييييييي  الشيييييييييييييييييييم  التييييييييييييييييييي 

 فييييييييييييييي  مقعييييييييييييييين مييييييييييييييين لييييييييييييييينق 

 متكيييييييييييييييييييييي  يايييييييييييييييييييييي  سييييييييييييييييييييييرر

 

   وليييييييييييييييييييي  ينييييييييييييييييييينوم خبييييييييييييييييييير 

 وويييييييييييييييييييو المسيييييييييييييييييييم  بيييييييييييييييييييالمقر

 قييييييييييييييين حزتييييييييييييييي  بيييييييييييييييين البشييييييييييييييير

 فييييييييييييييي  وقتنيييييييييييييييا مييييييييييييييين مييييييييييييييينكر

 كمييييييييييييييييا  تانييييييييييييييييا فيييييييييييييييي  الزبيييييييييييييييير

 يقهللايييييييييييي  يايييييييييييي  ياييييييييييييم الخهللايييييييييييير

 سيييييييييييييييييييييييييييييييييفينة ذاج نسييييييييييييييييييييييييييييييييير

 ليييييييييييييييييو  نييييييييييييييييي  يحييييييييييييييييييا كفييييييييييييييييير

 كييييييييييييييييييييييان يتيمييييييييييييييييييييييا يحتقيييييييييييييييييييييير

 بعيييييييييييييييين كيييييييييييييييون يييييييييييييييين نظييييييييييييييير

  ويييييييييييييييييييب القايييييييييييييييييييوب والبلييييييييييييييييييير

يييييييييييييييييييييْحر   ر  يقييييييييييييييييييييياب س  ْسيييييييييييييييييييييتَم    م 

 تكسيييييييييييييييييييييف فيييييييييييييييييييييي  والقمييييييييييييييييييييير

ر   ْقتَيييييييييييييييييييييين  ْنييييييييييييييييييييييَن َما يييييييييييييييييييييييك  م   ي 

 وسييييييييييييييي  انيييييييييييييييان فييييييييييييييي  نرييييييييييييييير

 

 ؟احلبسؤال ما شراب 
تعرفت وخللق "كنت كنزا مل أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت ا قوله:ورد يف السنة 

لو ال تعشق وهلية ء اإلفأخرب أن احلب كان سبب إجياد العامل فطابق األمسا إليهم فعرفوين".
ل لوجود األحواير وباجلسم ما تأمل عند مفارقته مع كونه ضدا له فجمع بني املقاد النفس

شباح ف األالنسب واألشكال فالنسب أصل يف وجود األنساب وإن كانت األرواح ختال
يث لو بقة حبملطااواملعاين ختالف الكلمات واحلروف ولكن تدل الكلمة على املعىن حبكم 

 ة الكلمة ومثل هذا النوع يسمى حبا.جتسد املعىن ملا زاد على كمي
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لقوي الك أن ل وذوأما احلب الروحاين فخارج عن هذا احلد وبعيد عن املقدار والشك
عن نظر أو  حملبوبب واالروحانية هلا التفات نسيب فمىت عمت النسب يف االلتفاتات بني احمل

ن لنسب أىن امساع أو علم كان ذلك احلب فإن نقص ومل تستوف النسب مل يكن حبا ومع
خذ ومتسك أن تأ أهنااألرواح اليت من شأهنا أن هتب وتعطي متوجهة على األرواح اليت من ش
مل تكمل  ن كونهال أوتلك تتأمل بعدم القبول وهذه تتأمل بعدم الفيض وإن كان ال ينعدم إ

 احد منكل وفشروط االستعداد والزمان مسي ذلك الروح القابل عدم فيض وليس بصحيح 
شك احملب  مل يبيبنيني مستفرغ الطاقة يف حب اآلخر فمثل هذا احلب إذا متكن من احلالروح

 أو يؤثر فيه لشخصنيني ابفرقة حمبوبه ألنه ليس من عامل األجسام وال األجساد فتقع املفارقة 
 لها إال ناقص يتخيز والالقرب املفرط كما فعل يف احلب الطبيعي فاملعاين ال تتقيد وال تتحي

ام ن العوعبه  فإنه يصور ما ليس بصورة وهذا هو حب العارفني الذين ميتازون الفطرة
يعرف احملب  وهلذا قدارأصحاب االحتاد فهذا حمب أشبه حمبوبه يف االفتقار ال يف احلال وامل

 .قدر احملبوب من حيث ما هو حمبوب
كنات فينفر عنها وأما احلب اإلهلي فمن امسه اجلميل والنور فيتقدم النور إىل أعيان املم

ظلمة نظرها إىل نفسها وإمكاهنا فيحدث هلا بصرا هو بصره إذ ال يرى إال به فيتجلى لتلك 
العني باالسم اجلميل فتتعشق به فيصري عني ذلك املمكن مظهرا له فيبطن العني من املمكن فيه 

على هذه احلالة وتفين عن نفسها فال تعرف أهنا حمبة له سبحانه أو تفين عنه بنفسها مع كوهنا 
ء جمبول على فال تعرف أهنا مظهر له سبحانه وجتد من نفسها أهنا حتب نفسها فإن كل شي

حب نفسه وما مث ظاهر إال هو يف عني املمكن فما أحب اهلل إال اهلل والعبد ال يتصف باحلب 
ا حمبة له إذ ال حكم له فيه فإنه ما أحبه منه سواه الظاهر فيه وهو الظاهر فال تعرف أيضا أهن

فتطلبه وحتب أن حتبه من حيث إهنا ناظرة إىل نفسها بعينه فنفس حبها أن حتبه هو بعينه حبها 
له وهلذا يوصف هذا النور بأنه له أشعة أي أنه شعشعاين المتداده من احلق إىل عني املمكن 

وصفه  ليكون مظهرا له بنصب اهلاء ال اسم فاعل فإذا مجع من هذه صفته بني املتضادات يف
فذلك هو صاحب احلب اإلهلي فإنه يؤدي إىل احلاقة بالعدم عند نفسه كما هو يف نفس األمر 
فعالمة احلب اإلهلي حب مجيع الكائنات يف كل حضرة معنوية أو حسية أو خيالية أو متخيلة 
ولكل حضرة عني من امسه النور تنظر هبا إىل امسه اجلميل فيكسوها ذلك النور حلة وجود 

ب ما أحب سوى نفسه وهلذا وصف احلق نفسه بأنه حيب املظاهر واملظاهر عدم يف فكل حم
عني وتعلق احملبة مبا ظهر وهو الظاهر فيها فتلك النسبة بني الظاهر واملظاهر هي احلب ومتعلق 
احلب إمنا هو العدم فمتعلقها هنا الدوام والدوام ما وقع فإنه ال هناية له وما ال هناية له ال 

ومن صفات اخللق   َّ  جئ  ُّٱلوقوع وملا كان احلب من صفات احلق حيث قال يتصف با
اتصف احلب بالعزة لنسبته إىل احلق ووصف احلق به  [54املائدة:] َّ حئ ُّٱحيث قال 
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وسرى يف اخللق بتلك النسبة العزية فأورثت يف احملل ذلة من الطرفني فلهذا ترى احملب يذل 
بوب قد يكون مملوكا للمحب مقهورا حتت سلطانه حتت عز احلب ال عز احملبوب فإن احمل

 ومع هذا جتده يذل له احملب فعلمنا إن تلك عزة احلب ال عزة احملبوب.
أنا إليكم ليكم وإتقت يقول اهلل يف غري ما موضع من كتابه متلطفا بعباده يا عبادي اش

 نه إالمن كويأشد شوقا وخياطبهم بنزول من لطف خفي وهذا اخلطاب كله ال يتمكن أن 
كم  يف حب المن كونه حمبا ومثل ذلك يصدر من احملبني له تعاىل فاحملب يف حكم احل

 املخلوقني يفأثره   أناحملبوب ومن هي صفته عينه فعينه حتكم عليه ال أمر زائد فال نقص غري
ا  صورة فإذيكون يففصور التالشي عند استحكامه ألنه يقبل التالشي فلهذا يتنوع العامل يف ال

ة لصوراأفرط فيها احلب من حيث ال يعلم وحصل التجلي من حيث ال يظهر تالشت 
األمر   يزاله والوظهرت يف العني صورة أخرى وهي أيضا مثل األوىل يف احلكم راجعة إلي

اية علم هني ومن تالشكذلك دائما ال ينقطع ومن هنا غلط من يقول إن العامل البد له من ال
جعل هذه  انه إنسبح ف نفسه باإلحاطة يف علمه هبم مث إنه من كرمهاهلل يف العامل حيث وص

ا فأحب ة فوقه لذالاحلقيقة سارية يف كل عني ممكن متصف بالوجود وقرن معها اللذة اليت 
مرا أحب أ فالنوالعامل بعضه بعضا حب تقييد من حقيقة حب مطلق فقيل فالن أحب فالنا 

 حب اهللن فمور حق يف عني أخرى كان ما كاما وليس إال ظهور حق يف عني ما أحب ظه
ذا هيس له من لوال ينكر على حمب حب من أحب فإنه ال يرى حمبا إال اهلل يف مظهر ما 

ن حيب أستحيل نه ياحلب اإلهلي فهو ينكر على من حيب مث إنه مث دقيقة من كون من قال إ
أصال واحلب  بة عدمنس ن منهأحد اهلل تعاىل فإن احلق ال ميكن أن يضاف إليه وال إىل ما يكو

ملخلوق ألن ا خلوقمتعلقة العدم فال حب يتعلق باهلل من خملوق لكن حب اهلل يتعلق بامل
فاملخلوق  ملخلوقاجود معدوم فاملخلوق حمبوب هلل أبدا دائما وما دام احلب ال يتصور معه و

 من أحبف هراال يوجد أبدا فأعطت هذه احلقيقة أن يكون املخلوق مظهرا للحق ال ظا
ما فإهنا  جبمال وال شخصا باحلب اإلهلي فعلى هذا احلد يكون حبه إياه فال يتقيد باخليال

 حلب واعلم أناثة يف املراتب الثال كلها موجودة له فال يتعلق احلب هبا فقد بان الفرقان بني
 .اخليال حق كله والتخيل منه حق ومنه باطل

 ؟احلبسؤال ما كأس 
احملب ال عقله وال حسه فإن القلب يتقلب من حال إىل حال كما اجلواب القلب من 
فيتنوع احملب يف تعلق حبه بتنوع  [29الرمحن:] َّ اك يق ىق يف ىف ُّٱإن اهلل الذي هو احملبوب 

احملبوب يف أفعاله كالكأس الزجاجي األبيض الصايف يتنوع حبسب تنوع املائع احلال فيه فلون 
قلب فإن العقل من عامل التقييد وهلذا مسي عقال من العقال احملب لون حمبوبه وليس هذا إال لل
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وذلك أن احلب له أحكام كثرية  واحلس فمعلوم بالضرورة أنه من عامل التقييد خبالف القلب
خمتلفة متضادة فال يقبلها إال من يف قوته االنقالب معه فيها وذلك ال يكون إال للقلب وإذا 

وإن اهلل ال ميل  [186البقرة:] َّحق مف خف حف جف ٱُّأضفت مثل هذا إىل احلق فهو قوله 
وشرابه  والشرع كله أو أكثره يف هذا الباب حىت متلوا ومن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي

عني احلاصل يف الكأس وقد بينا أن الكأس هو عني املظهر والشراب عني الظاهر فيه والشرب 
 تصار.ما حيصل من املتجلي للمتجلي له فاعلم ذلك على االخ

 ؟أينسؤال من 
 اجلواب من جتليه يف امسه اجلميل.

 نه حيبوهو حديث ثابت فوصف نفسه بأ "إن اهلل مجيل حيب اجلمال" :قال 
 فالعامل كله لذاته بوبء أمجل من العامل وهو مجيل واجلمال حماجلمال وهو حيب العامل فال شي

ب ب من حعضا هالعامل بعضه بحمب هلل ومجال صنعه سار يف خلقه والعامل مظاهره فحب 
 وصف ذايت يف ال هللاجلمفإن احلب صفة املوجود وما يف الوجود إال اهلل واجلالل و اهلل نفسه

عتان نجلالل ثر انفسه ويف صنعه واهليبة اليت هي من أثر اجلمال واألنس الذي هو من أ
ال اهلل وجود إ مالللمخلوق ال للخالق وال ملا يوصف به وال يهاب وال يأنس إال موجود و

 ملوصوفعني ا ل هيفاألثر عني الصفة والصفة ليست مغايرة للموصوف يف حال اتصافه هبا ب
إلهلية وهي احلضرة ال اإوإن عقلت ثانيا فال حمب وال حمبوب إال اهلل عز وجل فما يف الوجود 

يقوم بذاته  أنليه عحيل ذاته وصفاته وأفعاله كما تقول كالم اهلل علمه وعلمه ذاته فإنه يست
ا يكون وهنا ممكم دأمر زائد أو عني زائدة ما هي ذاته تعطيها حكما ال يصح هلا ذلك احل

ء ذكر ذلك عن يكل شبكماال هلا يف ألوهيتها بل ال تصح األلوهة إال هبا وهو كونه عاملا 
ه هي ذات ري مااته بغمل ذنفسه بطريق املدحة لذاته ودل عليه الدليل العقلي ومن احملال أن تك

علمه العقول ا ال تمهلل فتكون مكتسبة الشرف بغريها ومن علمه بذاته علم العلماء باهلل من ا
العقل قال  اء طوره ورمن حيث أفكارها الصحيحة الداللة وهذا العلم ما تقول فيه الطبعة إن

 [4الرمحن:] َّ رت يب ُّٱوقال تعاىل  [65الكهف:] َّ ىث نث مث زث ُّٱتعاىل يف عبده خضر 
ور بد العلم بأمطي العر يعف التعليم إليه ال إىل الفكر فعلمنا إن مث مقاما آخر فوق الفكفأضا
 شىت.

لذلك   حيصلإن ملمنها ما ميكن أن يدركها من حيث الفكر ومنها ما جيوزها الفكر و
 العقل من الفكر.

ومنها ما جيوزها الفكر وإن كان يستحيل أن يعينها الفكر ومنها ما يستحيل عند 
كر ويقبلها العقل من الفكر مستحيلة الوجود ال ميكن أن يكون له حتت دليل اإلمكان الف
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فيعلمها هذا العقل من جانب احلق واقعة صحيحة غري مستحيلة وال يزول عنها اسم 
 االستحالة وال حكم االستحالة عقال.

 به مل ينكره نطقوا  فإذا"إن من العلم كهيئة املكنون ال يعلمه إال العلماء باهلل :قال 
هم من ا عندنك مبظ. هذا وهو من العلم الذي يكون حتت النطق فما إال أهل الغرة باهلل"

 رات.لعباالعلم مما هو خارج عن الدخول حتت حكم النطق فما كل علم يدخل حتت ا
د أبدا مستفي العقلأعلم من العقل وال أجهل من العقل ف كلها فالاألذواق  وهي علوم

 .ي ال يعلم علمه وهو اجلاهل الذي ال ينتهي جهلهفهو العامل الذ
 ؟لهسؤال ما شراب حبه لك حىت يسكرك عن حبك 

انت ال كه إذا واباجلواب إن أراد بالالم الذي يف لك وله األجلية فجوابه مغاير جل
األول  الوجه جوابلألجلية إذ يكون املعىن ما شراب حبه إياك حىت يسكرك عن حبك إياه ف

حلب من فسه باصف نغاير نقول تغاير التجليات إمنا كان من حيث ظهوره فيك فووالثاين مت
حملب ه أي الب أجلك فأسكرك هذا العلم احلاصل لك من هذا التجلي عن أن تكون أنت احمل

بة باحمل ف هومن أجله فلم حتب أحدا من أجله وهو أحب من أجلك فلو زلت أنت مل يتص
ا يستحقه بني م رقانل فهذا جواب يعم األول والثاين لفوأنت ال تزول فوصفه باحلب ال يزو

 .األول منه والثاين دقيق غامض
و أما اجلواب عن الثاين إن شراب حبه إياك وهو حبه إياك أن حتبه فإذا أحببته علمت 

حبك إياه مع  حني شربت شراب حبه إياك أن حبك إياه عني حبه إياك وأسكرك عن
هو جتلى املعرفة فاحملب ال يكون عارفا أبدا والعارف ال إحساسك بأنك حتبه فلم تفرق و

يكون حمبا أبدا فمن هاهنا يتميز احملب من العارف واملعرفة من احملبة فحبه لك مسكر عن 
ليلة اإلسراء لغوت عامة األمة  حبك له وهو شراب اخلمر الذي لو شربه رسول اهلل 
ي شربه رسول اهلل صلى اهلل تعاىل وحبك له ال يسكرك عن حبه لك وهو شراب اللنب الذ

عليه وسلم ليلة اإلسراء فأصاب اهلل به الفطرة اليت فطر اهلل اخللق عليها فاهتدت أمته يف ذوقها 
وشرهبا وهو احلفظ اإلهلي والعصمة وعلمت ما هلا وما له يف حال صحو وسكر فشراب حبه 

          فأنت حمب ال حمبلك هو العلم بأن حبك إياه من حبه إياك فغيبك عن حبك إياه 
 [17االنفال:] َّمه جه ين ىن من ُّٱ [17االنفال:] َّ خن حن جن  يم ىم مم خم ُّٱ

يف رميه  مثل هذا البالء يف فنون من املقامات يظهر فيه كما ظهر يف حق رسول اهلل 
التراب يف وجوه األعداء فأثبت أنه رمى ونفى أنه رمى فعرب عنه الترمذي بالسكر إذ كان 

فإن الترمذي كان مذهبه يف السكر مذهب أيب حنيفة وكان  لذي ال يعقلالسكران هو ا
حنفي املذهب يف األصل قبل أن يعرف الشرع من الشارع وهو الصحيح يف حد السكر 
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ء يتقدم هذا السكران قبل سكره من شربه طرب وابتهاج وهو الذي اختذه غري ولكن من شي
سكر هبذه املثابة فهو الذي يترتب عليه أيب حنيفة يف حد السكر وهو ليس بصحيح فكل م

ء ال يتقدم سكره طرب مل يترتب عليه حكم الشرع ال حبد احلكم املشروع فإن سكر من شي
 .وال حبكم

 ؟احلروفسؤال كيف صار األلف مبتدأ 
قع يإمنا  ء فإن قلتاجلواب ألن له احلركة املستقيمة وعن القيومية يقوم كل شي

قل لني حبكم العالقائ إىل ية فإنه ال يقع إال مبرض واملرض ميل أال ترىالتكوين باحلركة األفق
ود بقيومية ع الوجا وقكيف جعلوا موجد العامل علة العلل والعلة تناقض القيومية فلنقل إمن

 مص خص حص مس خس ُّٱك ال شالعلة فإنه لكل أمر قيومية فافهم فقيومية األلوهية تطلب املألوه ب
ركب مإنه مث ما يناسب األلف إال احلرف املركب وهو الالم فوما  [33الرعد:] َّخض حض جض

م مركب  الرقته يفمن ألف ونون فلما تركب حدث الالم الرقمي ال اللفظي فالم اللفظ صور
هكذا والنون لف ومن حرفني فيفعل بالتلفظ فعل الواحد وهو عينه ويفعل بالنقش فعل األ

ف نون حرن الا يفعله النون بقرب ألكل حرف مركب ويفعل فعل الراء والزاي ببعد كم
حت فيه وانفت كرناهذباأللف يف الرقم ملا  فابتدأوا مركب من زاى وراء وأريد حروف الرقم

لف هو األ اخلطأشكال احلروف كلها ألن أصل األشكال اخلط كما إن أصل اخلط النقطة و
 فاحلروف منه تتركب وإليه تنحل فهو أصلها.

أللف حيدثها بال شك كما يظهر األلف عن احلرف إذا و أما احلروف اللفظية فا
أشبعته الفتح فإنه يدل على األلف كما أنك إذا أشبعت احلرف الضم دل على ألف امليل وهو 
واو العلة وإمنا ظهر عن الرفع املشبع ألن العلة أرفع من املعلول فما ظهر عن احلرف إال بصفة 

مال إال عن رفعة رمحة بك ليوجدك مظهرا خلالقك أال الرفع البالغ ليعلم أنه وإن مال فإنه ما 
 َّ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱتراه يف حرف اإلجياد كيف جاء برفع الكاف املشبع فقال 

فجاء بالكاف مشبعة الضم لتدل على الواو فإن قلت وأين الواو قلنا غيب يف  [40النحل:]
ا التقى سكون الواو من كون السكون الذي هو الثبوت فإن احلق يستحيل عليه احلركة فلم

وسكون النون اتصفت الواو بالغيب فلم تظهر ولزمت اهلوية وهلذا هو اهلو غيب وضمري عن 
غائب وبقيت النون ساكنة تدل على سكون الواو وظهرت النون على صورة الواو يف 

 ﴾ خس﴿السكون وهو الثبوت كقوله خلق آدم على صورته فأثبت األمساء بوجود النون يف 
ما مث كائن حادث إال عند سبب فال يرفع األسباب إال جاهل بالوضع اإلهلي وال يثبت  أي

فعن احلروف اللفظية يوجد عامل األرواح وعن  األسباب إال عامل كبري أديب يف العلم اإلهلي
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احلروف الرقمية يوجد عامل احلس وعن احلروف الفكرية يوجد عامل العقل يف اخليال ومن 
 احلروف تتركب أمساء األمساء.كل صنف من هذه 

 ؟آخرهسؤال كيف كرر األلف والالم يف 
حروف  ال [أ ب ت ث]اجلواب هذا خيتص حبروف الرقم املناسب املزدوج وهو نظم 

بها لتناس حلروفافإنه ناسب بني  [أ ب ت ث]وضع أجبد فإن الم ألف ما ظهر إال يف نظم 
النون بفيها  ستورة األلف وجنته فإنه ميف الصورة خبالف وضع أجبد وذلك ألن الالم كسو

مل نه ظهر يف عاياء أل الامللصقة به الذي متم وجود الالم وجعلها يف آخر النظم ليس بعدها إال
من إشباع  ا حدثتإمن التركيب وهو آخر العوامل وجاء بعده بالياء فإنه هلا السفل إذ كانت

لواضع ااطر بيها أجرى على خحركة اخلفض واخلفض سفل والسفل آخر املراتب فكان تن
اضعها ال باري ون الإهلذه احلروف ورمبا مل يقصد ذلك وحنن إمنا ننظر يف األشياء من حيث 

ق هو ن احلمن حيث يد من ظهرت منه فالبد من القصد يف ذلك والتخصيص فشرحنا لكو
 الواضع هلا ال غريه.

حلروف ا أول اهر يفله الظانبغى أن تكون له اآلخرية وكما  لأللفوملا كانت األولية 
 َّلك خك حك جك ُّٱانبغي أن يكون له الباطن يف آخر احلروف ليجمع بني 

خلفض ها عن ال حلدوثوالياء هي ألف امليل يف عامل احلس الذي هو العامل األسف [3احلديد:]
دت فإذا ا انفرم إذلتدل على األلف اليت يف الم ألف ولتدل على السبب الذي يف شكل الال

الم األلف  ليت يفالف لف صغرت النون يف االلتواء وقابل األلف اليت يف الالم األعانقت األ
ر العبد سو ألف ا وهحىت ال يكون يقابله إال نفسه فقابل األلف األلف وربطت النون بينهم

 حي جي  يه ىه ُّٱبده لى ععقال اهلل تعاىل ممتنا  الذي تألف بربه وهو من باب االمتنان اإلهلي
ومل يقل بني قلوهبم وال بينها  [63االنفال:] ََّّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

اجلمعية من  ليه منسب إفجاء هباء اهلو يف بينهم وجعل ميم اجلمع سترا عليه ليدل على ما ين
عوا هنم ما اجتمبينه ألونني حيث كثرة األمساء له تعاىل واملراد أنه سبحانه ألف بني قلوب املؤم

ذا كرر الم األلف يف نظم به فافهم ملا تألفوا لتآلف حممد  إال باهلل وهلل فبه على حممد 
 .[أ ب ت ث]تناسب احلروف وهو نظم 

 حرفا؟سؤال من أي حساب صار عددها مثانية وعشرين 
اجلواب ألهنا إمنا ظهرت أعيان احلروف يف العامل العنصري ويف عنصر اهلواء سلطاهنا 

والعامل العنصري إمنا نسب  إن عنصر النار للجان كما إن التراب واملاء لألجسام احليوانية كما
إىل العناصر ألهنا السبب األقرب والعناصر إمنا حدثت عن حركات األفالك وحركات 
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األفالك إمنا قطعت مثانيا وعشرين منزلة يف الفلك الذي قطعت فيه والعامل إمنا صدر من نفس 
تأثريها والنفس مناسب لعنصر اهلواء  الرمحن ألنه نفس به عن األمساء ملا كانت جتده من عدم

فتشكلت املنازل الفلكية يف اهلواء العنصري ملا ظهرت العناصر فلما جاء حكمه فيما تولد عن 
العناصر من املولدات ظهرت يف أكمل نشأة املولدات وهو اإلنسان صور احلروف مثانية 

ينبه على القاطع يف هذه وعشرين حرفا عن مثان وعشرين منزلة واحلق فيها الم األلف خطأ ل
املنازل وهي الكواكب السيارة فكما عمت املنازل بقوهتا وتقطع فيها إجياد الكائنات 
واحلوادث كذلك أوجدت هذه احلروف مجيع الكلمات اليت ال هناية هلا دنيا وآخرة فقد بان 
لك على التقريب مل كانت مثانية وعشرين حرفا فمن متكن له أن يضع قلما على شكل 
املنازل يف طالع خمصوص وتكون الدراري يف عقدة الرأس فإنه يكون عن ذلك القلم مىت 

ء كان حىت لو كتب به كاتب دعاء كتب به عجائب يف سرعة ظهور ما يكتب له يف أي شي
 أجيب ذلك الدعاء ومل يتوقف.

 ؟صورتهسؤال ما قوله خلق آدم على 
ينه ال غريه فإنه ليس خبارج عنه والبد اجلواب اعلم أنه كل ما يتصوره املتصور فهو ع

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 

دراك من حيث صورته وتشرحيه اإلدراك لكربه وعظمه واإلنسان صغري احلجم حييط به اإل
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 

سم يتضمن مجيع األمساء ء فخرج آدم على صورة االسم اهلل إذ كان هذا االعنه منها شي
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 

ها والقدرة احملال ألن الصغر والكرب العارضني يف الشخص ال يبطالن حقيقته وال خيرجانه عن
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 

د حقائق العامل الكبري وهلذا يسمى العقالء العامل إنسانا كبري ومل يبق يف اإلمكان معىن إال وق
والعلم تصور املعلوم والعلم من صفات العامل الذاتية فعلمه  ظهر يف العامل فقد ظهر يف خمتصره

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 

ذا إال بضرب من اخليال حيدثه التخيل وأما حنن وأمثالنا فنعلمه من غري تصور ولكن ملا جاء ه
يف احلديث ذكر الصورة علمنا أن اهلل إمنا أراد خلقه على الصورة من حيث إنه يتصور ال من 
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حيث ما يعلمه من غري تصور فاعترب اهلل تعاىل يف هذه العبارة التخيل وإذا أدخل سبحانه 
أنه قال جلربيل:  صح عن رسول اهلل  يف التخيل فما ظنك مبن سوى احلق من العاملنفسه 

فهذا تنزيل خيايل من أجل كاف التشبيه وانظر من كان  "اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه"
السائل ومن كان املسؤول ومرتبتهما من العلم باهلل ومل يكن بأيدينا إال األخبار الواردة 

ية واليدين واليد والعني واألعني والرجل والضحك وغري ذلك مما ينسب احلق بالنزول واملع
 قوله خلق اهلل آدم على صورته إىل نفسه وهذه صورة آدم قد فصلها يف األخبار ومجعها يف

كذلك يتبشبش  فاإلنسان الكامل ينظر بعني اهلل وهو قوله كنت بصره الذي يبصر به احلديث
اهلل ويفرح بفرح اهلل ويغضب بغضب اهلل وينسى بنسيان اهلل  بتبشبش اهلل ويضحك بضحك

وينسب مجيع ما ذكرناه إىل كل ذات حبسب ما  [67التوبة:] َّمت خت حت ُّٱقال تعاىل 
تقتضيه مع علمنا حبقيقة كل صفة فإن كانت الذات املنسوب إليها معلومة علم صورة نسبة 

بة هذا املنسوب أجهل فهذا الوجه هذا املنسوب وإن جهلت الذات املنسوب إليها كنت بنس
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 

يب إىل شباب إىل كهولة بعد خلق بل خلقه اهلل كما ظهر ومل ينتقل أيضا من طفولة إىل ص
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

مِ 
ْ
 ؟اهللسؤال ما تأويل قول ِبس

شاؤوا  ناس ماض الللحق فبه يتكون عن بع اجلواب هو للعبد يف التكوين مبنزلة ُكن  
  َّ خس ُّٱه للعباد بعض ا من احلق ولكن  َّ خس ُّٱمن العبد مبنزلة   َّ مل خل ُّٱ :ل احلالجقا

م رأوا شخصا فلم يف غزوة تبوك أهن وهم األكابر. جاء عن رسول اهلل  َّ مل خل ُّٱدون 
ن منه كم اهلل فكانت "كن أبا ذر" فإذا هو أبو ذر ومل يقل بس :يعرفوه فقال رسول اهلل 

لذي يتكلم السانه وصره ال اهلل تعاىل فيمن أحبه حب النوافل كنت مسعه وبق كن اإلهلية فإنه
 [79االسراء:] َّ مت زت  رت يب ىب نب ُّٱبأن له نافلة بقوله تعاىل  به وقد شهد اهلل حملمد 

على  اخللق د منفالبد أن يكون مسعه احلق وبصره احلق وكالمه احلق ومل يشهد هبا ألح
ة ىل هذه احملب تعاه اهللائضه نوافله وفضلت له نوافل أن حيبالتعيني فعالمة من مل تستغرق فر

رسول  ذا دعاوهل اخلاصة وجعل عالمتها أن يكون احلق مسعهم وبصرهم ويدهم ومجيع قواهم
ة ملطلوبالغاية ا وهلذا تشري احلكماء بأن  َّجب  هئ مئ خئ ُّٱأن يكون كله نورا فإن  اهلل 

ن حد املعىن وحنات وتولعبارالتخلق باألمساء فاختلفت اللعبد التشبه باإلله وتقول فيه الصوفية 
 نا.بودتعنرغب إىل اهلل ونضرع أن ال حيجبنا يف ختلقنا باألمساء اإلهلية عن 

 حممد؟سؤال قوله آل 
ومن أمسائه  "لكل نيب آل وعدة وآيل وعديت املؤمن". :قال رسول اهلل  اجلواب

ل يعظم األشخاص فعظم الشخص يف السراب يسمى تعاىل اْلُمؤ م ُن وهو العدة لكل شدة واآل
مثل السراب يعظم من يكون فيه وأنت حتسبه  اآلل فآل حممد هم العظماء مبحمد وحممد 

مل  حممدا العظيم الشأن كما حتسب السراب ماء وهو ماء يف رأى العني فإذا جئت حممدا 
كما أنك إذا جئت إىل جتد حممدا ووجدت اهلل يف صورة حممدية ورأيته برؤية حممدية. 

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 ماء وتراه العني ماء 

رفته فكذلك إذا قلت عرفت اهلل وحتققت باملعرفة عرفت أنك ما عرفت اهلل فالعجز عن مع
وكل من استند إىل اهلل عظم  هي املعرفة به فما حصل بيدك إال أنه ال يتحصل ألحد من خلقه

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 
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 وعظمته كذلك حممد يتضاءل تضاؤل السراب يف جنب اهلل لوجود اهلل عنده حتت جالل اهلل
 فهذا إذا فهمت ما قلناه معىن آل حممد.
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 تعريف املصطلحات الصوفية

قبله يا ال مبفسه فلو عرفوا معىن ما ورد يف القرآن والسنة من وصف احلق سبحانه ن
هلا إن دة أعين معقوالعبو فإن وه من أمثالناالعقل إال بالتأويل إال نزه ما نفروا من ذلك إذا مسع

مظاهره عظم  مكناتن املكان أمرا وجوديا فهو عينه فإن الوجود له وإمنا احلق ملا كانت أعيا
قل بالنبوة ور العطراء وعلى العقول أن تنسب إىل اهلل ما نسبه لنفسه فلما ظهر املقام الذي 

فس نهو يف وكره فأحاله العقل من حيث  وعملت الطائفة عليه باإلميان أعطاهم الكشف ما
 .األمر ليس على ما حكم به وهذا من خصائص التصوف

رم هي مكانا وفإن قلت وما التصوف قلنا الوقوف مع اآلداب الشرعية ظاهرا وباط
تكون  ذا حىتلى هعء مبا يليق به مما حيمده منك وال تقدر األخالق وهو أن تعامل كل شي

 يف زجره عن اهلل لفهمات وما اليقظة حىت أكون من أهلها قلنا اليقظة من أهل اليقظة فإن قل
ق العناية لى طريعبده عفإن قلت فما االنتباه قلنا هو زجر احلق  فإذا فهمت عن اهلل انتبهت

 وهذا ال حيصل إال ألهل العبودة.
ه فتلك  نفستسب إىلن انفإن قلت وما العبودة قلنا نسبة العبد إىل اهلل ال إىل نفسه فإ
ا السواء؟ قلن لت وماإن قفالعبودية ال العبودة فالعبودة أمت حىت ال حيكم عليه مقام السواء. 

للحق  ه مظهرف أنبطون احلق يف اخللق وبطون اخللق يف احلق وهذا ال يكون إال فيمن عر
ا خطاب ؟ قلن نيةالفهوا فيكون عند ذلك باطنا للحق وهبذا وردت الفهوانية فإن قلت وما

ومن هناك  أنك تراه"ك"أن تعبد اهلل  :يف اإلحسان ة يف عامل املثال وهو قوله ق كافاحل
اهرا وال س هو ظفلي تعلم اهلو فإن قلت وما اهلو؟ قلنا الغيب الذايت الذي ال يصح شهوده

اح اإلهلي اإلفص ع بهفإن قلت وما اللسن قلنا ما يق مظهرا وهو املطلوب الذي أوضحه اللسن
إال  قال كنال يوارفني وهي كلمة احلضرة فإن قلت وما كلمة احلضرة قلنا كن آلذان الع

البصر ال بشاهدة امل لذي رؤية ليعلم من يقول له كن على الشهود فإن قلت وما الرؤية قلنا
دمية سب العالن بالبصرية حيث كان وهو ألصحاب النعت فإن قلت وما النعت قلنا ما طلب

ودي كالعامل  الوجملعىنالصفة فإن قلت وما الصفة قلنا ما طلب ا كاألول وال يعرفه إال عبيد
ف أنه هو ت فتعرن أنوالعلم ألهل احلد فإن قلت وما احلد قلنا الفصل بينك وبينه لتعرف م

 .فتلزم األدب معه وهو يوم عيدك
فإن قلت وما العيد؟ قلنا ما يعود عليك يف قلبك من التجلي بعود األعمال وهو قوله 

فإن قلت وما القدم؟ قلنا ما ثبت للعبد يف اهلل ال ميل حىت متلوا فطوىب ألهل القدم" : "إن .
يف علم اهلل  [2يونس:] َّٰذ يي ُّٱأي سابق عناية  َّ مي خي حي ُّٱعلم احلق به قال تعاىل 
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قد ورد يف اخلرب  فإن قلت وما الكرسي قلنا علم األمر والنهي فإنه ويتميز ذلك يف الكرسي
فإن قلت وما العرش قلنا  قدم األمر وقدم النهي الذي قيده العرش ضع القدمنيأن الكرسي مو

وهذا هو  [11الشورى:] َّمه جه ين ُّٱمستوي األمساء املقيدة وفيه ظهرت صورة املثل من 
"إن اهلل  :قوله  فإن قلت وما املثل قلنا املخلوق على الصورة اإلهلية الواردة يف املثل الثابت

وهو نائب احلق  [30البقرة:] َّىم مم خم حم جم ُّٱوقال تعاىل فيه  رته.خلق آدم على صو
أظهره النائب ومشهد هذا  [84:الزخرف]َّحب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱالظاهر بصورته 

فإن قلت وما حجاب العزة قلنا العمي واحلرية فإنه  النائب حجاب العزة لئال يغلط يف نفسه
ليه يف نفسه وال يقف على حقيقة هذا األمر إال املانع من الوصول إىل علم األمر على ما هو ع

 .أهل املطلع
هو ملك  علم مالك يفإن قلت وما املطلع؟ قلنا الناظر إىل الكون بعني احلق ومن هنا

ه نه مما أمر بكان م ى مافإن قلت وما هو ملك امللك؟ قلنا هو احلق يف جمازاة العبد عل امللك
اين نا عامل املعوت؟ قلمللكفإن قلت وما عامل ا مل امللكوتوما مل يؤمر به وخيتص هبذا األمر عا

هادة واحلرف مل الشا عافإن قلت وما عامل امللك؟ قلن والغيب واالرتقاء إليه من عامل امللك
هل الطريق أه بعض يسميفإن قلت وما عامل الربزخ؟ قلنا عامل اخليال و وبينهما عامل الربزخ

وت هو جلربقول فيه أبو طالب صاحب القوت عامل اعامل اجلربوت وهكذا هو عندي وي
مال؟ قلنا ما الكفإن قلت و العامل الذي أشهد العظمة وهم خواص عامل امللكوت وهلم الكمال

نا عبارة عن رين؟ قلفإن قلت وما أ التنزه عن الصفات وآثارها وال يعرفها إال الساكن بأرين
ل فإن أرين موضع خط اعتدال اللي [50طه:] َّ مث هت مت هب مب  هئ  ُّٱاالعتدال يف قوله 

النجاة له  ه غايةتصرخموالنهار فاستعاروه وقد ذكره منهم عبد املنعم بن حسان اجللباين يف 
إن فلرداء ااحب صولقيته وسألته عن ذلك فقال فيه ما شرحناه به وصاحب هذا املقام هو 

أمر  لنا كل؟ قالكون فإن قلت وما قلت وما الرداء قلنا الظهور بصفات احلق يف الكون
ل الباطل ويقاب لعدمفإن قلت وما يريد أهل اهلل بالباطل؟ قلنا ا وجودي وهو خالف الباطل

وما أوجبه  ب اهللجان فإن قلت وما احلق عندهم؟ قلنا ما وجب على العبد القيام به من احلق
 .الرب للعباد على نفسه إذ كان هو العامل والعلم

لعلم؟ قلنا العامل من أشهده اهلل الوهته وذاته ومل يظهر عليه حال فإن قلت وما العامل وا
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 

 ري  ٰى ين ُّٱ األمر فإن قلت وما عامل اخللق واألمر واهلل يقول اخللق كما أن العامل من عامل
؟ قلنا عامل األمر ما وجد عن اهلل ال عند سبب حادث وعامل اخللق ما  [54االعراف:] َّزي

أوجده اهلل عند سبب حادث فالغيب فيه مستور فإن قلت وما الغيب يف اصطالحكم؟ قلنا 
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فإن قلت وما اإلشارة؟ قلنا اإلشارة  يشار إليهالغيب ما ستره احلق عنك منك ال منه وهلذا 
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 

فإن قلت وما لب اللب؟  ء وهو لب اللبواخلصوص ما يقع به االنفراد وهو أحدية كل شي
فلب اللب هو قوله  [35النور:] َّحف جف مغ  جغمع جع مظ حط مض خض حض ُّٱقلنا مادة النور اإلهلي 

 .َّحف جف مغ ُّٱ
لقشر اى وهو السوفإن قلت وما اللب؟ قلنا ماضني من العلوم عن القلوب املتعلقة ب
لف من خه لجلى فإن قلت وما القشر؟ قلنا كل علم يصون عني احملقق من الفساد ملا يت

ت وما ن قلفإن قلت وما الظن؟ قلنا وجود الراحة خلف حجاب الضياء فإ حجاب الظل
عني ثر النور والء من ألضياالضياء؟ قلنا ما ترى به األغيار بعني احلق فالظل من أثر الظلمة وا

ارد إال هي وور كل الن واحدة فإن قلت وما الظلمة والنور اللذان عنهما الظل والضياء؟ قلنا
ا غريها شف معه يكينفر الكون عن القلب والظلمة قد يطلقوهنا على العلم بالذات فإنه ال

ر يف عىن ظهمأو  وأكثر ما يعلم هذين أرباب األجساد فإن قلت وما اجلسد؟ قلنا كل روح
لذي لغري انا افإن قلت وما السوي هنا قل صورة جسم نوري أو عنصري حىت يشهده السوي

لية فإن قلت انية إروح ن قلت وما املنصة؟ قلنا جملى األعراس وهي جتلياتفإ يتعشق باملنصات
بدئل ل أو عكائيوما اإلل؟ قلنا كل اسم إهلي أضيف إىل ملك أو روحاين مثل جربيل ومي

القلوب  ق علىة احلفإن قلت وما الطبع واخلتم؟ قلنا اخلتم عالم وبأيديهم الطبع واخلتم
ل هلية؟ قلنا كما اإلفإن قلت و علم يف حق كل خمتص من اإلهلينيالعارفني والطبع ما سبق به ال

إن قلت فرعونة ن الاسم إهلي يضاف إىل البشر مثل عبد اهلل وعبد الرمحن وهم اخلارجون ع
 .حلقامع  وما الرعونة؟ قلنا الوقوف مع الطبع خبالف أهل اإلنية فإهنم واقفون

ح ى اللون علضافة وهم املعتكفوفإن قلت وما اإلنية؟ قلنا احلقيقة بطريق اإل
اد ناطقون باالحتاية الاألنباملشاهدون للقلم الناظرون يف النون املستمدون من اهلوية القائلون 

 .ألجل اجلرس
فإن قلت وما هذه األلفاظ اليت ذكرهتا؟ قلنا أما اللوح فمحل التدوين والتسطري 

وأما النون فعامل اإلمجال وأما اإلنابة فقولك  املؤجل إىل حد معلوم وأما اهلوية فاحلقيقية الغيبية
بك وأما القلم فعلم التفصيل وأما االحتاد فتصيري الذاتني ذاتا واحدة فأما عبد وإما رب وال 
يكون إال يف العدد ويف الطبيعة وهو حال وأما اجلرس فإمجال اخلطاب بضرب من القهر لقوة 

إن قلت وما النوالة قلنا اخللع اليت ختص األفراد من الوارد وهذا كله ال يناله إال أهل النوالة ف
فإن قلت وما احلجاب؟ قلنا ما ستر  الرجال وقد تكون اخللع مطلقا ومع هذا فهم يف احلجاب
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فإن قلت وما املخدع؟ قلنا موضع ستر  مطلوبك عن عينك إذا كان احلجاب مما يلي املخدع
 وهو خزانة اخللع واخلازن هو القطب. القطب عن األفراد الواصلني عند ما خيلع عليهم

هي  ت فقيلفغر قال حممد بن قائد األواين رقيت حىت مل أر أمامي سوى قدم واحدة
ه وصدق دمه غري تققدم نبيك فسكن جأشي وكان من األفراد وختيل أن ما فوقه إال نبيه وال
هل رأيت  قيل لهيه ورضي اهلل عنه فإنه ما شاهد سوى طريقه وطريقه فما سلك عليها غري نب

بن قائد يف ال صدق ر قاعبد القادر قال ما رأيت عبد القادر يف احلضرة فقيل ذلك لعبد القاد
ائد عن قل ابن ُسئ  فقوله فإين كنت يف املخدع ومن عندي خرجت له النوالة ومساها بعينها 

خر من أهل ة واآلخللواالنوالة ما صفتها فقال مثل ما قال عبد القادر فكان أحدمها من أهل 
 اجللوة.

ق فيحرق عوت احلة بنفإن قلت وما اخللوة واجللوة؟ قلنا اجللوة خروج العبد من اخللو
 صعقكون اليناك ما أدركه بصره واخللوة حمادثة السر مع احلق حيث ال ملك وال أحد وه

قلت فإن  وفهل اخلء ألفإن قلت وما الصعق قلنا الفناء عند التجلي الرباين وهو ألهل الرجا
ملستأنف اوه يف ملكراوما الرجاء واخلوف قلنا الرجاء الطمع يف اآلجل واخلوف ما حتذر من 

نا أخذك ما لقي قلالت فإن قلت وما وهلذا جينح إىل التويل وهو رجوعك إليك منه بعد التلقي
قامات ال واملألحوفإن قلت وما الترقي قلنا التنقل يف ا يرد من احلق عليك عند الترقي

 يلبني إىل التداملقر عراجمفإن قلت وما التداين قلنا  عارف نفسا وقلبا وحقا طلبا للتداينوامل
لت وما فإن ق كينةفإن قلت وما التديل قلنا نزول احلق إليهم ونزوهلم ملن هو دوهنم بس

قلنا ما  احلرف فإن قلت وما السكينة قلنا ما جتده من الطمأنينة عند تنزل الغيب باحلرف
 ورة يفصرف ك به احلق من العبارات مثل ما أنزل القرآن على سبعة أحرف واحلخياطب

 السبحة السوداء.
فإن قلت وما السبحة قلنا اهلباء الذي فتح فيه صور أجسام العامل املنفعل عن الزمردة 
اخلضراء فإن قلت وما الزمردة اخلضراء قلنا النفس املنبعثة عن الدرة البيضاء فإن قلت وما 

البيضاء قلنا العقل األول صاحب علم السمسمة فإن قلت وما السمسمة قلنا معرفة  الدرة
دقيقة يف غاية اخلفاء تدق عن العبارة وال تدرك باإلشارة مع كوهنا مثرة شجرة فإن قلت وما 

فإن قلت وما الغراب قلنا اجلسم الكل  هذه الشجرة قلنا اإلنسان الكامل مدبر هيكل الغراب
ه العقاب بوساطة الورقاء فإن قلت وما العقاب قلنا الروح اإلهلي الذي ينفخ الذي ينظر إلي

احلق منه يف اهلياكل كأهنا أرواحها احملركة هلا واملسكنة والورقاء النفس اليت بني الطبيعة 
والعقل ودون الطبيعة هي العنقاء فإن قلت وما العنقاء قلنا اهلباء ال موجود وال معدوم على 

 الواقعة فإن قلت وما الواقعة قلنا ما يرد على القلب من العامل العلوي بأي طريق أهنا تتمثل يف
فإن قلت وما الغوث قلنا صاحب  كان من خطاب أو مثال أو غري ذلك على يد الغوث
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فإن قلت وما الياس قلنا عبارة عن القبض  الزمان وواحدة وقد يكون ما يعطيه على يد الياس
يد اخلضر فإن قلت وما اخلضر قلنا عبارة عن البسط وهذه العطايا  وقد يكون ما يعطيه على

من حبر الزوائد فإن قلت وما الزوائد قلنا زيادات االميان بالغيب واليقني وهلا رجال 
خمصوصون فإهنم موقنون هم عشرة أشخاص ال يزيدون وال ينقصون غري أهنم قد يكون منهم 

االسم والرسم قلنا الرسم نعت جيري يف األبد مبا  فإن قلت وما نساء يوجدهم االسم والرسم
فإن  جرى يف األزل واالسم احلاكم على حال العبد يف الوقت من األمساء اإلهلية عند الوصل

فإن قلت وما الفتوح قلنا فتوح العبارة  قلت وما الوصل قلنا إدراك الفائت وهو أول الفتوح
املكاشفة لتصحيح املطالعة فإن قلت وما املطالعة يف الظاهر وفتوح احلالوة يف الباطن وفتوح 

قلنا توقيعات احلق تعاىل للعارفني ابتداء وعن سؤال منهم فيما يرجع إىل حوادث الكون وفيها 
 :أقول

 خييييييييييييرج التوقييييييييييييي  ليييييييييييي  باألمييييييييييييان

 منريييييييييا شييييييييي  ينقهللاييييييييي  الييييييييينور وال 

 فاشييييييييييت ب بيييييييييي  ال تخييييييييييال  سييييييييييواى

 ال ي رنييييييييييييييييك يبييييييييييييييييني الم ييييييييييييييييان 

 يشييييييييتر  ميييييييين ظييييييييب بيييييييي  مسييييييييتراما

 و نيييييييييييييييا  قيييييييييييييييرب منييييييييييييييي  إليييييييييييييييي 

 فيرانييييييييييييي  منييييييييييييي  فيييييييييييييي  بعينييييييييييييي 

 

 ولتحيييييييييييييييياذر اييييييييييييييييائالج األمييييييييييييييييان  

   اليييييييييييييينانحاليييييييييييييب قييييييييييييين ماكتييييييييييييي

 فسييييييييييييواي شيييييييييييي ن  اييييييييييييير شيييييييييييي ن 

 فمنييييييييييييا ال ييييييييييييان  ولسييييييييييييج ب ييييييييييييان 

  ن يرانيييييييييي   و يييييييييييرى ميييييييييين رآنيييييييييي 

 فاييييييييييييييزب ينييييييييييييي  حكيييييييييييييم المكيييييييييييييان

  ن يييييييييييين ال ييييييييييير ليسييييييييييج ترانيييييييييي 

 

لعبودية هلل احقوق  امةرية قلنا إقواملطالعة ال تكون إال ألهل احلرية فإن قلت وما احل
فإن  الفواحش ته حرمغري تعاىل فهو حر عما سوى اهلل ألجل الغرية اإلهلية فإن اهلل غيور ومن

دود وغرية عدي احلق لتقلت وما الغرية قلنا تطلق يف الطريق بإزاء ثالثة معان غرية يف احل
أصحاب  لضنائنم اى أوليائه وهتطلق بإزاء كتمان األسرار والسرائر وغرية احلق ضنته عل

 ملريد وبإزاءال صدق ء أوفإن قلت وما اهلمة قلنا تطلق بإزاء جتريد القلب للمىن وبإزا اهلمم
لوطن يف طلب افارقة ملنا مجع اهلمم بصفاء اإلهلام هذا عند أهل الغربة فإن قلت وما الغربة ق

رفة حلكم ن املعش عحلق من الدهاملقصود وغربة عن احلال من حقيقة النفوذ فيه وغربة عن ا
ذر حلطانه ت سحتفإن قلت وما االصطالم قلنا نعت وله يرد على القلب فيسكن  االصطالم

إبقاء احلال شخاص وأيف  املكر فإن قلت وما املكر قلنا إرداف النعم مع املخالفة وقد رأيناه
ن الشبل بلسعود ابو أ مع سوء األدب وهو الغالب على أهل العراق وما جنا منه يف علمنا إال

 ائد الق عوسيد وقته وإظهار اآليات والكرامات من غري أمر وال حد وهي عندنا خر
 الرهبة. ثل هذهممن  كرامات إال أن يقصد هبا املتحدث التحدث بالنعم ولكن متنع العارفني
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هبة لعلم ورتقلب الاطن فإن قلت وما الرهبة قلنا رهبة الظاهر لتحقيق الوعيد ورهبة الب
 الثواب لنفس يفبة التحقيق أمر السبق ولكن بعد سبق الرغبة فإن قلت وما الرغبة قلنا رغ

مكني قلنا ما التوفإن قلت  ورغبة القلب يف احلقيقة ورغبة السر يف احلق وهو مقام التمكني
ما قلناه  يه إىلن فعندنا هو التمكن يف التكوين وعند اجلماعة حال أهل الوصول وعدلنا حن

 ىك مك لك اك ُّٱوعدلت اجلماعة إىل قوله تعاىل  [29الرمحن:] َّ اك يق ىق يف ىف ُّٱوله تعاىل لق
 وهذه اآلية أيضا تعضدنا فيما ذهبنا إليه فالتمكني يف [41فاطر:] َّيل ىل مل  يك

ن مقام ناقص ألكثريند اعفإن قلت فما التلوين قلنا تنقل العبد يف أحواله وهو  التلوين أوىل
فإن قلت وما  جوماهل ات ألنه موضع التشبه باملطلوب لإلنسان وسببهوعندنا هو أكمل املقام

لت وما قة فإن بواداهلجوم قلنا ما يرد على القلب بقوة الوقت من غري تصنع منك عقيب ال
رح تموجب  ح أوالبوادة قلنا ما يفجأ القلب من الغيب على سبيل الوهلة إما موجب فر

ن أنوار ما ثبت ملنا فإن قلت وما اللوامع ق لوامع ولكن مع كوهنا بواده البد أن يتقدمها
يد تطلع التوح نوارأفإن قلت وما الطوالع قلنا  التجلي وقتني وقريب من ذلك بعد الطوالع

فإن قلت وما  وائحالل على قلوب أهل املعرفة فتطمس سائر األنوار عند ما حتكم على األسرار
وعندنا هي  القوم ا عندالسمو من حال إىل حال هذ الظاهرة من لألسراراللوائح قلنا ما يلوح 

ي من أحوال سلب وهة الما يلوح للبصر إذا مل يتقيد باجلارحة من األنوار الذاتية ال من جه
 ام ُّٱغيوب ار والألسراأهل املسامرة فإن قلت وما السمر قلنا خطاب احلق للعارفني من عامل 

حملادثة فإن قلت وما احملادثة يف اوهو خصوص  [194-193]الشعراء: َّ ىن نن من زن  رن مم
و فرع عن وسى وهة ملقلنا خطاب احلق للعارفني من عباده من عامل امللك كالنداء من الشجر

 املشاهدة.
فإن قلت وما املشاهدة قلنا رؤية األشياء بدالئل التوحيد وتكون أيضا رؤية احلق يف 

كاشفة وقد قيل تتلوها املكاشفة األشياء وتكون أيضا حقيقة اليقني من غري شك وهي تتلو امل
فإن قلت وما املكاشفة قلنا حتقيق األمانة بالفهم وحتقيق زيادة احلال وحتقيق اإلشارة اليت 
تعطيها احملاضرة فإن قلت وما احملاضرة قلنا حضور القلب بتواتر الربهان وعندنا جماراة األمساء 

لت وما التخلي قلنا اختيار اخللوة فإن ق بينها مبا هي عليه من احلقائق يف وقت التخلي
فإن قلت وما التجلي قلنا ما  واإلعراض عن كل ما يشغل عن احلق طلب التجلي باجليم

ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب بعد الستر فإن قلت وما لستر قلنا كل ما سترك عن ما 
مع نتائج يغنيك وقيل هو غطاء الكون وقد يكون الوقوف مع العادات وقد يكون الوقوف 

فإن قلت وما السحق قلنا  فناؤك يف عينه بعد حتكم السحق األعمال ما مل يغلب سلطان احملق
تفرق تركيبك حتت القهر ألجل الزاجر فإن قلت وما الزاجر قلنا واعظ احلق يف قلب املؤمن 

 لذهابفإن قلت وما الزمان قلنا السلطان فإنه قد حيول بينك وبني ا وهو الداعي حبكم الزمان
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فإن قلت وما الذهاب قلنا غيبة القلب عن حس كل حمسوس مبشاهدة حمبوبه كان احملبوب ما 
فإن قلت وما الفصل قلنا فوت ما ترجوه من حمبوبك وهو عندنا متيزك عنه  كان قبل الفصل

 بعد حال االحتاد الذي هو نتيجة اجملاهدة.
لى كل هلوى عافة لبدنية وخمالفإن قلت وما اجملاهدة قلنا محل النفس على املشاق ا

ا رياضة ضة قلنلرياحال ولكن ال يتمكن له خمالفة اهلوى إال بعد الرياضة فإن قلت وما ا
عبارة  لة فهياجلماألدب وهو اخلروج عن طبع النفس ورياضة الطلب وهي صحة املراد به وب

بده بسبب حلق لعيه اعن هتذيب األخالق النفسية وذلك عن علة فإن قلت وما العلة قلنا تنب
لنا كل قلطيفة ا الوبغري سبب وهو من عني اللطف وتسميه أهل الطريق اللطيفة فإن قلت وم

وقد يطلقون  لتفريدىل اإشارة دقيقة املعىن تلوح يف الفهم ال تسعها العبارة وهي املؤدية إ
ه من شرطعك ومفإن قلت وما التفريد قلنا وقوفك باحلق  اللطيفة على حقيقة اإلنسان

كم حن أجل ملسر التجريد فإن قلت وما التجريد قلنا إماطة السوي والكون عن القلب وا
 ة الوقفة اليتبه حالة تشالفترة فإن قلت وما الفترة قلنا مخود نار البداية احملرقة وهي حال

 وله.ن الفإن قلت وما الوقفة قلنا احلبس بني املقامني مع العصمة م للواقفني
سر العلم  ر قلناالس ه قلنا إفراط الوجد مبشاهدة السر فإن قلت ومافإن قلت وما الول

اإلشارة  اء ما يقع بهقة بإزحلقيبإزاء حقيقة العامل به وسر احلال بإزاء معرفة مراد اهلل فيه وسر ا
تلقاه صوص يجه خموفإن قلت وما الروح قلنا امللقي إىل القلب علم الغيب على  من الروح
إن قلت فلشاهد اكم وما النفس قلنا ما كان معلوما من أوصاف العبد حب فإن قلت منه النفس

يضبطه  ورة مالى صوما الشاهد قلنا ما تعطيه املشاهدة من األثر يف قلب املشاهد وهو ع
لى القلب عا يرد ملنا قالقلب من رؤية املشهود وعلى الشاهد يرد لوارد فإن قلت وما الوارد 

ي هو الذوهلي إتعمل وكل ما يرد على القلب من كل اسم  من اخلواطر احملمودة من غري
لكن بعد لعلة وم بافإن قلت وما حق اليقني قلنا ما حصل من العل يعطي أحيانا حق اليقني

 علم اليقني ء وبعدبتداافإن قلت وما عني اليقني قلت ما أعطته املشاهدة والكشف  عني اليقني
 ن اخلاطر فإناردة مالو ه الدليل الذي ال حيتمل الشبهفإن قلت وما علم اليقني قلنا ما أعطا

باين ولكن رو غري ان أقلت وما اخلاطر قلنا ما يرد على القلب والضمري من اخلطاب ربانيا ك
 من غري إقامة فإن أقام فهو حديث نفس فصاحبه مفتقر إىل النفس.

ا ألجل سلطان فإن قلت وما النفس قلنا روح يسلطه اهلل على نار القلب ليطفئ شرره
احلقيقة فإن قلت وما احلقيقة قلنا سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه بأنه الفاعل بك فيك 

فكأنه حال البعد فإن قلت وما البعد قلنا  [56هود:] َّيئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱمنك ال أنت 
اإلقامة على املخالفات وقد يكون البعد منك وختتلف باختالف األحوال فيدل على ما يعطيه 

فإن قلت وما القرب قلنا القيام بالطاعة وقد يطلق على حقيقة  ائن األحوال وكذلك القربقر
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قاب قوسني وهو قدر اخلط الذي يقسم قطري الدائرة فيشقها بقسمني وهو غاية القرب 
قلت فما احملو وما اإلثبات قلنا  املشهود وال يدركه إال صاحب إثبات ال صاحب حمو فإن

العبادات وإثبات املواصالت وأما احملو فرفع أوصاف العادة وإزالة العلة  اإلثبات إقامة أحكام
فإن قلت وما الذوق قلنا أول مبادي  وهو أيضا ما ستره احلق ونفاه وعنه يكون الذوق

فإن قلت وما الشرب قلنا الوسط من التجلي من مقام يستدعي  التجلي املؤدي إىل الشرب
فإن قلت  ي الري وقد يكون مزاج الشارب ال يقبل الريالري وقد يكون من مقام ال يستدع

 وما الري قلنا غايات التجلي يف كل مقام فإن كان املشروب مخرا أدى إىل السكر.
لت ق فإن لكبريافإن قلت وما السكر قلنا غيبة بوارد قوي مفرح يكون عنه صحو يف 

نا غيبة غيبة قلقلت وما الفإن  فما الصحو قلنا رجوع إىل اإلحساس بعد الغيبة بوارد قوي
 ر.حلضوالقلب عن علم ما جيري من أحوال اخللق لشغل احلس مبا ورد عليه من ا

لت قء فإن لفنافإن قلت وما احلضور قلنا حضور القلب باحلق عند غيبته فيتصف با
ء بقان قلت وما القاء فإالب وما الفناء قلنا فناء رؤية العبد فعله بقيام اهلل على ذلك وهو شبه

ارة إىل لنا إشقلفرق فإن قلت وما ا من عني الفرق شيءقلنا رؤية العبد قيام اهلل على كل 
ة إىل حق ا إشارقلن فإن قلت وما اجلمع خلق بال حق وقيل مشاهدة العبودة وهو نقيض اجلمع

 اهلل عند يفلكلية ك بافإن قلت وما مجع اجلمع قلنا االستهال بال خلق وعليه يرد مجع اجلمع
بامسه  إلهليةاضرة فإن قلت وما اجلمال قلنا نعوت الرمحة واأللطاف من احل ؤية اجلمالر

نعوت القهر  ل قلناجلالافإن قلت وما  اجلميل وهو اجلمال الذي له اجلالل املشهود يف العامل
ق يف ان احلوجد من احلضرة اإلهلية الذي يكون عنده الوجود فإن قلت وما الوجود قلنا

إن هوده وشه عن لقلت وما الوجد قلنا ما يصادف القلب من األحوال املغنية الوجد فإن 
غري وجد  وجد منة التقدمه التواجد فإن قلت وما التواجد قلنا استدعاء الوجد وإظهار حال

 .ألنس جيده صاحبه
ل هو جالوقلب فإن قلت وما األنس قلنا أثر مشاهدة مجال احلضرة اإلهلية يف ال

 يكون عنه اهليبة.اجلمال فإنه ال 
فإن قلت وما اهليبة قلنا هي مشاهدة مجال اهلل يف القلب وأكثر الطبقة يرون األنس 

فإن قلت وما البسط قلنا هو عندنا من يسع األشياء وال  والبسط من اجلمال وليس كذلك
وقيل هو حال الرجاء وقيل هو وارد توجبه إشارة إىل قبول ورمحة وأنس وهو  شيءيسعه 

فإن قلت وما القبض قلنا حال اخلوف يف الوقت ووارد يرد على القلب توجبه  لقبضنقيض ا
فإن  إشارة إىل عتاب وتأديب وقيل أخذ وارد الوقت وهاتان احلالتان قد توجدان ألهل املكان
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قلت وما املكان قلنا منزلة يف البساط ال تكون إال ألهل الكمال الذين حتققوا باملقامات 
 ها إىل املقام الذي فوق اجلالل واجلمال فال صفة هلم وال نعت.واألحوال وجازو

ن تقيد ساء ملوامل قيل أليب يزيد كيف أصبحت قال ال صباح يل وال مساء إمنا الصباح
كان إن املفشطح ببالصفة وال صفة يل واختلف أصحابنا يف هذا القول هل هو شطح أو ليس 

ي نادرة عوى وهة ودن كلمة عليها رائحة رعونفإن قلت وما الشطح قلنا عبارة ع اقتضاه له
ية لتزام العبودمر بان األعأن توجد من احملققني أهل الشريعة فإن قلت وما الشريعة قلنا عبارة 

ريده إظهارا مبا ي لويلفإن قلت وما عني التحكم قلنا حتدي ا الذي ال يكون معها عني التحكم
ملؤمن ويف ا قلب يفلذي نزعاج قلنا أثر الواعظ افإن قلت وما اال ملرتبته ألمر يراه فيزعجه

 .أصحاب األحوال التحرك للوجد واألنس
رطه شب ومن جتالافإن قلت وما احلال قلنا هو ما يرد على القلب من غري تعمل وال 

اخلالف بني  نا نشأمن هأن يزول ويعقبه املثل بعد املثل إىل أن يصفو وقد ال يعقبه املثل و
ن امه واشتقه مال بدوال قم األحوال فمن رأى تعاقب األمثال ومل يعلم أهنا أمثالطائفة يف دوا

 :يف ذلك أنشدواال واحللول ومن مل يعقبه مثل قال بعدم دوامه واشتقه من حال حيول إذا ز
 لييييييييو لييييييييم تحييييييييب مييييييييا سييييييييميج حيييييييياال

 

 وكييييييييييييييب مييييييييييييييا حيييييييييييييياب فقيييييييييييييين زاال 

 

فإن قلت وما  فهو املقام وقد قيل احلال تغري األوصاف على العبد فإذا استحكم وثبت
 املقام قلنا عبارة عن استيفاء حقوق املراسم على التمام وغاية صاحبه أن ال مقام وهو األدب

فإن قلت وما األدب قلنا وقتا يريدون به أدب الشريعة ووقتا أدب اخلدمة ووقتا أدب احلق 
اء عن رؤيتها مع فأدب الشريعة الوقوف عند مرامسها وهي حدود اهلل وأدب اخلدمة الفن

املبالغة فيها برؤية جمريها وأدب احلق أن تعرف ما لك وما له واألديب من كان حبكم الوقت 
فإن قلت وما الوقت قلنا ما أنت به من غري نظر إىل ماض وال إىل مستقبل  أو من عرف وقته

شروعة فإن قلت وما الطريق عندهم قلنا عبارة عن مراسم احلق امل هكذا حكم أهل الطريق
أماكنها ال يأتيها إال ذو  ئم ورخص يف أماكنها فإن الرخص يفاليت ال رخصة فيها من عزا

عزمية فإن كثريا من أهل الطريق ال يقول بالرخص وهو غلط فإنه يفوته حمبة اهلل يف إتياهنا فال 
أن يكون له ذوق فيها فهو كمثل الذي يقضي وال يتنفل دائما وهو غاية اخلطاء بل املشروع 

يتطوع فإن نقصت فرائضه كملت له من تطوعه وهو النوافل وإن مل ينتقص منها شيئا كانت 
له نوافل كما نواها وحيصل له ذوق حمبة اهلل إياه من أجلها فقد أبطل شرع اهلل من مل تكن 

مل يشرع له ومل يأذن به اهلل ه تامة مل جيز قضاؤها فقد شرع ماهذه حاله فإنه إن كانت فريضت
اهلل ما يكتبها له نافلة فإنه ما نواها وقد أساء األدب مع اهلل حيث مساها اهلل تطوعا وقال وأن 
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هذا قضاء فال حيصل له مثرة النوافل ألهنا غري منوبة وال ورد يف ذلك شرع أنه يكتب له ما 
 .نواه قضاء نافلة هذا هو الطريق الذي يكون فيه سفر القوم

ق أو بنفس لذكر حبىل باإذا أخذ يف التوجه إىل احلق تعافإن قلت وما السفر قلنا القلب 
ت وهو ملعقوالايف  كيف كان يسمى مسافرا فإن قلت وما املسافر قلنا هو الذي سافر بفكره

فإن قلت  لكل السالعاماالعتبار يف الشرع فعرب من العدوة الدنيا إىل العدوة القصوى وهو ا
 عينا. كان لهمل فات حباله ال بعلمه وهو العوما السالك قلنا هو الذي مشى على املقام

قام هلا لك املان ذكقال ذو النون لقيت فاطمة النيسابورية فما ذكرت هلا مقاما إال 
بارة عن عملراد النا قحاال وقد حيصل هذا للمراد واملريد فإن قلت وما املراد وما املريد 

بدة وأما ري مكان غواملقامات م اجملذوب عن إرادته مع هتيؤ األمر له فجاوز الرسوم كلها
 املريد فهو املتجرد عن إرادته.

السم وأما هلل باىل اإوقال أبو حامد هو الذي صح له األمساء ودخل يف مجلة املنقطعني 
مل تصرفه مشاق ودة واملريد عندنا فنطلقه على شخصني حلالني الواحد من سلك الطريق مبكاب

اد رادة ال املرق باإلتحقإرادته يف األشياء وهذا هو امل تلك املشاق عن طريقه واآلخر من تنفذ
ة هي منه وإرادولتمين دة افإن قلت وما اإلرادة قلنا لوعة يف القلب يطلقوهنا ويريدون هبا إرا

فإن  هلاجسسب االطبع ومتعلقها اخلط النفسي وإرادة احلق ومتعلقها اإلخالص وذلك حب
مونه السبب دا ويسئ أباخلاطر الرباين الذي ال خيط قلت وما اهلاجس قلنا اخلاطر األول وهو

وتعلق  لتناسبامن  األول ونقر اخلاطر فهذا قد بينا لك ارتباط املقامات واملراتب بضرب
غات ليف  بعضها ببعض وقليل من سلك يف إيضاحها هذا املسلك وهذا مساق املسلسل

ها شرح بأن منونهم عرضي اهلل العرب وهي طريقة غريبة أشار إليها إبراهيم بن أدهم وغريه 
 :ألفاظ اصطالح القوم فحصل من ذلك منها فائدتان

 .وفق املواهلل الواحدة معرفة ما اصطلحوا عليه والثاين املناسبات اليت بينهما
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 يف التوبة

 شعر
 االيتيييييييييييراف متييييييييييياب كيييييييييييب محقيييييييييييق

 رهللاييييي  اإللييييي  يييييين المخيييييالف م يييييب ميييييا

 مييييييييييييا ذا ك ييييييييييييير  ن ينيييييييييييياب مناليييييييييييي 

 خيييييييييالفمييييييييين ييييييييييين منتييييييييي  ينييييييييياب م

 

 وبييييييي  اإللييييييي  الحيييييييق يشييييييير  لييييييينرع 

 رهللاييييييي  اإللييييييي  يييييييين الموافيييييييق  ميييييييرع

 ال سيييييييييييما إن كنييييييييييج تعييييييييييرف سييييييييييرع

 مييييييييا ناليييييييي  إن كنييييييييج تارييييييييب قيييييييينرع

 

 َّ مم خم حم جم هل مل خل  حل  ُّٱاعلم أيدنا اهلل وإياك أن اهلل يقول 

 ىي مي خي ُّٱتعاىل  فأمر بالتوبة عباده مث لقنهم احلجة لو خالفوا أمره فقال [31النور:]
 يي ىي ُّٱىل وله تعاقليقولوا إذا سألوا ذلك أي لو تبت علينا لتبنا مثل  [118لتوبة:ا] َّيي
حاجه ليقول كرمك فهذا من باب تعليم اخلصم احلجة خصمه لي [6االنفطار:] َّ ٰر ٰذ

 ناس فهذا ممايع المجيعم بذلك إذا كان حمبوبا وجاء بلفظة اإلنسان باأللف والالم واإلغرار ل
اهلل  غري أن توبة ناقضهاا يممق هبم السعادة يف املال ولو ناهلم ما ناهلم يدلك على إن إرادة احل

 بالتوبة فهو ملطلوبانه مقرونة بعلي ألن من أمسائه االسم العلي وتوبة اخللق مقرونة بإىل أل
ون رجعوا العارفوسهم غايتها واجتمع احلق واخللق يف من من التوبة فهم رجعوا إليه من أنف

 ماء باهلل رجعوا إليه من رجوعهم إليه.إليه منه والعل
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 يف ترك التوبة

 متييييييييييييي  خالفتييييييييييييي  حتييييييييييييي  تتيييييييييييييوب

 فقيييييييييييييب لاتيييييييييييييائبين لقييييييييييييين حابيييييييييييييتم

 فمميييييييين  و إليييييييي  ميييييييين قيييييييين راعييييييييتم 

 فمييييييين ييييييييين اليييييييذي قييييييين ائيييييييج منييييييي  

 و سيييييييييما  اإللييييييييي  وييييييييي  التييييييييي  ليييييييييم 

 

 فتييييييييييرك التييييييييييوب ييييييييييي ذن بالشييييييييييرون 

 يييييييييييييين إنراك الحقيييييييييييييائق بيييييييييييييالورون

 ولييييييييي  سييييييييوى المسييييييييون والمسييييييييون

 يييييييييييين العبييييييييييين إلييييييييييي  بيييييييييي  وميييييييييين

 تييييييييييزب مولييييييييييوفة بسيييييييييينا الواييييييييييون

 

 مي خي ُّٱوهو  [4احلديد:] َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱاعلم وفقك اهلل أنه من كان صفته 
 [218الشعراء:] َّ رن مم ام  يل  ُّٱو [1العلق:] َّ مم ام يل ىل مل ُّٱ [54فصلت:] َّهي

فال يتوب  [85الواقعة:] َّ مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ ُّٱ [16ق:] َّ ىن من خن  حن جن يم ُّٱ
 يبصر هذا القرب والشعور علم إمجايل قطعي إن مث مشعورا به لكن ال إال من ال يشعر وال

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 

املنادي ألنه ال ينادي إال من يسمع وهو مسعك فال تسمع إال به  فإىل أين أتوب إن نادى فهو
  حل  ُّٱفما فقدته يف ندائه إياك هذا حد العلم الصحيح وهلذا مل يأمر بالتوبة إال املؤمنني فقال 

بغري ألف حلكمة أخفاها يعرفها العامل وال يشعر هبا  [31النور:] َّ حم جم هل مل خل
قال أيها املؤمنون وهي بغري األلف هي هويته قرأها  املؤمن فهي باأللف هاء التنبيه إذا

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 

انظروا  [13احلديد:] َّ ىئ نئ ُّٱكونه  ملن كان يف ظلمة  َّ مئ زئ ُّٱالرجوع ألنه قال 
إىل موجدكم وهو النور الذي به الظهور فإذا رأيتم النور كشف لكم عنكم فعلمتم أنه أقرب 
إليكم م ن ُكم  ولك ن  ال ُتب ص ُروَن لعدم النور فلما حصلت هلم املعرفة هنا هبذا القدر مل تصح 

التائب على احلقيقة والعبد حمل ظهور فكان هو   َّ ىي مي خي ُّٱمنهم توبة عندهم أهنم تائبون 
وهو لفظ املبالغة إذ  [118التوبة:] َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱمث قال   َّييُّٱالصفة ولذلك قال 

فالتوبتان له من   َّييُّٱوالثانية من قوله   َّ ىي مي خي ُّٱكانت له التوبة األوىل من قوله 
م سار وهذا حك [17االنفال:] َّ خن حن جن  يم ىم مم خم ُّٱكل عبد فهو التواب ال هم 

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 
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الواسطة إىل التوبة املشروعة إال الرجوع من حال املخالفة إىل حال املوافقة أعين خمالفة أمر 
 موافقة أمرها ال غري.

ما هلا حجاب لكشف وا اوالتوبة من التوبة هي الرجوع منه إليه به فالتوبة من التوبة هل
على  لربهانب باوصاحبها مسؤول ألنه تربأ من الدعوى هبا أعين بالدعوى وكل مدع مطال

لها فلها ديها حميع صحة دعواه فاملكمل من يثبت التوبة حيث أثبتها احلق وملن أثبتها وال
هم يف ربة وغألهنا حالة  َّ مظ حط ُّٱرجال يقومون هبا وهلا رجال حيكمون هبا وهم 

رباء هم ب فالغغري املوطن الذي فيه ولدوا فال غرب ير جع إىل أهله إال الغائب والغائب
هدا شامن أهله م من كانهم فالتائبون فاحملبة من اهلل هلم حمبة أهل الغائب إذا ورد عليهم غائب

ه وعه إىل موطنحه برجلفر له يف حال غربته مل يفرح به لنفسه فإنه غري فاقد له وإمنا فرحه به
 ه حلبه لنفسهن يبغضغض مفهو فرح موافقة كمحبة احملبوب حملبه ألهنا عني حبه لنفسه وهلذا يب

بوب على إليه يف كل حال من خالف ووفاق فهو مقبول حم [222البقرة:] َّ جخ مح جح مج ُّٱ
أعظم يف وحملبة ايف  حال وإذا كانت التوبة حتب ألجل الوصلة فاملتصل ال يتصل فهو أشد كل

دوم هلا لربانية ال يقيقة ااحل اللذة وهو املعرب عنه بترك التوبة ومن رأى أن األمر اإلهلي واتساع
توبة فإهنا  وال يكرر فال تصح [29الرمحن:] َّ اك يق ىق يف ىف ُّٱحال معني وال ينبغي ولذلك 

ال فرجوع  فال وع وال يكون رجوع إال من مفارقة ألمر يرجع إليه واحلق على خالفهرج
 توبة.

وطنه مبا ملا تغرب األمر عند احملجوبني عن م [123هود:] َّ  يل ىل مل يك ُّٱوقوله 
ل ا الفعليه هذإلو نظرمت لرأيتم من نسبتم  َّ  يل ىل مل يك ُّٱادعوه فيه لنفوسهم قيل هلم 

مر إليكم من دعواكم إن األ [74البقرة:] َّ خص حص  مس خس حس ُّٱتم منكم إمنا هو اهلل ال أن
 إذ ال هناية إحاطة وال وهو هلل فاألصل إنه ال رجوع وأن األمر يف مزيد إىل ما ال هناية له

احلكم  نه هذاعزول لواجب الوجود فال هناية للممكنات إذ هو اخلالق دائما وال يصح أن ي
ا يقتضي ترك تاب مما الكفنفيه حمال فكل باب من أبواب هذألنه ما ال يثبت نفيه إال بإثباته 

 .يلحيتمل التطو نه الرا ألما أثبتناه يف الباب الذي قبله فهو كالذيل له فهو منه فنسوقه خمتص
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وما يتعلق به من المسائل ومقداره في مراتب العلوم وما يظهر منه  في معرفة علم المتهجدين
 109 ................................................................................. من العلوم في الوجود

 109 ...................................................... تعريف المتهجد ما له من األسماء اإللهية

إن هللا ال يقبض  :وقوله  ﴾ىه مه جه ين﴿في سبب نقص العلوم وزيادتها وقوله تعالى 

 112 ........................ ض العلماءالعلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بقب

 112 ............................................................................. مراتب العلم وأطواره

في العلم العيسوى ومن أين جاء وإلى أين ينتهي وكيفيته وهل تعلق بطول العالم أو بعرضه 
 116 .................................................................................................. أو بهما

 116 .................................................................................. بيان علم الحروف

 118 ......................................... في معرفة ثالثة علوم كونية وتوالج بعضها في بعض

 118 ................................................................................. ذكر العشق الكوني

 120 ............................................................................ العشق في العلم اإللهي

 122 .................................... في معرفة علم منزل المنازل وترتيب جميع العلوم الكونية

 122 ........................................................................................ منزل التنزيه

 124 ................... في معرفة أقطاب الرموز وتلويحات من أسرارهم وعلومهم في الطريق

 124 ........................................................ ذكر الرموز واأللغاز عند أهل الطريقة

 128 ................ في معرفة أقطاب "صل فقد نويت وصالك" وهو من منزل العالم النوراني

 128 .................................................................... مناصلهاذكر منازل الصالة و

في معرفة سر سلمان الذي ألحقه بأهل البيت واألقطاب الذين ورثه منهم ومعرفة أسرارهم
 ........................................................................................................... 132 

 137 ......................................... من األقطاب الركبان في معرفة الطبقة األولى والثانية
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 140 .......... في معرفة شخص تحقق في منزل األنفاس فعاين منها أمورا أذكرها إن شاء هللا

 143 ............................... محمدي ولم ينله من األقطابفي معرفة من اطلع على المقام ال

 143 .........................................................ذكر ما يتعلق بالرسالة والنبوة والوالية

 145 .................................................................... في معرفة رجال الحيرة والعجز

 147 ................................ في معرفة العناصر وسلطان العالم العلوي على العالم السفلي

 153 ............................................. في معرفة بقاء الناس في البرزخ بين الدنيا والبعث

 158 ......................................................... في معرفة القيامة ومنازلها وكيفية البعث

 160 ..................................... في معرفة الجنة ومنازلها ودرجاتها وما يتعلق بهذا الباب

 166 ................................. معرفة سر الشريعة ظاهرا وباطنا وأي اسم إلهي أوجدها في

 169 .......................................... في معرفة ال إله إال هللا محمد رسول هللا وهو االيمان

 170 ....................................................................... الخمس ذكر أركان اإلسالم

 173 .................................................................................... في أسرار الطهارة

 174 .................................................................. ذكر الطهارة الحسية والمعنوية

 174 ....................................................................................... أنواع الطهارة

 177 ........................................................................باب االغتسال ليوم الجمعة

 178 ........................................................................ باب مس الجنب المصحف

 180 ........................................................................ أبواب الطهارة من النجس

 184 ................................................................ في معرفة أسرار الصالة وعمومها

 184 .................................. بيان إضافة الصالة إلى هللا والمالئكة والناس وتفسير ذلك

 186 .................................................. االعتبار في أول وقت صالة المغرب وآخره

 188 ........................................ فصل بل وصل في األوقات المنهي عن الصالة فيها

 189 ............................................................... فصل بل وصل في صفات األذان

 189 .......................................................................... اعتبار الباطن في ذلك

 190 .............................................................. فصول في الشروط في هذه العبادة

 191 ...................................................... فصل بل وصل في حد العورة من المرأة

 192 ................................... فصل بل وصل فيما يجزي المرأة من اللباس في الصالة

 192 ................................................................................. االعتبار في ذلك

 193 ............................................. وصل في اعتبار قراءة فاتحة الكتاب في الصالة

 202 .................................................................................. ذكر تشهد العارف

 205 ......................................................... فصل بل وصل في السجود في الصالة

 206 ................. فصل بل وصل فيما يقول المصلي بين السجدتين في الصالة من الدعاء

 208 ......................................................... فصل بل وصل في القنوت في الصالة

 208 ........................................................................ االعتبار في هيئة الجلوس

 208 ................................................ فصل بل وصل في الجلسة الوسطى واألخيرة
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 210 ........................................................................ االنتهاض من وتر صالته

 210 ...................... فيما يضع في األرض إذا هوى إلى السجود اعتبار أهل هللا في ذلك

 210 ..................................................................... في السجود على سبعة أعظم

 213 ........................................................................................ فصول األحوال

فصل بل وصل في ذكر ما وقع من االختالف في صالة الجماعة واختلفوا في صالة 
 213 ............................. ماعة هل هي واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة؟الج

فصل بل وصل فيمن صلى وحده ثم أدرك الجماعة أو صلى في جماعة ثم إنه أدرك 
 214 ....................................................................................... جماعة أخرى

 214 .............................................................. وصل في اعتبار ذلك في النفس

 216 ............................................................................ وصل في فصل الوقت

 216 ................................................................................. االعتبار في ذلك

 217 .................. وصل في فصل الشروط المختصة بيوم الجمعة في الوجوب والصحة

 218 ............. وصل في فصل اختالف القائلين بوجوب الخطبة في المجزي منها ما حده

 219 .......................................... وصل في فصل ما يقرأ به اإلمام في صالة الجمعة

 219 ............................................................. وصل في فصل الغسل يوم الجمعة

 221 ................................................................ وصل بل فصل في آداب الجمعة

 222 ............................................. وصول بل فصول صالة السفر والجمع والقصر

 223 ..................................................................... وصل في فصل صالة الوتر

 224 .............................................................................. وصل في االعتبار

 224 .............................................................................. وصل في االعتبار

 224 ............................................................................... اعتبار هذا الفصل

 226 ................................................................ صل في فصل قيام شهر رمضانو

 226 ................................................................... وصل االعتبار في هذا الفصل

 228 .................................................................... وصل في فصل صالة الكسوف

 228 ......................................................................................وصل االعتبار

 231 ............................................................. وصل اعتبار الصالة في االستسقاء

 232 ............................................................... وصل اعتبار الوقوف عند الدعاء

 232 ........................................................... وصل اعتبار رفع األيدي عند الدعاء

 232 ........................................................................... وصل في إقامة الصالة

 236 ........................................................................ وصل في اختالف الصالة

 240 .............................................................................................. باب الزكاة

 240 ................................................................................... في أسرار الزكاة

 240 ........................................ ألموال واألنفسوصل إيضاح في فرض الزكاة في ا

 241 ................................................................ وصل في بيان فال تزكوا أنفسكم
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 243 .................................................................... االعتبار فيما تجب فيه الزكاة

 244 ................................................................... وصل متمم في زكاة حقوق هللا

 245 ...................................................................... وصل في فصل زكاة الفطر

 245 ..................................................................................... اعتبار الفطر

 246 ............................................................. وصل في فصل المسارعة بالصدقة

 247 ............................................ صلة أولي األرحام وأن الرحم َشْجنَةٌ من الرحمن

 248 ............................................................ المعطي يأخذ منهتصدق اآلخذ على 

 248 ................................................................ معرفة من هما أبوا نفس اإلنسان

 249 ........................................................ المتصدق بالحكمة على من هو أهل لها

 249 ............................................................................. العلم اللدني والمكتسب

 250 .............................................................................. بين العبودية والحرية

 250 ................................................... إعطاء الطيب من الصدقات عن طيب نفس

 252 ........................................................................... في فصل إخفاء الصدقة

 252 .............................................................................. حاجة النفس إلى العلم

 253 ......................................................... العلم الموهوبأخذ العلماء باهلل من هللا 

 254 ............................................................................. وصل في تسمية المال

 254 .............................................. تقسيم الناس في الصدقات المعطي منهم واآلخذ

 254 ............................................................................ االعتبار في ربح المال

 256 ...................................................................................... في أسرار الصوم

 257 ........................................................................ بيان ما يتضمنه هذا الخبر

 258 ............................................ الصوم الواجب الذي هو شهر رمضان لمن شهده

 258 ............................................................... وصل في فصل وقت النية للصوم

 259 ................................................... ن الجنابة للصائموصل في فصل الطهارة م

 259 .................................... وصل في فصل صوم المسافر والمريض شهر رمضان

فهل  وصل في فصل من يقول إن صوم المسافر والمريض يجزيهما في شهر رمضان
 260 ...................................................................... الفطر لهما أفضل أم الصوم

 260 .....وصل في فصل هل الفطر الجائز للمسافر هل هو في سفر محدود أو غير محدود

 260 ........................................ دا في قضاء رمضانوصل في فصل من أفطر متعم

 261 ............................... وصل في فصل تبييت الصيام في المفروض والمندوب إليه

 262 .......................................................... وصل في فصل في وقت فطر الصائم

 263 ................................................................ وصل في فصل صيام سر الشهر

 264 ........................................ وصل في فصل في حكمة صوم أهل كل بلد برؤيتهم

 269 ..............................................................................من شوال صيام الستة

 270 ........................................................ غرر الشهر وهي الثالثة األيام في أوله
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 272 .......................... من جعل الثالثة األيام من كل شهر ] صوم أيام الثالثة البيض [

 273 ........................................................................... صيام اإلثنين والخميس

 274 .................................................................................. صيام يوم الجمعة

 276 ....................................................... سالمصيام داود ومريم وعيسى عليهم ال

 277 ............................................................................... متى تكون ليلة القدر

 280 ........................................... وصل في فصل ما يكون عليه المعتكف في نهاره

 281 ......................................................................................... الحج وأسراره

 284 ....................................... وصل في االستطاعة بالنيابة مع العجز عن المباشرة

 285 .......................................................................... وجوب الحج على المرأة

 286 .......................................................................... وصل في فصل اإلحرام

 286 ............................................................................. حكاية الشبلي في ذلك

 287 ..................................................................... وصل فيما يتعلق بحج المرأة

 289 .. وصل في فصل اختالف العلماء في المحرم إذا لم يجد غير السراويل هل له لباسها

 290 ........................................................................... وصل في فصل المتمتع

 291 .................................................................................... تفريع في التمتع

 292 ........................................................... وصل في فصل الركوع بعد الطواف

 295 ........................................................... وصل في فصل وقت جواز الطواف

 295 .......................................................................................... تحرير ذلك

 296 .................................................................... وصل في فصل األذان بعرفة

 296 ................................................................... وصل في فصل الجمعة بعرفة

 297 .......................................................... توقيت الوقوف بعرفة في يومه وليلته

 299 .................................................................... وصل في فصل رمى الجمار

 301 .......... [189]البقرة: َّمث هت مت خت حت هبجت مب  خب  ُّٱ قوله تعالى

أن يكون متعمدا  وصل في فصل اختالفهم هل من شرط من وجبت عليه الفدية بإماطة األذى
 302 .............................................................................أم الناسي والمتعمد سواء

 303 .......................................... وصل في فصل اختالفهم في توقيت اإلطعام والصيام

 305 ................................................ حديث في الحث على المتابعة بين الحج والعمرة

 308 ...................................................................... لمرأة في وجههاحديث إحرام ا

 309 .................................................................................................. أحاديث

 309 ....................................................................... ال حج لمن لم يتكلم :حديث

 309 ............................................................ ما يبدأ به الحاج إذا قدم مكة :حديث

 310 .................................................... إلحاق اليدين بالرجلين في الطواف :حديث

 311 .............................................................. حديث أين يكون البيت من الطائف
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 311 ............................................................... حديث في االضطباع في الطواف

 312 ......................................................... السجود على الحجر عند تقبيله :حديث

 312 ...................................................................... حجر األسودسواد ال :حديث

 313 ................................................................. شهادة الحجر يوم القيامة :حديث

 314 ........................................................................... نحر البدن قائمة :حديث

 316 ........................ ذكر ألقاب الرجال الذين ال يحصرهم وال يقيدهم أمد ومنهم المالمية

 316 ................................................................................. الذاكرون هللا كثيرا  

 318 ......................................... ن هللا وال شيء معه "؟" كا سؤال: ما معنى قوله 

 320 ............................................................................... سؤال: ما بدء األسماء؟

 323 ............................... سؤال: فما سبب علم القدر الذي طوى عن الرسل فمن دونهم؟

  ................................................................................................. 325آدم 

 325 .......................................................................... ؟ سؤال ما صفة آدم 

 326 .................................................................................... سؤال ما توليته؟

 328 ...................................................سؤال ما فطرته يعني فطرة آدم أو اإلنسان؟

 330 ................................................................................................... الفطرة

 330 .................................................................................. سؤال ما الفطرة ؟

اه بشرا؟  330 ............................................................................... سؤال ِلَم سم 

 332 ................................................... سؤال بأي شيء نال التقدمة على المالئكة ؟

 333 .................................منها ؟ منها وكم لمحمد  سل سوى محمد سؤال كم للر

 335 ................................................................... ذكر الحديث النبوي وما يتعلق به

 335 .................................................................................. سؤال ما الحديث؟

 335 ................................................................................... سؤال ما الوحي؟

 336 ........................................................................ ؟سؤال ما كالمه للموحدين

 337 .......................................................................... سؤال ما المقام المحمود؟

 339 .................................................... حظوظ األنبياء من النظر إليه سبحانه وتعالى

 339 ................................ وحظوظ األنبياء عليهم السالم؟ سؤال كم بين حظ محمد 

 340 .................................................................................... ذكر أسهم العبودية

 340 .......................................................... ؟سؤال ما يقتضي الحق من الموحدين

 341 ............................................................. ؟سؤال عن الحق المقتضي ما الحق

 342 .............................................................................. ؟ سؤال وماذا بدؤه

 343 .................................................................. ؟سؤال أي شيء فعله في الخلق

 345 ................................................................................ كيف خص  ذكر الوجه

 345 .............................................................................. سؤال ما مبتدأ الحمد؟

 346 ................................................................................. سؤال ما السجود ؟
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 347 .................................................................................. ؟ سؤال ما بدؤه

 348 ................................................................................... سؤال ما اإلزار؟

 348 ................................................................................... سؤال ما الرداء؟

 349 ..................................................................................... سؤال ما الكبر؟

 349 ............................................................................... ؟سؤال ما تاج الملك

 350 .................................................................................... سؤال ما الوقار؟

 351 .................................................................. سؤال وما صفة مجالس الهيبة؟

 351 ....................................................................... سؤال ما صفة ملك اآلالء؟

 354 ............................................................................. ذكر صفات ملك الضياء

 354 .................................................................. صفات ملك الضياء ؟ سؤال ما

 355 ........................................................................... ؟سؤال ما شراب الحب

 357 ............................................................................. ؟سؤال ما كأس الحب

 358 ...................................................................................... ؟سؤال من أين

 359 ......................................... ؟سؤال ما شراب حبه لك حتى يسكرك عن حبك له

 360 ....................................................... ؟سؤال كيف صار األلف مبتدأ الحروف

 361 ...................................................... ؟سؤال كيف كرر األلف والالم في آخره

 361 .................................. سؤال من أي حساب صار عددها ثمانية وعشرين حرفا؟

 362 .......................................................... ؟سؤال ما قوله خلق آدم على صورته

 364 .......................................................................................... تأويل بسم هللا

 364 ..................................................................... ؟سؤال ما تأويل قول بِْسِم هللا

 364 .............................................................................. سؤال قوله آل محمد؟

 366 ...................................................................... تعريف المصطلحات الصوفية

 376 ............................................................................................... في التوبة

 377 ......................................................................................... في ترك التوبة

 379 ................................................................................................. الفهرس

 
 


