
















 يف معرفة اخللوة 

أخلووووون أهوووووو أك ووووون أ لووووو أ ووووو أ    ووووو أ

أإذاأكحكووووووو أ وطوووووودأاوووووو ن أا و ا  وووووو أ

أنلوووونألوووو أ كوووو أ وووودأ وطوووو  أ  وووو أ وطوووو  أ

أ

أنلووووونأكووووو  أ  ووووو  ألووووو أ  ووووو أن ن  ووووو  

أ ووووووو  أ وووووووونيأالخلووووووو أ ووووووو اأ ه ووووووو   

أل وووو   أه ووووو أ ووووون اأ لوووو أوووووو أ   ووووو   

أ

ته يف سه ذكر نف: من ذكرين يفاعلم وفقنا اهلل وإياكم أن اخللوة أصلها يف الشرع
لوة من اخليتض فهذا حديث إهلي صحيح نفسي ومن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منه.
 :واجللوة وأصل اخللوة من اخلأل الذي وجد فيه العامل

أ ووووووووو أخوووووووواأنلوووووووو أ  وووووووو أ ووووووووو أخووووووووا

أ

أ  ووووووودأ   ووووووو أحكو ووووووو أحكووووووو أالوووووووها 

أ

ان ربنا قبل ك أين . وسئل رسول اهلل معه شيءكان اهلل وال  وقال رسول اهلل 
لقضية اوقضى  خللقاأن خيلق خلقه قال كان يف عماء ما فوقه هواء وما حتته هواء مث خلق 

 املنازل بأهلها وسيفرغ من أشياء مث يعمر [29الرمحن:] َّ اك يق ىق يف ىف ُّٱوفرغ من أشياء وهو 
 إىل األبد.

سعه معه فيه يفال  ذاتهاخللوة أعلى املقامات وهو املنزل الذي يعمره اإلنسان وميلؤه ب
 عه وال يدخلهلذي وساعبد غريه فتلك اخللوة ونسبتها إليه ونسبته إليها نسبة احلق إىل قلب ال

ته ونسبة يه بذاهر فوفيه غري بوجه من الوجوه الكونية فيكون خاليا من األكوان كلها فيظ
خلأل الذي عامل ا الوأصل اخللوة يف القلب إىل احلق أن يكون على صورته فال يسع فيه سواه

نور حلق بامسه الى له ا جتلمثمأله اهلباء وهو جوهر مظلم مأل اخلأل بذاته  شيءمأله العامل فأول 
سه هر لنفد فظفانصبغ به ذلك اجلوهر وزال عنه حكم الظلمة وهو العدم فاتصف بالوجو

ان اإلنس ل اهلله أهبذلك النور املنصبغ به وكان ظهوره به على صورة اإلنسان وهبذا يسمي
لكبري كلها العامل اائق الكبري وتسمى خمتصره اإلنسان الصغري ألنه موجود أو دع اهلل فيه حق

حلق اصورة  على فخرج على صورة العامل مع صغر جرمه والعامل على صورة احلق فاإلنسان
 .وهو قوله إن اهلل خلق آدم على صورته

 حج  مث هت مت خت حت ُّٱوملا كان األمر على ما قررناه لذلك قال تعاىل 
فاإلنسان عامل  لكن يعلم القليل من الناس [57غافر:] َّ جس مخ جخ مح جح مج
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صغري والعامل إنسان كبري مث انفتحت يف العامل صور األشكال من األفالك والعناصر واملولدات 
فكان اإلنسان آخر مولد يف العامل أوجده اهلل جامعا حلقائق العامل كله وجعله خليفة فيه 

ورة موجودة يف العامل فذلك اجلوهر اهلبائي املنصبغ بالنور هو البسيط فأعطاه قوة كل ص
 حف جف  مغ  ُّٱوظهور صور العامل فيه هو الوسيط واإلنسان الكامل هو الوجيز قال تعاىل 

ليعلموا أن اإلنسان عامل وجيز من العامل حيوي على اآليات  [53فصلت:] َّ حق مف خف
وة آيات العامل قبل آيات نفسه ألن العامل قبله فأول ما يكشف لصاحب اخلل اليت يف العامل

مث بعد هذا يريه اآليات اليت أبصرها يف العامل يف   َّ خف حف جف  مغ  ُّٱكما قال تعاىل 
نفسه فلو رآها أوال يف نفسه مث رآها يف العامل رمبا ختيل أن نفسه رأى يف العامل فرفع اهلل عنه 

امل كالذي وقع يف الوجود فإنه أقدم من اإلنسان هذا اإلشكال بأن قدم له رؤية اآليات يف الع
وكيف ال يكون أقدم وهو أبوه فأبانت له رؤية تلك اآليات اليت يف اآلفاق ويف نفسه أنه احلق 

فاآليات هي الدالالت له على أنه احلق الظاهر يف مظاهر أعيان العامل  ال غريه وتبني له ذلك
إنه ما مث مجلة واحدة وهلذا متم تعاىل يف فال يطلب على أمر آخر صاحب هذه اخللوة ف

على التجلي فيه   َّ خم ُّٱمن أعيان العامل   َّ حم جم هل مل خل حل جل ُّٱالتعريف فقال 
والظهور وليس يف قوة العامل أن يدفع عن نفسه هذا الظاهر فيه وال أن ال يكون مظهرا وهو 

لنور وهو ظهور احلق فيه الذي املعرب عنه باإلمكان فلو مل يكن حقيقة العامل اإلمكان ملا قبل ا
واإلحاطة  [54فصلت:] َّ هي ُّٱمن العامل   َّ مي خي حي ُّٱمث متم وقال  تبني له باآليات

فإن اإلحاطة به متنع من  الشيءفيكون الظاهر احمليط ال ذلك  الشيءتستر ذلك  بالشيء
وح وهو العامل يف احمليط كالروح للجسم واحمليط كاجلسم للر الشيءظهوره فصار ذلك 

 الواحد شهادة وهو احمليط الظاهر واآلخر غيب وهو املستور هبذه اإلحاطة وهو عني العامل.
وملا كان احلكم للموصوف بالغيب يف الظاهر الذي هو الشهادة وكانت أعيان 
شيئيات العامل على استعدادات يف أنفسها حكمت على الظاهر فيها مبا تعطيه حقائقها 

احلق فقيل عرش وكرسي وأفالك وأمالك وعناصر ومولدات  فظهرت صورها يف احمليط وهو
وأحوال تعرض وما مث إال اهلل فاحلق من كونه حميطا كبيت اخللوة لصاحب اخللوة فيطلب 
 صاحب اخللوة فال يوجد فإن البيت حيجبه فال يعرف منه إال مكانه ومكانه يدل على مكانته

تاب ال اخللوة املعهودة عند أصحاب اخللوات فقد أعطيتك مرتبة اخللوة اليت نريد يف هذا الك
ودرجاهتا ألف وسبع وستون درجة فظهر يف الدرجات صورة الوترية وإذا مل يعمر اخلأل إال 
العامل فهو يف خلوة بنفسه هذا أصله مث إنه ملا انصبغ بالنور كان يف خلوة بربه وبقي يف تلك 

ما وال بغري ذلك فالعارف إذا عرف ما ذكرناه اخللوة إىل األبد ال يتقيد بالزمان ال بأربعني يو
عرف أنه يف خلوة بربه ال بنفسه ومع ربه ال مع نفسه فريى من حيث أثره يف احمليط به 
بالصور اليت ظهر هبا احمليط نفسه بنفسه ومن حيث تعدد أعيانه رأى منه به وكانت كل عني 
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كما اختلفت صورة اإلنسان  مغايرة لصاحبتها ولذلك اختلفت صور العامل وإن كان واحدا
يف نفسه وإن كان اإلنسان واحدا فيده ما هي رجله ورأسه ما هو صدره وعينه ما هو أذنه 
وال لسانه وال فرجه وعقله ما هو فكره وال خياله فهو متنوع متعدد العني بالصور احملسوسة 

حيث أحديته  واملعنوية ومع هذا يقال فيه إنه واحد ويصدق ويقال فيه كثري ويصدق. فمن
نقول رأى نفسه بنفسه ومن حيث كثرته نقول رأى بعضه ببعضه فتكلم بلسانه وبطش بيده 
وسعى برجله واستنشق بأنفه ومسع بإذنه ونظر بعينه وختيل خبياله وعقل بعقله فهذا كثري وما 
مث إال هو فمن حصل له هذا العلم كما قررناه كان صاحب خلوة ومن حرمه فليس بصاحب 

قد تبني لك أن احلق بالعامل والعامل باحلق فهويته عني اجملموع كما إن اجملموع هو خلوة ف
اإلنسان بغيبه وشهادته ونطقه وحيوانيته فهو واحد يف الكثرة وكثري يف األحدية فاخللوة من 
املقامات املستصحبة دنيا وآخرة إىل األبد من حصلت له ال تزول فإنه ال أثر بعد عني وأما 

عروفة املعهودة فليست مقاما وال تصح إال حملجوب وأما أهل الكشف فال تصح هلم اخللوة امل
خلوة أبدا فإهنم يشاهدون األرواح العلوية واألرواح النارية ويرون الكائنات ناطقة أكوان 
ذاته وأكوان بيت خلوته فهو يف مأل كما هو يف نفس األمر فإذا أخذ اهلل عن بصره هذه 

حليوان واجلماد واملالئكة وعامل الصمت من عامل الكالم وعامل املدركات وفصل بني ا
السكون من عامل احلركات وحيب أن خيلو بربه حىت ال يشغله عنه نطق كون وال حركة 
كون فمنهم من يطلب اخللوة ملزيد علم باهلل من اهلل ال من نظره وفكره وهذا أمت املقاصد فإنه 

 مه جه ين ُّٱهو غاية كمال العمل واهلل يقول له مأمور بذلك والعمل على األمر اإلهلي 
  فمن حتدث يف خلوته يف نفسه مع كون من األكوان فما هو يف خلوة. [114طه:] َّىه

لست فرتك قال بعضهم لصاحب خلوة اذكرين عند ربك يف خلوتك فقال له إذا ذك
ضر حي ره حىتفإنه ال يذك قوله تعاىل أنا جليس من ذكرين. معه يف خلوة ومن هنا تعرف

ن غري من كان ه وإاملذكور يف نفسه إن كان املذكور ذا صورة يف اعتقاده أحضره يف خيال
تضبط  إلنسانامن  عامل الصور أو ال صورة له أحضرته القوة الذاكرة فإن القوة الذاكرة

ل شكاصورة من األلقوة املا بهاملعاين والقوة املتخيلة تضبط املثل اليت أعطتها احلواس أو ما ترك
فمن شرط  هال بإالغريبة اليت استفادت جزئياهتا من احلس البد من ذلك ليس هلا تصرف 

وهو تصور  خليايلاذكر اخللوة يف هذا الطريق الذكر النفسي ال الذكر اللفظي فأول خلوته ال
يذكر هبا فرؤية  ا أولفظة الذكر من كونه مركبا من حروف رقمية ولفظية ميسكها اخليال مسع

القليب  الذكر ومن ن يرتقي إىل الذكر املعنوي الذي ال صورة له وهو ذكر القلبمن غري أ
اد بصور ا املرمعرف ينقدح له املطلوب والزيادة من العلوم وبذلك العلم الذي انقدح له ي

م ا رأى وهو عليعلم ماء فاملثل إذا أقيمت له وأنشأها احلس يف خياله يف نوم ويقظة وغيبة وفن
 .التعبري للرؤيا
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 يف تقوى احلجاب والسرت

أوووووووووو أ  فووووووووودأالطووووووووو  أ وووووووووذا أالوووووووووذ أأأأأأأأأأأأأ

أإذاأك ووووووووووووو أ ووووووووووووون أ ل ووووووووووووو أ ووووووووووووو  أأأأأأأأأأأأأ

ألووووووووونأ  وووووووووءأالطووووووووو  أهووووووووو ا أالو ووووووووو  أأأأأأأأأأأأأ

أل وووووووووو جأووووووووووو أ وووووووووو جأ  وووووووووو جأطووووووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أنأالحأن وووووووووو أالحوووووووووو أ وووووووووودأطوووووووووو   أأأأأأأأأأأأأ

أ وووووووواأ وووووووو  أال وووووووو    أ  ووووووووو أ وووووووو  أأأأأأأأأأأأأ

أوووووووووو أ فلووووووووو أأأأأأأأأأأأأأكوووووووووو أ خووووووووو  أال فوووووووووج

أأل وووووووووووووجأ وووووووووووووذاأ  فووووووووووووودأالو فووووووووووووودأأأأأأأأأأأأأ

أ

أ  لوووووووووووو أك أالطوووووووووووو  أووووووووووووو أ وطوووووووووووو أ

أ هكووووووودأ لووووووو أوووووووو أ ووووووو  أ ووووووودأكوطووووووو 

أووووووووو أرهووووووووجأك أ   ووووووووءأ وووووووودأ وطوووووووو 

أ ووووووووووووو   أ ووووووووووووو أ   ووووووووووووودأر طووووووووووووو 

أ ووووووووودأهووووووووو   أنر ووووووووو أن ووووووووودأاوطووووووووو 

أه فلووووووووووووووووو أوووووووووووووووووو أذا أكنأحطووووووووووووووووو 

أكوووووووووذاأ خووووووووو  أالحووووووووويأوووووووووو أحطووووووووو 

أكو فووووووووووودأالاووووووووووو    أوووووووووووو أوطووووووووووو 

أ

 [15املطففني:] َّ مك لك اك يق  ىق يف ُّٱوإياك أن اهلل تعاىل قال اعلم أيدنا اهلل 
: "إن هلل سبعني حجابا من نور وظلمة لو كشفها ألحرقت سبحات وجهه ما وقال 

 خن  حن جن يم ُّٱفانظر ما ألطف هذه احلجب وما أخفاها فإنه قال  أدركه بصره من خلقه".
يف هذا القرب العظيم وما  مع وجود هذه احلجب اليت متنعنا من رؤيته [16ق:] َّ ىن من

 زب رب يئ ىئ  نئ مئ ُّٱنرى هلذه احلجب عينا فهي أيضا حمجوبة عنا وقال تعاىل 
نعم يا ربنا ما نبصرك وال نبصر احلجب فنحن خلف حجاب احلجب  [85الواقعة:]َّمب

وأنت منا مبكان الوريد أو أقرب إلينا منا وهذا القرب هو سبب عدم الرؤية منا أن تتعلق بك 
ال يرى نفسه فكيف يراك وأنت أقرب إلينا من أنفسنا فغاية القرب حجاب كما اإلنسان 

وإمنا العجب الذي قصم الظهر وحري العقل قولك وعلمنا إن اهلل يرى يف  غاية البعد حجاب
مث  [4احلديد:] َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱوقولك  [14العلق:] َّ يم ىم مم خم حم ُّٱقولك توبيخا وتنبيها 

نا وبينك من كونك موصوفا بالسبحات الوجهية الحترق ما قلت إنك لو رفعت احلجب بين
أدركه بصرك بسبحات وجهك وبالنور صح ظهور العامل وهو وجوده فكيف يعدم من 
حقيقته اإلجياد هنا هي احلرية مث إنه على األمرين أدخلت نفسك حتت حكم التحديد وهذا 

رية وما لنا إال حس وعقل فباحلس ينكره ما جعلته فينا من القوة العقلية الناظرة بالصفة الفك
ما ندرك وبالعقل ما ندرك فقد وقع احلد إن كنت خلف احلجاب فأنت حمدود وإن كنت 

فأنت أقرب إىل نفي   َّ هي مي خي ُّٱأقرب إلينا من احلجاب فأنت حمدود وإن كنت 
 وبينكاحلد فلماذا أدخلت نفسك يف احلد مبا أعلمتنا به من احلجب احلائلة بينك وبيننا بيننا 

        حارت العقول وما خاطب إال العقول ونصب أدلتها متقابلة فما أثبته دليل نفاه آخر
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وأي غفر  [155االعراف:] َّحن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق ُّٱ
اختربت   َّ خك حك جك مق ُّٱحريا إذ ترجم عنا بقوله  أشد من هذا جزى اهلل عنا موسى 
إليك الدليل موضوع ليدل على واضع ال يدل على حقيقة عبادك باألدلة وما مث دليل يوصل 

واضعه فما رأينا بعد السرب والتقسيم وما أعطاه الكالم القدمي إال أن تكون أنت عني احلجب 
وهلذا احتجبت احلجب فال نراها مع كوهنا نورا وظلمة وهو ما تسميت به لنا من الظاهر 

اهلل عني احلجاب عليه النوري من االسم الظاهر والباطن وقد أمرتنا أن نتقي اهلل فإن مل يكن 
 والظلمي من االسم الباطن وإال كنا مشركني وقد ثبت أنا موحدون فثبت أنك عني احلجاب

فما احتجبنا عنك إال بك وال احتجبت عنا إال بظهورك غري أنك ال نعرف لكوننا نطلبك 
ظاهر بذلك االسم وال بتلك من امسك كما نطلب امللك من امسه وصفته وإن كان معنا غري 

الصفة بل ظهور ذايت فهو يكلمنا ونكلمه ويشهدنا ونشهده ويعرفنا وال نعرفه وهذا أقوى 
دليل على أن صفاته سلبية ال ثبوتية إذ لو كانت ثبوتية ال ظهرته إذا ظهر بذاته فما نعرف أنه 

نت عني ذاته وكنا نعرفه هو إال بتعريفه فنحن يف املعرفة مقلدون له وكانت صفاته ثبوتية لكا
بنفس ما نراه ومل يكن األمر كذلك فدل على خالف ما يعتقده أهل النظر وأرباب الفكر 

وهذا األمر أدانا إىل أن نعتقد يف املوجودات على  الصفاتني من املشبهة من أرباب العقول
ليه من تفاصيلها أن ذلك ظهور احلق يف مظاهر أعيان املمكنات حبكم ما هي املمكنات ع

االستعدادات فاختلفت الصفات على الظاهر ألن األعيان اليت ظهر فيها خمتلفة فتميزت 
املوجودات وتعددت لتعدد األعيان ومتيزها يف نفسه فما يف الوجود إال اهلل وأحكام األعيان 

لالتصاف بالوجود فهي ال هي يف الوجود ألن  مهيئةإال أعيان املمكنات  شيءوما يف العدم ال
ظاهر أحكامها فهي وال عني هلا يف الوجود فال هي كما هو وال هو ألنه الظاهر فهو ال

ا أنا ما هو أنا والتميز بني املوجودات معقول وحمسوس الختالف أحكام األعيان فال هو في
ة ردها الربهان ونفاها وأوجدها العيان وأثبتها قمغازلة رقيقة وإشارة دقي هو ،وال هو ما هو
ما شئت فقد أنبت لك عن األمر ما هو فما أخطأ معتقد يف اعتقاده وال جهل فقل بعد هذا 

 :منتقد يف انتقاده
أأأ ووووووووووو ألوووووووووو أإالأ أنالكوووووووووون أحوووووووووو   أأأأأأأأأأأ

أأأأأأأأ ووووووو أال لوووووو أإالأال  ووووووجأهوووووو  أ     وووووو أأأأأأ

أنأووووووووو لدأووووووووو جأ  وووووووو أ لووووووووودأننا  أأأأأأأأأأأأأ

أ

أنأوووووووووو ألووووووووو أإالأ أنالكووووووووون أ ووووووووو   أ

أ أر  ووووووو أكطووووووو   هفووووووونلدأ ووووووو  دأ ووووووو

أطوووون أ وووو  أكنال  أ ووووذاأالووووو جأح  وووو 

أ
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 يف الزهد

أالز وووووووووووو أ وووووووووووو  أوحلووووووووووووجأنوحلووووووووووووجأ

أالأن وووووووووون أل   وووووووووو أأاوووووووووود نال وووووووووو  أ

أ ووووودأالز ووووو أ   ووووو  أاألوووووون أنوووووو ألوووووو أ

أ

أنوحلووووووووووجأ  ز وووووووووو أ ز وووووووووو  أاز وووووووووو  

أنلوووووووو ألطوووووووو  أ وووووووودأالاوووووووو    أ حووووووووو 

أ  ووووووووووو أالوحفووووووووووو أر وووووووووووو أالأ  حووووووووووو 

أ

لطلب د يف االزهل يف امللك فالزهد ال يكون إال يف احلاصل يف امللك والطلب حاص
 قدم له يف د أو اللزاهازهد ألن أصحابنا اختلفوا يف الفقري الذي ال ملك له هل يصح له اسم 

لو مل حيصل وصيلها  حتيفهذا املقام فمذهبنا أن الفقري متمكن من الرغبة يف الدنيا والتعمل 
ملكه  يف ك الطلبفتركه لذلك التعمل والطلب والرغبة عنه يسمى زهدا بال شك وذل
كثرهم قال هلل فأهل اأحاصل فلهذا حددناه مبا ذكرنا ولقد فاوضت يف هذه املسألة مجاعة من 

را إهليا يها أثغبة فصاحب الذوق البد أن يرى لتركه طلب الدنيا والر بقولنا وسبب ذلك أن
تجلي اإلهلي يف ال أثر يف قلبه فلو مل يكن لألمر وجود عند اهلل واعتبار ما صح أن يكون له

إلهلي امقامه ال ففلنقل إن للزهد الذي ذكرناه مقاما وحا لصاحب هذا احلال وهو الصحيح
تنزيه عن صفة اليد بمطلق وهو زهده يف كل اسم إهلي حيول بينه وبني عبوديته والرباين مق

أما يف فيه ف زهودحكم هذا االسم عليه والرمحاين هو صرفه على ما يستحقه أعين هذا امل
وت من  اجلربيفأما ومللك من كونه مسلما فالزهد يف األكوان وهو احلجاب األبعد األقصى ا

حمسنا  ن كونهمكوت كونه مؤمنا فالزهد يف نفسه وهو احلجاب األدىن األقرب وأما يف املل
يس الزهد لألكرب ازيد يفالزهد يف كل ما سوى اهلل وهنا يرتفع احلجاب عند الطائفة قال أبو 

هدت يف زلثاين وم ام إين كنت زاهدا ثالثة أيام أول يوم زهدت يف الدنيا واليعندي مبقا
يد أن ال قلت أرفريد اآلخرة واليوم الثالث زهدت يف كل ما سوى اهلل فناداين احلق ماذا ت

 جهل مقام أيبولطريق هل اأريد ألين أنا املراد وأنت املريد وقد انتقد عليه هذا القول بعض أ
ملعترض ا قول أعين د تكلمنا على قصده هبذا القول وبينا فساد هذا القوليزيد يف ذلك وق

كشف  ه فإذالكشف وهو من املقامات املستصحبة للعبد ما مل ين عليه يف غري هذا املوضع
ن ق له وال يكويما خلهد فالغطاء عن عني قلبه مل يزهد وال ينبغي له أن يزهد فإن العبد ال يز

هل يف عني ل به جلقائخلق من أجله وهذا ال يصح كونه فالزهد من ا زاهدا إال من يزهد فيما
 ه فأين الزهدكاك عنالنفاحلقيقة ألنه ما ليس يل ال اتصف بالزهد فيه وما هو يل ال ميكنين ا

لزهدي املقام ذا اهفلنقل صاحب هذا احلكم هذا هو الزهد الذي يستحق هذا االسم ولنا يف 
 :نظم
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أأال  ووووووووووو أو ووووووووووو أنك ووووووووووو أالأ ووووووووووو   

أنطوووووووووو اهأ وطوووووووووو أ وووووووووون  أو  لوووووووووو أ

أ ووووووور  أالطووووووو اهأ وووووووزنجأكوووووووجأ  لووووووو أ

أاووو دأوووو أ ووو ن أالاوووويأح ووو أ    ووودأ

أ

أ  لز ووووووووووو أولوووووووووووجأ وووووووووووا دأالووووووووووون   

أه و وووووووءأوووووووو أ ووووووودأالكووووووون أوووووووو أكوووووووو 

أ  لز ووووووووووووو أ  ووووووووووووو أكل لووووووووووووو أالفووووووووووووو  

أهوووووووووووو لحك أ  وووووووووووو أكو لووووووووووووءأالو وووووووووووو 

أ

 فبمن ال باهللإلق يقول لو رأيت احلق مل تزهد فإن اهلل ما زهد يف اخللق وما مث خت
 جدا:تتخلق يف الزهد انظر إىل هذا املعىن فإنه دقيق 
أالز ووووووو أ ووووووو  أن ووووووو  أال ووووووو  أو لووووووون أ

أاأل ضأره وووووووو  أن وووووووونأال  وووووووودأ وووووووور  أ

أالأ ووووووو   أالحووووووو أه ل  وووووووو أ ر ووووووو أل ووووووو أ

أ  لز ووووو ألووووو يألووووو أ ووووودأال لووووو أو  هووووو أ

أ

أهر ووووو أوطووووو أوووووو أ ووووودأالكووووو أوفهووووونض 

أال ووووووو  أ  ووووووونأوحووووووو جأ  ووووووو أووووووووو نض

أنرووووووو أز ووووووو  أ  وووووووذاأاللوووووووو أ  ووووووو  ض

أ وووووو أك ووووووجأال وووووووءأوووووووو نضن  كوووووو أ 

أ

إىل  رجوعك عني اعلم أن ترك الترك إمساك والزهد ترك وترك الزهد ترك الترك فهو
مر لكن له طن األ باما زهدت فيه ألن العلم احلق ردك إليه واحلال يطلبه فما له حقيقة يف

عن  الزهد ترك حكم ما يف الظاهر فيصح هذا القدر منه وبقي هل يقع اإلمساك الذي هو
هو فرغبة   عنالرغبة يف املمسوك أو ال عن رغبة فاختلفت أحوال الناس فيه فمن أمسك 

ملقررة وقد اقدرة ت املزاهد أمني على إمساك حقوق الغري حىت يؤديها إىل أرباهبا يف األوقا
ئا يف نها شيماول يكون عن كشف وعلم صحيح بأعيان أصحاهبا وقد ال يكون غري أنه ال يتن

اجع رلواحد ن ان هبذه املثابة ومن أمسك عن رغبة يف املمسوك وهم رجالحق نفسه إذ كا
نبياء هم األوخر والرجل اآل بشيءعن مقام الزهد بال شك ملرض قام به يف نفسه فهذا ليس 

من املعرفة  إلمساكايف  والكمل من األولياء فأمسكوا باطالع عرفاين أنتج هلم أمرا عشقه مبا
هب ذمن  أرسل اهلل على أيوب رجل جراد ل وضعف يقنيوالتحلي بالكمال ال عن خب

غىن يل عن  قال الذا فهفسقط عليه فأخذ جيمعه يف ثوبه فأوحى اهلل إليه أمل أكن أغنيتك عن 
  جت هب مب ُّٱقل  األيفوما زهد من زهد إال لطلب األكثر فزهد  فانظر ما أعطته معرفته خريك
 هذا عنيفاآلخرة  دنيا إال حذرا أن يزرأهم يففأين الزهد فما تركوا ال [77النساء:] َّ حت

ا زهد يف الدنيله فالا حاالطمع والرغبة فيما يتخيل فيه أنه زهد وهذا هو مقام ترك الزهد وأم
 .وهلذا ال يثبت
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 يف معرفة أسرار اجلود وأصناف اإلعطاءات

أ  وووووووووو أال  وووووووووو  أكل وووووووووو  أالأ ح وووووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أهووووووو ل ن أ ووووووو أن ن  ووووووو أ ووووووودأ    ووووووو 

أأأأأأأأأأأأأأ

أنأه وووووووووو أ لوووووووووو أك وووووووووو ا   أ ط   وووووووووو أ

أهوووووجأ حووووو أو ووووو أ لووووو أالحف فووووو أو  ووووو 

أ

 فصل اجلود
ذب جد مثل ب وجعن اجلود صدر الوجود واجلود بفتح اجليم املطر الكثري وهو مقلو

ليت هي عيان ااأل وجبذ فحروفهما واحدة باالشتراك يف املعىن فمتعلق اجلود من احلق يف
تعدادها يه باسه علود من املظاهر على الظاهر ما جادت باملظاهر ظهوره فيها ومتعلق اجل

 امتنان ذايت ن احلقمود الذايت من الثناء باألمساء اإلهلية اليت كسبه جودها من وجودها فاجل
 اجلود إنه وهلم يفقعىن واجلود من األعيان ذايت ال امتناين فهذا الفرق بني اجلودين وهذا م

 .العطاء قبل السؤال
 فصل الكرم

 وسؤال حلالوأما عطاء الكرم فهو العطاء بعد السؤال وهو على نوعني سؤال با
ا رب ا رب يوم يباملقال فسؤال احلال عن كشف من الطرفني وسؤال املقال من العبد معل

وأمثال ذلك   َتْفِتنِّين ي الْخز  أعطين اْغِفْر ِلي ارمحين اهدين ارزقين اجربين عافين اعف عين ال ت  
 يل  ىل مل يك ُّٱ [14طه:] َّ جه ين ىن ُّٱ [60غافر:] َّ ىن ُّٱوسؤال احلق 
وكل طلب تصور من  [35االنعام:] َّ مس هث مث هت ُّٱ [9الرمحن:] َّ مم ام

ن ود تكواجل احلق يطلبه من عباده وهي الفرائض كلها فمن الكرم تؤدي الفرائض ومن
ر لة أخباكون ذلك نافوفإهنا من اجلود فهي تلحق بالفرائض  النوافل إال ملثل رسول اهلل 

 .[79االسراء:] َّ مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب ُّٱصادق قال تعاىل 
 فصل السخاء

ورد يف حديث النقاش يف مواقف القيامة اسم السخي على اهلل وهو مذكور يف هذا 
الكتاب يف باب اجلنة منه وأما عطاء السخاء فهو العطاء على قدر احلاجة وذلك عطاء 

 هب مب  هئ مئ هي ميُّٱخاء احلق قول موسى احلكمة فهو من امسه احلكيم فس
 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ [8الرعد:] َّ نث مث زث رث ُّٱ [50طه:]َّمت
وأما سخاء العبد فإعطاؤه  [21احلجر:] َّ رث يت ىت ُّٱ [27الشورى:] َّمت خت حت جت هب
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كل ذي حق حقه وإنصافه فلنفسه عليه حق وألهله عليه حق ولعينه عليه حق ولزوره عليه 
  حق.

 فصل اإليثار
اإليثار فليس للحق منه صفة إال بوجه بعيد يف ذكره سوء أدب بل ما هو حقيقة  أما

فتركه أوىل وما ذهب إليه إال من ال علم له وال أدب من أهل الشطح فلنقل إن اإليثار قد 
يكون عطاء حمتاج حملتاج وقد يكون على اخلصاصة ومع اخلصاصة أو توهم اخلصاصة وأما يف 

جلوهر الوجود خللق عرض من األعراض لتعقل اإلرادة بإجياده ال جانب احلق فهو إعطاؤه ا
بإجياد احملل فيوجد احملل تبعا ضرورة إذ من شرط وجود العرض وجود احملل واجلوهر حمتاج 
فيا أعطاه احلق من خلق العرض فيه إذ ال يكون له وجود إال بوجود عرض ما وسواء كان 

ريه أو غري مؤلف فهذا عطاء على خصاصة مع اجلوهر متحيزا أو غري متحيز ومؤلفا مع غ
خصاصة وأما على غري اخلصاصة فهو اتصاف العبد يف التخلق باألمساء اإلهلية واتصاف احلق 

 .يف نزوله بأوصاف احملدثات وهذا كله واقع قد ظهر حكمه يف الوجود وتبني
 فصل الصدقة

بد بإبقاء عينه يف فقد ذكرنا ذلك يف باب الزكاة وهي هاهنا تصدق احلق على الع
 ّٰ ُِّّٱالوجود وبإجياده أوال مع علمه بأنه إذا أوجده يدعي األلوهية ويقول 

والبد من إجياده ملا سبق يف العلم والصدقة من العبد على احلق فإن  [24النازعات:]َّرئ
العبد جيد يف نفسه عزة الصورة ومع هذا يقر بالعبودة لعزة اهلل وأيضا هي ما يظهر من احملامد 
احملدثة اليت ال تصح هلل إال بعد وجود احملدث وهو كل ما سوى اهلل وإمنا مسيت صدقة ألن 
       العبد املختار يف حمامد اهلل يف نفسه فإنه قال تعاىل يف حقه ملا بني له السبيل إىل سعادته

اقب فإنه ذو اختيار يف أفعاله وهلذا يصح منه القبول والرد ويع [3االنسان:] َّ مك لك خك حك ُّٱ
 .ويثاب وعلى هذا قام أصل اجلزاء من اهلل تعاىل لعباده

 فصل عطاء الصلة
نة من م شج"الرح تعاىل:وأما عطاء الصلة فهي لذوي األرحام حقا وخلقا يقول 

فالرمحن  للعبد بتهافنسبتها للحق نس الرمحن من وصلها وصله اهلل ومن قطعها قطعه اهلل".
 .رحم لنا وحنن رحم للرمحن
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 طاء اهلديةفصل ع
ق دية احلى فهوهو عطاء عن بيان وهلذا اشتركت يف حروف اهلدى ألنه باهلدى أهد

 رئ ّٰ ُّٱبه رللعبد نفسه وهدية العبد للحق رد تلك النفس إليه خبلعة تكسبه حمبة 
 .[31ال عمران:] َّزئ

 فصل عطاء اهلبة
وبية ال لربق اه حلوهو من احلق إعطاء لينعم ال يقترن معه طلب جزاء ومن العبد عمل

 للجزاء.
 فصل وأما طلب العوض

 يئ  ىئ نئُّٱ "أحبوا اهلل ملا يغذوكم به من نعمه". :قوله  فمن احلق وتركه
 مب  زب  ُّٱه ه اهلل بومن العبد هو ما يطلبه من اجلزاء على عمله الذي وعد [40البقرة:] َّرب
 .[72يونس:] َّيب ىب نب
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ن وأخذ يف معرفة الفتنة والشهوة وصحبة األحداث والنسوا

 اإلرفاق منهن ومىت يأخذ املريد اإلرفاق

أأالأ  وووووووحه أحووووووو ل أإ أك ووووووو أذاأحووووووو  أأأأأأأأأأأأ

أأأأأأنأاحوووووذ أووووووو أالو  ووووو أال و وووووو  أك أل وووووو أأأأأأأأ

أأأأنأاووووو ن أالووووو ويأ  حوووووذ   أ كووووو أ  كووووو أأأأأأأأأأ

أنأالأ ووووووو  أكخوووووووذاأ  فووووووو أوووووووو أاوووووووو ك أأأأأأأأأأأأ

أ

أنأالأ طوووووووووو  أنكوووووووووو أهوووووووووو  أواوووووووووو  اأ

أالفلووووو أالوووووذ أ وووووواأحكوووووو أرن ووووو أ لووووو 

أهطوووووووووو  أرلهوووووووووو أ وووووووووو أ هوووووووووو أ وووووووووووا

أإالأالوووووووذ أوووووووو أ  ووووووو جأ أرووووووو أكووووووووا

أ

    :  قال تعاىل تربهتاا اخاعلم أيدك اهلل أن الفتنة االختبار يقال فتنت الفضة بالنار إذ
أي اختربناكم هبما هل حتجبكم عنا وعما  [15التغابن:] َّٰى  ين ىن نن ُّٱ

 َّهل مل  خل  ُّٱأي حتري   َّ حل ُّٱ حددنا لكم أن تقفوا عنده وقال موسى 
ى صورته لقه عله بأن خومن أعظم الفنت اليت فنت اهلل هبا اإلنسان تعريفه إيا [155االعراف:]

صورة من ال س لهلريى هل يقف مع عبوديته وإمكانه أو يزهو من أجل مكانة صورته إذ لي
ال، ى الكمعل قإال حكم األمساء فيتحكم يف العامل حتكم املستخلف القائم بصورة احل

لنوافل ذا تقرب إىل اهلل باحيكيه عن ربه "إن العبد إ وكذلك من تأييد هذه الفتنة قول النيب 
احلديث،  الرجل"يد وأحبه فإذا أحبه كان مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وذكر ال
احلق ال ب يسعىوحلق وإذا علم العبد أنه هبذه املثابة يسمع باحلق ويبصر باحلق ويبطش با

ه املثابة هو هبذوحلق بنفسه وبقي مع هذا النعت اإلهلي عبدا حمضا فقريا ويكون شهوده من ا
من الشاب  التعجبته وكون احلق ينزل إىل عباده بالفرح بتوبتهم والتبشيش ملن يأيت إىل بي

رض وبامل أ عبدهن ظمالذي قمع هواه واتصافه باجلوع نيابة عن جوع عبده وبالظمِأ نيابة ع
ل ثر هذا النزوأه فما وهيتنيابة عن مرض عبده مع علمه مبا تقتضيه عزة ربوبيته وكربيائه يف أل
غي ئبا فيما ينبحلق نااامه يف جربوته األعظم وال يف كربيائه األنزه األقدم كذلك العبد إذا أق

 مقام ينعيغيب  ن الأللرب تعاىل يقول العبد ومن كمال الصورة اليت قال إنه خلقين عليها 
ا حاضرا  صفتنه إىلإمكاين ومنزلة عبودييت وصفة فقري وحاجيت كما كان احلق يف حال نزول

 مت زت رت ُّٱأنه بليه يف كربيائه وعظمته فيكون احلق مع العبد إذا وىف هبذه الصفة يثىن ع
من وطراره ه واضحيث مل تؤثر فيه هذه الوالية اإلهلية وال أخرجته عن فقر [30ص:]َّنت

ن الفتنة فسك فإحذر نيف التقريب انعكس إىل الضد وهو البعد من اهلل واملقت فاجتاوز حده 
 .باالتساع أعظم من الفتنة باحلرج والضيق
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شهوة هي والملشتاوأما الشهوة فهي آلة للنفس تعلو بعلو املشتهي وتستفل باستفال 
ة من جلزئية متولدالنفس اية وارادة اإللتلذاذ مبا ينبغي أن يلتذ به واللذة لذتان روحانية وطبيع

صال وبقي أطبيعة ن المالطبيعة وهي أمها والروح اإلهلي أبوها فالشهوة الروحانية ال ختلص 
سان التلذاذ اإلنصورة وبال من يلتذ به فال يلتذ إال باملناسب وال مناسبة بيننا وبني احلق إال

سان ال ن اإلنألك ذهان بكماله أشد اإللتذاذ فالتذاذه مبن هو على صورته أشد التذاذ، بر
 طبيعة يفالعشق وبة يسري يف كله اإللتذاذ وال يفىن يف مشاهدة شيء بكليته وال تسري احمل

ته وكل لى صورعنه ألروحانيته إال إذا عشق جارية أو غالما وسبب ذلك أنه يقابله بكليته 
 يعشقه إال ءيشيف  ىن يفيف العامل جزء منه فال يقابله إال بذلك اجلزء املناسب فلذلك ال ءشي

تذاذ ىن ووقع اإللق املعطاب يف مثله فإذا وقع التجلي اإلهلي يف عني الصورة اليت خلق آدم عليها
طلب ميت هي ة البالكل وسرت الشهوة يف مجيع أجزاء اإلنسان ظاهر وباطنًا، فهي الشهو

ا ذكرناه، ه ملفسنعن  العارفني الوارثني، أال ترى إىل قيس اجملنون يف حب ليلى كيف أفناه
جلنس فإن ن حب ا موكذلك رأينا أصحاب الوله واحملبني أعظم لذة وأقوى حمبة يف جناب اهلل

عك وبصرك كون مسيأن  الصورة اإلهلية أمت يف العبد من مماثلة اجلنس ألنه ال يتمكن للجنس
مت أق هو رك حببل يكون غايته أن يكون مسموعك ومدركك اسم مفعول وإذا كان العبد مد

 فلذته أعظم وشهوته أقوى فهكذا ينبغي ان تكون شهوة أهل اهلل.
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يف معرفة الفرق بني الشهوة واإلرادة وبني شهوة الدنيا وشهوة 

اجلنة والفرق بني اللذة والشهوة ومعرفة مقام من يشتهي 

ويشتهي ومن ال يشتهي وال يشتهي ومن يشتهي وال يشتهي 

 ومن يشتهي وال يشتهي

أ حك أأأأأأأأأأأأأ  أاإل ا  أطووووووووووووووووووووووووو  أوووووووووووووووووووووووووو

أأنأاالاووووووووو    أوووووووووو أال ه  ووووووووو أك ووووووووول أأأأأأأأأأأأ

أالأ وووووووووووو ح أكهووووووووووو اأ ه ووووووووووو أ ه  ووووووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أنأاالل وووووووووووووووذاذأ فطوووووووووووووووو أكحك وووووووووووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أ  وووووووووو ا أناأل  وووووووووو  أ  لوووووووووو أحف وووووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أأ   ووووودأال ز وووووجأنوووووو ألووووو أولووووو أطووووون أأأأأأأأأأأأ

أالن وووووووووووو أ ر  وووووووووووو أهكووووووووووووجأ  وووووووووووو ل أأأأأأأأأأأأأ

أوووووووووووزنهأ اوووووووووو  أك وووووووووو أأأأأأأأأأأأأ   وووووووووو   أالو

أكووووووووووو أال ه وووووووووو أ وووووووووو زر  أو هوووووووووون   أأأأأأأأأأأأأ

أ

أ  وووووووووو  أكووووووووووون أالك   وووووووووو  أهن فوووووووووو أ

أ وووووووو أااووووووو   أ ووووووو ل هءأو لووووووو أ رووووووو 

أ وووووووودأولكوووووووو أ وووووووودأالو ووووووووزل  أه  فوووووووو 

أ ووووووووودأكوووووووووجأون ووووووووون أه ووووووووو لءأك فووووووووو 

أ   ووووووووودألكوووووووووجأو ووووووووو أنا ووووووووو أحفووووووووو 

أووووووووووو أكن جأالولوووووووووو أال وووووووووونا أهحفوووووووووو 

أ هوووووووووووو نأ ل وووووووووووو أهخلفوووووووووووو أنهخلفوووووووووووو 

أ ووووووو   أوووووووو أ ووووووو ر   وووووووو أ  ووووووون أ 

أ  لكووووووووووجأإ أحففوووووووووو أ  هوووووووووو أ زروووووووووو 

أ

شتهي يملقام ااحب اعلم أيدك اهلل أن املتمكن الكامل والعابد أيضا من أهل اهلل ص
يقة حق ءشيويشتهي لكماله فيعطي كل ذي حق حقه فإنه يشاهد مجعيته ففيه من كل 
 حلق يفا عنيبوصاحب احلال صاحب فناء ال يشتهي وال يشتهي ألنه ال يشهد سوى احلق 

هول ال نه جمألتهي حال فناء عن رؤية نفسه فال يشتهي ألن احلق ال يوصف بالشهوة وال يش
ي ألن  يشتهيب اليعرف غري ربه ال تعرف األكوان وال نفسه لغيبته بربه عن الكل فهو غ

قت فهو له خل لنعموالزاهد ال يشتهي ويشتهي فإن ا العلم باملشتهى من لوازم هذا احلكم
يتناوهلا ت له فا خلقحجبا موضوعة فينفر منها فال يشتهيها وهي تشتهيه لعلمها بأهنيراها 

 بنعمه عصي اهلليلذي االزاهد جودا منه عليها وإيثارا إذا كان صاحب مقام واملخلط الكاذب 
تراه يقوم  تهي منا تشيشتهي وال يشتهي فيشتهي لغلبة الطبع عليه وال يشتهي ألن النعم إمن

 .كر املنعم على ما أنعم اهلل به عليهحبقها وهو ش
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 ة متعلقها الطبيعي انيةمث اعلم أن الشهوة إرادة طبيعية مقيدة واإلرادة صفة إهلية روح
ناسب ما سب واململنايزال معدوما وهي أعم تعلقا من الشهوة فإن كل حقيقة منهما تتعلق با

ىل غري أمر إميال  سانوجد اإلن يشركها يف األصل فال تتعلق الشهوة إال بنيل أمر طبيعي فإن
ند ه فال خيلو عبالعلم ق وطبيعي كميله إىل إدراك املعاين واألرواح العلوية والكمال ورؤية احل

شهوة علق التذلك هذا امليل أما أن مييل إىل ذلك كله بطريق االلتذاذ عن ختيل صوري ف
علق تة وإن طبيعفعل الوميلها ألجل الصورة فإن اخليال إذا جسد ما ليس جبسد فذلك من 

ه من التجرد لى حالال عذلك امليل بغري هذا التخيل احلاصل بل يبقى املعاين واألرواح والكم
وة ال مدخل ن الشهة ألعن التقييد وضبط اخليال له بالتخيل فذلك ميل اإلرادة ال ميل الشهو

 بوبا أو غريحمملراد ك الذكان  ادة تتعلق بكل مراد للنفس والعقلهلا يف املعاين اجملردة فاإلر
ل حليوانية وحملنفس اوة احمبوب والشهوة ال تتعلق إال مبا للنفس يف نيله لذة خاصة وحمل الشه

صور يلة تتعلق بتذة متخا لاإلرادة النفس الناطقة والشهوة تتقدم اللذة باملشتهى يف الوجود وهل
هي واللذة املشت صولحفس قبل وجود املشتهي فتلك اللذة مقارنة هلا يف الوجود فتوجد يف الن

ليس للذة فقي امقارنة لوجود حصول املشتهي يف ملك املشتهي فتزول شهوة التحصيل وتب
أو يظهر له  دث لهحيطبع عني الشهوة عني اللذة لفنائه حبصول املشتهي وبقاء اللذة غري إن ال

لذة هلا  هوة الش هذهعن كمون غيب إهلي شهوة أخرى تتعلق ببقاء املشتهي دائما ال تنقطع ف
لبقاء بزمان ان جدد ء فإفإن البقاء دائما غري حاصل مطلقا فال يتناهى األمر وال يوجد البقا

ة مقارنة فاللذ جوداخمصوص ومقدار معني فذلك البقاء املشتهي يكون للشهوة لذة حبصوله مو
 .حلصول املشتهي خاصة ال تتأخر عنه وال تتقدمه بوجود عني ووجود خيال

شهوة الدنيا فال تقع هلا لذة إال باحملسوس الكائن وشهوة اجلنة يقع هلا اللذة وأما 
باحملسوس وباملعقول على صورة ما يقع باحملسوس من وجود األثر الربزخى عند نيل املشتهي 
املعقول سواء وال أعين باجلنة أن هذه الشهوة اليت هذا حكمها ال توجد إال يف اجلنة املعلومة 

ا أعين حيث وجد هذا احلكم هلذه الشهوة الذي ذكرناه فهو شهوة اجلنة سواء يف العموم إمن
وجد يف الدنيا أو وجد يف اجلنة وإمنا أضفناها إىل اجلنة ألهنا تكون فيها لكل أحد من أهل 

والشهوة هلا نسبة واحدة إىل عامل امللك  اجلنة ويف الدنيا ال تقع إال آلحاد من العارفني
امللكوت وهلا مقامات وأسرار وهي الدرجات بقدر ما حلروف اسم الشهوة  ونسبتان إىل عامل

من العدد باجلمل الكبري بالتعريف وهو الشهوة وبالتنكري وهو شهوة وباالتصال بكالم فتعود 
هاء السكت تاء فلها عدد التاء وعدد اهلاء يف حال التنكري والتعريف فامجع األعداد بعضها 

ذلك فهو قدر درجات ما يناله صاحب ذلك املقام وال يعترب فيه  إىل بعض فما اجتمع لك من
إال اللفظ العريب القرشي فإنه لغة أهل اجلنة سواء كان أصال وهو البناء أو فرعا وهو اإلعراب 

وكذلك تعمل يف كل اسم مقام وهو قوهلم لكل إنسان  وغري العريب واملعرب ال يلتفت إليه
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من امسه نصيب وهلذا جاءت أمساء النعوت فال تطلب إال  من امسه نصيب ومعناه لكل موجود
أصحاهبا وهي زور على من تطلق عليه وليست له وهذا من أصعب املسائل فإن االسم 
إطالق إهلي فالبد من نصيب منه لذلك املسمى غري أنه خيفى يف حال مسمى ما ويظهر يف 

رباين رمحاين واملشتهي رباين آخر ومدرك ذلك عزيز وعلى هذا احلد اإلرادة فاملريد إهلي 
رمحاين خاصة واملسلم املؤمن احملسن هو املريد وصاحب الشهوة مسلم نصف مؤمن نصف 

 .حمسن ألنه مع اإلحسان املقيد بالتشبيه
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 يف خمالفة النفس

أخوووووووووووو ل أ وووووووووووونا أ   وووووووووووو أوحووووووووووووون أ

أالكوووووووجأ طووووووو  أ  ووووووو أوووووووو أ ووووووونأوللووووووو 

أك ووووووو أال ز وووووووزأ وووووووذ أنهووووووو جأ وووووووو   أ

أ

أن نا لوووووووووو أهر وووووووووو أنحوووووووووو  أالوف وووووووووو 

أ ل لوووووووو أطووووووووو  ألوووووووودأنك وووووووو أاوووووووو   

أ ووووووووووون أالف  وووووووووووو أناأل ووووووووووو  أاووووووووووو ن 

أ

ملخالفة وهي ا ليهاعاعلم أيدك اهلل أن خمالفة النفس هو املوت األمحر وهو حال شاق 
ن لو كا نعم نفسها فاملخالف عني املخالف وهذا من أعجب األمور أعين وجود املشقة

لنا ق حيث اهلل ذلك وحنن حبمد املخالف نفسا أخرى مل يكن التعجب من حصول املشقة يف
وجود  مع بنيفيج مبخالفتها ومل نقل ختالف باملقابل فقد يكون اخلالف مبا ليس مبقابل
يمة واعلم لفة عظملخاااخلالف وبني املساعدة وسيأيت يف الباب الذي بعد هذا الباب وفائدة 

هلا  أما إذا وقعتو غري ر الوأنه ال خيالف النفس إال يف ثالثة مواطن يف املباح واملكروه واحملظ
 ل مقربوعم لذة يف طاعة خمصوصة وعمل مقرب فهنالك علة خفية خيالفها بطاعة أخرى

طاعة تلك الذة بفإن استوى عندها مجيع التصرفات يف فنون الطاعات سلمنا هلا تلك الل
ىل ول إفالعد لعملاخلاصة وإن وجدت املشقة يف العمل املقرب اآلخر الذي هو خالف هذا ا

واملكروه  حملظورايف  الشاق واجب ألهنا إن اعتادت املساعدة يف مثل هذا أثرت يف املساعدة
عامل إلهلية يف الانيابة ن الوإمنا صعب على النفس املخالفة لكرمي أصلها وعلو منصبها فإ واملباح

لصورة لى اعاىل ع تهلا فتقول يف نفسها بيدي أزمة األمر ومالكه وال سيما وقد خلقين اهلل
لنفس عن هذه ا حجبتوفمخالفيت خمالفة احلق من هذا املقام يكون هلا املخالفة موتا أمحر 

نفس هي لل إمنااالتساع اإلهلي وعما خلقت له وعن العلم بأن الصورة ليست لكل نفس و
ة هلا ملخالفاانت الكاملة كنفوس األنبياء ومن كمل من الناس فلو كملت هذه النفس ما ك

فتها قرونان مبخاللفتح مد واإن لذة العرفان تعطيها احلياة اليت ال موت فيها فالوجوموتا أمحر ف
 .ينبغي أن ختالف فيه فافهم شيءيف كل 
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 يف معرفة مساعدة النفس يف أغراضها

أطووووووو   أالووووووو ويأإ  ووووووو أ وووووووويأالحووووووو أأأأأأأأأأأأ

أك  وووووووو أالحوووووووو أ وووووووودأالن وووووووون أ وووووووو ا أأأأأأأأأأأأأ

أأأأأأأألوووووو يأ   وووووودأطوووووونا أإ أك وووووو أ وووووو   أأأأأأ

أإ أ آ ووووووووووووووووودأهووووووووووووووووو أ و ووووووووووووووووودأك ا أأأأأأأأأأأأأ

أ

أنأ  وووووووووووووو ألوووووووووووووو أ وووووووووووووور  أ   وووووووووووووو أ

أ   وووووووووو أ وووووووووو له  ضأ  وووووووووو أالحه وووووووووو 

أ  ووووووونأ ووووووو  أاله  ووووووو أن ووووووونأالف  ووووووو 

أكنأ  وووووووووو  دأإل وووووووووو أ  وووووووووونأالو  وووووووووو 

أ

 ا مث اعلم أنلت عنهما زفخمالفتها عني مساعدهتا فإهنا هبا ختالفها فانتقلت منها إليها 
رض هلا و ما عضي ه هو جلب املنافع ودفع املضار والعرللنفس غرضني ذايت وعرضي فالذايت

وقد  لطبعامن جانب الشريعة وقد يكون من جانب الغرض وقد يكون من جانب مالءمة 
ب ال جانرب إيكون من جانب طلب الكمال فكلها يف الطريق الذي حنن بسبيله غري معت

ك ما هنت ه وبترفعلأمرت ب الشريعة خاصة فإهنا اليت وضعت األسباب الفاضلة اليت بفعل ما
ففصل الشارع  بصرهعن فعله وجبت السعادة وحصلت احملبة اإلهلية وكان احلق مسع العبد و

رضي فما  يه والخط فهلا مجيع ما يرضيه منها وما يسخطه من ذلك عليها إن فعلته وما ال س
اإلهلي  إللقاءلليس وكان مما يرضي اهلل فهو إلقاء ملكي ويف حق النيب إلقاء ملكي وإهلي 

ان مما يسخط وما ك رميمدخل يف األولياء األتباع مجلة واحدة أعين يف األحكام بتحليل أو حت
هبم تلبس  ني هلمصاحلاهلل فهو إلقاء شيطاين ال ناري فمن اجلن من يلقي اخلري يف قلوب ال
ين يف عينها ا ومزبب هلعظيم وامتزاج وحمبة فما كان مما يلقي الشيطان فهو ملذوذ للنفس وحم

ا  املال وكلتلذوذ يفمكنه ليف الوقت مر العاقبة يف املال وإلقاء امللك قد يكون مرا يف الوقت 
تعلق به من تفيما  لنفساحلالتني ال تقتضيهما النفس من ذاهتا فال ينبغي للعاقل أن يساعد ا
ارف فاملؤمن والعن ملؤمااألمور اليت تأمره هبا مما يقع له فيها غرض إما عرضي أو ذايت إال 

اعات ات الطلذوذيساعدها يف الغرض الذايت وهو كل ما تأمره به من املباح خاصة ومن م
نور ما ال له والور كنوأما العارف الذي احلق مسعه وقواه فيساعدها يف مجيع أغراضها فإنه 

 م إالذ ا ينسب إليهام"واجعلين نورا". ألن النفس  :يقول يف دعائه كان  ظلمة فيه ولذلك
ه وقد كذب مة عليحملربعد تصريفها آلتها يف املذموم وهو الظلمة فيقال قد اغتاب الغيبة ا

م ذ يتعلق هبا ملآلالت لى االكذب احملرم عليه وقد نظر النظر احملرم عليه وما مل يظهر الفعل ع
لعارف نا لهذا أحبت فلوالعارف قد وقع اإلخبار اإلهلي عنه بأن احلق مجيع قواه فذكر اآلال

 مساعدة النفس ملا هو عليه من العصمة يف ظاهره الذي هو احلفظ.
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 يف معرفة مقام املراقبة

أكووووووو أ ر هووووووو أ ل ووووووو أ ووووووودأكوووووووجأاووووووور أ

أ ووووووووووودأح ووووووووووون أن  هووووووووووو ألاووووووووووو ن أ

أ ووووووووووووو ذاأوووووووووووووو أك ووووووووووووو أكنا أ ووووووووووووو ا أ

أ

أ  وووووووووووونأطووووووووووووهح   أ ل وووووووووووو أ ر وووووووووووو  

أنلوووووووذاألووووووودأ ووووووودأكوووووووجأحووووووو جأ  ووووووو  

أالأكهووووووووووووووووووووووووو لدأنإ أذاأل   وووووووووووووووووووووووووو 

أ

 [52االحزاب:] َّ  ىك مك لك اك يق ىق ُّٱشرب قال تعاىل  املراقبة نعت إهلي لنا فيه
األرض وهو يعين السموات وهو العامل األعلى و [255البقرة:] َّمك لك خك ُّٱوهو قوله 

ري قائم عامل غسه والعامل األسفل وما مث إال أعلى وأسفل وهو على قسمني عامل قائم بنف
لصفات اهي ون وألوان بنفسه فالقائم بنفسه جواهر وأجسام وغري القائم بنفسه أكوا
هما  مل يوجد فيما فمىتفيه واألعراض فعامل األجسام واجلواهر ال بقاء هلما إال بإجياد األعراض

لثاين الزمان ايف  العرض الذي به يكون بقاؤها ووجودها تنعدم وال شك أن األعراض تنعدم
 ة كلما انعدمالسفليو ويةمن زمان وجودها فال يزال احلق مراقبا لعامل األجسام واجلواهر العل

كل  عدم يفن المنها عرض به وجوده خلق يف ذلك الزمان عرضا مثله أو ضده حيفظه به م
ا من عامل ا ذاتيتقارزمان فهو خالق على الدوام والعامل مفتقر إليه تعاىل على الدوام اف

عرب  يتئون الالش األعراض واجلواهر فهذه مراقبة احلق خلقه حلفظ الوجود عليه وهذه هي
 .[29الرمحن:] َّ اك يق ىق يف ىف ُّٱعنها يف كتابه إنه 

ومراقبة أخرى للحق يف عباده وهي نظره إليهم فيما كلفهم من أوامره ونواهيه ورسم 
هلم من حدوده وهذه مراقبة كربياء ووعيد فمنهم من وكل هبم من حيصي عليهم مجيع ما 

 زث رث يت ىت  نت  ُّٱله ومثل قو [18ق:] َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱيفعلونه مثل قوله 
 حط مض خض ُّٱ [181:ال عمران] َّ ىن من خن ُّٱوقوله  [12-11االنفطار:] َّ نث مث
وأما مراقبة  فهذه مراقبة احلق [74البقرة:] َّ  خس حس جس مخ جخ ُّٱ [12يس:] َّ مع جع مظ

العبد فهي على ثالثة أقسام الواحد منها ال يصح واالثنان يصح وجودمها من العبد أما املراقبة 
العبد ربه وال يعلم ذاته وال نسبته إىل العامل فال يتصور وجود هذه  فهي مراقبةاليت ال تصح 

املراقبة ألهنا موقوفة على العلم بذات املراقب بفتح القاف ومث طائفة أخرى قالت بصحة تلك 
 املراقبة فإن الشرع قد حدد كما ينبغي جلالله فهو معنا أينما كنا وهو َعَلى اْلَعْرش  اْسَتوى

 األرض يعلم سرنا وجهرنا وهو يف السماء كذلك وينزل إليها وهو الظاهر يف عني وهو يف
كل مظهر من املمكنات فقد علمنا هذا القدر منه فنراقبه على هذا احلد فمراقبتنا لألشياء هي 



19 
 

فمن الناس من قال ما رأيت شيئا إال رأيت اهلل  شيءعني مراقبتنا إياه ألنه الظاهر من كل 
 راقبة وآخر بعده وآخر معه أو آخر فيه فمثل هؤالء يصححون هذه املراقبة.قبله يعين امل

فهو يراقب رؤيته  [14العلق:] َّ يم ىم مم خم حم ُّٱواملراقبة الثانية مراقبة احلياء من قوله 
 ة.شروعوهي تراقبه فهو يرقب مراقبة احلق إياه فهذه مراقبة املراقبة وهي م

 ه فيها فيعملثار ربريى آونفسه الظاهرة والباطنة لواملراقبة الثالثة هي أن يراقب قلبه 
ه فيها ثار ربآريى لحبسب ما يراه من آثار ربه وكذلك يف املوجودات اخلارجة عنه يرقبها 

وهلذه املراقبة تعلق باحلق إذ  [53فصلت:] َّ حق مف خف حف جف  مغ  ُّٱمنها وهو قوله 
با عبد فيه مراقكون ال يالخللها وقت ال فاعل إال احلق واملراقبة دوام املراعاة حبيث أن ال يت

 ما يصلوصرك فاعلم ذلك وحتققه تعلم شؤون ربك يف نفسك وما يدركه من املوجودات ب
يث ك أو حكون إليه فكرك وعقلك وما يشهدك يف مشاهدتك وما تطلع عليه من الغيوب يف
لفرض ن اازية موكان ومن هنا تعرف خواطرك وللمراقبة جاءت املوازين الشرعية وهي مخس

 والندب واإلباحة واحلظر والكراهة.
ناء ء األبهي أم هلؤالف"إن للدنيا أبناء" وإذا كان هلا أبناء  :قال رسول اهلل  :وصل

 ذر عليهم إنمة واحلألمواومن عادة األم أن ترقب أبناءها ألهنا املربية هلم وهلا عليهم حنو 
د ة فتشتآلخرام من مشاهدة خري تؤثر فيهم ضرهتا وهي اآلخرة فيميلون إليها فتحفظه

ينا سواها فيها وما رأ نشأنا ليناإمث لتعلموا إن الدنيا هي الدار األوىل القريبة  مراقبتها ألحواهلم
اهلل وفيها  بة إىلملقرافهي املشهودة وهي احلفيظة علينا والرحيمة بنا فيها عملنا األعمال 

 اء اإلهلية.ظهرت شرائع اهلل وهي الدار اجلامعة جلميع األمس
"إذا قال أحدكم لعن اهلل الدنيا قالت الدنيا لعن اهلل أعصانا  :وهبذا قال رسول اهلل 

"، فهذا ابن عاّق هلا كيف لعنها وصرح بامسها والدنيا من حنوها على أبنائها مل تقدر أن لربه
م وشفقتها تلعن ولدها فقالت لعن اهلل أعصانا لربه وما قدرت إن تسميه بامسه فهذا حنو األ

على ولدها فيا عجبا فينا مل نقف عند ما أمرنا اهلل به من طاعته وال وفقنا وال وفينا ما رأيناه 
نعمت مطية املؤمن عليها يبلغ اخلري " من أخالق هذه األم وحنوها علينا وحمبتها وقال النيب 

ب هبم منها فوصفها بأن حذرها على أبنائها تذكرهم بالشرور وهتر "وهبا ينجو من الشر
وتزين هلم اخلري وتشوقهم إليه فهي تسافر هبم وحتملهم من موطن الشر إىل موطن اخلري وذلك 
لشدة مراقبتها إىل ما أنزل اهلل فيها من األوامر اإلهلية املسماة شرائع فتحب إن يقوم هبا 

ل قد وصفها بأحسن الصفات وجعلها حمال للخريات فينبغي أله أبناؤها ليسعدوا فهذا 
املراقبة أن يكون بدؤهم يف الدخول الكتساب هذه الصفة أن يرقبوا أحوال أمهم ألن الطفل 
ال يفتح عينيه إال على أمه فال يبصر غريها فيحبها طبعا ومييل إليها أكثر مما مييل إىل أبيه ألنه 
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ملا كان فإن قلت فلماذا تغار من اآلخرة قلنا  ال يعقل سوى من يربيه وبأفعاهلا ينبغي يقتدى
احلكم هلا وهي من الطاعة هبذه املثابة وليس لآلخرة هنا سلطان والذي يف اآلخرة هو يف 
الدنيا من اللذات واآلالم فالداران متساويتان فيصعب عليها أن يكون أبناؤها ينسبون إىل 
اآلخرة وما ولدهتم وال تعبت يف تربيتهم وبعد هذا كله فإن الناس نسبوا ما كانوا عليه من 
أحوال الشرور اليت عينها الشارع إىل الدنيا وهي أحواهلم ما هي أحوال الدنيا ألن الشر هو 
فعل املكلف ما هو الدنيا ونسبوا ما كانوا عليه من أحوال اخلري ومرضاة اهلل اليت عينها 
الشارع لآلخرة وهي أحواهلم ما هي أحوال اآلخرة ألن اخلري هو فعل املكلف ما هو اآلخرة 

ا أجر املصيبة اليت أصيبت يف أوالدها ومن أوالدها فمن عرف الدنيا هبذه املثابة فقد فللدني
عرفها ومن مل يعرفها هبذه املثابة وجهلها مع كونه فيها مشاهدا ألحواهلا شرعا وعقال فهو 

 باآلخرة أجهل حيث ما ذاق هلا طعما.
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 يف مقام ترك العبودية

أإ أا  طوووووووه أإلووووووو أو لووووووونجأك ووووووو ألووووووو أ

أ   أنالو هووووووون أ     ووووووو أ حووووووو أالو ووووووو

أوووووووو أ ووووووو  أهووووووودأ هلووووووو ألكووووووو أل  هووووووو  أ

أنلطووووووووووووووو أك هووووووووووووووو  أإالأه ووووووووووووووون   أ

أ ووووووووو أالف وووووووو  أإذاأحففوووووووو أ وووووووون    أ

أ كل ووووووووووو أ هووووووووووو أإ أك ووووووووووو أذاأ  ووووووووووو أ

أ

أنك ووووووووووووو أ أالأللخلووووووووووووو أ ووووووووووووو ز   نا 

أنو  وووو أالكوووون أ وووو  أالكوووون أ وووو   ه نا

أحفووووووو أهوووووووذاأحكووووووو أال اووووووو  ءأنال  ووووووو 

أ  وووووونأاإللوووووو أالووووووذ أ وووووودأ  وووووو أالهاوووووو 

أ  أنالفووووووووو  نووووووووو أال  وووووووو  أناألحكوووووووو

أنالأ خ ووووووو أوووووووو أ طووووووو  أهووووووو أال هووووووو 

أ

العدم  لها منى أصترك العبودية ال يصح إال عند من يرى أن عني املمكنات باقية عل
ا تكسب وجود بذاهت إهناوإهنا مظاهر للحق الظاهر فيها فال وجود إال هلل وال أثر إال هلا ف

جود له وول ال معق د فإهنابالعد شيءالظاهر ما تقع به احلدود يف عني كل ظاهر فهي أشبه 
ا مانت وحكمه سار ثابت يف املعدودات واملعدودات ليست سوى صور املوجودات ك

ات ملوجودور اكانت واملوجودات سبب كثرهتا أعيان املمكنات وهي أيضا سبب اختالف ص
لنسخة ذه اهوملا وصلت يف أول هذا الباب من  فالعدد حكمه مقدم على حكم كل حاكم

ديه وقد سألين سائل يف منامي وأنا بني ي واملعدودات منت فرأيت رسول اهلل إىل العدد 
 ثالثة لنحوينياعند وهو يسمع ما أقل اجلمع يف العدد فكنت أقول له عند الفقهاء اثنان و

 دد شفعإن الع أخطأ هؤالء وهؤالء فقلت له يا رسول اهلل فكيف أقول قال يل فقال 
ج مخسة دراهم بيده والكل عدد فميز مث أخر [3الفجر:] َّ يي ىي ُّٱووتر. يقول اهلل تعاىل 

ال يل ينبغي عزل وقة مباملباركة ورمى هبا على حصري كنا عليه فرمى درمهني مبعزل ورمى ثالث
أو عن  ى شفعاملسمملن سئل يف هذه املسألة أن يقول للسائل عن أي عدد تسأل عن العدد ا

د الشفع مث يف عد جلمعاني الدرمهني وقال هذا أقل العدد املسمى وترا مث وضع يده على االثن
ذه ل يف هن سئموضع يده على الثالثة وقال هذا أقل اجلمع يف عدد الوتر هكذا فليجب 

وخرج  ستيقظتني ااملسألة كذا هو عندنا واستيقظت فقيدهتا يف هذا الباب كما رأيتها ح
 أنا يف غاية السروروهذا الباب مما يتعلق بغري  عن ذكري مسائل كثرية كانت بيين وبينه 

م يف اء فإنه تكلووجدت يف خاطري عند انتباهي صحة النهي عن البتري والفرح برؤيته 
فالعدد  ولونق طريقه فما رأيت معلما أحسن منه وأخذت يف تقييدي هلذا الكتاب فنرجع

ات حكمه مقدم على حكم كل حاكم فحكم على املمكنات بالكثرة كثرة املمكن
 ت.مكناالفات استعداداهتا على الظاهر فيها مع أحديته فكثرته كثرة املواخت
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رك العبودية قال بتام يوملا كان األمر هكذا مل ميكن أن يكون للعبودية عني فلهذا املق
 ىه مه جه ين ىن  من خن ُّٱومن حكم العدد وقوة سريانه وإن مل يكن له وجود قول اهلل تعاىل 

يعين االثنني وهذا يعضد رؤيانا املتقدمة  [7ة:اجملادل] َّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه
 من املراتب اليت يطلبها العدد فينسحب عليها حكم العدد  َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ

 َّىكمكُّٱل لعدد وقا. هذا من حكم ا"إن هلل تسعة وتسعني امسا مائة إال واحد" :وقوله 
ربعة على ما أرابع  أو ثةومل يكفر من قال إنه سبحانه رابع ثالثة وذلك أنه لو كان ثالث ثال

س من جن ليس توطأ عليه أهل هذا اللسان لكان من جنس املمكنات وهو سبحانه وتعاىل
ل معها يف ال يدخعة واملمكنات فال يقال فيه إنه واحد منها فهو واحد أبدا لكل كثرة ومجا

سمى ملك هو ت فذاجلنس فهو رابع ثالثة فهو واحد وخامس أربعة فهو واحد بالغا ما بلغ
فإنه  جنسها و مناهلل فهو وإن كان هو الوجود الظاهر بصور ما هي املظاهر عليه فما ه
للزينة  ا كماهبلبس واجب الوجود لذاته وهي واجبة العدم لذاهتا أزال فلها احلكم فيمن ت

 در وما مث عنيوالقا عاملاحلكم فيمن تزين هبا فنسبة املمكنات للظاهر نسبة العلم والقدرة لل
در لذاته ته وقالذا دة حتكم على هذا املوصوف بأنه عامل وقادر فلهذا نقول إنه عاملموجو

ة يف صور ر حاكمظاهفالعدد حاكم لذاته يف املعدودات وال وجود له وامل وهكذا هي احلقائق
أغمض من  مسألة إلهليهلا وليس عندنا يف العلم ا الظاهر وكثرهتا يف عني الواحد وال وجود

ا يدري جود وم الوفإن املمكنات على مذهب اجلماعة ما استفادت من احلق إالهذه املسألة 
ذا هأصحاب ته وأحد ما معىن قوهلم ما استفادت إال الوجود إال من كشف اهلل عن بصري

اهلل تعاىل  ود إالموج اإلطالق ال يعرفون معناه على ما هو األمر عليه يف نفسه فإنه ما مث
 واملمكنات يف حال العدم.

ت وإما أن ملمكناان اهذا الوجود املستفاد إما أن يكون موجودا وما هو اهلل وال أعيف
 خيلو أن نات فالملمكيكون عبارة عن وجود احلق فإن كان أمرا زائدا ما هو احلق وال عني ا

لى أنه علدليل ام اقيكون هذا الوجود موجودا فيكون موصوفا بنفسه وذلك هو احلق ألنه قد 
نفسه غري وجود لممث  ال إال وجود احلق فهو واجب الوجود لنفسه فثبت أنه ماما مث وجود أز

 يي ىي ُّٱوله وهو ق  هواهلل فقبلت أعيان املمكنات حبقائقها وجود احلق ألنه ما مث وجود إال
وهو الوجود الصرف فانطلق عليه ما تعطيه  [85احلجر:] َّجب هئ مئ خئ حئ جئ

لسفل علو وار الونفذ احلكم والقضاء وظه حقائق األعيان فحدث احلدود وظهرت املقادير
خاصها وأش والوسط واملختلفات واملتقابالت وأصناف املوجودات أجناسها وأنواعها

ا األثر كان هلوحلق اوأحواهلا وأحكامها يف عني واحدة فتميزت األشكال فيها وظهرت أمساء 
 ها.اهر فيالظ يففيما ظهر يف الوجود غرية أن تنسب تلك اآلثار إىل أعيان املمكنات 
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كم هلل فهو احلاإال ا وجودوإذا كانت اآلثار لألمساء اإلهلية واالسم هو املسمى فما يف ال
سري جدا سألة عامل وهو القابل فإنه قابل التوب فوصف نفسه بالقبول ومع هذا فتحرير هذه
ثل قوله م فإهنا امهافإن العبارة تقصر عنها والتصور ال يضبطها لسرعة تفلتها وتناقض أحك

ن حممد وأثبت فنفى كو [17االنفال:] َّ خن حن جن ُّٱفأثبت   َّ  يم ىم ُّٱفنفى   َّمم خمُّٱ
هذا معىن فحتقق  ملن نفسه عني حممد وجعل له اسم اهلل فهذا حكم هذه املسألة بل هو عينها

ول ال يصح إنه يققة فوأما من نزل منهم عن هذه الطب ترك العبودية يف خصوص العلماء باهلل
ك الذلة عني له فتلن يذاطنا لوجود االفتقار الذي ال ينكره احملدث من نفسه فالبد أتركها ب

ا أن العبد إذ فة فهوملعراالعبودية إال أن يؤخذ اإلنسان عن معرفته بنفسه وأما تركها من باب 
اب لك البذمن  نظرته من حيث تصرفه ال من حيث ما هو ممكن وأطلقت عليه اسم العبودة

دية العبو قيقةحرفة تركها من باب التصرف ال من باب اإلمكان وذلك أن فيمكن يف املع
 فعال خلق اهلله واألمر بالوقوف عند أوامر السيد وما هنا مأمور إال من يصح منه الفعل مبا أ

ر سيده أو بأوام ائماقفهو اآلمر واملأمور فأين التصرف احلقيقي الذي به يسمى العبد عبدا 
لفعل على اريان ي جبباق فبقي املسمى عبدا على ظهور االقتدار اإلهلمنازعا له فيتصف باإل

بودية تصريف عه فال كرناذظاهره وباطنه إما مبوافقة األمر أو مبخالفته وإذا كان هذا على ما 
هلل إال ان أهل مذوق فهو أعين العبد موجود بال حكم وهذا مقام حتقيقه عند مجيع علماء ال

هلل قد وأن ا فعل ممن ليس منا يرون خالف ذلك وأن املمكن له طائفة من أصحابنا وغريهم
 من زن ُّٱال فوض إىل عباده أن يفعلوا بعض املمكنات من األفعال فكلفهم فعلها فق

 [78احلج:] َّ ىي ني مي ُّٱ [196البقرة:] َّخت حت جت هب ُّٱ [43البقرة:] َّ ىن  نن
ة اإلمكان عبودي أماف ووأمثال هذا فإذا أثبتوا أن للعبد فعال مل يصح ترك عبودية التصري

ظ يف نا يلحصحابأفأمجعوا على كوهنا وأنه ال يتصور تركها فإن ذلك ذايت للممكن وبعض 
فهو ترك  احلال تلك ترك العبودية كون احلق قوى العبد وجوارحه فإنه يغيب عن عبوديته يف

 حال ال ترك حقيقة.
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 يف معرفة مقام احلياء وأسراره

أأهووووووو أأأأأأأأأأأإ أالح ووووووو  أوووووووو أاال وووووووو  أ ووووووو  أ

أ ل   وووووو أكووووووجأووووووو أ   وووووو أواوووووو    أأأأأأأأأأأأأ

أوطوووووووووو  ف أ  وووووووووو أ وووووووووونا أنالأكطووووووووووج

أأإ أالحووووووودأوووووووو أكطوووووووو  أاإللووووووو أنرووووووو أأأأأأأأأأأأ

أأأأأأأأأأأأأأ

ألووووووووووو أال هوووووووووودأنخ وووووووووو أكلوووووووووو أ هوووووووووو أ

أنألووووووو يأ  ووووووو  أ وووووووذاأ  ووووووو أو  هووووووو 

أو ارووووووووووووو أرلهووووووووووووو ألووووووووووووو  أ فلهووووووووووووو 

أ ووووووو  أال خلووووووو أه ألطوووووووو  أ ووووووورح أهووووووو 

أ

 إلمياناحلياء صفة تنسب إىل ا
ملا كان احلياء صفة تنسب إىل االميان فهو من ذات االميان كان أثره من ظاهر  :فصل

فاحلياء ينقسم كما ينقسم  وعينه وحقيقته الشيءصورة اإلنسان يف الوجه إذ الوجه ذات 
واملناسبة  االميان إىل بضع وسبعني شعبة أرفعها ال إله إال اهلل وأدناها إماطة األذى عن الطريق

بني العايل والدون أن الشرك أذى يف طريق التوحيد إماطته األدلة العقلية واإلنباءات الشرعية 
ملا جعلته يف طريق التوحيد الشبه املضلة واألهواء الشيطانية وصورة احلياء الذي يدرك املوحد 
 يف توحيده ويزيل األذى من طريق اخللق تلفظه بنفي اإلله قبل وصوله إىل إجيابه إىل من

والنفي عدم فوقع احلياء من العبد املؤمن حيث بدأ  [35الصافات:] َّ ام يل ُّٱيستحقه وهو قوله 
بالعدم وهو عينه ألن احملدث نعته تقدم حال العدم عليه مث استفاد الوجود الذي هو مبنزلة 
اإلجياب ملا وقع عليه النفي ومل يتمكن للمحدث أن يقول إال هذا ألنه ال يصح العدم بعد 

ود وال النفي بعد اإلثبات فإنه لو جتلى له احلق ابتداء مل ينفه يف الشريك ألنه كان يراه الوج
عينه لو كان له وجود وإن مل يكن له وجود فيكون نظر املوحد عند وقوعه على وجود احلق 
ال يتمكن أن يرى مع هذا الوجود عدما فكان ال يتلفظ بكلمة التوحيد أبدا وال يرى نفسه 

محة اهلل تعاىل باإلنسان أنه أشهده أوال نفسه فرأى يف نفسه قوى ينبغي أن ال أبدا فمن ر
تكون إال ملن هو إله فلما حقق النظر بعقله ونظر إىل العوارض الطارئة عليه بغري إرادته 
وخمالفة أغراضه ووجد االفتقار يف نفسه علم قطعا إن عني وجوده شبهة وأن هذه الصفات ال 

 :                هو إله فنفى تلك األلوهة اليت قامت له من نفسه فقالينبغي أن تكون ملن 
مث إنه ملا أمعن النظر وجد نفسه قائما بغريه غري مستقل يف وجوده  [35الصافات:]َّام يلُّٱ

فلما أثبت نظر إىل هذا الذي أثبته فرآه عني  [35الصافات:] َّ رن مم ُّٱفأوجب فقال عند ذلك 
تباط الظل بالشخص بنور العلم الذي فتح عينه إىل هذا اإلدراك صورة ما نفاه مرتبطا به ار

وهلذا جعلته طائفة من أذكار   َّ ام يل ُّٱفاستحى كيف أطلق   َّ ام يل ُّٱوقد كان نفاه بقوله 
 مم ام يل ُّٱسوى لفظة اهلل اهلل كان ال يقول  العموم وكان بعض شيوخنا ال يقول يف ذكره
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ن روحي بيد اهلل ما هي يف حكمي ويف كل نفس فسألته عن ذلك فقال إ [35الصافات:] َّرن
أنتظر املوت واللقاء وكل حرف من حروف الكالم نفس فيمكن إذا انصرف أن تكون 
املفارقة يف انصرافه وال يأيت من اهلل بعده نفس آخر فإذا قلت ال أو عشت حىت أقول ال إله مث 

نس اإلجياب فلهذا عدلت إىل أفارق قبل الوصول إىل اإلجياب فأقبض يف وحشة النفي ال يف أ
ذكر اجلاللة إذ ليس يل مشهود سواه فمن كان هذا حاله فالبد أن يستحيي يف قوله ال إله إال 
اهلل وهو أشد احلياء فكانت أرفع شعب االميان فكانت أرفع شعب احلياء من اهلل حيث نظر 

 جف  مغ  ُّٱه وقول من عرف نفسه عرف ربه إىل نفسه قبل نظره إىل خالقه وهو قوله 
إذ كان عني ما نفى عني ما أثبت  [53فصلت:] َّلك خك حك جك مق حق مف خف حف

 فإنه ما نفى إال اإلله وال أثبت إال اإلله.
وجه احلق  نه يرىإمث  وأما حياؤه يف إماطته األذى عن طريق اخللق فإنه مأمور بإماطته

 إله النظر كما كان إليه يوية فيه بالضرورة ألنه أدىن املراتب فهو مبنزلة اآلخر من األمساء اإلهل
 [3احلديد:] َّ حك جك مق ُّٱإال اهلل االسم األول وجاءت اهلوية فأخذت االمسني هلا فقالت 

لق ويرى يق اخل طريففبقي مترددا بني حق ما يستحقه االسم اآلخر الظاهر يف كون هذا أذى 
 لى اهلل أوالعن إال ؤمملاأن اخللق متصرفون بأمساء إهلية بني هذين االمسني فال تقع عني هذا 
ن ا أمره به مبادر مليال  وآخرا وما بينهما واألمر متوجه عليه باإلماطة فيستحيي من األمر أن

اء ناداه ا احليه هذاإلماطة ويستحيي من االسم اآلخر الذي يراه يف عني األذى فإذا أدرك
نا يف كما أ ألذىااالسم من األذى يا فالن يب متيط هذا األذى عن طريق اخللق فإنا يف 

ذى باإلماطة فعلق األ ىقوله أدناها إماطة األذ اإلماطة ما أزلته بغريي فال تستحي انظر يف
ب هذه لك صاحند ذوهو آخر درجات االميان فنحن يف عني اإلماطة ما حنن غريها فيتجرب ع

 .احلال فيميطه به كما نفى اإلله باإلله
صرت احن دىنواأل  يف األول واآلخر واألعلىوإذا كان حال العبد يف حيائه من اهلل

لتكبري ارميها ة حتاملتوسطات بني هذين الطرفني فكان معصوم احلال حمفوظ املقام كالصال
فتبني لك  احلصر ذلك وحتليلها التسليم فظهرت املنة يف الطرفني ليسلم الوسط بينهما وسبب

حيث أمرك  يفقدك ك واليراك حيث هنابعد ما أوقفتك عليه من احلقائق أن احلياء من اهلل أن 
مان نقضى زاإذا ففعم هبذا مجيع شعب االميان وهو مقام يصحبه األمر والنهي والتكليف 

اء وجود د احليوجو التكليف كان ينبغي له أن يزول وليس األمر كذلك فاعلم أنه من حقيقة
لوق على خميقدر  ل أنالعلم مبا جيب هلل تعاىل وأنت القائم به واملطلوب عقال وشرعا وحما
وده ومقامه به وشهرقاء لالوفاء مبا جيب هلل تعاىل عليه من تعظيمه عقال وشرعا والبد له من 

 هذا.
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لعدم قيامه ذاكر اوليه عفاحلياء يصحبه يف الدنيا واآلخرة ألنه ال يزال ذاكرا ملا جيب 
وم الزور يعباده للى جتيف حق اهلل مبا جيب له وقد ورد يف اخلرب ما يؤيد هذا أن احلق إذا 

اك حق ا عبدننك ماألعظم ويرفع احلجب عن عباده فإذا نظروا إليه جل جالله قالوا سبحا
 .كبذل فهذا االعتراف أوجبه احلياء من اهلل عز وجل فاحلياء أنطقهم عبادتك
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 يف معرفة مقام الفراسة وأسرارها

أإ أالو اطووووووو أ ووووووون أال فوووووووجأ ووووووو  أهووووووو أ

أ ألووووووو أ  أالو اطووووووو أوووووووو أكووووووو  أاإللووووووو

أنوووووووووووو أال    ووووووووووو أإالأك أ فووووووووووون أهووووووووووو أ

أ

ألووووو أال هوووودأال طوووونجأالو وووو و أال وووو    

أالاوووووو   أال  اوووووو    وووووو أنطووووووو  أنذا أ

أ كوووووويأالف وووووو  أ وووووودأ  وووووو أنإاوووووو   

أ

 حب هذهن صامالفراسة من االفتراس فهو نعت إهلي قهري حكمه يف الشوارد خوفا 
لطاهنا سوظهر  لفتهالذي أالصفة والشرود سببه خوف طبيعي إما على النفس إن تفارق بدهنا 

طبيعية أو اسة الالفربفيه وإما من حيث ما ينسب إليها من الذم الذي يطلقه عليها املفترس 
ب بنفوسهم وسب اجلهل عاملبالفراسة اإلهلية فلهذا ال تتعلق إال بالشاردين ألن الغالب على ال

فاعلم أن  لوصفاذا هب جهلهم التركيب فلو كانوا بسائط غري مركبني من العناصر مل يتصفوا
العالمات ستدل وات يالفراسة إذا اتصف هبا العبد له يف املتفرس فيه عالمات بتلك العالم
 راسة اإلهليةهي الفونية منها طبيعية مزاجية وهي الفراسة احلكمية ومنها روحانية نفسية إميا

أو ما يقع  رس فيهتفملوهو نور إهلي يف عني بصرية املؤمن يعرف به إذ يكشف له ما وقع من ا
ا ملفراسة غاية اة فإن بيعيمنه أو ما يؤول إليه أمره ففراسة املؤمن أعم تعلقا من الفراسة الط
ث ألشياء والرية يف العجلتعطي من العلوم العلم باألخالق املذمومة واحملمودة وما يؤدي إىل ا

 فيها واحلركات البدنية كلها.
 مفهوم الفراسة عند احلكماء

ما جربوه لوه وا أصّ فراسة املذكورة عند احلكماء فأنا أذكر منها طرفا على موأما ال
 ا إن شاء اهللا كافيتصرواختربوه مث اعتباره يف الصفات مبا تقتضيه طريقنا يف هذا الكتاب خم

 .تعاىل
اعلم أن اهلل تعاىل إذا أراد أن خيلق إنسانا معتدل النشأة ليكون مجيع حركاته 

وفق اهلل األب ملا فيه صالح مزاجه ووفق األم أيضا لذلك فصلح املين من  وتصرفاته مستقيمة
الذكر واألنثى وصلح مزاج الرحم واعتدلت فيه األخالط اعتدال القدر الذي به يكون 
صالح النطفة ووقت اهلل إلنزال املاء يف الرحم طالعا سعيدا حبركات فلكية جعلها اهلل عالمة 

ك من الكائنات فيجامع الرجل امرأته يف طالع سعيد مبزاج على الصالح فيما يكون يف ذل
معتدل فينزل املاء يف رحم معتدل املزاج فيتلقاه الرحم ويوفق اهلل األم ويرزقها الشهوة إىل 
كل غذاء يكون فيه صالح مزاجها وما تتغذى به النطفة يف الرحم فتقبل النطفة التصوير يف 
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ية مستقيمة فتخرج النشأة وتقوم على أعدل صورة مكان معتدل ومواد معتدلة وحركات فلك
فتكون نشأة صاحبها معتدلة ليس بالطويل وال بالقصري لني اللحم رطبة بني الغلظ والرقة 
أبيض مشربا حبمرة وصفرة معتدل الشعر طويله ليس بالسبط وال اجلعد القطط يف شعره محرة 

ور والسواد معتدل عظيم الرأس سائل ليس بذاك السواد أسيل الوجه أعني عينه مائلة إىل الغ
األكتاف يف عنقه استواء معتدل اللبة ليس يف وركه وال صلبه حلم خفي الصوت صاف ما 
غلظ منه وما رق مما يستحب منه غلظة أو رقته يف اعتدال طويل البنان للرقة سبط الكف 

 نظره فرح وسرور قليل الكالم والصمت إال عند احلاجة ميل طبائعه إىل الصفراء والسوداء يف
فهذا قالت  يءقليل الطمع يف املال ليس يريد التحكم عليك وال الرئاسة ليس بعجالن وال بط

ليصح له الكمال يف النشأة كما  احلكماء أعدل اخللقة وأحكمها وفيها خلق سيدنا حممد 
 صح له الكمال يف املرتبة فكان أكمل الناس من مجيع الوجوه ظاهرا وباطنا.

ق أن يكون يف الرحم اختالل مزاج فالبد أن يؤثر ذلك االختالل يف نشأة فإن اتف
اإلنسان يف الرحم يف عضو من أعضائه أو يف أكثر األعضاء أو يف أقلها حبسب ما تكون املادة 
يف الوقت لذلك العضو من القوة اجلاذبة اليت تكون يف النطفة فيخرج ذلك إما يف كلية النشأة 

فمن ذلك واهلل املوفق أن البياض الصادق مع الشقرة والزرقة الكثرية  وإما يف بعض أعضائها
دليل على القحة واخليانة والفسوق وخفة العقل فإن كان مع ذلك واسع اجلبهة ضيق الذقن 
أزعر أوجن كثري الشعر على الرأس فقال أهل الفراسة من احلكماء إن التحفظ ممن هذه صفته 

ن كان الشعر خشنا دل على الشجاعة وصحة الدماغ وإن كالتحفظ من األفاعي القتالة فإ
كان لينا دل على اجلنب وبرد الدماغ وقلة الفطنة وإن كان الشعر كثريا على الكتفني والعنق 
دل على احلمق واجلراءة وإن كثر على الصدر والبطن دل على وحشية الطبع وقلة الفهم 

سرعته والتسلط واألسود من الشعر وحب اجلور والشقرة دليل على اجلنب وكثرة الغضب و
يدل على السكون الكثري يف العقل واألناة وحب العدل واملتوسط بني هذين يدل على 
االعتدال وإن كانت اجلبهة منبسطة ال غضون فيها دل على اخلصومة والشغب والرقاعة 

ب والسعة وكانت فيها غضون فهو صدوق حم ءالنتوفإن كانت اجلبهة متوسطة يف  والصلف
فهم عامل يقظان مدبر حاذق ومن كان عظيم األذنني فهو جاهل إال أنه يكون حافظا ومن 
كان صغري األذنني فهو سارق أمحق وإن كان احلاجب كثري الشعر دل على الغي وغث 

اه صلف ومن رق حاجبه فاعتدل يف الطول الكالم فإن امتد احلاجب إىل الصدغ فصاحبه تّي
ي أردأ العيون وأردأ الزرق قظان فإن كان العني أزرق فهوالقصر وكانت سوداء فهو ي

وزجية فمن عظمت عيناه وجحظت فهو حسود وقح كسالن غري مأمون وإن كانت ريفال
زرقاء كان أشد وقد يكون غاشا ومن كانت عيناه متوسطة مائلة إىل الغور والكحلة والسواد 

صاحبها خبيث ومن كانت عينه فهو يقظان فهم ثقة حمب فإذا أخذت العني يف طول البدن ف
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جامدة قليلة احلركة كالبهيمة ميت النظر فهو جاهل غليظ الطبع ومن كان يف عينه حركة 
بسرعة وحدة نظر فهو حمتال لص غادر ومن كانت عينه محراء فهو شجاع مقدام فإن كان 

كان  حواليها نقط صفر فصاحبها أشر الناس وأرداهم وإن كان أنفه دقيقا فصاحبه نزق ومن
أنفه يكاد يدخل يف فمه فهو شجاع ومن كان أفطس فهو شبق ومن كان أنفه شديد 
االنتفاخ فهو غضوب وإذا كان غليظ الوسط مائال إىل الفطوسة فهو كذوب مهذار وأعدل 

غري فاحش فهو دليل  األنوف ما طال غري طول فاحش ومن كان أنفه متوسط الغلظ وقناه
سع الفم فهو شجاع ومن كان غليظ الشفتني فهو أمحق ومن على العقل والفهم ومن كان وا

كان متوسط الشفتني يف الغلظ مع محرة صادقة فهو معتدل ومن كانت أسنانه ملتوية أو ناتئة 
فهو خداع متحيل غري مأمون ومن كانت أسنانه منبسطة خفافا بينهما فلج فهو عاقل ثقة 

ني فهو جاهل غليظ الطبع ومن كان مأمون مدبر ومن كان حلم الوجه منه منتفخ الشدق
خبيث خداع شكس ومن طال وجهه فهو وقح ومن كانت  رديءحنيف الوجه أصفر فهو 

أصداغه منتفخة وأوداجه ممتلئة فهو غضوب ومن نظرت إليه فامحر وخجل ورمبا دمعت عيناه 
أو تبسم تبسما ال يريده فهو لك متودد حمب فيك لك يف نفسه مهابة وإن كان ذا صوت 
جهر دل على الشجاعة واملعتدل بني الكد والتأين والغلظ والرقة دل على العقل والتدبري 
والصدق وسرعة الكالم ورقته يدل على الكذب والقحة واجلهل الغلظ يف الصوت دليل على 
الغضب وسوء اخللق الغنة يف الصوت دليلة على احلمق وقلة الفطنة وكرب النفس التحرك 

لف واهلذر واخلداع والوقار يف اجللسة وتدارك اللفظ وحتريك اليد يف الكثري دليل على الص
فضول الكالم دليل على متام العقل والتدبري وصحة العقل قصر العنق دليل على اخلبث واملكر 
طول العنق ورقته دليل على احلمق واجلنب والصياح فإن انضاف إليهما صغر الرأس فإنه يدل 

يدل على اجلهل وكثرة األكل اعتدال العنق يف الطول  على احلمق والسخف غلظ العنق
والغلظ دليل على العقل والتدبري وخلوص املودة والثقة والصدق البطن الكبري يدل على احلمق 
واجلهل واجلنب لطافة البطن وضيق الصدر يدالن على جودة العقل وحسن الرأي عرض 

ء الظهر يدل على الشكاسة والنزاقة الكتفني والظهر يدالن على الشجاعة وخفة العقل احننا
استواء الظهر عالمة حممودة بروز الكتفني دليل على سوء النية وقبح املذهب إذا طالت 
الذراعان حىت يبلغ الكف الركبة دل على الشجاعة والكرم ونبل النفس وإذا قصرت 

يف الصنائع فصاحبها جبان حمب يف الشر الكف الطويلة مع األصابع الطوال تدل على النفوذ 
وإحكام األعمال وتدبري الرئاسة اللحم الغليظ يف القدم يدل على اجلهل وحب اجلور القدم 
الصغري اللني يدل على الفجور رقة العقب تدل على احلسن غلظ العقب يدل على الشجاعة 
غلظ الساقني مع العرقوبني دليل على البله والقحة من كانت خطأه واسعة بطيئة فهو منجح 

 يع أعماله مفكر يف عواقبه والضد للضد.يف مج
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ه النعوت عة وهذلطبيفهذا ما نقلته من أقوال احلكماء من أهل التجربة من العلماء با
يف  ن يكونا بأقد تكثر وتقل واحلكم للغالب وقد تتساوى يف الشخص فيدفع هذا حكم هذ

اصة الشخص حكم أحدها بوجه يف قضية خاصة وحكم أحدها بوجه آخر يف قضية خ
كر ومن مما ذ مومةوباجلملة فإن الرياضة واستعمال العلم مؤثر يف إزالة حكم كل صفة مذ

كله  ية هذاألصلاجرب وجد صحة ما قلناه فإن العادة طبيعة خامسة هلا أثر يف الطبيعة 
 جمرب.

 عالمات الفراسة يف اجلسد
 فيه هافيما ذكرناه من العالمات اليت أعطت الطبيعة حكموصل حمقق االعتبار 

 النور احملض جه إىلا وفاعلم أن لطيفة اإلنسان املدبرة جسده ملا كان هل وشهدت هلا التجارب
لناطقة لنفس ااانت الذي هو أبوها ووجه إىل الطبيعة وهي الظلمة احملضة اليت هي أمها ك
 ليت بنيالكلية فس اوسطا بني النور والظلمة وسبب توسطها يف املكانة لكوهنا مدبرة كالن

 لناطقةفس االعقل واهليوىل الكل وهو جوهر مظلم والعقل نور خالص فكانت هذه الن
ت ملا ني كانلطرفاكالربزخ بني النور والظلمة تعطي كل ذي حق حقه فمىت غلب عليها أحد 
نصفت دال وأالعتغلب عليها وإن مل يكن هلا ميل إىل أحد اجلانبني تلقت األمور على ا

نقول جلسد فايف  ذا الوصل اعتبار ما مشى يف عالمات الفراسةوحكمت باحلق فلنذكر يف ه
ستفراغه ما اقى يف  يبالأما البياض املفرط فاستفراغ اإلنسان يف النظر يف عامل النور حبيث 

كذلك ولكمال اصول يدبر به عامل طبيعته كأيب عقال املغريب وأمثاله فيفسد سريعا قبل ح
 بني النظر يفوبينه  حيول يف عامل شهوته وطبيعته حبيث أناعتبار السواد املفرط وهو استفراغه 

قتا ووىف كل قتا ووان وكعلوم األنوار وهي العلوم اإلهلية فهذا مذموم احلال بال خالف فإذا 
 م العادل.. فذلك اإلما"يل وقت ال يسعين فيه غري ريب" :ذي حق حقه كما قال 

 لنظر يف أحد العاملنيوأما اعتبار الطول والقصر فهو مدة إقامته يف ا
فإما مدة ممتدة وهي الطول أو قليلة وهي القصر وينبغي من ذلك أن تكون املدة بقدر 

يف الربزخيات  احلاجة وأما اعتدال اللحم يف الرطوبة وبني الغلظ والرقة فهو اعتدال لإلنسان
 ني البسط والقبضبني املعىن واحلس كاللحم بني العظم واجللد وأما اعتدال الشعر فهو إقامته ب

وأما كونه أسيل الوجه فهي الطالقة والبشاشة وأما كونه أعني فصحة النظر يف األمور وأما 
كون عينه مائلة إىل الغور والسواد فهو النظر يف املغيبات واستخراج األمور اخلفية وأما 

اعتدال عظم  اجلحوظة فهو ميلة إىل استنباط العلوم من عامل الشهادة وهم أهل االعتبار وأما
الرأس فتوفري العقل وأما كونه سائل األكتاف فاحتمال األذى يف الغيبة من غري أثر وأما 
استواء العنق فاالستشراف على األشياء من غري ميل إليها وأما الطول الزائد يف العنق فهو 
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أن االستشراف على ما ال ينبغي مثل التجسس وأما القصر املفرط فهو التفريط فيما ينبغي 
يستشرف عليه وأما اعتدال اللبة فاستقامة العبارة بالوزن الذي تقع به املنفعة عند املخاطب 
وأما قلة اللحم يف الورك والصلب فهو نظره يف األمور اليت يتورك عليها ويعول عليها أن 
خيلصه إىل أحد الطرفني فإنه إن كانت برزخية قد تقدر به يف غالب األمر وأما كونه خفي 

ت فهو حفظ السر يف موضع اجلهر وأما صفاء الصوت فهو أن ال يزيد فيه شيئا وأما الصو
وأما قلة الكالم  طول البنان فللطافة التناول وأما بسط الكف فرمى الدنيا من غري تعلق

والضحك فنظره إىل مواقع احلكمة فيتكلم ويضحك بقدر احلاجة وأما كون ميل طباعه إىل 
يه يف الصفراء اجلنوح إىل العامل العلوي ويف السوداء إىل العامل السفلي املرتني فهو أن يغلب عل

واستخراج ما أخفي فيه من قرة أعني مما حتجب الطبيعة أكثر العقول يف النظر فيها ملا يسبق 
يف أذهاهنم من ذم الطبيعة وأما كونه يف نظره فرح وسرور فهو استجالب نفوس الغري إليه 

ل الطمع يف املال فهو البعد عن كل ما مييل به إىل ما ال فائدة له فيه وأما باحملبة وأما كونه قلي
كونه ليس يريد التحكم عليك وال الرئاسة فهو شغله بكمال عبوديته ال به وأما كونه ليس 

 أي ليس بسريع األخذ مع القدرة وال عاجز. بطيءبعجالن وال 
ىل إ ذلك  يفجدناهم راجعنيوكذلك أيضا ملا نظرنا إىل أرباب الفراسة احلكمية و

يف  ري كلهاخل طرفني وواسطة وقسموا األمور إىل حممود ومذموم أعين األخالق وجعلوا
ألزرق ما شقر اواأل الوسط وجعلوا االحنراف يف الطرفني فقالوا يف األبيض الشديد البياض

ل هذا كذموم دا ممسعت من الذم وأنه غري حممود وكذلك الشديد السواد والرقيق األنف ج
لى حنو ما عمود و احملواملعتدل بينهما الغري مائل إىل أحد الطرفني مثال خارجا عن احلد ه
 ساين أين ظهر اإلنلعاملتقدم فلما رأيناهم قد قصروها على ما ذكرنا نظرنا إىل ذلك يف هذا ا

ال ما إاهلل  ري منابه اخلاجتناحلسن والقبح فقلنا ال حسن يقع به املنزلة عند اهلل وال قبح يقع ب
 حسنه الشرع وقبحه.

رفني طمع فلما رأينا احلمد والذم على الفعل من جهة ما شرعا نظرنا كيف جن
اإلنسان   خيلوفنقول ال وواسطة لنجعل الطرفني خمالفا حلكم الوسط الذي هو حمل االعتدال

ائل لقهو اوضا حمأن يكون واحدا من ثالثة بالنظر إىل الشرع وهو إما أن يكون باطنيا 
والعدول  باطنيةكال بتجريد التوحيد عندنا حاال وفعال وهذا يؤدي إىل تعطيل أحكام الشرع
الق عند باإلط ذموممعما أراد الشارع هبا وكل ما يؤدي إىل هدم قاعدة دينية مشروعة فهو 

 .كل مؤمن
وإما أن يكون ظاهريا حمضا متغلغال متوغال حبيث أن يؤديه ذلك إىل التجسيم 

ه فهذا أيضا مثل ذلك ملحق بالذم شرعا فأما أن يكون جاريا مع الشرع على فهم والتشبي
اللسان حيثما مشى الشارع مشى وحيثما وقف وقف قدما بقدم وهذه حالة الوسط وبه 
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          َّىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱصحت حمبة احلق له قال تعاىل أن يقول نبيه 
حمبة اهلل للعباد وصحة السعادة الدائمة فاتباع الشارع واقتفاء أثره يوجب  [31ال عمران:]

فهذا وجه مقابلة النسختني فإن قال قائل هذا جممل فكيف يعرف تفصيله فإنا إذا رأينا رجال 
ساكنا يشهد الصلوات واجلماعات وهو مع ذلك منافق مصر فنقول إن السكون وشهود 

من عامل الغيب وحنن الصلوات وشبه ذلك من عامل الشهادة وكونه كافرا بذلك يف قلبه فهو 
إذا حصلت لنا الفراسة الذوقية اإلميانية كما ذكرناها وكما نتمها إن شاء اهلل تعاىل حكمنا 
بكونه كافرا يف نفوسنا وأبقينا ماله ودمه معصوما شرعا لظهور كلمة التوحيد فمعاملتنا له 

 على هذا احلد وما كلفنا غري هذا.
 والشهادةالعامل العلوي هو احملرك لعامل احلس 

مث لتعلم وفقك اهلل أن العامل العلوي باجلملة هو احملرك عامل احلس والشهادة وحتت 
قهره حكمة من اهلل تعاىل ال لنفسه استحق ذلك فعامل الشهادة ال يظهر فيه حكم حركة وال 
سكون وال أكل وال شرب وال كالم وال صمت إال عن عامل الغيب وذلك أن احليوان ال 

قصد وإرادة ومها من عمل القلب واإلرادة من عامل الغيب والتحرك وما  يتحرك إال عن
الغيب ما أدركناه  ة كلما أدركناه باحلس عادة وعاملشاكله من عامل الشهادة وعامل الشهاد

باخلرب الشرعي أو النظر الفكري مما ال يظهر يف احلس عادة فنقول إن عامل الغيب يدرك بعني 
هادة يدرك بعني البصر وكما أن البصر ال يدرك عامل الشهادة ما البصرية كما إن عامل الش

عدا الظلمة ما مل يرتفع عنه حجاب الظلم أو ما أشبهه من املوانع فإذا ارتفعت املوانع 
وانبسطت األنوار على احملسوسات واجتمع نور البصر والنور املظهر أدرك املبصر بالبصر 

ون والشهوات ومالحظة األغيار من العامل الطبيعي املبصرات كذلك عني البصرية حجابه الري
الكثيف إىل أمثال هذه احلجب فتحول بينه وبني إدراك امللكوت أعين عامل الغيب فإذا عمد 
اإلنسان إىل مرآة قلبه وجالها بالذكر وتالوة القرآن فحصل له من ذلك نور وهلل نور منبسط 

ع النوران فكشف املغيبات على ما هي على مجيع املوجودات يسمى نور الوجود فإذا اجتم
عليه وعلى ما وقعت يف الوجود غري أن بينهما لطيفة معىن فذلك أن احلس حيجبه اجلدار 

إال ما ذكرنا من  شيءوالبعد املفرط والقرب املفرط وعني البصرية ليس كذلك ال حيجبه 
النور الذي ينبسط من  وهو أن الران والكن وأشباه ذلك إال أنه أيضا مث حجابا لطيفا أذكره

حضرة اجلود على عامل الغيب يف احلضرات الوجودية ال يعمها كلها وال ينبسط منه عليها يف 
حق هذا املكاشف إال على قدر ما يريد اهلل تعاىل وذلك هو مقام الوحي دليلنا على ذلك 

مع  [9االحقاف:] َّ زن رن مم ام يل ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱألنفسنا ذوقنا له ولغرينا قوله 
فمهما ظهر ممن حصل يف  [51الشورى:] َّ حن جن مم خم ُّٱغاية الصفاء احملمدي وهو قوله 
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من ذلك على ظاهره يف حق شخص ما فتلك الفراسة وهي أعلى درجات  شيءهذا املقام 
من السمة وهي  [75احلجر:] َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّٱاملكاشفة وموضعها من كتاب اهلل 
الف الفراسة احلكمية ومث كشف آخر يف الفراسة وذلك العالمة كما قلنا وال خيطئ أبدا خب

أن اهلل جعل يف العامل حضرة السمات فيها صور بىن آدم وأحواهلم يف أزماهنم إىل حني 
انفصاهلم وهي خمبوءة عن مجيع اخلالئق العلوي والسفلي إال عن القلم واللوح فإذا أراد اهلل 

رحه وجعل فيه سراجا منريا من إميانه خاصة اصطفاء عبد وأن خيصه هبذا املقام طهر قلبه وش
يسرجه من األمساء اإلهلية االسم املؤمن املهيمن وبيده هذه احلضرة وذلك السراج من حضرة 
األلوهة يأخذه االسم املؤمن فإذا استنار القلب بذلك النور اإلهلي وانتشر النور يف زوايا قلبه 

كات على الكشف واملشاهدة لوجود هذه مع نور عني البصرية حبيث حيصل له إدراك املدر
األنوار فإذا حصل القلب على ما ذكرناه جعل يف ساحة من ساحات هذا القلب تلك 

 احلضرة اليت ذكرناها فمن هناك يعرف حركات العامل وأسراره.
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 يف معرفة مقام الوالية البشرية وأسرارها

أوووووو أ ووووون  أالحووووو أ ل ووووو أوووووو أنال  ووووو أ

أفوووووووو أل وووووووو أالخا وووووووو أ وووووووودأالوووووووو    أوحف

أإ ووووو أ لووووو أال  وووووو أوووووو أ     ووووو أكهوووووو اأ

أن وووووونأالكووووووو جأكووووووو جأالووووووذا أ  و  وووووو أ

أن ا أ   ووووووووووووو  أكوووووووووووووو اضأن    ووووووووووووو أ

أ فوووووووونجأا  ووووووووجأ وووووووواأ طوووووووووءأوف ل وووووووو أ

ألوووووووووذا أرل ووووووووو أ لووووووووو أ طووووووووووءأوف ل  ووووووووو أ

ألووووونأرووووو جأوووووو أرووووو جأكووووو أه  ووووو أخ لفووووو أ

ألوووووذا أخوووووظأوووووو أاأللوووووو  ألو ووووو أكووووو 

أ

أ و   وووووووو أ ل وووووووو أ وووووووودأالحوووووووو  أكروووووووو ا  

أ نووووووو أل وووووو أ وووووودأ  وووووو  أالخلوووووو أكحكوووووو 

أنووووووو أل ووووووو أ ووووووودأكل وووووو أال ووووووو  أكرووووووو ا 

أ  ووووووووو أاه  ووووووووو هأه ووووووووو أوووووووووو أ  ووووووووو أآال 

أ   ووووووو أاألناوووووووو أ   ووووووو أن ووووووونأ وووووووا 

أنالأ وووووو  أو وووووو أ  وووووو أالوووووو فضأإهوووووو ا 

أن  وووووووووووووووووو أ أإ فوووووووووووووووووو  أنإحكوووووووووووووووووو  

أهوووووووووووووو  أل   وووووووووووووو أك ناحأنك طوووووووووووووو  

أل ووووو أالن ووووون أنوووووو أ ووووودأالكووووون أإ ووووو ا 

أ

 حم  جم ُّوقوله أمرا  [7حممد:]َّ جح مج حج ُّٱالوالية البشرية قوله تعاىل 
فعلمنا أنه لو مل يكن مث مقابل لوجود احلق ولوجوب وجوده يطلبنا ذلك  [14الصف:]َّخم

املقابل بالنصر لنكون يف قبضته وملكه على وجود احلق ما قال اهلل لنا ُكون وا َأْنصاَر اهلل على 
وصفة  هذا املقابل املنازع وهذه تعرف باملقابلة املعقولة وملا كان احلق تعاىل له صفة الوجود

وجوب الوجود النفسي وكان املقابل يقال له العدم املطلق وله صفة يسمى هبا احملال فال يقبل 
الوجود أبدا هلذه الصفة فال حظ له يف الوجود كما ال حظ للوجوب الوجود النفسي يف 
العدم وملا كان األمر هكذا كنا حنن يف مرتبة الوسط نقبل الوجود لذاتنا ونقبل العدم لذاتنا 
وحنن ملا نقبل عليه فيحكم فينا مبا يعطيه حقيقته ونكون ملكا له ويظهر سلطانه فينا فصار 
العدم احملال يطلبنا أن نكون ملكا له وصار احلق الواجب الوجود لنفسه يطلبنا لنكون ملكه 
ويظهر فينا سلطانه وحنن على حقيقة نقبل هبا الوصفني وحنن إىل العدم أقرب نسبة منا إىل 

د فإنا معدومون ولكن غري موصوفني باحملال لكن نعتنا يف ذلك العدم اإلمكان وهو أنه الوجو
ليس يف قوتنا أن ندفع عن نفوسنا الوجود وال العدم لكن لنا أعيان ثابتة متميزة عليها يقع 
اخلطاب من الطرفني فيقول العدم لنا كونوا على ما أنتم عليه من العدم ألنه ليس لكم أن 

فيأمره  [40النحل:] َّ جغ مع ُّٱمرتبيت ويقول احلق لكل عني من أعيان املمكنات تكونوا يف 
بالوجود فيقول املمكن حنن يف العدم قد عرفناه وذقناه وقد جاءنا أمر الواجب الوجود 
بالوجود وما نعرفه وما لنا فيه قدم فتعالوا ننصره على هذا احملال العدمي لنعلم ما هذا الوجود 

فلما حصلوا يف قبضته مل يرجعوا بعد ذلك إىل العدم   َّ جغ مع ُّٱقوله ذوقا فكانوا عند 
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فالعامل من  أصال حلالوة لذة الوجود ومحدوا رأيهم ورأوا بركة نصرهم اهلل على العدم احملال
 حيث جوهريته ناصر هلل فهو منصور أبدا.

ل هلا سه وقا نفوجاءت األعراض فقبلت الوجود فلما ذاقته وعلمته دعاها العدم إىل
ارجع إىل فاء له  بقإيّل مردك ألنك عرض وال بقاء لك يف الوجود إذ العارض حقيقته أنه ال

نه حكم لعدم ألافعل عن أمري فلذلك دل دليل العقل أن العرض ينعدم لنفسه إذ الفاعل ال ي
  قبضةصلت يفموجود فانعدمت األعراض يف الزمان الثاين من زمان وجودها فح شيءال 

 حلد واحلقيقةاها يف تشبهال فلم ترجع بعد ذلك إىل الوجود بل يوجد اهلل أمثاهلا فالعدم احمل
ي نصر أاهلل  سوى وما هي أعيان تلك اليت وجدت وانعدمت لالتساع اإلهلي فهذه والية ما

لعلم مبراتب على ا بناهمما سوى اهلل هلل وهذا من أسرار الوالية البشرية ومدركها عسري فإن 
 :ذا فهمت هذا فاعلم إن الوالية البشرية على قسمنيفإ املعلومات

ة يف ملعلوماصاحل توليهم بعضهم بعضا مبا يف قوهتم من إعطاء املفالعامة خاصة وعامة 
قل فإنه كره عا ينالكون فهم مسخرون بعضهم لبعض األعلى لألدىن واألدىن لألعلى وهذا ال

ا والسوقة الرعايووقة حل الرعايا والسالواقع فإن أعلى املراتب امللك فامللك مسخر يف مصا
لحة لنفسه ه املصقتضيمسخرون للملك فتسخري امللك الرعايا ليس عن أمر الرعايا ولكن ملا ت

ن التسخري ليهم مععود يوتنتفع الرعايا حبكم التبع ال أهنم املقصودون بذلك االنتفاع الذي 
م على يبعثه م الامللك من أهنوتسخري الرعايا على الوجهني الوجه الواحد يشاركون فيه 

 الثاين ما التسخرياء والتسخري إال طلب املنفعة العائدة عليهم من ذلك كما يفعله امللك سو
ن تسخري صلون عينف هم عليه من قبول أمر امللك يف العسر واليسر واملنشط واملكره وهبذا

 .العام القسم هو ذاامللوك فهم أذالء أبدا ال يرتفع هلم رأس مع حاجة امللوك إليهم وه
فهو ما هلم من الوالية اليت هي النصرة يف قبول بعض أحكام  وأما القسم اخلاص

األمساء اإلهلية على غريها من األمساء األخر مبجرد أفعاهلم وما يظهر يف أكواهنم لكوهنم قابلني 
هلم مثل ما هو  آلثار األمساء فيهم فينزلون هبذه الوالية منازل احلقائق اإلهلية فيكون احلكم

احلكم لألمساء مبا هم عليه من االستعداد وهذه الوالية يف أصحاب األحوال أظهر يف العامة 
من ظهورها يف أصحاب املقامات وهي يف أصحاب املقامات يف اخلصوص أظهر من ظهورها 
يف أصحاب األحوال ولكن مدركها عسري فإن صاحب املقام على العادة املستمرة وهو متغري 

كل زمان مع كل نفس ألنه يف كل نفس يف شأن إهلي ال علم لكل أحد به مع قيامه به  يف
من حيث ال يشعر فال حيمد عليه وهذا اخلاص حيمد عليه وصاحب احلال خارق للعادة 
فتحيد إليه األبصار وتقبل عليه النفوس وهو ثابت مدة طويلة على حالة واحدة ال يشعر 

ة ذلك حبه لسلطنته اليت أعطاها احلال فهو على النقيض من لتغريها عليه وحيجبه عن معرف
 .صاحب املقام ولو استشعر بنقصه يف مرتبته ملا رغب يف احلال فإنه يدل على جهله
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حال لقرب واحال وولصاحب هذا املقام أحوال خمتلفة منها حال األمانة وحال الدنو 
لطيب احال ووحال اللني  الكشف وحال اجلمع وحال اللطف وحال القوة وحال احلماسة

لى يف إذا جتان ووحال النظافة وحال األدب فإذا جتلى يف السلطنة ارتاض وقيل فيه سلط
ذا دوس وإكى قزاجلالل تأدب فهو أديب ويف جتلى اجلمال نظيف ويف جتلى العظمة طاهر 

 حنهروفعشقه  حلسناجتلى يف الطيب عطر عرفه ويف اهليبة جعله سيدا ويف اللطف ذوبه ويف 
هم فجهلوا م وخبأسترهوفلألولياء التفريع واإلقبال وهلم الستور واحلجاب إذا قرهبم صاهنم 

هلل وهم الق عن اخل وإذا عاقبهم وليسوا بأنبياء أظهر عليهم خرق العوائد فعرفوا فحجبوا
يع هلم مسالمهم ولك مأمورون بدعوهتم إىل اهلل فاحلق ألصحاب املقامات من األولياء مطيع

فيه  يما همم فهبع املقامات واألحوال وهم ذكران الرجال ال يلحقهم عيب وال يقوم مجي
ت احلق م بصفام فهريب هلم اآلخرة خملصة كما هي هلل وهلم الدنيا ممتزجة كما هي لسيده

 ظاهرون ولذلك جهلوا.
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 يف مقام الرسالة وأسرارها

أإالأإ أال طووووووووووووووووووووووووو ل أه زخ ووووووووووووووووووووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أ أأأأأأأأأأأأأإذاأك  وووووووووووووووووو أه   وووووووووووووووووو أرنا وووووووووووووووووو

أ   ووووووووووح أوفطوووووووووو  أحكووووووووووو أ ل ووووووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أ  وووووووووووووووو    أن  وووووووووووووووو   أإل  ووووووووووووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أ وووووووووو أ  ووووووووو أالووووووووووذ أرل ووووووووو  أ   وووووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أنأإ أاالخ  ووووووووووووو ظأه ووووووووووووو أو ووووووووووووون أأأأأأأأأأأأأ

أنأووووووووو أووووووووو أاوووووووو    أ وووووووووجأن لوووووووو أأأأأأأأأأأأ

أنألكووووووووووووووووو أال نا وووووووووووووووووو أإ أ وووووووووووووووووو ا أأأأأأأأأأأأأ

أ

أنأالأ ح ووووووووووووووو هأ ووووووووووووووو حه  أل  ووووووووووووووو أ

أ وووووووووووووووووووو أهفن  وووووووووووووووووووو أاله  وووووووووووووووووووو  لف 

أ أ وووووووووودأ  وووووووووو    أاله  وووووووووو وطوووووووووو ن

أكووووووووووووو أ   وووووووووووودأو ا ه وووووووووووو أال ل وووووووووووو 

أ ووووووووووووو أكحكوووووووووووو  أكطوووووووووووو أ لطووووووووووووو  

أكووووووووووووو أ لوووووووووووو أ ل وووووووووووو أاألاوووووووووووو    

أنأالأووووووووووو أاوووووووووو    أ ووووووووووويأزك وووووووووو 

أ لوووووووووووو أخ وووووووووووو أنكحووووووووووووناجأ  وووووووووووو  

أ

 اهلل من ن يتوىلأمها اعلم أن الوالية هي احمليطة العامة وهي الدائرة الكربى فمن حك
لوالية أيضا حكام اأمن  من أحكام الوالية وقد يتواله بالرسالة وهي شاء من عباده بنبوة وهي

وليا  ن يكونأبد الفكل رسول البد أن يكون نبيا وكل نيب البد أن يكون وليًا فكل رسول 
 احلق لبعضهم سفراء هنمفالرسالة خصوص مقام يف الوالية والرسالة يف املالئكة دنيا وآخرة أل

يف الدنيا  ون إال تكالر يف الدنيا واآلخرة والرسالة يف البشر وصنفهم وملن سواهم من البش
تشريع ال بوة الننار وينقطع حكمها يف اآلخرة وكذلك تنقطع يف اآلخرة بعد دخول اجلنة وال

امع متكلم إىل س الم منكالغ النبوة العامة وأصل الرسالة يف األمساء اإلهلية وحقيقة الرسالة إب
 خن حن جن يم ىم ُّٱوله ء هلا بعد انقضاء التبليغ وهي تتجدد وهو قفهي حال ال مقام وال بقا

يه هو رسل إلفاإلتيان به هو الرسالة وحدوث الذكر عند السامع امل [2االنبياء:] َّ ىن من
ليه وهلذا إملرسل ىل اإالكالم املرسل به وقد يسمى الكالم املرسل به رسالة وهو علم يوصله 

ه يبعث اهلل هلل منند اعسل هو اللنب لكن للرسالة مقام ظهر علم الرسالة يف صورة اللنب والر
لتشريع وما نبوة اوالة الرسل فلهذا جعلنا للرسالة مقاما وهو عند الكرسي ذلك هو مقام الرس

ضل إمنا فسل وفوق ذلك فنبوة ال رسالة فالرسل ال يفضل بعضهم بعضا من حيث ما هم ر
 .َّهب مب خب حب ُّٱاهلل بعض الرسل على بعض و

الرسالة الكرسي ألنه من الكرسي تنقسم الكلمة اإلهلية إىل خرب وحكم فمقام 
فلألولياء واألنبياء اخلرب خاصة وألنبياء الشرائع والرسل اخلرب واحلكم مث ينقسم احلكم إىل أمر 
وهني مث ينقسم األمر إىل قسمني إىل خمري فيه وهو املباح وإىل مرغب فيه مث ينقسم املرغب فيه 

ما يذم تاركه شرعا وهو الواجب والفرض وإىل ما حيمد بفعله وهو املندوب  إىل قسمني إىل
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وال يذم بتركه والنهي ينقسم قسمني هني عن أمر يتعلق الذم بفاعله وهو احملظور وهني يتعلق 
 .احلمد بتركه وال يذم بفعله وهو املكروه

لعامل عليه اا هو لق مبوأما اخلرب فينقسم قسمني قسم يتعلق مبا هو احلق عليه وقسم يتع
لم ذاته ال يع الذيفوالذي يتعلق مبا هو احلق عليه ينقسم قسمني قسم يعلم وقسم ال يعلم 

 لتنزيهافات صوالذي يعلم ينقسم قسمني قسم يطلب نفي املماثلة وعدم املناسبة وهو 
و املماثلة وه واْلُقدُّوس  وشبه ذلك وقسم يطلب [11الشورى:] َّمه جه ين ُّٱوالسلب مثل 

أتت  لة وبهلرساات األفعال وكل اسم إهلي يطلب العامل وهذه األقسام كلها جمموع اصف
ق متكلما ون احلا كوالرسالة إذا ثبتت وثبت أهنا اختصاص إهلي غري مكتسبة يثبت هب الرسل

ن العلم يف مجيده  و ماأأي موصوفا بالكالم فإنه مبلغ ما قيل له قل ولو كان مبلغا ما عنده 
لة يت رساوما مس رسوال ولكان معلما فكل رسول معلم وما كل معلم رسول نفسه مل يكن

د األمر الواح لة ألنرسا إال من أجل هذه األقسام اليت حتتوي عليه ولوال هذه األقسام مل تكن
الذات  هلذا ال يعقلعقله ويال  من غري معقولية سواه ال تقع الفائدة بتبليغه عند املرسل إليه ألنه

تنبه ملا فوه واملربوب املأل واهاهنا ال سوى هلا وال غري وتعقل األلوهية والربوبية ألن ساإلهلية أل
لى التتابع والكثرة تنبيه ع [1املرسالت:] َّ مك لك ُّٱأشرنا إليه تعثر على العلم املخزون و

ت هلذا انقسمويتلو بعضها بعضا فالرسالة يتلو بعضها بعضا  [3الصافات:]َّ مم خم ُّٱو
 .واهلل اهلادي
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 يف مقام الرسالة البشرية

أاووووووووو أإ أال طوووووووونجألطووووووووو  أالحوووووووو ألله

أ وووووووووو أكذك وووووووووو  أنلكوووووووووو أالأ  وووووووووو    أ

أال خ ووووووووووجأنووووووووووو أأل ووووووووووره  الأ وووووووووو ا  أك

أ ووووو أطووووو لون أوووووو أاأل كووووو  أإ أاووووو  ناأ

أإ أال طوووووو ل أ وووووودأالوووووو    أروووووو أا ف  وووووو أ

أنرووووووو أو ووووووو أحكو ووووووو أ   ووووووو أنآخووووووو  أ

ألووووونأالأال كووووو ل  ألووووو أ خووووو ظأ ووووو حه  أ

أال حووووووووجأ وووووووونح أإل وووووووو أ ا ووووووووو أكهوووووووو اأ

أ

أهوووووووو ألو أنال  وووووووودأناإل ووووووووا أنال هوووووووو  

أذا أالوووووووذك  ألووووووووو أ  وووووووو أووووووووو أال وووووووو  

أرووو أكووو  أ  ووو أ لووو أوووو أ ووو  أوووو أ ووو  

أحكوووووووو أهحوووووووجأن حووووووو   أ لووووووو أالهاووووووو 

أ وووودأنر  وووو أللووووذ أروووو أ وووو  أ وووودأالخهوووو 

أنووووو أل وووو أ وووودأن وووون أال وووو  أووووو أكلوووو 

أ وووووو أ  وووووو  ألن وووووون أالوووووونحدأنال  وووووو 

أإلوووو أالف  ووووو أ وووودأالطووووك  أن وووودأاللووووو 

أ

رسالة نه بالرب عسط بني مرسل ومرسل إليه واملرسل به قد يعالرسالة نعت كوين متو
طع ل وتنقة حاوقد تكون الرسالة حال الرسول وهي باجلملة ليست مبقام وإمنا هي نسب

 ىك مك لك اك ُّٱبانقطاع التبليغ بالفعل ويزول حكمها بانقضاء التبليغ قال تعاىل 
 ىت نت متزت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱوأوجب عليه ذلك فقال  [99املائدة:]َّيك
 يففالرسالة هنا هي اليت أرسل هبا وبلغها وهكذا وردت  [67املائدة:] َّمث زث رث يت

ة على قلبه الرسالزل بالقرآن حيثما وردت وال يقبلها الرسول إال بوساطة روح قدسي أمني ين
وإمنا  بشرية سالةروأحيانا يتمثل له امللك رجال وكل وحي ال يكون هبذه الصفة ال يسمى 

نا وال يكون ما ذكرال كإأو إهلاما أو نفثا أو إلقاء أو وجودا وال تكون الرسالة  يسمى وحيا
  النيبلغري هذا الوصف إال للرسول البشري وما عدا هذا من ضروب الوحي فإنه يكون

قتصر بذلك رناه اا ذكوالفرق بني النيب والرسول أن النيب إذا ألقى إليه الروح م والرسول
  َّ  يب ىب نب مب ُّٱ يل لهقوحيرم عليه أن يتبع غريه فهذا هو النيب فإذا احلكم على نفسه خاصة 

 يكن لغريه مل مد  حملإما لطائفة خمصوصة كسائر األنبياء وإما عامة للناس ومل يكن ذلك إال
وحرم   نفسهيفكم قبله فسمى هبذا الوجه رسوال والذي جاء به رسالة وما اختص به من احل

ملن   يكونكم النيب مع كونه رسوال وإن مل خيص يف نفسه حبعلى غريه من ذلك احلكم هو 
 خيص ملرسول  فكل بعث إليهم فهو رسول ال نيب وأعين نبوة الشرائع اليت ليست لألولياء

ا نيب فموسول رمن احلكم يف حق نفسه فهو رسول ال نيب وإن خص مع التبليغ فهو  بشيء
 .خالفكل رسول نيب على ما قلناه وال كل نىب رسول بال 
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ل اهلل سل رسورحية مث إن الورثة وهم األتباع الذين أمروا بالتبليغ كمعاذ وعلي ود
 ن مأمور إىل مورا عيق مأوال يزال كل متأخر مأمورا بالتبليغ ممن أمر بالتبليغ متصل الطر

 طعت هياليت انق يسمى رسوال ولكن ما هي الرسالة اليت انقطعت والرسالة رسول اهلل 
سد  و الذيهباب م اإلهلي على قلب البشر بوساطة الروح كما قررناه فذلك التنزل احلك

ية عريفات اإلهلال التوجور والرسالة والنبوة اليت انقطعت وأما اإللقاء بغري التشريع فليس مبح
ا انقطع مولياء األ بصحة احلكم املقرر أو فساده فلم تنقطع وكذلك تنزل القرآن على قلوب

 م ولكن هلم ذوق اإلنزال وهذا لبعضهم.مع كونه حمفوظا هل
 ال وهون إنزعذكر عن أيب يزيد أنه ما مات حىت استظهر القرآن أي أخذه  :وهلذا

نبيه جد أدرجت بني قفيمن حفظ القرآن يعين على هذا الوجه أن النبوة  الذي نبه النيب 
ل مستمر التنز ذاه ومل يقل يف صدره وهذا معىن استظهار القرآن أي أخذه عن ظهر فله مثل

 خص حص مس خس حس ُّٱفيمن شاء اهلل من عباده لكن على هذا النعت والصفة وهو قوله تعاىل 
 نفالرسل مبشرون ومنذرون والورثة منذرون خاصة ال مبشرو [15غافر:]َّ خض حض جض  مص

لبشارة ااب بل الب لكنهم مبشرون اسم مفعول فإذا بشر الويل أحدا بسعادة فما هو من هذا
ذا كان له كن عمل نه مأني السعيد وبشارة األنبياء متعلقة بالعمل املشروع وهو يف ذلك بتعي

يل فيه دخول يس للوسل لكذا يف اجلنة أو جناه اهلل من النار بعمل كذا هذا ال يكون إال للر
نه سعيد إكفره  حال وله أن يعطي تعيني السعيد ال من حيث العمل فيقول يف الكافر وهو يف

قاوته شته أو سعادال إميانه إنه شقي فيختم لكل واحد بالسبب املوجب لويف املؤمن يف ح
وهلا من  لتشريعابوة نتصديقا لقول الويل هذا القدر بقي لألولياء من نبوة اإلخبار ال من 

وله وهو ق وقاتأاحلروف ياء العلة وله الدعوى واآليات وصاحبها مسؤول وله الكشف يف 
دى وهي وإن نزلت من الكرسي فإذا رجعت فال تتع [16القيامة:]َّ مل خل حل جل مك لك ُّٱ

 سدرة املنتهى.
والرسالة تنزل معاين وتعود إىل السدرة صورا ينشئها العبد إنشاء وهذا له من االسم 
اخلالق الذي أعطى ومعراجها براقي ورفرىف ولكن من السموات ورئيس أرواحها النازلني هبا 

املقام وما يتصور هلذا املقام نسخ وإمنا األشخاص جربيل وهو أستاذ الرسل وهو املوكل هبذا 
وقال  [1املرسالت:]َّ مك لك ُّٱختتلف وكل شخص جيري فيه إىل أجل مسمى وهلذا جاء 

ال يقع فيها تفاضل وإمنا التفاضل بني املرسلني ال من كوهنم و [44]املؤمنون:َّحن جن ُّٱ
يل للمرسل إليه بل هلا اجلرب مرسلني بل من مقام آخر وال يشترط على الرسول فيها إقامة الدل

وهلذا مع وجود الدليل ما جند وقوع االميان يف حمل املرسل إليه من كل أحد بل من بعضهم 
فلو كان لنفس الدليل َلَعّم ونراه يوجد ممن مل ير دليال فدل أن االميان نور يقذفه اهلل يف قلب 

يل فاإلميان علم ضروري جيده من يشاء من عباده ال لعني الدليل فلهذا مل نشترط فيه الدل
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املؤمن يف قلبه ال يقدر على دفعه وكل من آمن عن دليل فال يوثق بإميانه فإنه معرض للشبه 
القادحة فيه ألنه نظري ال ضروري وقد نبهتك يف هذا على سر غامض ال يعرفه كل أحد 

ما جاء به حىت  وال تشترط أيضا يف حقه العصمة إال فيما يبلغه عن اهلل خاصة ويلزمه تبيني
يفهم عنه إلقامة احلجة على املبلغ إليه فإن عصم من غري هذا فمن مقام آخر وهو أن خياطب 
العباد املرسل إليهم بالتأسي به فيكون التأسي به أصال فإن انفرد بأمر لزمه أن يبينه البد من 

ومن شرط  [50]األحزاب: َّمص خص حص مس خس ُّٱذلك كما قال يف نكاح اهلبة 
وأما  املقام طهارة القلب من الفكر فله الراحة فإنه ال يشرع إال ما يوحى به إليه صاحب هذا

مشورته ألصحابه ففي غري ما شرع له وليس للرسول من حيث رسالته املشاورة فإذا انضاف 
من اخللفاء قيل له  إىل رسالته أن تكون جامعة فلمقام اخلالفة املشورة وملا كان رسول اهلل 

 فينبغي لك أن تعرف الفرق بني اخلالفة والرسالة. [159ال عمران:] ٍَّّ ٌّ ٰى ُّٱ



42 
 

 يف معرفة مقام التصوف

أإ أال  وووووووووووووون أ اووووووووووووووه  أهخ لف وووووووووووووو أ

أك ووووووو أال خلووووووو أنالوكووووووو أالخوووووووودألووووووو أ

أنذوووووو أ ووووودأ ووووووو  أالخلووووو أ وووووو   ه ناأ

أإ أالح  وووووووو أإذاأووووووووو أال وووووووو ءأ  خلوووووووو أ

أكووووووووووذل أالخلوووووووووو أالوووووووووووذون أ   ووووووووووءأ

أ أكخوووووووووووووا أو  وووووووووووووو  أن وووووووووووووك أال 

أ

أ  أ وووووووو  أ  هوووووووو أل وووووووو أخلوووووووو أ وووووووو   

أ وووووودأخلفوووووو أنه ووووووذاأالفوووووو  أروووووو أح هوووووو 

أ  ووووووو أ وووووووذاأولوووووووجألل فوووووووجأرووووووو أ ووووووو ه 

أ ووووووووودأ  ووووووووو أو زلووووووووو أ ووووووووو   أذ هووووووووو 

أوحووووووون اأإذاأ وووووونأللوووووو حو أروووووو أ طووووووه 

أووووووووءأاإللوووووووو أ وووووووواأ  ووووووو جأهوووووووو أ طووووووووه 

أ

فقد  لتصوفايف  قال أهل طريق اهلل التصوف خلق فمن زاد عليك يف اخللق زاد عليك
ومن  [4القلم:]َّ ىن نن من زن ُّٱا أعطاه من ذلك فقال وأثىن اهلل عليه مب كان خلقه القرآن

ب ا اللق هذيفشرط املنعوت بالتصوف أن يكون حكيما ذا حكمة وإن مل يكن فال حظ له 
وي متكن قور وفإنه حكمة كله فإنه أخالق وهي حتتاج إىل معرفة تامة وعقل راجح وحض

قام فينظر ذا املب همه صاحمن نفسه حىت ال حتكم عليه األغراض النفسية وليجعل القرآن أما
من  ومع إىل ما وصف احلق به نفسه ويف أي حالة وصف نفسه بذلك الذي وصف نفسه

ع ذلك ال مصرف ذلك الوصف الذي وصف به نفسه فليقم الصويف هبذا الوصف بتلك احل
رج عن اما وخيأحك الصنف فأمر التصوف أمر سهل ملن أخذه هبذا الطريق وال يستنبط لنفسه

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل  ُّٱحلق يف ذلك فإنه من فعل ذلك حلق ميزان ا
 [105الكهف:]َّ حت جت هب ُّٱفإن اهلل ال يقيم له  [104-103الكهف:]َّ ني مي زي  ري

 فتأمل قوله تعاىل ريهمكما أهنم مل يقيموا للحق هنا وزنا فعادت عليهم صفتهم فما عذهبم بغ
ن كتاب كان م يثماحانبها صفة لطف ولني يف كتابه فإنه ما ذكر صفة قهر وشدة إال وإىل ج

 اهلل.
مث إن أفرد صفة منها ومل يذكر إىل جانبها ما يقابلها أطلبها جتد مقابلها يف موضع 

 :      آخر مفردا أيضا فذلك املفرد املقابل هو هلذا املفرد املقابل والغالب اجلمعية قال تعاىل
 مل  خل حل ُّٱل فقال تعاىل مث أردف باملقاب [49احلجر:]َّ مك لك خك حك جك مق حق ُّٱ

مث أردف باملقابل فقال  [165]األنعام:َّ مش هس مس هث ُّٱوقال  [50احلجر:]َّ جم هل
مث  [6]الرعد: َّجه ين ىن من خن حن جن ُّٱوقال  [167االعراف:]َّ مك لك هشُّ

مث إنه ما  وتتبع هذا جتده كما ذكرناه لك [6الرعد:]َّ حي جي يه ىه ُّٱأردف فقال 
ذكر إىل جانبه نعتا من نعوت أهل الشقاء إما بتقدمي أو ذكر نعتا من نعوت أهل السعادة إال و
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يف أهل السعادة  [39-38عبس:]َّ هب مب هئ مئ هي مي خي ُّٱتأخري قال تعاىل 
 :مث عطف فقال

 [41-40عبس:] َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل مس هث مث هت  مت  ُّٱ
مث عطف  [23-22القيامة:]ٱَّين ىن من خن  حن جن يم ىم ُّٱوقال تعاىل يف حال أهل السعادة 

والوجوه هنا  [25-24القيامة:]ٱَّ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ُّٱالشقاء  فقال يف أهل
دة باألبصار املقي لوجوهحقيقته وذاته وعينه ال ا الشيءعبارة عن النفوس اإلنسانية ألن وجه 

 رين.ذكوفإهنا ال تتصف بالظنون ومساق اآلية يعطي أن الوجوه هنا هي ذوات امل
مث  [4-2الغاشية:]َّ ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت ُّٱوقال يف األشقياء 

وقال يف  [10-8الغاشية]َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱعطف بالسعداء فقال 
 خس حس جس ُّٱفذكر خريا مث عطف وقال  [19احلاقة:]َّ من زن  رن مم ام ُّٱأحوال السعداء 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱفذكر شرا وكذلك قوله  [25احلاقة:]َّ حص مس
 َّىي مي خي حي  جي يهُّٱف وقال مث عط [18االسراء:]َّ ين ىن من خن  حن جن

وقال  [8الشمس:] َّيئُّٱمث عطف فقال  َّىئ نئُّٱوقال يف العناية  [19االسراء:]
 مت خت حت ُّٱوقال  [10الشمس:]َّنت مت زت رت ُّٱمث عطف  [9الشمس:]َّ ىب نب مب  زب  ُّٱ
 خص حص مس خس حس جس ُّٱوقال  مث عطف [7-5الليل:]َّ مخ جخ مح  جح مج حج مث هت
يف نفسه ويف خلقه قيام احلق يف  فالصويف من قام [10-8الليل:]َّ ىل مل خل جض  مص

فقد  [79النساء:]َّهئ مئ هي  مي خي حي جيٰه مه جه هن من خن ُّٱ ـكتابه ويف كتبه ف
زائد عند القوم سوى ما ذكرته لك وبينته  بشيءرميت بك على الطريق وليس التصوف 

ولكن اهلل أنزل امليزان والعلم باملواطن وباألحوال فال خترج شيئا عن مقتضى ما تطلبه احلكمة 
فالتخلق به والوقوف عنده يزيل  [82االسراء:]َّ هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ

ألهنم  [82االسراء:]َّ هب مب خب حب جب ُّٱاملرض النفسي البد من ذلك ولكن للمؤمنني 
فيعممون اخلاص  [13املائدة:]َّهب مب خب حب ُّٱيعدلون به عن موطنه و

 جغ  مع جع مظ حط ُّٱوخيصصون العام فسموا ظاملني قاسطني واحلكماء هم املقسطون 
وما وصفه اهلل بالكثرة فإن القلة ال تدخله وسبب وصفه بالكثرة  [269البقرة:]َّجف مغ

ألن احلكمة سارية يف املوجودات ألن املوجودات وضع اهلل مث خلق اإلنسان ومحله األمانة 
بأن جعل له النظر يف املوجودات والتصرف فيها باألمانة ليؤدي إىل كل ذي حق حقه كما 

فجعل اإلنسان خليفة يف األرض دون غريه من  [50]طه:َّ مت هب مب  هئ  ُّٱإن اهلل 
املخلوقني فهو أمني على خلق اهلل فال يعدل هبم عن سنة اهلل فاملوجودات بيد اإلنسان أمانة 
عرضت عليه فحملها فإن أداها فهو الصويف وإن مل يؤدها فهو الظلوم اجلهول واحلكمة 

 هو التصوف وقد بني العلماء التخلق بأمساء اهلل تناقض اجلهل والظلم فالتخلق بأخالق اهلل
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احلسىن وبينوا مواضعها وكيف تنسب إىل اخللق وال حتصى كثرة وأحسن ما تصرف فيه مع 
اهلل خاصة فمن تفطن وصرفها مع اهلل أحاط علما بتصريفها مع املوجودات فذلك املعصوم 

علنا اهلل من الصوفية القائمني الذي ال خيطئ أبدا واحملفوظ من أن يتحرك أو يسكن سدى ج
 .حبقوق اهلل واملؤثرين جناب اهلل
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 يف معرفة كيمياء السعادة

أإ أاألك طووووووووو  أه  ووووووووو  أ ووووووووو جأ لووووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أإ أال وووووووووووووو نأه كطوووووووووووووو  أال    وووووووووووووو أإذ

أأأأ وووودأالحوووو  أ خوووو هأ وووو ر أووووو أ  ان وووو أأأأأأأأأأ

أأ  وووووووح أالووووووونز أ ووووووو لو زا أاووووووو     أأأأأأأأأأأأ

أ أأأأأأأأأأأأأالك و وووووووووووووووووو  أوفوووووووووووووووووو    أو   وووووووووووووووووو

أ كوووووووو أهوووووووو أ   وووووووو أإ أك وووووووو أذاأ  وووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أ لحووووووووووو أه  هووووووووووو أكووووووووووووا أو  ووووووووووو  أأأأأأأأأأأأأ

أ

أوووووو أ ووووودأالن ووووون أوووووو أال هووووو  جأنال  ووووو أ

أ لفوووووووو أ ل وووووووو أهو ووووووووزا أ لوووووووو أروووووووو  

أإلووووووووووو أنال  وووووووووووو أهووووووووووو لحك أنالفوووووووووووو  

أنأروووووو أكه وووووو أ كوووووو أ  وووووو أ لوووووو أحووووووذ 

أأل أكوووووووو أ وووووووو  أ وووووووودأ وووووووو ل أال وووووووون 

أنأالأ    وووووووو أاأل وووووووونا أ وووووووو أال  ووووووووو 

أ فووووووودأ  هووووووو أ ووووووو أ ووووووو ل أالهاووووووو نأ  

أ

 وصل يف فصل الكمال املطلوب هو اخلالفة
إلهلية يعات التوقة لقبول استعداد ما خترج به ائاعلم أن النفس من حيث ذاهتا مهي

داد ما ق استعن رزمفمنهم من حصل له استعداد توقيع الوالية خاصة فلم يزد عليها ومنهم 
 حد كمان واذلك أن النفوس خلقت من معد ذكرناه من املقامات كلها أو بعضها وسبب

  حف جف مغُّٱوقال بعد استعداد خلق اجلسد  [1النساء:]َّ ىم مم خم حم ُّٱقال تعاىل 
  :  ولهنفس وقفمن روح واحد صح السر املنفوخ يف املنفوخ فيه وهو ال [29احلجر:]َّخف

ل قبو يريد االستعدادات فيكون حبكم االستعداد يف [8االنفطار:]َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ
 ر هلا عني إالمل يظهها واألمر اإلهلي فلما كان أصل هذه النفوس اجلزئية الطهارة من حيث أبي

ها إشراق ظهر فيلم يبوجود هذا اجلسد الطبيعي فكانت الطبيعة األب الثاين خرجت ممتزجة ف
ة هالطبيعة شبيفطبيعة م الالنور اخلالص اجملرد عن املواد وال تلك الظلمة الغائية اليت هي حك
 ل يف العناصرالنفعااكون يباملعدن والنفس الكلية شبيهة باألفالك اليت هلا لفعل وعن حركاهتا 

سد املعدين لك اجلوج ذواجلسد الكون يف املعدن مبنزلة اجلسم اإلنساين واخلاصية اليت هي ر
ى ية علاملعدن ألجساداأن  مبنزلة النفس اجلزئية اليت للجسم اإلنساين وهو الروح املنفوخ وكما

ظهرت  يت هلال المراتب لعلل طرأت عليهم يف حال التكوين مع كوهنم يطلبون درجة الكما
 ض طرأتأمراوأعياهنم كذلك اإلنسان خلق للكمال فما صرفه عن ذلك الكمال إال علل 

 عليهم إما يف أصل ذواهتم وإما بأمور عرضية فاعلم ذلك.
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 يف معرفة مقام األدب وأسراره

ألحكووووووووووو  أأل ووووووووووو أإ أاأل  ووووووووووو أ ووووووووووونأا

أ ووووووووو ذاأ ك ووووووووو أ  ن ووووووووو أ ووووووووودأخلفووووووووو أ

أالأ   وووووون أ   وووووو أ ر وووووو أووووووو أك ل وووووو أ

أك هوووووووووووو  أك ووووووووووووجأ أخ وووووووووووو أكل وووووووووووو أ

أولوووووجأاإلطووووو   أ ووووو  أال ل وووووجأ ووووو     أ

أ

أو وووووووووونجأخ ووووووووو أنالوطووووووووو  أو ووووووووووء 

أك  وووووووو أ و وووووووو ألكووووووووجأ  وووووووو أون ووووووووء

أنالحووووووو أ   ووووووودأوووووووو أ اووووووو  أن و وووووووء

أ لوووووووووووذا أ ه ووووووووووو   أ  ووووووووووو أن  ووووووووووووء

أحطوووووووو  أن كوووووووو  أ وطوووووووو أووووووووو أ  وووووووو ء

أ

ة ملا عنده من فاألديب إمع [4احلديد:] َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱدك اهلل أن اهلل يقول اعلم أي
ل خلق مع كوالسعة فهو مع كل مقام حبسب ذلك املقام ومع كل حال حبسب ذلك احلال 

ل هو بف هبا يتص ومع كل غرض فاألديب هو اجلامع ملكارم األخالق والعليم بسفسافها ال
جلهل به عند  من اه أوىلإال والعلم ب شيءمها ألنه ما من جامع ملراتب العلوم حممودها ومذمو

 .هللهل افاألدب مجاع اخلري وهو ينقسم إىل أربعة أقسام يف اصطالح أ كل عاقل
 القسم األول

أدب نبيه  ام بهاإلهلوأدب الشريعة وهو األدب اإلهلي الذي يتوىل اهلل تعليمه بالوحي 
  وبه أدبنا نبيه قال رسول اهلل  .دبونفهم املؤدبون املؤ:  هلل أدبين فأحسن أديباإن. 

 والقسم الثاني
هلل  هو ااهلل أدب اخلدمة وهو ما اصطلحت عليه امللوك يف خدمة خدمها وملك أهل

ة خلقه فهو معامل دون فقد شرع لنا كيفية األدب يف خدمته وهو معاملتنا إياه فيما خيتص به
 .لخلقلحق  ة يتعلق مبا هو حق هلل ومبا هوخصوص يف أدب الشريعة ألن حكم الشريع

 والقسم الثالث
ليه إفترجع  م بهوهو األدب مع احلق يف اتباعه عند من يظهر عنده وحيك أدب احلق 

 ق عند من هوظهر احلبة ووتقبله وال ترده وال حتملك األنفة إن كنت ذا كرب يف السن أو املرت
فضله ترفت بواع عتوه تأدبت معه وأخذته عنهأصغر منك سنا أو قدرا أو ظهر احلق عند م

ال له احد يقيد وسعليك فيه هذا هو االتصاف وما رأيت من حتقق هبذا خلقا يف عمري إال 
فإن أدب  لشريعةاداب أبو عبد اهلل ابن جبري لقيته مبدينة سبتة وقصر كتامة وهو جزء من آ

 .الشريعة هو األم لباقي األقسام
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 والقسم الرابع
 قيقة وهو ترك األدب بفنائك وردك ذلك كله إىل اهلل.أدب احل

لك ذوليس  ائمادولألدب حال ومقام وهذا باب معرفة مقامه فمقامه هو ما يثبت له 
مية ال توة من املالهل الفال أإال األدب مع احلق فإنه له الدوام يف الدنيا واآلخرة وما فاز به إ

 ٌّ ُّٱه اىل إن تعلوا فوائده كما قال اهللغري سلكوا فيه كل مسلك واستخرجوا كنوزه وحص
ء من وهو كل عامل سفلي السما [8]الروم: َّ  ِّ  ُّٱوهو كل عامل علوي   َّ ُّ َّ ٍّ

اب والورق  الثيده يفعامل الصالح واألرض من عامل الفساد ومنه اشتقت اسم األرضة ملا تفس
احلق  فهذا من العامل [8الروم:] َّ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱواخلشب ويسمى أيضا السوس والعث 

م اهلل يوم به حيكوامل املخلوق به هذا العامل هو الذي نتأدب معه فإنه سبب وجود أعيان الع
 مل خل حل جل مك ُّٱالقيامة بني عباده ويف عباده وبه أنزل الشرائع فقال لرسوله داود 

 .[26ص:] َّ حن جن مم  خم حم جم هل
األدب  فمقام رضألوإن كان خملوقا باحلق فإنه مما بني السماء واألرض أو هو عني ا

من  و احلقدق هالعمل باحلق والوقوف عند احلق وإياك أن تتوهم من هذا القول إن الص
ى دق وعلالص حيث إنك تقول قال حقا إذا صدق يف قوله وقال صدقا بل احلق حاكم على

 على ه ويثينى عنالكذب باحلسن والقبح فاحلق يف موطن حيمد الصدق ويف موطن يذمه وينه
ينهى وكذب ي هو ضده وحيرض عليه ويوجب العمل به ويف موطن آخر يذم الالكذب الذ

تتبع وألزمه فوطن معنه وحيمد الصدق ويأمر به وهذا مقام األدب الذي ينفع صاحبه يف كل 
ه فإنه ليس باختص   مامواضعه ودالئله يف الشرائع ويف أفعال الرسول املتأسي هبا ال غري ال

 .بأدب مع احلق
يث ه من حستحقتدب اخلدمة فهو أن يعطي ذات املخدوم كان ما كان ما وأما مقام أ

تساؤلك فيه  به أو أمركتعينها خاصة وهو أن تقف مع ما تطلبه بذاهتا فتبادر إليه من قبل أن 
ؤاله إياك حيث س و منحىت ال يظهر عليها ذلة املسألة ولو كان أكرب منك وسؤالك يف أمر فه

ال م السؤمقا ار حاجة إليك ولو عادت عليك منفعته ولكنيف ذلك األمر أن تفعله إظه
حقه ما تستر فييقتضي ذلك فمقام أدب اخلدمة احلضور دائما مع كل ذات مشهودة لك تنظ

أحد سوى  نبه منال تومبا يعطيه الزمان أو املكان أو احلال فتقوم هلا بذلك من غري سؤال 
 حضورك فهذا مقام أدب اخلدمة.

ريعة فهو أن تقوم بأمرها خاصة ال مبا تعطيك ذاهتا إال إن أمرتك وأما مقام أدب الش
 زي ري ٰى ُّٱبذلك فيكون قيامك مبا تعطيك ذاهتا من حيث أمرها ال غري قال تعاىل 
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 مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱوقال تعاىل  [7احلشر:] َّجئ يي ىي  ني مي
 وكل خدمة عن أمر فمن أدب الشريعة ال من أدب اخلدمة.  [59النساء:] َّهل

كامها ذك ألحة أخومن أدب الشريع ما مقام أدب احلقيقة فإنا نذكره إن شاء اهللوأ
لتحلية  غال الالشتاملشروعة والوقوف عند رسومها وحدودها واتصافك هبا جملرد اخلدمة وا

تنتجه لك  يها ماك علالنفس بالعلم هبا دون العمل ومن آداب اخلدمة أن ال يشغلك وال يبعث
ك غرض ول ومالحظات التأميل فإن شغلك ذلك فما خدمت سوىمن املخدوم من القب

ن أعطاك فقة وإملواونفسك ومن آداب احلق أن ال يتعدى علمك يف األشياء علمه فيها وهو ا
من  نت إىلأفها علمك خالف ذلك وال سيما فيما أضافه احلق إىل اخللق من األعمال فأض

ما أضاف فخيرب  فيما العامل وهو الصادقأضافها اهلل واترك علمك لعلمه فإنه العليم وأنت 
ى علمه لمك علعرجح أمرا إىل من أضافه إال وينبغي لذلك املضاف إليه تلك اإلضافة فال ت

وافقة له احب املب فصمن حيث قيام الدليل لك على أنه ال فاعل إال اهلل فليس هذا من األد
 .كل جتل وشهود فاعلم ذلك
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 عنهم عند املوت يف معرفة أحوال القوم رضي اهلل

أللفووووووون أ  ووووووو أحلووووووونجأالوووووووون أكحوووووووناجأ

أ وووووووو   أوووووووو أ ووووووو  أاألطوووووووو  أ  لهووووووو أ

أ وووووودأذا أوخ لوووووو أ  وووووو أالن وووووون ألووووووو أ

أنوووووووو   أوووووووو أ ووووووو  أاإل طووووووو جأوفهلووووووو أ

أنوووووووو   أوووووووو أ ووووووو  أال  ز ووووووو أ  لهووووووو أ

أنكل وووووووووو أطوووووووووو  ناأنال وووووووووو  أناحوووووووووو  أ

أ ووووووذاأ وووووونأالحوووووو أالأ ه وووووودأهوووووو أهوووووو الأ

أ

أ  ن وووووووووو أن وووووووووودأكولوووووووووو جأنكاووووووووووك ج 

أ أنالحوووووو جنووووووو   أووووووو أ وووووو  أاألوووووووا

أ   ووووووودأالحفووووووو   أنال و ووووووو جأإ وووووووو ج

أإل ووووووووووو أ  حوووووووووووو أنال طوووووووووووجأك وووووووووووو ج

أن وووووونأالووووووذ أ  وووووو  أال اووووووه  أإ وووووواج

أن  ووووووو   أ ووووووودأ  ووووووو  أالخلووووووو أكاووووووو  ج

أ  ووووونأال وووووح  أالوووووذ أوووووو أ  ووووو أإاوووووك ج

أ

. وقال "ليه ماتميوت املرء على ما عاش عليه وحيشر على ما ع" :قال رسول اهلل 
يعين عند املوت أي يعاين ما هو أمره عليه  [22ق:] َّ  ام يل ىل مل يك ىك ُّٱتعاىل 

 يت ىت نت مت ُّٱ ه الذي ينفرد به أهل اهلل العابدون رهبم إذا أتاهم اليقني يقول لنبي
ا ن وإمنحيوا يعين املوت ألنه أمر متيقن ال اختالف يف وقوعه يف كل [99احلجر:] َّ رث

 :وقع اخلالف يف ماهيته قال شاعرهم
أ  أل وووووو  خوووووو ل أال وووووو يأح وووووو أالأا ووووووو

أ

أإالأ لووووو أاووووو  أنالخلووووو أ ووووودأالاووووو   

أ

يعين ما هو والشجب املوت فإذا حضرهتم الوفاة رضي اهلل عنهم فالبد هلم من مشاهد 
اثنيت عشرة صورة يشهدوهنا كلها أو بعضها البد من ذلك وهن صورة عمله وصورة علمه 

ة اسم من وصورة اعتقاده وصورة مقامه وصورة حاله وصورة رسوله وصورة امللك وصور
أمساء األفعال وصورة اسم من أمساء الصفات وصورة اسم من أمساء النعوت وصورة اسم من 
أمساء التنزيه وصورة اسم من أمساء الذات وكان األوىل أن تكون هذه الصور كلها بالسني ال 
بالصاد فإهنا منازل معان إال أنه ملا جتسدت املعاين وظهرت باألشكال واملقادير لذلك 

ت يف صور إذ كان الشهود بالبصر وحكمت احلضرة بذلك اخليالية الربزخية فاملوت تصور
والنوم سواء فيما تنتقل إليه املعاين فمنهم من يتجلى له عند املوت عمله العمل فيتجلى له 
عمله يف الزينة واحلسن على قدر ما أنشأه العامل عليه من اجلمال فإن أمت العمل كما شرع له 

شيئا يشينه انتقاصه كان يف أمت نشأة حسنة ظهرت من متام أركان ذلك العمل  ومل ينقص منه
الظاهرة والباطنة من احلضور وشهود الرب يف قلبه ويف قبلته إذا صلى وكل عمل مشروع 
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أنظروا يف صالة عبدي أمتها أم " :عن اهلل تعاىل أنه يقول يوم القيامة فهو صالة وهلذا قال 
شيئا قال أنظروا هل لعبدي من  تبت له تامة وإن كانت انتقص منهانقصها فإن كانت تامة ك

. مث تؤخذ األعمال على ذا "تطوع فإن كان له تطوع قال أكملوا لعبدي فريضته من تطوعه
كم فإن كان العمل غري ذات العامل كمانع الزكاة وكغاصب أمر ما حرم عليه اغتصابه، 

ح سن أو ُقبح فإن كان قبيحا طوق به كما قال ُكِسَي ذلك املال صورة عمل هذا العبد من 
ميثل له ما " :وقال فيه  [180ال عمران:] َّٰه مه جه هن من خن ُّٱيف مانع الزكاة 
وفيه يقول له أنا كنزك فيطوق به. والكنز من عمل العبد يف املال  .احلديث "،له شجاعا أقرع

ع إىل نفوسهم وإىل التصرف يف وهكذا العباد اهلل الصاحلني فيما جيودون به من اخلري مبا يرج
 مف خف حف جف  مغ  ُّٱغري ذواهتم فريى عالمات ذلك كله وهذا داخل حتت قوله تعاىل 

وهذا املوطن من بعض مواطن ما يرى فيه عمله فيشاهد العبد الصاحل  [53فصلت:] َّ حق
 عند االحتضار عمله الصاحل الذي هو لروحه مثل الرباق ملن أسرى به عليه فريفع تلك الروح

الطيبة إىل درجاهتا حيث كانت من عليني فإن عباد اهلل على طبقات يف أعماهلم يف احلسن 
 .واألحسن واجلميل واألمجل العلم

 رجالن وهم رضي اهلل عنهم من جتلى له عند املوت علمه باجلناب اإلهلي :ومنهم
 أمت لكشفرجل أخذ علمه باهلل عن نظر واستدالل ورجل أخذ علمه عن كشف وصورة ا

 خك ُّٱ و قوله وهوأمجل يف التجلي ألن الكشف واقتناء هذا العلم ينتجه تقوى وعمل صاحل
 هبفيظهر له علمه عند املوت صورة حسنة أو نورا يلتبس  [282البقرة:] َّحل جل مك لك

ون من مل دميلة ة اجلفيفرح به فإن صحبته دعوى يف اقتنائه ذلك العلم نفسية فهو يف الصور
تعمال بل  لنفسه يرى ء ذلك العلم بل يراه منحة إهلية وفضال ومنة التصحبه دعوى يف اقتنا

لعمل إليه ينسب اا وهبيكون ممن فىن عن عمله يف عمله فكان معموال به كاآللة للصانع يعمل 
  يف اقتناءباد اهللعض عبال إليها فيقع الثناء على الصانع العامل هبا ال عليها فهكذا يكون 

 اد.صورة العلم يف غاية من احلسن واجلمال االعتقعلومهم اإلهلية فتكون 
املعتقد الذي ال علم عنده إال إن عقده موافق للعلم باألمر على ما هو عليه  :ومنهم

فكان يعتقد يف اهلل ما يعتقده العامل لكن عن تقليد ملعلمه من العلماء باهلل ولكن البد أن 
خليال وهو عند االحتضار ولالحتضار حال يتخيل ما يعتقده فإنه ليس يف قوته إن جيرده عن ا

استشراف على حضرة اخليال الصحيح الذي ال يدخله ريب ما هو اخليال الذي هو قوة يف 
اإلنسان يف مقدم دماغه بل هو خيال من خارج كجربيل يف صورة دحية وهو حضرة مستقلة 

سب ما اعتقده وجودية صحيحة ذات صور جسدية تلبسها املعاين واألرواح فتكون درجته حب
من ذلك املقام فإن كان هذا العبد صاحب مقام قد حلق بدرجة األرواح النورية فإهنا اليت 

فيظهر له مقامه يف صورة  [164الصافات:] َّ ىق يف ىف  يث ىث نث ُّٱذكر اهلل عنها أهنا قالت 
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الذين فينزل فيها منزلة الوايل يف واليته فيكون حبسب مقامه وهذه كلها بشارات احلياة الدنيا 
 :قال اهلل فيهم

 .[64-63يونس:]َّ جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن ُّٱ
 يه فهوفقبض ياحلال فإن كان صاحب حال يف وقت احتضاره يرد عليه من اهلل حال 

لته لى منزعدل  له كاخللعة ال كالوالية فيتلبس هبا ويتجمل حبسب ما يكون ذلك احلال
وهوبا حلال مان اينهما فرقان وإن كواحلال قد تكون ابتداء وقد تكون عن عمل متقدم وب

خلع  حق ملامست على كل وجه ولكن الناس على قسمني منهم من تتقدم له خدمة فيقال إنه
سبب مع أن  عرف لهيال  عليه ومنهم من مل يتقدم له ذلك فتكون املنة والعناية به أظهر ألنه

 .األحوال كلها مواهب واملقامات استحقاق الرسل
نبياء ثة األء ورله عند االحتضار رسوله الذي ورثه إذ كان العلما من يتجلى :ومنهم

لسالم ايعهم لى مجعفريى عيسى عند احتضاره أو موسى أو إبراهيم أو حممد أو أي نيب كان 
م سعداء سل كلهالر فمنهم من ينطق باسم ذلك النيب الذي ورثه عند ما يأتيه فرحا به ألن

اضرون سمع احلب فياملسيح كما مساه اهلل وهو األغل فيقول عند االحتضار عيسى أو يسميه
 د املوت وأنهنصر عننه تهبذا الويل يتلفظ مبثل هذه الكلمة فيسيئون الظن به وينسبونه إىل أ

و من ود وهنه هتإسلب عنه اإلسالم أو يسمى موسى أو بعض أنبياء بىن إسرائيل فيقولون 
ف أرباب الكشو هلل منهل افه العامة بل يعرفه أأكرب السعداء عند اهلل فإن هذا املشهد ال تعر

منه هذا الشخص  ولكن ما ورث وإن كان ذلك األمر الذي هو فيه اكتسبه من دين حممد 
ما فل [90االنعام:] َّمف خف حفجف مغ جغ مع ُّٱإال أمرا مشتركا كان لنيب قبله وهو قوله 

تلك  ت لهكانكانت الصورة مشتركة جلى احلق له صاحب تلك الصورة يف النيب الذي 
ليتميز وذلك  [14طه:] َّ جه ين ىن ُّٱمثل قوله  الصفة اليت شاركه فيها حممد 

لتبس امدية رة حمهذا للشخص بظهور من ورثه من األنبياء عمن ورث غريه فلو جتلى يف صو
 .لكفيما اختص به دون غريه من الرسل امل عليه الشخص الذي ورث حممدا 

إهنم ام فضار صورة امللك الذي شاركه يف املقمن يتجلى له عند االحت :ومنهم
 الصَّافُّوَن.

 اْلم َسبِّح وَن. :ومنهم
التالون إىل ما هم عليه من املقامات فينزل إليه امللك صاحب ذلك املقام  :ومنهم

مؤنسا وجليسا تستنزله عليه تلك املناسبة فرمبا يسميه عند املوت ويرى من احملتضر هتمما به 
رورا وما وصفنا يف هذا االحتضار إال أحوال األولياء اخلارجني عن حكم وبشاشة وفرحا وس

التلبيس ما ذكرنا من أحوال العامة من املؤمنني فإن ذلك مذاق آخر ولألولياء هذا الذي 
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نذكره خاصة فلذلك ما نتعرض ملا يطرأ من احملتضر من العامة مما يكره رؤيته ويتمعر وجهه 
 .ذلك رأسا أهل اهلل وإن تعرض هلم فإهنم عارفون مبا يرونهليس ذلك مطلوبنا وال يرفع ب

 أمساء األفعال
ألفعال مساء اأمن  من يتجلى له عند املوت هجريه من األمساء اإلهلية فإن كان :ومنهم

و حبسب ما عال فهلب فكاخلالق مبعىن املوجد والباري واملصور والرزاق واحمليي وكل اسم يط
ل له من ة فيقون صورظهر له مبا يناسب ذلك العمل فرياه يف أحسكان عليه يف معاملته معه 

 أحوال باب أنت يرمحك اهلل فيقول هجريك وسيأيت ذكر اهلجريات من هذا الكتاب يف
 .األقطاب من آخره إن شاء اهلل

 أمساء الصفات
يع السموفإن كان هجريه كل اسم يستدعي صفة كمال كاحلي والعامل والقادر 

حال  ما كانوا يف ا حبسبأيض د فإن هذه األمساء كلها أمساء املراقبة واحلياء فهموالبصري واملري
إلنسانية نشأة اه الحياهتم عند هذه األذكار من طهارة النفوس عن األعراض اليت تتخلل هذ

ي ذه اإلهلي الة الوجشاهداليت ال ميكن االنفكاك عنها وليس فها دواء إال احلضور الدائم يف م
 .ن عرضي وغري عرضيله يف كل كو

 أمساء النعوت
ى هذا ا جرفإن كان هجريه أمساء النعوت وهي أمساء النسب كاألول واآلخر وم

اء فيعرفه ه األمسل هذاجملرى فهو فيها حبسب ما يقوم به من علم اإلضافات يف ذكره ربه مبث
 إن هلا عينا وجوديا كمثبيت الصفات أو ال عني هلا.
 ومنهم أمساء التنزيه

جريه يف السم هذا ايتجلى له عند االحتضار أمساء التنزيه كالغين فإن كان مثل ه من
ن غري يدا ممحنيا مدة عمره فهو فيه حبسب شهوده هل يذكره بكونه غنيا عن كذا ويذكره غ

 أن خيطر له عن كذا وكذا فيما مياثله من أمساء التنزيه سواء.
 ومنهم أمساء الذات

أو هو واهلو أرفع األذكار عندهم كأيب حامد ومنهم من من كان هجريه االسم اهلل 
يرى أنت أمت وهو الذي ارتضاه الكتاين مثل قوله يا حي يا قيوم يا ال إله إال أنت ومنهم من 
يرى أنا أمت وهو رأى أيب يزيد فإذا احتضر من هذا ذكره فهو حبسب اعتقاده يف ذلك من 
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حتديد ومنهم من يرى أن التجريد والتنزيه نسبة تلك الكناية من توهم حتديد وجتريد عن 
حتديد ومن احملال أن يعقل أمر من غري حتديد أصال فإنه ال خيلو إما أن يعقل داخال أو خارجا 
أو ال داخل وال خارج أو هو عني األمر ال غريه وكل هذا حتديد فإن كل مرتبة قد متيزت 

 اف.عن غريها بذاهتا وال معىن للحد إال هذا وهذا القدر ك
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 يف معرفة مقام املعرفة

أووووووووووو أا  فوووووووووو أ وووووووووودأ  هأالو   وووووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أأل  وووووووووووووو أ لوووووووووووووو أ لوووووووووووووو أناحوووووووووووووو أأأأأأأأأأأأ

أل ووووووووو أن ووووووووون أ ووووووووودأن ووووووووون أالوووووووووذ أأأأأأأأأأأأأ

أ  ووووووووونأإوووووووووو  أالنرووووووووو أ ووووووووودأح لووووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أ  وووووووووو  أ لوووووووووو أالحكووووووووووو أكحك ووووووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أ

أ ك أالوووووووذ أ ووووووودأ وطووووووو أوووووووو أ وووووووو أ

أللوووووووووووو  أهووووووووووو  أال لووووووووووو أنالو   ووووووووووو 

أطووووووووووووول أالحووووووووووووو أنوووووووووووووو أكلوووووووووووووو ك 

أنأ اووووووووووووو  دأالنارووووووووووووو أك أ    ووووووووووووو 

أ ووووووووووودأال  هووووووووووو أال  ل ووووووووووو أالواووووووووووو   

أ

سبعة أشياء لعلم بايف  إن املعرفة يف طريقنا عندنا ملا نظرنا يف ذلك فوجدناها منحصرة
م باألمساء و العلق وهوهو الطريق اليت سلكت عليه اخلاصة من عباد اهلل الواحد علم احلقائ

نة ملكلفني بالسباده اعحلق لم بتجلى احلق يف األشياء الثالث العلم خبطاب ااإلهلية الثاين الع
قائقه حن جهة مفسه الشرائع الرابع علم الكمال والنقص يف الوجود اخلامس علم اإلنسان ن

هذه السبع  من عرففعلل السادس علم اخليال وعامله املتصل واملنفصل السابع علم األدوية وال
 رفة. املعه يفسمى معرفة ويندرج يف هذا ما قاله احملاسيب وغرياملسائل فقد حصل امل

 وهو العلم باألمساء اإلهلية العلم األول وهو العلم باحلقائق
نه فهم مقسم يدل على الذات وهو االسم العلم الذي ال ي :أقساموهي على أربعة 

لينا يف واردة عالء سوى ذات املسمى ال يدل على مدح وال ذم وهذا قسم مل جنده يف األمسا
دل على وهو ي ثان كتابه وال على لسان الشارع إال االسم اهلل وهو اسم خمتلف فيه وقسم

دل يقسم والصفات وهو على قسمني قسم يدل على أعيان صفات معقولة ميكن وجودها 
هو فعال وات أعلى صفات إضافية ال وجود هلا يف األعيان وقسم ثالث وهو يدل على صف

على  بوجهوريح ومضمن وقسم رابع مشترك يدل بوجه على صفة فعل مثال على قسمني ص
 صفة تنزيه.

 القسم األول امساء الذات
أما علم األمساء اإلهلية وهو العلم األول من املعرفة فهو العلم مبا تدل عليه مما جاءت له 

م أيضا خبواصها وهو يف هذه األقسام اليت قسمناها حىت نبينها يف هذا الباب إن شاء اهلل والعل
والكالم فيه حمجور على أهل اهلل العارفني بذلك ملا يف ذلك من كشف أسرار وهتك أستار 
وتأىب الغرية اإلهلية إظهار ذلك بل أهل اهلل مع معرفتهم بذلك ال يستعملوهنا مع اهلل والدليل 

هي عليه من  أعلم الناس هبا وبإجابة اهلل تعاىل من دعاه هبا ملا على ذلك أن رسول اهلل 
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يف أمته أن ال جيعل بأسهم بينهم فمنعه ذلك  اخلاصية يف علم اهلل هبا وقد دعاه رسول اهلل 
ومل جيبه وإن كان قد عوضه فمن باب آخر وهو أن كل دعاء ال يرد مجلة واحدة وإن عوقب 
 صاحبه ولكن يرد ما دعا به خاصة إذا دعا فيما ال يقتضيه خاصية ذلك االسم وأجاب دعاء

 ين ىن ُّٱوقومه ملا دعاه باالسم اخلاص بذلك وهو قوله  بلعام بن باعورا يف موسى 
فلم يكن له من االسم إال حروفه فنطق هبا وهلذا قال  [175األعراف:] َّ زي  ري ٰى

فكانت يف ظاهره كالثوب على البسه وكما تنسلخ احلية من جلدها ولو كان  ﴾ري ٰى﴿
عاء على نيب من األنبياء وأجيب خلاص االسم وعوقب يف باطنه ملنعه احلياء واملقام من الد

 وجعل مثله َكَمَثل  اْلَكْلب  ونسي حروف ذلك االسم.
ل مع  عني ما سأيدعو باالسم اخلاص ويستعمله ألجابه اهلل يف فلو أن رسول اهلل 

م سكن خباص االيءه مل دعا لم األولني واآلخرين وأنه أعلم الناس فعلمنا إنلم عِ علمنا بأنه عَ 
 ين ىن ُّٱ ى عيس وتأدب وسبب ذلك األدب اإلهلي فإنه ال يعلم ما يف نفس اهلل كما قال

 فلعل ذلك الذي يدعوه فيه ما له فيه خرية فعدلوا  [116املائدة:] َّيي ىي ني مي زي ري  ٰى
ضي  علمه فيه رهلل يف كان إىل الدعاء فيما يريدون من اهلل بغري االسم اخلاص بذلك املراد فإن

ا و تكفريأرجات فيه خرية أجاب يف عني ما سئل فيه وإن مل يكن عوض الداعي دوللداعي 
ية آهو يف وعظم يف سيئات ومعلوم عند اخلاص والعام إن مث امسا عاما يسمى االسم األ

كرناه ولو دعا به به ما دعا به يف ما ذ الكرسي وأول سورة آل عمران ومع علم النيب 
لم له فهذا من عهلل أهاأدب  وعلم اهلل يف األشياء ال يبطل فلهذاأجابه اهلل يف عني ما سأل فيه 

 األمساء اإلهلية.
م الرحي رمحنومن األمساء ما هي حروف مركبة ومنها ما هي كلمات مركبة مثل ال

 .هو اسم مركب كبعلبك والذي هو حروف مركبة كالرمحن وحده
ا وهلا نفرادهص باهلا خواواعلم أن احلروف كالطبائع وكالعقاقري بل كاألشياء كلها 

هم ية فافجلمعا ألحديةخواص بتركيبها وليس خواصها بالتركيب ألعياهنا ولكن اخلاصية 
 ا أنه واحد الله فكماإل ذلك حىت ال يكون الفاعل يف العامل إال الواحد ألنه دليل على توحيد

هنا ال تصدر إكوان  األشريك له يف فعله األشياء كذلك سرت احلقيقة يف األفعال املنسوبة إىل
صية له خا رادهمنها إذا كانت مركبة إال ألحدية ذلك التركيب وكل جزء منها على انف

لك ذزء من كل جتناقض خاصية اجملموع فإذا اجتمع اثنان فصاعدا أعطى أثرا ال يكون ل
زء على وكل ج جلمعاجملموع على انفراده كسواد املداد حدث السواد عن اجملموع ألحدية ا

 راد ال يعطي ذلك السواد وهكذا تركيب الكلمات كتركيب احلروف.انف
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ب ة العر لغومن هنا تعلم أن احلرف الواحد له عمل ولكن بالقصد كما عمل ش يف
يعي ما  إن عند السامع إن بشي ثوبه وهو حرف واحد وق أن يقي نفسه من كذا و

روف عل احلفدة ال من فهو من فعل الكلمة الواح ﴾خس﴿مسعه مع كونه حرفا واحدا وأما 
 لفعل بسم اهلله يف ابدل وخاصيته يف اإلجياد وله شروط مع هذا يتأدب هل اهلل مع اهلل فجعلوا

 د إعالمعده وإمنا أرايف غزوة تبوك وما مسع منه قبل ذلك وال ب وقد استعمله رسول اهلل 
مبا ذكرناه  العلم ابلباالناس من علماء الصحابة مبثل هذه األسرار بذلك فالذي نذكر يف هذا 

 كتاب وال يفلعامل يد ابمن أقسام األمساء اإلهلية أمساء الذات اليت هي كاألعالم فال أعرف 
الشتقاق ه مع ا إنمث شيءسنة منها شيئا إال االسم اهلل يف مذهب من ال يرى أنه مشتق من 

زيد يصا باملوجود فيه هل هو مقصود للمسمى أو ليس مبقصود للمسمى كما يسمى شخ
ينمو يف ويزيد  كونهعلى طريق العلمية وإن كان هو فعال من الزيادة ولكن ما مسيناه به ل

كون بالوضع ء ما يمساجسمه ويف علمه وإمنا مسيناه به لنعرفه ونصيح به إذا أردناه فمن األ
كانت  دح إنق املعلى هذا احلد فإذا قيلت على هذا فهي أعالم كلها وإذا قيلت على طري

جود إال يف ول هلا يعق ء املدح فهي أمساء صفات علي احلقيقة ومن شأن الصفة إهنا المن أمسا
 عينه يفود له  وجالموصوف هبا ألهنا ال تقوم بنفسها سواء كان هلا وجود عيين أو إضايف 

اء احلسىن ت األمسورد فهي تدل على املوصوف هبا بطريق املدح أو الذم وبطريق الثناء وهبذا
هلل من طريق كلمة اىن ولقرآن ونعت هبا كلها ذاته سبحانه وتعاىل من طريق املعاإلهلية يف ا

انت فيه وإن ك تقاقفالظاهر أن االسم اهلل للذات كالعلم ما أريد به االش الوضع اللفظي
 رائحة االشتقاق كما يراه بعض علماء هذا الشأن من أصحاب العربية.

أنا وذا و ثل هومبال شك وما هي مشتقة وأما أمساء الضمائر فإهنا تدل على الذات 
ئر الضما ليستووأنت وحنن والياء من أين والكاف من أنك فلفظة هو اسم ضمري الغائب 

ه دل علييالم خمصوصة باحلق بل هي لكل مضمر فهو لفظ يدل على ذات غائبة مع تقدم ك
 يف لذكر إالابل قعند السامع وإن مل يكن كذلك فال فائدة فيه ولذلك ال جيوز اإلضمار 

 :ذلكضرورة الشعر ملا يتقيد به الشاعر من األوزان وأنشد وأىف 
أ ووووووووووووز أ هوووووووووووو أ  وووووووووووودأ وووووووووووو  أهوووووووووووو أحوووووووووووو   

أ

فأضمر قبل الذكر فإنه أراد أن يقول جزى عين عدي بن حامت ربه فلم يتزن فقدم 
 خلُّٱالضمري من أجل الوزن ومن الضمائر لفظة ذا وهي من أمساء اإلشارة مثل قوله 

 ين ىن منُّٱوكذلك لفظة ياء املتكلم مثل قوله  [102االنعام:]َّمل
  حض جض مص ُّٱوكذلك لفظة أنت وتاء املخاطب مثل قوله  [14طه:]َّجه
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 مم ام يلُّٱولفظة حنن ولفظ إنا مشددة ولفظة نا مثل قوله  [117املائدة:]َّخض
 [8غافر:] َّ جه  ين ىن من ُّٱوكذلك حرف كاف اخلطاب  [9احلجر:]َّرن

كنايات تعم كل مضمر وخماطب ومشار إليه ومكىن عنه فهذه كلها أمساء ضمائر وإشارات و
وأمثال هذه ومع هذا فليست أعالما ولكنها أقوى يف الداللة من األعالم ألن األعالم قد 

 تفتقر إىل النعوت وهذه ال افتقار هلا وما منها كلمة إال وهلا يف الذكر هبا نتيجة.
كني للسال هللك يف طريق اوما أحد من أهل اهلل أهل األذواق رأيناه نبه على ذل

ن رف مباألذكار األعلى لفظ هو خاصة وجعلوها من ذكر خصوص اخلصوص ألهنا أع
ري اشتقاق غرة من ملضماالسم اهلل عندهم يف أصل الوضع ألهنا ال تدل إال على العني خاصة ا
لعلم علق اتلق عن ب مطوإمنا غلبها أهل اهلل على سائر املضمرات والكنايات لكوهنا ضمري غي
ى ذلك وال دوا علاعتمفحبقيقته وقالوا إن لفظة هو ترجع إىل هويته اليت ال يعلمها إال هو 

أن غري  لطائفةالمت سيما الطائفة اليت زعمت أنه ال يعلم نفسه تعاىل اهلل عن ذلك وما ع
لى ن فهؤالء أعلفظة حننا ولفظة هو يف الذكر أكمل يف املرتبة مثل الياء من أين والنون من نزل

لعارفني او عند كر همرتبة يف الذكر من هو يف حق السالك ال يف حق العارف فال أرفع من ذ
طاب اء اخلأمس يف حقهم وكما هي عندهم أعلى يف الرتبة من لفظة هو كذلك هي أعلى من

اهلا به قه فمن نفس مثل كاف املخاطب وتائه وأنت فإنه ال يقول إين وإنا وحنن إال هو عن
قدر عظم علم فنتيجته أعظم ألن الذكر يعظم ب [45العنكبوت:] َّمع جع مظ ٱُّفهو القائل 

واص ي من خهطاب الذاكر وال أعلم من اهلل وباقي أمساء الضمائر مثل هو وذا وكاف اخل
كما فعلوا  كر هباالذ عني املشار إليه فهي أشرف من اهلو ومع هذا فما أحد من أهل اهلل سن

ا جعلوها إهنم مقرب فذلك عدم الذوق هلذا املعىن وهو األبلفظة هو فال أدري هل منعهم من 
ول بالذكر حنن نقات وذكرا فإن قالوا فإهنا تطلب التحديد قلنا فذلك سائغ يف مجيع املضمر

 بذلك كله مع احلضور على طريق خاص.
إن اهلل قال على لسان " :قوله  وقد ورد يف الشرع ما يقوي ما ذهبنا إليه من ذلك

. واحلق بال "كنت مسعه وبصره ولسانه ويده ورجله"وقوله عن اهلل  "،هلل ملن محدهعبده مسع ا
شك هو القائل بالنون وأنا وإنا وحنن وإين فلنذكره هبا نيابة عنه أو نذكره به ألنه الذاكر هبا 
على لساين فهو أمت يف احلضور بالذكر وأقرب فتحا للوقوف على ما تدل عليه وهلذه األمساء 

عين املضمرات خواص يف الفعل مل أر أحدا يعرف منها من أهل اهلل إال لفظة هو فإذا أيضا أ
قلت هو كان هو وإن مل يكن هو عند قولك هو ولكن يكون هو عند قولك هو وكذلك ما 
بقي من أمساء اإلضمار فاعلم ذلك فإنه من أسرار املعرفة باهلل وال يشعر به وال نبه أحد عليه 

وخبال أو خوفا ملا يتعلق به من احلظر ملا يظهر فيه من تكوين اهلل عند لفظة من أهل اهلل غرية 
 نث مث زث ُّٱهو من العبد إذ كان اهلل يقوهلا على لسان عبده آية ذلك من كتاب اهلل 
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فإن تكوين اهلل بلفظ هو من العبد هو ظهوره يف مظهر خاص يف  [110املائدة:] َّيث  ىث
هو إال هو فهو أظهر نفسه فهو الظاهر املظهر والباطن  ذلك الوقت إذ ال يظهر غريه وال قال

املبطن والعزيز املعز والغين املغين فقد نبهتك على سر هذا الذكر هبذا االسم وعلى هذا تأخذ 
مجيع أمساء الضمائر واإلشارات والكنايات ولكن الطهارة واحلضور واألدب والعلم هبذه 

ذكر ومن يذكر ومبن تذكر واهلل خري األمور البد منه حىت تعرف من تذكر وكيف ت
 . الذاكرين له ولك

 القسم الثاني من علم األمساء اإلهلية أمساء الصفات
ب ذاتا سم يطلهو اوهذا القسم ينقسم قسمني العلم بأمساء صفات املعاين مثل احلي و

يد واملر قدرةموصوفة باحلياة والعلم يسمى املوصوف به عاملا والقادر للموصوف بال
ه م وهذالكالووصوف باإلرادة والسميع والبصري والشكور للموصوف بالسمع والبصر للم

 حكام يفأهلا وكلها معان قائمة باملوصوف أو نسب على خالف ينطلق عليه منها أمساء 
قدرة ولما عاملوصوف هبا وتلك األمساء وإن كانت تدل على ذات موصوفة بصفة تسمى 

يطا هذه يا وحموحمص يسمى عاملا وعليما وعالما وخبرياولكن هلا مراتب كمن قام به العلم 
ريا ما وخبعلي كلها أمساء ملن وصف بالعلم ولكن مدلول كونه عاملا خالف مدلول كونه

 ن العامل فإنميفهم  ا اليفهم من ذلك ما ال يفهم من العامل فإن عليما للمبالغة فيفهم منه م
علق علمه ت إذا ا إال يسمى عليما وال عالممن يعلم أمرا ما من املعلومات يسمى عاملا وال

 [31حممد:] َّ  مه جه ين ُّٱمبعلومات كثرية وخبري التعلق العلم بعد االبتالء قال تعاىل 
 وكذلك لعلماوكذا احملصي يتعلق حبصر املعلومات من وجه يصح فهو تعلق خاص يطلبه 

ها ما يتناهى منفظية واللة واحمليط له تعلق خاص وهو العلم حبقائق املعلومات الذاتية والرمسي
ائفة إن هنا زلت طفتناهى يال  إنه متناه وما ال يتناهى منها إنه غري متناه فقد أحاط به علما إنه

طلبه تل ذلك كاهر كبرية من أهل العلم وهكذا تأخذ مجيع الصفات كالقادر واملقتدر والق
ع قابلة املنازمهر يف لقااها فإن القدرة وبني هذه األمساء فرقان وإن كانت الصفة الواحدة تطلب
فيه فوما يف عينه نه معدع كوموالقهار يف مقابلة املنازعني والقادر يف مقابلة القابل لألثر فيه 

ادا كون مريال  ضرب من االمتناع وهي مسألة مشكلة ألن تقدم العدم للممكن قبل وجوده
 وال هو صفة نفسية للممكن فهذا هو اإلشكال فينبغي أن يعلم.

 درة باملقدورلق الق تعيفواملقتدر ال يكون إال يف حال تعلق القدرة باملقدور ألنه تعمل 
صفة  ت تطلبكان إلجياد عينه كاملكتسب والكاسب فقد بان لك الفرقان بني األمساء وإن

س يف ار وليتكر واحدة ولكن بوجوه خمتلفة إذ ال يصح الترادف يف العامل ألن الترادف
 ة واحدة لالتساع اإلهلي فاعلم ذلك.الوجود تكرار مجل
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دنا امسا من ما وج كالموما وجدنا يف الشرع للكالم امسا إهليا إال الشكور واجمليب فال
ن مري أن ما غلفظ امسه يف الشرع وكذلك اإلرادة ليس هلا اسم يف علمي من لفظ امسه

وهلا تعلق صعب  [107هود:] َّ  مك لك خك ُّٱأمسائها من جهة معناها أمساء األفعال فإنه قال 
دمية ع صفة ة والالتصور وهو إرادته أن يقول وليس قوله من األفعال وال هو نسبة عدمي
هنا علم شاء ف مبا وكذلك يتصور يف القدرة أيضا وذلك أن يقال احلق قادر أن يكلم عباده

هي من و [إذا]ـ ب ينبغي أن يعرف وذلك أن اهلل أدخل تعلق إرادته حتت حكم الزمان فجاء
صح فيه إذا يوالزمان قد يكون مزادا وال  [40النحل:] َّ مع جع  مظ حط مض خض ُّٱصيغ الزمان فقال 

 ية.ألنه مل يكن بعد فيكون له حكم فعلم هذا من علوم غامض األمساء اإلهل
ه نفسه يف مسي ب ي مامث اعلم أن الذي يعقد عليه أهل اهلل تعاىل يف أمسائه سبحانه ه

ال حتصى  فإهنا ملدحاا إذا أخذناها من االشتقاق أو على جهة كتبه أو على ألسنة رسله وأم
عة وتسعني وورد يف الصحيح أن هلل تس [180االعراف:] َّ زئ رئ ّٰ ُّٱكثرة واهلل يقول 

فإن  ه صحيحن وجمامسا مائة إال واحدا من أحصاها دخل اجلنة. وما قدرنا على تعيينها 
ريق طنا من صل لحيوكل اسم إهلي  شيء األحاديث الواردة فيها كلها مضطربة ال يصح منها

ه ذلك من دي إليا يؤالكشف أو ملن حصل فال نورده يف كتاب وإن كنا ندعو به يف نفوسنا مل
 ويف زماننا منهم كثري وملا [60]يونس: َّ  حج مث هت مت خت ُّٱالفساد يف املدعني 

زم الفارسي بن حد سعي فحصنا عن احلفاظ مل نر أحدا اعتىن هبا مثل احلافظ أيب حممد علي بن
ن الطرق مفيها  صائهوغاية ما وصلت إليه قدرته ما أذكره من األمساء احلسىن هذا مبلغ إح
د احلق بن مد عبيب حمأالصحاح على ما حدثناه علي بن عبد اهلل بن عبد الرمحن الفريايب عن 
ة وإجازة اءاع وقر مسعبد اهلل األزدي اإلشبيلي وحدثناه عبد احلق إجازة وغري واحد ما بني

ال إمنا قفارسي م العن أيب احلسن شريح بن حممد بن شريح الرعيين عن أيب حممد علي بن حز
 ؤنا ما نذكره وهي:وقد بلغ إحصا تؤخذ يعين األمساء من نص القرآن ومما صح عن النيب 

م التواب م السالألكرااهلل الرمحن الرحيم العليم احلكيم الكرمي العظيم حليم القيوم 
خلبري الكبري اظاهر الوهاب األقرب مسيع جميب واسع العزيز الشاكر القاهر اآلخر الالرب 

لي الغين ر الباري الع مقتدالرب القدير البصري الغفور الشكور الغفار القهار اجلبار املتكرب املصور
عال اخلالق ى املتألعلاالويل القوي احلي احلميد اجمليد الودود الصمد األحد الواحد األول 

اطن القدوس من البملهيااخلالق الرزاق احلق اللطيف رؤوف عفو الفتاح املتني املبني املؤمن 
سط الشايف ض البالقابامللك مليك األكرب األعز السيد سبوح وتر حمسان مجيل رفيق املسعر ا

 املعطي املقدم املؤخر الدهر.
ن القرآن أمساء فهذا الذي روينا عن أشياخنا عن أشياخهم عنه يف إحصائه وعندنا م

أخر جاءت مضافة وهي عندنا من األمساء وليست عنده من األمساء وكذلك يف األخبار ومن 
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 خئ حئ جئ يي ىي ُّٱأراد أن يقف على أمساء اهلل تعاىل على احلقيقة فلينظر يف قوله تعاىل 
وعلى احلقيقة فما يف الوجود إال أمساؤه ولكن حجبت عيون البصائر  [15فاطر:] َّهئ مئ

م هبا أعيان األكوان فإنه سبحانه الواقي ال غريه فهو احملتجب بكل واق وشبه هذا عن العل
 َّىم مم خم حم جم ُّٱو َّ ٰذ يي ىي ُّٱ  َّ يي ىي ني ٱ مي زي ري ُّٱفهو 

  َّ ُّ َّ ُّٱوقيام السموات واألرض وهو الصبور و [35]النور: َّجب  هئ مئُّو
وقد رميت   َّ جخ مح ُّٱو  َّ جس مخ جخ مح ُّٱو  َّ مي هن ُّٱو َّحف جفُّو

فهذا قسم الصفات الدالة على املعاين والنسب واإلضافات كاألول واآلخر  بك على الطريق
 .والظاهر والباطن
 وهو أمساء األفعال: القسم الثالث

ء األفعال وأمسا [54ال عمران:] َّخن حن ُّٱوهي صريح كاملصور ومضمن مثل قوله 
 كلها أمساء اإلرادة.

 أمساء االشرتاك الرابع:القسم 
لرب الك واامل ملؤمن املصدق واملؤمن معطي األمان والربكامسه املؤمن والرب فا

إلهلية امساء ن األماملصلح والرب السيد والرب املريب والرب الثابت فإذا حصل بيدك اسم 
لة واحدة مجعنها  رجهفانظر يف أية مرتبة هو من هذه املراتب فادع به من حيث مرتبته ال خت

لكثرة ا عني يفلعني اهذه النعوت كلها تكن أحدي وال تغفل عن داللته على الذات اليت هلا 
دعي هبا  ىت إذاحاته فتكون الواحد الكثري فإن املراتب واحلقائق تطلب األمساء ملن هي صف

ال اته حمعل ذجزهت وعلمت إن هلل هبا عناية حيث أطلق عليه من أحكامها أمساء وحيث 
ملقدرة ايم مع احلل فيه حكمه وهوألحكامها فاحللم معىن معقول يطلق منه اسم على من ظهر 

هر ظلى من عمسا اواملتجاوز والصفوح والعفو وكذلك مرتبة الكرم معىن معقول يطلق منه 
لى حد ما عمساء ع األمنه حكمه كالكرمي واملعطي واجلواد والوهاب واملنعم وهكذا تأخذ مجي

لها متباينة إهنا كوادف أشرت إليك وال تتعد هبا مراتبها مع علمك أنه ليس يف أمساء اهلل تر
لتفصيل ذ من اع نبمفهذا قد أبنت لك عن العلم األول من املعرفة الذي ألهل اهلل جممال 

 .فتفهم ذلك
 من علوم املعرفة وهو علم التجلي

اعلم أن التجلي اإلهلي دائم ال حجاب عليه ولكن ال يعرف أنه هو وذلك أن اهلل ملا 
وكان مشهودا له سبحانه ومل   َّ خس ُّٱدمه وهو قوله خلق العامل أمسعه كالمه يف حال ع

يكن احلق مشهودا له وكان على أعني املمكنات حجاب العدم مل يكن غريه فال تدرك 
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املوجود وهي معدومة كالنور ينفر الظلمة فإنه ال بقاء للظلمة مع وجود النور كذلك العدم 
سارعت لترى ما مث ألن يف قوهتا  والوجود فلما أمرها بالتكوين إلمكاهنا واستعداد قبوهلا

الرؤية كما يف قوهتا السمع من حيث الثبوت ال من حيث الوجود فعند ما وجد املمكن 
انصبغ بالنور فزال العدم وفتح عينيه فرأى الوجود اخلري احملض فلم يعلم ما هو وال علم أنه 

لذي أعطاه الوجود فلما الذي أمره بالتكوين فأفاده التجلي علما مبا رآه ال علما بأنه هو ا
انصبغ بالنور التفت على اليسار فرأى العدم فتحققه فإذا هو ينبعث منه كالظل املنبعث من 
الشخص إذا قابلة النور فقال ما هذا فقال له النور من اجلانب األمين هذا هو أنت فلو كنت 

ه إمنا هو من حيث أنت النور ملا ظهر للظل عني فإنا النور وأنا مذهبه ونورك الذي أنت علي
ما يواجهين من ذاتك ذلك لتعلم أنك لست أنا فإنا النور بال ظل وأنت النور املمتزج 
إلمكانك فإن نسبت إىل قبلتك وإن نسبت إىل العدم قبلك فأنت بني الوجود والعدم وأنت 
بني اخلري والشر فإن أعرضت عن ظلك فقد أعرضت عن إمكانك وإذا أعرضت عن إمكانك 

مل تعرفين فإنه ال دليل لك على أين إهلك وربك وموجدك إال إمكانك وهو شهودك جهلتين و
ظلك وإن أعرضت عن نورك بالكلية ومل تزل مشاهدا ظلك مل تعلم أنه ضل إمكانك 
وختيلت أنه ظل احملال واحملال والواجب متقابالن من مجيع الوجوه فإن دعوتك مل جتبين ومل 

عن دعائي فال تنظر إيل نظرا يفنيك عن ظلك فتدعى أنك تسمعين فإنه يصمك ذلك املشهود 
أنا فتقع يف اجلهل وال تنظر إىل ظلك نظرا يفنيك عين فإنه يورثك الصمم فتجهل ما خلقتك 
له فكن تارة وتارة وما خلق اهلل لك عينني إال لتشهدين بالواحدة وتشهد ظلك بالعني 

 :األخرى وقد قلت لك يف معرض االمتنان 
أي بينا له  [10-8البلد:] َّ حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ

ل ظلمة وعدم فإن العدم احملا [3االنسان:] َّ مك لك خك حك ُّٱالطريقني طريق النور والظل 
 املمكن ظل ال ظلمة وهلذا يف الظل راحة الوجود.

واعلم أن التجلي األول الذي حصل للممكن عند ما اتصف بالوجود وانصبغ بالنور 
النورية اليت ليست هلا هذه اهلياكل املظلمة ولكن هلا ظل إمكاهنا الذي ال هو التجلي لألرواح 

يربح فيها وهي وإن كانت نورا مبا انصبغت به فظلها فيها ال ظهور له عليها وحكمه فيها ال 
اللهم " :إذ كان يقول يف دعائه هنى رسول اهلل  يزول وهذه املرتبة كان يريد أن يكون

هذا التجلي اإلبداعي الذي هيم بعض األرواح النورية جتلى جتليا لبعض . مث بعد "اجعلين نورا
هذه األرواح املبدعة فعلم منه يف هذا التجلي مجيع املراتب اليت تظهر عنه يف عامل األنوار 
والظلم واللطائف والكثائف والبسائط واملركبات واجلواهر واألعراض واألزمنة واألمكنة 

يات واألوضاع والفاعالت واملنفعالت إىل يوم القيامة وأنواع واإلضافات والكيفيات والكم
العامل ومبلغها مائتا ألف مرتبة وسبع آالف مرتبة وستمائة مرتبة وقام هذا العدد من ضرب 
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ثالمثائة وستني يف مثلها مث أضيف إليها مثانية وسبعون ألفا فكان اجملموع ما ذكرناه وهو علم 
ني ويل النظر فيه هذا املفعول اإلبداعي وما قبل ذلك فمجهول العقل األول وعمر العامل من ح

 ال يعلمه إال اهلل تعاىل.
عاث لك انبذلة فلما علم العقل من هذا التجلي هذه املراتب وهي علومه كان من مج

انفعلت  بني ماونها عالنفس الكلية عنه وهي أول مفعول انبعاثي وهي ممتزجة بني ما انفعل 
 لنفس يفظل ا عنه نور والذي انفعل عنها ظلمة وهي الطبيعة فظهرعنه فالذي انفعلت 

ثيفة وانتقش ام الكألجسظاهرها مما يلي جانب الطبيعة لكن مل ميتد عنها ظلها كما ميتد عن ا
ر قل به فإنه سلم للععال  فيها مجيع ما للعقل من العلوم اليت ذكرناها وهلا وجه خاص إىل اهلل

لوق على قدر خمال يلوق ال تعرف نسبته وال يدخل حتت عبارة واهلل الذي بينه وبني كل خم
أما التجلي وياهنا ي أعإنكار وجوده فهو املعلوم اجملهول وهذا هو التجلي يف األشياء املبق
جد األعراض جلي توالت لألشياء فهو جتلى يفين أحواال ويعطي أحواال يف املتجلي له ومن هذا

 العامل تجلي يفذا الهله جتل يف جمموع األمساء فيعطي يف واألحوال يف كل ما سوى اهلل مث 
األرواح  وعامل جساماملقادير واألوزان واألمكنة واألزمان والشرائع وما يليق بعامل األ

 كاخلالق وما ة خاصةضافواحلروف اللفظية والرقمية وعامل اخليال مث له جتل آخر يف أمساء اإل
واألنساب  تحاالتاالسلتوالد والتناسل واالنفعاالت وأشبهه من األمساء فيظهر يف العامل ا

ذي جلي الالت وهذه كلها حجب على أعيان الذوات احلامالت هلذه احلجب عن إدراك ذلك
ولوالها  ألسبابلعال هلذه احلجب املوجد أعياهنا يف أعيان الذوات وهبذا القدر تنسب األف

 .[29:ق] َّ خف حف جف مغ ُّٱلكان الكشف فال جيهل ولكن كما قال 
ووقوع خالف املعلوم حمال فبالتجلي تغري احلال على األعيان الثابتة من الثبوت إىل 
الوجود وبه ظهر االنتقال من حال إىل حال يف املوجودات وهو خشوع حتت سلطان التجلي 

 جع مظ  حط مض ُّٱفله النقيضان ميحو ويثبت ويوجد ويعدم وقد بني اهلل لنا ذلك بقوله تعاىل 
 فنقله من حال الشموخ إىل حال اخلشوع واالندكاك وقال  [143ف:االعرا] َّ جغ مع

. فاهلل متجل على الدوام خشع له لشيءيف احلديث الذي صححه الكشف إن اهلل إذا جتلى 
ألن التغريات مشهودة على الدوام يف الظواهر والبواطن والغيب والشهادة واحملسوس واملعقول 

ري باالنتقال من حال إىل حال فمنا من يعرفه ومنا من ال فشأنه التجلي وشأن املوجودات التغي
ثبت يف الصحيح أن  يعرفه فمن عرفه عبده يف كل حال ومن مل يعرفه أنكره يف كل حال

فأثىن عليه على كل حال ألنه املعطي بتجليه كل "، احلمد هلل على كل حال" :قال النيب 
احلدود وإنكار ما ينبغي أن ينكر فإن حال وأوضح من هذا يف التبليغ ما يكون مع إقامة 

أحوال إهلية يف  [29الرمحن:] َّ اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث ُّٱاملنكر بالتغيري أنكر 
أعيان كيانية بأمساء نسبية عينتها تغيريات كونية فتجلى أحدي العني يف أعيان خمتلفة الكون 
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ب وهو املوافق ومنه غري فرأت صورها فيه فشهد العامل بعضه بعضا يف تلك العني فمنه املناس
املناسب وهو املخالف فظهرت املوافقة واخلالف يف أعيان العامل دنيا وآخرة ألنه ال تزال 
أعيان العامل تبصر بعضها بعضا يف تلك العني املنجلية فتنعكس أنوارها عليها مبا تكتسبه من 

عني ملا تعلقت هبا تلك العني فيحدث يف العامل ما حيدث دنيا وآخرة عن أثر حقيقة تلك ال
على القطن املقابل النعكاس النور  هاضوءأبصار العامل كاملرآة تقابل الشمس فينعكس 

فيحدث فيه احلرق هذا عني ما يظهر يف العامل من تأثري بعضه يف بعض من شهود تلك العني 
ا روح تكون له صورة طبيعية يف العامل إال وهل شيءفاملؤثر روحاين والذي تأثر طبيعي وما من 

قدسي وتلك العني ال تنحجب أبدا فالعامل يف حال شهود أبدا والتغيري كائن أبدا لكن املالئم 
وغري املالئم وهو املعرب عنه بالنفع والضرر فهذا علم التجلي من أحد أقسام املعرفة إن مل 

 حيصل لإلنسان مع بقية إخوانه فليس بعارف وال حصل له مقام املعرفة.
 فة علم اإلنسان بنفسه من جهة حقائقهومن علوم املعر

اعلم أن اإلنسان ما أعطى التحكم يف العامل مبا هو إنسان وإمنا أعطى ذلك بقوة إهلية 
ربانية إذ ال تتحكم يف العامل إال صفة حق ال غري وهي يف اإلنسان ابتالء ال تشريف ولو 

 حن جن ُّٱيفا ما قيل له كانت تشريفا بقيت معه يف اآلخرة يف دار السعداء ولو كانت تشر
فحجرت عليه والتحجري ابتالء والتشريف إطالق وال نسب يف التحكم إىل  [26ص:] َّ خن

عدل وال إىل جرر وال ويل اخلالفة يف العامل إال أهل اهلل بل وىل اهلل التحكم يف العامل من 
ال خنرج يدا أسعده اهلل به ومن أشقاه من املؤمنني ومع هذا أمرنا احلق أن نسمع له ونطيع و

من طاعة وقال فإن جاروا فلكم وعليهم وهذه حالة ابتالء ال حالة شرف فإنه يف حركاته 
فيها على حذر وقدم غرور وهلذا يكون يوم القيامة على بعض اخللفاء ندامة فإذا وقف 
اإلنسان على معرفة نفسه واشتغل بالعلم حبقائقه من حيث ما هو إنسان فلم ير فرقا بينه وبني 

عامل ورأى أن العامل الذي هو ما عدا الثقلني ساجد هلل فهو مطيع قائم مبا تعني عليه من ال
عبادة خالقه ومنشئه طلب احلقيقة اليت جيتمع فيها مع العامل فلم جيد إال اإلمكان واالفتقار 
والذلة واخلضوع واحلاجة واملسكنة مث نظر إىل ما وصف به احلق العامل كله فرآه قد وصفه 

جود له حىت ظله ورأى أنه ما وصف بذلك من جنسه إال الكثري ال الكل كما وصف بالس
كل جنس من العامل فخاف أن يكون من الكثري الذي حق عليه العذاب مث رأى أن العامل قد 
فطروا بالذات على عبادة اهلل وافتقر هذا اإلنسان إىل من يرشده ويبني له الطريق املقربة إىل 

فعبده  [56الذاريات:] َّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱا مسع اهلل يقول سعادته عند اهلل مل
باالفتقار إليه كما عبد سائر العامل مث رأى أن اهلل قد حد له حدودا ورسم له أمورا وهناه أن 
يتعداها وإن يأيت من أمره سبحانه ما استطاع فتعني عليه العلم مبا شرع اهلل له ليقيم عبادة اهلل 

بادة األصلية فإن العبادة األصلية هي اليت تطلبها ذوات املمكنات مبا هي الفرعية كما أقام الع
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ممكنات والعبادات الفرعية هي أعمال يفتقر فيها العبد إىل إخبار إهلي من حيث ما يستحقه 
سيده وما تقتضيه عبوديته فإذا علم أمر سيده وهنيه ووىف حق سيده تعاىل وحق عبودته فقد 

سه عرف ربه ومن عرف ربه عبده بأمره فما مث من مجع بني عرف نفسه وكل من عرف نف
العبادتني عبادة األمر وعبادة النهي إال الثقالن فإن األرواح امللكية ال هني عندها؟؟ قال فيهم 

 مق حق ُّٱومل يذكر هلم هني وقال يف عبادهتم الذاتية  [6التحرمي:] َّ جغ مع جع مظ حط ُّٱ
فإن  [20االنبياء:] َّ مت خت  حت جت هب ُّٱ [38فصلت:] َّ جل مك لك خك حك جك

 حقيقة نشأهتم تعطي ذلك فهذه هي العبادة الذاتية وهي عبادة سارية يف كل ما سوى اهلل.
عني تقائقه هة حوملا كان اإلنسان جمموع حقائق العامل كما قلنا وعرف نفسه من ج

جهة  فسه منرف نععليه أن يقوم وحده من حيث هو بعبادة مجيع العامل وإن مل يفعل فما 
بادهتا كشفا ا يف عكله ائقه ألهنا عبادة ذاتية وصورة معرفته بذلك أن يشاهد مجيع حقائقهحق

قائقه علم حببال كما هي عليه يف نفسها سواء كوشف بذلك أو مل يكاشف فهذا الذي أريده
الوقوف ببادته عمن  أي عن الكشف فإذا شاهدها مل يتمكن له خمالفة أمر سيده فيما أمر به

ما رمسنا  له على بكرامسه فيما دخل فيه وفيما خرج عنه فإذا قال سبحان اهللعند حدوده وم
س ي النفههذه وانتقش يف جوهر نفسه مجيع ما قاله العامل كله من حيث تلك التسبيحة 

ه لقام هذا ادة رب عبمن العامل يف شيءالزكية اليت تسمى لسان العامل حبيث لو صح أن يتعطل 
ا العبد من ازى هذوجي مقامه فيما فرط فيه وسد مسده لو تصور هذا العبد العارف هبذا القدر

له ما سوى كلعامل ارنا جانب احلق هبذا القدر وهو جمازاة األصغر جبائزة األكرب يقول لو قد
  تلك اللحظةيفحبقه  ائمااإلنسان غفل عن عبادة اهلل طرفة عني وكان هذا اإلنسان ذاكر اهلل ق

 غفلة العامل ر منه فجوزي جبزاء العامل كله وإن كان ال يتصوناب مناب العامل وسد مسد
ت عليه من مبا أنوفسك فإنه ليس من أهل الغفلة إال الثقالن خاصة فانظر ما أعطاك العلم بن

 .حقائق الكون
 وعامله املتصل واملنفصل ومن علوم املعرفة علم اخليال

وعلم عامل األجساد اليت  وهذا ركن عظيم من أركان املعرفة وهذا هو علم الربزخ
تظهر فيها الروحانيات وهو علم سوق اجلنة وهو علم التجلي اإلهلي يف القيامة يف صور 
التبدل وهو علم ظهور املعاين اليت ال تقوم بنفسها جمسدة مثل املوت يف صورة كبش وهو 

البعث وهو  علم ما يراه الناس يف النوم وعلم املوطن الذي يكون فيه اخللق بعد املوت وقبل
علم الصور وفيه تظهر الصور املرئيات يف األجسام الصقيلة كاملرآة وليس بعد العلم باألمساء 
اإلهلية وال التجلي وعمومه أمت من هذا الركن فإنه واسطة العقد إليه تعرج احلواس وإليه تنزل 

وهو صاحب  [57]القصص: َّ هب مب خب حب جب ُّٱاملعاين وهو ال يربح من موطنه 
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الذي حتمله على املعىن فيجسده يف أي صورة شاء ال يتوقف له النفوذ يف التصرف  اإلكسري
واحلكم تعضده الشرائع وتثبته الطبائع فهو املشهود له بالتصرف التام وله التحام املعاين 
باألجسام حيري األدلة والعقول فلنبينه إن شاء اهلل يف هذا الفصل بأوجز ما ميكن وأبلغ واهلل 

 رب غريه.املوفق ال 
أي نوع بلوجود ىل ااعلموا يا إخواننا أنه ما من معلوم كان ما كان إال وله نسبة إ

ومنها ، اود كلهب الوجها معلوم جيمع مراتفمنأقسام، كان من أنواع الوجود فإنه على أربعة 
 .معلوم يتصف ببعض مراتب الوجود وال يتصف ببعضها

 :ملراتب األربعة اليت للوجود منهاوهذه ا
ول الدخوهو املوجود يف نفسه على أي حقيقة كان من االتصاف ب لوجود العينيا

دم شرط ارج لعال خوواخلروج أو بنفيهما فيكون مع كونه موجودا يف عينه ال داخل العامل 
بنفسه غري   قائملعاملالدخول واخلروج وهو التحيز وليس ذلك إال هلل خاصة وأما ما هو من ا

وأعين هبذه  اهلباءوبيعة والعقل األول والنفس واألرواح املهيمة والطمتحيز كالنفوس الناطقة 
عنها فإهنا   خارج والكلها أرواحها فكل ذلك داخل يف العامل إال أنه ال داخل أجسام العامل

 .غري متحيزات
عليه  ا هوموهو كون املعلوم متصورا يف النفس على  واملرتبة الثانية الوجود الذهني

 ن.الذه مل يكن التصور مطابقا للحقيقة فليس ذلك بوجود له يفيف حقيقته فإن 
يدخل وفظي وللمعلومات وجود يف األلفاظ وهو الوجود الل واملرتبة الثالثة الكالم

اللفظ وال  وجد يفيإنه يف هذا الوجود كل معلوم حىت احملال والعدم فإن له الوجود اللفظي ف
ل املمكن فيقب وصف بهذي يما العدم فإن كان العدم اليقبل الوجود العيين أبدا أعين احملال وأ

 .ينالوجود العيين وإن كان العدم الذي هو احملال فال يقبل الوجود العي
  اخلطيفجود وهو الوجود الرقمي وهو نسبته إىل الو واملرتبة الرابعة الوجود الكتابي

وإن  فهذا احملال واحدة سبةال نأو الرقم أو الكتابة ونسبة املعلومات كلها من احملال وغري احمل
جود بوجه ف بالويتص كان ال يوجد له عني فله نسبة وجود يف اللفظ واخلط فما مث معلوم ال

اتب ه املرت هذوسبب ذلك قوة الوجود الذي هو أصل األصول وهو اهلل تعاىل إذ به ظهر
ألمساء لها فابيق وتعينت هذه احلقائق وبوجوده عرف من يقبل مراتب الوجود كلها ممن ال

ب وم بضرملعلمتكلما هبا كانت أو مرقومة ينسحب وجودها على كل معلوم فيتصف ذلك ا
ا هذا مبوجه  وجودمن ضروب الوجود فما يف العلم معدوم مطلق العدم ليس له نسبة إىل ال

 ما ال يعقل فافهم هذا األصل وحتققه.
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عماء الذي هو أول ظرف قبل مث اعلم بعد هذا أن حقيقة اخليال املطلق هو املسمى بال
"أين كان ربنا قبل أن خيلق خلقه قال  :ورد يف الصحيح أنه قيل لرسول اهلل  كينونة احلق

كان يف عماء ما فوقه هواء وما حتته هواء". وإمنا قال هذا من أجل إن العماء عند العرب هو 
ما يسبق إىل فهم العرب  السحاب الرقيق الذي حتته هواء وفوقه هواء فلما مساه بالعماء أزال

من ذلك فنفى عنه اهلواء حىت يعلم أنه ال يشبهه من كل وجه فهو أول موصوف بكينونة 
احلق فيه فإن للحق على ما أخرب مخس كينونات كينونة يف العماء وهو ما ذكرناه وكينونة يف 

كل قوله ينزل ربنا  وكينونة يف السماء يف [5طه:] َّ ىف يث ىث نث ُّٱالعرش وهو قوله 
 [3االنعام:] َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱليلة إىل السماء الدنيا. وكينونة يف األرض وهو قوله 

وكينونة عامة وهو مع املوجودات على مراتبها حيثما كانت كما بني ذلك يف حقنا فقال 
وكل هذه النسب حبسب ما يليق جبالله من غري تكييف وال  [4احلديد:] َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ

  َّ يك ىك مك لك اك ُّٱتعطيه ذاته وما ينبغي أن ينسب إليها من ذلك  تشبيه وال تصور بل كما
الذي نزل لعباده يف  [6]آل عمران: َّ مل ُّٱفال يصل أحد إىل العلم وال إىل الظفر حبقيقته 

كلماته فقرب البعيد يف اخلطاب حلكمة أرادها تعاىل ففتح اهلل تعاىل يف ذلك العماء صور كل 
العماء هو اخليال احملقق أال تراه يقبل صور الكائنات كلها ما سواه من العامل إال إن ذلك 

ويصور ما ليس بكائن هذا التساعه فهو عني العماء ال غريه وفيه ظهرت مجيع املوجودات 
وهلذا يف اخليال  [3احلديد:] َّلك خك حك جك مق ُّٱوهو املعرب عنه بظاهر احلق يف قوله 

 بتصوره فإذا حتكم عليه اخليال املتصل فما املتصل يتخيل من ال معرفة له مبا ينبغي جلالل اهلل
ظنك باخليال املطلق الذي هو كينونة احلق فيه وهو العماء فمن تلك القوة ضبطه اخليال 
املتصل مث جاء الشرع يف أماكن يقرر ما ضبطه اخليال املتصل من كينونة احلق يف قبلة املصلي 

من بعض وجوه اخليال املطلق الذي هو ويف مواجهة املصلي إياه فقبله اخليال املتصل وهو 
احلضرة اجلامعة واملرتبة الشاملة وانتشاء هذا العماء من نفس الرمحن من كونه إهلا ال من 
كونه رمحانا فقط فجميع املوجودات ظهر يف العماء بكن أو باليد اإلهلية أو باليدين إال العماء 

ا أطلقناه مع علمنا به وكان أصل فظهوره بالنفس خاصة ولو ال ما ورد يف الشرع النفس م
ذلك حكم احلب واحلب له احلركة يف احملب والنفس حركة شوقية ملن تعشق به وتعلق له يف 

. فبهذا ذلك التنفس لذة وقد قال تعاىل كما ورد كنت كنزا مل أعرف فأحببت أن أعرف
شارع ألن العماء احلب وقع التنفس فظهر النفس فكان العماء فلهذا أوقع عليه اسم العماء ال

الذي هو السحاب يتولد من األخبرة وهي نفس العناصر ملا فيه من حكم احلرارة فلهذا 
االلتفات مساه عماء مث نفى عنه اهلواء الذي حييط به كما حييط جبسم السحاب ويصرفه اهلواء 

لكائن حيث شاء فنفى أن يكون هذا العماء يتحكم فيه غريه إذ هو أقرب املوجودات إىل اهلل ا
عن نفسه فلما عمر هذا العماء اخلأل كله الذي هو مكان العامل أو ظرفه إذ لو انعدم العامل 
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ومسي  شيءلتبني اخلأل وهو امتداد متوهم يف غري جسم فهذا العماء هو احلق املخلوق به كل 
احلق ألنه عني النفس والنفس مبطون يف املتنفس هكذا يعقل فالنفس له حكم الباطن فإذا 

 خل حل جل ُّٱيف الظاهر   َّ حك ُّٱيف الباطن   َّ جك مق ُّٱ ـر له حكم الظاهر فظه
مسمى من معدوم ميكن وجود عينه ومن معدوم  شيءفإنه فيه ظهر كل  [3احلديد:]َّمل

 يوجد عينه.
رواح ل هم أكة بمث ظهر يف عني هذا العماء أرواح املالئكة املهيمة وما هم مالئ

ن كمل إىل أ طور وطورا بعد شيءس العامل شيئا بعد مطهرة مث ما زال يظهر فيه صور أجنا
لة استحا كوينتمن حيث أجناسه فلما كمل بقيت األشخاص من هذه األجناس تتكون دائما 

 ن نطفةدم ممن وجود إىل وجود ال من عدم إىل وجود فخلق آدم من تراب وخلق بىن آ
ود ال من من وج لوقةا خمفلهذا قلنا يف األشخاص إهن  َّ جئ يي ُّٱوهي املاء املهني مث خلق 

به  ملخلوقاحلق اعدم فإن األصل على هذا كان وهو العماء من النفس وهو وجود وهو عني 
نواع أا ومن أيض وأجناس العامل خملوقون من العماء وأشخاص العامل خملوقون من العماء

أول  لنا يفهو قومن عدم ال ميكن وجوده بل ظهر يف أعيان ثابتة و شيءأجناسه فما خلق 
كن هلا ينه مل يث إهذا الكتاب احلمد هلل الذي أوجد األشياء عن عدم وعدمه عن عدم من ح
هرت ظوجود   منعني ظاهرة وعدمه وعدم العدم وجود أي وإن مل يكن هلا عني فهذه العني

ابت ومن ثلنسبة لك اعلى احلقيقة فأعدمت العدم األول الذي أثبته بنسبة ما فهو من حيث ت
و قلت ه شئت األخرى منفي وإذا حتققت هذا فإن شئت قلت هو عن عدم وإن هذه النسبة

ي ذا الذهمن  عن وجود بعد علمك باألمر على ما هو عليه ولو ال قوة اخليال ما ظهر
هو نيات ولروحاافإنه أوسع الكائنات وأكمل املوجودات ويقبل الصور  شيءأظهرناه لكم 

ة كاستحالة ها سرعا فيالكائنة واالستحالة منها م التشكل يف الصور املختلفة من االستحالة
ت فيها ستحاالمث ااألرواح صورا جسدية واملعاين صورا جسدية تظهر يف كون هذا العماء و

إن فهذه كلها و حيواناواتا بطء كاستحالة املاء هواء واهلواء نارا والنطفة إنسانا والعناصر نب
اخليال  ان وهوإلنسيف القوة املتخيلة يف ا كانت استحاالت فما هلا سرعة استحالة الصور

لبشر ا صور يفئكة املتصل وال يف استحاالت صور األرواح يف صور األجسام أجسادا كاملال
ا إىل م ملوتافإن السرعة هنالك أقوى وكذا زواهلا أسرع من استحاالت األجسام بعد 

 تستحيل إليه.
احملرك واملسكن واملوجد مث إذا فهمت هذا األصل علمت أن احلق هو الناطق و

واملذهب فتعلم أن مجيع الصور مبا ينسب إليها مما هو له خيال منصوب وأن حقيقة الوجود 
له تعاىل أال ترى إىل واضع خيال الستارة ما وضعه إال ليتحقق الناظر فيه علم ما هو أمر 

س هلا من ذلك الوجود عليه فريى صورا متعددة حركاهتا وتصرفاهتا وأحكامها لعني واحدة لي
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واملوجد هلا وحمركها ومسكنها بيننا وبينه تلك الستارة املضروبة وهو احلد الفاصل بيننا  شيء
وبينه به يقع التمييز فيقال فيه إله ويقال فينا عبيد وعامل أي لفظ شئت مث إن هذا العماء هو 

رية والطبيعة كالعلم عني الربزخ بني املعاين اليت ال أعيان هلا يف الوجود وبني األجسام النو
واحلركة هذا يف النفوس وهذه يف األجسام فتتجسد يف حضرة اخليال كالعلم يف صورة اللنب 
وكذلك تعيني النسب وإن كانت ال عني هلا ال يف النفس وال يف اجلسم كالثبات يف األمر 

تصل نسبة إىل الثابت فيه يظهر هذا الثبات يف صورة القيد احملسوس يف حضرة اخليال امل
وكاألرواح يف صور األجسام املتشكلة الظاهرة هبا كجربيل يف صورة دحية ومن ظهر من 
املالئكة يف صور الذر يوم بدر هذا يف اخليال املنفصل وكالعصا واحلبال يف صور احليات 

        أي من علمهم مبا فعلوه  َّ خي حي ُّٱيعين إىل موسى   َّ جي يه ُّٱتسعى كما قال 
فأقاموا ذلك يف حضرة اخليال فأدركها موسى خميلة وال يعرف أهنا خميلة  [66طه:] َّ  ىي مي ُّٱ

فالفرقان  [68طه:] َّ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّٱبل ظن أهنا مثل عصاه يف احلكم وهلذا خاف فقيل له 
بني اخليال املتصل واخليال املنفصل أن املتصل يذهب بذهاب املتخيل واملنفصل حضرة ذاتية 

واح فتجسدها خباصيتها ال يكون غري ذلك ومن هذا اخليال املنفصل قابلة دائما للمعاين واألر
يكون اخليال املتصل واخليال املتصل على نوعني منه ما يوجد عن ختيل ومنه ما ال يوجد عن 
ختيل كالنائم ما هو عن ختيل ما يراه من الصور يف نومه والذي يوجد عن ختيل ما ميسكه 

أو ما صورته القوة املصورة إنشاء لصورة مل يدركها اإلنسان يف نفسه من مثل ما أحس به 
احلس من حيث جمموعها لكن مجيع آحاد اجملموع البد أن يكون حمسوسا فقد يندرج املتخيل 
الذي هو صورة امللك يف صورة البشر وهو من اخليال املنفصل يف اخليال املتصل فريفعه يف 

ما رفع مثاهلا اخليال املتصل ومن هذا  اخليال املتصل وهو خيال بينهما صورة حسية لوالها
 .الباب التجلي اإلهلي يف صور االعتقادات وهذا مما جيب االميان به

خرج مسلم يف الصحيح من حديث أيب سعيد اخلدري وهو حديث طويل وفيه حىت 
 إذا مل يبق إال من كان يعبد اهلل من بر وفاجر فيأتيهم رب العاملني تبارك وتعاىل يف أدىن صورة

ذا تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا من اليت رأوه فيها قال فيقول ما
الناس يف الدنيا أفقر ما كنا إليهم ومل نصاحبهم قال فيقول أنا ربكم قال فيقولون نعوذ باهلل 

م منك ال نشرك باهلل شيئا مرتني أو ثالثا حىت إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينك
فال يبقى من  [42]القلم: َّ هش مش هس ُّٱ ـوبني ربكم آية تعرفونه هبا فيقولون نعم قال ف

كان يسجد هلل من تلقاء نفسه إال أذن له بالسجود وال يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إال 
جعل اهلل ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه مث يرفعون رؤوسهم وقد 

يت رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم قال فيقولون نعم أنت ربنا. احلديث حتول يف صورته ال
فانظر نظر املنصف يف هذا اخلرب من حتول احلق سبحانه يف الصور وهو سبحانه ال غريه فأنكر 
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يف صورة وأقر به يف صورة والعني واحدة والصور خمتلفة فهذا عني ما أردناه من اختالف 
ر العامل فالصور مبا هي صور هي املتخيالت والعماء الظاهرة فيه الصور يف العماء أعين صو

استعمله بالنظر السديد على اإلنصاف  هو اخليال ويف هذا احلديث شفاء لكل صاحب علة إذا
وطلب احلق وهكذا جتليه على القلوب ويف أعيان املمكنات فهو الظاهر وهو الصور مبا تعطيه 

ن ظهر فيها فاملمكنات هو العماء والظاهر فيه هو احلق أعيان املمكنات باستعداد إهنا فيم
والعماء هو احلق املخلوق به واختالف أعيان املمكنات يف أنفسها يف ثبوهتا واحلكم هلا فيمن 
ظهر فيها وهكذا أيضا جتلى احلق للنائم يف حال نومه ويعرف أنه احلق وال يشك وكذلك يف 

و يف اخليال املتصل فما أوسع حضرة اخليال الكشف ويقول له عابر الرؤيا حقا رأيت وه
وفيها يظهر وجود احملال بل ال يظهر فيها على التحقيق إال وجود احملال فإن الواجب الوجود 
وهو اهلل تعاىل ال يقبل الصور وقد ظهر بالصورة يف هذه احلضرة فقد قبل احملال الوجود يف 

م نفسه خارجا عن قبضة احلق فلما هذه احلضرة وفيها يرى اجلسم يف مكانني كما رأى آد
بسط احلق يده فإذا فيه آدم وذريته احلديث فهو يف القبضة وهو عينه خارج عن القبضة فال 

 تقبل هذه احلضرة إال وجود احملاالت.
على وأخرى  دينةموكذلك اإلنسان يف بيته نائم ويرى نفسه على صورته املعهودة يف 

ى ما هو جود علالو ا وهو عينه ال غريه ملن عرف أمرحالة أخرى ختالف حاله الذي هو عليه
 أمر ما ألنه لة علىلدالعليه ولو ال هذه الرائحة ما قدر العقالء على فرض احملال عند طلب ا

ذا ملن هت مثل ا قلما صح أن يفرض وال يقدر فإذ ،لو مل يقبل احملال الوجود يف حضرة ما
جوده وفرض تصور وجود احملال وهو يفرضه ينسى باخلاصية حكم ما فرضه ويقول ال ي

بل الوجود فقد ق صورهوحيكم عليه مبا حيكم على الواقع فلو مل يتصوره ما حكم عليه وإذا ت
 بنسبة ما فتحقق ما قلناه جتد احلق.

ومن هذا الباب مشاهدة املقتول يف سبيل اهلل يف املعركة وهو يف نفس األمر حي يرزق 
ملكاشف ببصره وكامليت يف قربه يشاهده ساكتا وهو متكلم ويأكل يدركه املؤمن بإميانه وا

يسأل وجييب فإن قلت ملن يرى هذا إنه خيل له يقول لك بل أنت خيل لك إنه ساكت وهو 
متكلم وخيل لك إنه مضطجع وهو قاعد ويعضده يف قوله االميان باخلرب الصحيح الوارد فهو 

كامل النظر الذي هو أكمل من االثنني أقوى يف الداللة منك فعينه أمت نظرا من عينك وال
يقول لكل واحد صدقت هو ساكت متكلم مضطجع قاعد مقتول حي وكل صورة مشهودة 
فيه من الباب الذي ذكرناه ومن ذلك الصورة يف املرآة وكل جسم صقيل إن كان اجلسم 

ري الصقيل كبريا كربت الصورة املرئية فيه مث إذا نظرت إىل الصورة من خارج وجدهتا غ
متنوعة فيما ظهر فيها من التنوع بتنوع املرائي حىت يف متوج املاء تظهر الصورة متموجة وكل 
عني أي كل نظرة تقول لألخرى إهنا يف مقام اخليال وإن احلق بيدها وتصدق كل نظرة منها 
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لنائم فتعلم قطعا إن الصورة املرئية يف املرائي واألجسام الصقيلة إمنا ظهورها يف اخليال كرؤية ا
وتشكل الروحاين سواء وإهنا ليست يف املرآة وال يف احلس فإهنا ختالف صورة احلس من 

 حيث تعلقه اخلاص به دون املرآة وليس يف الوجود يف الغيب والشهادة إال ما ذكرناه.
كل مع وجود األ [33الواقعة:] َّ من  زن رن مم ُّٱوكذلك إدراكات اجلنة فاكهتها 

ن مناعها م امتغري قطع مبجرد القطف وقربه من الشخص وعدوارتفاع احلجر فيأكلها من 
طفا هدها قوتش القطف ووجود األكل وبقاء العني يف غصن الشجرة فتشاهدها غري مقطوعة

ري جرته غصن شغيف يدك تأكلها وتعلم وال تشك أن عني ما تأكله هو عني ما تشهده يف 
 ل صورةن فكيها أهل اجلنامقطوع وكذلك سوق اجلنة تظهر فيه صور حسان إذا نظر إل

فصلت وال ما ان لسوقايشتهيها دخل فيها فيلبسها ويظهر هبا يف ملكه ولعينه وهو يراها يف 
ذا رحت فهبما  فقدت ولو اشتهاها كل من يف اجلنة دخل فيها وهي على حاهلا يف السوق

لبياضية ا قيقةحبل  كله نظري احلقائق كالبياض يف كل أبيض بذاته ال أنه انقسم وال جتزأ
يوان ح كل مع وجودها يف كل أبيض وكذلك احليوانية يف شيءمعقولة ما انتقص منها 

ألمور يف ان هذه اه مواإلنسانية يف كل إنسان فيعترف هبذا مجيع العقالء وينكرون ما ذكرن
 وا أهلساعدوبه املؤمنون  التجلي وغريه فما جاء من ذلك يف الكتاب والسنة اعترف

كان القائل  له إذان قاملأصحاب النظر وإن قبلوه قبلوه بتأويل بعيد أو بتسليم الكشف وأنكره 
هم يال فد اخلاهلل أو رسوله فإن ظهر عنك مثله جهلوك وأنكروا ذلك ونسبوك إىل فسا

ا هو فساده ه وإمنعدم يعترفون مبا أنكروه فإهنم أثبتوا اخليال وفساده وال يدل فساده على
سد قد و فاأيح الذي هو صحيح وسواء عندنا قلت فيه صحيح حيث مل يطابق عنده الصح

كن ومل ي بايلأثبت عينه وإن تلك الصورة يف اخليال فدعها تكون صحيحة أو فاسدة ما 
قد ثبت ساده فىل فإمقصودنا إال إثبات وجود اخليال مل نتعرض إىل صحة ما يظهر فيه وال 

لصور ويف ا عقولعقول واحلواس والأن احلكم له بكل وجه وعلى كل حال يف احملسوس وامل
رف مرتبة ال يع ومن واملعاين ويف احملدث ويف القدمي ويف احملال ويف املمكن ويف الواجب

ن فما عندهم م عارفنيل للاخليال فال معرفة له مجلة واحدة وهذا الركن من املعرفة إذا مل حيص
 املعرفة رائحة.

مدرك ملا أدركته إنه حق حمسوس ملا تعلق  مث إنه مما يؤيد ما ذكرناه إنك ال تشك إنك
"الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا". فنبه أن ما  :يف قوله به احلس وأن احلديث الوارد عن النيب 

أدركتموه يف هذه الدار هو مثل إدراك النائم بل هو إدراك النائم يف النوم وهو خيال وال 
اآلخرة وهو مقام اخليال فانتباهك باملوت هو تشك أن الناس يف الربزخ بني هذه الدار والدار 

كمن يرى أنه استيقظ يف النوم يف حال نومه فيقول يف النوم رأيت كذا وكذا وهو يظن أنه 
 يل ىل مل يك ىكُّٱقد استيقظ ويعضد هذا اخلرب قوله تعاىل يف حق امليت 
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 حال أي تدرك ما مل تكن أدركته باملوت فهو يقظة بالنسبة ملا كنت عليه يف [22ق:]َّام
فكان  [52يس:] َّ حف مغجفجغ مع جع ُّٱاحلياة الدنيا مث إذا بعثت يف النشأة اآلخرة يقول املبعوث 

كونه يف مدة موته كالنائم يف حال نومه مع كون الشارع مساه يقظة وهكذا كل حال تكون 
فيه البد لك من االنتقال عنه وتبقي مثل ما كنت عليه يف خيالك املتصل ويف قوة كونه كان 

احلقيقة يف اخليال املنفصل إذ لو كان حقيقة ما تغري وال انتقل فإن احلقائق ال تتبدل على 
وحقيقة اخليال التبدل يف كل حال والظهور يف كل صورة فال وجود حقيقي ال يقبل التبديل 
إال اهلل فما يف الوجود احملقق إال اهلل وأما ما سواه فهو يف الوجود اخليايل وإذا ظهر احلق يف 

الوجود اخليايل ما يظهر فيه إال حبسب حقيقته ال بذاته اليت هلا الوجود احلقيقي وهلذا جاء  هذا
 [88القصص:] َّ ام يل ىل ُّٱاحلديث الصحيح بتحوله يف الصور يف جتليه لعباده وهو قوله 

ذاته  الشيءيريد ذاته إذ وجه   َّرن مم ُّٱفإنه ال يبقى حالة أصال يف العامل ال كونية وال إهلية 
هتلك أين الصورة اليت حتول فيها من الصورة اليت حتول عنها هذا حظ الصورة اليت حتول  فال

عنها من نسبة اهلالك إليها فكل ما سوى ذات احلق فهو يف مقام االستحالة السريعة والبطيئة 
فكل ما سوى ذات احلق خيال حائل وظل زائل فال يبقى كون يف الدنيا واآلخرة وما بينهما 

مما سوى اهلل أعين ذات احلق على حالة واحدة بل تتبدل من  شيءال نفس وال وال روح و
صورة إىل صورة دائما أبدا وليس اخليال إال هذا فهذا هو عني معقولية اخليال أنظره يف 
األصل حيث قال يف العماء فشبه بالسحاب والتشبيه ختيل والعماء هو جوهر العامل كله 

 هو متخيل لنفسه فهو هو وما هو هو.فالعامل ما ظهر إال يف خيال ف
ت نك رميفنفى عني ما أثبت أي ختيلت أ  َّ  يم ىم مم خم ُّٱومما يؤيد ما ذكرناه 
 [17االنفال:] َّ خن حن جن ُّٱمث قال الرمي صحيح   َّ  يم ىم ُّٱوال شك أنه رمى وهلذا قال 

يف  خ عيسىا نفأي ظهرت يا حممد بصورة حق فأصابت رميتك ما ال تصيبه رمية البشر كم
 ِه من ر وِحيت  ِفيَفخْ صورة الطري فكان طريا فظهر يف نفخ عيسى النفخ اإلهلي وهو قوله ونَ 

 يف حق خلق والنفخ نفس والعماء عني ذلك النفس فهو نفخ يف وجود احلق فتشكل منه
هلي فيه جلي اإلالت فكان احلق املخلوق به ما ظهر من صور العامل فيه وما ظهر من اختالف

ألرض اليت عرفة امكتاب كاف فيما ذهبنا إليه من علم اخليال وقد تقدم يف هذا الوهذا القدر 
ء تلك األرض جزوهي ما ظهر من صور العامل فيها فالعلم ب خلقت من بقية طينة آدم 

 من هذه املسألة.
ئل اجلنيد عن املعرفة والعارف

ُ
 س

هو وما هو هو وهو لون املاء لون إنائه أي هو متخلق بأخالق اهلل حىت كأنه  :فقال
هو فالعارف عند اجلماعة من أشعر اهليبة نفسه والسكينة وعدم العالقة الصارفة عنه وأن 
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جيعل أول املعرفة هلل وآخرها ما ال يتناهى وال يدخل قلبه حق وال باطل وأن توجب له الغيبة 
ربه ال بقلبه عن نفسه الستيالء ذكر احلق فال يشهد غري اهلل وال يرجع إىل غريه فهو يعيش ب

وأن تكون املعرفة إذا دخلت قلبه تفسد أحواله اليت كان عليها بأن تقلبها إليه تعاىل ال بأن 
 مك لك  خك حك جك مق حق ُّٱتعدمها فإهنا عندهم كما قال اهلل تعاىل عن قول بلقيس 

وعندنا ليس كذلك بل جيعلوا أعزة أهلها باهلل بعد  [34النمل:]َّ جم هل ملخل حل جل
وذلتها هلل ال لغري اهلل فال حال عندهم للعارف حملو رسومه وفناء هويته  ما كانت بغري اهلل

وغيبة أثره وأنه ال تصح املعرفة ويف العبد استغناء باهلل وإن العارف أخرس منقطع مقتطع 
منقمع عاجز عن الثناء على معروفه وأنه خائف متربم بالبقاء يف هذا اهليكل وإن كان منورا 

 املوت لقاء اهلل فتنغصت عليه احلياة الدنيا شوقا إىل ذلك اللقاء فهو ملا عرفه الشارع أن يف
صايف العيش كدر طيب احلياة يف نفس األمر ال يف نفسه قد ذهب عنه كل خملوق وهابه كل 
ناظر إذا رأى ذكر اهلل وأنه ذو أنس باهلل وأن يكون مع اهلل بال فصل وال وصل حيي يف قلبه 

م حمتمل فارغ من الدنيا واآلخرة ذو دهش وحرية يأخذ أعماله تعظيم قلبه مرآة للحق حلي
إذ ال يرى غري اهلل  شيءعن اهلل ويرجع فيها إىل اهلل بطنه جائع وبدنه عار ال يأسف على 

 شيءها الرب والفاجر وكالسحاب يظل كل ؤي عينه ويضحك قلبه فهو كاألرض يططيار تبك
بكاؤه على نفسه  شيءنده ال يقضي وطره من وكاملطر يسقى ما حيب وما ال حيب ال متييز ع

وثناؤه على ربه يضيع ماله ويقف مع ما للحق ال يشتغل عنه طرفة عني عرف ربه بربه 
مهدي يف أحواله ال يلحظه األغيار وال يتكلم بغري كالم اهلل مستوحش من اخللق ذو فقر 

حاله فوق ما يقول  وذلة يورث غىن وعزة معرفته طلوع حق على األسرار ومواصلة األنوار
استوت عنده احلاالت يف الفتح فيفتح له على فراشه كما يفتح له يف صالته وإن اختلفت 

ويصفو به كل  شيءالواردات حبسب املواطن دائم الذكر ذو لوامع يسقط التمييز ال يكدره 
له أنواع العلم فيبصر هبا عجائب الغيب مستهلك يف حبار التحقيق صاحب  تضيء شيء

تغط فترفع وحتط صاحب وقت واستيفاء حقوق املراسم اإلهلية على التمام نعته يف  أمواج
حتوله من صفة إىل صفة دائم ال يتعمل وال جيتلب أحيد الوقت يسع األشياء وال تسعه يرجو 

عة مع كل وارد يصادف مّ إس مشاهد جالل احلق ومجال احلضرة وال يرجى رحيم مؤن
عني فقد ذو قهر يف لطف ولطف يف قهر حق بال خلق األمور من غري قصد له وجود يف 

فإن عنه به باق معه به غائب عن التكوين حاضر مع املكون  شيءمشاهد قيام اهلل على كل 
صاح بغريه سكران حببه جامع للتجلي ال يفوته ما مضى مبا هو فيه ثابت املواصلة حمكم 

ربه منزه عن الشبيه جتري عليه منه  للعبادة يف العادة مع إزالة العلل طائع بذاته قابل أمر
أحكام الشرع يف عني احلقيقة ذو روح ورحيان قلبه طريق مطرقة لكل سالك صاحب دليل 

من العلل صاحب إلقاء وتلق مضنون  بريءوكشف وشهود يكرم الوارد ويتأدب مع الشاهد 



73 
 

ره ال به مستور بوهله حمبوس يف املوقف ذاهب حتت القهر رجوعه سلوك وحجابه شهود س
أنه بطن عنه وجه منفرد بال انفراد متواتر األحوال حبكم  وجه علميعلم به زره كلما ظهر له 

األمساء أمني بالفهم قابل للزيادة موحد بالكثرة صاحب حديث قدمي يعلم ما وراء احلجب 
من غري رفع حجاب ذو نور طامس شعاعاته حمرقة وفجآت وارداته مقلقة يرد عليه ما ال 

كن يف تلوينه لكون خالقه كل يوم يف شأن جمرد بكله عن السوي واقف باحلق يف يعرف متم
موطنه مريد لكل ما يراد منه ذو عناية إهلية جتذبه سالك يف سكون مقيم يف سفره صاحب 
نظرة ونظر جيد ما ال تسعه العبارة من دقائق الفهم عن اهلل من غري سبب مهذب األخالق 

كل مذهب بغري ذهاب مقدس الروح عن رعونات النفوس معلوم غري قائل باالحتاد ذاهب يف 
املراتب يف البساط مؤمن بالناطق يف سره مصغ إليه راغب فيما يريد به مشفق مما يف باطنه 
مظهر خالف ما خيفى ملصلحة وقته وهله ال حيكم عليه غريب يف املأِل األعلى واألسفل ذو 

يطالع بالكوائن على  شيءار أن تذاع ال يسترقه مهة فعالة مقيدة غري مطلقة غيور على األسر
طريق املشورة باستجالء يف ذلك جيده مينعه ذلك من االنزعاج ألنه ال يقتضيه مقام الكون له 

مثل أبده تدور عليه املقامات  فأزلهطرفاه  ىتحكم باملشيئة ال باالسم قد استومجاع اخلري ي
عامل الغيب والشهادة عن أمر احلق والية وال يدور عليها له يدان يقبض هبما ويبسط يف 

وخالفة محال أعباء اململكة يستخرج به غيابات األمور ينشئ خواطره أشخاصا على صورته 
حمفوظ األربعة فريد من النظر آله يف امللكوت وقائع مشهودة ونعوت العارف أكثر من أن 

 حتصى.
هم يف مقاصد علمهبا لن فهذه بعض إشارات الطائفة يف حقيقة العارف واملعرفة جئنا

حدة وإن ريق واالط ذلك حىت ال يقول أحد عنا إنا قد انفردنا بطريق مل يسلكوا عليها بل
أن كل  ق يعينالئكان لكل شخص طريق ختصه فإن الطرق إىل اهلل تعاىل على عدد أنفاس اخل

فوتك من ياهتا مراعونفس طريق إىل اهلل وهو صحيح فعلى قدر ما يفوتك من العلم باألنفاس 
يق هو اهلل كل طر غايةالعلم بالطريق وبقدر ما يفوتك من العلم بالطرق يفوتك من غاياهتا و

 .[123هود:] َّ  يل ىل مل يك ُّٱفإنه 
و أما صفة العارف عندنا من املوطن اإلهلي الذي يشهده العارفون من احلق يف 

ائما باحلق يف وجودهم وهو شهود عزيز وذلك أن يكون العارف إذا حصلت له املعرفة ق
مجعيته نافذ اهلمة مؤثرا يف الوجود على اإلطالق من غري تقييد لكن على امليزان املعلوم عند 
أهل اهلل جمهول النعت والصفة عند الغري من مجيع العامل من بشر وجن وملك وحيوان ال 

اهلل يعرف فيحد وال يفارق العادة فيميز حامل الذكر مستور احلال عام الشفقة على عباد 
يفرق يف رمحته بني من أمر برمحته حىت جيعل له خصوص وصف عارف بإرادة احلق يف عباده 
قبل وقوع املراد فرييد بإرادة احلق ال ينازع وال يقاوم وال يقع يف الوجود ما ال يريده وإن 
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وقع ما ال يرضى وقوعه بل يكرهه شديد يف لني يعلم مكارم األخالق يف سفسافها فينزهلا 
ممن تربأ اهلل منه حمسن إليه مع الرباءة منه مصدق بكل  بريءا مع أهلها تنزيل حكيم منازهل

خرب يف العامل كما يعلم عند الغري أنه كذب فهو عنده صدق مؤمن عباد اهلل من غوائله 
مشاهد تسبيح املخلوقات على تنوعات أذكارها ال تظهر إال لعارف مثله إذا جتلى له احلق 

التشبه يف عموم الصفات الكونية واإلهلية إذا قال بسم اهلل كان عن قوله  يقول أنا هو لقوة
أدبا مع اهلل يعطي املواطن حقها كبري حبق صغري   َّ خس ُّٱذلك كل ما قصده هبمته ال يقول 

حلق متوسط مع حق جامع هلذه الصفات يف حال واحدة خبري باملقادير واألوزان ال يفرط 
غري األحوال فال يفوته من العامل وال مما هو عليه احلق يف الوقت وال يفرط يتأثر مع األناة لت

مما يطلبه العامل يف زمن احلال يشاهد نشأ الصور من أنفاسه بصورة ما هو عليه يف قلبه  شيء
عند خروج النفس فإذا ورد عليه النفس الغريب من خارج لتربيد القلب خلع على ذلك 

بذلك النور الذي جيد يف القلب يستر مقامه حباله النفس خلعة الوقت فينصبغ ذلك النفس 
وحاله مبقامه فيجهله أصحاب األحوال مبقامه وجيهله أصحاب املقامات حباله له عنف على 
شهوته إذا مل ير وجه احلق يف طبيعتها يبذل لك ال له عطاءه غري معلول ال مين إذا امنت ومينت 

له وجه يف العلم ال يشعر املعطي من عنده حني بقبول املن ال يؤاخذ اجلاهل جبهله فإن جهله 
ما يعطيه يعرفه أن ذلك أمانة عنده أمر بإيصاهلا إليه ال يعرفه أن ذلك من عند اهلل يفتح مغاليق 
األمور املشكلة بالنور املبني يأكل من فوقه ومن حتت رجله يضم القلوب إليه إذا شاء من 

عر ميلك أزمة األمور ومتلكه مبا فيها من وجه حيث ال تشعر ويرسلها إذا شاء من حيث ال تش
احلق ال غري ينظر إىل العلو فينسفل بنظره وينظر إىل السفل فيعلو ويرتفع بنظره حيجر الواسع 
ويوسع احملجور يسمع كل مسموع منه ال من حيثية ذلك املسموع ويبصر كل مبصر منه ال 

مني فيحكم لكل واحد ال عليه من حيث ذلك املبصر يقتضي بني اخلصمني مبا يرضى اخلص
مع تناقض األمر مييل إىل غري طريقه يف طريقه حلكمة الوقت يغلب ذكر النفس على ذكر املأِل 
من أجل املفاضلة غرية أن يفاضل احلق فإنه ذاكر حبق يف حق األمور كلها عنده ذوقية ال 

خذ باجلرمية فإن اجلرمية خربية يعرف ربه من نفسه كما علم احلق العامل من علمه بنفسه ال يؤا
استحقاق واجملرم املستحق عظمته يف ذلته وصغاره ال ينتقل عن ذلته يف موطن عظمته دنيا 
وآخرة هو يف علمه حبسب علمه إن اقتضى العمل عمل وإن اقتضى أن ال عمل مل يعمل 
 عنده خزائن األمور حبكمه ومفاتيحها بيده ينزل بقدر ما يشاء وخيرج ما يشاء من غري

اشتعار غواص يف دقائق الفهوم عند ورود العبارات له نعوت الكمال له مقام اخلمسة يف 
فال يتعداه يدبر أمور الكون  [50]طه: َّ مت هب مب  هئ  ُّٱحفظ نفسه وغريه ينظر يف قوله 

بينه وبني ربه كاملشري العامل الناصح يف اخلدمة القائم باحلرمة ال أينية لسره ال يبخل عند 
 :           يف اآلثار اإلهلية الكائنة يف الكون ليقابلها مبا عنده ملا مسع اهلل يقول السؤال ينظر
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يسمع نداء احلق من ألسنة اخللق يسع  [53فصلت:] َّ حق مف خف حف جف  مغ  ُّٱ
األشياء وال تسعه سوى ربه فهو ابنه وعينه مرتب لألوامر اإلهلية الواردة يف الكون ثابت يف 

حلادثات ليست يف احلضرة اإلهلية صفة ال يراها يف نفسه يظهر يف أي وقت التزلزل ال تزلزله ا
صورة شاء بصفة احلياة مع الوقوف عند احملدود يعرف حقه من حق خالقه يتصرف يف 
األشياء باالستحقاق ويصرف احلق فيها باالستخالف له االقتدار اإلهلي من غري مغالبة ال 

ه حق يتوىل األمور بنفسه ال بربه ألنه ال يرى نفسه تنفذ فيه مهم الرجال وال يتوجه للحق علي
لغلبته ربه عليه تعود عليه صفات التنزيه مع وجود التشبيه حيصي أنفاسه مبشاهدة صورها 
فيعلم ما زاد وما نقص يف كل يوم وليلة ينظر يف املبدأ واملعاد فريى التقاء طريف الدائرة يلقى 

حاله يف أي صورة كان ما يطأ مكانا إال حيي ذلك الكلمة يف احملل القابل فيبدل صورته و
املكان بوطأته ألنه وطئه حبياة روحية إذا قام قام لقيامه ربه ويغضب لغضبه ويرضى لرضاه 

ال  [60الرمحن:] َّ جخ مح جح  مج حج ُّٱفإن حالته يف سلوكه كانت هكذا فعادت عليه 
له على األشياء شرف أنه كونه  الشيءإال تكون وال يعرف ذلك  شيءخيطر له خاطر يف 

العماء ال شرف االستواء فهو وحيد يف الكون غري معروف العني من جلأ إليه خسر وال 
تقتضي حاجته إال به فإنه ظاهر بصورة العجز وقدرته من وراء ذلك العجز ال ميتنع عن قدرته 

متقدم ممكن كما ال ميتنع عن قدرة خالقه حمال ليصح االمتياز فهذا وإن تأخر بظاهره فهو 
واحملسن يرجع  للمسيءبباطنه ليجمع يف شهوده بني األول واآلخر والباطن والظاهر حبسن 

إىل اهلل يف كل أمر وال ينتقم لنفسه وال لربه إال بأمره اخلاص فإن مل يأمره عفي حبق لشهوده 
ملكا السابقة يف احلال القليل عنده كثري والكثري عنده قليل جيري مع املصاحل فيكون احلق له 

يسبح أمساء اهلل بتنزيهها عن أن تناهلا أيدي الغافلني غرية على اجلناب اإلهلي من حيث كوهنا 
دالئل عليه داللة االسم على املسمى إن ويل منصبا يعطي العلو مل ير فيه متعاليا باهلل فأحرى 
بنفسه يعدل يف احلكم وال يتصف بالظلم جامع علوم الشرع من عني اجلمع مستغن عن 

عليم املخلوقني بتعليم احلق يعطي ما حتصل به املنفعة وال يعطي ما تكون به املضرة إن عاقب ت
فتطهري ال تبقي مع نور عدله ظلمة جور وال مع نور علمه ظلمة جهل يبني عن األمور بلسان 
إهلي فيكشف غامضها وجيليها يف منصتها خيترع من مشاهدة صورة موجدة ال من نفسه 

ارف إال ملن يعلم املصارف فإنه مشهد ضنني له البقاء يف التلوين يرث وال وليس هذا لكل ع
يورث بالنبوة العامة يتصرف ويعمل ما ينبغي كما ينبغي ملا ينبغي يؤذي فيحلم عن مقدرة 

بطشي أشد، فهذه صفة  :وإذا آخذ فبطشه شديد ألنه خالص غري مشوب برمحة قال أبو يزيد
 .َّ ين ىن من خن ُّٱذا ملأخذ عزيز العارف عندي فتحقق فإن موطن ه
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 يف معرفة مقام احملبة

أالحووووووووووووووو أ  طووووووووووووووو أل  طووووووووووووووو  أن أأأأأأأأأأأأأ

أالحوووووووووووو أذن أنالأ وووووووووووو   أحف ف وووووووووووو أأأأأأأأأأأأأ

ألوووووووووناز أالحووووووووو أ كطووووووووون دأ ن   ووووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أه لحووو أ ووو أن ووون أالحووو أح ووو أ ووو  أأأأأأأأأأأأأ

أأاطوووووووو  و أ أوووووووووو أرلوووووووو أ  وووووووو أنروووووووو أأأأأأأأأأأأ

أ

أ ووووو   أ لو ووووو أوووووو أ وووووده طوووووه ألووووو يأأ

أكألوووووووووووووووووووووو يأذاأ  وووووووووووووووووووووو أن أن 

ألوووون أال ف  وووو  أولووووجأالح  وووو أالطوووو  د

أ   وووووووو أن  وووووووو أنلطوووووووو  أ وووووووو  أكاووووووووه  

أكروووووووووووونجأووووووووووووو أ  وووووووووووو أالاووووووووووووك أ 

أ

 :ومما يتضمن هذا الباب أيضا قولنا
أأكحههووووووو أذا ووووووودأحووووووو أالناحووووووو أاللووووووو  دأأأأأأأأأأأأ

أنأالحووووووووو أو ووووووووو أإل ووووووووودأك  ووووووووو أهووووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أ أطووووووووو الك أأأأأأأأأأأأأنأرووووووووو أطووووووووورل أنوووووووووو أك  

أ كووووووووووجأحوووووووووو ألوووووووووو أهوووووووووو  أ حففووووووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أنأكوووووووجأحووووووو ألووووووو أهووووووو  أنلووووووو يألووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أالأ ن ووووووووووووو  أإذاأحففوووووووووووو أاوووووووووووور  و أأأأأأأأأأأأأ

أأ    وووووو أالحوووووو أ وووووودأاإل طوووووو  أن وووووول  أأأأأأأأأأأأ

أنأ   وووووووو أالن ووووووووجأهوووووووو ل حو أز  روووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أأأإ ألووووو أك ووووون  ألووووو أ  لووووو أهوووووو أكلوووووو أأأأأأأأأأأ

أ

أالحووووووووو أو ووووووووو أ ه  ووووووووودأن نحووووووووو  دأنأ

أكلووووووو  أ وووووون أ وووووو  أ وووووودأ ووووووظأروووووو آ 

أ وووووووو أك أحوووووووو أنالأ وووووووو أك أو ووووووووزا 

أ لوووووودأطووووون أحووووو أ  أوووووو ألووووو ألووووو  د

أ    وووووووو أ  وووووووو أحوووووووو أال هووووووووءأنال وووووووو  

أنأووووووووووو أ ووووووووووو أه    وووووووووو  أن ف وووووووووو  

أ نحووووووووو أهووووووووو نحأن لو  ووووووووو أه لوووووووووو  

أ ووووووووووو  أإحطوووووووووووو   أ ووووووووووووز أإحطوووووووووووو  

أ وطووووووووووووودأن  ووووووووووووون   أ  أله  ووووووووووووو  

أ

 :قولنا ومما يتضمنه هذا الباب أيضا
أك وووووووو أوحهوووووووون أال وووووووون ألوووووووونأ  لوووووووووناأأأأأأأأأأأأأ

أ وووووووووووو ذاأك وووووووووووو  أ  ووووووووووووو  أ   ووووووووووووودأأأأأأأأأأأأ

أوووووووو ألفووووووونودأ ووووووو أكاوووووووودأك   وووووووناأأأأأأأأأأأأأ

أوووووووو ألفووووووونودأ ووووووو أ  ووووووو  أوووووووو أهووووووو اأأأأأأأأأأأأأ

ألطووووووووو أك ووووووووون أكحووووووووو اأوووووووووو أخلفووووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أوووووووووووووذأ رل وووووووووووو أ   وووووووووووو أو  وووووووووووو اأأأأأأأأأأأأأ

أأك وووووووووووووو أحهووووووووووووووجأ أ وووووووووووووودأكوووووووووووووون ك أأأأأأأأأأأأ

أنأإذاأرلووووووووووووووووو أ ن ووووووووووووووووو أز  هووووووووووووووووو أأأأأأأأأأأأ

أإ ووووووووووووووو أ ووووووووووووووووزأهووووووووووووووو  ءأحطووووووووووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أنأال ووووووووون أوحهنه ووووووووو ألووووووووونأ و ووووووووووناأ

أ لوووووووووووووونا  حوووووووووووووو ناأ أ  ووووووووووووو ل أنا

أكه ووووووووووو أ ووووووووووو أ   ألو ووووووووووودأ وووووووووووو 

أوووووو أحه هووووودأ ووووودأن ووووون  أرووووو أ وووووونا

أالأنالأ  ووووووووووووو أن ووووووووووووون  أ ووووووووووووو   ونا

أنأكوووووووووووذاأك ووووووووووو أ هووووووووووودأ     وووووووووووونا

أ ووووووووو لزوناأالهووووووووو  أ ه ووووووووو اأناخووووووووو ونا

أكنأ   ووووووووووووووو أكنأ    وووووووووووووو أ وووووووووووووورحكونا

أ ح وووووووووووووو ألوووووووووووووون أ   ووووووووووووووءأو لوووووووووووووو 
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أنأك وووووووووووو أاللوووووووووووون أ لوووووووووووو أالهطوووووووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أ  وووووو أووووووو أأأأأأأأأأأأأأاوووووود لوووووو يأ وووووودأال هوووووو أ

أنأح وووووووووووو  أالحوووووووووووو ألوووووووووووونأكاوووووووووووو   أأأأأأأأأأأأأ

أووووووو أ وووووو  أ وووووو  أن وووووون أالحوووووو أووووووو أأأأأأأأأأأأ

أ

أنأالوووووووووووووذ أ لهطووووووووووووو أوووووووووووووو أ  لووووووووووووو 

أر لووووووووووو أالحووووووووووواهأ نوووووووووووو أ ووووووووووور  ونا

أال   ا ووووووووووووووووو ألاووووووووووووووووو ن  أهكووووووووووووووووو 

أ جأ ووووووووووو  ك وووووووووول أ وووووووووودأكووووووووووجأحوووووووووو

أ

 :ومما يتضمنه هذا الباب قولنا
أإ أالن ووووووووون ألحووووووووو  أك ووووووووو أو  ووووووووو  أأأأأأأأأأأأ

أأأأالحوووو  أو  وووو أنو  وووو أالحوووو  أطوووو ك  أأأأأأأأأأ

أأأأنأالفلوووو أووووو أح وووو أووووو أ    وووو أ    وووو أأأأأأأأأ

أ وووووووزأاإللووووووو أ وووووووو أ حن ووووووو أوووووووو أكحووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أأأأأنأووووو أك وووو أرلوووو أهووووجأ وووو  أالحوووو   أهوووو أأأأأأأأأ

أالحووووووووووو أ طوووووووووووك  أأأأأأأأأأأأأألوووووووووووو أك ا أاإللووووووووووو 

أ كوووووو  أ وووووو  أن وووووون  أ وووووو  أ وووووون   أأأأأأأأأأأأأ

أ و للوووووووووووووووو أأأأأأأأأأأأأأاوووووووووووووووود  أككهوووووووووووووووو أالأ

أأ ووووو أ وووو  أ وووو  أذ أ وووو  أطوووون أ وووو  أأأأأأأأأأأأ

أأأأأأ ووووووووووووواأ ووووووووووووو  أ أإالأ أ ووووووووووووو   ه ناأأأأأأأأ

أ

أنألووووو يألووووودأكووووووجأ ووووودأالكووووون أإالأ ووووونأ

أنأووووووووو أ اوووووووو   أ وووووووو  أ  وووووووو أو  وووووووو  

أ  أنو  ووووووووو    وووووووونجأووووووووو أهووووووووو  أو  وووووووو

أنأه ووووووووو أ وووووووووذاأ   ووووووووو أرووووووووو أنطووووووووو    

أ وووووووو أاإللوووووووو أن ووووووووذاأاللووووووووو أ حوووووووونا 

ألوووووووووووووذا أ  لووووووووووووو أخلفووووووووووووو أنطووووووووووووونا 

أنحوووووووودأ ووووووووح  أنالأ    وووووووو أإالأ وووووووون

أطووووونا أهووووووجأ ووووونأإ وووووو  أاوووووود نألووووو يأ

أ  وووووووووووو أإ أالن وووووووووووون أالووووووووووووو   أ 

أرووووووووووونلدألووووووووووو  ل أو حووووووووووو  أنو وووووووووووزا 

أ

 
 
 بيان احلب اإلهلي

ولنفسه أما حبه إيانا لنفسه فهو قوله  وهو أن حيبنا لنا :الوصل األول يف احلب اإلهلي
فما خلقنا إال لنفسه حىت نعرفه وقوله  أحببت أن أعرف فخلقت اخللق فتعرفت إليهم فعرفوين

فما خلقنا إال لنفسه وأما حبه إيانا لنا فلما  [56الذاريات:] َّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ
مور اليت ال توافق أغراضنا وال عرفنا به من األعمال اليت تؤدينا إىل سعادتنا وجناتنا من األ

تالئم طباعنا خلق سبحانه اخللق ليسبحوه فنطقهم بالتسبيح له والثناء عليه والسجود له مث 
أي بالثناء عليه مبا هو عليه وما  [44االسراء:] َّ ين ىن نن من زن رن ُّٱعرفنا بذلك فقال 

 حص مس  خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت ُّٱيكون منه وعرفنا أيضا فقال 
الذي أشهده ذلك  فلزم ذلك وثابر عليه وخاطب هبذه اآلية نبيه  [41النور:] َّخص

عيان وكذا  ومل يقل أمل تروا فإنا ما رأينا فهو لنا إميان وهو حملمد   َّ حت جت ُّٱورآه فقال له 
  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ شيءقال له أيضا ملا أشهده سجود كل 

فما ترك أحدا فإنه  [18احلج:] َّنث  مث زث رث يت ىت نت مت زت
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 شيءذكر من يف السموات ومن يف األرض فذكر العامل العلوي والسفلي فأشهده سجود كل 
فكل من أشهده اهلل ذلك ورآه دخل حتت هذا اخلطاب وهذا تسبيح فطري ذايت عن جتل 

ة جتلى هلم فأحبوه فانبعثوا إىل الثناء عليه من غري تكليف بل اقتضاء ذايت وهذه هي العباد
الذاتية اليت أقامهم اهلل فيها حبكم االستحقاق الذي يستحقه وكذلك قال يف أهل الكشف 

 ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱوهم عامة اإلنس وكل عاقل 
هذا حظ النعيم البصري مث أخرب أن ذلك التفيؤ ميينا ومشاال أنه سجود  [48النحل:] َّ  زي ري

فوصفهم بعقليتهم أنفسهم حىت سجدوا هلل   َّ  زي ري ٰى ين ُّٱهلل وصغار وذلة جلالله فقال 
أي ممن يدب   َّ مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱداخرين مث أخرب فقال متمما 

عليها يقول ميشي وهم يعين أهل السموات واملالئكة يعين اليت ليست يف مساء وال أرض مث 
ليعلمنا أهنم عاملون يعين عن عبادة رهبم مث وصفهم باخلوف  [49النحل:] َّ خت حت جت ُّٱقال 

 مبن سجدوا له.
 تكملة يف احلب اإلهلي

ونسبة احلب إلينا ما  [54املائدة:] َّ حئ  جئ  ُّٱوهي كوننا حنب اهلل فإن اهلل يقول 
هو نسبة احلب إليه واحلب املنسوب إلينا من حيث ما تعطيه حقيقتنا ينقسم قسمني قسم 

تاىل باحلبني معا وهي مسألة صعبة يقال فيه حب روحاين واآلخر حب طبيعي وحبنا اهلل 
التصور إذ ما كل نفس ترزق العلم باألمور على ما هي عليه وال نرزق االميان هبا على وفق 

 ىل مل خل ُّٱفقال  ما جاء من اهلل يف إخباره عنه ولذلك امنت اهلل مبثل هذا على نبيه 
فنحن  [52الشورى:] َّخي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خمحم جم يل

اهلل ممن شاء من عباده وما بقي لنا بعد التقسيم يف حبنا إياه إال أربعة أقسام وهي إما أن  حبمد
حنبه له أو حنبه ألنفسنا أو حنبه للمجموع أو حنبه وال لواحد مما ذكرناه وهنا حيدث نظر آخر 

األمر وهو ملاذا حنبه إذ وقد ثبت إنا حنبه فال حنبه له وال ألنفسنا وال للمجموع فما هو هذا 
الرابع هذا فصل ومث تقسيم آخر وهو وإن أحببناه فهل حنبه بنا أو حنبه به أو حنبه باجملموع أو 

مما ذكرناه وكل هذا يقع الشرح فيه والكالم عليه إن شاء اهلل وكذلك نذكر  بشيءحنبه وال 
انت له غاية يف هذه التكملة ما بدء حبنا إياه وهل هلذا احلب غاية فيه ينتهي إليها أم ال فإن ك

فما تلك الغاية وهذه مسألة ما سألين عنها أحد إال امرأة لطيفة من أهل هذا الشأن مث نذكر 
أيضا إن شاء اهلل هل احلب صفة نفسية يف احملب أو معىن زائد على ذاته وجودي أو هو نسبة 

 يقبل بني احملب واحملبوب ال وجود هلا كل ذلك حتتاج إليه هذه التكملة فاعلم إن احلب ال
االشتراك ولكن إذا كانت ذات احملب واحدة ال تنقسم فإن كانت مركبة جاز أن يتعلق حبها 
بوجوه خمتلفة ولكن ألمور خمتلفة وإن كانت العني املنسوب إليها تلك األمور املختلفة واحدة 
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وإذا  أو تكون تلك األمور يف كثريين فيه فتتعلق احملبة بكثريين فيحب اإلنسان حمبوبني كثريين
 :صح أن حيب احملب أكثر من واحد جاز أن حيب الكثري كما قيل

أولوووووووووو أالوووووووووولا أا  طوووووووووو  أ  وووووووووو  د

أ

أنحللوووووووو أووووووووو أرلهوووووووودأهكووووووووجأوكوووووووو   

أ

خمتلفة فدل  ه أعنةنفس هنا سر خفي يف قوله عناين فأفرد وما أعطى هلؤالء احملبوبني من
ي ذلك أثالثة ء الهؤالأن هذا احملب وإن كان مركبا فما أحب إال معىن واحدا قام له يف 

من قليب  وحللن لبيتااملعىن موجود يف عني كل واحدة منهن والدليل على ذلك قوله يف متام 
عطي يلذي ابكل مكان فلو أحب من كل واحدة معىن مل يكن يف األخرى لكان العنان 

ذي كان الري املدة غلواحدة غري العنان الذي يعطي األخرى ولكان املكان الذي حتله الواح
لكثري افأحب  ريينحتله األخرى فهذا واحد أحب واحدا وذلك الواحد احملبوب موجود يف كث

وهو أمت يف  لمجموعبه لألجل ذلك وهذا كحبنا اهلل تعاىل له ومنا من حيبه لنفسه ومنا من حي
 نملمجموع ومنا أحبه لفهود احملبة ألنه أمت يف املعرفة باهلل والشهود ألن منا من عرفه يف الش

ه ومنا من أحب لنفسه أحبهفعرفه ال يف الشهود ولكن يف اخلرب فأحبه له ومنا من عرفه يف النعم 
كبة ورة مرصذو  للمجموع وذلك أن الشهود ال يكون إال يف صورة والصورة مركبة واحملب

يف عدوا  عاديت ا أوقوله على لسان نبيه هل واليت يل ولي فيسمع من وجه فيحبه للخرب مثل
ري ذلك ليس غ ا لهحببت األشياء من أجله وعاديت األشياء من أجله فهذا معىن حبنفإذا أ

يف  صوريت ه منفقمنا جبميع ما حيبه منا أن نقوم به عن طيب نفس ويكون من ال يشاهد
لفتها ألهنا لى خماعقدر حكم التبع كما هي اجلوارح منا وحيوانيتنا حبكم النفس الناطقة ال ت

 كيف تريد يف مرضاة اهلل ويف غري مرضاته.كاآلالت هلا تصرفها 
وكل جزء من جوارح اإلنسان إذا ترك بالنظر إىل نفسه ال يتمكن له أن يتصرف إال 

 نن من زن رن ُّٱفيما يرضى اهلل فإنه له ومجيع ما يف الوجود هبذه املثابة إال الثقالن وهو قوله 
للجزاء ألنه يف عبادة ذاتية ال يريد بذلك التسبيح الثناء على اهلل ال  [44االسراء:] َّ ين ىن

يتصور معها طلب جمازاة فهذا من حبه له سبحانه إال بعض النفوس الناطقة ملا جعل هلا يف 
معرفة اهلل القوة املفكرة مل تفطر على العلم باهلل وهلذا قبض عليها يف قبض الذرية من 

طوعا من شهادة قهر فسجدت هلل كرها ال  [172]األعراف: َّ ُّ َّ  ٍّ  ُّٱظهورهم 
أجل القبض عليها مث أرسلها مسرحة من تلك القبضة اخلاصة وهي مقبوض عليها من حيث 
ال تشعر فتخيلت أهنا مسرحة فلما وجدت مدبرة هلذا اهليكل املظلم جرت يف األمور حبسب 
ما يعطيها غرضها ال حتب من األمور إال ما يالئم طبعها وغفلت عن مشهد اإلقرار بالربوبية 

وجدها فبينا هي كذلك إذ قالت هلا القوة املفكرة مجيع القوي قد استعملتها وغفلت عليها مل
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عين وتركتين وأنا من بعض آالتك وما لك يب عناية فاستعمليين فقالت هلا نعم ال تؤاخذيين 
فإين جهلت رتبتك وقد أذنت لك يف التصرف فيما تعطيه حقيقتك حىت أحتقق مبا أنت عليه 

ك فقالت مسعا مث ردت وجهها القوة الفكرية إليها كاملعلمة وقالت هلا فأصرفك فيه وأستعمل
لقد غفلت عن ذاتك وعن وجودك أنت مل تزايل هكذا موجودة لذاتك أو مل تكوين مث كنت 
قالت النفس مل أكن مث كنت قال الفكر فهذا الذي كونك عينك أو غريك فكري وحققي 

علمت مبا أعطاها الدليل أهنا مل توجد عينها وأهنا واستعمليين فلهذا العمل أنا ففكرت النفس ف
موجودة لغريها فالفقر للموجد هلا ذايت مبا جتده يف نفسها مما يقوم هبا من اآلالم الطبيعية 
فتفتقر إىل األسباب املعتادة إلزالة تلك اآلالم فبذلك االفتقار علمت أهنا فقرية يف وجود عينها 

حدوثها وثبت أن هلا سببا أوجدها مث فكرت فعلمت إن ذلك للسبب املوجد هلا فلما ثبت هلا 
السبب ال ينبغي أن يشبهها فيكون فقريا مثلها وإنه ال يناسب هذه األسباب املزيلة آلالمها 
ملشاهدهتا حدوث هذه األسباب بعد أن مل تكن وقبوهلا لالستحاالت والفساد فثبت عندها 

ن احلوادث واألسباب املزيلة آلالمها فتنبهت أن هلا موجدا أوجدها وأوجد كل من يشبهها م
أن مث أمرا ما لواله لبقيت ذات مرض وعلة فمن رمحته هبا أوجد هلا هذه األسباب املزيلة 
آالمها وقد كانت حتب هذه األسباب وجتري إليها بالطبع فانتقل تعلق ذلك احلب يف السبب 

أعلم ما يرضيه حىت أعامله به  املوجد تلك األسباب وقالت هو أوىل يب إن أحبه ولكن ال
فحصل عندها حبه فأحبته ملا أنعم عليها من وجودها ووجود ما يالئمها وهنا وقفت وهي يف 
ذلك كله غافلة ناسية إقرارها بربوبية موجدها يف قبضة الذر فبينا هي كذلك إذ جاءها داع 

أنت مثلي من خارج من جنسها ادعى أنه رسول من عند هذا الذي أوجدها فقالت له 
وأخاف أن ال تكون صادقا فهل عندك من يصدقك فإن يل قوة مفكرة هبا توصلت إىل معرفة 
موجدي فقام هلا بدليل يصدقه يف دعواه ففكرت فيه إىل أن ثبت صدقه عندها فآمنت به 
فعرفها أن ذلك املوجد الذي أوجدها كان قد قبض عليها وأشهدها على نفسها بربوبيته وإهنا 

ذلك فقالت ما عندي من ذلك خرب ولكن من اآلن أقوم بواجب ذلك اإلقرار شهدت له ب
فإنك صادق يف خربك ولكن ما أدري ما يرضيه من فعلي فلو حددت حدودا ورمست يل 
مراسم أقف عندها حىت تعلم أين ممن ويف بشكره على ما أنعم به علي فرسم هلا ما شرع 

لك خوفا وال طمعا ألنه ملا رسم هلا ما فقامت بذلك شكرا وإن خالف غرضها ومل تفعل ذ
رسم ابتداء وعرفها أن وقوفها عند تلك املراسم يرضيه وما ذكر هلا ما هلا يف ذلك من الثواب 
وما عليها إن خالفت من العقاب فبادرت هذه النفس الزكية ملراضيه يف ذلك فقالت ال إله 

من الثواب اجلزيل واإلنعام التام وما ملن  إال اهلل كما قيل هلا مث بعد ذلك عرفها مبا هلا يف ذلك
خالف شرعه من العقاب فانضاف إىل عبادهتا إياه حبا ورضي خاصة عبادة أخرى تطلبها 

 .رغبة يف الثواب ورهبة من العقاب
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بة فأحبته بة ورهدة رغيف عبادهتا بني أمرين بني عبادة له وعبا [النفس الزكية]فجمعت 
ن حيث رهبة موال ة بطبيعتها وروحانيتها فتعلقت الرغبةله ولنفسها من حيث ما هي كثري

 ت سواه فإمناوجودان املمطبيعتها وتعلقت عبادهتا إياه حمبة له من روحانيتها فإن أحبت شيئا 
 حتبه من روحانيتها له ومن طبيعتها النيل غرضها.

ني بني احلبعت فلما رآها احلق على ذلك وقد علم أن من حقيقتها االنقسام وقد مج
واه س حتب ه فالوهو قد وصف نفسه بالغرية فلم يرد املشاركة وأراد أن يستخلصها لنفس

ملعرب عنها وهي ا فسهافتجلى هلا يف صورة طبيعية وأعطاها عالمة ال تقدر على إنكارها يف ن
علم أن لكها وما مبالعلم الضروري فعلمت أنه هو هذه الصورة فمالت إليه روحا وطبعا فل

مة ا بتلك العاللى هلجتمث  د أن تؤثر فيها من حيث طبيعتها أعطاها عالمة تعرفه هبااألسباب الب
ه ال كلها لبصارت األسباب من أجله ال من أجلها ف فأحبتيف مجيع األسباب كلها فعرفته 

ن ريها مضلت غففزهت وسرت ورأت أهنا قد  شيءلطبيعتها وال لسبب غريه فنظرته يف كل 
ا فرأت أهنا م لعالمةاتلك بتجلى هلا يف عني ذاهتا الطبيعية والروحانية النفوس هبذه احلقيقة ف

حبته ونظرت ا هي أمفسه رأته إال به ال بنفسها وما أحبته إال به ال بنفسها فهو الذي أحب ن
ب والطالب احملبووب إليه يف كل موجود بتلك العني عينها فعلمت أنه ما أحبه غريه فهو احمل

 بة األخرى مناملرت  هذهيفهبذا كله أن حبها إياه له ولنفسها فما شاهدته واملطلوب وتبني هلا 
 .لعدماحبها إياه إن ما كان به ال هبا وال باجملموع وما مث أمر زائد إال 

زا مل قوله كنت كن فأرادت أن تعرف ما قدر ذلك احلب وما غايته فوقفت على
من  يستحق أنه ورة طبيعية فعلمتوقد عرفته ملا جتلى هلا يف ص أعرف فأحببت أن أعرف

ن أحب به ألذي تلك الصورة اليت ظهر هلا فيها اسم الظاهر والباطن فعلمت أن احلب ا
أن يتنفس  الصورةام بقيعرف إمنا هو يف الباطن املنسوب إليه وعلمت أن احملب من شأنه إذا 

ريد يالذي  لقخلاملا يف ذلك التنفس من لذة املطلوب فخرج ذلك النفس عن أصل حمبة يف 
وهر العامل جلعماء لك االتعرف إليهم ليعرفوه فكان العماء املسمى باحلق املخلوق به فكان ذ

 إيانا. دء حبهبهذا ففقبل صور العامل وأرواحه وطبائعه كلها وهو قابل إىل ما ال يتناهى 
  َّ خس ُّٱوأما حبنا إياه فبدؤه السماع ال الرؤية وهو قوله لنا وحنن يف جوهر العماء 

فنحن كلماته اليت ال تنفد   َّ خس ُّٱفالعماء من تنفسه والصور املعرب عنها بالعامل من كلمة 
وهو النفس  [171النساء:] َّيي ىي ُّٱوهي عيسى   َّ مي خي حي جي ُّٱقال تعاىل 

وتلك احلقيقة سارية يف احليوان فإذا أراد اهلل أمانته أزال عنه النفس فبالنفس كانت حياته 
نفس صور التكوينات عنه يف العامل فلما مسعنا كالمه وحنن ثابتون يف جوهر وسيأيت يف باب ال

العماء مل نتمكن أن نتوقف عن الوجود فكنا صورا يف جوهر العماء فأعطينا بظهورنا يف 
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العماء الوجود للعماء بعد ما كان معقويل الوجود حصل له الوجود العيين فهذا كان سبب 
الصادرة من   َّ خس ُّٱطيب عند مساع النغمات ألجل كلمة بدء حبنا إياه وهلذا نتحرك ون

اثنان كاف ونون وهكذا عامل   َّ خس ُّٱالصورة اإلهلية غيبا وشهادة فشهادة صورة كلمة 
الشهادة له وجهان ظاهر وباطن فظاهره النون وباطنه الكاف وهلذا خمرج الكاف يف اإلنسان 

لق واللسان والنون من حروف اللسان أدخل لعامل الغيب فإنه من آخر حروف احللق بني احل
وغيب هذه الكلمة هو الواو بني الكاف والنون وهي من حروف الشفتني فلها الظهور وهي 
حرف علة ال حرف صحيح وهلذا وجد عنه التكوين ألنه حرف علة وملا كان من حروف 

يف اجلسم  الشفتني بامتداد النفس من خارج الشفتني إىل ظاهر الكون هلذا كان ظهور احلكم
للروح فظهرت منه األفعال واحلركات من أجل روحه وكان روحه غيبا ألن الواو ال وجود 
هلا يف الشهادة ألهنا حذفت لسكوهنا وسكون النون فهي تعمل من خلف احلجاب فهي غائبة 
العني ظاهرة احلكم فغاية حبنا إياه أن نعلم حقيقة ما حبنا هل هو صفة نفسية للمحب أو 

يه أو نسبة بني احملب واحملبوب وهي العالقة اليت جتذب احملب لطلب الوصلة باحملبوب معنوية ف
فقلنا هي صفة نفسية للمحب فإن قيل نراها تزول قلنا من احملال زواهلا إال بزوال احملب من 
الوجود واحملب ال يزول من الوجود فاحملبة ال تزول وإمنا الذي يعقل زواله إمنا هو تعلقه 

اص ميكن أن يزول ذلك التعلق اخلاص وتزول تلك العالقة بذلك احملبوب املعني مبحبوب خ
وتتعلق مبحبوب آخر وهي متعلقة مبحبوبني كثريين فتنقطع العالقة بني احملب وحمبوب خاص 
وهي موجودة يف نفسها فإهنا عني احملب فمن احملال زواهلا فاحلب هو نفس احملب وعينه ال 

رتفع فريتفع حكمها فالعالقة هي النسبة بني احملب واحملبوب واحلب صفة معىن فيه ميكن أن ت
هو عني احملب ال غريه فصف باحلب من شئت من حادث وغريه فليس احلب سوى عني 
احملب فما يف الوجود إال حمب وحمبوب لكن من شأن احملبوب أن يكون معدوما والبد فيجب 

يف معدوم هذا أمر حمقق البد منه فالعالقة  إجياد ذلك املعدوم أو وقوعه يف موجود والبد ال
اليت يف احملب إمنا هي يف ذلك املوجود الذي يقبل وجود ذلك احملبوب أو وقوعه ال وجوده 
إذا كان احملبوب ال ميكن أن يتصف بالوجود ولكن يتصف بالوقوع مثال ذلك أن حيب 

إنه أمر وجودي يف املتأمل إنسان إعدام أمر موجود ملا يف وجوده من الضرر يف حقه كاألمل ف
عدمه بعد وجوده بانتقاله  فإزالتهفيحب إعدامه فمحبوبه اإلعدام وهو غري واقع فإذا زال األمل 

إىل العدم فلهذا قلنا يف مثل هذا بالوقوع ال بالوجود فاحملبوب معدوم أبدا وال تصح حمبة 
د يظهر فيه وجود ذلك املوجود مجلة واحدة إال من حيث العالقة إذ ال تتعلق إال مبوجو

احملبوب املعدوم وقد بيناه قبل هذا يف هذا الباب فقد تبني لك يف هذه التكملة ماهية احلب 
وبدؤه وغايته ومبا أحب احملب وحبه حملبوبه أو لنفسه كل ذلك قد تبني فلنعدل إىل الكالم يف 

 على قدر الوقت. الوصل الثاين إن شاء اهلل تعاىل فقد حصل يف احلب اإلهلي ما فيه غنية
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 احلب الروحاني
بوبه ه حملوهو احلب اجلامع يف احملب أن حيب حمبوب الوصل الثاني يف احلب الروحاني

 .ولنفسه إذ كان احلب الطبيعي ال حيب احملبوب إال ألجل نفسه
كيما عقله حان بفاعلم أن احلب الروحاين إذا كان احملب موصوفا بالعقل والعلم ك

ا هو احلب ما أحب م إذتب األمور ترتيب احلكمة ومل يتعد هبا منازهلا فعلوحبكمته عليما فر
ا ختيار فيحب مادة واه إروما معىن احملب وما حقيقة احملبوب وما يريد من احملبوب وهل حملبوب
 يفحمبوبه إال  د وجوديري حيب احملبوب أم ال إرادة له فال حيب إال لنفسه أو املوجود الذي ال

 عينه فذلك ال فيه ن إالود فبهذا القدر نقول يف املوجود إنه حمبوب وإن مل يكعني ذلك املوج
رادة فال صف باإل يتملاملوجود إن كان ممن يتصف باإلرادة فيمكن أن حيبه له ال لنفسه وإن 

ة ف بأن له حمب موصوه غريحيب احملب حمبوبه إال لنفسه أعين لنفس احملب ال حملبوبه فإن حمبوب
حملب أن على ا يتعنيضا لكن الذي يوجد فيه هذا احملبوب قد يكون ذا إرادة فأو غر شيءيف 

يطلب بذاته  احملب فإن حيب حمبوب ذلك املوجود فيحبه له ولكن حبكم التبع هذا تعطيه احملبة
 ولنا:قك وهو ن ذلمالوصلة بعد طلبه وجود حمبوبه فإن عني وجود حمبوبه عني وصلته البد 

أ وووووووووو جزووووووووووو  أالن وووووووووون أزووووووووووو  أالن

أ

أزوووووووووووو  أالووووووووووون ا أكلوووووووووووناأنااووووووووووو هنا 

أ

 :هيية ووهذا البيت من قصيدة لنا يف جملى حقيقة جتلت لنا يف حضرة شهود
أ   هوووووووو أووووووووو أز  وووووووو أ وووووووودأال وووووووون أ

أ لوووووووووووو أ  لووووووووووو أل ووووووووووو أ ووووووووووون أوووووووووووو أ

أهووووووووووووووذل أل وووووووووووووو أ وطوووووووووووووو  أ وووووووووووووو  أ

أ لووووووووو أ ووووووووو أهووووووووو  أح ووووووووونجأال ووووووووون أ

أ

أنلوووووووووووو يأل وووووووووووو أ    وووووووووووو أوووووووووووووذ   

أك وووووووووو  أالحاوووووووووو أ وووووووووو   ل أال   وووووووووو 

أ  ووووووووووووو ه ووووووووووووو أنال ووووووووووووون أكهووووووووووووو اأو

أن  وووووووووووووجأالو ووووووووووووو أكوووووووووووووو أ  ووووووووووووو  

أ

فس نور يف ا تصمألنه عند ما حيصل اهلوى يقع التنفس والتنهد فيخرج النفس بشكل 
ا هبنعيمه ده واحملب من صورة احملبوب فيظهره صورة من خارج يشاهدها فيحصل له مقصو

 :ينهاصيدة عالق من غري زمان كما تقدم يف ذكر وجود العماء فتممنا وقلنا بعد هذا يف
أ   هوووووووووووو أووووووووووووو أ حووووووووووووو أ أهوووووووووووودأ

أزوووووووووووو  أالووووووووووون ا أزوووووووووووو  أالن ووووووووووون أ

أ وووووووووووور  أال وووووووووووو ا أنك وووووووووووو أالطووووووووووووف  أ

أو  ووووووووووووووووو  أاللووووووووووووووووون أوح نهووووووووووووووووو 

أنوووووووووووو أولوووووووووووجأذاأ  ه ووووووووووودأ   هووووووووووونا 

أزوووووووووو  أالن ووووووووو جأكلوووووووووناأنااوووووووووو هنا

أنك وووووووووووووووو أال  وووووووووووووووو  أإالأ وووووووووووووووور  هنا

أ ل طووووووووووووو أإلووووووووووووو أكحووووووووووووو أ  طووووووووووووو 
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أأ

 أول ثوب يفلااهر فإن احملبوب كما قلنا البد أن يكون معدوما ويف حال عدمه فهو ط
ارة وهو ل الطهاألصفما يوجد ألنه ما اكتسب منه مما يشينه ويدنسه يف أول ظهوره ووجوده 

نا من لذي قلامها قوله: كل مولود يولد على الفطرة. وهي الطهارة وقولنا حمجوبة هو عد
لنفسه  يطلبه حملباشهود الوجود وقولنا فليست إىل أحد تنسب ألن املعدوم ال ينسب ولكن 

 متمنا فقلنا وهو آخر القصيدة: مث
أ  أإذ أ أ َفَووووووووووووووووو أَنَ وووووووووووووووووَ أالا وووووووووووووووووك  

أ

وووووووووودأنك وووووووووو أالل  وووووووووو  أ  أل  وووووووووو   ووووووووووَدأاله ك  أ  

أ

ن إذا كايب فثألن احملبوب وجد عن عدم فهو ب كر وقد كنت أحببت قبل ذلك فإنا 
احملب  صف هذا يتملاحملبوب الذي هو املعدوم إذا وجد ال يوجد يف موجود يتصف باإلرادة 

إال يف   يوجدوب اليده له فيحبه لنفسه بالضرورة كاحلب الطبيعي فإذا كان احملببأنه ير
ب إال حب احمل ق بهموجود متصف باإلرادة كاحلق تعاىل أو جارية أو غالم وما مث من يتعل

فإن اتفق  ال فيهإوبه من ذكرناه فحينئذ يصح أن حيب ما حيب هذا املوجود الذي ال يوجد حمب
 ن حمبوبه مابوبه أله حميد ما أحب هذا احملب بقي احملب على أصله يف حمبتأن يكون ذلك ال ير

ا حيبه هذا حيب م ي الله إرادة كما قلنا فال يلزم من هذا أن حيب ما أحب هذا املوجود الذ
وليس يف  حملبوبلك ااحملب إذ كان ذلك املوجود ما هو عني احملبوب وإمنا هو حمل لوجود ذ

 .حملبوب يف هذا املوجود إال إن أمكنه من نفسهقوة احملب إجياد ذلك ا
بوب البتة اد احملإجي وأما إن كان احملبوب ممن ال يكون وجوده يف موجود فال يتمكن له

 من عباده فإذا ومن شاء اهلل إال أن تقوم من احلق به عناية فيعطيه التكوين كعيسى 
لى ما ققة عحمها سألة ال جتدأعطى هذا فبالضرورة حيمله احلب على إجياد حمبوبه وهذه م

احملبون  إن كانوناه ذكرناه فيها يف غري هذا الكتاب ألين ما رأيت أحدا حقق فيها ما ذكر
ذي جود الاملوكثريين بل كل من يف الوجود حمب ولكن ال يعرف متعلق حبه وينحجبون ب

عية فعلى لتبم احبك يوجد حمبوبه فيه فيتخيلون أن ذلك املوجود حمبوهبم وهو على احلقيقة
املعدوم ال  يق فإنلتحقااحلقيقة ال حيب أحد حمبوبا لنفس احملبوب وإمنا حيبه لنفسه هذا هو 

 يف نفسه على األمر يكن يتصف باإلرادة فيحبه احملب له ويترك إرادته إلرادة حمبوبه وملا مل
 هذا مل يبق إال أن حيبه لنفسه فافهم.

رة الطبيعية فإن تلبس هبا وظهر فيها كما قلنا فهذا هو احلب الروحاين اجملرد عن الصو
يف احلب اإلهلي وهو يف الروحاين أقرب نسبة ألنه على كل حال صورة من صور العامل وإن 
كان فوق الطبيعة فاعلم أنه إذا قبل الروح الصورة الطبيعية يف األجساد املتخيلة ال يف 
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ساد املتخيلة أيضا معتادة اإلدراك لكن األجسام احملسوسة اليت جرت العادة بإدراكها فإن األج
ما كل من يشهدها يفرق بينها وبني األجسام احلقيقية عندهم وهلذا مل يعرف الصحابة جربيل 

ملا قال هلم  حني نزل يف صورة أعرايب وما علمت أن ذلك جسد متخيل حىت عرفهم النيب 
 َّ مث زث ُّٱثل هلا امللك ومل يقم بنفسهم شك أنه عريب وكذلك مرمي حني مت "هذا جربيل"

ألنه ما كانت عندها عالمة يف األرواح إذا جتسدت وكذا يظهر احلق لعباده يوم القيامة 
فيتعوذون منه لعدم معرفتهم به فكان احلكم يف اجلناب اإلهلي والروحاين يف الصور سواء يف 

لى احلق من جتلى حق املتجلي له من اجلهل به فالبد ملن اعتىن اهلل به من عالمة هبا يعرف جت
امللك من جتلى اجلان من جتلى البشر إذا أعطوا قوة الظهور يف الصور كقضيب البان وأمثاله 
فإذا كان البشر هبذه النشأة الترابية العنصرية له قوة التحول يف الصور يف عني الرائي وهو على 

ألمر عليه وقد بينا ذا ترى وما هو ااألرواح أقرب فاعلم من ترى ومبا صورته فهذا التحول يف
جتلى الروح يف صورة طبيعية مشى  ذلك يف باب املعرفة يف علم اخليال فانظره هناك فإذا

احلكم عليها كما ذكرناه يف احلب اإلهلي سواء من حيث قبول تلك الصورة للظاهر والباطن 
ني ال تعدل عن ذلك اجملرى فاعلم ذلك فيجمع الروحاين بني احلب الطبيعي والروحاين وب

احلب لنفسه وحملبوبه إن كان حمبوبه كما قلنا ذا إرادة ويتبني لك مبا قررناه أن الناس ال 
يعرفون ما حيبون وأنه يندرج حمبوهبم يف موجود ما فيتخيلون أهنم حيبون ذلك املوجود وليس 
كذلك فاعلم قدر ما أعلمتك به واشكر اهلل حيث خلصك من اجلهل يب وهذا القدر كاف 

 .املقصود فإن فيه تفاريع كثرية وغرضنا يف هذا الكتاب حتصيل األصول واحلمد هلليف الغرض 
 الطبيعي

 
 احلب

وهو نوعان طبيعي وعنصري ونسينا أن تذكر غاية  يف احلب الطبيعي الوصل الثالث
لتعلقه بالصورة الطبيعية فغايته االحتاد وهو أن  يف احلب الطبيعي احلب الروحاين فلنذكره

ت احملبوب عني ذات احملب وذات احملب عني ذات احملبوب وهو الذي تشري إليه تصري ذا
احللولية وال علم هلا بصورة األمر فاعلم أن الصورة الطبيعية على أي حال كان ظهورها 
جسما أو جسدا بأي نسبة كانت فإن احملبوب الذي هو املعدوم وإن كان معدوما فإنه ممثل 

الوجود املدرك بالبصر اخليايل يف احلضرة اخليالية بالعني يف اخليال فله ضرب من ضروب 
الذي تليق هبا فإذا تعانق احلبيبان وامتص كل واحد منهما ريق صاحبه وحتلل ذلك الريق يف 
ذات كل واحد من احلبيبني وتنفس كل واحد من الصورتني عند التقبيل والعناق فخرج نفس 

وليس الروح احليواين يف الصور الطبيعية  هذا فدخل يف جوف هذا ونفس هذا يف جوف هذا
سوى ذلك النفس وكل نفس فهو روح كل واحد من املتنفسني وقد حيي به من قبله يف 
حال التنفيس والتقبيل فصار ما كان روحا لزيد هو بعينه يكون روحا لعمرو وقد كان ذلك 

يف هذا الذي النفس خرج من حمب فتشكل بصورة حب فصحبته لذة احملبة فلما صار روحا 
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انتقل إليه وصار نفس اآلخر روحا يف هذا اآلخر عرب عن ذلك باالحتاد يف حق كل واحد من 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا وهذا غاية احلب الروحاين يف  الشخصني وصح له أن يقول

 .روحا بروح وجثمانا جبثمان الصور الطبيعية وهو قوله يف القصيدة يف أول هذا الباب
من  ا تقدممكل  إىل احلب الطبيعي فنقول إن احلب الطبيعي هو العام فإن مث نرجع

بهم مبا حوا يف اتصففاحلب يف املوصوفني به قبلوا الصور الطبيعية على ما تعطيه حقائقهم 
ته ب ورؤيبوتتصف به الصور الطبيعية من الوجد والشوق واالشتياق وحب اللقاء باحمل

أحب  قوله: من ميان هبا مثلة صحاح يف ذلك جيب اإلأخبار كثري واالتصال به وقد وردت
 جع مظ ُّٱإنه فعينه  ل عن. مع كونه ما زال من عينه وال يصح أن يزولقاء اهلل أحب اهلل لقاءه

وصف عبده و ومع هذا فجاء باللقاء يف حقه ويف حق  َّ ٌّ ُّٱو [117املائدة:] َّ جغ مع
ليها عاحلته لت رضبة عبده من الذي نفسه بالشوق إىل عباده وأنه أشد فرحا وحمبة يف تو

فكيف يكون  ملوتطعامه وشرابه يف أرض دوية مث جيدها بعد ما يئس من احلياة وأيقن با
درته انه وقسبح فرحه هبا فاهلل أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الشخص براحلته مع غناه

لم أنه ما فتع [50طه:] َّ مت هب مب  هئ  ُّٱونفوذ إرادته يف عباده ولكن انظر يف سر قوله 
 [29ق:] َّ خف حف جف مغ ُّٱتعدى باألمور استحقاقها وأن مرتبة العلم ما فوقها مرتبة وقد قال 

النظر إىل مكن بمبليس فألنه خالف املعلوم فوقوعه حمال فاألمر وإن كان ممكنا بالنظر إليه 
البد ة بكونه فهليئة اإلملشيعلم اهلل فيه بوقوع أحد اإلمكانني وأحدية املشيئة فيه وما تعلقت ا

دل من هلذا عقة ومن كونه وما البد من وقوعه ال يتصف باإلمكان بالنظر إىل هذه احلقي
ود بالغري ب الوجلواجعدل من الناظرين يف هذا الشأن من إطالق اسم املمكن عليه إىل اسم ا

ولو حيث ما قاله  [137:نعاماأل] َّ جع مظ ُّٱوهو أوىل يف التحقيق ألحدية املشيئة وهلذا قال 
 جت هب مب  خب ُّٱحرف امتناع المتناع فقد سبقت املشيئة مبا سبقت كما قال 

ن اسم مفكان اسم وجوب الوجود بالغري أكمل يف نسبة األمر  [171الصافات:]َّحت
ال إما مث مكان ففزال االحتمال فزال اإل  َّ  هت مت ُّٱاملمكن إذ ما مث إال أمر واحد 
 وجوب مطلق أو وجوب مقيد.

اعلم أن احلب الطبيعي من ذاته إذا قام باحملب أن ال حيب احملبوب إال  مث نرجع ونقول
ملا له فيه من النعيم به واللذة فيحبه لنفسه ال لعني احملبوب وقد تبني لك فيما تقدم أن هذه 

واإلحسان  لإلنعاماحلقيقة سارية يف احلب اإلهلي والروحاين فأما بدء احلب الطبيعي فما هو 
ذلك مجلة واحدة وإمنا حيب األشياء لذاته خاصة فرييد االتصال هبا  فإن الطبع ال يعرف

والدنو منها وهو سار يف كل حيوان وهو يف اإلنسان مبا هو حيوان فيحبه احليوان يف نفس 
به ال ألمر آخر ولكن ال يعرف معىن قوام وجوده وإمنا جيد داعية من  األمر لقوام وجوده

التصال هو حمبوبه باألصالة وذلك ال يكون إال يف موجود نفسه لالتصال مبوجود معني ذلك ا
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معني فيحب ذلك الوجود حبكم التبعية ال باألصالة فاتصاله اتصال حمسوس وقرب حمسوس 
وهو قولنا وجثمانا جبثمان فهذا هو غاية احلب الطبيعي فإن كان نكاحا عني حمبوبه يف 

ويشتاق للمحل الذي يظهر فيه  موجود ما فغايته حصول ذلك احملبوب يف الوجود فيطلب
عني حمبوبه وال يظهر إال بينهما ال يف واحد منهما ألهنا نسبة بني اثنني وكذلك إن كان عناقا 

أو حقيقته كل ذلك سائغ  الشيءأو تقبيال أو مؤانسة أو ما كان وال فرق بني أن تقول طبيعة 
ق العامل والصورة اإلهلية فله نسبة يف العبارة عنه وهو يف اإلنسان أمت من غريه ألنه جامع حقائ

تكون وله نسبة إىل األرواح بروحه   َّ خس ُّٱإىل اجلناب األقدس فإنه عنه ظهر وعن قوله 
وإىل عامل الطبيعة والعناصر جبسمه من حيث نشأته فهو حيب كل ما تطلبه العناصر والطبيعة 

نصرية وكل جسم عنصري بذاته وليس إال عامل األجسام واألجساد واألرواح ومنها أجسام ع
فهو طبيعي ومنها أجسام طبيعية غري عنصرية فما كل جسم طبيعي عنصري فالعناصر من 
األجسام الطبيعية ال يقال فيها عنصرية وكذلك األفالك واألمالك وهلذا عرفنا إن املأل األعلى 

وهم  [119-118هود:]َّين ىن من خن حن  جن يم ىم ُّٱخيتصمون فيدخلون يف قوله تعاىل 
ون هؤالء املرحومني خمالفيهم وِلذِلَك َخَلَقه ْم أي من أجل اخلالف خلقهم ألن األمساء خيالف

اإلهلية متفاضلة فمن هناك صدر اخلالف أين الضار من النافع واملعز من املذل والقابض من 
الباسط وأين احلرارة من الربودة وأين الرطوبة من اليبوسة وأين النور من الظلمة وأين العدم 

الوجود وأين النار من املاء وأين الصفراء من البلغم وأين احلركة من السكون وأين من 
وأين التحليل  [118]هود: َّ  جن يم ىم ُّٱ ـالعبودية من الربوبية أليست هذه متقابالت ف

من التحرمي يف العني الواحدة للشخصني فيحرم على هذا ما حيل هلذا فيتوارد حكمان خمتلفان 
ظر حكم الطبيعة املتضادة من أين صدرت وما كان سبب وجودها على عني واحدة فان

ال  شيءمتقابلة من العلم اإلهلي لتعلموا أنه ليس بيد أحد من املخلوقني مما سوى اهلل من األمر 
يف الدنيا وال يف اآلخرة حىت أن اآلخرة ذات دارين رؤية وحجاب فاحلمد هلل الذي أبان لنا 

وجعلنا من العارفني هبا فاهلل جيعلنا ممن أسعده مبا علمه فقد  عن األمور ومصادرها ومواردها
تبني لك أن احملبوب هو االتصال مبوجود ما من كثريين أو قليلني ومع كونه مؤانسة وجمالسة 
وتقبيال وعناقا وغري ذلك حبسب ما تقتضيه حقيقة املوجود فيه عني احملبوب وحبسب حقيقة 

وهو حب االتصال خاصة إما حبديث أو ضم أو تقبيل هذا  احملب فاحملبوب واحد العني متنوع
تنوعه يف واحد أو كثريين فال يصح أن حيب احملب اثنني أصال ألن القلب ال يسعهما فإن 
قلت هذا ميكن أن يصح يف حب املخلوق وأما يف حب اخلالق فال فإنه قال حيبهم فأحب 

درك بالذوق غري جمهول ولكن عزيز كثريين قلنا احلب معقول املعىن وإن كان ال حيد فهو م
فقولك وأما  [11الشورى:] َّمه جه ين ُّٱالتصور وهو جمهول النسبة إىل اهلل تعاىل فإن اهلل 

يف حب احلق فال هذا حتكم منك فإنه ال يقول هذا إال من يعرف ذات احلق وهي ال تعرف 
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عرفونه يف حلنهم من فال تعرف النسبة وتعرف احملبة فإنه ما خاطب عباده إال بلساهنم ومبا ي
 كل ما ينسبه إىل نفسه ووصف أنه عليه ولكن كيفية ذلك جمهولة.

 
 
 ذكر أحوال أنواع احلب

واعلم أن احلب كما قلناه وإن كان له أربعة ألقاب فلكل لقب حال فيه ما هو  :وصل
عني اآلخر فلنبني ذلك كله فمن ذلك اهلوى ويقال على نوعني ومها يف احلب النوع الواحد 

قوطه يف القلب وهو ظهوره من الغيب إىل الشهادة يف القلب يقال هوى النجم إذا سقط س
فهو من أمساء احلب يف ذلك احلال والفعل منه هوى  [1النجم:] َّ ىل مل خل ُّٱيقول تعاىل 

يهوى بكسر عني الفعل يف املاضي وفتحها يف املستقبل واالسم منه هوى وهو اهلوى وهذا 
من اهلوى الذي هو السقوط يقال هوى بفتح عني الفعل يف املاضي  االسم هو الفعل املاضي

يهوي بكسرها يف املستقبل واالسم منه هوى وسبب حصول املعىن الذي هو اهلوى يف القلب 
أحد ثالثة أشياء أو بعضها أو كلها إما نظرة أو مساع أو إحسان وأعظمها النظر وهو أثبتها 

كذلك فإنه يتغري باللقاء فإنه يبعد أن يطابق ما صوره فإنه ال يتغري باللقاء والسماع ليس 
اخليال بالسماع صورة املذكور وأما حب اإلحسان فمعلول تزيله الغفلة مع دوام اإلحسان 
لكون عني احملسن غري مشهودة وأما اهلوى الثاين فال يكون إال مع وجود حكم الشريعة وهو 

ال تتبع حمابك بل اتبع حمايب وهو يعين  [26ص:] َّ خن حن جن مم  خم حم جم ُّٱقوله لداود 
أي حيريك ويتلفك ويعمى عليك السبيل   َّمه جه هن من ُّٱاحلكم مبا رمسته لك مث قال 

الذي شرعته لك وطلبت منك املشي عليه وهو احلكم به فاهلوى هنا حماب اإلنسان فأمره 
صح أن ينتهي احلق بترك حمابه إذا وافق غري الطريق املشروعة له فإن قلت فقد هناه عما ال ي

عنه فإن احلب الذي هو اهلوى سلطانه قوي وال وجود لعني العقل معه قلنا ما كلفه إزالة 
اهلوى فإنه ال يزول إال أن اهلوى كما قلنا خيتلف متعلقة ويكون يف موجودين كثريين وقد 
 بينا أن اهلوى الذي هو احلب حقيقته حب االتصال يف موجود ما أو كثريين فطلب منه تعاىل

أن يعلقه باحلق الذي شرع له وهو سبيل اهلل كما يعلقه بسبل كثرية ما هي سبيل اهلل فهذا 
فما كلفه ما ال يطيق فإن تكليف ما ال يطاق حمال على العامل   َّ خن حن جن ُّٱمعىن قوله 

ميان من سبق يف علم اهلل أنه ال يؤمن كأيب جهل م أن يشرعه فإن احتججت بتكليف اإلاحلكي
نا اجلواب من وجهني الوجه الواحد إين لست أعين بتكليف ما ال يطاق إال ما وأمثاله قل

جرت العادة به أنه ال يطيقه املكلف مثل أن يقول له اصعد إىل السماء بغري سبب وامجع بني 
الضدين فقم يف الوقت الذي ال يقوم وإمنا كلفه ما جرت العادة به أن يطيقه وهو اعتقاد 

وكالمها جيد كل إنسان يف نفسه التمكن من مثل هذا كسبا أو خلقا االميان أو التلفظ به 
 ىث نث مث ُّٱكيفما شئت فقل وهلذا تقوم احلجة به هلل على العبد يوم القيامة وقد قال 
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بل   َّيث ىث نث مث ُّٱفلو كلفه ما ليس يف وسعه عادة مل يصح قوله  [149االنعام] َّيث
ومعىن ذلك أنه ال يقال للحق مل   َّ خف حف جف مغ ُّٱكان يقول وهلل أن يفعل ما يريد كما قال 

 حف جف مغ ُّٱكلفتنا وهنيتنا وأمرتنا مع علمك مبا قدرته علينا من خمالفتك هذا موضع 
فإنه يقول هلم هل أمرتكم مبا تطيقونه أو مبا ال تطيقونه عندكم فالبد أن  [23االنبياء:]َّخف

فإهنم  َّ ىث نث مث ُّٱإن  يقولوا مبا جرت العادة به أن نطيقه فقد كلفهم ما يطيقونه فثبت
 جاهلون بعلم اهلل فيهم زمان التكليف.

 ىف يث ىث نث ُّٱوأما العشق فهو إفراط احملبة أو احملبة املفرطة وهو قوله يف 
بة القلب حوهو مع صفاته لو أخذ الذي هو مسمى احلب وظهوره يف  [165]البقرة:َّيف

رت وبه وسحمب سوى شيءالذي أيضا به مسي حبا فإذا عم اإلنسان جبملته وأعماه عن كل 
مه وقه وحل عرتلك احلقيقة يف مجيع أجزاء بدنه وقواه وروحه وجرت فيه جمرى الدم يف

 بق فيهمل يوغمرت مجيع مفاصله فاتصلت بوجوده وعانقت مجيع أجزائه جسما وروحا و
ا يرى ورة ومكل ص إليه ورآه يف شيءمتسع لغريه وصار نطقه به ومساعه منه ونظره يف كل 

ت افتصد أهنا إال ويقول هو هذا حينئذ يسمى ذلك احلب عشقا كما حكي عن زليخاشيئا 
مسه ان ذكر ريافوقع الدم يف األرض فانكتب به يوسف يف مواضع كثرية حيث سقط الدم جل

 جمرى الدم يف عروقها كلها.
ذلك ألن  قالوا إمناووقال أبو العباس املقراين الكساد احلب أملك للنفوس من العقول 

لعقل جيمعك فإن ا لعقلاواحلرية تنايف  ،عقل يقيد صاحبه واحلب من أوصافه الضالل واحلريةال
يريدون  [95يوسف:] َّ مل خل حل جل ُّٱواحلرية تفرقك قال إخوة يوسف ليعقوب 

وم فرق مههو توحريته يف حب يوسف واحلرية تفرق وال جتمع وهلذا وصفت احملبة بالبث 
 ام ُّٱوكذلك قوله  [1النساء:]َّجه ين ىن من خن ٱُّاحملب يف وجوه كثرية قال تعاىل 

 .[6الواقعة:] َّمم
 األمر باتباع رسول اهلل 

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱفيما شرع قال تعاىل  فمن ذلك االتباع لرسوله 
فاعلم إن هلل حمبتني أو تعلقني حمبته لعباده الذي هو خصوص إرادة  [31ال عمران:] َّرئ

ب وفقهم لالتباع اتباع رسله سالم اهلل على مجيعهم التعلق األول حبه إياهم ابتداء بذلك احل
مث أنتج هلم ذلك االتباع تعلقني من احملبة ألن االتباع وقع من طريقني من جهة أداء الفرائض 

فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال احلديث  قال  والتعلق اآلخر من جهة مالزمة النوافل
من أداء ما افترضته عليه وال يزال عبدي يتقرب أحب إيل  بشيءوما تقرب إىل عبدي "وفيه 

. وإذا كان احلق مسع "إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت له مسعا وبصرا ويدا ومؤيدا
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العبد وقواه يف النوافل فكيف باحلب الذي يكون من احلق له بأداء الفرائض وهو أن يكون 
حكم يف العامل مبا شاء مبشيئته تعاىل األولية احلق يريد بإرادة هذا العبد اجملتىب وجيعل له الت

 مب زب رب يئ ىئُّٱالتعلق اليت هبا وفقه فاندرج هذا التعلق يف األول وهو قوله 
وكل صفة ذكرها احلق أنه حيب من أجلها من قامت به فما حصلت له  [30االنسان:]َّنب

وإنه   َّ من خن  حن جن ُّٱسنها وذلك عن اهلل فإنه  تلك الصفة إال باالتباع فإن رسول اهلل 
 مليك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱيفعل به وبنا فنفى أن يكون الفعل له ولنا كما يراه بعضهم وهو قوله 

 [99املائدة:] َّيك ىك مك لك اك ُّٱفهو قوله  [9االحقاف:] َّ ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل
نا ومعىن االتباع أن نفعل ما يقول لنا فإن قال اتبعوين يف فعلي اتبعناه وإن مل يقل فالذي يلزم

االتباع فيما يقول فينتج لنا االتباع فيما أمرنا به وهنانا عنه والوقوف عند حدوده أن نتبعه يف 
أفعاله يف خلقه وهي املسماة كرامة وآية أي عالمة على صدق االتباع والرسل أيضا تابعون 

عه فيكون ما يظهر عليه من االتباع يف فعل اهلل نتيجة اتبا  َّ رن مم ام يل ىل ُّٱ فإنه يقول 
ألوامر اهلل آية ويكون لنا ذلك كرامة وهو الفعل باهلمة والتوجه من غري مباشرة فيظهر على 
يد هذا العبد من خرق العوائد مما ال ينبغي أن يكون إال على ذلك الوجه من غري سبب إال 
جمرد اإلرادة إال هلل تعاىل فإن ذلك الفعل إذا ظهر عن سبب موضوع ظاهر مل يكن من هذا 

كطريان الطائر بسبب ظاهر وإن كان ال ميسكه إال اهلل أي اهلل الذي وضع له أسباب  الباب
اإلمساك يف اهلواء واإلنسان إذا اخترق اهلواء ومشى فيه مبجرد اإلرادة ال بسبب ظاهر معتاد 
أشبه فعل احلق يف تكوين األشياء باإلرادة فهذا الفارق بينه وبني وقوع ذلك باألسباب وأصله 

باالتباع واملتبع يف التشريع إمنا هو اهلل واملتبع يف الفعل باإلرادة إمنا هو اهلل والكل التحقق 
 .[6ال عمران:] َّ مل يك ىك مك لك اك ُّٱبعناية اهلل ومشيئته 

     :ز وجلعقول ومن ذلك حبه سبحانه التوابني فالتواب صفته ومن أمسائه تعاىل ي
ذا ه هبا ولكن إوصفته وأحب العبد التصاففما أحب إال امسه  [118التوبة:] َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ

كون حال ي  كليفاتصف هبا على حد ما أضافها احلق إليه وذلك أن احلق يرجع على عبده 
ساء أبد يف حق من يم العا أقالعبد عليه مما يبعده من اهلل وهو املسمى ذنبا ومعصية وخمالفة فإذ

التواب ما  ذلك هوته فتجاوز عن إساءإليه من أمثاله وأشكاله فرجع عليه باإلحسان إليه وال
لى كل حال ع معه اهلل هو الذي رجع إىل اهلل فإنه ال يصح أن يرجع إىل اهلل إال من جهل إن

 معه إال من غفل عن كون اهلل [281البقرة:] َّخل  حل جل مك لك ُّٱوما خاطب احلق بقوله 
 [16ق:] َّ ىن من خن  حن جن يم ُّٱ [4احلديد:] َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱعلى كل حال كما قال 

 ليهانت عجوع يف احلقيقة من حال أفإن رجعت إليه من حيث حساب أو سؤال فذلك ر
 .حلال ما أنت عليها
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لراجع إىل وجه فاا الوملا كانت األحوال كلها بيد اهلل أضيف الرجوع إىل اهلل على هذ
ذا ابني فإالتو عىن حبمهذا فاهلل إمنا يرجع من املخالفة إىل املوافقة ومن املعصية إىل الطاعة 

رجع حقه ف ت منكنت من التوابني على من أساء يف حقك كان اهلل توابا عليك فيما أسأ
بني  ومتيز بادهعليك باإلحسان فهكذا فلتعرف حقائق األمور وتفهم معاين خطاب اهلل ع

ذى عقب ذكر األ توابني اليفاملراتب فتكون من العلماء باهلل ومبا قاله وجاء ذكره هلذه احملبة 
ن . أي خمترب يريد أ"إن اهلل حيب كل مفنت تواب" :قال  ذي جعله يف احمليض وكذلكال

و ة إساءهتم وهمقابل هم يفإليه من عباد اهلل فريجع عليهم باإلحسان إلي يسيءخيتربه اهلل مبن 
ل كانت األفعا ذا وإنثل هالتواب ال إن اهلل خيترب عباده باملعاصي حاشا اهلل أن يضاف إليه م

ميع ذلك فجبيها ا هلل من حيث كوهنا أفعاال وما هي معاصي إال من حيث حكم اهلل فكله
 أفعال اهلل حسنة من حيث ما هي أفعال فافهم ذلك.

ري صفة فالتطه [222البقرة:] َّ جس مخ ُّٱومن ذلك حبه للمتطهرين قال تعاىل 
به أن   يليقذى الأتقديس وتنزيه وهي صفته تعاىل وتطهري العبد هو أن مييط عن نفسه كل 

ر نفسه من إذا ظهفليه يرى فيه وإن كان حممودا بالنسبة إىل غري وهو مذموم شرعا بالنسبة إ
 تدخل الصفات  منهافذلك أحبه اهلل تعاىل كالكربياء واجلربوت والتفخر واخليالء والعجب 

 مث زث رث يت ىت  نت  ُّٱالقلب مجلة واحدة للطابع اإلهلي الذي على القلوب وهو قوله 
ما يف إومه فيظهر يف ظاهره الكربياء واجلربوت على من استحق من ق [35غافر:] َّ ىث نث

نه يعلم ألربوت واجل زعمه وحتيله وإما يف نفس األمر وهو يف قلبه معصوم من ذلك الكربياء
فع أمل لبه لدض يطعجزه وذلته وفقره جلميع املوجودات وأن قرصة الربغوث تؤمله واملرحا

ه هذه كل من صفتفوع يفتقر إىل كسرية خبز يدفع هبا عن نفسه أمل اجلالبول واخلراءة عنه و
لبه فال قي على إلهليوم وليلة كيف يصح أن يكون يف قلبه كربياء وجربوت وهذا هو الطبع ا

 من ذلك. شيءيدخله 
 ىق ُّٱومن ذلك حب الشاكرين فوصف احلق نفسه يف كتابه إنه حيب الشاكرين 

نعمته فإنه شاِكٌر َعِليٌم فما أحب من العبد إال ما  والشكر [144ال عمران:] َّ اك يق
هو صفة له ونعت والشكر ال يكون إال على النعم ال على البالء كما يزعم بعضهم ممن ال 
علم له باحلقائق ألنه تعاىل أبطن نعمته يف نقمته ونقمته يف نعمته فالتبس على من ال علم له 

كر على البالء وليس بصحيح كشارب الدواء باحلقائق أي حبقائق األمور فتخيل أنه يش
املكروه وهو من مجلة البالء ولكن هو بالء على من يهلك به وهو املرض الذي ألجله 
استعمله فاألمل هو عدو هذا الدواء إياه يطلب ولكن ملا قام البالء هبذا احملل الواجد لألمل ورد 

فوجد احملل لذلك كراهة وعلم أنه يف عليه املنازع الذي يريد إزالته من الوجود وهو الدواء 
طي ذلك املكروه نعمة ألنه املزيل لألمل فشكر اهلل تعاىل على ما فيه من النعمة وصرب على ما 
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يكره من استعماله لعلمه بأنه طالب ذلك األمل حىت يزيله فما سعى إال يف راحة هذا احملل 
ملكروه من النعمة الباطنة زاده نعمة فتفطن هلذا فلهذا كان شاكرا فلما شكره على ما يف هذا ا

 ُّ َّ ُّٱأخرى وهي العافية وإزالة املرض وتصربه الدواء الكرة عليه ولذلك قال 
 فزاده العافية. [7ابراهيم:] َِّّ

ن واإلحسا [134ال عمران:] َّ ٰذ يي ىي ُّٱومن ذلك حب احملسنني وهو قوله 
العبد  ه يسمىبذي إلحسان الصفته وهو احملسن اجململ فصفته أحب وهي الظاهرة يف نفسه وا

يف  رؤيته عباده و مقام هحمسنا هو أن يعبد اهلل كأنه يراه أي يعبده على املشاهدة وإحسان اهلل
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱو [53فصلت:] َّ خم حم جم هل مل ُّٱحركاهتم وتصرفاهتم وهو قوله 

ال ك فكل حهو إحسانه فإنه بشهوده حيفظه من اهلال شيءفشهوده لكل  [4احلديد:]َِّّ
ال  إحسانا فإنه إلنعامي اقل فيه العبد فهو من إحسان اهلل إذ هو الذي نقله تعاىل وهلذا مسينت

إنه فلدوام لى اينعم عليك بالقصد إال من يعلمك ومن كان علمه عني رؤيته فهو حمسن ع
إن مل فال له قد قويراك على الدوام ألنه يعلمك دائما وليس اإلحسان يف الشرع إال هذا 

 نه يراك أي فإن مل حتسن فهو احملسن.تكن تراه فإ
 
 
 اجلمال هو نعت إهلي

 
 حب

إن " :قال ثبت يف الصحيح أن رسول اهلل  ومن ذلك حب اجلمال هو نعت إهلي
فنبهنا بقوله مجيل أن حنبه فانقسمنا يف ذلك على قسمني فمنا من  ."اهلل مجيل حيب اجلمال

حمكم وهو صنعة  شيءألن كل  شيءكل  نظر إىل مجال الكمال وهو مجال احلكمة فأحبه يف
حكيم ومنا من مل تبلغ مرتبته هذا وما عنده علم باجلمال إال هذا اجلمال املقيد املوقوف على 

. فجاء بكاف الصفة فتخيل هذا "اعبد اهلل كأنك تراه" :قوله الغرض وهو يف الشرع موضع
كما قيده بالقبلة فأحبه جلماله  الذي مل يصل إىل فهمه أكثر من هذا اجلمال املقيد فقيده به

 مح جح مج  حج مث ُّٱوال حرج عليه يف ذلك فإنه أتى بأمر مشروع له على قدر وسعه و
فاعلم إن العامل خلقه اهلل يف غاية  وبقي علينا حبه تعاىل للجمال [286البقرة:] َّجخ

بدع من هذا اإلحكام واإلتقان كما قال اإلمام أبو حامد الغزايل من أنه مل يبق يف اإلمكان أ
العامل فأخرب أنه تعاىل خلق آدم على صورته واإلنسان جمموع العامل ومل يكن علمه بالعامل 
تعاىل إال علمه بنفسه إذ مل يكن يف الوجود إال هو فالبد أن يكون على صورته فلما أظهره 

يل احملب يف عينه كان جماله فما رأى فيه إال مجاله فأحب اجلمال فالعامل مجال اهلل فهو اجلم
للجمال فمن أحب العامل هبذا النظر فقد أحبه حبب اهلل وما أحب إال مجال اهلل فإن مجال 
الصنعة ال يضاف إليها وإمنا يضاف إىل صانعه فجمال العامل مجال اهلل وصورة مجاله دقيق 
أعين مجال األشياء وذلك أن الصورتني يف العامل ومها مثال شخصان ممن حيبهما الطبع ومها 
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جاريتان أو غالمان قد اشتركا يف حقيقة اإلنسانية فهما مثالن وكمال الصورة اليت هي 
أصول من كمال األعضاء واجلوارح وسالمة اجملموع واآلحاد من العاهات واآلفات ويتصف 
أحدمها باجلمال فيحبه كل من رآه ويتصف اآلخر بالقبح فيكرهه كل من رآه فما هو اجلمال 

م اجلمال حىت أحبه كل من رآه فقد وكلناك يف علم ذلك إىل نفسك الذي انطلق عليه اس
ونظرك فهذا إذا وقع حب الشخص من جمرد الرؤية خاصة ال بعد الصحبة واملعاشرة فدبروا 
نظر تعثر إن شاء اهلل على عني األمر يف وصف احلق نفسه بأنه مجيل وحببه للجمال مع خلقه 

وال يوافق األغراض فهذا قد ذكرنا طرفا من الصفات  املكروه واملضار وما ال يالئم الطباع
اليت حيب اهلل من اتصف هبا وهي كثرية جدا فقد نبهناك مبا ذكرناه على مأخذها وكيف 
يتصرف اإلنسان فيها فلنذكر طرفا من نعوت احلب الذي ينبغي أن يكون احملب عليها إن 

 وهبا يسمى حمبا فهي كاحلدود للحب. شاء اهلل
 ق للعارفني احملبني يف منصات األعراس إلعطاء نعوت احملبني يف احملبةجمايل احل

حملبة فمن  يف ابنييف منصات األعراس إلعطاء نعوت احمل جمايل احلق للعارفني احملبني
 :حوذلك ألنه مركب من طبيعة ورو منصة وجملى نعت احملب بأنه مقتول ذلك

أنالوووووووووو نحأ وووووووووون أنال ه  وووووووووو أ لووووووووووو 

أ

أ أ وووووووووووو ا نكا ووووووووووووو أ وووووووووووودأ   وووووووووووو 

أ

مللك ايرجع  وأن والضدان متنافران واملتنافران متنازعان كل واحد يطلب احلكم له
اخللق  حلق يفايحب فإليه واحملب ال خيلو إما أن تغلب الطبيعة عليه فيكون مظلم اهليكل 

 حس جس  مخ جخ مح جح مج حج ُّٱفيدرج النور يف الظلمة اعتمادا على األصل يف قوله 
أن  ا جيوزدمهر فعلم أهنما متجاوران وإن كانا ضدين وأن أحوالنهار نو [37يس:] َّ خس

ا إن غلب ين وإمألمرايكون مبطونا يف اآلخر فما يضرين أن أحب احلق يف اخللق ال مجع بني 
. م به من نعمهيغذوك ملا لقوله حبوا اهلل عليه الروح فيكون منور اهليكل فيحب اخللق يف احلق

ضدان  رأى كلين وده احلق ومهما وقعت الغرية بني الضدفأحبته يف النعم عن أمره فمشهو
عة مات الطبي تلتهمطلوبه رمبا يتخلص لضده يقول أقتله حىت ال يظهر به ضدي دوين فإن ق

كل  كل حالبقتول وإن قتله الروح كان شهيدا حيا عند ربه يرزق فهو م لألكوانوهو حمب 
 .حمب يف العامل وإن كان ال يشعر بذلك

وذلك أنه خلقه اهلل من امسه الظاهر والباطن  نعت احملب بأنه تألف :وجملىمنصة 
فجعله عامل غيب وشهادة وخلق له عقال يفرق به بني حكم االمسني إلقامة الوزن بني العاملني 

فحريه فلم يعطه هذا التجلي إقامة  [11الشورى:] َّمه جه ين ُّٱيف ذاته مث جتلى له يف امسه 
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فتلف من حيث مل ير حاال  [11الشورى:] َّ حي جي  يه  ُّٱ الوزن وال سيما وقد قال له
توجب العدل وإقامة الوزن فخرج عن حد التكليف إذ ال يكلف إال عاقل ملا تقيد بعقله فهذا 

 .نعت احملب بأنه تألف
هذا  هبوبحمنعت احملب بأنه متربم بصحبة ما حيول بينه وبني لقاء  :منصة وجملى

 مثلعدم وما هو إال ا بوبهفإن العارف ما حيول بينه وبني لقاء حمالنعت أعم من األول يف احملب 
ب اخللق ال حجاوب إوليس الوجود سواه فهو شاهده يف كل عني تراه فليس بني احملب واحملب
 ال يرتفع لشيءواينه ا عفيعلم أن مث خالقا وخملوقا فلم يقدر على رفع صحبة هذه احلقيقة فإهن

ته لنفسه ا وصحبلوقخم لقاء حمبوبه فهو متربم بنفسه لكونه عن نفسه ونفسه حتول بينه وبني
كل فارق ارق هذا اهليإذا ف أنه ذاتية ال ترتفع أبدا فال يزال متربما أبدا فلهذا يتربم ألنه يتخيل

قاء فيكون هو اللوحلق االتركيب فريجع بسيطا ال ثاين له فينفرد بأحديته فيضرهبا يف أحدية 
عرفته ملن هذا متربم ال هو فهذا جيعله يتربم والعارف احملب ال ياحلق اخلارج بعد الضرب 

 باألمر على ما هو عليه كما ذكرناه يف رسالة االحتاد.
 يف ىف يثُّٱوهو قوله  نعت احملب بأنه كثري التأوه :منصة وجملى

ويف  ن عبادهعوصف احلق من كونه امسه الرمحن أن له نفسا ينفس به  [114التوبة:]َّىق
واء قطع اهلواحلرف م َّ خس ُّٱهر العامل ولذلك جعل تكوين العامل بقول ذلك النفس ظ

واء فس وهلذا اهلواء نواهل فاهلواء يولده ما هو هو ألنه ال يظهر احلرف إال عند انقطاع اهلواء
اهلبوب  ات عندألصوايف العناصر هو نفس الطبيعة وهلذا يقبل احلروف وهو ما يظهر فيه من 

إهنما مما روف فج احلت حرف اهلاء واهلمزة ومها أقصى املخارج خماروالظاهر من تلك األصوا
فس ملتنايلي القلب ومها أول حروف احللق بل حروف الصدر فهما أول حرف يصوره 

يع عنه مج يظهروذلك هو التأوه لقربه من القلب الذي هو حمل خروج النفس وانبعاثه ف
 باب يفأذكره وهو سر عجيب س َّ خس ُّٱاحلروف كما يظهر العامل بالتكوين عن قول 

صرية ألن ني البعليه إالنفس بفتح الفاء إن شاء اهلل فإذا جتلى احلق من قلب احملب ونظرت 
ذه على ه تويحتالقلب وسع احلق ورأى ما يقع من الذم على هذه النشأة الطبيعية وهي 
ه التأوه ر منكثها فاألسرار اإلهلية وإهنا من نفس الرمحن ظهرت يف الكون فذمت وجهل قدر

بصرون ك ال ين ذلهلذه القادحة ملا يرى يف ذلك من الوضوح واجلالء والناس يف عماية ع
الميان يف املؤمن أن اجعل كمال  لكون النيب  فيتأوه غرية على اهلل وشفقة على احملجوبني

 حمبوبه به يفأوه حلويت فلهذا يتأسف على من حرمه اهلل هذا الشهود حيب ألخيه ما حيبه لنفسه
يعطي  ن احلبب ألمن أجل ما يراه من عمى اخللق عنه ومن شأن احملب الشفقة على احملبو

 .ذلك
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نه ال أذلك و: نعت احملب بأنه خائف من ترك احلرمة يف إقامة اخلدمة منصة وجملى
ري ذوق ه من غبشعر خياف من هذا إال عارف متوسط مل يبلغ التحقيق يف املعرفة إال أنه ي

ي أن مر يعطق األالشعور وهو حمب واحملب مطيع حملبوبه يف مجيع أوامره وحتقيسوى ذوق 
قة املظهر يه حقيتعط اآلمر عني املأمور واحملب عني احملبوب إال إن الظاهر يظهر حبسب ما
العاصي ولطائع اظهر يوباملظاهر تظهر التنوعات يف الظاهر وختتلف األحكام واألسامي وهبا 

اف أن ظاهر خي اليفشعور ومل حيصل يف حد أن ينزل األشياء منازهلا فالذي هو يف مقام ال
رى يلك من ىل ذيصدر منه ما يناقض احلرمة يف خدمته إذ يقول ليس إال هو كما يذهب إ

ن غري عذ ذلك األدب ألنه أخ يسيءيزال  األعيان عينا واحدة ولكن ال يعرف كيف فال
ني د هو عح زيس روح واحدة وأن عني روذوق وهذا مذهب من يرى أن املدبر أجسام النا

ه زيد ال ا يعلمملزم روح عمرو وفيه من الغلط ما قد ذكرناه يف غري هذا املوضع وهو أنه ي
ملا كون عايال  الواحد والشيءجيهله عمرو ألن العامل من كل واحد عني روحه وهو واحد 

بعد  د فيهاستنأن ي جاهال به فيخاف احملب إن صدرت منه قلة حرمة هبفوة وغلط بالشيء
 أىب إال حرمةبة تواحمل وقوعها إىل ما ذكرناه فيحصل يف قلة املباالة مبا يظهر عليه من ذلك

"أنا  :يقولبوبه فني حموأنه يرى نفسه عاحملبوب وإن كان احملب مدال حببه لغلبة احلب عليه 
 من أهوى ومن أهوى أنا" فهذا سبب خوفه ال غري.

 :قال شاعرهم يعانق طاعة حمبوبه وجيانب خمالفته: نعت احملب منصة وجملى
أ   ووووووو أاإللووووووو أنك ووووووو أ   ووووووو أحهووووووو 

ألوووووووونأكوووووووو  أحهوووووووو أ وووووووو  ر أأل   وووووووو 

أ

أ ووووووووذاأوحوووووووو جأ وووووووودأالف وووووووو يأهوووووووو  ءأ

أإ أالوحوووووووووو ألووووووووووو أ حوووووووووو أو  ووووووووووء

أ

يراه  يه فالنواهواحملب عبد والعبد من وقف عند أوامر سيده وجتنب خمالفة أوامره 
نه قد امنت حملب أاهذا  ال ماثال بني يديه فإذا أمره رأىال يز حيث هناه وال يفقده حيث أمر

له به فهو يما شغفدته عليه حيث استعمله وأمره وإن هذا من عنايته به وإن فقد رؤيته ومشاه
بوب له أمر احملفهلل ايف نعيم ولذة بكونه يتصرف يف مراسيم سيده وعن إذنه فإن كان احملب 

 جغ مع ُّٱه ثل قولنهي مإنه يكره أشياء فيدعوه بصفة الدعاؤه ورغبته فيما يعن له وحيبه مث 
فهذا  [286البقرة:] َّحم جم هل مل خل حل  جل  ُّٱ  َّ خف حف  جف مغ ُّٱ [8ال عمران:] َّمغ

و حمب هن حيث معبد سؤال بصفة هني فقد وقع منه األمر والنهي لسيده وإجابة احلق هذا ال
 .هلذا العبد كالطاعة من العبد ألوامر سيده وجمانبة خمالفته

: نعت احملب بأنه يصرب على الضراء اليت ينفر منها الطبع ملا كلفه حمبوبه منصة وجملى
من تدبريه اإلنسان جمموع الطبع والنور فالطبع يطلبه والنور يطلبه وكلف النور أن يغتنب 
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ويترك كثريا مما ينبغي له وتطلبه حقيقته ملا يطلبه الطبع من املصاحل وأمر النور الذي هو الروح 
ملن قال له من أبر قال أمك ثالث مرات مث قال له يف الرابعة مث  ن يوفيه حقه وهو قوله أ

وهي  "،حقا إن لنفسك عليك" :فرجح بر األم على بر األب والطبيعة األم وهو قوله  أباك
النفس احليوانية ولعينك عليك حقا. فهذا كله من حقوق األم اليت هي طبيعة اإلنسان وأبوه 

اإلهلي وهو النور فإذا ترك أمورا كثرية من حمابه من حيث نوريته فإنه يتصف بأنه  هو الروح
مضرور وهو مأمور بالصرب فهذا معىن يصرب على الضراء وإن كانت حقيقته تنفر من ذلك 

فإن اهلل  [27النحل:]َّمف خف حف جف مغ ُّٱولكن أمر اهلل أوجب مث قال له يف صربه 
أنا على عزة جاليل قد وصفت نفسي بأين أؤذى وإين تسمى باالسم الصبور فكأنه قال له 

أحلم وأصرب وتسميت بالصبور وأنا غري مأمور وال حمجور علي فأدخلت نفسي حتت حماب 
خلقي وتركت ما ينبغي يل ملا ينبغي خللقي إيثار اهلم ورمحة مين هبم فأنت أحق بأن تصرب 

خلقي حني وصفوين مبا ال على الضراء يب أي بسبب أمري وبسبب كوين صبورا على أذى 
يقتضيه جاليل وهذا من كون اهلل حمبا يف هذا اجمللى وأما كونه كذلك ملا كلفه حمبوبه من 
تدبري نشأته الطبيعية فإذا كان احملبوب اخللق واحملب احلق فصورة التكليف ما يطلبه العبد من 

راضه وحمابه فيفعل سيده إذا عرف أنه حمبوب لسيده من تدبري مصاحله بشرط املوافقة ألغ
 .احلق معه ذلك فهذا ذلك املعىن الذي نعت به احملب
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 يف معرفة مقام الشوق واالشتياق وهو من نعوت احملبني العشاق

أاووووووووون أه ح ووووووووو جأالن ووووووووو جأ وووووووووزنج

أإ أال خ ووووووووووووووووجأللووووووووووووووووو ا أ   ووووووووووووووووو 

أوووووووو أرووووووو جأ ووووووون أ ووووووو ه أرل ووووووو ألووووووو 

أ وووونأووووو أ ووووو  أال اوووو أالأووووو أ  وووو  

أووووووووو أحكوووووووو أ ووووووووذاأال  وووووووو أإالأ    وووووووو 

أ

أاووووووووو    أووووووووووءأالن ووووووووو جأ كووووووووون نأاالأ

أ  ووووووووووووو أاللفووووووووووووو  أ  هووووووووووووو أو هووووووووووووون 

أووووووو أكووووووجأ وووووو  أ وووووودأالن وووووون أ  وووووون 

أنأال اوووووووو أ ا أ وووووووودأالفلوووووووون أ  وووووووو  

أنأ  ووووووووووو  أ وووووووووووذ  أ   ووووووووووو أن هووووووووووو  

أ

 :يقول بعض العشاق
أإ أ ووووووووووورناأاووووووووووونر أإلووووووووووو   أد ووووووووووورهك

أ

أنكهكووووووووودأإ أ  وووووووووناأخووووووووون أالوووووووووو ا أ

أ

كة ياق حرشتاالالشوق يسكن باللقاء فإنه هبوب القلب إىل غائب فإذا ورد سكن و
 سكن ألنه ال لو بلغيه ففجيدها احملب عند اجتماعه مبحبوبه فرحا به ال يقدر يبلغ غاية وجده 

اء البحر شارب مهو كيشبع منه فإن احلس ال يفي مبا يقوم يف النفس من تعلقها باحملبوب ف
الب علم طن شبعايال  "منهومان عنه:كلما ازداد شربا ازداد عطشا قال اإلمام علي رضي اهلل 

ليها نتهي إياية غوطالب دنيا". من حيث ما هو حمب يف حتصيل كل واحد منهما وما للعلم 
املشتهي  لى ذلكد جتفلهذا ال يشبع وكذلك الدنيا فإهنا مشتهي النفوس والشهوة تطلبها وق

فال  وةتبعها الشهنة فت اجليف صورة قريبة تسمى دنيا فتعلقت الشهوة هبا مث تنتقل إىل اآلخرة يف
ا سكن لشوق مة فاتشبع أبدا ألهنا صورة ال يتناهى أمدها ولو ال الشهوة ما طابت اجلن

 :واالشتياق ما بقي ولنا يف هذا الباب
ألووووو يأ  وووووونأ ووووو  أوووووو أذا أال ووووون 

أ ووووووووووووووووووووو ذاأكه ووووووووووووووووووووو  أ كوووووووووووووووووووووو أأأأأأأأأأأأأ

أأأأأأأأأنأ ووووووووووونأو  ووووووووووو أحكوووووووووووو أوخ لووووووووووو أأأأأأأأأأأأأأأأأأ

أ

أ ن أك أ لفوووووووووووووو أالووووووووووووووذ أ  اووووووووووووووف أ

ألو  ووووووووووووو أالوووووووووووووذ أ فلفووووووووووووو ذلووووووووووووو أا

أ  وووووووووو أووووووووووو أ  وووووووووو  أووووووووووو أك لفوووووووووو 

أ

ملا كان احلب ال يتعلق إال مبعدوم كما قدمناه يف باب احملبة كذلك الشوق ال يصح أن 
يتعلق حباضر وإمنا متعلقة غائب غري مشهود له يف احلال ولذا كان الشوق من أوصاف احملبة 

من ليس مبشتاق فليس وهلذا يطرد وينعكس فيقال كل حمب مشتاق وكل مشتاق حمب و
مبحب ومن ليس مبحب فليس مبشتاق وقد ورد خرب ال علم يل بصحته إن اهلل تعاىل ذكر 



98 
 

كما يليق جبالله فشوقه إليهم أن ينيلهم  وقال عن نفسه إنه أشد شوقا إليهمملشتاقني إليه 
وجود ما  الراحة بلقاء من اشتاقوا إليه والوقت املقدر الذي ال يتبدل مل يصل فالبد من تأخر

وقع الشوق اإلهلي إليه هذا إن صح اخلرب وال علم يل به ال من الكشف وال من رواية 
صحيحة إال أنه مذكور مشهور وقد اتصفت اجلنة باالشتياق إىل علي وسلمان وعمار وبالل 
وتكلم الناس يف ذلك من حيث اشتقاق أمساء هؤالء من العلو والسالمة والعمران واالستبالل 

هو حمقق فإن الشوق أمر ذوقي ولو خطر يل هذا اخلرب حني رأيت اجلنة لسألتها عن ولكن ما 
شوقها هلؤالء دون غريهم فإهنا أعرف بالسبب الذي أداها إىل الشوق هلؤالء األربعة وكذلك 

قد رأيته مرارا وسألته عن أشياء وما خطر يل أن أسأله عن شوق اجلنة هلؤالء بل   النيب 
 .علي منه والشوق علم ذوق يعرفه كل مشتاق من نفسهغلين ما كان أهم 
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 يف معرفة مقام احرتام الشيوخ

أوووووووووو أح وووووووووو أالاووووووووو  أإالأح وووووووووو أ 

أ ووووووووووووو أاأل ال أنالف هووووووووووووو أ   ووووووووووووو   

أالنا لووووووووون أ ووووووووو ألل طوووووووووجأك و  ووووووووو 

أك أل ه ووووووووو  أ ووووووووو ا  أ ووووووووودأوحووووووووو  ه  

أ وووووووووو  أهوووووووووو اأووووووووووو   أحوووووووووو جأ وووووووووونل  

أالأ  ووووووووووه   أنالأ طوووووووووول أل وووووووووو أكلوووووووووو ا

أ    الأ ف ووووووووو  أه لوووووووووذ أزالووووووووو أاووووووووو 

أ

أ فووووووووووووووو أه ووووووووووووووو أك هووووووووووووووو أ أهووووووووووووووو  أ

أ لووووووووووو أال اللووووووووووو أ ر  ووووووووووو اأ لووووووووووو أ 

أ وووووووووووووووووو أحووووووووووووووووو  ل  أإالأ ووووووووووووووووو أ 

أالأ طووووووووووووورلن أوووووووووووووو أ أطووووووووووووون أ 

أ ووووووووو أالاووووووووو    أ ووووووووو   ك  أووووووووووءأ 

أ ووووووووووووووووو    أ لفووووووووووووووووو  أ أ ووووووووووووووووودأ 

أ  ووووووو أنلووووووونأ ووووووو  أه إل هووووووو  أ ووووووو أ 

أ

 :لكذ يف هذا الزمان جهل املريدين مبراتب شيوخهم قلنا يف وملا رأينا
أ  لووووووووووووووووو أوفووووووووووووووووو    أالاووووووووووووووووو ن 

أنأاطووووووووووووووووووووووووووووو  زل أكلوووووووووووووووووووووووووووووو    أأ

أ

أك ووووووووووووووووجأالواوووووووووووووووو   أنال طوووووووووووووووون أ

أ  وووووووووووواأنكوووووووووووو  أل وووووووووووو أالاووووووووووووون 

أ

يف زماهنم بل هم الورثة الذين ورثوا علم  الشيوخ نواب احلق يف العامل كالرسل 
غري أهنم ال يشرعون فلهم رضي اهلل عنهم حفظ الشريعة يف العموم  الشرائع عن األنبياء 

م التشريع وهلم حفظ القلوب ومراعاة اآلداب يف اخلصوص هم من العلماء باهلل مبنزلة ما هل
الطبيب من العامل بعلم الطبيعة فالطبيب ال يعرف الطبيعة إال مبا هي مدبرة للبدن اإلنساين 
خاصة والعامل بعلم الطبيعة يعرفها مطلقا وإن مل يكن طبيبا وقد جيمع الشيخ بني األمرين 

لشيخوخة من العلم باهلل أن يعرف من الناس موارد حركاهتم ومصادرها والعلم ولكن حظ ا
باخلواطر مذمومها وحممودها وموضع اللبس الداخل فيها من ظهور اخلاطر املذموم يف صورة 
احملمود ويعرف األنفاس والنظرة ويعرف ما هلما وما حيويان عليه من اخلري الذي يرضى اهلل 

 ويعرف العلل واألدوية ويعرف األزمنة والسن واألمكنة واألغذية ومن الشر الذي يسخط اهلل
وما يصلح املزاج وما يفسده والفرق بني الكشف احلقيقي والكشف اخليايل ويعلم التجلي 
اإلهلي ويعلم التربية وانتقال املريد من الطفولة إىل الشباب إىل الكهولة ويعلم مىت يترك 

يف عقله ومىت يصدق املريد خواطره ويعلم ما للنفس من التحكم يف طبيعة املريد ويتحكم 
األحكام وما للشيطان من األحكام وما حتت قدرة الشيطان ويعلم احلجب اليت تعصم 
اإلنسان من إلقاء الشياطني يف قلبه ويعلم ما تكنه نفس املريد مما ال يشعر به املريد ويفرق 

ين وبني الفتح اإلهلي ويعلم بالشم أهل الطريق للمريد إذا فتح عليه يف باطنه بني الفتح الروحا
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الذين يصلحون له من الذين ال يصلحون ويعلم التحلية اليت حيلي هبا نفوس املريدين الذين هم 
عرائس احلق وهم له كاملاشطة للعروس تزينها فهم أدباء اهلل عاملون بآداب احلضرة وما 

 تستحقه من احلرمة.
ريد السالك يه املج إللشيخ عبارة عمن مجع مجيع ما حيتاو اجلامع ملقام الشيخوخة إن ا

ج إليه ا حيتاميع يف حال تربيته وسلوكه وكشفه إىل أن ينتهي إىل األهلية للشيخوخة ومج
سهل وقع ل كما املريد إذا مرض خاطره وقلبه بشبهة وقعت له ال يعرف صحتها من سقمها

ا ينبغي لشيخ مبيه ايسى بن مرمي فيداويف سجود القلب وكما وقع لشيخنا حني قيل له أنت ع
و فعله أبؤمر يوكذلك إذا ابتلي من خيرج ليسمع من احلق من خارج ال من نفسه مبحرم 
نب مع ذسان لينهى عن واجب فيكون الشيخ عارفا بتخليصه من ذلك حىت ال جيري عليه 

يف التربية  ن إليهتاجومما حي شيءصحة املقام الذي هو فيه فهم أطباء دين اهلل فمهما نقصهم 
ب يعل املتطبكفنت فال حيل له أن يقعد على منصة الشيخوخة فإنه يفسد أكثر مما يصلح وي

ل مريد كب على  جيالصحيح ويقتل املريض فإذا انتهى إىل هذا احلد فهو شيخ يف طريق اهلل
دمه مه منه خييعل ن اهلللم أحرمته والقيام خبدمته والوقوف عند مرامسه ال يكتم عنه شيئا مما يع

 ينتفع الفإنه  احدةوما دامت له حرمة عنده فإن سقطت حرمته من قلبه فال يقعد عنده ساعة 
ئذ يف قلبه حين رمة لهاحل به ويتضرر فإن الصحبة إمنا تقع املنفعة فيها باحلرمة فمىت ما رجعت

ا يف لون هبقائ خيدمه وينتفع به فإن الشيوخ على حالني شيوخ عارفون بالكتاب والسنة
راسم ئمون مب قاظواهرهم متحققون هبا يف سرائرهم يراعون حدود اهلل ويوفون بعهد اهلل

لى األمة ال فقون عط مشالشريعة ال يتأولون يف الورع آخذون باالحتياط جمانبون ألهل التخلي
تأخذهم يف  هلل الغض اميقتون أحدا من العصاة حيبون ما أحب اهلل ويبغضون ما أبغض اهلل بب

 خض  حض  ُّٱاجملمع عليه   َّ جض مص خص حص مس ُّٱ لومة الئم اهلل
ألذى امييطون ويعفون عن الناس يوقرون الكبري ويرمحون الصغري و[ 114]آل عمران:َّمض

هلها أق إىل حلقوعن طريق اهلل وطريق الناس يدعون يف اخلري باألوجب فاألوجب يؤدون ا
كبري هلم طلق الهم ممعارفهم جود يربون إخواهنم بل الناس أمجعهم ال يقتصرون باجلود على

هم إن حوائج قدونأب واملثل هلم أخ وكفؤ والصغري هلم ابن ومجيع اخللق هلم عائلة يتف
هلل والموا ااء من احليوأطاعوا رأوا احلق موفقهم يف طاعتهم إياه وإن عصوا سارعوا بالتوبة 
دب مع سوء أ إنهدر فنفوسهم على ما صدر منهم وال يهربون يف معاصيهم إىل القضاء والق

اد اهلل يف نظرهم رمحة لعب [29الفتح:] َّ ىن من خن  حنجن يم ُّٱاهلل هينون لينون ذوو مقة 
الذين  الء همل هؤكأهنم يبكون اهلم عليهم أغلب من الفرح ملا يعطيه موطن التكليف فمث

 ذكر اهلل. رأوايقتدي هبم وجيب احترامهم وهم الذين إذا 
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ذلك  ظاهرب أحوال عندهم تبديد ليس هلم يف الوطائفة أخرى من الشيوخ أصحا
ظهر يسى إن عما  التحفظ تسلم هلم أحواهلم وال يصحبون ولو ظهر عليهم من خرق العوائد

عه فمن قال ما شر إال ال يعول عليه مع وجود سوء أدب مع الشرع فإنه ال طريق لنا إىل اهلل
ان صادقا كه وإن دب لدى بشيخ ال أبأن مث طريقا إىل اهلل خالف ما شرع فقوله زور فال يقت

اب هم حج قوقهواعلم أن حرمة احلق يف حرمة الشيخ وعقوقه يف ع يف حاله ولكن حيترم
مه  حيتره وملباحلق احلافظون أحوال القلوب على املريدين فمن صحب شيخا ممن يقتدي 

يف كالمه  ليهل عيدخ فعقوبته فقدان وجود احلق يف قلبه والغفلة عن اهلل وسوء األدب عليه
 لق وال حرمانباء مغاألد والباب دون غري لألدباءويزامحه يف رتبته فإن وجود احلق إمنا يكون 

قعد معهم  هلل منهل اأأعظم على املريد من عدم احترام الشيوخ قال بعض أهل اهلل يف جمالس 
ن قلبه م ميانر االمما يتحققون به يف أحواهلم نزع اهلل نو شيءيف جمالسهم وخالفهم يف 

آخر  شيخ فاجللوس معهم خطر وجليسهم على خطر واختلف أصحابنا يف حق املريد مع
 حرمته وجوبخالف شيخه هل حاله معه من جانب احلق مثل شيخه أم ال فكلهم قالوا ب

ن حاله ملسواء لى اعليه والبد هذا موضع إمجاعهم وما عدا هذا فمنهم من قال حاله معه ع
لك د أن ذملرياوقال ال تكون الصورة واحدة إال بعد أن يعلم  مع شيخه ومنهم من فصل

 خر وجهجه ولآلذا والشيخ اآلخر ممن يقتدي به يف الطريق وأما إذا مل يعرف ذلك فال وهل
  سول اهللرهلت أنه "إمنا الصرب عند الصدمة األوىل" وكانت قد ج :يقول للمرأة النيب 

منا إلرجال إن اقصوده حيث ظهر قال به وأخذه فواملريد ال يقصد إال احلق فإذا ظهر م
وال املكلف  اهلني بني يعرفون باحلق ال يعرف احلق هبم واألصل إنه كما مل يكن وجود العامل
ني إذا كان ني شيخيد ببني رسولني خمتلفي الشرائع وال امرأة بني زوجني كذلك ال يكون املر

 يس حتتلنه ألبصحبة الشيوخ كلهم  مريد تربية فإن كانت صحبة بال تربية فال يبايل
حلرمة هلل فاريق امنه رجل يف ط جييءحكمهم وهذه الصحبة تسمى صحبة الربكة غري أنه ال 

 .أصل يف الفالح
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 يف معرفة مقام السماع

أخوووووووذ  أإل ووووووو أ  ووووووو ح أوووووووو أواوووووووو أ

أناحوووووووووذ أوووووووووو أال ف  ووووووووو أ  ووووووووو أ   ووووووووو 

أك أالطووووووو جأووووووو أالك وووووو  أ وووووونأالووووووذ 

أإ أال   وووووووووووووودأهوووووووووووووو لف آ أطووووووووووووووو    

أأ طووووووووووووءأوووووووووووو أ فووووووووووونجأ ه ووووووووووو  ن 

أ أك ووووجأالن وووون أطووووو    أووووو أروووونجأك وووو  

أا  وووووووووو أإلوووووووووو أ ف  ووووووووووو أ وووووووووودأآ وووووووووو 

أ  لطوووووووءأكاوووووو  أووووووو أ حفوووووو أ وووووو   

أ

ألوووو يأالطووووو جأطوووون أالطووووو جأالو لوووو  

أروووووووووونجأ و وووووووووو أكووووووووووجأ  وووووووووو أوحفوووووووووو 

أ    ووووووووووووو أكوووووووووووووجأو لووووووووووووو أنو ووووووووووووو  

أنالحوووووووو أ   وووووووو أ  وووووووو أكووووووووجأو  وووووووو 

أووووووووووووو أرنلوووووووووووو أ طووووووووووووو   أه حفوووووووووووو 

أ هووووووو أ كووووووون أن حووووووو أ ووووووو  أالو  ووووووو 

أ أال لوووووو أالاوووووو   أالو  وووووو   لوووووو أ لوووووو

أه  لوووووووووووووووووو أن حفوووووووووووووووووو أن خلوووووووووووووووووو 

أ

فقدمه على  [61احلج:] َّ  جئ يي ُّٱوقال  [21النور:] َّ مئ زئ ُّٱقال تعاىل 
علمناه من احلق وتعلق به منا القول منه والسماع منا فكان عنه  شيءالعلم والبصر أول 

جد وجود الوجود وكذلك نقول يف هذا الطريق كل مساع ال يكون عنه وجد وعن ذلك الو
قبل  للشيءفليس بسماع فهذه رتبة السماع اليت يرجع إليها أهل اهلل ويسمعون فقوله تعاىل 

هو الذي يراه أهل السماع يف قول  [40النحل:] َّ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱكونه 
للتكوين  [40النحل:] َّ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱالقائل وهتيؤ السامع املقول له 

 مع جع  مظ حط مض خض حض جض مصُّٱلسماع مث وجوده يف عينه عن قوله مبنزلة الوجد يف ا
مبنزلة الوجود الذي جيده أهل السماع يف   َّ جغ مع ُّٱكما قال تعاىل  [40النحل:]َّجغ

قلوهبم من العلم باهلل الذي أعطاهم السماع يف حال الوجد فمن مل يسمع مساع وجود فما 
الوجود أعين وجود العامل إال بالقول مسع وهلذا جعل القوم الوجود بعد الوجد وملا مل يصح 

من اهلل والسماع من العامل مل يظهر وجود طرق السعادة وعلم الفرق بينها وبني طرق الشقاء 
إال بالقول اإلهلي والسماع الكوين فجاءت الرسل بالقول مجيعهم من قرآن وتوراة وإجنيل 

لقول ما علم مراد املريد ما وزبور وصحف فما مث إال قول ومساع غري هذين مل يكن فلو ال ا
يريده منا ولو ال السمع ما وصلنا إىل حتصيل ما قبل لنا فبالقول نتصرف وعن القول نتصرف 
مع السماع فهما مرتبطان ال يصح استقالل واحد منهما دون اآلخر ومها نسبتان فبالقول 

وال يشترط يف القول  والسماع نعلم ما يف نفس احلق إذ ال علم لنا إال بإعالمه وإعالمه بقوله
اآللة وال يف السماع بل قد يكون بآلة وبغري آلة وأعين بآلة القول اللسان وآلة السماع األذن 
فإذا علمت مرتبة السماع يف الوجود ومتيزه عن غريه من النسب فاعلم أن السماع عند أهل 

علم عظيم باملوازين اهلل مطلق ومقيد فاملطلق هو الذي عليه أهل اهلل ولكن حيتاجون فيه إىل 
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حىت يفرقوا بني قول االمتثال وبني قول االبتالء وليس يدرك ذلك كل أحد ومن أرسله من 
غري ميزان ضل وأضل واملقيد هو السماع املقيد بالنغمات املستحسنات اليت يتحرك هلا الطبع 

ا احلد حبسب قبوله وهو الذي يريدونه غالبا بالسماع ال السماع املطلق فالسماع على هذ
ينقسم على ثالثة أقسام مساع إهلي ومساع روحاين ومساع طبيعي فالسماع اإلهلي باألسرار 

والوجود عندهم كله كلمات اهلل  شيءوبكل  شيءويف كل  شيءوهو السماع من كل 
وكلماته ال تنفد وهلم يف مقابلة هذه الكلمات إمساع ال تنفد حتدث هلم هذه األمساع يف 

 [2االنبياء:] َّ جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّٱلمات وهو قوله سرائرهم حبدوث الك
فمنهم من أعرض بعد السماع ومنهم من وقف عند ما مسع وهذا مقام ال يعلمه كل أحد 
وما يف الوجود إال هو ولكن جيهل وال يعلم وهو يتعلق بأمساء اهلل تعاىل على كثرهتا فلكل 

واحد من القائل والسامع فإن كان اسم لسان ولكل لسان قول ولكل قول منا مسع والعني 
فكما قال  [60غافر:] َّجه ين ىن ُّٱنداء أجبنا وامتثلنا وكان من قوله إن قال لنا 

ومسعنا أمرنا عند ما جعل فينا قوة القول أن نقول فيسمع هو تعاىل فمنا من يقول به كما قال 
كله نيابة ومنا من  فكالم صاحب هذا املقام إن اهلل قال على لسان عبده مسع اهلل ملن محده

يقول بنفسه يف زعمه وما هو كذلك يف نفس األمر فإن اهلل عند لسان كل قائل فكما أنه 
ليس يف الوجود إال اهلل كذلك ما مث قائل وال سامع إال اهلل وكما قسمنا قولنا بني من يقول 

 سمع به.باهلل ويقوله بنفسه كذلك مساعنا منا من يسمع بربه وهو قوله كنت مسعه الذي ي
ومنا من يسمع بنفسه يف زعمه واألمر على خالفه فهذا هو السماع اإلهلي وهو سار يف مجيع 

 املسموعات.
وأما السماع الروحاين فمتعلقه صريف األقالم اإلهلية يف لوح الوجود احملفوظ من 

ن التغيري والتبديل فالوجود كله رق منشور والعامل فيه كتاب مسطور فاألقالم تنطق وآذا
العقول تسمع والكلمات ترتقم فتشهد وعني شهودها عني الفهم فيها بغري زيادة وال ينال 
هذا السماع إال العقول اليت ظهرت ملستوي وملا كان السماع أصله على التربيع وكان أصله 
عن ذات ونسبة وتوجه وقول فظهر الوجود بالسماع اإلهلي كذلك السماع الروحاين عن 

ف قلم فيكون الوجود للنفس الناطقة يف مساع صريف هذه األقالم يف ذات ويد وقلم وصري
ألواح القلوب بالتقليب والتصريف وكذلك السماع الطبيعي مبناه على أربعة أمور حمققة فإن 
الطبيعة مربعة معقولة من فاعلني ومنفعلني فأظهرت األركان األربعة أيضا فظهرت النشأة 

قوى قامت عليها هذه النشأة وكل خلط منها يطلب بذاته الطبيعية على أربعة أخالط وأربع 
من حيركه لبقائه وبقاء حكه فإن السكون عدم فأوجد يف نفوس العلماء حني مسعوا صريف 
األقالم ما ينبغي أن حيرك به هذه النشأة الطبيعية فأقاموا هلا أربع نغمات لكل خلط من هذه 

املوسيقى وهو علم األحلان واألوزان بالبم األخالط نغمة يف آلة خمصوصة وهي املسماة يف 
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والزير واملثىن واملثلث كل واحد من هذه حيرك خلطا من هذه األخالط ما بني حركة فرح 
وحركة بكاء وأنواع احلركات وهذا هلا مبا هي نشأة طبيعية ال مبا هي روحانية فإن احلركة 

 وإمنا صاحبه جيد طربا يف نفسه يف النشأة الطبيعية والسماع الطبيعي ال يكون معه علم أصال
أو حزنا عند مساع هذه النغمات من هذه اآلالت ومن أصوات القوالني وال جيد معها علما 
أصال فإنه ليس هذا حظ السماع الطبيعي مع احلال الصحيح والوجد الصحيح الذي يطلبه 

ري مواد مجلة الطبع وهو مساع الناس اليوم والسماع الروحاين يكون معه علم ومعرفة يف غ
واحدة والسماع اإلهلي يكون معه علم ومعرفة يف مواد ويف غري مواد عام التعلق جيده يف 
السماع الطبيعي والروحاين لكن بالسمع اإلهلي الذي خيص الطبع والعقل خاصة ومنهم من 
يعلم ذلك ومنهم من ال يعلمه مع كونه جيده وال يقدر على إنكار ما جيد فسماع احلق مطلق 

 ما أن وجوده مطلق ومتييزه عسري.ك
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 يف معرفة مقام الكرامات

أه وووووضأال  ووووو جأ ووووو  أكووووون أالك اوووووو  

أنك  وووووو أ وووووو  أهاوووووو  أروووووو أك  وووووو أه وووووو 

أن  ووووووووو   أ  ووووووووو أ و ووووووووو جأإذاأ لوووووووووو 

أك وووووو أالطوووووو ن أاالطوووووو   اهأ  ووووووحه  

أنلووووووو يأ ووووووو  ن أحفووووووو أك  ووووووو أ  لووووووونا

أنووووووووو أالك اووووووووو أإالأ  ووووووووو أن وووووووو  

أ لوووووووو أالك اووووووووو أالأ ه وووووووودأه وووووووو أهوووووووو ال

أ

ألوووووووو أ  ووووووووجأالوف ووووووووو   ل ووووووووجأحوووووووو أ  

أ طوووووجأالو ووووو و أوووووو أ ووووون أالطوووووونا 

أهوووووووو أال و  وووووووو ألوووووووو أ ووووووووو حأه  وووووووو  

أ ووووووودأحووووووو أرووووووون أذن أ  وووووووجأنآ ووووووو  

أنذاأإذاأكوووووووو  أووووووووو أكروووووووون أال  وووووووو ال 

أ وووووووودأحوووووووو جأروووووووونجأنك  وووووووو جأن  وووووووو  

أناحووووذ أووووو أالوكوووو أ وووودأ وووودأالك اووووو  

أ

باده ن عبرار ملأل اعلم أيدك اهلل أن الكرامة من احلق من امسه الرب وال تكون إال
 قسمني على فإن املناسبة تطلبها وإن مل يقم طلب ممن ظهرت عليه وهي  َّحص مسُّٱ

خبار ر واألخلاطاحسية ومعنوية فالعامة ما تعرف الكرامة إال احلسية مثل الكالم على 
ي اق اهلواء وطواختر ملاءباملغيبات املاضية والكائنة واآلتية واألخذ من الكون واملشي على ا

ت إال مثل لكرامارف اب عن األبصار وإجابة الدعاء يف احلال فالعامة ال تعاألرض واالحتجا
ن رف ذلك وهي أال تع لعامةأما الكرامة املعنوية فال يعرفها إال اخلواص من عباد اهلل واو هذا

افظة على ا واحملسافهحتفظ عليه آداب الشريعة وأن يوفق إلتيان مكارم األخالق واجتناب سف
 ن صدره للناسحلقد مل والقا يف أوقاهتا واملسارعة إىل اخلريات وإزالة الغأداء الواجبات مط

اس األنف ة معواحلسد وسوء الظن وطهارة القلب من كل صفة مذمومة وحتليته باملراقب
 سه يف خروجهاة أنفاراعاومراعاة حقوق اهلل يف نفسه ويف األشياء وتفقد آثار ربه يف قلبه وم

عندنا  ه كلهار فهذإذا وردت عليه وخيرجها وعليها خلعة احلضوودخوهلا فيتلقاها باألدب 
فاء بالعهود لى الوعليل كرامات األولياء املعنوية اليت ال يدخلها مكر وال استدراج بل هي د

 هذه كك يفوصحة القصد والرضي بالقضاء يف عدم املطلوب ووجود املكروه وال يشار
 املصطفون األخيار. الكرامات إال املالئكة املقربون وأهل اهلل

فإن إبليس يقطع من املشرق إىل  بشيءسئل أبو يزيد عن طي األرض فقال ليس 
خيترق املغرب يف حلظة واحدة وما هو عند اهلل مبكان وسئل عن اختراق اهلواء فقال إن الطري 

واملؤمن عند اهلل أفضل من الطري فكيف حيسب كرامة من شاركه فيها طائر وهكذا اهلواء 
يع ما ذكرناه مث قال إهلي إن قوما طلبوك ملا ذكروه فشغلتهم به وأهلتهم له اللهم علل مج

من أشيائك يقول من أسرارك فما طلب إال العلم ألنه أسىن  لشيءفأهلين  لشيءمهما أهلتين 



106 
 

حتفة وأعظم كرامة ولو قامت عليك به احلجة فإنه جيعلك تعترف وال حتاج فإنك تعلم ما لك 
إال من العلم ألن  شيءأن يطلب منه الزيادة من  ه وما أمر اهلل تعاىل نبيه وما عليك وما ل

اخلري كله فيه وهو الكرامة العظمى والبطالة مع العلم أحسن من اجلهل مع العمل وأسباب 
حصول العلم كثرية وال أعين بالعلم إال العلم باهلل والدار اآلخرة وما تستحقه الدار الدنيا وما 

وضعت حىت يكون اإلنسان من أمره على بصرية حيث كان فال جيهل  شيء خلقت له وألي
من نفسه وال من حركاته شيئا والعلم صفة إحاطية إهلية فهي أفضل ما يف فضل اهلل كما قال 

فاعلم أن العلم من معدن  [72]األعراف: َّ  خئ حئ ُّٱ [65الكهف:] َّ ىث نث مث زث ُّٱ
عريف اإلهلي بأن هذا الذي أحتفك به كرامة منه الرمحة فقد أعلمتك ما هي الكرامة وإهنا الت

من عملك إال جملرد قدومك وإن قدومك  لشيءال ينقص لك حظا من آخرتك وال هو جزاء 
عليه مل يكن إال جلهلك به حيث مل تره يف أول قدم كما اتفق أليب يزيد ملا خرج يف طلب 

لب يا أبا يزيد قال اهلل قال له احلق من بسطام يف أول أمره فلقيه بعض الرجال فقال له ما تط
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱالذي تطلبه تركته ببسطام فتنبه أبو يزيد كيف يطلبه وهو تعاىل يقول 

فال علم وال إميان فإذا حرمك اهلل حتصيل علم مشاهدته فال أقل من االميان  [4احلديد:]َِّّ
ال به ويطلبه كانوا به فلهذا قلنا ما قدم عليه إال من جهله فلما مل يكن هلذه الطائفة هم إ

وافدين عليه فأحتفهم مبا أحتفهم به وعرفهم إن ذلك جائزة الوفود خاصة ومهما مل يعلموا 
ذلك منه بإعالمه إياهم وإال فيخاف من املكر اإلهلي يف ذلك أو نقص حظ أخروي يتمنون 

 يف اآلخرة أهنم مل يعطوا شيئا من ذلك يف الدنيا.
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 بشراتيف معرفة مقام الرؤيا وهي امل

أه ل وووو  أ   وووو أال  وووو جأال وووو  ر  أنووووو 

أأال ووووووو  أه ل ووووووو ن أالف ووووووون أو  زلووووووو أأأأأأأأأأأأ

أ ووووووووووودأال هووووووووووون أإالأك  ووووووووووو أر ووووووووووو  أأأأأأأأأأأأأ

أأإ وووووودأ ك وووووو أطوووووو ن  ألل وووووون أا   وووووو  أأأأأأأأأأأأ

أ ووووووووو أ  كوووووووو أل وووووووو أ   وووووووو أنالأكلوووووووو ا

 أأأأأأأأأأأأأ

أ  ووووو ح أال ووووو ألووووو أ  ووووو  ألووووو أ   ووووو  

أنأ وووووووووو  أ وووووووووو  أه ل وووووووووو ن أالوووووووووو    

أ أاووووو جأن وووووذ أ  هووووو أ ل ووووو  ووووو أ طووووو

أنأ ووووووودأ و  ووووووودأطووووووو  ألل ووووووون أ   ووووووو 

أهووووذل أالطوووو  أ وووودأاألخوووو  أن وووودأالوووو    

 

 للرؤيا مكان وحمل وحال
فحاهلا النوم وهو الغيبة عن احملسوسات الظاهرة املوجبة للراحة ألجل التعب الذي 

 ٍّ ُّٱكانت عليه هذه النشأة يف حال اليقظة من احلركة وإن كان يف هواها قال تعاىل 
يقول وجعلنا النوم لكم راحة تستريح به النفوس وهو على قسمني  [9النبأ:] َّ  ُّ َّ

قسم انتقال وفيه بعض راحة أو نيل غرض أو زيادة تعب والقسم اآلخر قسم راحة خاصة 
وهو النوم اخلالص الصحيح الذي ذكر اهلل أنه جعله راحة ملا تعبت فيه هذه اآلالت واجلوارح 

حال اليقظة وجعل زمانه الليل وإن وقع بالنهار كما جعل النهار للمعاش واألعضاء البدنية يف 
وإن وقع بالليل ولكن احلكم للغالب فأما قسم االنتقال فهو النوم الذي يكون معه الرؤيا 
فتنقل هذه اآلالت من ظاهر احلس إىل باطنه لريى ما تقرر يف خزانة اخليال الذي رفعت إليه 

وسات وما صورته القوة املصورة اليت هي من بعض خدم هذه احلواس ما أخذته من احملس
اخلزانة لترى هذه النفس الناطقة اليت ملكها اهلل هذه املدينة ما استقر يف خزانتها كما جرت 
العادة يف امللوك إذا دخلوا خزائنهم يف أوقات خلواهتم ليطلعوا على ما فيها وعلى قدر ما 

اجلوارح واخلدام الذين هم القوي احلسية يكون  كمل هلذه النشأة من اآلالت اليت هي
االختزان فثم خزانة كاملة لكمال احلياة ومث خزانة ناقصة كاألكمه فإنه ال ينتقل إىل خزانة 
خياله صور األلوان واخلرس ال ينتقل إىل خزانة اخليال صور األصوات وال احلروف اللفظية 

عليه هذه اآلفات فال فإنه إذا انتقل بالنوم  هذا كله إذا عدمها يف أصل نشأته وأما إذا طرأت
إىل باطن النشأة ودخل اخلزانة وجد صور األلوان اليت اختزهنا فيها قبل طرق اآلفة وكذلك 
كل ما أعطته قوة من قوى احلس الذين هم جباة هذه اململكة وهلل جتل يف هذه اخلزانة يف 

وهو ما يراه النائم  ." صورة شابرأيت ريب يف" :قوله  صورة طبيعية بصفات طبيعية مثل
يف نومه من املعاين يف صور احملسوسات ألن اخليال هذه حقيقته أن جيسد ما ليس من شأنه أن 
يكون جسدا وذلك ألن حضرته تعطي ذلك وما مث يف طبقات العامل من يعطي األمر على ما 
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تظهر احلقائق على ما هي  هو عليه سوى هذه احلضرة اخليالية فإهنا جتمع بني النقيضني وفيها
عليه ألن احلق يف األمور أن تقول يف كل أمر تراه أو تدركه بأي قوة كان اإلدراك إن ذلك 

فال تشك يف حال الرؤيا  [17األنفال:] َّ  يم ىم مم خم ُّٱالذي أدركته هو ال هو كما قال 
ستيقظت أنه ليس يف الصورة اليت تراها أهنا عني ما قيل لك إنه هو وما تشك يف التعبري إذا ا

 ،مب عرفت اهلل :هو وال تشك يف النظر الصحيح أن األمر هو ال هو قيل أليب سعيد اخلراز
فكل عني متصفة بالوجود فهي ال هي فالعامل كله هو ال هو واحلق  ،جبمعه بني الضدين :قال

ا األمر الظاهر بالصورة هو ال هو فهو احملدود الذي ال حيد واملرئي الذي ال يرى وما ظهر هذ
إال يف هذه احلضرة اخليالية يف حال النوم أو الغيبوبة عن ظاهر احملسوسات بأي نوع كان 
وهي يف النوم أمت وجودا وأعمه ألنه للعارفني والعامة وحال الغيبة والفناء واحملو وشبه ذلك ما 

مر على ما عدا النوم ال يكون للعامة يف اإلهليات فما أوجد اهلل شيئا من الكون على صورة األ
هو عليه يف نفسه إال هذه احلضرة فلها احلكم العام يف الطرفني كما للممكن قبول النقيضني 
فيكون له ذلك ذوقا فإن الذي يستحيل عليه العدم وإن كان له العلم بالعدم ال يكون علمه 
 ذاتيا وهو الذي يسمى ذوقا خبالف املمكن فإن العدم له ذوق والذي يستحيل عليه الوجود

والعلم به ال ذوق له يف الوجود رأسا واملمكن له يف الوجود ذوق فأوجد اهلل هذه احلضرة 
 اخليالية ليظهر فيها األمر الذي هو األصل على ما هو عليه.

ا ظهر به من هو مل ه مافاعلم أن الظاهر يف املظاهر مظاهر األعيان هو الوجود احلق وأن
 الشطني ر بنيعليها وجعل هذه احلضرة كاجلساألشكال والنعوت اليت أعيان املمكنات 

را قال يه عبوي علللعبور عليه من هذا الشط إىل هذا الشط فجعل النوم معربا وجعل املش
 . وجعل إدراك ذلك يف حالة تسمى راحة وهي[43يوسف:] َّ مل خل حل جل ُّٱتعاىل 

فأضاف العمل  [38]ق: َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّٱالنوم من حقيقة قوله 
ؤثر يلعمل إنه مل تصف باإن اذكر يف اخللق أنه بيديه وبأيد وبيده وبقوله مث أعلمنا أنه وإليه و

ذه ه. فمن [33األحقاف:] َّ يي ىي ني ُّٱ. وقال [38ق:] َّ زب رب  يئ ىئ ُّٱفيه تعب فقال 
ي الطبيعة لبدن أااحة احلقيقة ظهرت األعمال العظيمة احملرجة املتعبة يف النوم الذي هو ر

من   راحةيفعظيم احلال من احلركات احلسية الظاهرة فهذا هو العمل المسترحية يف هذه 
ستيقظ وجد افإذا  فزعةحيث ال يشعر إنه يف راحة وال سيما إذا رأى يف النوم أمورا هائلة م

لنوم والناس انه يف وم أالراحة فعلم أنه كان يف راحة من حيث ال يشعر ومنهم من يعلم يف الن
 ن املواد إىلعريدها ن جتمينا هذه احلالة بانتقال ألن املعاين تنتقل فيه على طبقات وإمنا مس

 لك.ذشبه ألباس املواد كظهور احلق يف صور األجسام والعلم يف صورة اللنب وما 
واالنتقال الثاين انتقال احلواس من الظاهر احملسوس إىل هذه احلضرة بالظاهر احملسوس 

 حضرة اليقظة فإنه سريع التبدل يف هذه احلضرة ولكن له يف هذه احلضرة ثبوته الذي له يف
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كما يتبدل يف اليقظة يف صور خمتلفة يف باطنه ال يف ظاهره فباطنه يف اليقظة هي هذه احلضرة 
. فإن الليل ال يعطي للناظر يف نظرة سوى نفسه فهو [47الفرقان:] َّ ىب نب مب  زب  ُّٱ

كان وال يدرك هبما والضوء يدرك يدرك وال يدرك به فإنه غيب وظلمة والغيب والظلمة يدر
ويدرك به وهو حال اليقظة فلهذا تعرب الرؤيا وال يعرب ما أدركه احلس فإذا ارتقى اإلنسان يف 
درج املعرفة علم أنه نائم يف حال اليقظة املعهودة وأن األمر الذي هو فيه رؤيا إميانا وكشفا 

 رن مم ُّٱ. وقال [59احلشر:] َّ مس ُّٱوهلذا ذكر اهلل أمورا واقعة يف ظاهر احلس وقال 
أي جوزوا واعربوا مما ظهر لكم من ذلك إىل علم ما بطن به  [13آل عمران:] َّ من زن

. وهلذا قلنا إميانا وقد "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ولكن ال يشعرون" :قال  وما جاء له
باب السابع ذكرنا هذا املقام مستوىف يف باب املعرفة من هذا الكتاب وقد تقدم وهو ال
 مس ُّٱ ـوالسبعون ومائة فالوجود كله نوم ويقظته نوم فالوجود كله راحة والراحة رمحة ف

وهنا  [7]غافر: َّ جض  مص خص حص مس ُّٱفإليها املال تقول املالئكة هلل  [7]غافر: َّ خص حص
احلسىن يف ظهور آثارها فمنتهى علمه  سر إن حبثت عليه انتهيت إليه وهو رمحته باألمساء

ته مث أرجع وأقول وإن حصل يف الطريق تعب فهو تعب يف راحة كاألجري حيمل منتهى رمح
التعب أو يستلذه ملا يكون يف نفسه من راحة األجرة اليت ألجل حصوهلا عمل فيحجبه عن 
التعب وجود راحة األجرة فإذا قبضها دخل يف راحة النوم بالليل فركدت جوارحه عن 

األجرة إىل راحة النوم فعلى التحقيق أن صور العامل  احلركة فوجد الراحة فانتقل من راحة
للحق من االسم الباطن صور الرؤيا للنائم والتعبري فيها كون تلك الصور أحواله فليس غريه 

 َّ ٍّ ٌّ ُّٱكما أن صور الرؤيا أحوال الرائي ال غريه فما رأى إال نفسه فهذا هو قوله إنه 
 مت خت ُّٱوله يف حق العارفني وهو عينه وهو ق .[8الروم:] َّ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ
أي الظاهر فهو الواحد الكثري فمن اعترب الرؤيا يرى أمرا هائال  [25النور:] َّ مج  حج مث هت

إذا أصبح يف أصحابه  كان رسول اهلل  اويتبني له ما ال يدركه من غري هذا الوجه وهلذ
ناس اليوم يف سأهلم هل رأى أحد منكم رؤيا ألهنا نبوة فكان حيب أن يشهدها يف أمته وال

يعتين هبا ويسأل كل يوم عنها واجلهالء يف  غاية اجلهل هبذه املرتبة اليت كان رسول اهلل 
هذا الزمان إذا مسعوا بأمر وقع يف النوم مل يرفعوا به رأسا وقالوا باملنامات يريد أن حيكم هذا 

له مبقامها وجهله بأنه خيال وما هي إال رؤيا فيستهونوا بالرائي إذا اعتمد عليها وهذا كله جله
يف يقظته وتصرفه يف رؤيا ويف منامه يف رؤيا يف رؤيا فهو كمن يرى أنه استيقظ يف نومه وهو 

فما أعجب األخبار النبوية لقد أبانت عن احلقائق  "،الناس نيام" :يف منامه وهو قوله 
م وهو احلق على ما هي عليه وعظمت ما استهونه العقل القاصر فإنه ما صدر إال من عظي

فهذا معىن قولنا يف التقسيم إنه قسم االنتقال وأما القسم اآلخر من النوم فهو قسم الراحة 
وهو النوم الذي ال يرى فيه رؤيا فهو جملرد الراحة البدنية ال غري فهذا هو حال الرؤيا وبقي 



110 
 

غريها فليس  معرفة املكان واحملل فأما احملل فهو هذه النشأة العنصرية ال يكون للرؤيا حمل
للملك رؤيا وإمنا ذلك للنشأة العنصرية احليوانية خاصة وحملها يف العلم اإلهلي االستحاالت يف 
صور التجلي فكل ما حنن فيه رؤيا احلق يف راحة ارتفاع اإلعياء والتعب ال غري وأما املكان 

بتة وذلك فهو ما حتت مقعر فلك القمر خاصة ويف اآلخرة ما حتت مقعر فلك الكواكب الثا
ألن النوم قد يكون يف جهنم يف أوقات وال سيما يف املؤمنني من أهل الكبائر وما فوق فلك 
الكواكب فال نوم وأعين به هذا النوم الكائن املعروف يف العرف وأما الذي ذهبنا إليه أوال يف 
 معرفة حال النوم فذلك أمر آخر قد بيناه وصورة مكانه هكذا فانظر إىل ما صورناه يف

اهلامش وهو هذا صورة مكان الرؤيا وهو يشبه بالقرن وهو الصور أعاله واسع وأسفله ضيق 
فإن الذي يلي الرأس منه هو األعلى وهو األوسع والذي هو األضيق منه هو  النشءمقلوب 

األسفل وهو الذي بعد عن األصل فذلك القرن مكان الرؤيا فإذا خرج عن هذا الصور خرج 
علومة يف العرف فال يرى بعد هذا رؤيا ألنه ال تقوم به صفة نوم فهو يف عن مكان الرؤيا امل

 يك ىك مك لك  اك  ُّٱراحة األبد وهذا القدر كاف فيما نرومه من التعريف مبقام الرؤيا 
. والذي سكتنا عنه عظيم ألن الفكر يعجز عن تصوره من أكثر الناس [4حزاب:األ] َّ مل

وإىل العلم  [17هود:] َّ خص حص مس خس ُّٱكما إن  [6الروم:] َّ  حن جن يم ىم مم ُّٱ
 .َّ يه ىه ُّٱو  َّ حن جن ُّٱيرجع الفقه والعقل يف قوله 
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 أبواب األحوال

 يف السالك والسلوك
أإ أالطووووووووولن أ ووووووووونأال   ووووووووو أاألرووووووووون 

أااوووووووو  أووووووووو أطوووووووول أال لوووووووودألو وووووووو أ

أالأ و   وووووووو أ وووووووو أالطوووووووولن أو وووووووو   أ

أالأ طووووووووووووووووولك أل   ووووووووووووووووو أن    ووووووووووووووووو أ

 

أ ووووووو ذاأاطووووووو فو أ ر ووووووو أ  ووووووو أالطووووووو ل  

أو وووووووو   أه  وووووووو  حطوووووووو و أ  وووووووو أال

أوووووووووووو أخلو ووووووووووو أك ا ووووووووووو أن  ا ووووووووووو 

أ وووووووووو  أالوحوووووووووو جأهوله   وووووووووو أ   ووووووووووو 

 

انتقال وملعىن ة بااعلم وفقك اهلل أن السلوك انتقال من منزل عبادة إىل منزل عباد
ىل اهلل إلقربة يق ابالصورة من عمل مشروع على طريق القربة إىل اهلل إىل عمل مشروع بطر

ىل فعل ترك إ و منك إىل ترك أو من فعل إىل ترك أبفعل وترك فمن فعل إىل فعل أو من تر
إىل جتل  من جتلسم واوما مث خامس للصورة وانتقال بالعلم من مقام إىل مقام ومن اسم إىل 

د فسية قات نومن نفس إىل نفس واملنتقل هو السالك وهو صاحب جماهدات بدنية ورياض
لذي غذاء ان الحيتاج إليه مأخذ نفسه بتهذيب األخالق وحكم على طبيعته بالقدر الذي 

ف ن اهلل ما كلادة فإملعتايكون به قوام مزاجها واعتداهلا وال يلتفت إىل جوع العادة والراحة 
 يفالكني ن السفإذا بذلت الوسع يف طاعة اهلل مل يقم عليها حجة غري إ  َّجخ مح جح ُّٱ

سلك يلك سلوكهم على أربعة أقسام منهم سالك يسلك بربه وسالك يسلك بنفسه وسا
 .باهلل لعلمباجملموع وسالك ألسألك فيتنوع السلوك حبسب قصد السالك ورتبته يف ا

فأما السالك الذي يسلك بربه فهو الذي يكون احلق مسعه وبصره ومجيع قواه فإن 
فهذه اهلاء هي عينك الذي  قوله كنت مسعه عينه ثابتة وهلذا أعاد الضمري عليه لوجوده يف

ا سلكت إال هبذه القوي وهذه القوي قد أخرب احلق أنه ملا أحبك كان احلق مسعها وبصرها وم
مسعك وبصرك فهو قواك فبه سلكت يف طاعته اليت أمرك بأن تعمل نفسك فيها وحتلى ذاتك 
هبا وهي زينة اهلل وهو سبحانه اجلميل والزينة مجال فهو مجال هذا السالك فزينته ربه فبه 

 ىي مي  خي حي جي يه ىهُّٱمن ذلك وهلذا قال  يسمع وبه يبصر وبه يسلك وال مانع
ملا أحبهم حني تقربوا إليه بنوافل اخلريات زينهم به فكان قواهم اليت  [32األعراف:]َّيي

وهي كلمة تطلبها  [5الفاحتة:] َّ جي يه ُّٱسلكوا هبا ما كلفهم من األعمال وهو قوله 
أعياهنم وإن كان وجودهم اجملازاة فاستعانوا باهلل على عبادته بأن كان قواهم كما أنه بوجود 

قد استفادوه منه مل يتمكن خلق األعمال اليت هي حماب اهلل إال يف وجود أعياهنم فحصل 
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لديهم ضرب من اإلعانة على إجياد األعمال اليت ال تقوم بنفسها فلما عملوا هبا وما زالوا 
هلم يب أعاهنم بنفسه بأن قال  [26]النبأ:َّ حص مس ُّٱيطلبون االستعانة منه على ذلك 

تسمعون وتبصرون وتبطشون وغري ذلك من القوي اليت هم عليها ليست غري احلق بأخبار 
احلق والناس يف عماية ال يعرفون من هذه صورته فكثريا ما يسيئون األدب على من هذه 
صفته فتكون إساءة ذلك األدب مع اهلل فاالحتياط تعظيم عباد اهلل فإنه ما من شخص إال 

و ذلك العبد فإن األمر غيب ما هو مبحسوس حىت يتميز إال عند أهله وميكن أن يكون ه
فوجب مراعاة كل مؤمن على كل مكلف فإنه إذا فعل ذلك أحرز األمر واستربأ لنفسه وال 
يقال له مل فعلت كذا فإنه قصد مجيل فإن وافق حمله وإال فقد ويف األمر حقه لقصده احترام 

دباء من أهل لكل شخص وهذا ال يكون إال لألمن اإلمكان  اجلناب اإلهلي ملا دخل يف املسألة
 اهلل.

خلريات انوافل ئض ووالقسم اآلخر السالك بنفسه وهو املتقرب إىل ربه ابتداء بالفرا
 بذل استطاعتهحلق ويالفه املوجبني حملبة احلق من أتى هبما لتحصيل احملبتني فهو جيهد فيما ك

        ، [16التغابن:] َّ  مئ خئ حئ جئ ُّٱادة ربه يف قوله وقوته فيما أمره به ربه وهناه من عب
وإن كانوا قد مسعوا هذا اخلرب  [102آل عمران:] َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ

الكون فهم س واهماإلهلي واعتقدوه إميانا به ولكن ما حصل هلم هذا ذوقا فيكون احلق ق
قال االنت فيه وما يصحبنفوسهم يف مجيع مراتب السلوك من حال وعمل ومقام واسم وجتل 
لموا إن مث اده فعف عبمن أمر إىل أمر وهذا هو سلوك األدباء من أهل اهلل وذلك أن اهلل كل
 وإن مل يتعني رادونم املحقيقة تقتضي أن تكون املخاطبة بالتكليف وما مث إال هم فيعلمون أهن

ألمر بأن ا لمهمععندهم بأي حقيقة توجه عليهم اخلطاب فيسلكون بنفوسهم يف العموم مع 
العقود بيوفون ود والبد فيه من نسبة خاصة أو عني موجودة تستحق التكليف فيبذلون اجمله

 وإن جهلوا املقصود إىل أن يفتح اهلل هلم كما فتح ملن سلك بربه.
وكه علم سلوصره وأما السالك باجملموع فهو السالك بعد أن ذاق كون احلق مسعه وب

لم أن عه وعحلق مساغري شهود نفسه على التعيني فلما علم أن أوال بنفسه على اجلملة من 
ن أفعلم  عاد السامع بالسمع ما هو عني السمع ورأى ثبوت هذا الضمري وعاين على من

طبة وإهنا املخا باهلل اكنةنفسه وعينه هي السميعة باهلل والناظرة باهلل واملتحركة باهلل والس
 بالسلوك واالنتقال فسلك باجملموع.

ما القسم الرابع وهو سالك ألسألك فهو إنه رأى نفسه مل تستقل بالسلوك ما مل وأ
يكون و يكن احلق صفة هلا وال تستقل الصفة بالسلوك ما مل تكن نفس املكلف موجودة

كاحملل هلا فيبدو له أنه سالك باجملموع فإذا تبني له أن باجملموع ظهر السلوك بأن له أن املظهر 
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  يم ىم مم خم ُّٱن الظاهر تقيد حبكم استعداد املظهر ورأى احلق يقول ال وجود له عينا وأ
وكذلك لو قال وما رمى لصح كما صح يف الطرف األول فمن  [17األنفال:] َّ خن حن جن

 وقف على هذا العلم من نفسه علم أنه سالك ال سالك.
هم يه ومنه إلمث اعلم أن السالكني الذين ذكرناهم على مراتب فمنهم السالك من

م ال إليه ومنهو فيه نه السالك منه إليه فيه ومنهم السالك منه إليه فيه به ومنهم السالك مال
بالسلوك  موصوف وهو السالك إليه ال منه وال فيه ومنهم السالك ال منه وال إليه وال فيه

لي هذا يالذي  لباباوبأنه سالك ومنهم السالك من غري سفر ومنهم السالك املسافر وهو يف 
ب يف ا الباعد هذفكل مسافر سالك وما كل سالك مسافر كما سنذكره إن شاء اهلل بالباب 

تقل ليه فهو املنإك منه لسالاباب املسافر وأنواع السلوك كثرية وما ذكرنا منها إال القليل فأما 
 من جتل إىل جتل.

 هلي.اسم إ ي يفوأما السالك إليه منه فيه فهو السالك من اسم إهلي إىل اسم إهل
 م.يف اس اسم ما السالك منه إليه فيه به فهو السالك باسم إهلي من اسم إىلوأ

 الكون. ون إىلالك وأما السالك منه ال فيه وال إليه فهو الذي خرج من عند اهلل يف
موسى  كفرار لكوناوأما السالك إليه ال منه وال فيه فهو الفار إليه يف الكون من 

. 
لدنيا إىل اة من لصاحلاإليه فهو املنتقل يف األعمال  وأما السالك ال منه وال فيه وال

يف حرف  ي تقدمالذ اآلخرة وهم الزهاد غري العارفني وكلما ذكرناه قد يكون على التقسيم
طول النظر يأسرار واتب الباء من أنه سلك بربه أو بنفسه إىل هناية التقسيم فيه وللسلوك مر

ن العلم روري مالض ن االقتصاد واالقتصار علىفيها وخيرجنا عن املقصود يف هذا الكتاب م
وله الكتاب مع ط ا وهذاثالنالذي حيتاج إليه أهل طريق اهلل أن يبينه هلم من فتح عليه به من أم

يق فكيف  الطريفرنا واتساعه وكثرة فصوله وأبوابه ما استوفينا فيه خاطرا واحدا من خواط
لعبارة اتصرة خمناها عليها يف الطريق فحصرمن األصول اليت يعول  شيءالطريق وال أخللنا ب

 .بني إمياء وإيضاح
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يف معرفة السفر والطريق وهو توجه القلب إىل اهلل بالذكر عن 

 مراسم الشرع بالعزائم ال بالرخص ما دام مسافرا

أ ن وووووووووو أالفلوووووووووو أه ألذكوووووووووو  أووووووووووو  حا

أ لوووووو أال حفوووووو أإ أالفلوووووو أ وووووودأطووووووو 

أنكوووووووووووجأو  ووووووووووو أه لطووووووووووو  أ اح ووووووووووو 

ألوووووو أ لوووووو الوووووو  أ  ووووووزجأووووووو أ وووووو  أإ

أإل ووووووووو أنحووووووووو  أ ن أالخلووووووووو أكل ووووووووو 

أ لووووووووووو أوحه ووووووووووو أ   ووووووووووو أن ووووووووووون   أ

أنك وووووووووو أحوووووووووو أنذا أالحوووووووووو أك زلوووووووووو أ

 

أ لوووووووووو أو اطوووووووووو أ  وووووووووو أ أ  وووووووووونا  

أ زووووووووووووووو أن  وووووووووووووو أ الال أنه  وووووووووووووو  

أو  نوووووووو أال وووووووو  أناألحووووووووناجأطوووووووول   

أك  وووووووو أك وووووووو  أهوووووووو أنحوووووووودأن  رووووووووو  

أن ووووووووووووودأ  زلووووووووووووو أللكووووووووووووون أ ه ووووووووووووو  

أ ووووووو  ن أو ووووووودأ ووووووواأ ح هووووووو أإ طووووووو  

أ كووووووووو   ووووووووودأو  ووووووووو أر   ووووووووو أ  ووووووووو أك

 

عامالت ه بامليقطعواعلم أيدك اهلل أن السفر حال املسافر والطريق هو ما ميشي فيه 
فرين املسا خالقأواملقامات واألحوال واملعارف ألن يف املعارف واألحوال األسفار عن 

م يف ى الكالد مشومراتب العامل ومنازل األمساء واحلقائق وهلذا استحقت هذا اللقب وق
ة اإلهلية احلضر نسخةوك مبا قد وقفت عليه، واإلنسان ملا كان جمموع العامل السالك والسلو

ريى لفيها  لسفراليت هي ذات وصفات وأفعال احتاج إىل مطرق يطرق له السلوك عليها وا
طرقة يق املالطروالعجائب ويقتين العلوم واألسرار فإنه سفر جتارة فكان مطرق الشارع 

فر باحلق ق فالسخبل يق وصل إىل احلقيقة فثم سفر حبق وسفرالشريعة فمن سافر يف هذه الطر
 :على نوعني

سفر ذات وسفر صفة واإلنسان الكامل يسافر هذه األسفار كلها فيسافر بربه عن 
كشف إهلي ومعية حمققة يكون فيها مع احلق كما هو احلق معنا أينما كنا وقد عني سبحانه 

تردده فيها فإذا كان العبد معه سافر بسفره لنفسه أماكن كما يليق جبالله ووصف نفسه ب
فيسفر له إنه هو كما أسفر له أنه ليس هو فالسفر الرباين من العماء إىل العرش فيظهر يف 
العرش باالسم الرمحن مث ينزل معه باالسم الرب كل ليلة إىل السماء الدنيا مث ينزل باالسم 

الكون مث يسافر معه بالصحبة يف سفر اإلله إىل األرض مث يصحبه باهلوية مع كل واحد من 
الكون مث خيتلف معه باخلالفة يف األهل مث يسافر صحبة القرآن يف سفره من كونه صفة اهلل 
إىل السماء الدنيا مث يصحبه يف سفره ثالثا وعشرين سنة مث يصحب األمساء اإلهلية يف سفرها 

يصحب األنبياء يف سفرهم  يف الكون مث يصحبه الكون يف سفره من العدم إىل الوجود مث
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فيصحب آدم يف سفره من اجلنة إىل األرض مث يصحبه يف سفره يف سبعمائة عمرة وثالمثائة 
حجة مث يصحب إدريس يف سفره إىل املكان العلي مث يصحب نوحا يف سفره يف سفينة جناته 

ل يف مجيع أسفاره وكذلك كل نيب وملك كأسفار جربي إىل اجلودي مث يصحب إبراهيم 
إىل كل نيب ورسول وكسفر ميكائيل واملالئكة بالعروج والنزول وسفر السياحني منهم وسفر 
الكواكب يف سريها وسفر األفالك يف حركاهتا وسفر العناصر يف استحاالهتا وسفر التجلي يف 
صوره إىل أن يقف على حقائق هذا كله ذوقا من نفسه ال يرتاب وال يشك وجيرد من ذاته 

يناسب صاحب ذلك السفر من حق وخلق فهذا هو سفر العارفني وطرق  يف كل سفر ما
 .العلماء باهلل الراسخني
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 يف معرفة املكان

أ ووووووووودأالوفوووووووو  أ وووووووونأالوكوووووووو  أنإ وووووووو 

أووووووو أكوووووو  أ  وووووو أ كوووووون أو  وووووونالألووووووذا

أ  أالوكوووووووو  أ وووووووونأالووووووووذ أ ووووووووو   أإذا

أنلوووووووووو أالنطوووووووووو ل أالأ كوووووووووون أل  وووووووووو  

أن ووووووونأاإلوووووووو  أنوووووووو ألووووووو أوووووووو أ ووووووو هء

 

ألل ل هووووووووووووووودأهطووووووووووووووون  أاألحوووووووووووووووزا  

أووووووووووو أ  لوووووووووو أكحوووووووووو أه  وووووووووو أح وووووووووو  

أ  وووووووووودأال  وووووووووو جأهطوووووووووو  أاألحهوووووووووو  

أن ووووووونأالوفووووووو  أوووووووو أكنلووووووودأاأللهووووووو  

أن وووووووونأالو وووووووو  أح  وووووووو أالح وووووووو  

 

 نت مت ُّٱوقال تعاىل يف إدريس  [13األحزاب:] َّ خت حت جت هب مب ُّٱقال تعاىل 
 ىث نث ُّٱوله واملكان نعت إهلي يف العموم واخلصوص أما يف العموم فق [57مرمي:] َّ ىت
وأما عموم  فقوله وسعين قلب عبدي املؤمن. وأما يف اخلصوص [5طه:] َّ ىف يث

نية واملكان فذكر األي [4احلديد:] َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱالعموم فإن يكون حبيث أنت وهو قوله 
كمال الذين هل الألهي  يف الذوات كاملكانة يف املراتب واملكان عند القوم منزلة يف البساط

زيد اعلم يكأيب  مقام واجلمال فال صفة هلم وال نعت والجازوا املقامات واألحوال واجلالل 
لساء ألدب جهل اأن عبور املقامات واألحوال هو من خصائص احملمديني وال يكون إال أل

إن هلم  ون غريالسكاحلق على بساط اهليبة مع األنس الدائم ألصحابه االعتدال والثبات و
 ٰه مه  جههن من خن حن جن مم خم حم ُّٱـ سرعة احلركات يف الباطن يف كل نفس ف

إن جتلى هلم احلق يف صورة حمدودة أطرقوا  [88النمل:] َّ هب مب هئ مئ هيمي خي حي جي
إلطراق فهم اورثهم ا فأفرأوه يف إطراقهم مقلبا أحواهلم على غري الصورة اليت جتلى هلم فيه

شأة وهم اط الن بسبني تقييد وإطالق ال مقام حيكم عليهم فإنه ما مث فهم أصحاب مكان يف
ن ثابتو اهنممكانة يف عدم القرار فهم من حيث مكانتهم متنوعون ومن حيث مك أصحاب

املكانة ام احملمود وم املقء هلفهم بالذات يف مكاهنم وهم باألمساء اإلهلية يف مكانتهم فمن األمسا
ىن املقصود واملع دودالزلفى يف اليوم املشهود والزور والوفود ومن الذات هلم املكان احمل

 يفهدونه د يشلى الشهود وحالة الوجود ورؤيته يف كل موجود يف سكون ومخووالثبات ع
لعني اء الدنيا با السما يفهبالعماء بالعني اليت يشهدونه هبا يف االستواء بالعني اليت يشهدونه 

     هدونه هبا يفليت يشاعني اليت يشهدونه هبا يف األرض بالعني اليت يشهدونه هبا يف املعية بال
 وهذا كله من نعوت املكان. [11الشورى:] َّمه جه ين ُّٱ

وأما شهودهم من حيث املكانة فتختلف عيوهنم باختالف النسب فالعني اليت 
يشهدونه هبا يف كذا ليست العني اليت يشهدونه هبا يف أمر آخر واملشهود يف عني واحدة 
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ختالف النظر والشاهد من عني واحدة والنظرة ختتلف باختالف املنظور إليه فمنا من يرى ا
الختالف املنظور ومنا من يرى اختالف املنظور الختالف النظر وكل له شرب معلوم 

 مم ام يل ُّٱو [129الرمحن:] َّ اك يق ىق يف ىف ُّٱفاملكان يطلب فرغ ربك واملكانة تطلب 
فجاء بلفظ الثقلني أعالما من خاطب ومن يريد وحنن مركبون من ثقيل  [31الرمحن:] َّ رن

فثبتت الرمحة  [5طه:] َّ ىف يث ىث نث ُّٱانة والثقيل للمكان وخفيف فاخلفيف للمك
فلم تزل وأثرت يف النزول إىل السماء الدنيا فما نزل ليسلط عذابا وإمنا نزل ليقبل تائبا وجييب 
داعيا ويغفر ملستغفر ويعطي سائال فذكر هذا كله ومل يذكر شيئا من القهر ألنه نزل من 

ن فيه استقرار األجسام من تعب االنتقال إال تراهم عرش الرمحن فاملكان رمحة حيث كان أل
يف حال العذاب كيف وصفهم باالنتقال بتبديل اجللود والتبديل انتقال إىل أن يفرغ امليقات 
واألمر احلقيقي للمكانة فإنه ال يصح الثبوت على أمر واحد يف الوجود فاملكان ثبوت يف 

لتلوين ال أن التلوين يضاد التمكني كما يراه من املكانة كما نقول يف التمكني أنه متكني يف ا
 .ال علم له باحلقائق
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 يف معرفة الذهاب

أرلووووووووووون أال  اوووووووووووف  أل ووووووووووو أذ ووووووووووو  

أنذاأووووووووووو أك  وووووووووو أاألاوووووووووو   أ   وووووووووو 

أ ل لوووووووووودأإذأ فوووووووووونجأ و وووووووووو أ هوووووووووو  

أكوووووووذاأرووووووو أ ووووووو  أ ووووووودأالفووووووو آ أ  ووووووو 

 

أإذاأ وووووووووودأاوووووووووو    أووووووووووو أالأ وووووووووو ا  

أ ووووووووووووو ا أنوووووووووووووو أ ووووووووووووو ا أإذاأ ووووووووووووو ا 

أ وووووووواأ   وووووووو أ ووووووووو أال اووووووووودأطوووووووونا 

أألووووووووووو أ وووووووووودأح وووووووووو  أروووووووووو أ  وووووووووو  

 

ا ويل يذلك معىن الذهاب وهي غيبة القلب عن حس كل حمسوس مبشاهدة احملبوب و
ون ال يك حال أن القلب والباطن ال يتمكن للعارف فكيف للمحب أن مير عليه نفس وال

حملسوسات راكه ابإد احملبوب فيه مشهودا له بعني قلبه ووجوده وما بقي حجاب إال يف احلس
سوس هب احملذإذا ث يراها ليست عني حمبوبه فيحجبه فيطلب اللقاء ألجل هذا احلجاب فحي

ال رأى مثال فعن حسه يف ظاهر الصورة كما يذهب يف حق النائم انصرف احلس إىل اخلي
 عىن واسطة والني امله وبحمبوبه يف خياله وقرب من قلبه فرآه من غري مثال ألن اخليال ما بين

زل املعىن ليه ينقد إبينه وبني احملسوس واسطة وال درجة فهو واسطة الع درجة كما أنه ليس
حملسوس إىل اب من احمل وإليه يرتفع احملسوس فهو يلقي الطرفني بذاته فإذا انتقل العارف أو

خليال ملا و يف اه وهاخليال قرب من معىن احملبوب فشاهده يف اخليال ممثال ذا صورة وشاهد
 ال والصورة مثن املثعردا عاين اجملاورة حلضرة اخليال عاين املعىن جمعدل بنظره إىل حضرة امل

يع صور كان مجلسوس نظر إىل املثال وإىل احملسوس فعلم أنه لو تصور هذا املعىن يف احمل
ل ه بل كبوبحماحملسوسات صورته فغاب هذا املشاهد عن شهود كل حمسوس إنه غري صورة 

اهده صار يشفوبه صورة احملسوس إهنا غري صورة حمب حمسوس صورة حمبوبه والبد فذهب عنه
هذا فيه ف لذهابفهذا هو الذهاب ومنه املذهب الذي هو الطريق مسي مذهبا ل شيءيف كل 

ئم يف صال دا اتيفاحملب ذاهب يف صور احملسوسات كلها إهنا صورة عني حمبوبه فال يزال 
 ت كلهاضرااب يف هذه احلعامل احلس ويف حضرة اخليال ويف حضرة املعاين فله الذه

 :وصارت مذهبا له حىت نفسه يف مجلة الصور وهلذا يقول
أك ووووووووووووووووووووووووو أوووووووووووووووووووووووووو أك ووووووووووووووووووووووووون 

 

أنووووووووووووووووووووووووو أك وووووووووووووووووووووووون أك وووووووووووووووووووووووو  

 

 قصيدة:ومثل هذا قلنا يف 
أك وووووووووووووووو أ  وووووووووووووووو  أك وووووووووووووووو أ  وووووووووووووووو  د أك ووووووووووووووو أوحهووووووووووووووودأك ووووووووووووووو أحه هووووووووووووووود
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 قصيدة:وقد قلنا يف هذا الباب أيضا من 
أ ووووووووووووو   دأوووووووووووووو أ اوووووووووووووف أ  ووووووووووووو  

 

أ  وووووووووووو  أ  وووووووووووول أ وووووووووووونأا  وووووووووووو لد 
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س بفتح الفاءيف معر
َ
 فة النف

أ ووووووووووووويأاألكوووووووووووونا أووووووووووووو أ وطووووووووووووو 

أنكووووووووووووووووووووا أالحوووووووووووووووووووو أاوووووووووووووووووووو    

أإ أونطوووووووووووووووووو أرهووووووووووووووووووجأكه وووووووووووووووووو  

أو وووووووووووو  أال احوووووووووووو  أ  وووووووووووو أ ووووووووووووو 

 

أن وووووووونأنحوووووووودأالحوووووووو أ وووووووودأ  طوووووووو  

أكلوووووووووو أ وووووووووودأالكوووووووووون أووووووووووو أ وطوووووووووو 

أ ووووووووودأااووووووووو   جأال ووووووووو  أ ووووووووودأرهطووووووووو 

أ وووووووووووووو   أ  وووووووووووووو أن وووووووووووووودأح طوووووووووووووو 

 

 ىف  يث ىث ُّٱقبل أن يعرف بعصمته من الناس وهو قوله  كان رسول اهلل 
 ىل مل يك ُّٱ أن اهلل إذا نزل منزال يقول من حيرسنا الليلة مع كونه يعلم [67املائدة:] َّيف
 الرمحن إن نفس"ملا اشتد عليه كرب ما يالقي من األضداد  وقال  [57هود:] َّيل

تنفد قال  ليت الاهلل ا. فكانت األنصار اعلم أن املوجودات هي كلمات "يأتيين من قبل اليمن
 وهو عيسى  [171النساء:] َّ مي خي حي جي ُّٱإنه  تعاىل يف وجود عيسى 

ا كل أحد يصدقن ن الفلهذا قلنا إن املوجودات كلمات اهلل من حيث الداللة السمعية إذ كا
كل عن نظم ا تتشف إمنفيما ندعي فيه الكشف أو التعريف اإلهلي والكلمات املعلومة يف العر

أعيان  لتقاطعلك اارج فيظهر يف ذاحلروف من النفس اخلارج من املتنفس املتقطع يف املخ
 احلروف على نسب خمصوصة فتكون الكلمات.

مث اعلم بعد هذا أن احلق تسمى بالظاهر والباطن فالظاهر للصور اليت يتحول فيها 
من كونه   َّ  ىف يث ُّٱوالباطن للمعىن الذي يقبل ذلك التحول والظهور يف تلك الصور فهو 

لظاهر وقد أعلمتك أن العامل نسخة إهلية على صورة من كونه ا [9الرعد:] َّ يف ُّٱالباطن 
بذا وردت و حق ولذلك قلنا علم اهلل باألشياء علمه بنفسه فلذلك حكمنا عليه بالصورة

وهو اإلنسان الكامل املختصر  أن اهلل خلق آدم على صورته األمساء اإلهلية وورد يف الصحيح
انه النفس خبرج من القلب لألمر الذي الظاهر حبقائق الكون كله حديثه وقدميه وجعل سبح

قد علم وقررناه فيجد املخارج إذا قصد املتنفس الكالم وإن مل يقصد الكالم كان النفس 
باحلرف اهلاوي خاصة وما هو عندنا من احلروف وهو يهوى على ثالث مراتب هويا ذاتيا 

واح العلوية يف هويه يعرب عنه باأللف وهو املسمى عند القراء احلرف اهلاوي فإذا مر باألر
حدث له منها واو العلة وهو امتداد اهلواء من املتنفس عن ضم احلرف وهو إشباع حركة 
الضم وإذا مر باألجسام الطبيعية السفلية يف هويه حدث له من ذلك ياء العلة وهو امتداد 
اهلواء من املتنفس عن خفض احلرف وهو إشباع حركة اخلفض ألن اخلفض من العامل 

فل وما هلذا النفس يف هويه أكثر من هذه الثالث املراتب فاعلم ذلك فحدثت رسالة األس
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امللك بالواو املضموم ما قبلها وحدثت رسالة البشر بالياء املكسور ما قبلها وكان األلف على 
 األصل عن اهلل وهو سبب األسباب كلها.

ن له نفسا ذكر أ لماتوكوملا ذكر اهلل عن نفسه أنه الظاهر وأنه الباطن وأن له كالما 
و العارف من وه [59الفرقان:] َّ رث  يت ىت ُّٱمن االسم الرمحن الذي به استوى على العرش 

 [269البقرة:]َّخض حض جض مص ُّٱعباد اهلل من نيب وغريه ممن شاء اهلل من عباده ألنه قال 
ه مفصلة عند معينة مورفنكر األمر ومل يعرفه فهو نكرة يف معرفة يعلمها هو ال غريه ألن األ

مر قه األحيف  ليس يف حقه إمجال وال يصح وال مبهم مع علمه باجململ يف حق من يكون
ملوجودات وأن ا الماكجممال ومبهما وغري ذلك فلما علمنا أن له نفسا وأنه الباطن وأن له 
ورة فنقبل لى الصعأنا كلماته علمنا أن اهلل ما أعلمنا بذلك إال لنقف على حقائق األمور ب

مت إلنسان على أاطق يف الن ما تنسبه األلوهة إليها على ألسنة رسلها وكتبها املنزلة وجعل مجيع
عني  ما هو عيناالوجود فجعل له مثانية وعشرين مقطعا للنفس يظهر يف كل مقطع حرفا م

ة من س وكثريا نفاآلخر ميزه املقطع مع كونه ليس غري النفس فالعني واحدة من حيث إهن
ليت جتول انازل ن املعلها مثانية وعشرين ألن العامل على مثانية وعشرين محيث املقاطع وج

س إلجياد ج للنفخارالسيارة فيها ويف بروجها وهي أمكنتها من الفلك املستدير كأمكنة امل
سم هذه ف مث قحلرواالعامل وما يصلح له ولكل عامل أعطت هذه املقاطع اليت أظهرت أعيان 

 :املقاطع إىل ثالثة أقسام 
قسم أقصى عن الطرف األقصى اآلخر فاألقصى الواحد يسمى حروف احللق وهو 
على طبقات واألقصى الثاين حروف الشفتني وما بينهما حروف الوسط فإن احلضرة اإلهلية 
على ثالث مراتب باطن وطاهر ووسط وهو ما يتميز به الظاهر عن الباطن وينفصل عنه وهو 

إىل الظاهر بل هو الوجه عينه فإنه ال ينقسم وهو اإلنسان  الربزخ فله وجه إىل الباطن ووجه
الكامل أقامه احلق برزخا بني احلق والعامل فيظهر باألمساء اإلهلية فيكون حقا ويظهر حبقيقة 
اإلمكان فيكون خلقا وجعله على ثالث مراتب عقل وحس ومها طرفان وخيال وهو الربزخ 

أنه باطن وظاهر وله نفس وكلمة وكلمات نظرنا ما  الوسط بني املعىن واحلس فلما عرفنا اهلل
ظهر من ذلك ومل ينسب إىل ذاته النفس وما حيدث عنه فقلنا عني النفس هو العماء فإن نفس 
املتنفس املقصود بالعبارة عنه ما يتنزل منزلة الريح وإمنا يتنزل منزلة البخار فالنفس هذا حقيقته 

عماء عن خبار رطوبات األركان فيصعد ويعلو حيث كان فكان عنه العماء كما حيدث ال
فيظهر منه العماء أوال مث بعد ذلك يكثف واهلواء حيمله والريح تسوقه فما هو عني اهلواء وإمنا 

جاء يف صفة العماء الذي كان فيه ربنا قبل خلق اخللق إنه عماء ما  هو عني البحار ولذلك
كون احلق فيه والتحت وهو كون العامل فيه  فوقه هواء وما حتته هواء فذكر أن له الفوق وهو

فلم يكن مث غري نفس احلق ففيه يكون اهلواء وجرت الرياح ما بني زعزع ورخاء وهي 
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احلروف الشديدة والرخوة وظهر عن هذا النفس أصوات الرعود كاحلروف اجملهورة وهبوب 
قة من تنفس النسيم وهي احلروف املهموسة وظهرت الطباق يف األفالك كاحلروف املطب

 [40النحل:]َّ خس ُّٱاإلنسان بالقول إذا قصده وهو يف اإلهليات إذا أردناه أن نقول له 
فاحلروف املطبقة يف النفس اإلهلي وجود سبع مساوات طباقا وكل موجود يف العامل على جهة 

 معه وجعلها يف شيءاالنطباق وأبرز يف هذا النفس اإلهلي افتتاح الوجود بالكون إذ كان وال 
املتنفس حقيقة احلروف املنفتحة مث ملا أوجد العامل وفتح صورته يف العماء وهو النفس الذي 
هو احلق املخلوق به مراتب العامل وأعيانه وأبان منازله جعل منه عامل األجسام كاحلروف 
املنسفلة ألهنا من جانب الطبيعة وهو حد الكون الظلم وجعل منه عامل األرواح وهو احلروف 

علية يف املتنفس بالنفس اإلنساين وكل ذلك كلمات العامل فتسمى يف اإلنسان حروفا من املست
حيث آحادها وكلمات من حيث تركيبها كذلك أعيان املوجودات حروف من حيث 
آحادها وكلمات من حيث امتزاجاهتا وجعل يف النفس اإلهلي علة اإلجياد من جانب الرمحة 

 خري الوجود فكان باحلرف اهلاوي.باخللق ليخرجهم من شر العدم إىل 
إرسال  البشرىولكي مث أبان هلم أيضا بوجود ما يؤدي إىل السعادة ببعثة الرسول امل

روجه عند خ لصوتارمحة فكانت حروف اللني يف املتنفس اإلنساين مث أوجد يف هذا النفس 
ن فكان يف ى صفواسلسلة عل من الباطن إىل الظاهر بطريق الوحي الذي شبهه رسول اهلل 

وال وجود  لثابتةاامل تنفس اإلنسان حروف الصفري مث انفش ذلك النفس اإلهلي على أعيان الع
عليه  ستطالتاهلي هلا فكان مثل ذلك يف الكالم اإلنساين حروف التفشي مث إن النفس اإل

 ملتنفسفس اناألكوان بالدعوى والتحكم حيث عددت وكثرت ما هو أحدي العني وهو يف 
هذا النفس  مث إن لالم احلرف املستطيل وهو الضاد وحده ألنه طال حىت أدرك خمرج ااإلنساين

ينة ويسمى ة املعتقاماإلهلي يف إجياد الشرائع قد جعل طريقا مستقيما وخارجا عن هذه االس
 ىل مل يكُّٱمع كونه  [75البقرة:] َّ  حق مف خف حف جف ُّٱذلك حتريفا وهو قوله 

 ملتنفساجيمعه فسمى ذلك التحريف يف نفس  يقول وإن تعدد فالنفس [123هود:]َّيل
وهو  ملرتبةذه ااإلنساين احلرف املنحرف فخالط أكثر احلروف وهو الالم وليس لغريه ه

مثال فلم صور األ اليفكبعض األحكام الذي جتتمع فيه الشرائع مث إنه ظهر يف النفس اإلهلي 
روف البشرية مل احلعا ر فظهر يفيقع التمييز فتخيل فيه التكرار واحلقيقة تعطي أنه ال تكرا

شام وهو لى املجه عاحلرف املكرر وهو الراء فإذا كان النفس حيمل الروائح فيعرف أن خرو
حلروف راتب اممتت واملسمى يف احلروف يف النطق اإلنساين حروف الغنة ألهنا من اخليشوم 

 بكماهلا واحلمد هلل.
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 األمساء احلسىن هلل كما هي للرمحن

أالأن وووووووووون أل   وووووووووو أنال وووووووووووءأحوووووووووو ج

 

أنلوووووووووووو أالوووووووووووو حك ألوووووووووووو يأل حوووووووووووو   

 

 ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ُّٱوصل واعلم أن اهلل ملا قال 
 وهي أن ا دقيقةفجعل األمساء احلسىن هلل كما هي للرمحن غري أن هن [110سراء:اإل]َّمم

محن هو ن الرته ألاالسم له معىن وله صورة فيدعي اهلل مبعىن االسم ويدعي الرمحن بصور
لعامل فال فيه ا ظهر نعوت بالنفس وبالنفس ظهرت الكلمات اإلهلية يف مراتب اخلأل الذيامل

ليت اا وهي روفنندعوه إال بصورة االسم وله صورتان صورة عندنا من أنفاسنا وتركيب ح
اء اليت من األمس هذه ندعوه هبا وهي أمساء األمساء اإلهلية وهي كاخللع عليها وحنن بصورة

 ن كونه قائالملرمحن فس انن عن األمساء اإلهلية واألمساء اإلهلية هلا صور من أنفاسنا مترمجو
مساء صور األفواح ومنعوتا بالكالم وخلف تلك الصور املعاين اليت هي لتلك الصور كاألر

  َّمم ام  يل  ُّٱاإلهلية اليت يذكر احلق هبا نفسه بكالمه وجودها من نفس الرمحن 
ي فية وهالكيبم اهلل خارجة عن حكم النفس ال تنعت وأرواح تلك الصور هي اليت لالس

 لصور األمساء النفسية الرمحانية كاملعاين للحروف.
فإن شئنا  الرمحن ووملا علمنا هذا وأمرنا أن ندعوه بأمسائه احلسىن وخرينا بني اهلل

اه دعونإن شئنا وواحنا  أردعوناه بصورة األمساء النفسية الرمحانية وهي اهلمم الكونية اليت يف
لفظنا تلشهادة فإذا اعامل  ا يفباألمساء اليت من أنفاسنا حبكم الترمجة وهي األمساء اليت يتلفظ هب

 إلهلي النفسيالسم ارة اهبا أحضرنا يف نفوسنا أما اهلل فننظر املعىن وأما الرمحن فننظر صو
ا حد سواء علمنوا عىنامل الرمحاين كيفما شئنا فعلنا فإن داللة الصورتني منا ومن الرمحن على

 ذلك أو مل نعلمه.
وملا كان ذكر أمسائه عني الثناء عليه ذكرنا يف هذا الباب ما هو فينا مثل كلمة 

منه وذلك البسملة يقول أهل اهلل إن بسم اهلل منا يف إجياد األفعال مبنزلة  َّخسُّٱ
نا التالوة منه وملا كان القرآن ذكرا وجامعا ألمسائه صور أو معاين جعل [40النحل:]َّخسُّٱ

يف هذا الباب من مجلة األذكار فال نذكر من األذكار إال ما خيتص بالقرآن فنذكره بكالمه 
من حيث علمه بذلك ال من حيث علمنا فيكون هو الذي يذكر نفسه ال حنن وملا كان 
دعاؤنا بأمسائه القرآنية وكنا ذاكرين تالني وجب علينا التعوذ وهو من الذكر فيعيذنا وسقنا 

األذكار احلمد هلل وسبحان اهلل واهلل أكرب وال إله إال اهلل وال حول وال قوة إال باهلل من 
فلنذكر فهرست ما أنا ذاكره يف هذا الباب من فصول ما يتكلم عليه مما خيتص بالنفس اإلهلي 
ومراتب الذاكرين من العامل يف الذكر ألن الذاكرين هم أعلى الطوائف ألنه جليسهم وهلذا 
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 مي زي ُّٱ بذكرهم صفات املقربني من أهل اهلل ذكراهنم وإناثهم فقال تعاىل ختم اهلل
 جب  هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني
 مت  خت حت جت هب  مب خب حب
وما ذكر بعد الذاكرات شيئا  [35األحزاب:] َّ جح  مج حج مث هت

والذكر من نعوت كونه متكلما وهو نفس الرمحن الذي ظهرت فيه حقائق حروف الكائنات 
 .وكلمات احلضرة

 ر التعوذيف ذك
 وأعوذ بك منك. وقال  [98النحل:] َّ ين ىن  نن من زن ُّٱقال تعاىل 

نبه عليه  يهو الذوهلي إواحلق هنا هو الذاكر بالقرآن نفسه فالتعوذ يكون باسم إهلي من اسم 
 يه سبيل طان علن للشيفإن كان التايل أعين الذاكر بالقرآن مم "،وأعوذ بك منك" :بقوله

ليه من ا هو عق مبيقول أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم فاستعاذة احلحينئذ جيب عليه أن 
ون يقول الظامل  عما اهللصفات التقديس والتنزيه مما ينسب إليه مما ال يليق به كما قال تعاىل

 هلُّٱفوقع العياذ برب العزة  َّ مل خل حل جل ُّٱ و [43االسراء:]َّاك يقُّٱ
ألنداد ولد وابة والغي جلالله من الصاحيريد مما يطلق عليه مما ال ينب [180الصافات:]َّجم

صورة تنكر  ليه يفن جتمفهذا كله عياذ إهلي ألنه كالمه وأما االستعاذة به منه فهو ما ورد 
د بينا لك نية وقالثاوفيتعوذ املتجلي له منها بتجل يف صورة يعرف وهو عني الصورة األوىل 

 اب قوله أعوذذا البمن هتعيذ به منه ويف هذا الكتاب أنه الظاهر يف مظاهر األعيان فهو املس
 [6الرعد:]َّ حي جي يه ىه ُّٱبرضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك. هو قوله 

 زث رث يت ىت نت متزت رت يب  ىب نب مب ُّٱوقوله  [165االنعام:] َّ مك لك هشُّٱ
على  القائل فيتعوذ بالناصر من اخلاذل وبالنافع من الضار وهو [160آل عمران:] َّمث

 من التعوذ.لسان العبد ما ظهر عنه 
 يف ذكر البسملة

البسملة قولك بسم اهلل وهو للعبد كلمة حضرة الكون للتكوين مبنزلة كلمة احلضرة 
  َّ خس ُّٱفينفعل عن العبد بالبسملة إذا حتقق هبا ما ينفعل عن  [40النحل:] َّ خس ُّٱيف قوله 

بوب كان فكأنه يقول بسم اهلل يكون ظهور الكون فهو إخبار عن حقيقة اقترن هبا صدق حم
  ىث نث مث زث ُّٱوهو قوله  َّ خس ُّٱاحلق مسعه ولسانه فيكون عنه ما يكون عن 

 يك  ىك مكٱٱاك يق ىق يف ُّٱفبإذين متعلق بقوله فتنفخ  [110املائدة:]َّيث
أي بأمري ملا كنت لسانك وبصرك تكونت عنك األشياء اليت ليست  [110]املائدة: َّمل

  يل فبسم اهلل عني كن.مبقدورة ملن ال أقول على لسانه فالتكوين يف احلالني
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 َّ خس ُّٱالفصل اخلامس يف كلمة احلضرة اإلهلية 
ا له روف كمب احلهلل جتل يف صور تقبل القول والكالم بترتي  َّخس ُّٱوهي كلمة 

 مص ُّٱىل ال تعاقحيح جتل يف غري هذا قد ذكرناه يف التجلي اإلهلي الذي خرجه مسلم يف الص
ما  فكن عني [40النحل:] َّ مع جع  مظ حط ُّٱتكلما فقولنا هو كونه م [40النحل:] َّ مض خض حض جض

 إىل حلق والىل اإتكلم به فظهر عنه الذي قيل له كن فأضاف التكوين إىل الذي يكون ال 
أمره قدرته بويت فثسمع القدرة بل أمر فامتثل السامع يف حال عدمه شيئية وثبوته أمر احلق ب

ف يف احلرو ظهور النفس الرمحاينوقبول املأمور بالتكوين استعداده فظهرت األعيان يف 
ة يف ملنقوشورة االذي يكون إمنا هو الصورة اخلاصة كظهور الص والشيءالنفس اإلنساين 

لصورة فإن اني أو الط اخلشب أو الصورة يف املاء املهني أو الصورة يف الضلع أو الصورة يف
 :قلت عن وجود صدقت وإن قلت مل أكن صدقت

أ لوووووووووووووونأ ك وووووووووووووو أالووووووووووووووذ أ ك  وووووووووووووو 

أ أهووووووووووووور أالوووووووووووووذ أطوووووووووووووو    ووووووووووووو  ل

أ  ووووووووووووو   أاألوووووووووووووو أكووووووووووووو  أرووووووووووووونج

أنأالاووووووووكجأ وووووووو  أالووووووووذ أهوووووووو األوووووووود

أرووووووووونجأ هووووووووودأالاووووووووود رووووووووو أكلهووووووووو أ

أ  ل وووووووووووو  أالوحووووووووووووضألوووووووووووو يأ  وووووووووووو 

ألووووووووونألووووووووو أ كووووووووو ألووووووووو أ ووووووووو أحه هووووووووود

أرهلوووووووووووووو أو وووووووووووووو أاوووووووووووووود  وووووووووووووور أ

 

أوووووووووووو أرلووووووووووو أإالأك ووووووووووو أ ووووووووووونأك  ووووووووووو  

أووووووووو أروووووووونجأكوووووووو أو وووووووو أروووووووو أخلف وووووووو 

أنأهووووووووووووو   أاألوووووووووووووو أك ووووووووووووو أك  ووووووووووووو 

أنأ ووووووووووونأالن ووووووووووون أالوووووووووووذ أ ك  وووووووووووو 

أ  لوووووووووونألوووووووووو أ كوووووووووو أذا أووووووووووو أن وووووووووو 

ألهووووووووووووون أ ووووووووووووو  أ فوووووووووووووجأ ووووووووووووو ر  

أإذأرووووووووو جأكووووووووو ألووووووووو أ كووووووووو أطوووووووووو   

أالكوووووووووووون أكنأكوووووووووووون أ وووووووووووو  أك  وووووووووووو 

 

ني األمر فلم يكرر فع [50]القمر: َّ يل ىل مل خل ُّٱفكلمة احلضرة كلمات كما قال 
ي عند سيبويه من وكن حرف وجود [40النحل:] َّ خس ُّٱعني التكوين وما مث أمر إهلي إال 

لفكر طلبه الذي ينفسه صعب تصوره من الوجه اواجب الوجود ال يقبل احلوادث فاألمر يف 
ال  يءش ظهر مث يءشسهل يف غاية السهولة من الوجه الذي قرره الشرع فالفكر يقول ما مث 

 :احلقوالشرع يقول وهو القول  شيءمن 
أ  وووووووووو  أكن وووووووووو أاوووووووووود هووووووووووجألوووووووووو أ

 

أنكووووووووووووو  أ  هووووووووووووو أ  ووووووووووووو  أ   ووووووووووووو  

 

ألخبرة هنا الصاعدة يعين السحاب الكائن من ا [17]الغاشية: َّ خض حض جض مص ُّٱانظر 
زائد على السحاب ومل يكن سحابا يف  شيءللحرارة اليت فيها واألخبرة نفس عنصري وليس ب
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فظهر سحابا فتكاثف مث حتلل ماء فنزل فتكون خبارا فصعد فكان سحابا  شيءاملتنفس بل هو 
 حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق ُّٱ [17الغاشية:] َّ خض حض جض مص ُّٱفانظر 
 جح مج  حج مث ُّٱفينشئه  [14النبأ:] َّ مث زث رث يت  ىت  ُّٱ [43نور:ال] َّ جن  مم خم
 مض خض حض جض مصخص  حص مس خس حس ُّٱوهو تعدد األعيان  [48الروم:] َّ جس مخ جخ مح
فيما يف السحاب من املاء يثقل فينزل كما صعد مبا فيه  [48الروم:] َّ  مغ جغ مع جع مظ حط

ضغط اهلواء فأخذ سفال من احلرارة فإن األصغر يطلب األعظم فإذا ثقل اعتمد على اهلواء فان
فحك وجه األرض فتقوت احلرارة اليت يف اهلواء فطلب اهلواء مبا فيه من احلرارة القوية 
الصعود يطلب الركن األعظم فوجد السحاب متراكما فمنعه من الصعود تكاثفه فأشعل 

كما ينطفئ الريح  اهلواء فخلق اهلل يف تلك الشعلة ملكا مساه برقا فأضاء به اجلو مث انطفأ بقوة
ه مع بقاء عينه فزال كونه برقا وبقي العني كونا يسبح اهلل مث صدع الوجه ءالسراج فزال ضو

الذي يلي األرض من السحاب فلما مازجه كان كالنكاح فخلق اهلل من ذلك االلتحام ملكا 
مساه رعدا فسبح حبمد اهلل فكان بعد الربق البد من ذلك ما مل يكن الربق خلبا فكل برق 

ون على ما ذكرناه البد أن يكون الرعد يعقبه ألن اهلواء يصعد مشتعال فيخلقه ملكا يك
يسميه برقا وبعد هذا يصدع أسفل السحاب فيخلق اهلل الرعد مسبحا حبمد ربه ملا أوجده 

ومث بروق وهي مالئكة خيلقها  [44االسراء:]َّمي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رنُّٱ
فاع الشمس فتنزل األشعة الشمسية فإذا أحرقت اهلل يف زمان الصيف من حرارة اجلو الرت

ركن األثري زادت حرارة فاشتعل اجلو من أعلى وما مث سحاب ألن قوة احلرارة تلطف األخبرة 
الصاعدة عن كثافتها فال يظهر للسحاب عني وهنالك حكم الشني املعجمة من احلروف 

ال يكون معها رعد أصال  وهلذا مسي حرف التفشي فخلق اهلل من ذلك االشتعال بروقا خلبا
يف أنفاس وإمنا جئنا مبثل  [40النحل:] َّ خس ُّٱوهذه كلها حوادث ظهرت أعياهنا عن كلمة 

هذا تأنيسا لك لتعلم ما فتح اهلل من الصور واألعيان يف هذا النفس العنصري املسمى خبار 
لنفس الرمحاين التكون لك عربة إن كنت ذا بصر فتجوز بالنظر يف هذا إىل تكوين العامل من ا

الظاهر من حمبة اهلل أن يعرفه خلقه فما يف العامل أو ما هو العامل سوى كلمات اهلل وكلمات 
مث أسرع من ملح ألنه ما  [77]النحل: َّمج حج مث  هت مت ُّٱاهلل أمره وأمره واحدة وهو 

لك قوة لتحاظه هو زمان التحاقه بغاية ما ميكن أن ينتهي إليه يف التعلق وكذإالبصر فإنه زمان 
السمع دون ذلك فتدبر يا أخي كالم اهلل وهذا القرآن العزيز وتفاصيل آياته وسورة وهو 
أحدي الكالم مع هذا التعداد وهو التوراة والفرقان واإلجنيل والزبور والصحف فما الذي 
عدد الواحد أو وحد العدد انظر كيف هو األمر فإنك إذا علمته علمت كلمة احلضرة وإذا 

لكل  [40النحل:]َّ خس ُّٱاحلضرة علمت اختصاصها من الكلمات بكلمة  علمت كلمة
بالواو  مع اختالف ما ظهر ومن احلروف الظاهرة بالكاف والنون ومن احلروف الباطنة شيء
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وكيف حكم العارض على الثابت مبساعدته عليه فرده غيبا بعد ما كان شهادة فإن السكون 
اإلهلي عرض له فسكنه فوجد سكون الواو هو احلاكم من النون وهو عرض ألن األمر 

فاستعان عليها هبا كما يستعني العبد بربه على ربه فلما اجتمع ساكنان وأرادت النون 
االتصال بالكاف لسرعة نفوذ األمر حىت يكون أقرب من ملح بالبصر كما أخرب فزالت الواو 

فإن الواو البد أن  من الوسط فباشرت الكاف النون فلو بقيت الواو لكان يف األمر بطء
تكون واو علة ألجل ضمة الكاف فال يصل النفس إىل النون الساكنة باألمر إال بعد حتقق 
ظهور واو العلة فيبطئ األمر وهي واو علة فيكون الكون عن علتني الواو واألمر اإلهلي وهو 

لواو لو املأمور عن التكوين زمانا واحدا وهو قدر ظهور ا يبطءال شريك له وإذا جاز أن 
بقيت وال حتذف جلاز أن يبقى املأمور أكثر من ذلك فيكون أمر اهلل قاصرا فال تنفذ إرادته 
وهو نافذ اإلرادة فحذف الواو من كلمة احلضرة البد منه والسرعة البد منها فظهور الكون 
عن كلمة احلضرة بسرعة البد منه فظهر الكون فظهرت الواو يف الكون لتدل أهنا كانت يف 

وإمنا زالت ألمر عارض فعملت يف الغيب فظهرت يف الكون ملا ظهر  [40النحل:] َّ خس ُّٱ
قبل حذف الواو ليدل على أن الواو مل تعدم وإمنا غابت حلكمة ما   َّ خس ُّٱالكون بصورة 

بواوها الغيبية فظهر الكون على صورة كن وكن   َّ خس ُّٱذكرناه فليس الكون بزائد على 
علمه وعلمه ذاته فظهر العامل على صورته فخلق آدم على صورته  أمره وأمره كالمه وكالمه

فقبل األمساء اإلهلية وقد بينا ما فيه الكفاية للعاقل يف كلمة احلضرة واهلل يضرب األمثال 
 .لعباده

 يف الذكر بالتحميد
د احملمود مد ومحد احلاحلمد ثناء عام ما مل يقيده الناطق به بأمر وله ثالث مراتب مح

 فسه أو حيمدهن شيءلمد اومحد غريه له وما مث مرتبة رابعة يف احلمد مث يف احلمد مبا حينفسه 
ث هنا وأما د ثالمحمث  غريه تقسيمان إما أن حيمده بصفة فعل وإما أن حيمده بصفة تنزيه وما
 د:ا محمحد احلمد له فهو يف احلمدين بذاته إذ لو مل يكن ملا صح أن يكون هل

أحوووووووو أ  ووووووو  حوووووووو أالحوووووووو أ   ووووووودأال

 

أنلوووووووونأالأالحووووووووو أووووووووو أكوووووووو  أالحو وووووووو  

 

القسم الواحد أن حيمد مبا هو عليه وهو احلمد : مث إن احلمد على احملمود قسمان 
األعم والقسم الثاين أن حيمد على ما يكون منه وهو الشكر وهو األخص فاحنصرت أقسام 

يقول  فإن النيب  هىالتحميدات واحملامد وتعيني الكلمات اليت تدل على ما ذكرناه ال تتنا
ألن ما ال  ."ال أحصي ثناء عليك"وقال:  ."فأمحده مبحامد ال أعلمها اآلن" :يف املقام احملمود
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يتناهى ال يدخل يف الوجود وملا كان كل عني حامدة وحممودة يف العامل كلمات احلق 
الظاهر الظاهرة من نفس الرمحن ونفس الرمحن ظهور االسم الباطن واحلكم الغيب وهو 

والباطن رجعت إليه عواقب الثناء فال حامد إال اهلل وال حممود إال اهلل ومحد احلمد صفته ألن 
 :احلمد صفته وصفته عينه إذ ال يتكثر

أنالأ كوووووووووووووووجأه لزا وووووووووووووو أ  وووووووووووووو ل أ 

أ وووووووووووووووووووو أحوووووووووووووووووووو أ أإالأاإللووووووووووووووووووو 

 

أ حوووووووو أالحوووووووو أ ووووووونأ لووووووو يأإالأ ووووووون 

أنوحووووووووووووووووون  أ   وووووووووووووووو أالأطوووووووووووووووونا 

 

قصه ندر ما و بقنحو فقد محده ومن نقصه من ذلك شيئا فهفمن محد اهلل على هذا ال
هذا محده   ملنن اهللمفإن كنت حامد اهلل فلتحمده هبذا احلضور وهذا التصور فيكون اجلزاء 

 .عينه فافهم
 يف الذكر بالتهليل

قد أثبت لنفي فيت اهذا هو ذكر التوحيد بنفي ما سواه وما هو مث فإن مل يكن مث ونف
وهذا  اهلل فما عبد فيما عبد إال [23االسراء:] َّ من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ يقول فإن اهلل تعاىل

ه ما هو  فمنم اهللالتوحيد على ستة وثالثني أعين الواردة يف القرآن من حيث ما هو كال
و ال توحيده احد ولالو توحيد الواحد وهلذا يرى بعض العلماء اإلهليني إن اهلل هو الذي وحد

 وهو حيد اهللو تويه إنه واحد فوحدانيته أظهرت الواحد ومنه ما همل يكن مث من يقال ف
عاىل يف هذا تما له وفصل توحيد األلوهية ومنه ما هو توحيد اهلوية ولنذكر هذا كله يف هذا ال
 ثالثون موضعاستة و وهو التهليل من األمساء اإلهلية وال نزيد على ما ورد يف القرآن من ذلك

 صنافأذي جعل اهلل إجياد الكائنات عند حركاته من وهي عشر درجات الفلك ال
 هلل مما يكونن حق االثواملوجودات من عامل األرواح واألجسام والنور والظلمة فهذه الستة وث
العشر فيما كن فهو لقرآيف العامل من املوجودات فإهنا مما تكون يف عني التلفظ اإلنساين با

يل عشر فالتهل [1األعلى:] َّ زي ري ٰى ين ٱُّسقت السماء وهو املسمى األعلى من قوله 
 .كالذكر وهو زكاته ألنه حق اهلل فهو عشر ثالمثائة وستني درجة فمن ذل

 مم خم حم جم هل ملخل حل جل ُّٱ :: وهو قوله تعاىلفمن التوحيد
فهذا توحيد الواحد باالسم الرمحن الذي له النفس فبدأ به ألن النفس  [163البقرة:]َّجن

ال احلروف ما ظهرت الكلمات فنفى األلوهية عن كل أحد لواله ما ظهرت احلروف ولو 
وحده احلق تعاىل إال أحديته فأثبت األلوهية هلا باهلوية اليت أعاد على امسه الواحد وأول نعت 
نعته به الرمحن ألنه صاحب النفس ومسي مثل هذا الذكر هتليال من اإلهالل وهو رفع الصوت 
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نفس ظهر فيه  لصوت الذي هو النفس اخلارج به على كلأي إذا ذكر بال إله إال اهلل ارتفع ا
"أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهلل".  :غري هذه الكلمة وهلذا قال رسول اهلل 

وما قاهلا إال نيب ألنه ما خيرب عن احلق إال نيب فهو كالم احلق فارفع الكلمات كلمة ال إله إال 
منفي وإجياب وموجب واألربعة اإلهلية أصل وجود العامل اهلل وهي أربع كلمات نفي و

واألربعة الطبيعية أصل وجود األجسام واألربعة العناصر أصل وجود املولدات واألربعة 
األخالط أصل وجود احليوان واألربع احلقائق أصل وجود اإلنسان فاألربعة اإلهلية احلياة 

القول شرعا واألربع الطبيعة احلرارة والربودة والعلم واإلرادة والقول وهو عني القدرة عقال و
واليبوسة والرطوبة واألربعة العناصر األثري واهلواء واملاء والتراب واألربعة األخالط املرتان 
والدم والبلغم واألربع احلقائق اجلسم والتغذي واحلس والنطق فإذا قال العبد ال إله إال اهلل 

ائب احلق يف النطق فيذكره العامل واحلق بذكره وهذه على هذا التربيع كان لسان العامل ون
الكلمة اثنا عشر حرفا فقد استوعبت من هذا العدد بسائط أمساء األعداد وهي اثنا عشر 
ثالث عقود العشرات واملئني واآلالف ومن الواحد إىل التسعة مث بعد هذا يقع التركيب مبا ال 

م ما يتناهى وهو هذه االثنا عشر ما ال خيرجك عن هذه اآلحاد إىل ما ال يتناهى فقد ض
يتناهى وهو ما يتركب منها فال إله إال اهلل وإن احنصرت يف هذا العدد يف الوجود فجزاؤها ال 
يتناهى فبها وقع احلكم مبا ال يتناهى فبقاء الوجود الذي ال يلحقه عدم بكلمة التوحيد وهي 

ابتدأ به يف القرآن وجعله توحيد األحد ألن ال إله إال اهلل فهذا عمل نفس الرمحن فبها وهلذا 
 .عن الواحد احلق ظهر العامل

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱمن نفس الرمحن هو قوله  :ومن التوحيد
هذا توحيد االستماع وهو توحيد اإلنابة وقوى باجلمع إذ قد  [14-13طه:] َّ من  خن حن

حتقيق فاإلنية هي احلقيقة وملا كان وإن كلمة   َّ خم ُّٱقرئ وأنا اخترناك فكثر مث أفرد فقال 
حكم الكناية بالياء يؤثر يف صورة احلقيقة نظرت من يف الوجود على صورهتا فوجدت نونا 
من النونات فقالت هلا قين بنفسك من أجل كناية الياء لئال تؤثر يف صورة حقيقيت فيشهد 

ءت نون الوقاية فحالت بني الناظر والسامع التغيري يف احلقيقة أن الياء هي عني احلقيقة فجا
الياء ونون احلقيقة فأحدثت الياء الكسر يف النون اجملاورة هلا فسميت نون الوقاية ألهنا وقت 

ولو ال   َّ ىم مم خم ُّٱاحلقيقة بنفسها فبقيت احلقيقة على ما كانت عليه مل يلحقها تغيري فقال 
ري يف اآلن هو مقام جتليه يف الصور نون الوقاية لقال إين أنا اهلل فغريها وتغيري احلقيقة بالضم

يوم القيامة وما مث إال صورتان خاصة ال ثالثة هلما صورة تنكر وصورة تعرف ولو كان ما ال 
يتناهى من الصور فإهنا حمصورة يف هذا احلكم إما أن تنكر أو تعرف البد من ذلك فإذا قرئ 

ل التوحيد يصحبها إىل آخر كان أحق باآلية وأنسب وأنفى للتغيري فإنه ما زا  َّ مل خل ُّٱ
وإذا قرئ باجلمع ظهر التغري باالنتقال يف العني الواحدة من الكثري   َّ من ُّٱاآلية يف قوله 
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إىل الواحد فمساق اآلية يقوي وأنا اخترناك ألنه عدد أمورا تطلب أمساء خمتلفة فالبد من 
ور يف هذه الواقعة التغيري والتجلي يف كل صورة يدعى إليها وكان مجلة ما حتصل من الص

ملوسى على ما روى اثنيت عشرة ألف صورة يقول له يف كل صورة يا موسى ليتنبه موسى 
على أنه لو أقيم لصورة واحدة ال تسق الكالم ومل يقل يف كل كلمة يا موسى فاعلم ذلك 
 فإن هذا التوحيد يف هذه اآلية من أصعب ما يكون لقوله وأنا اخترناك فجمع مث أفرد مث عدد

فهذا توحيد اجلمع على كل قراءة غري أن قوله وأنا اخترناك قرأ هبا  ما كلم به موسى  
محزة على رب العزة يف املنام فقال له ربه وأنا اخترناك فهي قراءة برزخية فلهذا مجع ألنه جتل 

 صوري يف منام فالبد أن تكون القراءة هكذا فإذا أفردهتا بعد اجلمع فألحدية اجلمع ال غري.
 ىث نث  مث زثرث يت ىت نت مت زت ُّٱمن نفس الرمحن هو قوله  :ومن التوحيد

  ىم  ُّٱهذا توحيد الربكة ألنه يف السورة اليت ذكر فيها أنه أنزله يف  [8الدخان:] َّ يث
املوافقة ليلة النصف من شعبان املخصوصة  [1]القدر: َّ يئ ىئ ُّٱوهي  [3]الدخان: َّيم

 ىه مه جه ين ُّٱوهو قوله  [8]الدخان: َّرث يت ُّٱباآلجال وهلذا نعت هذا التوحيد بأنه 
أي حمكم فتظهر احلكم فيه اليت جاءت هبا الرسل اإلهليون ونطقت هبا  [4الدخان:] َّ يه

الكتب اإلهلية رمحة بعباد اهلل عامة وخاصة فكل موجود يدركها وما كل موجود يعلم من 
تلفة فأين نور أين صدرت فهي عامة احلكم خاصة العلم إذ كانت االستعدادات من القوابل خم

الشمس من نور السراج يف اإلضاءة ومع هذا فأخذ الشمس من السراج امسه وافتقر إليه مع 
كونه أضوأ منه وجعل نبيه يف هذا املقام سراجا منريا وبه ضرب اهلل املثل يف نوره الذي أنار 

يف  به السموات واألرض فمثل صفته بصفة املصباح مث ذكر ما أوقع به التشبيه مما ليس
الشمس من اإلمداد واالعتدال مع وجود االختالف بذكر الشجرة من التشاجر املوجود يف 
العامل الختالف األلسنة واأللوان اليت جعل اهلل فيها من اآليات يف خلقه وذكر املشكاة وما 
هي للشمس فلنور السموات واألرض الذي هو نور اهلل مشكاة يعرفها من وحده هبذا 

الذي هو توحيد الربكة ويف هذه املشكاة مصباح وهو عني النور الذي حتفظه  التوحيد املبارك
هذه املشكاة من اختالف األهواء وحكمها فيما يقع يف السرج من احلركة واالضطراب وإذا 
تقوت األهواء أدى إىل طفئ السرج كذلك يغيب احلق بني املتنازعني وخيفى وحيصل فيه 

حا رجالن فارتفعت فإهنا ال تقبل التنازع وملا كانت األنبياء ال احلرية ملا نزلت ليلة القدر تال
فال ينازع من  "عند نيب ال ينبغي تنازع" :قال  تأيت إال باحلق وهو النور املبني لذلك

فللنور اإلهلي زجاجة يعرفك هذا   َّمثُّٱعنده نور مث إن هلذا املصباح الذي ضرب به املثل 
س ذلك للشمس والزجاجة تشبه الكوكب الدري فإذا كان التوحيد ما هي تلك الزجاجة ولي

احملل الذي ظهر فيه املصباح مشبه بالكوكب الدري الذي هو الشمس فكيف يكون قدر 
 ويضيءأي يتوقد   َّ يل ُّٱالسراج يف املنزلة وهو صاحب املنزل مث قال يف هذا السراج إنه 



131 
 

هبا يقع التشبيه بالشجرة  فالبد للنور اإلهلي من حقيقة [35النور:] َّ  مس خس حس جس ُّٱ
كما جاء يف اختالف األمساء اإلهلية من الضار النافع واملعز املذل واحمليي املميت وأمساء التقابل 

فوصفها باالعتدال فلهذا كان السراج  [35النور:] َّ جض مص خص حص ُّٱمث إن هذه الشجرة 
فيكون حمفوظا عن املذكور الذي وقع به التشبيه هو السراج الذي يف املشكاة والزجاجة 

احلركة واالضطراب لكون الشجرة ال شرقية وال غربية فهذا كله ال يوجد يف غري السراج 
 والبد أن يعترب هذا كله يف النور اإلهلي.

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱمن نفس الرمحن هو قوله  :ومن التوحيد
عامل هلل الالك يد مهذا توحيد الوكالة وهو من توحيد اهلوية يف هذا التوح [9املزمل:]َّيث

ه ان ملا خلق لاإلنس تفرغاإلنساين مجيع ما خلقه له من منافعه وأمره أن يوكل اهلل يف ذلك لي
 وأين هذا املقام من [56الذاريات:] َّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱمن عبادة ربه يف قوله 

ذا فجعل اإلنفاق بأيديهم وامللك هلل ويف ه [7احلديد:] َّ ممام يل  ىل مل يك ُّٱقوله 
 قامني فامللكني املبافر ذي أمرهم به من اإلنفاق فيه أمرهم أن يتخذوه وكيال فال تنالقدر ال

لك ذوكل اهلل يف  أن ياهلل هلل واإلنفاق للعبد حبث األمر وما أطلق له يف ذلك ويف اإلنفاق أمر
بانت له أشرائع ل اللعلمه مبواضع اإلنفاق واملصارف اليت ترضي رب املال يف اإلنفاق فنز

فاق فيه باإلن لوكيلااملال فأنفق على بصرية بنظر الوكيل فمن أنفق فيما مل يأمره مصارف 
األصل  س حبكممفل له فإنه شيءفعلى املنفق قيمة ما استهلك من مال من استخلفه فيه وال 

هذا وتخلفه ن اسمفال حكم عليه فأعطاه هذا التوحيد رفع احلكم عنه فيما أتلف من مال 
اهلا مبينة ها بكمكرناذقرن الذي وصل إلينا وهو ستة وثالثون مقاما قد آخر هتليل ورد يف ال

دنه علما لا علمنا من رناه هبا ذكإهلية قرآنية ذكر اهلل هبا نفسه وأمرنا أن نذكره هبا فامتثلنا فلم
حلق فيتوىل  يد اوقع يففمنه بنا فهذا قد أدينا العشر الواجب علينا مكمال  وكان ذكرها رمحة

 .َّ مل يك ىك مك لك  اك  ُّٱ وقت اللقاء ورد األمانات إىل أهلها. تربيته إىل
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 البديع :االسم اإلهلي

 يف االسم اإلهلي البديع
كم ن فاحلرزخياهليان يف صورتني خمتلفتني واألمران بإإذا ظهر أمران  :فمن مراتبه

ة لى صورعزخ اإلهلي يف ذلك وهو أن ترى صورة احلق يف الربزخ وصورة امللك يف الرب
 احدة يفوؤيا رسيني كصورة موسى وهارون مثال أو ترى احلق يف صورة شخصني معا يف إن

ق ليس ا احلك إهنعامل الربزخ مثل أن ترى احلق يف صورة شاب وشيخ يف حال واحدة وال ش
ذه مداد إهلي هلإن هذا عة أغريه فحكم العلم من العلماء باهلل وأهل اجلود اإلهلي يف هذه الواق

م اإلهلي ن العلات مهر فيها احلق وأهل اجلود أيضا والفضالء أصحاب الزيادالصورة اليت ظ
أولون ويت [11الشورى:] َّمه جه ين ُّٱمع االسم البصري من األمساء اإلهلية يزيلون احلق بـ 

ملقامات رباب اأهلل االصورة مبا يليق هبا وما بقي من األمساء اإلهلية والطبقات من أهل 
 ندي.عألوىل هو اوا مبا يليق به والصورة صورة مبا يليق هبا والتحقيق يتركون احلق حق

 لمة اهللكونه كنيب من األنبياء كعيسى روح اهلل وكلمته يظهر حقا من  :مرتبة أخرى
ود من أهل أهل اجلوهلل وظهر ملكا من كونه روح اهلل فاحلكم يف هذه الواقعة عند العلماء با

لعلم وهم ن يف اراسخواحلق عن تلك الصورة وأما الاهلل يلحقون امللك بذلك النيب وينزهون 
 ور من العاملبل للصي أقأهل الزيادات ويوافقهم أيضا أهل اجلود اإلهلي يقولون اجلناب اإلهل

سيما يف  ا والولوهنفيلحقون بصورة ذلك النيب ويبقون صورة امللك على ما هي عليه ال يتأ
نه يسقط صري فإالب يسى وأما االسم اإلهليعيسى فإنه متثل ألمه بشرا سويا حني أعطاها ع

 صورة احلق من ذلك تنزيها ويبقى ما بقي على حاله.
ملك من املالئكة ظهر يف صورة حمسوسة وظهر يف مقام حق وقال أنا  :مرتبة أخرى

فحكم العلماء  [14طه:] َّ  خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱاحلق كما مسع موسى اخلطاب من الشجرة 
هلي يقولون يف الصورة احملسوسة إهنا ملك ويف مقام احلق أنه حق العارفون وأهل اجلود اإل

وأما أهل الزيادات من العلماء باهلل وأهل اجلود اإلهلي يوافقوهنم على حكمهم أيضا حيكمون 
على احلق بامللكية واالسم البصري اإلهلي يسقط حبكمه احلق من أجل ما دخله من التشبيه 

مجيع أهل اهلل يقولون ملا كان احلق يقبل الصور مل يبعد على ويبقى ما بقي على ما هو عليه و
الصور أن تدعى فيه وتقول أنا احلق فالذي يعتمد عليه يف هذه املسألة أن يعطي احلق من 
جهة الشرع حقه ال من جهة العقل ويعطي احلس حقه ويعطي امللك حقه ومع هذا فالبد 

مني خمافة االشتراك واحملقق ال يبايل فإنه قد عند غري احملققني أن يصحبوا التوحيد بني احلك
 عرف ما مث.
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ثالثة اء الإذا كانت إحدى الصورتني علوية واألخرى برزخية فاألمس :أخرىمرتبة 
ل ذي حق عطون كال ياجلامع والبصري والنافع يرفعون احلرج يف الصورة الربزخية وغريها و

لتشديد ايعطي  تارةفالعقل يف األمور  واعلم أن مجيع ما ذكرناه هو حكم حقه من الصورتني
 سب ماكم حبحفيها وتارة يعطي اليسر فيها وتارة يعطي كل ذي حق حقه فيكون يف كل 

هما يف ركب منتيما يتجلى له احلق فيه سواء كان ذلك يف اإلهليات أو يف الطبيعيات أو ف
 ت.اإلثباو واجلمع والفرق والفناء والبقاء والصحو والسكر والغيبة واحلضور واحمل

 إفصاح مبا هو األمر عليه
اعلم أن األمر حق وخلق وأنه وجود حمض مل يزل وال يزال وإمكان حمض مل يزل وال 
يزال وعدم حمض مل يزل وال يزال فالوجود احملض ال يقبل العدم أزال وأبدا والعدم احملض ال 

العدم لسبب أزال وأبدا يقبل الوجود أزال وأبدا واإلمكان احملض يقبل الوجود لسبب ويقبل 
فالوجود احملض هو اهلل ليس غريه والعدم احملض هو احملال وجوده ليس غريه واإلمكان احملض 
هو العامل ليس غريه ومرتبته بني الوجود احملض والعدم احملض فبما ينظر منه إىل العدم يقبل 

ومنه نور وهو النفس  العدم ومبا ينظر منه إىل الوجود يقبل الوجود فمنه ظلمة وهي الطبيعة
الرمحاين الذي يعطي الوجود هلذا املمكن فالعامل حامل وحممول فبما هو حامل هو صورة 
وجسم وفاعل ومبا هو حممول هو روح ومعىن ومنفعل فما من صورة حمسوسة أو خيالية أو 
معنوية إال وهلا تسوية من جانب احلق وتعديل كما يليق هبا ومبقامها وحاهلا وذلك قبل 
التركيب أعين اجتماعها مع احملمول الذي حتمله فإذا سواها الرب مبا شاءه من قول أو يد أو 
يدين أو أيد وما مث سوى هذه األربعة ألن الوجود على التربيع قام وعدله وهو التهيؤ 

 :     واالستعداد للتركيب واحلمل تسلمه الرمحن فوجه عليه نفسه وهو روح احلق يف قوله
وهو عني هذا النفس قبلته تلك الصورة واختلف  [29احلجر:]َّ خف  حف جف مغ جغ مع ُّٱ

قبول الصور حبسب االستعداد فإن كانت الصورة عنصرية واشتعلت فتيلتها بذلك النفس 
مسيت حيوانا عند ذلك االشتعال وإن مل يظهر هلا اشتعال وظهر هلا يف العني حركة وهي 

ال حركة أعين يف احلس وهي عنصرية مسيت عنصرية مسيت نباتا وإن مل يظهر هلا اشتعال و
معدنا ومجادا فإن كانت الصورة منفعلة عن حركة فلكية مسيت ركنا وهي على أربع مراتب 
مث انفعلت عن هذه األركان صورة مسواة معدلة مسيت مساء وهي على سبع طبقات فوجه 

كرها االميان الرمحن عز وجل نفسه على هذه الصور فحييت حياة ال يدركها احلس وال ين
وال النفس ولذلك مل يقبل االشتعال فكل موضع كان يف هذه السموات قبل االشتعال مسي 
جنما فظهرت النجوم وحتركت أفالكها هبا فكانت كاحليوان فيما اشتعل منها وكالنبات فيما 
حترك منها وإن كانت الصورة عن حركة معنوية وقوة عملية وتوجه نفسي مسيت جسما كال 

وكرسيا وفلكا فلك برج وفلك منازل وتوجه الرمحن بنفسه على هذه الصور فما قبل وعرشا 
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منها االشتعال مسي جنوما وهي له كاحلدق يف وجه اإلنسان وما مل يقبل االشتعال مسي فلكا 
فإن كانت الصورة عقلية انبعثت انبعاثا ذاتيا عن عقل جمرد تطلب باستعدادها ما حتمله توجه 

د تسويتها اليت سواها رهبا بنفسه فما اشتعل منها مسي نور علم وما حترك الرمحن عليها عن
منها ومل يشتعل مسي عمال والذات احلاملة هلاتني القوتني نفسا فإن كانت الصورة اإلهلية فال 
ختلو إما أن تكون جامعة فهي صورة اإلنسان أو غري جامعة فهي صورة العقل فإذا سوى 

ه وصور الصورة اإلنسانية بيديه توجه عليهما الرمحن بنفسه فنفخ الرب الصورة العقلية بأمر
فيهما روحا من أمره فأما صورة العقل فحملت يف تلك النفخة جبميع علوم الكون إىل يوم 

وأما صورة اإلنسان  أعطاه األولية يف الوجود اإلمكاينالقيامة وجعلها أصال لوجود العامل و
لك النفخة علم األمساء اإلهلية ومل حيملها صورة العقل األول املخلوق باليدين فحمل يف ت

ودار العامل فخرج على صورة احلق وفيه انتهى حكم النفس إذ ال أكمل من صورة احلق 
بني نور وظلمة وطبيعة وروح وغيب وشهادة وستر وكشف فما ويل  وظهر الوجود اإلمكاين

يل من مجيع ما ذكرناه العدم من مجيع ما ذكرناه الوجود احملض كان نورا وروحا وما و
احملض كان ظلمة وجسما وباجملموع يكون صورة فإن نظرت العامل من نفس الرمحن قلت 
           ليس إال اهلل وإن نظرت يف العامل من حيث ما هو مسوى ومعدل قلت املخلوقات

 [17األنفال:] َّ خن حن جن ُّٱمن كونك حقا  َّ  يم ىم ُّٱمن كونك خلقا  َّٱمم خم ُّٱ
احلق فبالنفس كان العامل كله متنفسا والنفس أظهره وهو للحق باطن وللخلق ظاهر ألنه 

فباطن احلق ظاهر اخللق وباطن اخللق ظاهر احلق وباجملموع حتقق الكون وبترك اجملموع قيل 
حق وخلق فاحلق للوجود احملض واخللق لإلمكان احملض فما ينعدم من العامل ويذهب من 

عدم وما يبقى منه وال يصح فيه عدم فمما يلي جانب الوجود وال صورته فمما يلي جانب ال
يزال األمران حاكمني على العامل دائما فاخللق جديد يف كل نفس دنيا وآخرة فنفس الرمحن 
ال يزال متوجها والطبيعة ال تزال تتكون صورا هلذا النفس حىت ال يتعطل األمر اإلهلي إذ ال 

ر حبسب االستعدادات لقبول النفس وهذا أبني ما يصح التعطيل فصور حتدث وصور تظه
 .َّ مل يك ىك مك لك  اك  ُّٱميكن يف إبداع العامل 
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 من هذا الباب يف االسم اإلهلي الباعث

يف الصور  وخ منهملنفوتوجهه على إجياد اللوح احملفوظ وهو النفس الكلية وهو الروح ا
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ ولهقة شاء من املسواة بعد كمال تعديلها فيهبها اهلل بذلك النفخ أية صور

د ى إجياتوجهه علوتوجهه على إجياد اهلاء من احلروف وهاء الكنايات و [8االنفطار:] َّ ىئ
 البطني من املنازل املقدرة.

   وجود أول مواعلم أن هذه النفس هي اللوح احملفوظ وهو أول موجود انبعاثي
هلل اه إىل ه وجهلي والسبب فلوجد عند سبب وهو العقل األول وهو موجود عن األمر اإل

 اء كانه سوخاص عن ذلك الوجه قبل الوجود وهو وكل موجود يف العامل له ذلك الوج
فاألسباب  نسبية نويةواعلم أن األسباب منها خلقية ومنها مع لوجوده سبب خملوق أو مل يكن

جه كان وأي ا ببة ماخللقية كوجود خملوق ما على تقدم وجود خملوق قبله له إىل وجوده نس
بب وقد ليس بسال فإما بنسبة فعلية أو بنسبة خباصية البد من ذلك وحينئذ يكون سببا وإ

بب يف سفالسؤال  [186البقرة:] َّ خف حف جف ُّٱيكون ذلك األثر يف غري خملوق كقوله 
 من خن حن جن يم ىم ُّٱوجود اإلجابة كان اجمليب ما كان ومن هذه احلقيقة نزل قوله تعاىل 

 أي أحدثت بعض هذه األمور السؤاالت. [2األنبياء:] َّ ىن
وأما السبب املعنوي فهو من جهة املسبب بفتح الباء اسم مفعول ومن املسبب اسم 
فاعل فمن جهة املسبب اسم املفعول استعداده لقبول األثر فيه إذ لو مل يكن فيه استعداد ملا 

فله استعداد يف قبول  وقع فيه األثر فذلك االستعداد أمنع من احملال فما يكون ومع هذا
الفرض فيه فلهذا نفرض احملال يف بعض املسائل وإن كان ال يقبل الوجود لنستخرج من ذلك 
الفرض علما مل يكن عندنا فلو ال استعداده لقبول الفرض ما متكن للعقل أن يفرضه فاملمكن 

            :أقبل لعني الوجود والسبب الذي من جهة املسبب اسم فاعل فما ذكر اهلل تعاىل
فأثبت اإلرادة والتعلق  [40النحل:] َّ مض خض ُّٱفأثبت عينه وقوله  [40النحل:]َّ جض مصٱٱُّ

باملراد فالبد من هذا شأنه أن يكون عاملا حيا له اقتدار على ما يريد تكوينه فهذه كلها 
استعدادات نسبية معنوية إال العني الذي هو املسبب فإنه سبب وجودي ال يكون علة لكن 

رط والبد وملا خلق اهلل هذا العقل األول قلما طلب حبقيقته موضع أثر لكتابته فيه لكونه هو ش
قلما فانبعث من هذا الطلب اللوح احملفوظ وهو النفس فلهذا كانت أول موجود انبعاثي ملا 
انبعثت من الطلب القائم بالقلم ومل يكن يف القوة العقلية االستقالل بوجود هذا اللوح فتأيد 

لقى العقل إليها مجيع ما أسم الباعث وبالوجه اخلاص الذي انبعثت عنه هذي النفس فباال
عنده إىل يوم القيامة مسطرا منظوما وهو موجود ثالث بني اللوح والقلم مرتبته وبعد اللوح 
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وجوده وجعل اهلل يف القلم اإللقاء ملا خلق فيه وجعل يف اللوح القبول ملا يلقى إليه فكان ما 
ه وما ضمه اللوح من الكلمات املخلوقة يف ذات القلم واللوح بعد فراغه من الكتابة ألقى إلي

مائيت ألف آية وتسعا وستني ألف آية ومائيت آية وهو ما يكون يف اخللق إىل يوم القيامة من 
جهة ما تلقيه النفس يف العامل عند األسباب وأما ما يكون من الوجوه اخلاصة اإلهلية يف 

لك حيدث وقت وجوده ال علم لغري اهلل به وال وجود له إال يف علم اهلل وهذا املوجودات فذ
مجيع ما حصله العقل من النفس الرمحاين من حيث ما كلمه به ربه تعاىل كما كلم موسى 
ربه باثنيت عشرة ألف كلمة يف كل كلمة يقول له يا موسى وصورة التلقي اإلهلي للعقل جتل 

ومن هذا املقام جعل اهلل بني الزوجني املودة والرمحة  واملتجلي له رمحاين عن حمبة من املتجلي
 يف ىف يث ىث نث ُّٱليسكن إليها وجعل الزوجة خملوقة من عني الزوج ونفسه كما قال 

أي عالمة  [21الروم:] َّ زن رن مم ام  يلىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق
سان إذا فيعلمون أنه احلق وفائدة هذا التفكر أن اإلن [21الروم:] َّ نن من ُّٱودليال 

تزوج باملرأة ووجد السكون إليها وجعل اهلل بينهما املودة والرمحة علم أن اهلل يريد التحامهما 
فإذا ارتفع السكون من أحدمها إىل صاحبه أو منهما وزالت املودة وهي ثبوت هذا السكون 
 وهبذا مسي احلب ودا لثبوته وتسمى بالودود لثبوت حبه من أحب من عباده وزالت الرمحة

من بينهما أو من أحدمها بصاحبه فأعرض عنه فيعلم أن اهلل قد أراد طالقهما فيبادر لذلك 
فيفوز عند اهلل هبذا املقام فإن جل وعاند حيرم القرب اإلهلي فإن احلضرة اإلهلية ال تقبل اللجاج 

إن اهلل واملعاندة وقد ثبت يف الشرع ما ثبت وما يعرف ما قلناه إال أهل التفكر من عباد اهلل ف
ومنه  ما جعله آية إال هلم فجعل سبحانه سبب حصول هذه العلوم يف ذات العقل التجلي

تلقى ذلك وكان سبب التجلي احلب فإنه أصل سبب وجود العامل والسماع سبب كونه وقد 
 بينا هذا يف باب السماع واحملبة.

وجود عن وأما صورة تلقي النفس ما عندها من العلوم فهو على وجهني هي وكل م
سبب وخيتلف باختالف تنوع األسباب الوجه الواحد إذا كان التلقي لكل موجود عند سبب 
من وجهه اخلاص به فال يكون إال عن جتل إهلي سواء علمه املتجلي له أو مل يعلمه فإن علمه 
 كان من العلماء باهلل وإن مل يعلمه كان من أهل العناية وهو ال يشعر إنه معتىن به فإن أكثر

الناس ال يعلمون حديث هذا الوجه اخلاص وال يعرفونه فإنه علم خاص ال يعطيه اهلل إال ملن 
وأما الوجه اآلخر من التلقي فهو ما يستفيده من السبب  اختصه واصطنعه لنفسه من عباده

وال حتصى طرقه فإن األسباب خمتلفة فأين سببية العقل فيما يظهر على النفس من توجهه 
سببية السماء فيما يظهر على األرض من النبات من توجهها عليها مبا تلقيه من وتلقيها من 

الغيث فيها وتلقيها لذلك ولكل حركة فلكية ونظر كوكب يف العامل العلوي وإمداد الطبيعة 
كل ذلك أسباب لوجود زهرة تظهر على وجه األرض أين هذا من توجه سببية العقل فلهذا 
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وهنا منحصرة يف نفس األمر فمن النفس إىل آخر ركن يف العامل قلنا ما تنحصر أسبابه مع ك
وبعض املولدات ما بني النفس وآخر ركن من األفالك والكواكب واحلركات يف وجود عني 
تلك الزهرة والورقة أثر وحكم عن أمر إهلي قد يعلمه السبب احلادث وقد ال يعلمه وهي 

الدرس على اجلماعة فهذا من األسباب أسباب ذاتية كلها ومنها عرضية كإلقاء املدرس 
العرضية وهو كل ما كان للسبب فيه إرادة وما عدا ذلك فهو ذايت فالعالقة اليت بني األسباب 

 واملسببات ال تنقطع فإهنا احلافظة لكون هذا سببا وهذا مسببا عنه.
مزة عد اهلهلاء بود اوملا أوجد اهلل هذه النفس الكلية من نفس الرمحن بعد العقل كوج

ية محاين نفس كلفس الرالن أو اهلمزة بعد اهلاء يف النفس اإلنساين املخلوق على الصورة فهو يف
ها ن أوجدلى معويف النفس اإلنساين هاء وضمري وكناية فهي تعود من حيث ما هي ضمري 

ول ول وليس األطلب األيإنه ففإهنا عني الداللة عليه فافهم فإن الداللة ال تكون إال يف الثاين 
وهو الثاين  ."رف ربهمن عرف نفسه ع" :يطلب الثاين حبكم الداللة وهلذا قال رسول اهلل 

الداللة  فنزهه عن [97آل عمران:] َّ  جس مخ جخ مح جح ُّٱفإنه موضع الداللة وقال يف األول 
فهو غين عن  ."معه يءشكان اهلل وال " :وهلذا ال يصح أن يكون علة وإليه الداللة بقوله 

ة كواكب البطيئري والجلوااة ويف هذه الرتبة أوجد اهلل البطني من املنازل اليت تنزهلا الدالل
ر أعيان ية تظهلعلمااحلركة وأعطى اهلل هذه النفس قوتني قوة علمية وقوة عملية فبالقوة 

القدر هلذا ولقضاء ون االصور وبالقوة العلمية تعلم املقادير واألوزان ومن الوجه اخلاص يك
رف إال مما ال بع لقدرف ذلك إال بعد وقوعه إال من عرفه اهلل بذلك فحكم القضاء واوال يعر

ل صورة يف إىل ك لنفسذكرناه خبالف املقادير واألوزان فإن ذلك يف علم النفس ونسبة هذه ا
ليت هي اداهتا تعداالعامل نسبة واحدة من غري تفاضل إال أن الصور تقبل من ذلك حبسب اس

 .لعقلايظهر التفاضل وأما هناك فال تفاضل إال بينها وبني عليا يف ذاهتا ف
آليات يف اين كالرمحوملا بينت لك حصر اآليات يف الكالم اإلهلي الظاهرة يف النفس ا

ات وتفصل ك اآليع تلالقرآن العزيز ويف الكتب املنزلة والصحف املرسلة فإن هلا سورا جتم
آليات كما ا ياتله املعلومة اجلامعة لآلبعضها من بعض كما جاءت سور القرآن وهي مناز

سور فاين جامعات للكلمات كما الكلمات جامعة للحروف كما هي احلروف ظروف املع
 :هذه اآليات عشر سور من غري زيادة وال نقصان فمنها

سورة األصل وهي السورة اليت تتضمن كل آية تدل على عني قائمة بنفسها يف العامل 
الثانية سورة احملمول وهي تتضمن كل آية تدل على عني ال تقوم السورة  ،احلاملة غريها

بنفسها بل تفتقر إىل حمل وعني يظهر وجودها بذلك احملل وقد تكون تلك العني الزمة وقد 
والرابعة سورة  ،والسورة الثالثة سورة الدهر ،تكون عرضية على قدر ما تعطيه حقيقتها
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العماء واألصل الثاين ظرفية العرش فاألول ظرفية وله أصالن األصل األول ظرفية  ،االستواء
والسورة السادسة سورة  ،والسورة اخلامسة سورة األحوال ،املعاين والثاين ظرفية السور

والسورة الثامنة سورة التوصيل واألحكام والعبارات  ،والسورة السابعة سورة النسب ،املقدار
خاطبني وهو نطق العامل وقول كل قائل وهي واإلشارات واإلمياء وما يقع به اإلفهام بني امل

األمساء اإلهلية اليت علم اهلل آدم فمنها ما كانت املالئكة تعلمه وما اختص آدم إال بالكل وما 
 ،والسورة التاسعة سورة اآلثار الوجودية ،عرض من املسميات إال ما كانت املالئكة جتهله

فهذه عشر تتضمن هذه  .اإلهلية والكونيةوالسورة العاشرة سورة الكائنات وهي االنفعاالت 
اآليات فمن علمها كشفا علم احلق واخللق ومن علمها داللة مل يكمل يف علمها كمال 
أصحاب الكشف وال تقل هذا رمز بل هذا كله تصريح وإيضاح يعرفه كل عاقل إذا حقق 

ية هي اليت النظر فيه أن اآليات كلها حمصورة يف هذه السور قدميا وحديثا والنفس الكل
ظهرت عنها معرفة هذه السور ألهنا كانت حمل إلقاء القلم اإلهلي إليها فهي أول منكوح 
لناكح كوين وكل ما دوهنا فهو من عامل التولد العقل أبوه والنفس أمه فافهم وال تلحق مبن 

 جن يم ىم ُّٱوهم الذين أعرضوا عن كل  [15ق:] َّ هل مل خل حل ُّٱقال اهلل فيهم إهنم لفي 
 :وقد قلنا يف مرتبتنا يف هذا[ 2]األنبياء:  َّ ىن من خن حن

أك وووووووووووووووو أ وووووووووووووووودأخلوووووووووووووووو أ   وووووووووووووووو 

أنك ووووووووووووووو أوووووووووووووووو أح ووووووووووووووو أحهووووووووووووووود

أاووووووووووووووووووووو ك اأاوووووووووووووووووووووك أوحووووووووووووووووووووو 

أ ر ووووووووووووووووووووووو أناحووووووووووووووووووووووو أنر ووووووووووووووووووووووود

أ وووووووووووووووووووووو أ   ووووووووووووووووووووووءأالوووووووووووووووووووووو     

أا  ووووووووووووووووووووووءأالل وووووووووووووووووووووو أ  وووووووووووووووووووووود

أكوووووووووووووووجأطووووووووووووووو  أ ووووووووووووووودأ   فووووووووووووووود

أنا  ووووووووووووووووووووجأالل وووووووووووووووووووو أح وووووووووووووووووووود

 

أكوووووووووووووووووجأ ووووووووووووووووون أ ووووووووووووووووودأوز ووووووووووووووووو  

أهوووووووووووووووووووووو  أن وووووووووووووووووووووو أنن وووووووووووووووووووووون 

أر  ووووووووووووووووجأ ووووووووووووووووجأووووووووووووووووو أوز وووووووووووووووو 

أ ووووووووووووووووودأن ووووووووووووووووون  أناووووووووووووووووو ن  

أ ووووووووووووووووووووودأو ووووووووووووووووووووو زجأالطووووووووووووووووووووو ن 

أ هأال وووووووووووووووووووو ن  وووووووووووووووووووودأو وووووووووووووووووووو 

أ ووووووووووووووووودأ هووووووووووووووووون دأن وووووووووووووووووو ن  

أ وووووووووووووووووودأاطووووووووووووووووووو أ أالوووووووووووووووووون ن 
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 يف االسم اإلهلي الباطن

قائق حربع أوتوجهه على خلق الطبيعة وما تعطيه من أنفاس العامل وحصرها يف 
ل يا من املنازد الثرإجياوافتراقها واجتماعها وتوجهها على إجياد العني املهملة من احلروف و

 املقدرة.
 لة الوجود غريي معقول وه املرتبة الثالثة عندنا من وجود العقل األواعلم أن الطبيعة يف

 شيءر الن تقديملزم يموجودة العني فمعىن قولنا خملوقة أي مقدرة ألن اخللق التقدير وما 
 :وجوده قال الشاعر

أنأل ووووووووووووو أ وووووووووووووو  أوووووووووووووو أخلفووووووووووووو 

 

أنه ووووووضأال وووووو يأ خلوووووو ألوووووو أالأ ووووووو   

 

لرباعي فإن الرباعي ال يقال إال يف معرض وهو من الثالثي ألنه قصد املدح وليس من ا
الذم واهلجاء فما كل من قدر أمرا أوجده ومن هذه احلقيقة اإلهلية ظهر يف الوجود النظري 
عند العلماء فرض احملال يف العلوم فهو يقدر ما ال يصح وجوده وقد يقدر ما يصح وجوده 

 يفعله وأنت أيها امللك ما وال يوجد وكذلك قال هذا العريب وبعض الناس يعد باخلري وال
ترى مصلحة إال وتفعلها فاخلالق له معنيان املقدر واملوجد فمن خلق فقد قدر أو أوجد فقدر 
سبحانه مرتبة الطبيعة أنه لو كان هلا وجود لكان دون النفس فهي وإن مل تكن موجودة العني 

اإلهلية تعلم  كاألمساءة فهي مشهودة للحق وهلذا ميزها وعني مرتبتها وهي للكائنات الطبيعي
وتعقل وتظهر آثارها وال جتهل وال عني هلا مجلة واحدة من خارج كذلك الطبيعة تعطي ما 
يف قوهتا من الصور احلسية املضافة إليها الوجودية وال وجود هلا من خارج فما أعجب 

يف  مرتبتها وما أعلى أثرها فهي ذات معقولة جمموع أربع حقائق يسمى أثر هذه األربع
األجسام املخلوقة الطبيعية حرارة ويبوسة وبرودة ورطوبة وهذه آثار الطبيعة يف األجسام ال 
عينها كاحلياة والعلم واإلرادة والقول يف النسب اإلهلية وما يف الوجود العيين سوى ذات 

قول ينظر واحدة فاحلياة تنظر إىل احلرارة والعلم ينظر إىل الربودة واإلرادة تنظر إىل اليبوسة وال
فهو يقبل اللني واخلشونة  [44طه:] َّ  هئ مئ خئ حئ ُّٱإىل الرطوبة وهلذا وصفه باللني فقال 

فعلمت  وقال وجدت برد أنامله [159آل عمران:]َّ ّٰ  ِّ ُّ ُّٱواإلرادة يبوسة فإنه يقول 
 فلهذا جعلنا العلم للربودة يف الطبيعة وكذلك احلياة للحرارة فإن احلي الطبيعي البد من وجود

وأما الذي تعطيه من أنفاس العامل فهو ما تقع به احلياة يف األجسام الطبيعية من منو  احلرارة فيه
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وحس ال غري ذلك وكل نفس غري هذا فما هو من الطبيعة بل علته أمر آخر وهي احلياة 
 العقلية حياة العلم وهي عني النور اإلهلي والنفس الرمحاين.

رمحن انت للذا كإاحلقيقة الوجودية ال يكون إال  مث لتعلم أن مسمى النفس من هذه
كون عند ذلك تض فال لنقيوما مياثله من األمساء اإلهلية وقد تكون حقيقة ألمساء أخر تقتضي ا

خاص  اعتبارسا بنفسا من التنفيس يف حق ذلك الكائن منه فهو وإن كان حقيقة فكونه نف
 حلرج وإما يفضيق وان اللكائنات ما جيده ميقع به التنفيس إما يف حق من ينفس اهلل عنه من ا

ن حياة بارة عهو عفحق من هو صفته من حيث نفوذ إرادته وأما إذا مل ينظر من هذه اجلهة 
ملوت به اه اسم ه فيمن وصف به من حيث حقيقته ال غري أال ترى النفس احليواين يرفع وجود

كون رقا فيت مفإذ كان املومسي نفسا فإن املوت صفة مكروهة من حيث األلفة املعهودة 
ون اسم لك ويكند ذعمكروها عنده فإذا نظر من يلقاه يف ذلك املوت وهو اهلل فيكون حتفة 

حلروف اا من ان هلالنفس به أحق يف هذا الشهود وملا كان هلا وجود أعيان الصور هلذا ك
ن مور الطبيعية للصوح ا رالعني املهملة ألن الصورة الطبيعية ال روح هلا من حيث الطبيعة وإهن

ع الثة وهي أرببة الثملرتاالروح اإلهلي وكان هلا وجود الثريا وهي سبع كواكب ألن الطبيعة يف 
 ما كانكجنم أحقائق كما تقدم فكان من اجملموع سبعة وظهرت عنها الثريا وهي سبعة 
 ب صدور سبيفللعقل ثالث نسب ووجوه فوجدت عنه الكثرة اليت ذكرها بعض أهل النظر 

قل يف ذلك ثل العمنفس الكثرة عن العقل األول مع كونه واحدا فكان الشرطني ثالثة أجنم وال
ن ن الشرطني وعمثانية ة الفكان البطني ثالثة أجنم ومن كون النفس ثانية كان البطني يف املرتب

 أليام أيامسبعة اا الهذه السبعة اليت ظهرت يف الطبيعة ظهرت املسبعات يف العامل وهي أيض
القمر يف  لبارحةاريت اجلمعة اعترب ذلك حممد بن سريين رمحه اهلل جاءته امرأة فقالت له أ

ا من رب فإن الثريبعة أقسبعد والثريا فقال أنا قمر هذا الزمان يف هذه البلدة والثريا سبعة أجنم 
سألة ه املقيد هذنا أأالثرى وهو اسم لألرض فمات إىل سبعة أيام فانظر ما أعجب هذا وبينا 

ها ها ذيلت عنفحسر من الكالم يف الطبيعة إذ غفوت فرأيت أمي وعليها ثياب بيض حسنة
ه وهي فسترت أمي إىل أن بد إىل فرجها فنظرت إليه مث قلت ال حيل يل أن أنظر إىل فرج

لفاظ ه بأتضحك فوجدت نفسي قد كشفت يف هذه املسألة وجها ينبغي أن يستر فسترت
لذي لوجه الك اى هذه الواقعة فكانت أمي الطبيعة والفرج ذحسنة بعد كشفه قبل إن أر

ره سن ستض احلينبغي ستره والكشف إظهاره يف هذا الفصل والتغطية بذلك الثوب األبي
 بألفاظ وعبارات حسنة.
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 االسم اإلهلي اآلخر

 يف االسم اإلهلي اآلخر
ه هذا يشب وتوجهه على خلق اجلوهر اهلبائي الذي ظهرت فيه صور األجسام وما

اد الدبران ف وإجيحلرواجلوهر يف عامل املركبات وتوجهه على إجياد حرف احلاء املهملة من ا
 من املنازل.

هو معقول فلصورة اهره اعلم أن هذا اجلوهر مثل الطبيعة ال عني له يف الوجود وإمنا تظ
 ء املهملة يفو احلاما هكغري موجود الوجود العيين وهو يف املرتبة الرابعة من مراتب الوجود 
ية يف القول رة لفظه صولاملرتبة الرابعة من خمارج احلروف يف النفس اإلنساين غري أن احلرف 

به  ي اختصالذ حمسوسة للسمع وليس هلذا اجلوهر اهلبائي مثل هذا الوجود وهذا االسم
كره سمع بذإنه يفوأما حنن فنسميه العنقاء  كرم اهلل وجههمنقول عن علي بن أيب طالب 

 أن كون احلق بة كماضرويعقل وال وجود له يف العني وال يعرف على احلقيقة إال باألمثلة املو
  :    لملثل فقامل يعرف حبقيقته وإمنا عرفنا احلق به بضرب ا [35النور:] َّجب  هئ مئ ُّٱ
ر ه به نواآلية فذكر األمور اليت تنبغي للمصباح املشب [35النور:] َّ هب مب خب ُّٱ

الصور و  َّ  هئ  ُّٱالذي أنارت به العقول العلوية وهو قوله  السموات واألرض وهو
ملضروب وهو ملثل اال باكذلك هذا املعقول اهلبائي ال يعرف إ  َّجبُّٱالطبيعية وهو قوله 

يه احلكماء ه وتسمقيقتكل أمر يقبل بذاته الصور املختلفة اليت تليق به وهو يف كل صورة حب
ا ل غريهم وإمن أقوار واللسنا ممن حيكى أقواهلم يف أماهليوىل وهي مسألة خمتلف فيها عندهم و

سئل اجلنيد  وم كماالق نورد يف كتابنا ومجيع كتبنا ما يعطيه الكشف وميليه احلق هذا طريقة
وابا آخر جفقال  همناعن التوحيد فأجاب بكالم مل يفهم عنه فقيل له أعد اجلواب فإنا ما ف

نت أجريه كال إن ه فقه علينا حىت ننظر فيه ونعلمفقيل له وهذا أغمض علينا من األول فأمل
تلف ضيه وقته وخيا يقتيه ممفأنا أمليه أشار إىل أنه ال تعمل له فيه وإمنا هو حبسب ما يلقى إل

جود وإمنا يف الو شيء ومن علم االتساع اإلهلي علم أنه ال يتكرر اإللقاء باختالف األوقات
 ما هو شيءال ا ومثلياهنان ما مضى وهي أمثاهلا ال أعوجود األمثال يف الصور يتخيل أهنا أعي

 عينه.
واعلم أن هذا املعقول الرابع من وجود العقل فيه تظهر العني اليت تقبل حكم الطبيعة 
وهو اجلسم الكل الذي يقبل اللطيف والكثيف والكدر والشفاف وهو الذي يأيت ذكره يف 

مرتبته بأهنا الرابعة من حيث نظرنا إىل قبوله  الفصل الثاين بعد هذا وهذا املعقول إمنا قيدنا
صورة اجلسم خاصة وإمنا بالنظر إىل حقيقته فليست هذه مرتبته وال ذلك االسم امسه وإمنا 
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امسه الذي يليق به احلقيقة الكلية اليت هي روح كل حق ومىت خلى عنها حق فليس حقا وهلذا 
اإلحاطة إذا تعرى عن القرائن . فجاء باللفظ الذي يقتضي "لكل حق حقيقة" :قال 

املقيدة وهو لفظة كل كمفهوم العلم واحلياة واإلرادة فهي معقولة واحدة يف احلقيقة فإذا 
نسب إليها أمر خاص لنسبة خاصة حدث هلا اسم مث إنه إذا نسب ذلك األمر اخلاص إىل 

ما تقتضيه  ذات معلومة الوجود وإن مل يعلم حقيقتها فنسب إليها ذلك األمر اخلاص حبسب
تلك الذات املعينة فإن اتصفت تلك الذات بالقدم اتصف هذا األمر بالقدم وإن اتصفت 
باحلدوث اتصف هذا األمر باحلدوث واألمر يف نفسه ال يتصف بالوجود إذ ال عني له وال 
بالعدم ألنه معقول وال باحلدوث ألن القدمي ال يقبل االتصاف به والقدمي ال يصح أن يكون 

لحوادث وال يوصف بالقدم ألن احلادث يقبل االتصاف به واحلادث ال يوصف بالقدمي حمال ل
وال يصح أن يكون القدمي حاال يف احملدث فهو ال قدمي وال حادث فإذا اتصف به احلادث 
مسي حادثا وإذا اتصف به القدمي مسي قدميا وهو قدمي يف القدمي حقيقة وحادث يف احملدث 

كل متصف به كالعلم يتصف به احلق واخللق فيقال يف علم احلق إنه  حقيقة ألنه بذاته يقابل
قدمي فإن املوصوف به قدمي فعلمه باملعلومات قدمي ال أول له ويقال يف علم اخللق إنه حمدث 
فإن املوصوف به مل يكن مث كان فصفته مثله إذ ما ظهر حكمها فيه إال بعد وجود عينه فهو 

يتغري عن حقيقته بالنسبة إىل نفسه وهو يف كل ذات حبقيقته حادث مثله والعلم يف نفسه ال 
وعينه وما له عني وجودية سوى عني املوصوف فهو على أصله معقول ال موجود ومثاله يف 
احلس البياض يف كل أبيض والسواد يف كل أسود هذا يف األلوان وكذلك يف األشكال التربيع 

ني يف كل مثمن والشكل بذاته يف كل متشكل يف كل مربع واالستدارة يف كل مستدير والتثم
وهو على حقيقته من املعقولية والذي وقع عليه احلس إمنا هو املتشكل ال الشكل والشكل 
معقول إذ لو كان املتشكل عني الشكل مل يظهر يف متشكل مثله ومعلوم أن هذا املتشكل 

ف احلق واخللق هبا فهي ليس هو املتشكل اآلخر فهذا مثل مضروب للحقائق الكلية اليت اتص
للحق أمساء وهي للخلق أكوان فكذلك هذا املعقول الرابع لصور الطبيعة يقبل الصور جبوهره 
وهو على أصله يف املعقولية واملدرك الصورة ال غريها وال تقوم الصورة إال يف هذا املعقول 

ظر إىل صورته فما من موجود إال وهو معقول بالنظر إىل ما ظهرت فيه صورته موجود بالن
أال ترى احلق تعاىل ما تسمى باسم وال وصف نفسه بصفة ثبوتية إال واخللق يتصف هبا 

ما تعطيه حقيقة املوصوف وإمنا تقدمت يف احلق لتقدم احلق وينسب إىل كل موصوف حبسب 
اخللق يف الوجود فيقال يف احلق إنه ذات يوصف بأنه حي  لتأخربالوجود وتأخرت يف اخللق 

ادر مريد متكلم مسيع بصري ويقال يف اإلنسان املخلوق إنه حي عامل قادر متكلم مسيع عامل ق
بصري بال خالف من أحد والعلم يف احلقيقة والكالم ومجيع الصفات على حقيقة واحدة يف 
العقل مث ال ينكر اخلالف بينهم يف احلكم فإن أثر القدرة خيالف أثر غريها من الصفات 
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واحدة مث حقيقة الصفة الواحدة واحدة من حيث ذاهتا مث خيتلف  وهكذا كل صفة والعني
حدها بالنسبة إىل اختصاص احلق هبا وإىل اتصاف اخللق هبا وهذه احلقيقة ال تزال معقولة أبدا 

 :ال يقدر العقل على إنكارها وال يزال حكمها موجودا ظاهرا يف كل موجود
أ كوووووووووووووجأون ووووووووووووون أل ووووووووووووو أ ووووووووووووون  أ

أ حكو ووووووووووو ألووووووووووو يأطووووووووووون أذا  ووووووووووو 

أوووووووووووءأاأل وووووووووو ا أ وووووووووودأن ووووووووووو     

 

أ  وووووووووووو أنالأ وووووووووووون  أ وووووووووووودأذا  وووووووووووو  

أنذلووووووووووووو أالحكووووووووووووو أوووووووووووووو أآ    ووووووووووووو 

أ  و  ووووووووووووو أ ووووووووووووودأ ووووووووووووو  أإله   ووووووووووووو 
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 يف االسم إهلي الشكور وتوجهه

على إجياد الكرسي والقدمني ومن احلروف حرف الكاف ومن املنازل النثرة قال تعاىل 
ه لغة إال أنه قال بعض أهل املعاين يريد العلم ونقلو [255البقرة:] َّجك مق حق مف ُّٱ

يف هذه اآلية ليس إال جسم حمسوس هو يف العرش كحلقة ملقاة يف فالة إال أنه كالعرش ال 
حركة فيه ومن هذا الكرسي تنقسم الكلمة اإلهلية إىل حكم وخرب وهو للقدمني الواردين يف 

رفية اخلرب كالعرش الستواء الرمحن وله مالئكة قائمون به ال يعرفون إال الرب تعاىل فإن ظ
العماء للرب والعرش للرمحن والكرسي لضمري الكناية عن اهلل تعاىل وهذه الثالثة األمساء هي 
أمهات األمساء وإذا تتبعت القرآن العزيز وجدت هذه األمساء الثالثة اهلل والرب والرمحن دائرة 

إال فيه وله ما بني مساء ومساء كرسي سوى هذا الكرسي األعظم ومسي منسوبا أي ال يعقل 
هكذا خبالف غريه من املوجودات ومن هنا كان للرب الذي ال يعقل إال مضافا وغريه الذي 
هو االسم اهلل والرمحن قد ورد غري مضاف إال الرب فال يرد حيث ورد إال مضافا فإنه يطلب 

 ،                  [5الصافات:]َّ ىن من ُّٱ [26الشعراء:]َّ  زث رث يت ُّٱاملربوب بذاته 
فأثرت هذه احلقيقة يف املرتبة املكانية الذي هو الكرسي فورد منسوبا  [9مل:املز]َّىت نت ُّٱ

والنسبة إضافة وجاء يف الدرجة الثالثة وهي أول األفراد وملا كان الرب الثابت فكذلك 
الكرسي حكم عليه االسم اإلهلي بالثبوت فالثبوت أيضا املوصوف به العرش يؤذن بأن االسم 

 [156األعراف:] َّ ىيمي خي حي  جي  ُّٱما حيوي عليه وهو قوله  الرمحن ثابت احلكم يف كل
فمآل الكل إىل الرمحة وإن ختلل األمر آالم وعذاب وعلل وأمراض مع حكم االسم الرمحن 
فإمنا هي أعراض عرضت يف األكوان دنيا وآخرة من أجل أن الرمحن له األمساء احلسىن ومن 

لعامل ما ال تقتضيه الرمحة ولكن لعوارض ويف األمساء الضار واملذل واملميت فلهذا ظهر يف ا
طي تلك العوارض رمحة ولو مل يكن إال تضاعف النعيم والراحة عقيب زوال حكمه وهلذا 
قيل أحلى من األمن عند اخلائف الوجل فما تعرف لذات النعم إال بأضدادها فوضعت القتناء 

لدليل املوصل إىل مدلوله ذوقا العلوم اليت فيها شرف اإلنسان فكانت كالطريق املوصلة أو ا
وحصول العلم باألذواق أمت منه بطريق اخلرب أال ترى احلق وصف نفسه على ألسنة رسله 
بالغضب والرضاء ومن هاتني احلقيقتني ظهر يف العامل اكتساب العلوم من األذواق الظاهرة 

ء الظاهرة من كل كالطعوم وأشباهها والباطنة كاآلالم من اهلموم والغموم مع سالمة األعضا
 خي حي ُّٱسبب يؤدي إىل أمل فانظر ما أعجب هذا فثبت العرش لثبوت الرمحة السارية اليت 

فلها اإلحاطة وهي عني النفس الرمحاين فبه ينفس اهلل كل كرب يف  [156االعراف:] َّ ىيمي
خلقه فإن الضيق الذي يطرأ أو جيده العامل كونه أصلهم يف القبضة وكل مقبوض عليه حمصور 
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وكل حمصور حمجور عليه واإلنسان ملا وجد على الصورة مل حيتمل التحجري فنفس اهلل عنه 
هبذا النفس الرمحاين ما جيده من ذلك كما كان تنفسه من حكم احلب الذي وصف به نفسه 

فأظهره يف النفس الرمحاين فكان ذلك التنفس اإلهلي عني وجود  قوله أحببت أن أعرف يف
مل كما أراد فعني العامل عني الرمحة ال غريها فاشحذ فؤادك فما يكون العامل العامل فعرفه العا

ن هلل أكرم وأجل من ذلك فانظر ما أعجب ما إ رمحة للحق ويكون احلق يسرمد عليه األمل
أعطاه مقام الكرسي من انقسام الكلمة اإلهلية فظهر احلق واخللق ومل يكن يتميز لوال الكرسي 

 الواردتني يف اخلرب وعن هذا االسم وجد يف النفس اإلنساين حرف الذي هو موضع القدمني
 الكاف ويف فلك املنازل منزلة النثرة ملا وجد فلكها.
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 يف االسم الغني

إجياد لدهر وسم اوتوجهه على إجياد الفلك األطلس وهو فلك الربوج واستعانته باال
 حرف اجليم من احلروف والطرف من املنازل.

سم جعل هذا الفلك أطلس ال كوكب فيه متماثل األجزاء مستدير اعلم أن هذا اال
الشكل ال تعرف حلركته بداية وال هناية وما له طرف بوجوده حدثت األيام السبعة والشهور 
والسنون ولكن ما تعينت هذه األزمنة فيه إال بعد ما خلق اهلل يف جوفه من العالمات اليت 

الفلك سوى يوم واحد وهي دورة واحدة عينها مكان ميزت هذه األزمنة وما عني منها هذا 
القدم من الكرسي فتعينت من أعلى فذلك القدر يسمى يوما وما عرف هذا اليوم إال اهلل 
تعاىل لتماثل أجزاء هذا الفلك وأول ابتداء حركته وكان ابتداء حركته وأول درجة من برج 

ل يوم يف العامل ظهر كان بأول درجة من اجلوزاء يقابل هذا القدم وهو من الربوج اهلوائية فأو
اجلوزاء ويسمى ذلك اليوم األحد فلما انتهى ذلك اجلزء املعني عند اهلل من هذا الفلك إىل 
مقارنة ذلك القدم من الكرسي انقضت دورة واحدة هي اجملموع قابلت أجزاء هذا الفلك 

قة وثانية وما فوق كلها من الكرسي موضع القدم منه فعمت تلك احلركة كل درجة ودقي
ذلك يف هذا الفلك فظهرت األحياز وثبت وجود اجلوهر الفرد املتحيز الذي ال يقبل القسمة 
من حركة هذا الفلك مث ابتدأ عند هذه النهاية بانتقال آخر يف الوسط أيضا إىل أن بلغ الغاية 

ذو كميات وتسمى  مثل احلركة األوىل جبميع ما فيه من األجزاء األفراد اليت تألف منها ألنه
هذه احلركة الثانية يوم اإلثنني إىل أن كمل سبع حركات دورية كل حركة عينتها صفة إهلية 
والصفات سبع ال تزيد على ذلك فلم يتمكن أن يزيد الدهر على سبعة أيام يوما فإنه ما مث ما 

 بالنظر إىل يوجبه فعاد احلكم إىل الصفة األوىل فأدارته ومشى عليه اسم األحد وكان األوىل
الدورات أن تكون ثامنة لكن ملا كان وجودها عن الصفة األوىل عينها مل يتغري عليها امسها 
وهكذا الدورة اليت تليها إىل سبع دورات مث يبتدئ احلكم كما كان أول مرة عن تلك الصفة 

السمع  ويتبعها ذلك االسم أبد اآلبدين دنيا وآخرة حبكم العزيز العليم فيوم األحد عن صفة
ويوم اإلثنني  َّ خس ُّٱفلهذا ما يف العامل إال من يسمع األمر اإلهلي يف حال عدمه بقوله 

وجدت حركته عن صفة احلياة وبه كانت احلياة يف العامل فما يف العامل جزء إال وهو حي 
ويوم الثالثاء وجدت حركته عن صفة البصر فما يف العامل جزء إال وهو يشاهد خالقه من 

ال من حيث عني خالقه ويوم األربعاء وجدت حركته عن صفة اإلرادة فما يف  حيث عينه
العامل جزء إال وهو يقصد تعظيم موجدة ويوم اخلميس وجدت حركته عن صفة القدرة فما 
يف الوجود جزء إال وهو متمكن من الثناء على موجدة ويوم اجلمعة وجدت حركته عن صفة 
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علم موجدة من حيث ذاته ال من حيث ذات موجدة وقيل العلم فما يف العامل جزء إال وهو ي
إمنا وجد عن صفة العلم يوم األربعاء وهو صحيح فإنه أراد علم العني وهو علم املشاهدة 
والذي أردناه حنن إمنا هو العلم اإلهلي مطلقا ال العلم املستفاد وهذا القول الذي حكيناه أنه 

روح من األرواح فأجبته هبذا اجلواب فتوقف فالقى قيل ما قاله يل أحد من البشر بل قاله يل 
عليه أن األمر كما ذكرناه ويوم السبت وجدت حركته عن صفة الكالم فما يف الوجود جزء 

فما يف  [41فاطر:] َّ ىي ني مي ُّٱإال وهو يسبح حبمد خالقه ولكن ال نفقة تسبيحه إن اهلل 
به مما ينبغي جلالله قادر على ذلك العامل جزء إال وهو ناطق بتسبيح خالقه عامل مبا يسبح 

قاصد له على التعيني ال لسبب آخر فمن وجد عن سبب مشاهدة عظمة موجدة حي القلب 
مسيع ألمره فتعينت األيام أن تكون سبعة هلذه الصفات وأحكامها فظهر العامل حيا مسيعا 

 خص حص مس خسُّٱبصريا عاملا مريدا قادرا متكلما فعمله على شاكلته كما قال تعاىل 
والعامل عمله فظهر بصفات احلق فإن قلت فيه إنه حق صدقت فإن  [84]اإلسراء:َّمص

 [17االنفال:] َّ  يم ىم ُّٱوإن قلت فيه إنه خلق صدقت فإنه قال   َّ خن حن جنُّٱاهلل قال 
وللعامل  فعرى وكسى وأثبت ونفى فهو ال هو وهو اجملهول املعلوم وِللَِّه اْلَأْسماُء اْلح ْسىن

 التخلق فال يزاد يف األيام السبعة وال ينقص منها وليس يعرف هذه األيام كما الظهور هبا يف
بيناها إال العامل الذي فوق الفلك األطلس ألهنم شاهدوا التوجهات اإلهليات من هناك على 
إجياد هذه األدوار وميزوا بني التوجهات فاحنصرت هلم يف سبعة مث عاد احلكم فعلموا النهاية 

ن حتت هذا الفلك فما علموا ذلك إال باجلواري السبعة وال علموا تعيني اليوم يف ذلك وأما م
 إال بفلك الشمس حيث قسمته الشمس إىل ليل وهنار فعني الليل والنهار اليوم.

مث إن اهلل تعاىل جعل يف هذا الفلك األطلس حكم التقسيم الذي ظهر يف الكرسي ملا 
ومها خرب وحكم واحلكم مخسة أقسام وجوب وحظر انقسمت الكلمة فيه بتديل القدمني إليه 

وإباحة وندب وكراهة واخلرب قسم واحد وهو ما مل يدخل حتت حكم واحد من هذه 
األحكام فإذا ضربت اثنني يف ستة كان اجملموع اثين عشر ستة إهلية وستة كونية ألهنا على 

ناه من انقسام الكلمة الصورة فانقسم هذا الفلك األطلس على اثين عشر قسما عينها ما ذكر
يف الكرسي وأعطى لكل قسم حكما يف العامل متناهيا إىل غاية مث تدور كما دارت األيام 

غري هناية فأعطى قسما منها اثنيت عشر ألف سنة وهو قسم احلمل كل سنة ثالمثائة  سواء إىل
 العامل وستون دورة مضروبة يف اثين عشر ألفا فما اجتمع من ذلك فهو حكم هذا القسم يف

بتقدير العزيز العليم الذي أوحى اهلل فيه من األمر اإلهلي الكائن يف العامل مث متشي على كل 
قسم بإسقاط ألف حىت تنتهي إىل آخر قسم وهو احلوت وهو الذي يلي احلمل والعمل يف 
كل قسم باحلساب كالعمل الذي ذكرناه يف احلمل فما اجتمع من ذلك فهو الغاية مث يعود 

فاملتحرك ثابت العني واملتجدد إمنا هي  [29االعراف:] َّ حك جك مق ُّٱر كما بدأ الدو
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احلركة فاحلركة ال تعود عينها أبدا لكن مثلها والعني ال تنعدم أبدا فإن اهلل قد حكم بإبقائها 
فإنه أحب أن يعرف فالبد من إبقاء أعني العارفني وهم أجزاء العامل وهذا الفلك هو سقف 

م نظمه فاجلنة ال تفين لذاهتا أبدا وال ركون وهو ال ينخه يتكون يف اجلنة ما يتاجلنة وعن حركت
يتخلل نعيمها أمل وال تنغيص وإن كانت طبائع أقسام هذا الفلك خمتلفة فما اختلفت إال 
لكون الطبيعة فوقه فحكمت عليه مبا تعطيه من حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة إال أنه ملا كان 

يطا مل يظهر فيه حكم الطبيعة إال بالتركيب فتركب الناري من هذه مركبا ومل يكن بس
األقسام من حرارة ويبوسة وتركب الترايب منها من برودة ويبوسة وتركب اهلوائي منها من 
حرارة ورطوبة وتركب املائي منها من برودة ورطوبة فظهرت على أربع مراتب ألن الطبيعة 

هنا متضادة وغري متضادة على السواء فلذلك مل تقبل إال ال تقبل منها إال أربعة تركيبات لكو
أربع تركيبات كما هي يف عينها على أربع ال غري وإن كانت الطبيعة يف احلقيقة اثنني ألهنا 

والنفس ذات قوتني علمية وعملية فالطبيعة ذات حقيقتني فاعلتني من غري علم  عن النفس
هلا وهلا العلم فهي فاعلة بالطبع غري موصوفة  فهي تفعل بعلم النفس ال بعلمها إذ ال علم

بالعلم فهي من حيث احلرارة والربودة فاعلة مث انفعلت اليبوسة عن احلرارة والرطوبة عن 
الربودة فكما كانت احلرارة تضاد الربودة كان منفعل احلرارة يضاد منفعل الربودة فلهذا ما 

هذا الفلك بتقدير العزيز العليم مث تركب من اجملموع سوى أربع فظهر حكمها يف أقسام 
جعلها على التثليث كل ثلث أربع فإذا ضربت ثالثة يف أربعة كان اجملموع اثين عشر فلكل 
برج ثالثة أوجه مضروبة يف أربعة أبراج كان اجملموع اثين عشر وجها واألربعة األبراج قد 

فإذا ضربت ثالث  عمت تركيب الطبائع ألهنا منحصرة يف ناري وترايب وهوائي ومائي
مراتب يف اثين عشر وجها كان اجملموع ستة وثالثني وجها وهو عشر الدرج أي جزء من 
عشرة والعشرة آخر هناية األحقاب واحلقبة السنة فأرجو أن يكون املال إىل رمحة اهلل يف أي 

ن ال دار شاء فإن املراد أن تعم الرمحة اجلميع حيث كانوا فيحيي اجلميع بعد ما كان منه م
 .ميوت وال حييا وذلك حال الربزخ

واعلم أن هذا الفلك يقطع حبركته يف الكرسي كما يقطعه من دونه من األفالك وملا 
كان الكرسي موضع القدمني مل يعط يف اآلخرة إال دارين نارا وجنة فإنه أعطى بالقومني 

دون فلك املنازل فلكني فلك الربوج وفلك املنازل الذي هو أرض اجلنة ومها باقيان وما 
 ىي ني مي زي ري ُّٱخيرب نظامه وتبدل صورته ويزول ضوء كواكبه كما قال 

فما ذكر من السموات إال  [8املرسالت:] َّ مئ خئ حئ ُّٱوقال  [48ابراهيم:] َّ  جئيي
املعروفة بالسموات وهي السبع السموات خاصة وأما مقعر فلك املنازل فهو سقف النار ومن 

بتقدير  [40]هود: َّ نب مب زب رب ُّٱفلك ظهر يف العامل فعل هاتني القدمني يف هذا ال
العزيز لوجود حكم الفاعلني من الطبيعة والقوتني من النفس والوجهني من العقل واحلرفني 
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وهي الصفة [11الشورى:] َّمه جه ين ُّٱمن الصفتني اإلهلية يف   َّ خس ُّٱمن الكلمة اإلهلية 
 جه ين ُّٱن نزه فمن وهي الصفة األخرى فم [11الشورى:]َّحي جي  يهُّٱالواحدة 
فغيب وشهادة غيب تنزيه وشهادة   َّ حي جي  يه  ُّٱومن شبه فمن  [11الشورى:] َّمه

تشبيه فافهم إن كنت تفهم واعلم ما احلقيقة اليت حكمت على الثنوية حىت أشركوا وهم 
املانية مع استيفائهم النظر وبذل االستطاعة فيه فلم يقدروا على اخلروج من هذه االثنينية إىل 

فلم يعذر  [117املؤمنون:] َّ مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض ُّٱعني الواحدة وما مث إال اهلل ال
ألنه نزل عن هذه الدرجة فقلد فنجا صاحب النظر وهلك املقلد فإنه استند إىل أمر حمقق يف 

 حل جل ُّٱفلم يسمع  [23]اجلاثية: َّ حن جن يم ىم مم خم حم ُّٱالصفة والكلمة 
يعلم أنه إله واحد ألنه مل يشاهد تقليب قلبه وَجَعَل وختم على قلبه فلم  [163البقرة:]َّخل
َبَصر ِه ِغشاَوًة فلم يدرك فردية الكلمة بالواو اليت بني الكاف والنون فمنعته الغشاوة من  َعلى

 َّ خس ُّٱإدراكها فلم يشاهد إال اثنني الكاف والنون لفظا وخطا والكاف كافان كاف 
لنفي ويف هذه الكاف طلعت لنا الشمس وهي كاف اإلثبات وكاف مل يكن وهي كاف ا

سنة تسعني ومخسمائة فأثبتنا نفي التشبيه بطلوع الشمس يف مل يكن ومن مل تطلع له فيه 
مشس قال بالتعطيل والشمس طالعة والبد يف مل يكن نصف القرص منها ظاهر والنصف فيها 

النفي املطلق فما من مستتر والغشاوة منعت هذا الرائي أن يدرك طلوعها فقال بالتعطيل وهو 
 :ناظر إال وله عذر واهلل أجل من أن يكلف نفسا ما ليس يف وسعها

أ كل ووووووووووو أ ووووووووووودأ حوووووووووووو أ أخ لوووووووووووو 

 

أونحوووووووووووو  أكنأذنأالاوووووووووووو   أن  حوووووووووووو  

 

حد كل وا على ومن هذا االسم وجد حرف اجليم والطرف من املنازل وسيأيت الكالم
 من هذه احلروف واملنازل يف باهبا.
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 ريف االسم املقد

لك ذا الفهقعر موتوجهه على إجياد فلك املنازل واجلنات وتقدير صور الكواكب يف 
 سد.هة األة جبوكونه أرض اجلنة وسقف جهنم وله حرف الشني املعجمة من احلروف ومنزل

فاملنازل مقادير  [39-38يس:] َّ مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱقال تعاىل 
نا إذ مل مييزه البصر هبذه املنازل وجعلها مثاين التقاسيم اليت يف فلك الربوج عينها احلق تعاىل ل

وعشرين منزلة من أجل حروف النفس الرمحاين وإمنا قلنا ذلك ألن الناس يتحيلون أن 
احلروف الثمانية والعشرين من املنازل حكم هذا العدد هلا وعندنا بالعكس بل عن هذه 

اثين عشر برجا ليكون  احلروف كان حكم عدد املنازل وجعلت مثاين وعشرين مقسمة على
لكل برج يف العدد الصحيح قدم ويف العدد املكسور قدم إذ لو كان لربج من هذه الربوج 
عدد صحيح دون كسر أو مكسور دون صحيح مل يعم حكم ذلك الربج يف العامل حبكم 
الزيادة والنقص والكمال وعدم الكمال والبد من الزيادة والنقص ألن االعتدال ال سبيل إليه 
ألن العامل مبناه على التكوين والتكوين باالعتدال ال يصح فالبد من عدد مكسور وصحيح 
يف كل برج فكان لكل برج منزلتان وثلث فثم برج يكون له منزلتان صحيحتان وثلث منزلة 
كسر ومث برج يكون له منزلة صحيحة يف الوسط ويكون يف آخره كسر ويف أوله كسر 

يحة خمتلفة املزاج وثلث منزلة وإمنا قلنا خمتلفة املزاج فإن كل فيلفق من الكسرين منزلة صح
منزلة على مزاج خاص فإذا مجع جزء منزلة إىل جزأي منزلة أخرى ليكمل بذلك عني منزلة 
ألن املنزلة مثلثة كالربج له ثالثة وجوه ومن وجوه منازله سبعة وجوه فكل برج ذو سبعة 

موع عشرة أوجه فاملنزلة الصحيحة ذات مزاج أوجه وله من نفسه ثالثة أوجه فكان اجمل
واحد واملنزلة الكائنة من منزلتني مبنزلة املولد من اثنني حيدث له مزاج آخر ليس هو يف كل 

 ألحديةواحد من األبوين وفيه سر عجيب وهو أحدية اجملموع فإن هلا من األثر ما ليس 
وأن الغين هلل ما ثبت إال بأحدية الواحد  الواحد أال ترى أن العامل ما وجد إال بأحدية اجملموع

فهذا احلكم خيالف هذا احلكم بال شك فالثريا هلا مزاج خاص وقد أخذ احلمل منها ثلثها 
وجاء الثور حيتاج إىل منزلتني وثلث فأخذ منزلة الدبران صحيحة مبزاج واحد أحدي وبقي له 

ا وأضاف إىل ذلك ثلثي اهلقعة منزلة وثلث مل جيد منزلة صحيحة ما يأخذ فأخذ ثلثي الثري
فكملت له منزلة واحدة بأحدية اجملموع فتعطيه هذه املنزلة عني حكم الثريا وعني حكم 
اهلقعة مث يأخذ الثلث الثاين من اهلقعة فال يعمل من اهلقعة إال بالثلث الوسط وأما الثلث األول 

وحيدث لثلث الثريا بكمال املضاف إىل ثلثي الثريا لكمال املنزلة فإنه حيدث هلذا الثلث 
وصورة منزلة ما هي عني واحدة منهما حكم ليس هو لثلثي أحدمها وال لثلث اآلخر فهذا 
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هو السبب الذي يكون ألجله للربج ثالثة أوجه فمنه برج خالص وبرج ممتزج وهل كل برج 
املنزلة يكون من ثلثني وثلثني وهي بروج معلومة يعينها لك تقسيم املنازل عليها وقد تكون 

املركبة قامت من منزلة سعيدة وحنسة فتعطي باجملموع سعدا وال يظهر لنحس األخرى أثر 
وقد تعطي حنسا وال يظهر لسعد األخرى أثر خبالف املنزلة الصحيحة فإهنا جتري على ما 
خلقت له فإن اهلل أعطاها خلقها كما أعطى للمركبة خلقها فكل عالمة ودليل على برج 

لتركيب ويكون بالتثليث فإن الدليل أبدا مثلث النشأة البد من ذلك مفردان البد فيه من ا
 [أ ب]وجامع بينهما وهو الوجه الثالث البد من ذلك يف كل مقدمتني من أجل اإلنتاج كل 

فتكررت الباء فقام الدليل من ألف با جيم فالوجه اجلامع الباء ألنه تكرر يف  [ب ج]وكل 
م وهو كان املطلوب الذي ادعاه صاحب الدعوى فإنه ادعى أن املقدمتني فانتج كل ألف جي

وسلم أن  [أ ب]كل ألف جيم فنوزع فساق الدليل مبا اعترف به املنازع فإنه سلم إن كل 
فمن هنا ظهرت الرباهني يف عامل  [أ ج]فثبت عنده صحة قول املدعي أن كل  [ب ج]كل 

 لربوج.اإلنسان وعن هذه التقاسيم اليت أعطت املنازل يف ا
رش ام العي مقوبعد أن علمت هذا فاعلم أن هذا الفلك األطلس ملا قام له الكرس

دمات ت املقأعط وفوق األطلس الكرسي والعرش أعطت هذه الثالثة وجود فلك املنازل كما
ل فلك متني محملقدااملركبة من ثالث النتيجة وكما محلت النتيجة قوى الثالث الاليت يف 

نه متني ألملقدوالكرسي والعرش والكرسي هو الوجه اجلامع بني ا الكواكب قوة األطلس
دت أو احت الوسط بني العرش واألطلس فله وجه إىل كل واحد منهما فمن قوة العرش

 لشيءلقولون كب يتوحدت فيه الكلمة اإلهلية فكان أهل اجلنة وهم أهل هذا الفلك املكو
 من قوةومني تان ألنه موضع القدكن فيكون ومن قوة الكرسي كان لكل إنسان فيه زوج

وغابت  ن اهللال عإالفلك األطلس غابت إنسانيته يف ربه فتكونت عنه األشياء وال تتكون 
ما أن كفجهل  ق حقالربوبية يف إنسانيته فالتذ باألشياء وتنعم وأكل وشرب ونكح فهو خل

ه وهكذا واد عنمه نالفلك األطلس جمهول فلهذا قلنا إن هذا الفلك قد حصل قوة ما فوقه أل
ولد فتجمع آخر م وهو كل ما حتته أبدا املولد جيمع حقائق ما فوقه حىت ينتهي إىل اإلنسان
امل ومن مل ان الكإلنسافيه قوى مجيع العامل واألمساء اإلهلية بكماهلا فال موجود أكمل من 

بدرجة  حق يلري اليكمل يف هذه الدنيا من األناسي فهو حيوان ناطق جزء من الصورة ال غ
 باحلقيقة الالشكل ان باإلنسان بل نسبته إىل اإلنسان نسبة جسد امليت إىل اإلنسان فهو إنس

اخلالفة بكماله مل وألن جسد امليت فاقد يف نظر العني مجيع القوي وكذلك هذا الذي مل يك
اص ركيب خلى تعفال يكون خليفة إال من له األمساء اإلهلية بطريق االستحقاق أي هو 

 ا.هي حمال كوهنعقول وا اللها إذ ما كل تركيب يقبلها وهذا من األسرار اإلهلية اليت جتوزهيقب
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م نة وقساجل وملا خلق اهلل هذا الفلك كون يف سطحه اجلنة فسطحه مسك وهو أرض
ىل ي األوص وهاجلنات على ثالثة أقسام للثالثة الوجوه اليت لكل برج جنات االختصا

ة أهنار م أربعل قسة وجنات األعمال وهي الثالثة مث جعل يف كوجنات املرياث وهي الثاني
  َّ نثمث زث رث ُّٱمضروبة يف ثالثة يكون منها اثنا عشر هنرا ومنها ظهر يف حجر موسى 

لذي هو غري النهر الواحد هنر املاء ا [60]البقرة: َّ يقىق يف ىف يث ىث ُّٱالثنيت عشرة سبطا 
هو علم لعسل ور اوهو علم األحوال وهن آسن يقول غري متغري وهو علم احلياة وهنر اخلمر

هنر خلمر واارب شالوحي على ضروبه وهلذا تصعق املالئكة عند ما تسمع الوحي كما يسكر 
إلنسان لوم واعبعة اللنب وهو علم األسرار واللب الذي تنتجه الرياضات والتقوى فهذه أر

ة جسدية متوسط شأةة ونمثلث النشأة نشأة باطنة معنوية روحانية ونشأة ظاهرة حسية طبيعي
طعمه تلف مقل خيبرزخية مثالية ولكل نشأة من هذه األهنار نصيب كل نصيب هنر هلا مست
 يدركه ل ما الخلياباختالف النشأة فيدرك منه باحلس ما ال يدركه باخليال ويدرك منه با
ملرياث ا يف جنةوبعة باملعىن وهكذا كل نشأة فلإلنسان اثنا عشر هنرا يف جنة االختصاص أر

ن األعمال ى له مأهد مثلها ويف جنة األعمال مثلها ملن له جنة عمل إما من نفسه وإما ممن
أخذ سب مشيئا فيحصل لإلنسان من العلوم يف كل جنة حبسب حقيقة تلك اجلنة وحب

نفس وذواق ف األالنشآت منه فإهنا ختتلف مأخذها وختتلف العلوم وختتلف اجلنات فتختل
ت يف اجلنة بقى بيما ي ال ينقطع تسوقه ريح تسمى املثرية ويف اجلنة شجرةالرمحن فيها دائم 

ا ينبغي دثون مبيتح إال دخل فيه منها تسمى املؤنسة جيتمع إىل أصلها أهل اجلنة يف ظلها
كن يلم مل عاحد جلالل اهلل حبسب مقاماهتم يف ذلك بطريق اإلفادة فيحصل بينهم لكل و

ات م درجهلجدوا والعلم فإذا قاموا من حتت تلك الشجرة يعرفه فتعلو منزلته بعلو ذلك 
تعجبون وال دره فيققدر ومنازل مل يكونوا يعرفوهنا يف جناهتم فيجدون من اللذة هبا ما ال ي

رجات ذه الدهأن  يعرفون من أين ذلك فتهب عليهم الريح املثرية من نفس الرمحن ختربهم
يف  ملؤنسةرة الذي اكتسبتموه حتت الشجاليت حصلتموها هي منازلكم يف منازل العلم ا

عيم مقيم نم فيه وهل ناديكم هذه منازله فيحصل لكل واحد منزل يعلمه فال مير هلم نفس إال
سد الع األن بطجديد فهذا ما حيوي عليه سطح هذا الفلك وأمثال هذا ووجدت هذه اجلنا

كون ألنه يال أن إأىب يفال كن  شيءوهو برج ثابت فلها الدوام وله القهر فلهذا يقول أهله لل
 لوجود.إىل ا لعدمليس يف الربوج من له السطوة مثله فله القهر على إبراز األمور من ا

وأما مقعر هذا الفلك فجعله اهلل حمال للكواكب الثابتة القاطعة يف فلك الربوج وهلا من 
السبع الصور فيه ألف صورة وإحدى وعشرون صورة وصور السبعة اجلواري يف السموات 

ويوم  يءفمبلغ اجلميع ألف ومثان وعشرون صورة كلها تقطع يف فلك الربوج بني سريع وبط
كل كوكب منها بقدر قطعه فلك الربوج فأسرعها قطعا القمر فإن يومه مثانية وعشرون يوما 
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من أيام الدورة الكربى اليت تقدر هبا هذه األيام وهي األيام املعهودة عند الناس كما أشار إىل 
هذه األيام  يعين [47احلج:] َّ ىن من خن حن جن يم  ىم مم ُّٱذلك تعاىل يف قوله 

املعروفة فأقصر أيام هذه الكواكب يوم القمر ومقداره مثانية وعشرون يوما مما تعدون وأطول 
يوم لكوكب منه مقداره ست وثالثون ألف سنة مما تعدون ويوم ذي املعارج من األمساء 

ولكل اسم إهلي يوم   َّ ىن من خن حن ُّٱاالسم الرب اإلهلية مخسون ألف سنة ويوم 
فإذا أردت أن تعرف مجيع أيام صور الكواكب أعين مقدارها من األيام املعروفة فاضرب ألفا 

يف ستة وثالثني ألف سنة فما خرج فذلك حصر أيام الكواكب من األيام  وأحدا وعشرين
ضيف إىل اجملموع أيام اجلواري املعروفة فإن يوم كل واحد منها ست وثالثون ألف سنة مث ت

السبعة فما اجتمع فهو ذلك مث تأخذ هذا اجملموع وتضربه فيما اجتمع من سىن الربوج وسىن 
ما اجتمع من ضرب ثالمثائة وستني يف مثلها فما خرج لك من اجملموع فهو عدد الكوائن يف 

 الدنيا من أول ما خلقها اهلل إىل انقضائها فاعلم ذلك.
الف سبعة آوألف  ضرب ثالمثائة وستني يف مثلها مع سىن الربوج مائتاواجملموع من 

قدير تهذا فوستمائة ويف هذا اجملموع تضرب ما اجتمع من عدد أيام الكواكب كلها 
م الكواكب كم أياحهنم جالكواكب اليت وقتها وقدرها العزيز العليم فيبقى يف اآلخرة يف دار 

عنها يف  فتحدث ارهاسبعة مع انكدارها وطمسها وانتثاليت يف مقعر هذا الفلك واجلواري ال
رون فلكا ية وعشمثانجهنم حوادث غري حوادث إنارهتا وثبوهتا وسري أفالكها هبا وهي ألف و

جلنة ة يف اآلخراكلها تذهب وتبقي السباحة للكواكب بذاهتا مطموسة األنوار ويبقى يف 
سك ثيب املكأما ون ما حيدث ويثبت حكم الربوج وحكم مقادير العقل عنها حيدث يف اجلنا

وم اجلمعة وهو ي عظماألبيض الذي يف جنة عدن الذي جتتمع فيه الناس للرؤية يوم الزور األ
ه فال تعلم ا يف علم غيبأثر هباست فأيامه من أيام أمساء اهلل وال علم يل وال ألحد هبا فإن هلل أمساء

عظم فيه زور األوال هلل بني بيوت الناسفال تعلم أيامها فعدن بني اجلنات كالكعبة بيت ا
خص ص األكصالة اجلمعة والزور اخلاص كالصلوات اخلمس يف األيام والزور األخل
ضورك در حقكمساجد البيوت لصالة النوافل فتزور احلق على قدر صالتك وتراه على 

ضور إىل حلصحاب ااست فأدناه احلضور يف النية عند التكبري وعند اخلروج من الصالة وأعظمه
ت ا حركاوهن اخلروج من الصالة وما بينهما يف كل صالة فهنا مناجاة وهناك مشاهدة

 هة.وهناك سكون وهلذا االسم من احلروف الشني املعجمة ومن املنازل اجلب
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 يف االسم القاهر

 توجه هذا االسم اإلهلي على إجياد السماء الثالثة.
إلهلي أوحى وهبذا االسم ا ون فأظهر عينها وكوكبها وفلكه وجعلها مسكن هار

مر املوحى من األاء ففيها أمرها وكان وجود كوكبها حركة فلكه يف منزلة العلو يوم الثالث
ظية ف اللفحلروافيها إهراق الدماء واحلميات وعن حركة هذا الفلك ظهر حرف الالم من 

لسماء من ن هذه امهو فكل علم وسر من األسرار اإلهلية يظهر على العارفني يوم الثالثاء ف
هلل ملا فإن ا وكبهكروح هارون وكل أثر يف األركان واملولدات فمن أمر هذا الفلك وحركة 
 ا.مد هلو املهأوحى يف كل مساء أمرها أوحى باالسم اإلهلي اخلاص بذلك فذلك االسم 

 يف االسم النور

 وات.اسملب القوامل وتوجه هذا االسم اإلهلي على إجياد السماء الرابعة وهي قلب الع
ى ومس  دريسإفأظهر عينها يوم األحد وأسكن فيها قطب األرواح اإلنسانية وهو 

ن فلهذا مكانة املكا اد علوفأر اهلل هذه السماء مكانا عليا لكوهنا قلبا فإن اليت فوقها أعلى منها
رف كون حفلكه وها واملكان من املكانة رتبة العلو وأوجدها يف منزلة السماك وأظهر كوكب
مل هلي يف العاكم اإله احلالنون عنها وأظهر حبركة كوكبها الليل والنهار فقسم اليوم فتقسم في

فكل ما  ولداتن املفجعل كل واحد منهما أنثى واآلخر ذكر اإلنتاج ما يظهر يف األركان م
ك لما ظهر من ذلليل ووه اولد وظهر من اآلثار عموما يف األيام كلها بالنهار فأمه النهار وأب

 ري ٰى ُّٱثى إذا كان النهار أن  َّ ين  ىن نن من ُّٱبالليل فأمه الليل وأبوه النهار فـ 
من  ا ظهرمإذا كان الليل أنثى وقد بينا ذلك يف كتاب الشأن فكل  [61]احلج: َّ مي زي

م ويف كل كل يو ل يفالعلم واآلثار يف املولدات يوم األحد فمن هذه السماء وساكنها ال ب
 ته وال خينس كوكبها.العامل الذي حتت حيط
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 يف االسم املبني

واعلم أن هذه احلقيقة اليت جعلته يسمى إنسانا مفردا هي يف كل إنسان ولكن كانت 
يف آدم أمت ألنه كان وال مثل له مث بعد ذلك انتشأت منه األمثال فخرجت على صورته كما 

رة احلق فوقع االشتراك انتشا هو من العامل ومن األمساء اإلهلية فخرج على صورة العامل وصو
بني األناسي يف أشياء وانفرد كل شخص بأمر ميتاز به عن غريه كما هو العامل فبما ينفرد به 
اإلنسان يسمى اإلنسان املفرد ومبا يشترك به يسمى اإلنسان الكبري وملا كان آدم أبا البشر 

مبنزلة بنيه منه كانت  كانت منه رقيقة إىل كل إنسان ونسبة وملا كان هو من العامل ومن احلق
فيه رقيقة من كل صورة يف العامل متتد إليه لتحفظ عليه صورته ورقيقة من كل اسم إهلي متتد 
إليه لتحفظ عليه مرتبته وخالفته فهو يتنوع يف حاالته تنوع األمساء اإلهلية ويتقلب يف أكوانه 

رك حرك مجيع العامل تقلب العامل كله وهو صغري احلجم لطيف اجلرم سريع احلركة فإذا حت
واستدعى بتلك احلركة توجه األمساء اإلهلية عليه لترى ما أراد بتلك احلركة فتفضي يف ذلك 
حبسب حقائقها ومل يكن يف األفالك أصغر من فلك مساء الدنيا فأسكنه اهلل فيها للمناسبة 

ه فيه من ولصغر هذا الفلك كان أسرع دورة فناسب سرعة اخلواطر اليت يف اإلنسان فأسكن
حيث إنه إنسان مفرد خاصة ال من حيث اشتراكه مث إنه جعل اهلل له من بنيه يف كل مساء 
شخصا وهو عيسى ويوسف وإدريس وهارون وحيىي وموسى وإبراهيم عليهم السالم فهو 
ناظر إليهم يف كل يوم مبا هو أب هلم وهم ناظرون إليه من حيث ما هم يف منازل معينة ال 

اء له وهذا اإلنسان املفرد يقابل بذاته احلضرة اإلهلية وقد خلقه اهلل من حيث من حيث هم أبن
شكله وأعضاؤه على جهات ستة ظهرت فيه فهو يف العامل كالنقطة من احمليط وهو من احلق 

كاآلخر فهو أول بالقصد آخر  النشءكالباطن ومن العامل كالظاهر ومن القصد كاألول ومن 
اطن بالروح كما أنه خلقه اهلل من حيث طبيعته وصورة جسمه وظاهر بالصورة وب بالنشء

من أربع فله التربيع من طبيعته إذ كان جمموع األربعة األركان وأنشأ جسده ذا أبعاد ثالثة 
من طول وعرض وعمق فأشبه احلضرة اإلهلية ذاتا وصفات وأفعاال فهذه ثالث مراتب مرتبة 

ة جسمه مث إن اهلل جعل له مثال وضدا وما مث شكله وهو عني جهاته ومرتبة طبيعته ومرتب
سوى هذه اخلمسة واختص باخلمسة ألنه ليس يف األعداد من له االسم احلفيظ إال هي وهي 

فثىن وهو قولنا  [255البقرة:] َّمك لك خك ُّٱحتفظ نفسها وغريها بذاهتا وهو قوله تعاىل 
ت أعمى أخرس ذو صمم حتفظ نفسها وغريها فأما كونه ضدا فبما هو عاجز جاهل قاصر مي

فقري ذليل عدم ومبا هو مثل ظهوره جبميع األمساء اإلهلية والكونية فهو مثل للعامل ومثل 
للحضرة فجمع بني املثليتني وليس ذلك لغريه من املخلوقني فهو حي عامل مريد قادر مسيع 

تخلق باألمساء فله بصري متكلم عزيز غين إىل مجيع األمساء اإلهلية كلها واألمساء الكونية فله ال
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حاالت مخس يقابل هبا كل ما سواه حبسب ما ينظرون إليه إذ هو الكلمة اجلامعة وأعطاه اهلل 
من القوة حبيث إنه ينظر يف النظرة الواحدة إىل احلضرتني فيتلقى من احلق ويلقي إىل اخللق 

شكل ومنهم فمنهم الناظر إليه من حيث شكله فيمده من ذلك املقام بأمور خاصة ختتص بال
الناظر إليه من حيث طبيعته فيمده من ذلك املقام بأمور خاصة ختتص بالطبع كما ميده احلق 
يف شكله من امسه احمليط ويف طبيعته من حياته وعلمه وإرادته وقدرته ومنهم من ينظر إليه من 

ا حيث جسمه فيمده من ذلك املقام بأمور خاصة ختتص باجلسم كما ميده احلق من حضرته مب
 يظهر يف ذاته وصفاته وأفعاله.

 ة ختتصخاص ومنهم الناظر إليه كفاحا ال منازعة فيمده من ذلك املقام بأمور
 زيزا.عن كان ذل إباملكافحة كما ميده احلق من امسه البعيد واملعز إن كان ذليال وامل

شورك ة وقد ن خليفة كاومنهم الناظر إليه من حيث إنه مثل له يف املرتبة فإنه باملرتب
 مل خل حل جل مكُّٱوقال  [39فاطر:] َّ خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱفيها فقال 
 ص بتلكة ختتفهم نواب احلق يف عباده فيمدهم من ذلك املقام بأمور خاص [26ص:]َّهل

ه إىل شقي  خلقوقد قسم اهلل املثلية كما ميده احلق من صورته جبميع أمسائه وليس إال هذه
ل دار ك وهي وهي دار كل شقي ودار جنان وسعيد وجعل مقر عباده يف دارين دار جهنم

الء سعداء وا هؤة ومسسعيد ومسوا هؤالء أشقياء ألهنم أقيموا فيما يشق عليهم وهو املخالف
يف د اهلل فيه ولى مراعهلل األهنم أقيموا فيما يسهل عليهم وهو املساعدة واملوافقة فمن كان مع 

 مما حيدث يف العامل. شيءخلقه مل يشق عليه 

 يف اال
ُ
 سم امل

َ
 ص
 
 رو

إن لإلنسان املفرد الذي هو آدم ولكل إنسان أقيم فيما هو منفرد به نظر آخر إىل 
منازل السعداء وهي اليت عينها الفلك املكوكب وهي منازل اجلنان ومنازل النار فان اجلنة 

ا مائة درجة والنار مائة درك على عدد األمساء اإلهلية فهي حبكم االشتراك تسعة وتسعون امس
يناهلا كل إنسان مبا هو مشارك غريه واالسم املويف مائة وهو وتر الغيب كما كانت التسعة 
والتسعون وتر الشهادة ألن اهلل وتر حيب الوتر فاالسم املويف مائة مفرد منه يتجلى احلق 

ا االسم الفرد لإلنسان املفرد إذا كان مع األمر الذي يسمى به إنسانا مفردا وإذا كان مع هذ
وعشرين منزلة ألن حروف نفسه مثانية وعشرون حرفا ظهر منها يف مقام  ةنت منازله مثانيكا

اجلمع والوجود عالمات تدل على احلق وهي مخس آالف عالمة ومثامنائة عالمة ومثان 
وهلذا يقال يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ  وثالثون عالمة وهذه كلها منازل يف هذه املنازل

ك عند آخر آية تقرأ وهلذا متدح أبو يزيد بأنه ما مات حىت استظهر القرآن وارق فإن منزلت
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وينبغي لقارئ القرآن إذا مل يكن من أهل الكشف وال من أهل التعليم اإلهلي أن يبحث 
يثبت عندهم أو رأوه أنه كان قرآنا ونسخ لفظه من هذا  شيءويسأل علماء الرسوم أي 

وا له كذا وكذا صحيحا كان الطريق إىل ذلك أو غري املصحف العثماين وال يبايل إذا قال
صحيح فينبغي إن حيفظه فإنه يزيد بذلك درجات وقد اختلفت املصاحف فهذا ينفعه وال 
يضره فإن هذا الذي بأيدينا هو قرآن بال شك ونعلم أنه قد سقط منه كثري فلو كان رسول 

ي نتلوه يوم القيامة إذا قيل لقارئ هو الذي مجعه لوقفنا عنده وقلنا هذا وحده هو الذ اهلل 
القرآن اقرأ وارق واالحتياط فيما قلناه ولكن ال أريد بذلك أنه يصلي به وإمنا حيفظه خاصة 
فإنه ليس مبتواتر مثل هذا وما نازع أحد من الصحابة يف املصحف العثماين إنه قرآن فإذا 

تعطيه حقيقة ما هي عليه مما وضعها حصل اإلنسان مبا انفرد به يف منزلة من هذه املنازل فإهنا 
اهلل له من األمور الظاهرة يف أفعال العباد يف حركاهتم وسكوهنم وتصرفاهتم وما منعين من 
تعيينها إال ما يسبق إىل القلوب الضعيفة من ذلك ووضع احلكمة يف غري موضعها فإن 

ور ودخل اجلنات الثمانية احلافظني أسرار اهلل قليلون وإذا وىف اإلنسان املفرد علم هذه األم
ورأى الكثيب األبيض وعاين درجات الناس يف الرؤية ومتيز مراتبهم ومنازهلم يف ذلك ونظر 
إىل التكوينات اجلنانية والرقائق املمتدة إليها من فلك الربوج علم إن هلل أسرارا يف خلقه فأراد 

واحدة لكل برج حىت أكمل  أن يعرفه آثار ذلك فارتقى بنفسه إىل هذا الفلك ودار معه دورة
اثنيت عشرة دورة ونظر حبلوله يف كل دورة ما يعطي من األثر يف جنات النعيم ويف جهنم ويف 
عامل الدنيا ويف الربزخ ويف يوم القيامة ويف أحوال الكائنات العرضيات يف العامل واخلاصة 

متفرقا يف هذا الكتاب من هذه األسرار  شيءجبسد اإلنسان وروحه واملولدات ورمبا نشري إىل 
ومجيع األمساء اإلهلية املختصة هبذا اإلنسان املوصوف هبذه  يف املنازل منه إن شاء اهلل تعاىل

الصفة اليت ينزل هبا هذه املنازل معلومة حمصاة وهي الرفيع الدرجات اجلامع اللطيف القوي 
رب مقدر غين املذل رزاق عزيز مميت حمي حي قابض مبني حمص مصور نور قاهر عليم 

شكور حميط حكيم ظاهر باطن باعث بديع ولكل اسم من هذه األمساء روحانية ملك حتفظه 
وتقوم به وحتفظها هلا صور يف النفس اإلنساين تسمى حروفا يف املخارج عند النطق ويف اخلط 
عند الرقم فتختلف صورها يف الكتابة وال ختتلف يف الرقم وتسمى هذه املالئكة الروحانيات 
يف عامل األرواح بأمساء هذه احلروف فلنذكرها على ترتيب املخارج حىت تعرف رتبتها فأوهلم 
ملك اهلاء مث اهلمزة وملك العني املهملة وملك احلاء املهملة وملك العني املعجمة وملك اخلاء 
املعجمة وملك القاف وهو ملك عظيم رأيت من اجتمع به وملك الكاف وملك اجليم وملك 

عجمة وملك الياء وملك الضاد املعجمة وملك الالم وملك النون وملك الراء وملك الشني امل
الطاء املهملة وملك الدال املهملة وملك التاء املعجمة باثنتني من فوقها وملك الزاي وملك 
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السني املهملة وملك الصاد املهملة وملك الظاء املعجمة وملك الثاء املعجمة بالثالث وملك 
 وملك الفاء وملك الباء وملك امليم وملك الواو. الذال املعجمة

طا فظا وخكة لوهذه املالئكة أرواح هذه احلروف وهذه احلروف أجساد تلك املالئ
مع سة للسسوبأي قلم كانت فبهذه األرواح تعمل احلروف ال بذواهتا أعين صورها احمل

حها ولكل بأروا عملتا والبصر املتصورة يف اخليال فال يتخيل أن احلروف تعمل بصورها وإمن
ه ال وحانيته ورحرف تسبيح ومتجيد وهتليل وتكبري وحتميد يعظم بذلك كله خالقه ومظهر

 أفادين. ال وقدلك إوما منهم م تالسماواتفارقه وهبذه األمساء يسمون هؤالء املالئكة يف 
وكذلك هذه الكواكب اليت تروهنا إمنا هي صور هلا أرواح ملكية تدبرها مثل ما 

ورة اإلنسان فربوحه يفعل اإلنسان وكذلك الكوكب واحلرف لوال الروح ما ظهر منه لص
فعل فإن اهلل سبحانه ما يسوي صورة حمسوسة يف الوجود على يد من كان من إنسان أو 
ريح إذا هبت فتحدث أشكاال يف كل ما تؤثر فيه حىت احلية والدودة متشي يف الرمل فيظهر 

ثها اهلل ميشي هذه الدودة أو غريها فينفخ اهلل فيها روحا من طريق فذلك الطريق صورة أحد
أمره ال يزال يسبحه ذلك الشكل بصورته وروحه إىل أن يزول فتنتقل روحه إىل الربزخ 

وكذلك األشكال اهلوائية واملائية لوال أرواحها ما  [26الرمحن:] َّ ىئ نئ مئ زئ ُّٱوذلك قوله 
ر وكل من أحدث صورة وانعدمت وزالت وانتقل ظهر منها يف انفرادها وال يف تركيبها أث

روحها إىل الربزخ فإن روحها الذي هو ذلك امللك يسبح اهلل وحيمده ويعود ذلك الفضل 
على من أوجد تلك الصورة الذي كان هذا امللك روحها فما يعرف حقائق األمور إال أهل 

هوا على احلروف املقطعة يف الكشف والوجود من أهل اهلل وهلذا نبه اهلل قلوب الغافلني ليتنب
أوائل السور فإهنا صور مالئكة وأمساؤهم فإذا نطق هبا القارئ كان مثل النداء هبم فأجابوه 
فيقول القارئ ألف الم ميم فيقول هؤالء الثالثة من املالئكة جميبني ما تقول فيقول القارئ ما 

مؤمن حقا نطق حقا  بعد هذه احلروف تاليا فيقولون صدقت إن كان خريا ويقولون هذا
وأخرب حبق فيستغفرون له وهم أربعة عشر ملكا ألف الم ميم صاد راء كاف هاء ياء عني 
طاء سني حاء قاف نون ظهروا يف منازل من القرآن خمتلفة فمنازل ظهر فيها واحد مثل 

وهي  [1غافر:] َّ جي ُّٱ  َّ ٰر ُّٱ  َّ ملخلُّٱومنازل ظهر فيها اثنان مثل  َّ ملخلُّٱ َّ ىثنثُّٱ َّ ملخلُّٱ
ٱآل عمران و َّ خل ُّٱٱالبقرة و  َّ خل ُّٱومنازل ظهر فيها ثالثة وهم   َّ زئ ُّٱسبعة أعين احلواميم 

الشعراء والقصص والعنكبوت  َّ خل ُّٱٱيونس وهود ويوسف وإبراهيم واحلجر و َّخلُّٱ
 َّ ملخلُّٱٱاألعراف و َّ خل ُّٱولقمان والروم والسجدة ومنها منازل ظهر فيها أربعة هم 

مخسة وهي مرمي والشورى ومجيعها مثان وعشرون سورة على عدد  الرعد ومنازل ظهر فيها
منازل السماء سواء فمنها ما يتكرر يف املنازل ومنها ما ال يتكرر فصورها مع التكرار تسعة 
وسبعون ملكا بيد كل ملك شعبة من االميان وإن االميان بضع وسبعون شعبة أرفعها ال إله إال 
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والبضع من واحد إىل تسعة فقد استوىف غاية البضع فمن  طريقاهلل وأدناها إماطة األذى عن ال
نظر يف هذه احلرف هبذا الباب الذي فتحت له يرى عجائب وتكون هذه األرواح امللكية اليت 
هذه احلروف أجسامها حتت تسخريه ومبا بيدها من شعب االميان متده وحتفظ عليه إميانه 

  به عن خلقه.وهذا كله من النفس الرمحاين الذي نفس اهلل
واعلم أن هذه احلروف األربعة عشر اليت يف أوائل السور كل حرف منها له ظاهر 
وهو صورته وله باطن وهو روحه ولكل حرف ليلة من الشهر أعين الشهر الذي يعرف 
بالقمر فإذا مشى القمر وقطع يف سريه أربع عشرة منزلة أعطى يف كل حرف من هذه 

من حيث ذاته ومن حيث نوره وأعطاه قوتني أخريني من  احلروف من حيث صورها قوتني
حيث املنزلة اليت نزل هبا ومن حيث الربج الذي لتلك املنزلة ولكن بقدر ما لتلك املنزلة من 
الربج فيصري يف ذلك احلرف أربع قوى فيكون عمله أقوى من عمل كل واحد من أصحاب 

أخذ القمر يف النقص فقد أخذ يف  هذه القوي ويكون عمله يف ظهور أعيان املطلوب فإذا
روحانية هذه احلروف إىل أن يكملها بكمال املنازل فتلك مثان وعشرون والقوي مثل القوي 
إال أنه يكون العمل غري العمل فالعمل الظاهر يف املنافع والعمل الثاين يف دفع املضار ويف قوة 

الذي تكون فيه الشمس النور الذي للقمر هلذا احلرف مراتب حبسب املنزلة والربج 
واتصاالت القمر باملنزلة يف تسديسها وتربيعها وتثليثها ومقابلتها ومقارنتها فتختلف األحكام 
باختالف ذلك هذا للحرف من قوة النور القمري فالعمل باحلروف حيتاج إىل علم دقيق 

مرتبته وأما الم ألف ففهذه القوي حتصل للحرف من سري القمر وقد ذكرنا حرف كل منزلة 
هر وهو من احلروف املركبة أنزلوه منزلة احلرف الواحد لكمال نشأة احلروف مرتبة اجلو

وهلذا احلرف ليلة السرار الذي يكون للقمر فإن كسف القمر الشمس فذلك أسعد احلاالت 
وأقواها يف العمل بالم ألف وإن مل يكسفها ضعف عمله بقدر ما نزل عنها وكذلك 

ة هلا أثر يف احلرف على ما وقع عليه اتصاله بذلك الكوكب من اتصاالت القمر باخلمس
األحكام اخلمسة كما كان حاله مع الشمس ويعترب العامل أيضا شرف القمر وهبوطه وكونه 
خايل السري وبعيد النور وكونه مع الرأس وكونه مع الذنب ألن اهلل ما قدر هذا القمر 

دى بل ذلك حلكمة واختصه بالذكر س [39يس:] َّمف خف حف  جف مغ جغ معُّٱ
إهلية يعلمها من أويت احلكمة اليت هي اخلري الكثري اإلهلي فإن الستة الباقية قدرها أيضا منازل 
يف نفس األمر وما خصها بالذكر فلما دخل القمر يف الذكر كان له من القوة اإلهلية 

ا نزل إلينا والشرف يف الوالية واحلكم اإلهلي ما ليس لغريه فإنه ما ذكر إال باحلروف وهب
الذكر فكان نسبته إىل احلروف أمت من نسبة غريه فصار إمداده للحروف إمدادين إمداد جزاء 
وشكر ألن هبا حصل له الذكر وإمدادا طبيعيا كإمداد سائر الستة هلذه احلروف وإمنا ذكرنا 

لسرار ما خيتص بالقمر دون سائر الستة ألنا يف مساء الدنيا وهو موضع القمر وهو يف ليلة ا
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بارد رطب ويف ليلة اإلبدار حار رطب ملا فيه من النور فهو مائي هوائي وفيما بينهما حبسب 
ما فيه من النور فإن النور له الشرف وملا اجتمع النار مع النور يف اإلحراق وقوة الفعل يف بقية 

بقية األركان  العناصر هلذا افتخر إبليس على آدم وتكرب عليه فإن النار ال يقبل التربيد خبالف
فإن اهلواء يسخن وكذلك املاء وكذلك التراب فللنار يف نفس األركان أثر ليس لواحد منها 
يف النار أثر وكذلك املاء له أثر يف اهلواء والتراب فيربد اهلواء ويزيد يف رطوبته ويرطب التراب 

كان النار وبعده ويزيد يف برودهتا وليس للهواء والتراب يف هذين العنصرين أثر فأقوى األر
املاء فاحلرارة للنار والربودة للماء وهلذا جعلهما فاعلني واالثنني اآلخرين منفعلني رطوبة اهلواء 
ويبوسة التراب سبحان اخلبري العليم اخلالق مرتب األمور ومقدرها ال إله إال هو العزيز 

 احلكيم.
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 يف االسم اإلهلي اجلامع

الفرع  ملقدرةانازل احلروف حرف امليم وله من املوتوجهه على إجياد اإلنسان وله من 
 املؤخر االسم اجلامع هو اهلل.

وأما خلق اهلل  [75ص:] َّ جضمص خص حص ُّٱوهلذا مجع اهلل لنشأة جسد آدم بني يديه فقال 
أي صاحب القوة  [17ص:] َّ يمىم مم خم ُّٱالسماء بأيد فتلك القوة فإن األيد القوة قال تعاىل 

حديث آدم قوله اخترت ميني ريب وكلتا يدي ريب ميني مباركة  ما هو مجع يد وقد جاء يف
فلما أراد اهلل كمال هذه النشأة اإلنسانية مجع هلا بني يديه وأعطاها مجيع حقائق العامل وجتلى 
هلا يف األمساء كلها فحازت الصورة اإلهلية والصورة الكونية وجعلها روحا للعامل وجعل 

جلسم للروح املدبر له فلو فارق العامل هذا اإلنسان مات أصناف العامل له كاألعضاء من ا
العامل كما أنه إذا فارق منه ما فارق كان فراقه لذلك الصنف من العامل كاخلدر لبعض 
اجلوارح من اجلسم فتتعطل تلك اجلارحة لكون الروح احلساس النامي فارقها كما تتعطل 

جوارح جسد العامل الذي اإلنسان روحه فلما الدنيا مبفارقة اإلنسان فالدار الدنيا جارحة من 
كان له هذا االسم اجلامع قابل احلضرتني بذاته فصحت له اخلالفة وتدبري العامل وتفصيله فإذا 
مل حيز إنسان رتبة الكمال فهو حيوان تشبه صورته الظاهرة صورة اإلنسان وكالمنا يف 

مث أبان احلق  ال الكامل وهو آدم فإن اهلل ما خلق أوال من هذا النوع إ اإلنسان الكامل
عن مرتبة الكمال هلذا النوع فمن حازها منه فهو اإلنسان الذي أريده ومن نزل عن تلك 
الرتبة فعنده من اإلنسانية حبسب ما تبقي له وليس يف املوجودات من وسع احلق سواه وما 

حه الذي هو اإلنسان وسعه إال بقبول الصورة فهو جملى احلق واحلق جملى حقائق العامل برو
وأعطى املؤخر ألنه آخر نوع ظهر فأوليته حق وآخريته خلق فهو األول من حيث الصورة 
اإلهلية واآلخر من حيث الصورة الكونية والظاهر بالصورتني والباطن عن الصورة الكونية مبا 

هلل قد قال عنده من الصورة اإلهلية وقد ظهر حكم هذا يف عدم علم املالئكة مبنزلته مع كون ا
فكيف هبم لو مل يقل هلم ذلك فلم يكن ذلك إال لبطونه عن  [30البقرة:] َّ  يمىمُّٱهلم إنه 

املالئكة وهم من العامل األعلى العامل مبا يف اآلخرة وبعض األوىل فإهنم لو علموا ما يكون يف 
هم العالون مع التعريف وما عرفه من العامل إال اللوح والقلم و األوىل ما جهلوا رتبة آدم 

وال يتمكن هلم إنكاره والقلم قد سطره واللوح قد حواه فإن القلم ملا سطره سطر رتبته وما 
 حط  مض خض حض ُّٱيكون منه واللوح قد علم ذوق ما خطه القلم فيه قال اهلل تعاىل إلبليس 

على طريق استفهام التقرير مبا هو به عامل ليقيم شهادته على نفسه مبا ينطق  [75ص:] َّمظ
فاستكرب عليه ال على أمر اهلل وما كان من العالني فأخذه اهلل  [76ص:] َّ جف مغ جغ ُّٱفقال  به
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نعمة اهلل عليه حني أمره بالسجود آلدم وأحلقه باملأِل  [74]ص: َّ جح مج حج ُّٱبقوله 
األعلى يف اخلطاب بذلك فحرمه اهلل لشؤم النشأة لعنصرية ولو ال إن اهلل تعاىل مجع آلدم يف 

يه فحاز الصورتني وإال كان من مجلة احليوان الذي ميشي على رجليه وهلذا قال خلقه بني يد
: " َكم َل من الرجال كثريون ومل يكمل من النساء إال آسية امرأة فرعون ومرمي ابنة

فالكمل هم اخلالئف واستخدم اهلل له العامل كله فما من حقيقة صورية يف العامل  ."عمران
ناظرة إليه نظر كمال أمينة على سر أودعها اهلل إياه لتوصله إليه  األعلى واألسفل إال وهي

وقويل صورية أي هلا صورة معينة يف العامل حتوز مكاهنا ومكانتها وهذا القدر من اإلشارة إىل 
حكم هذا االسم اإلهلي اجلامع يف هذا النوع كاف يف حصول الغرض من نفس الرمحن فإنه 

حرف امليم من حيث صورته وهو آخر احلروف وليس بعده حاز العماء كله وهلذا كان له 
 إال الواو الذي هو للمراتب فيدخل فيه احلق واخللق لعموم الرتبة.

ملا يظهر يف النفس من األحكام يف كل متنفس حقا مشبها وخلقا  يف األمر اجلامع
 وحياة ونطقا وما نفس به من األقسام اإلهلية

يه ما ني فذي نفس حقا وخلقا احتجنا أن نب : وملا كان هذا الباب يضم كلوصل
 نفس الرمحن به عن نفسه ملا وصف نفسه بأنه أحب أن يعرف.

فه ال يعرريه وغال يعلم شيئا إال من نفسه وهو حيب أن يعرفه  شيءمعلوم أن كل و
 حيصل رفه فال يعذلك الغري إال من نفسه فإن مل يكن العارف على صورة املعروف فإنه ال

اجلامع  تعاىل وهو لذي له قصد الوجود فالبد من خلقه على الصورة البد من ذلكاملقصود ا
فخلق اإلنسان  [3احلديد:] َّلك خك حك جك مق ُّٱللضدين بل هو عني الضدين فـ 

 النقيضني بته إىل نسالكامل على هذه املنزلة فاإلنسان عني الضدين أيضا ألنه عني نفسه يف
مه ب أحكامبوج  َّلكُّٱبصورته   َّ خك ُّٱبروحه   َّ حك ُّٱجبسده   َّ جك مق ُّٱفـ 

ضادة ة املتربعوالعني واحدة فإنه عني زيد وهو عني الضدين فزيد هو عني األخالط األ
اهلل جبمعه  عرفت :رازواملختلفة ليس غريه وذو الروح النفسي واملركب الطبيعي وهنا قال اخل

لضدين، او عني ل ه بال :خالطي حني مسع هذا منالضدين، فقال صاحبنا تاج الدين االبني ا
لضدين اتقبل  كنهاوقال الصحيح فإن قول اخلراز يوهم أن مث عينا ليست هي عني الضدين ل
لباطن ار عني لظاهمعا واألمر يف نفسه ليس كذلك بل هو عني الضدين إذ ال عني زائدة فا
شأة النرفتك بقد عواألول واآلخر واألول عني اآلخر والظاهر والباطن فما مث إال هذا ف

 اإلنسانية أهنا على الصورة اإلهلية.
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 يف السر
أالطوووووووووو أ له وووووووووو أالو ا وووووووووو أ وووووووووو   ك 

أهووووووو لو  أ ووووووو أن ن  ووووووو أ ووووووودأ    ووووووو 

أإ أاإلاوووووووووووووو   أه لحف فوووووووووووووو أ  ووووووووووووووو 

أنالحوووووووووو جأ  لهوووووووووو أالووووووووووو ا أهكن وووووووووو 

أح  وووووووووو أإ أر ووووووووووو أهوووووووووو نال وووووووووو ل أال   أ

 

أ  ووووووونأالووووووو ل جأ لووووووو ألهووووووون أالناحووووووو  

أ ووووووودأ   ووووووو أإ أكووووووو  أكنأ ووووووودأاووووووو   

أالنا ووووووو ن ووووووودأالووووووو ل جأ لووووووو أا  وووووووو  أ

أ  وووووووووووو أهحكوووووووووووو أالأ كوووووووووووون أهزا وووووووووووو 

أ ووووووووووو أال لووووووووووون أ حكووووووووووو أك لو رووووووووووو 

 

 .حلقيقةسر اواعلم أن السر عند الطائفة على ثالث مراتب سر العلم وسر احلال 
إن سر العلم مساء فاأل فهو حقيقة العلماء باهلل ال بغريه من فأما سر العلم وسر احلال

ا له ضد كذا مم إليه من حيث ما هو منسوبباهلل هو مجع األضداد باحلكم يف العني الواحدة 
حكم فصف به فات من ذلك بعينه ينسب إليه ضده وهذا سر ال يعلمه إال من وجده يف نفسه

من  وال على عينه حبكم حكم عليه أيضا بضده من حيث حكم ضده ال من نسبة أخرى
العالمة  ق منشتنه مإضافة وهلذا جعله اهلل سر العلم ألن العلم كل علم حصل عن داللة أل

مل مة على العايل وعالو دلولذلك أضيف العلم إىل اهلل باألشياء ألنه علم نفسه فعلم العامل فه
فجعلك  عرف ربه". "من عرف نفسه :كما كان العامل عالمة عليه يف علمنا به وهو قوله 

ر سن خفي مهذا لك دليال عليه فعلمته كما كانت ذاته دليال عليك له فعلمك فأوجدك ف
علته علمته به وج وعلمه بصرهالعلم الذي ال يعلمه إال العلماء باهلل فإذا كان احلق مسع العبد و

ن منشأها أليت ادليال وعالمة على نفسه وهذا هو سر احلال ومنه نفخ عيسى يف الصورة 
  َّ رث ُّٱإن كان قوله فاألطيار فاتته سعيا  الطني فكانت طريا وبسر العلم دعاء إبراهيم 

لعلم فهو سر ا [110املائدة:] َّ نث ُّٱامل فيه تنفخ فهو سر احلال وإن كان العامل فيه الع
 ن سر العلم هو هللوسر العلم أمت من سر احلال أل وهذا ال يعلمه إال صاحبه وهو عيسى 

ذكر نفخا فكان يفإنه ما زاد على إن دعاهن ومل  وهو الذي ظهر به إبراهيم اخلليل 
وسر احلال ال يكون إال من نعوت  [40النحل:] َّ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱكقوله 

 اخللق ليس من نعوت احلق فسر العلم أمت وحكمه أعم.
فاحلال من مجلة معلومات العلم وممن هو حتت إحاطته ولو كان احلال أمت من العلم 
لكان احلق قد أمر نبيه بطلب األنقص ويكون احلق قد ترك وصفه باألمت وهذا حمال فليس 

وأما سر احلقيقة فهو إن تعلم أن العلم ليس بأمر زائد على ذات العامل  الشرف إال لسر العلم
وأنه يعلم األشياء بذاته ال مبا هو مغاير لذاته أو زائد على ذاته فسر احلقيقة يعطي أن العني 
 واحلكم خمتلف وسر احلال يلبس فيقول القائل بسر احلال أنا اهلل وسبحاين وأنا من أهوى
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ومن أهوى أنا وسر العلم يفرق بني العلم والعامل فبسر العامل تعلم أن احلق مسعك وبصرك 
ويدك ورجلك مع نفوذ كل واحد من ذلك وقصوره وأنك لست هو عينه وبسر احلال ينفذ 
مسعك يف كل مسموع يف الكون إذا كان احلق مسعك حاال وكذلك سائر قواك وبسر احلقيقة 

كون إال هلل وإن احلال ال أثر له فإن احلقيقة تأباه فإن السبب وإن كان تعلم أن الكائنات ال ت
ثابت العني وهو احلال فما هو ثابت األثر فللحقيقة عني تشهد هبا ما ال يشهد بعني احلال 
وتشهده عني احلال وعني العلم وللعلم عني يشهد هبا ما ال يشهده بعني احلال وتشهد ما 

ل أبدا تنقص عن درجة عني العلم وعني احلقيقة وهلذا ال تتصف يشهده عني احلال فعني احلا
األحوال بالثبوت فإن العلم يزيلها واحلقيقة تأباها ولذلك األحوال ال تتصف بالوجود وال 
بالعدم فهي صفات ملوجود ال تتصف بالعدم وال بالوجود فباحلال يقع التلبيس يف العامل 

فهذا سر العلم وسر احلال وسر احلقيقة قد علمت  وبالعلم يرتفع التلبيس وكذلك باحلقيقة
الفرقان بينهم يف احلكم هذا معىن السر عند الطائفة فإذا ثبت أمر يف العامل كان ما كان وظهر 
حكمه فسره معناه إذا ظهر ملن ظهر له بطل عنده ذلك الثبوت الذي كان حيكم به قبل هذا 

امل وهبذه املثابة ثبوت األسباب كلها يف على ذلك األمر يف كل أمر يكون له ثبوت يف الع
العامل فسر الربوبية إما املربوب وإما النسب أو الصفات اليت من شأن من نسبت إليه أو قامت 
به عند من يرى أهنا صفات أن يكون ربا فليس هو رب بالذات على هذا النحو هذا معىن 

وكذاك قوله أيضا إن للربوبية سرا قول سهل بن عبد اهلل للربوبية سر لو ظهر لبطلت الربوبية 
لو ظهر لبطل العلم وإن للعلم سرا لو ظهر لبطلت النبوة وإن للنبوة سرا لو ظهر لبطلت 
األحكام. فسر احلق لو ظهر لبطل االختصاص والنبوة اختصاص فتبطل النبوة ببطالن 

احلال  االختصاص ويبطل حكم العلم من حيث إنه صفة للذات حىت أعطاه حكم العامل وهو
فيبطل العلم ال يبطل العامل وسر النبوة إزالة رفيع الدرجات ألنه ما مث على من واملعارج 
لألنبياء إمنا هي يف هذه الدرجات فسر النبوة اإلخبار مبا هو األمر عليه وما هو األمر عليه ال 

يناقض التبديل  يقبل التبديل وإذا مل يقبل التبديل بطل احلكم فإن احلكم يثبت التخيري والتخيري
فإذا بطل التخيري بطل احلكم فبطل معىن النبوة فهذا سرها فمن ظهر له أسرار هذه األمور 

فهو أقوى األقوياء يف التمكن اإلهلي فهو عبد يف  شيءوعلمها علم احلق فيها ومل يبطل عنده 
 مقام سيد وسيد يف صورة عبد.

 يف حال التجلي باجليم
ألل  وووووووووووو أ وووووووووووون أ لوووووووووووو أاله وووووووووووو   

أرلوووووووووو أووووووووووو أكووووووووووجأاووووووووووخظلكووووووووووجأ

أ اوووووووووووو   أاألووووووووووووو أك وووووووووووو أ  وووووووووووو  

أ   ووووووووووووووووووووووووووووووو  أكنجأن ووووووووووووووووووووووووووووووو   

أ   ووووووووو أوووووووووو أكووووووووو  أ ووووووووودأالطووووووووو ا   

أكح وووووووووو  أالحوووووووووو أ وووووووووودأالوح  وووووووووو 

أن وووووووووووو   أالحكوووووووووووو أ وووووووووووودأالوفوووووووووووو   

أن  وووووووووووووووووووو   أهوووووووووووووووووووو   أنآخوووووووووووووووووووو 
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أرطووووووووووووووووووووو أك ل ووووووووووووووووووووا أ   وووووووووووووووووووو 

أووووووووووو أهوووووووووو  أ هوووووووووو أحهوووووووووو يأ  ووووووووووز

أهو ووووووووووووول أرووووووووووووو أطووووووووووووو  أإل  ووووووووووووو أ

 

أ   وووووووووووو أل وووووووووووو  أ  اووووووووووووك أنهوووووووووووو   

أنهووووووووووووووووووو  أ  أ ل ووووووووووووووووووو أرووووووووووووووووووو   

أ   ووووووووووووو أ حووووووووووووو أ أ وووووووووووودأال ووووووووووووو

 

ات ى مقامو علاعلم أن التجلي عند القوم ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب وه
تعلق ر ومنها ما ياألسرارف وخمتلفة فمنها ما يتعلق بأنوار املعاين اجملردة عن املواد من املعا

منها و أنوار الرياحتعلق بيما  بأنوار األنوار ومنها ما يتعلق بأنوار األرواح وهم املالئكة ومنها
ر املولدات بأنوا تعلقيما يتعلق بأنوار الطبيعة ومنها ما يتعلق بأنوار األمساء ومنها ما 

ق ووافق من أف طلع واألمهات والعلل واألسباب على مراتبها فكل نور من هذه األنوار إذا
ا مل نور ف بكعني البصرية ساملا من العمي والغشي والصدع والرمد وآفات األعني كش

ر األلفاظ ها بصوتباطه فعاين ذوات املعاين على ما هي عليه يف أنفسها وعاين ارانبسط علي
ألمر من غري ا نفس ئق يفوالكلمات الدالة عليها وأعطته مبشاهدته إياها ما هي عليه من احلقا
ا عى منها ومنهوار نسا أنختيل وال تلبيس فمنها أنوار نسعى هبا ومنها أنوار نسعى إليها ومنه

نوار تكون منها أنا وبى بني أيدينا ومنها أنوار تكون خلفنا يسعى هبا من يقتدي أنوار تسع
لتفيدنا  ا تنزل علينان فوقنتكو عن إمياننا تؤيدنا ومنها أنوار تكون عن مشائلنا تقينا ومنها أنوار

يف أبشارنا وشارنا ي أبومنها أنوار تكون حتتنا منلكها بالتصرف فيها ومنها أنوار نكوهنا ه
 شعارنا ويف أشعارنا وهي غاية األمر.وأ

فأما أنوار املعاين اجملردة عن املواد فكل علم ال يتعلق جبسم وال جسماين وال متخيل 
وال بصورة وال نعلمه من حيث تصوره بل نعقله على ما هو عليه ولكن مبا حنن عليه وال 

 هذا العلم شيئا وهو قوله يكون ذلك إال حىت أكون نورا فما مل أكن هبذه املثابة فال أدرك من
فما أنارت إال به  [35النور:] َّجب  هئ مئ خئ ُّٱواهلل يقول  "،واجعلين نورا" :يف دعائه 
يعين أرض احملشر يقول ما مث مشس وعدم النور  [69الزمر:] َّ ٰر ٰذ يي ىي ُّٱكما قال 

يأيت إال يف ظلمة والبد من الشهود فالبد من النور وهو يوم يأيت فيه اهلل للفصل والقضاء فال 
  يه ىه ُّٱامسه النور فتشرق األرض بنور رهبا وتعلم كل نفس بذلك النور 

ال هبا جتده حمضرا يكشفه هلا ذلك النور ولو ال ما هي النفوس عليه من  [5]اإلنفطار:َّجي
األنوار ما صحت املشاهدة إذ ال يكون الشهود إال باجتماع النورين ومن كان له حظ يف 

األبد والنور ليس من عامل الشقاء وما من نفس إال وهلا نور تكشف  النور كيف يشقى شقاء
 ىه مه جه ين ىن من ُّٱبه ما عملت فما كان من خري سرت به وما كان من سوء 

حيث جعل  [207البقرة:] َّ هئ مئ  خئ  ُّٱوهلذا ختم اآلية بقوله  [30]آل عمران:َّجييه
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ء فالبد أن يكون املال إىل هلم أنوارا يدركون هبا وقد علموا أن النور ال حظ له يف الشقا
 :املالئم وحصول الغرض وذلك هو املعرب عنه بالسعادة ألنه قال

الشر وفعم وما خص نفسا من نفس وذكر اخلري  [185آل عمران:]َّ ين ىن ُّٱ 
إنا نصح رضنا فإن موفالوجود نور والعدم ظلمة فالشر عدم وحنن يف الوجود فنحن يف اخلري 

درك ته فال علي هكذا صفة كل نور إمنا جاء ليظهر ما طلعفإن األصل جابر وهو النور و
دار اإلهلي االقت صلهاأاألشياء إال بك وبه فلهذا ال يصح نتيجة أي ال تكون إال بني اثنني 
قد أعطيناك عني ف عاملوقبول املمكن لالنفعال لو نقص واحد من هاتني احلقيقتني ملا ظهر لل

إلسهاب تمل اال حت بسطها خمافة التطويل واألحوالأمرا كليا يف هذه األنوار فال نتكلف 
 علومات اليتوار املن أنمفلنذكر مبهمات األنوار فأما النور الذي نسعى به فهو ما تقدم ذكره 

 اكتفينا بذكر واحد منها ليكون تنبيها وأمنوذجا ملا سكتنا عنه.
ت به فانظر ما أن نورهوأما النور الذي بني أيدينا فهو نور الوقت والوقت ما أنت به ف

أنت به  ي الذيإلهلفيه كيفما كان فهو مشهودك احلاكم عليك والقائم بك وهو عني االسم ا
 قائم يف احلال ال حكم له يف ماض وال مستأنف.

ي بني يديك ور الذالن وأما النور الذي عن ميينك فهو املؤيد لك واملعني على ما يطلبه منك
 ر وهينو والصالة َّ جي يه ُّٱتك يف قولك وهو الذي طلبت من اهلل يف حال صال

ك أيد [5الفاحتة:] َّ جي يه ُّٱالنور الذي بني يديك فهو وقتك الذي أنت به فلما قلت 
 الشاعر:بالنور من عن ميينك فإن اليمني القوة يقول 
أإذاأوووووووووووووو أ ا ووووووووووووو أ   ووووووووووووو ألو ووووووووووووو 

 

أ لف  وووووووووووووووووو أ  اهوووووووووووووووووو أهوووووووووووووووووو ل و   

 

 رة يف النفوساملؤث ضلةمن الشبه امل وأما النور الذي عن يسارك فهو نور الوقاية واجلنة
يما أخرب به هلل وفايف  اجلهاالت وااللتباس والتشكيك الذي خيطر للناظر الباحث يف االعتقاد

كري نظر ف نور عن نفسه وهو على نوعني نور إميان ونور دليل ونور الدليل على نوعني
يت عن لذي يأر اة النوونور نظر كشفي فيعلم األمر على ما هو عليه يف نفسه فهذا فائد

 الشمال.
وأما أنوار األنوار فهي السبحات اليت لو كشف احلق احلجاب الذي يسترها عنا 
الحترقنا هي أشعة ذاتية إذا انبسطت ظهرت أعيان املمكنات فاملمكنات هي احلجاب بيننا 

تب اإلهلية وبينها وهذا هو النور العظيم ال األعظم إليه اإلشارة بقوله تعاىل يف حق أهل الك
وهم   َّ مه ُّٱوهم املوسويون   َّ جه  ين ىن من ُّٱاملنزلة باألعمال املشروعة بقوله 
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 مي ُّٱوهم أصحاب الصحف وما بقي من الكتب   َّ خي حي جي يه ىه ُّٱالعيسويون 
وهي علوم  [66املائدة:] َّ ٌّٰى ٰر ٰذ ُّٱوهي علوم خارجة عن الكسب   َّ يي  ىي

نه إذا كان النور هبذه الصفة مل يكن دخلت حتت الكسب فهي من علوم التحت والفوق وإ
من حتتنا بل يكون هو الذي يصرفنا وأما النور الذي يكون من حتتنا فهو الذي حنكم عليه 

 :وهو املعرب عنه باألكل من حتت األرجل وأما النور الذي هو عني ذاتنا فهو كما دعا فيه 
ع ما ذكرنا من األنوار وأما قوله "واجعلين نورا". فهو عني ذاته ورواية واجعل يل نورا هو مجي

اجعلين نورا فهو مشاهدة نور ذاته إذ ال يشهد إال به فإن ذاته ما قبلت هذه األنوار من هذه 
"من عرف  :قال يف ذلك رسول اهلل  اجلهات الست إال لعدم إدراكها نور نفسها الذي

نت عني ذلك ومثله مبا مثله وهو أ [35النور:] َّجب  هئ مئ خئ ُّٱو نفسه عرف ربه"،
املمثل واملثل فتشاهد األنوار منفهقة منك يتنور بذاتك عامل مساواتك وأرضك فما حتتاج إىل 

به فأنت املصباح والفتيلة واملشكاة والزجاجة وإذا عرفت هذا عرفت  يءنور غريب تستض
الزيت وهو اإلمداد اإلهلي وعرفت الشجرة وإذا كانت الزجاجة كالكوكب الدري وهو 

ا فما ظنك باملصباح الذي هو عني ذاتك فال يكن يا أخي دعاؤك أبدا إال أن الشمس هن
جيعلك اهلل نورا وهنا سر عجيب أنبهك عليه من غري شرح ألنه ال حيتمل الشرح وهو أن اهلل 
يضرب األمثال لنفسه وال تضرب له األمثال فيشبه األشياء وال تشبهه األشياء فيقال مثل اهلل 

يف ملكه وال يقال مثل امللك يف ملكه مثل اهلل يف خلقه فإنه عني ما ظهر يف خلقه مثل امللك 
وليس ما ظهر هو عينه فإنه الباطن كما هو الظاهر يف حال ظهوره فلهذا قلنا هو مثل األشياء 
وليست األشياء مثله إذ كان عينها وليست عينه وهذا من العلم الغريب الذي تغرب عن 

منوذج من جتلى أول ألهنا معقولة غري مسرحة وهذا أنكرته العقوطنه وحيل بينه وبني سكنه ف
 أنوار األنوار.

واد ألن يف امل دخلتلوأما أنوار املعاين اجملردة عن املواد فال تقال فإنه لو قيلت 
ا لو جتردت دت ألهنجتر العبارات من املواد وقد قلنا إهنا جمردة لذاهتا عن املواد ال إهنا

ل وال حتكي ال تقااصة وخشئنا ومل متتنع ألهنا قد كانت فيها فهي تعلم لكسوناها املواد إذا 
 .وال تقبل التشبيه وال التمثيل

وأما أنوار األرواح فهي أنوار روح القدس اجلامع فمن أرسل من هذه األرواح كان 
ملكا ومن مل يرسل بقي عليه اسم الروح مع االسم اخلاص به العلم يف الطائفتني املرسلني 

 املرسلني فهو روح خالص مل يشبه ما خيرجه عن نفسه وهو روح ذو روح يف روحيته وغري
وليس إال األرواح املهيمة وأرواح األفراد منا تشبهها بعض شبه فال يقع التجلي يف أنوار 

ألنه من األفراد  [68الكهف:] َّ يي ىي ني مي زي ُّٱوهلذا قال اخلضر ملوسى  لألفرادأرواح إال 
هذا التجلي بل هو  لألفرادهلم التجلي يف أنوار األرواح املالئكة وليس وإن األنبياء يقع 
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خمصوص باألنبياء والرسل وهو قول خضر أنت على علم عّلَمَكه  اهلل ال أعلمه أنا ألنه ليس له 
هذا التجلي امللكي مث نبهه على أنه ما فعل الذي فعل عن أمره فإنه ليس له أمر وما هو من 

غريب يف املقامات لو أن اهلل تعاىل يبيح لنا كشفه للخلق لظهر علم ال  أهل األمر وهو مقام
يقوم له كون هذا قد ظهر من أثره ثالث مسائل من شخص قد شهد اهلل عند نبيه بعدالته 
وزكاه وصار تبعا له وبني له ما قد مسعت وأدخل نفسه يف أتباعه حتت شرطه وهو مثل 

ربه من كالمه مع اخلضر فاختلف التجلي يف الكالم موسى كليم اهلل وجنيه وأين كالمه مع 
ومع هذا مل يصرب ألنه قدم االستثناء ومل يقدمه ملا أنكر عليه فإنه من شأن النيب أن يكون 

ما قال أن أفعل أو  [9حقاف:األ] َّ زن رن مم ام يل ىل ُّٱمتبعا كما هو متبع سواء وكذلك قال 
 .ولسان أقول إال ما أشهد ما قال هكذا فكل مقام له مقال

امسها وال  ن يذكرغي أوأما أنوار الرياح فهي جتليات االسم البعيد وهي جتليات ال ينب
هر ن ال يف الظاالباط ن يفتكون إال ألهل اإلهلام وللتجلي يف أنوار املالئكة يف هذا مدخل ولك

ن هذا فوس ومالن خاصة وهم مالئكة اللمات واإلهلام خاصة واإللقاء يف هذا التجلي على
ثبوهتا أحد ب قال التجلي تكون اخلواطر وهي رياحية كلها ألن الرياح متر وال تثبت فإن

و ح ما هلرائفليست رحيا ولذلك توصف باملرور وتسمى باخلواطر وهي من راح يروح وا
عارف من امل يعطيمقيم وأما التجلي يف األنوار الطبيعية فهو التجلي الصوري املركب ف

امل فهو ء والعلسمااور وهو يعم من الفلك إىل أدىن احلشرات وهو حبسب ما ظهر فيه من الص
سبيحها ورة وتصكل  جتل يف السماء والعامل ومن هذا التجلي تعرف املعاين واللغات وصالة

ن هنا يرى لفة ومخما وهو كشف جليل نافع مؤيد فيه يرى املكاشف موافقة العامل وأنه ما مث
 كون حيةم يرى على الشهود صور أعماله توصاحب هذا املقا  َّ ين ىن ُّٱ شيءكل 

الفة خمكون مسبحة هلل ذات روح ينفخ فيها صاحب هذا املقام وإن كانت يف ظاهر ال
 ا خملقة وقدى نشأهته سوومعصية فإهنا خمالفة صحيحة إال أهنا حية ناطقة تستغفر لصاحبها ألن

خيرجها عن كوهنا  نه ملومن تسوية نشأهتا خملقة إ [2على:األ] َّ يي ىي ُّٱمتدح اهلل بأنه 
عنة يحها لتسب معصية فلو أخرجها عن كوهنا معصية كانت غري خملقة وشقي صاحبها وكان

أن جيدد  م إالإلسالاصاحبها فإنه أباح ما حرم اهلل فخرج عن االميان بذلك فال حظ له يف 
ا ه أوىل ألهنيبيه علالتنإسالمه ويتوب وهذا تنبيه مل يزل أصحابه يكتمونه غرية منهم وضعفا و

ن مؤمن ومن إال م لقةنصيحة هلل ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم فال توجد أبدا معصية خم
 [50]طه: َّ مت هب مب  هئ  ُّٱخلقه فقد جرى على السنن اإلهلي فإن اهلل  شيءأعطى ال

 فأعطى املعصية خلقها والطاعة خلقها فهكذا تكون صفة املؤمن.
أمساء املعلومات فهو نور ينبسط على املعدومات  وأما أنوار األمساء فإهنا تعني

واملوجودات فال يتناهى امتداد انبساطها ومتشي العني مع انبساطها فينبسط نور عني صاحب 
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هذا املقام فيعلم ما ال يتناهى كما ال جيهل ما ال يتناهى بتضاعف األعداد وهذا عالمة من 
منها ما هي معدومة العني لذاهتا ومنها  يكون احلق بصره فاألمساء كلها موجودة واملسميات

ما هي متقدمة العدم لذاهتا وهي اليت تقبل الوجود واألحوال ال تقبل الوجود مع إطالق 
االسم على كل ذلك فلألمساء اإلحاطة واإلحاطة هلل ال لغريه فمرتبة األمساء اإلهلية وما فضل 

فال  شيءمساء ما ذكر اهلل شيئا وال ذكر اهلل آدم املالئكة إال بإحاطته بعلم األمساء فإنه لوال األ
يذكر إال هبا وال يذكر وحيمد إال هبا فما زاحم صفة العلم يف اإلحاطة إال القول والقول كله 
أمساء ليس القول غري األمساء واألمساء عالمات ودالئل على ما حتتها من املعاين فمن ظهر له 

 أقول غري ذلك ولو ال أن احلق أطلق لفظة الكل نور األمساء فقد ظهر له ما ال ميكن ذكره ال
على األمساء يف صفة ِعلم  آدم لقلنا من احملال أن يظهر انبساط نور األمساء على املسميات لعني 

 [31البقرة:] َّ زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ُّٱولكن من فهم قول اهلل تعاىل 
 التشريف. وأشار علم ما التزمناه من األدب وما أراد اهلل بلفظة كل يف هذا

را ومن نه مؤثن كووأما أنوار املولدات واألمهات والعلل واألسباب فهو جتل إهلي م
له نوار تعلم قوذه األي وهكونه جميبا إذا سئل وغافرا إذا استغفر ومعطيا إذا سئل وهبذا التجل

 جم يل ىل مل خل ُّٱوقوله أيضا عز وجل  [10]الفتح: َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 حن جن  مم  ُّٱوقوله  تبارك وتعاىل إن الصدقة تقع بيد الرمحنوقوله  [80]النساء: َّ خمحم
 ."فافهم إن اهلل يفرح بتوبة عبده" :وقوله  [18]احلديد:َّخن

 يف املشاهدة
أإذاأكاووووووووووو   أ رلهووووووووووو أ ووووووووووو أ وووووووووووا 

أ  اوووووووووووو   أه فلوووووووووووو أ وووووووووووودأح وووووووووووو  

أاوووووووووود ن اوووووووووو   أهوووووووووو أ وووووووووودأكووووووووووجأ

أ وووووووووو  أهوووووووووو أن ف وووووووووو  أنووووووووووو أ وووووووووون

أن طوووووووووووك أ  ووووووووووو أ    ووووووووووو أطوووووووووووكن  

 

أ    ووووووووووو ألووووووووووو أالوك  ووووووووووو أنالوفووووووووووو 

أنواووووووووووووووووو   أرووووووووووووووووون أالأ ووووووووووووووووو ا 

أنلوووووووووو يألوووووووووو أالوووووووووون ا أنالأاألووووووووووو  

أهوف وووووووووووون أل وووووووووووو أن وووووووووووونأاإلووووووووووووو  

أ كووووووووووون أهووووووووووو أال حفووووووووووو أنالطوووووووووووا 

 

املشاهدة عند الطائفة رؤية األشياء بدالئل التوحيد ورؤيته يف األشياء وحقيقتها اليقني 
السبب وهو كان مل يكن غريه فطلبنا عني  [42النمل:] َّ جفمغ جغ ُّٱمن غري شك قالت بلقيس 

فعلمنا إن ذلك حصل هلا من وقوفها مع احلركة  َّ جفمغ جغ ُّٱاملوجب جلهلها به حىت قالت 
املعهودة يف قطع املسافة البعيدة وهذا القول الذي صدر منها يدل عندي أهنا مل تكن كما قيل 
متولدة بني اإلنس واجلان إذ لو كانت كذلك ملا بعد عليها مثل هذا من حيث علمها بأبيها 

جتده يف نفسها من القوة على ذلك حيث كان أبوها من اجلان على ما قيل فهذا شهود وما 
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حاصل وعني مشهودة وعلم ما حصل ألن متعلق العلم املطلوب هنا إمنا هو نسبة هذا العرش 
ملا رأت جربيل  املشهود إليها كما هو يف نفس األمر ومل تعلم ذلك كما إن أصحاب النيب 

ت كأنه هو وإمنا قالت هو دحية ومل يكن يف نفس األمر دحية وهذا يف صورة دحية ما قال
على النقيض من قصة بلقيس واشتركا يف الشهود وعدم العلم باملشهود من حيث نسبته ال 
من حيث ما شوهد والسبب يف هذا اجلهل أهنم ما علموا من دحية إال الصورة اجلسدية ال 

موا صورة اجلسم اليت انطلق عليها اسم دحية وعلى غري فما علموا دحية على احلقيقة وإمنا عل
احلقيقة ما انطلق االسم إال على اجلملة فتخيلوا ملا شاهدوا الصورة أن الكل تابع هلذه الصورة 
وليس األمر كذلك فإن البصر يقصر عن إدراك الفارق بني القوتني يف الشبه إذا حضر أحدمها 

ا باملكان واملسألة يف نفسها شديدة الغموض وال دون اآلخر فلو حضرا معا عنده لفرق بينهم
سيما يف العلم اإلهلي ألن النفس الناطقة اليت هي روح اإلنسان املسماة زيد إال يستحيل عليها 
إن تدبر صورتني جسميتني فصاعدا إىل آالف من الصور اجلسمية وكل صورة هي زيد عينها 

املرئي املشهود عني زيد كما تقول يف ليست غري زيد ولو اختلفت الصور أو تشاهبت لكان 
جسم زيد الواحد مع اختالف أعضائه يف الصورة من رأس وجبني وحاجب وعني ووجنة 

شاهدت منه تقول  شيءوخد وأنف وفم وعنق ويد ورجل وغري ذلك من مجيع أعضائه أي 
 فيه رأيت زيدا وتصدق.

ؤية ند الرا عقع هنكذلك تلك الصور إذا وقعت ويدبرها روح واحد إال إن اخللل و
الصور  ذي بنيل اللعدم اتصال الصور كاتصال األعضاء يف اجلسم الواحد فلو شاهد االتصا

 بقة منطكل  لقال يف كل صورة شهدها هذا زيد كما يفعل املكاشف إذا شاهد نفسه يف
ثال زيد م روح طباق األفالك ألن له يف كل فلك صورة تدبر تلك الصور روح واحدة وهي

ها مشاهدة عان منمثة هود حق يف خلق قالت الطائفة يف املشاهدة إهنا تطلق بإزاء ثالوهذا ش
يف اخللق  ة احلقشاهدماخللق يف احلق وهي رؤية األشياء بدالئل التوحيد كما قدمناه ومنها 

ك فأما ش بال ليقنياوهي رؤية احلق يف األشياء ومنها مشاهدة احلق بال اخللق وهي حقيقة 
ليل على ني الدلك عألشياء بدالئل التوحيد فإهنم يريدون أحدية كل موجود ذقوهلم رؤية ا

 أحدية احلق فهذا دليل على أحديته ال على عينه.
وهو  شيءوأما إشارهتم إىل رؤية احلق يف األشياء فهو الوجه الذي له سبحانه يف كل 

فنفى األثر فيه عن فذلك التوجه هو الوجه الذي له يف األشياء  [40النحل:] َّ مض خض ُّٱقوله 
السبب إن كان أوجده عند سبب خملوق وأما قوهلم حقيقة اليقني بال شك وال ارتياب إذا مل 
تكن املشاهدة يف حضرة التمثل كالتجلي اإلهلي يف الدار اآلخرة الذي ينكرونه فإذا حتول هلم 

خر املعروف فما يف عالمة يعرفونه هبا أقروا به وعرفوه وهو عني األول املنكور وهو هذا اآل
وهلذا فرقنا بني الرؤية واملشاهدة  أقروا إال بالعالمة ال به فما عرفوا إال حمصورا فما عرفوا احلق
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وقلنا يف املشاهدة إهنا شهود الشاهد الذي يف القلب من احلق وهو الذي قيد بالعالمة والرؤية 
أشهدين فإنه وما قال  [143االعراف:] َّمج حج مث هت ُّٱليست كذلك وهلذا قال موسى 

مشهود له ما غاب عنه وكيف يغيب عن األنبياء وليس يغيب عن األولياء العارفني به فقال له 
ومل يكن اجلبل بأكرم على اهلل تعاىل من موسى وإمنا أحاله على  [143االعراف:] َّ مخ جخ ُّٱ

 مح جح مج حج  مث هت مت خت حت ُّٱاجلبل ملا قد ذكر سبحانه يف قوله 
من األرض وموسى من الناس فخلق اجلبل أكرب من  واجلبل [57غافر:] َّ جس مخ جخ

خلق موسى من طريق املعىن أي نسبة األرض والسماء إىل جانب احلق أكرب من خلق الناس 
من حيث ما فيهم من مساء وأرض فإهنا يف السماء واألرض معىن وصورة ومها يف الناس معىن 

 جح ُّٱن انفرد بأحدمها وهلذا قال ال صورة واجلامع بني املعىن والصورة أكرب يف الداللة مم
فاحلمد هلل الذي جعلنا من القليل الذي يعلم ذلك  [57غافر:] َّ جس مخ جخ مح

فجمع اجلبل بني الصورة واملعىن فهو أكرب من جبل موسى املعنوي إذ هو نسخة من العامل 
ا كما هو كل إنسان فإذا كان اجلامع بني األمرين وهو األقوى واألحق باسم اجلبل صار دك

عند التجلي فكيف يكون موسى حيث جبليته اليت هي فيه معىن ال صورة وملا كانت الرؤية 
ال تصح إال ملن يثبت هلا إذا وقعت واجلبل موصوف بالثبوت يف نفسه وباإلثبات لغريه إذ 
كان اجلبل هو الذي يسكن ميد األرض ويقال فالن جبل من اجلبال إذا كان يثبت عند 

ظام فلهذا أحاله على اجلبل الذي من صفاته الثبوت فإن ثبت اجلبل إذا الشدائد واألمور الع
 :جتليت إليه فإنك ستراين من حيث ما فيك من ثبوت اجلبل

أ    وووووووووووووووووووووووووووووو أ أالأ  وووووووووووووووووووووووووووووو  

أ لووووووووووووونأك ووووووووووووو  أالاووووووووووووو ن أخلووووووووووووو 

أ لووووووووووووو أ كووووووووووووو أ    ووووووووووووو أاووووووووووووو ن ا

 

أ    وووووووووووووووووووووو أكل وووووووووووووووووووووو أوحوووووووووووووووووووووو   

أك  رووووووووووووووووووووووووو أاأل ضأنال هووووووووووووووووووووووووو  

أنإ وووووووووووووووووووووو أذلووووووووووووووووووووو أا و ووووووووووووووووووووو  

 

 والنور وذلك أن الكون ظلمة ."نورَأنَّى أراه" :أيت ربك ؟ قالأر قيل لرسول اهلل 
واحد منهما  بل كل نهارهو احلق املبني والنور والظلمة ال جيتمعان كما ال جيتمع الليل وال

ر فاألمر النها  يرمليغطي صاحبه ويظهر نفسه فمن رأى النهار مل ير الليل ومن رأى الليل 
ا هدت حقإن شون فحق وخلق فإن شهدت خلقا مل تر حقا ظاهر وباطن وهو الظاهر والباط

م ألنه هود علذا شهمل تر خلقا فال تشهد خلقا وحقا أبدا لكن يشهد هذا يف هذا وهذا يف 
 .غشاء ومغشي
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 يف معرفة الفناء وأسراره
أإ أالو وووووووووووووووووووو  أكخوووووووووووووووووووونأال وووووووووووووووووووو  

أ ووووووووووووووونأ ووووووووووووووو أكوووووووووووووووذاأالأ  ووووووووووووووو  

ألووووووووووووووو أالو ووووووووووووووو  أ ووووووووووووووو أالو ووووووووووووووو  

أ اووووووووووووووووووووووه   أهووووووووووووووووووووووجأ   وووووووووووووووووووووو 

أ ووووووووووووووودألو ووووووووووووووو أوووووووووووووووو أ ح  ووووووووووووووو 

أوووووووووووووووووووو أزاجأ  لهووووووووووووووووووو أال  ووووووووووووووووووو  

أ  ووووووووووووووووووووووووووووووووووو أإذاأطووووووووووووووووووووووووووووووووووول    

 

أنلوووووووووووووووووو أال طوووووووووووووووووول أإ أحكوووووووووووووووووو أ 

أ ووووووووووووووووه  ألوووووووووووووووو أ   وووووووووووووووو أروووووووووووووووو  

أح وووووووووووووو  أووووووووووووووو أ  ووووووووووووووودأال لوووووووووووووو 

أ ووووووووووودأ ووووووووووو  أال ووووووووووو  وووووووووووو أر وووووووووووجأ

أ ووووووووووووووووووووو  أنلكووووووووووووووووووووو أ حووووووووووووووووووووو ك 

أ وووووووووووووووو أ فووووووووووووووون أهووووووووووووووو أ  ووووووووووووووو 

أ و ووووووووووووووووو  أ ح ووووووووووووووووو  أالحكووووووووووووووووو 

 

 املعاصي ومن ء فناءلفناااعلم أن الفناء عند الطائفة يقال بإزاء أمور فمنهم من قال إن 
و عن اخللق وه ء فناءلفناال الفناء فناء رؤية العبد فعله بقيام اهلل على ذلك وقال بعضهم قائ

يدنا اهلل أعلموا ت فاعندهم على طبقات منها الفناء عن الفناء وأوصله بعضهم إىل سبع طبقا
كذا ومع بن إال يكو وإياكم بروح القدس أن الفناء ال يكون إال عن كذا كما إن البقاء ال

ما دىن بأعلى وأأال عن فة إعن للفناء البد منه وال يكون الفناء يف هذا الطريق عند الطائكذا ف
 الفناء يفألوىل قة االفناء عن األعلى فليس هو اصطالح القوم وإن كان يصح لغة فأما الطب

على   هنال اهللفال ختطر لك ببال عصمة وحفظا إهليا ورجا فهي إن تفين عن املخالفات
ظهرت  اح وإن مبم الواحد رجال مل يقدر عليهم املعاصي فال يتصرفون إال يفقسمني القس

 ا ممن أذنبوافكانو ؤالءمنهم املخالفات املسماة باملعاصي شرعا يف األمة إال إن اهلل وفق ه
اعملوا ما  ولذا القم هلفعلموا إن هلم ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فقيل هلم على مساع منه

 هنم ماوا فإوكأهل بدر ففنيت عنهم أحكام املخالفات فما خالف لكمشئتم فقد غفرت 
هلي مة اخلطاب اإلنده حرعبون تصرفوا إال فيما أبيح هلم فإن الغرية اإلهلية متنع أن ينتهك املقر

و حمجور على هم ما اح هلبالتحجري وهو غري مؤاخذ هلم ملا سبقت هلم به العناية يف األزل فأب
عاصي وهو كب املارت س له هذا املقام ال علم له بذلك فيحكم عليه بأنهالغري وسائر من لي

حني أذهب اهلل  وكأهل البيت ليس بعاص بنص كالم اهلل املبلغ على لسان رسول اهلل 
دخله يال  عنهم الرجس وال رجس أرجس من املعاصي وطهرهم تطهريا وهو خرب واخلرب

مما يقدح  البيت أهل إلهلية فكل ما ينسب إىلالنسخ وخرب اهلل صدق وقد سبقت به اإلرادة ا
اد الذي ث اعتقن حيمفيما أخرب اهلل به عنهم من التطهري وذهاب الرجس فإمنا ينسب إليهم 

لبيت اق أهل حيف  ينسبه ألنه رجس بالنسبة إليه وذلك الفعل عينه ارتفع حكم الرجس عنه
 فالصورة واحدة فيهما واحلكم خمتلف.
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 أسرارهيف معرفة البقاء و

أإذاأ ك ووووووووووو أر ووووووووووو  أ أ وووووووووووجأ لووووووووووو 

أذا أالهفووووووو  أالوووووووذ أرووووووو جأال  ووووووو جأهووووووو 

أ كوووووووو أهوووووووو أالأ كوووووووو أهوووووووو لوك أو  ووووووووو 

أنأك ووووو أ  ووووو أنوووووو أ ووووودأالكووووون أك و ووووو 

أ   وووووووو أاطوووووووو أ  وووووووو أالكوووووووون أك و وووووووو 

 

أكووووووجأال ووووووونيأهووووووو أ   وووووو أووووووو أاأللوووووو أ 

أنأك ووووووو أهووووووو  أهووووووو أإ أك ووووووو أذاأ  ووووووو 

أ   ووووووووو أال  وووووووو أواوووووووو  أووووووووو أال  وووووووو 

أ طووووون أالن ووووون أالوووووذ أ ووووو  ن أه لهاووووو

أ   وووو أن لووووو أ وووواأ خوووو هأ وووو أال وووون 

 

عند  ملعاصياناء فاعلم أن البقاء عند بعض الطائفة بقاء الطاعات كما كان الفناء 
ول من قوهذا  ءشيل كصاحب هذا القول وعند بعضهم البقاء بقاء رؤية العبد قيام اهلل على 

ء باحلق م البقاء بقاد بعضهعنو قال يف الفناء إنه فناء رؤية العبد فعله بقيام اهلل تعاىل على ذلك
 .وهو قول من قال يف الفناء إنه فناء عن اخللق

ء عن األدىن الفنا ألن اعلم أن نسبة البقاء عندنا أشرف يف هذا الطريق من نسبة الفناء
ي أفناك لفناء هو الذاي فإن لباقايف املنزلة أبدا عند الفاين والبقاء باألعلى يف املنزلة أبدا عند 

قاء يف هذا ين البيه أعفله القوة والسلطان فيك والبقاء نسبتك إىل احلق وإضافتك إلعن كذا 
كذا  نيت عنفقول الطريق عند أهل اهلل فيما اصطلحوا والفناء نسبتك إىل الكون فإنك ت

يق يف هذا الطر  يبقىن فالونسبتك إىل احلق أعلى فالبقاء يف النسبة أوىل ألهنما حاالن مرتبطا
 الصوف بالبقاء واملو بقاءيفىن إال باق واملوصوف بالفناء ال يكون إال يف حال ال إال فإن وال

ك ال لق ألنخهود شيكون إال يف حال الفناء ففي نسبة البقاء شهود حق ويف نسبة الفناء 
اه إذ ودك إيس شهتقول فنيت عن كذا إال مع تعقلك من فنيت عنه ونفس تعقلك إياه هو نف

نت أود من ن شهسك لتعقل حكم الفناء عنه وكذلك البقاء البد مالبد من إحضاره يف نف
 بد من إحضاركإنه الق فباق به وال يكون البقاء يف هذا الطريق إال باحلق فالبد من شهود احل

لو على لعف وأإياه يف قلبك وتعقلك إياه فحينئذ تقول بقيت باحلق وهذه النسبة أشر
واحد فال   زمانشخص يفالفناء وإن تالزما وكانا للاملنسوب إليه فحال البقاء أعلى من حال 

 خفاء عند ذي نظر سليم يف الفرق بني النسبتني يف الشرف واملنزلة.
 شرح هذا املقام يتضمنه شرح باب الفناء

وذلك أن ننظر يف كل نوع من أنواع الفناء إىل السبب الذي أفناك عن كذا فهو 
أن هنا حتقيقا ال يكون إال يف الفناء وذلك أن  الذي أنت باق معه هذا مجاع هذا الباب إال
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البقاء نسبة ال تزول وال حتول حكمه ثابت حقا وخلقا وهو نعت إهلي والفناء نسبة تزول 
وهو نعت كياين ال مدخل له يف حضرة احلق وكل نعت ينسب إىل اجلانبني فهو أمت وأعلى 

ا إىل الكون أمت وأعلى من نسبة من النعت املخصوص باجلانب الكوين إال العبودة فإن نسبته
الربوبية والسيادة إليه فإن قلت فالفناء راجع إىل العبودة والزم قلنا ال يصح أن يكون 
كالعبودة فإن العبودة نعت ثابت ال يرتفع عن الكون والفناء قد يفنيه عن عبودته وعن نفسه 

حقيقته فليس  عن أصله وحيجبه عن شيءفحكمه خيالف حكم العبودة وكل أمر خيرج ال
بذلك الشرف عند الطائفة فإنه أعطاك األمر على خالف ما هو به فأحلقك باجلاهلني والبقاء 
حال العبد الثابت الذي ال يزول فإنه من احملال عدم عينه الثابتة كما أنه من احملال اتصاف 

هو الوجود وال عينه بأنه عني الوجود بل الوجود نعته بعد أن مل تكن وإمنا قلنا هذا ألن احلق 
يلزم أن تكون الصفة عني املوصوف بل هو حمال والعبد باقي العني يف ثبوته ثابت الوجود يف 

 مئ ُّٱ. [93مرمي:] َّ لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف ُّٱعبودته دائم احلكم يف ذلك 
فنحن عنده وهو عندنا فاحلق النفاد والبقاء مبن أحلقته  [96النحل:] َّ نبمب زب رب  يئ ىئ نئ

لنفاد فناء والبقاء نعت الوجود من حيث جوهره والفناء نعت العرض من حيث هذه اآلية وا
 يي ىي مي خي  حي جي ُّٱذاته بل نعت سائر املقوالت ما عدا اجلوهر وقد أومأنا إىل ما فيه غنية 

 .َّ ٰى ٰر ُّٱخلطاب احلق   َّ ٰذ

 يف الصحو
أال ووووووووحنأ وووووووور دأه وووووووو  أال لوووووووو أناأل  

أننا  أال ووووووووحنأكروووووووون أ  وووووووو أ   ووووووووو 

أكوووووجأال وووووونيأنوووووو أنالل ووووونأ ح ووووو أهووووو 

ألووووووووووووذا أروووووووووووونا أكروووووووووووونا أنك وووووووووووو و 

 

أإ ألووووو أ كووووو أ ووووو لو أللحكووووو أنالطوووووه أ 

أووووو أنا  أالطووووك أإذأ   وووودأ وووو أال وووو  

أ ووودأنا  أال وووحنأوووو أل ووونأنوووو أل ووو 

أروووووون أن  وووووو  أ حكوووووو أالنروووووو ألل طوووووو 

 

اعلم أن من الصاحني من يصحو بربه ومنهم من يصحو بنفسه والصاحي بربه ال 
 يسمع إال منه فال يقع له عني إال على ربه يف مجيع املوجودات خياطب يف صحوه إال ربه وال

وهو على أحد مقامني إما أن يكون يرى احلق من وراء حجاب األشياء بطريق اإلحاطة مثل 
وإما أن يرى احلق عني األشياء وهنا ينقسم رجال اهلل  [20الربوج:] َّ حك جك  مق حق ُّٱقوله 

 األحكام والصور وقسم يرى احلق عني األشياء على قسمني قسم يرى احلق عني األشياء يف
من حيث ما هو قابل حلكم الصور وأحكامها ال من حيث عني الصور فإن الصور من مجلة 
أحكام األعيان الثابتة فتختلف أحوال رجال اهلل يف صحوهم باهلل وأما من صحا بنفسه فإنه 

خاصة وال يعطي مقامه وال  [11الشورى:] َّمه جه ين ُّٱال يرى إال أشكاله وأمثاله ويقول 
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وصاحب  [11الشورى:] َّ حي جي  يه  ُّٱحاله أن يتم اآلية ذوقا وإن تالها وهو قوله 
ذوقا وتالوة فريى صاحب صحو النفس أن احلق يف  َّ حي جي  يه  ُّٱالذوق األول يقول 

ة عزلة عنه كما يراه من جعله يف قبلته إذا صلى وال يراه أنه هو املصلي وهذا القدر من اإلشار
يف معرفة الصحو كاف والصحو والسكر من األلفاظ احملجورة املختصة باألكوان فافهم 

 .﴾مل يك ىك مك لك  اك﴿
 يف معرفة احملق وهو فناؤك يف عينه ويف معرفة حمق احملق وهو ثبوتك يف عينه

أ  ووووووو  أالكوووووووون أ وووووووودأاأل  وووووووو  أوحوووووووو 

أ وووووووو  أروووووووو  أالوووووووو ل جأ لوووووووو أن وووووووون  

أنإ وووووووووووودأه لووووووووووووذ أ حن وووووووووووو أكوووووووووووون د

 

ألوووووووو أخلوووووووو أن وووووووو  أالكوووووووون أحوووووووو أ 

أ فوووووووون أهووووووووذا أووووووووو أ ه  وووووووو أوحوووووووو 

أووووووووو أكطووووووووو  أالحف فوووووووو أ وووووووودأاوووووووو 

 

 :هذا احملق وأما حمق احملق فهو
أإ أوحوووووووووووووووووو أالوحوووووووووووووووووو أإهوووووووووووووووووو ا 

أ وووووووووووووووووووو ذاأكه وووووووووووووووووووو  أ ل  وووووووووووووووووووو 

أرووووووووووووووو جأللحووووووووووووووو ا أحووووووووووووووو  أك ووووووووووووووو 

أووووووووووووووووو أك وووووووووووووووو أ فوووووووووووووووو جأخ لف وووووووووووووووو 

 

أن وووووووووووونأ وووووووووووودأال حف وووووووووووو أا ووووووووووووذا أ 

أ وووووووووووووودألوووووووووووووو أ   كوووووووووووووو أكه وووووووووووووو  

أ ن ووووووووووووووووووو أح ووووووووووووووووووو أنكطووووووووووووووووووو   

أن ل لوووووووووووووووووووووودأ  وووووووووووووووووووووو أآلوووووووووووووووووووووو  

 

ورك يف الكون به بطريق االستخالف والنيابة عنه فلك التحكم يف اعلم أن احملق ظه
العامل وحمق احملق ظهورك بطريق الستر عليه واحلجاب فأنت حتجبه يف حمق احملق فيقع شهود 
الكون عليك خلقا بال حق ألهنم ال يعلمون أن اهلل أرسلك سترا دوهنم حىت ال ينظرون إليه 

الغة يف احملق وإمنا هو مثل عدم العدم فإذا أقيم العبد يف فمحق احملق يقابل احملق ما هو مب
خروجه عن حضرة احلق إىل اخللق بطريق التحكيم فيهم من حيث ال يشعرون وقد يشعرون 
يف حق بعض األشخاص من هذا النوع كالرسل عليهم السالم الذين جعلهم اهلل خالئف يف 

لورثة فهم خلفاء من حيث ال يشعر هبم األرض يبلغون إليهم حكم اهلل فيهم وأخفى ذلك يف ا
وال يتمكن هلذا اخلليفة املشعور به وغري املشعور به أن يقوم يف اخلالفة إال بعد أن حيصل 
معاين حروف أوائل السور سور القرآن املعجمة مثل امل ألف الم ميم وغريها الواردة يف 

ا تعينت له اخلالفة وكان أهال أوائل بعض سور القرآن فإذا أوقفه اهلل على حقائقها ومعانيه
للنيابة هذا يف علمه بظاهر هذه احلروف وأما علمه بباطنها فعلى تلك املدرجة يرجع إىل احلق 
فيها فيقف على أسرارها ومعانيها من االسم الباطن إىل أن يصل إىل غايتها فيحجب احلق 
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بال حق كما يرى  ظهوره بطريق اخلدمة يف نفس األمر فريى مع هذا القرب اإلهلي خلقا
العامة بعضهم بعضا فيحكم يف العامل عند ذلك مبا تقتضيه حقيقته مبا هو نسخة كونية 
للمناسبة اليت بينه وبني العامل فال يعلم العامل هذا القرب اإلهلي وهذا هو حمق احملق الذي يصل 

هذا املقام متحققا إليه رجال اهلل فهو يشهد اهلل باهلل ويشهد الكون بنفسه ال باهلل ويكون يف 
من حروف أوائل السور املعجمة باأللف والراء خاصة مع علمه مبا بقي منها غري أن احلكم 

 والراء يف هذا املقام حيثما وقعا من السور. لأللففيه 
د وكاف يم وصام وموأما حكمه يف العامل يف هذا املقام فمن باقي هذه احلروف من ال

ام حمق يف مق عاملوقاف ونون فبهذه احلروف يظهر يف ال وهاء وياء وعني وطاء وسني وحاء
ذا رأوا ذكر إ" : لنيبااحملق وباأللف والراء يظهر يف احملق وهم األولياء الذين قال فيهم 

ن رآهم حلق فمالى جت. وذلك ألن عني جتليهم هبذين احلرفني يف الصورة الظاهرة عني "اهلل
ى هلم يف ذا جتليه إم بصفته فهم يشاهدون احلق فرأى احلق فهم إذا رأوا ذكر اهلل لتحققه

رونه ه وينكرفونصورة حق ولقد رأيته يف هذا التحلي ورأيت كثريين من أهل اهلل ال يع
وامر لون بأعام وتعجبت من ذلك حىت أعلمت بأهنم وإن كانوا من أهل اهلل من حيث إهنم

راء ثالث بني الووف هذه احلر اهلل ال عاملون فهم أهل إميان وملا كان بني رتبة األلف من
اء ليست ا والرقبلهتمراتب لذلك مل تقو الراء قوة األلف فإن األلف ال حتمل احلركة وال 

 .كذلك
فوز يق احملق ال خرة وحماآل واعلم أن حمق احملق أمت عند أهل اهلل يف الدنيا واحملق أمت يف

لنفوس لص وهو صويفوز به اخل به إال أخص أهل اهلل وهو للعقول املنورة هياكلها واحملق
ال نه ال يشهد وحلق فإوة ااملنورة جعلنا اهلل ممن حمق حمقه فانفرد به حقه وهذه اليت تسمى خل

لوة هلل اخلهل اأيرى وإن علمه بعض الناس فال يكون مشهودا له ومن هذه احلقيقة اختذ 
لغوث واحد يسمى ا ان إاللزما لالنفراد ملا رأوه تعاىل اختذها لالنفراد بعبده وهلذا ال يكون يف

فرد بشخص نور انامل والقطب وهو الذي ينفرد به احلق وخيلو به دون خلقه فإذا فارق هيكله
تذاع وال  ليت الار اآخر ال ينفرد بشخص يف زمان واحد وهذه اخللوة اإلهلية من علم األسر

إين ما رأيت هبا ف هلنيتفشي وما ذكرناها ومسيناها إال لتنبيه قلوب الغافلني عنها بل اجلا
صحيح يف  رد خربقد وذكرها أحد قبلي وال بلغين مع علمي بأن خاصة أهل اهلل هبا عاملون و

ه يضع كنفه عليفوحده  ربه التنبيه على هذا يوم القيامة حيث اجلمع األكرب يف انفراد العبد مع
ر ك هنا مث يأمرها عليأست ويقرره على ما كان منه مث يقول له إين سترهتا عليك يف الدنيا وأنا

د عني بد وذلك العبي بالعإلهلبه إىل اجلنة فنبه على االنفراد باهلل ونبهناك حنن على االنفراد ا
م ألزهى والقوالستر اى وااهلل يف كل زمان ال ينظر احلق يف زمانه إال إليه وهو احلجاب األعل

 .األهبى
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 يف معرفة اإلبدار وأسراره
ألطوووولن أ ووووو هوووو  أال  وووونجأإلوووو أهوووو  أا

أ ووووووو  أ  ووووووو ل أن ووووووون أ ووووووو أو  له ووووووو 

أوووووووو أالأ ووووووو ل أ ووووووودأ نح ووووووو  أ طووووووو 

أنووووووووووو أ ك  وووووووووو أل فووووووووووجأ وووووووووودأ فلهوووووووووو 

 

أ ووووو    أه وووووجأنهلووووو أنلووووو أك ووووو أنوووووو أ 

أالأ وووو  أهوووو  أاطوووو ن أ  وووو أنهوووو  أ ووووو 

أذا أالوووووذ أحووووو  أ ووووودأ نح ووووو  أالفووووو و  

أ وووودأح وووو  أالووووذا أ وووودأ نح وووو  أروووو و 

 

 من كانوجود يكون خفي الواعلم أنه ال يقال يف مذكور هل هو موجود أم ال حىت 
إال عن   يكونام الوجوده ظاهرا لكل عني فإنه يرتفع عنه طلب هل فإنه استفهام واالستفه

دود وال حمال يف إما  جهالة حبال ما استفهم عنه وكذلك ال يقال مل إال يف معلول وال يقال
الب فهو ه املطذن هميقال كيف إال يف قابل لألحوال واحلق منزه عن هذه األمور املعقولة 
 وال يف هو اهلل وجودمنزه الذات عن هذه املطالب بل ال جيوز عليه ال يف حق من يرى أن ال

ا هو حلق إمنابه  حق من ال يراه فإن الذي يرى أن الوجود هو اهلل فريى أن حكم ما ظهر
ق احل بت عنيا طلمأحكام أعيان املمكنات فما وقعت هذه املطالب إال على مستحقها فإنه 

ب وأما الطال على إال من حيث ظهورها حبكم عني املمكن فعني املمكن هو املطلوب والتبس
 من ال يرى أن عني الوجود هو احلق فال جتوز عليه املطالب.

م فيه فهو باحلك جليهمث نرجع فنقول أما اإلبدار الذي نصبه اهلل مثاال يف العامل لت
كما  نتقام والعفور واالالقهاهلل وأحكامه والرمحة و اخلليفة اإلهلي الذي ظهر يف العامل بأمساء

در ات البذرآة مظهر الشمس يف ذات القمر فأناره كله فسمي بدرا فرأى الشمس نفسه يف 
يف العامل  م اهللحبك فكساه نورا مساه به بدرا كما رأى احلق يف ذات من استخلفه فهو حيكم

 [30البقرة:] َّىم مم خم حم جم ُّٱ واحلق يشهده شهود من يفيده نور العلم قال تعاىل
 معلوم أنه ال خلليفةإن افوعلمه مجيع األمساء واسجد له املالئكة ألنه علم أهنم إليه يسجدون 

 يظهر إال بصفة من استخلفه فاحلكم ملن استخلفه.
رآين  من رآكففيت قال احلق أليب يزيد يف بعض مكاناته مع احلق اخرج إىل اخللق بص

اهلل  ر فنصببدايم العبيد لتعظيم سيدهم ال لنفوسهم فهذا سر اإلومن عظمك عظمين فتعظ
لفه على ن استخات مصورة البدر مع الشمس مثال للخالفة اإلهلية وأن احلق يرى نفسه يف ذ

عامل وأن رآة المحلق كمال اخللقة فإنه ال يظهر له إال يف صورته وعلى قدره ومن يرى أن ا
 .ح واقعصحي الشمس واحلق كالبدر وكال املثلنيالعامل يرى نفسه فيه جعل العامل ك

 مم خم  حم جم هل مل خل ُّٱواعلم أن اهلل قصد ضرب األمثال للناس فقال 
فالعامل كله مبا فيه ضرب مثل ليعلم منه أنه هو فجعله دليال عليه  ،اآلية [18-17الرعد:] َّ جن
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لشمس فال يزال احلق وأمرنا بالنظر فيه فمما ضرب اهلل يف العامل من املثل صورة القمر مع ا
ظاهرا يف العامل دائما على الكمال فالعامل كله كامل وجعل اهلل للعامل وجهني ظاهرا وباطنا 
فما نقص يف الظاهر من إدراك جتليه أخذه الباطن وظهر فيه فال يزال العامل بعني احلق حمفوظا 

راتب مرتبة يظهر فيها أبدا وال ينبغي أن يكون إال هكذا وأحوال العامل مع اهلل على ثالث م
من األمر وذلك يف موطن خمصوص وهو يف  شيءتعاىل باالسم الظاهر فال يبطن عن العامل 

العموم موطن القيامة ومرتبطة يظهر فيها احلق يف العامل يف الباطن فتشهده القلوب دون 
به من غري األبصار وهلذا يرجع األمر إليه وجيد كل موجود يف فطرته االستناد إليه واإلقرار 

علم به وال نظر يف دليل فهذا من حكم جتليه سبحانه يف الباطن ومرتبطة ثالثة له فيها جتل يف 
الظاهر والباطن فيدرك منه يف الظاهر قدر ما جتلى به ويدرك منه يف الباطن قدر ما جتلى به 

الختالف مراتب  فله تعاىل التجلي الدائم العام يف العامل على الدوام وختتلف مراتب العامل فيه
العامل يف نفسها فهو يتجلى حبسب استعدادهم فمن فهم هذا علم أن اإلبدار ال يزال فافهم 

 .﴾مل يك ىك مك لك  اك﴿
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يف معرفة النفس بسكون الفاء وهو عندهم ما كان معلوال من 

 أوصاف العبد وهو املصطلح عليه يف الغالب

أالوووووووووووو ويأووووووووووووو أ وووووووووووو ل أالهوووووووووووو از 

أوف و وووووووووووو أ وووووووووووودأال لوووووووووووون أاوووووووووووو و 

أح وووووووووو أ وووووووووودأال ووووووووووو  أ اطوووووووووو نأ ن

أو طوووووووووووووووونخ  أه ل كوووووووووووووووو حأ  طوووووووووووووووو 

أطوووووووووو ودأال لوووووووووو أو وووووووووو   أنهوووووووووو ذ 

 

أ كوووووووووووووووجأطووووووووووووووو أو  ووووووووووووووو أ هووووووووووووووو  أ 

أنأكوووووووووووووجأ ووووووووووووو  أه ووووووووووووو أ  ووووووووووووون 

أ ووووووووووووووووووووو  أ نحوووووووووووووووووووو أاألووووووووووووووووووووو  

أنأطوووووووووووو  أ وووووووووووودأالوووووووووووون  أ  وووووووووووو  

أطوووووووووووووهح   أووووووووووووووو أ اوووووووووووووورأ كوووووووووووووون 

 

اعلم أنه ملا كان الغالب يف اصطالح القوم بالنفس أنه املعلول من أوصاف العبد 
م فيه خاصة يف هذا الباب فإهنم قد يطلقون النفس على اللطيفة اإلنسانية اقتصرنا على الكال

وسنومئ يف هذا الباب إن شاء اهلل إىل النفس ولكن مبا هي علة هلذا املعلول فاعلم إن لفظة 
النفس يف اصطالح القوم على الوجهني من عامل الربازخ حىت النفس الكلية ألن الربزخ ال 

ن ذا وجهني ملن هو برزخ بينهما وال موجود إال اهلل وقد جعل يكون برزخا إال حىت يكو
ظهور األشياء عند األسباب فال يتمكن وجود املسبب إال بالسبب فلكل موجود عند سبب 
وجه إىل سببه ووجه إىل اهلل فهو برزخ بني السبب وبني اهلل فأول الربازخ يف األعيان وجود 

وجد اهلل فلها وجه إىل سببها وهلا وجه إىل اهلل فهي النفس الكلية فإهنا وجدت عن العقل وامل
أول برزخ ظهر فإذا علمت هذا فالنفس اليت هي لطيفة العبد املدبرة هذا اجلسم مل يظهر هلا 

س بني عني إال عند تسوية هذا اجلسد وتعديله فحينئذ نفخ فيه احلق من روحه فظهرت النف
ج يؤثر فيها وتفاضلت النفوس فإنه من حيث وهلذا كان املزا ىالنفخ اإلهلي واجلسد املسو

النفخ اإلهلي ال تفاضل وإمنا التفاضل يف القوابل فلها وجه إىل الطبيعة ووجه إىل الروح اإلهلي 
فجعلناها من عامل الربازخ وكذلك املعلول من أوصاف العبد من عامل الربازخ فإنه من جهة 

مضافا إىل اهلل من حيث هو فعله حممود النفس مذموم عند القوم وأكثر العلماء ومن كونه 
فكان من عامل الربازخ بني احلمد والذم ال من حيث السبب بل الذم فيه من حيث السبب ال 
عينه فكل وصف يكون لنفس العبد ال يكون احلق للنفس يف ذلك الوصف مشهودا عند 

ا رآه من احلق وجود عينه فهو معلول فلذلك قيل فيه إنه نفس أي ما شهد فيه سوى نفسه وم
كما يراه بعضهم فيكون احلق مشهودا له فيه وكذلك إذا ظهر عليه هذا الوصف لعلة كونية 
ال تعلق هلا باهلل يف شهودها وال خطر عندها نسبة ذلك إىل اهلل فهو معلول لتلك العلة الكونية 



180 
 

ا ال اليت حركت هذا العبد لقيام هذا الوصف به كمن يقوم مريد العرض من أعراض الدني
حيركه قوال أو فعال إال ذلك الغرض وحبه ال خيطر له جانب احلق يف ذلك خباطر فيقال هذه 

يعين فداء   َّ  حط مض خض ُّٱحركة معلولة أي ليس هلل فيها مدخل يف شهودك كما قال 
فالعرض  [67االنفال:] َّ جغمع جع مظ ُّٱأسارى بدر فأرسل اخلطاب عاما يف أعراض الدنيا 

هر األول الذي ال تعرف العامة مشهودا سواه واألمر األخروي غيب القريب هو السبب الظا
عنها وعن أصحاب الغفلة ألنه مشهود بعني االميان وقد يغيب اإلنسان يف وقت عن معرفة 
كونه مؤمنا لشغله بشهود أمر آخر لغفلته ولو مات على تلك احلالة ملات مؤمنا بال شك مع 

واجلاهل ليس كذلك ال حيضر إذا استحضر فاعلم غفلته فإن الغافل من إذا استحضر حضر 
 .﴾مل يك ىك مك لك  اك﴿ذلك 
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 يف معرفة منزل تنزيه التوحيد

أه  ز وووووووووووو أ نح وووووووووووو أاإللوووووووووووو أكروووووووووووونج

أن  ز  وووووووووو أووووووووووو أهوووووووووو  أذا أن  هوووووووووو 

أ  ووووووووووز أ وووووووووو أ  ز وووووووووو أكووووووووووجأو ووووووووووز 

أ ووووو  أن ووووون أالحووووو أ ووووودأحووووو  أ  هووووو 

 

أنذلووووووووو أ ووووووووون أوووووووووو أل  ووووووووو أكرووووووووونجأ 

أنإ أالوووووووووووذ أ ووووووووووو   أهووووووووووو ألفل وووووووووووج

أفووووووووجأه فوووووووونج ووووووووو أاوووووووو  أروووووووونالأ ل 

أ حووووووو  أح ووووووون أوووووووو أ ل ووووووو أرهووووووونج

 

 واحد أن يكونران الد أماعلم أيدنا اهلل وإياك بروح منه أن املراد بلفظة تنزيه التوحي
لى ىل التوحيد عضافا إيه مالتوحيد متعلق التنزيه ال احلق سبحانه واألمر اآلخر أن يكون التنز

ثل مني بالتوحيد ملخلوقاة من بتنزيه من نزهمعىن أن احلق تعاىل قد ينزه بتنزيه التوحيد إياه ال 
اصف ل والوحتماامحد احلمد فإن قيام الصفة باملوصوف ما فيها دعوى وال يتطرق إليها 

ها آيات دل عليتصول نفسه أو غريه بصفة ما يفتقر إىل دليل على صدق دعواه فيتعلق هبذا ف
 :قوليلشاعر فا شعر أم المن الكتاب منها هل يصح اإلضمار قبل الذكر يف غري ضرورة ال

أ وووووز أ هووووو أ  ووووودأ ووووو  أهووووو أحووووو   
 

حيد مر بتواأل فأضمر قبل الذكر ولكن الشعر موضع الضرورة ومن فصول هذا املنزل
 يتعلق مبن ألمر الن األاهلل فال يكون فيه توحيد احلق نفسه ويتعلق به التقليد يف التوحيد 

تسليم أو ريق اللى طتدالل ال التعريف عيعطيه الدليل ذلك إال أن يكون متعلق األمر االس
 [91املؤمنون:] َّ خي حي جي يه ىه مه ُّٱاالستدالل بالتنبيه على موضع الداللة مثل قوله 

 [3خالص:اإل] َّ حن جن  يم ىم ُّٱوكقوله  [22االنبياء:] َّ حضجض مص خص حص مس خس حس ُّٱوكقوله 
 من ُّٱذ إلعدم الكفاءة  [3اجلن:] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱومن فصول هذا املنزل قوله تعاىل 

 ِّ ُّٱفلو كانت الكفاءة موجودة جلاز ذلك قال عز وجل  [4خالص:اإل] َّ مه جه ين ىن
 خب حب جب هئ مئ ُّٱفجعل الكفاءة بالدين وقوله  [221البقرة:] َّ نئمئ زئ رئ ّٰ
طفاء جعل واجملعول واالص [4الزمر:] َّ هب ُّٱفجعله من قبيل اإلمكان فقال  [4الزمر:] َّ مب

زيه أن يكون ل التنملنزافاعل من املفعول ومن فصول هذا ينايف الكفاءة للجاعل وأين مرتبة ال
 ا.ا كبريعلو مدركا باملقدمات اليت تنتج وجوده أو املعرفة به تعاىل اهلل عن ذلك

للتركيب الذي يتصف به  شيءومن فصول هذا املنزل إنه ال يكون مقدمة إلنتاج 
سبة بني اخللق واحلق غري املقدمات والسبب الرابط يف املقدمات فيستدعي املناسبة واملنا

من حيث ذاته  شيءمن حيث ذاته وال يكون عن  شيءمعقولة وال موجودة فال يكون عنه 
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وكل ما دل عليه الشرع أو اختذه العقل دليال إمنا متعلقة األلوهة ال الذات واهلل من كونه إهلا 
على االختصار إن هو الذي يستند إليه املمكن إلمكانه فلنذكر ما يتعلق بفصول هذا املنزل 

 .شاء اهلل
اعلم أن هذا املنزل هو الرابع من منزل العظمة يف حق أصحاب البدايات وهو احلادي 
عشر والعاشر ومائة يف حق األكابر الروحانيني وملا كانت احلضرة اإلهلية تنقسم إىل ثالثة 

الصفات  أقسام ذات وصفات وأفعال كان هذا املنزل أحدها وهو الثالث منها وملا كانت
على قسمني صفة فعل وصفة تنزيه كان هذا املنزل صفة التنزيه منهما فأما تنزيه التوحيد فهو 
أن هذا التوحيد الذي ننسبه إىل جناب احلق منزه أن ينسب إىل غري احلق فهو املنزه على 

وقعت احلقيقة ال احلق وإمنا قلنا هذا ألنه جيوز أن يوصف به غري احلق فيما يعطيه اللفظ كما 
املشاركة يف إطالق لفظة الوجود والعلم والقدرة وسائر األمساء يف حق احلق واخللق فهذا 
املنزل ينزه هذا التوحيد املنسوب إىل اهلل أن يوصف به غريه فإنه توحيد الذات من مجيع 
الوجوه وال يوصف هبذا التوحيد غريه ال يف اللفظ وال يف املعىن وكانت ذات احلق املنسوب 

ا هذا التوحيد ال يتعلق هبا تنزيه ألنه ال جيوز عليها فتبعد عن وصفها الذي جيوز عليها إذ إليه
كانت يف نفس األمر منزهة ال بتنزيه منزه وأما إذا كان تنزيه التوحيد متعلقة احلق سبحانه 
فيكون منزها من حيث ذاته بلسان عني هذا الوصف الذي هو التوحيد له كثناء لسان صفة 

الكرمي لقيامه به ال بقول القائل ودليل الناظر إنه سبحانه واحد فقد كان له هذا الكرم ب
الوصف وال أنت وله هذا الوصف وأنت أنت وإذا كان هذا األمر على هذا احلد فما مث 
موجود يصح أن يضمر قبل الذكر إال من يستحق الغيب املطلق الذي ال ميكن أن يشهد حبال 

غيب له كاالسم اجلامد العلم للمسمى يدل عليه بأول وهلة من من األحوال فيكون ضمري ال
غري أن حيتاج إىل ذكر متقدم مقرر يف نفس السامع يعود عليه هذا الضمري فال يصح أن يقال 
هو إال يف اهلل خاصة فإذا أطلق على غري اهلل فال يطلق إال بعد ذكر متقدم معروف بأي وجه 

هذا الضمري مشهود عند من ال يصح أن يقال فيه هو  كان مما يعرف به فيقال هو وعني حمل
حلضوره عنده فيزول عنه اسم اهلو بالنظر إىل ذلك ويثبت له اسم اهلو بالنظر إىل من غاب 
عنه فإن قيل إذا صح ما قررته فإنه سبحانه مشهود لنفسه فيزول عنه اهلو بالنظر إىل شهوده 

ا زعمت قلنا وإن شهد نفسه فإن اهلوية معلومة نفسه فإذا اهلو ليس له مبنزلة االسم العلم كم
غري مشهودة وهي اليت ينطلق عليها اسم اهلو هذا على مذهبنا وهو مذهب أهل احلق كيف 
ومث طائفة تقول إنه ال يعلم نفسه فال يزال اهلو له منا ومنه قال تعاىل يف أول سورة اإلخالص 

ومل جير له ذكر متقدم يعود عليه يف  فابتدأ بالضمري [1االخالص:] َّ يل ىل مل خل ُّٱ لنبيه 
نفس القرآن وإن كانت اليهود قد قالت له انسب لنا ربك فرمبا يتوهم صاحب اللسان أن 
هذا الضمري يعود على الرب الذي ذكرته اليهود ولتعلم إن هذا الضمري ال يراد به الرب الذي 
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 [1االخالص:] َّ ىل مل ُّٱقال  ذكرته اليهود ألن اهلل يتعاىل أن يدرك معرفة ذاته خلقه ولذلك
وما ذكر يف السورة كلها شيئا يدل على اخللق بل أودع تلك السورة التربي من اخللق فلم 

ومل جيعل اخللق يف وجوده نتيجة عنه   َّ حن جن ُّٱجيعل املعرفة به نتيجة عن اخللق فقال تعاىل 
نفى التشبيه بأحدية و [3االخالص:] َّ  يم ىم ُّٱكما يزعم بعضهم بأي نسبة كانت فقال تعاىل 

وأثبت له أحدية ال نكون لغريه  [4االخالص:] َّ مه جه ين ىن من ُّٱكل أحد بقوله 
وأثبت له الصمدانية وهي صفة تنزيه وتربئة فارتفع إن يكون الضمري يعود على الرب املذكور 

زل مبا أن انسب لنا ربك فأضافوه إليه ال إليهم وملا نسبه  املضاف إىل اخللق يف قوهلم له 
 َّ ىل مل ُّٱعليه مل يضفه ال إليه وال إليهم بل ذكره مبا يستحقه جالله فإذا ليس الضمري يف 

يعود على من ذكر. وأين املطلق من املقيد فهوية املقيد ليست هوية املطلق فهوية املقيد نسبة 
وم تتعلق بالكون فتتقيد به إذ تقيد الكون هبا فيقال خالق وخملوق وقادر ومقدور وعامل ومعل

ومريد ومراد ومسيع ومسموع وبصري ومبصر ومكلم واحلي ليس كذلك فهو هويته ال تعلق 
له بالكون وليس القيوم كذلك فإذا عرفت ما ذكرناه عرفت أن اإلضمار قبل الذكر ال يصح 

فأعاد الضمري  َّ جههن من خن حن جن مم ُّٱإال على اهلل وبعد الذكر تقع فيه املشاركة قال تعاىل 
 ر يف أول اآلية.على اهلل املذكو

واعلم أن التوحيد الذي يؤمر به العبد أن يعلمه أو يقوله ليس هو التوحيد الذي يوحد 
احلق به نفسه فإن توحيد األمر مركب فإن املأمور بذلك خملوق وال يصدر عن املخلوق إال 

يد ما يناسبه وهو خملوق عن خملوق فهو أبعد يف اخللق عن اهلل من الذي وجد عنه هذا التوح
على كل مذهب من نفاة األفعال عن املخلوقني ومثبتيها ألن النفاة قائلون بالكسب وغري 
النفاة قائلون باإلجياد فكيف يليق باجلناب العزيز ما هو مضاف إىل اخللق وإن كنا تعبدنا به 
شرعا فنقرره يف موضعه ونقوله كما أمرنا به على جهة القربة إليه مع ثبوت قدمنا فيما 

وفيما ذكره  [11الشورى:] َّمه جه ين ُّٱاحلق من املعرفة به من كونه ال يعرف يف  أشهدنا
 هل مل خلٱُّٱيف سورة اإلخالص ويف عموم قوله بالتسبيح الذي هو التنزيه 

والعزة تقتضي املنع أن يوصل إىل معرفته ومن أسرار هذا املنزل قوله  [180الصافات:]َّجم
المتناع غريه  شيءف امتناع ولكنه امتناع فإن كان لو حر [4الزمر:] َّ مب خب حب جب هئ مئ ُّٱ

فهو عدم لعدم فإذا جاء حرف ال بعد لو كان لو حرف امتناع لوجود ومل يأت يف هذه اآلية 
والولد املتخذ  َّ  يم ىم ُّٱال فنفى اإلرادة أن تتعلق باختاذ الولد ومل يقل إن يلد ولدا فإنه يقول 

حبكم االصطفاء والتقريب يف املنزلة أن ينزله يكون موجود العني من غري أن يكون ولدا فيتبىن 
من نفسه منزلة الولد من الوالد الذي يكون له عليه والدة واحلقيقة متنع من الوالدة والتبين 
ألن النسبة مرتفعة عن الذات والنسبة اإلهلية من اهلل جلميع اخللق نسبة واحدة ال تفاضل فيها 

ظة لو ومل جيعل بعدها لفظة ال فكان حرف امتناع إذا لتفاضل يستدعي الكثرة فلهذا أتى بلف
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 َّ ٍّ ٌّ ُّٱأي مل يقع ذلك وال يقع المتناع الذات إن توصف مبا ال تستحقه وهلذا قال 
فوصفه بالعلو عن قيام هذا  [3اجلن:] َّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱبعد قوله تعاىل  [3اجلن:] َّ ِّ ُّ

غري إضافة لفظية فكيف الوصف لعظمة الرب املضاف إىل املربوب بالذكر فكيف بالرب من 
 باالسم اهلل فكيف بالذات من غري اسم فأعظم من هذا التنزيه ما يكون.

دت الكفاءة لو وج أنه وأما نفي الكفاءة واملثل فرمبا يتوهم من ال معرفة له باحلقائق
لة  معقوعة الجاز وقوع الولد بوجود الصاحبة اليت هي كفؤ فليعلم إن الكفاءة مشرو

 بكفءا هلا ليس منكح تمها من الطرف الواحد ال من الطرفني فمنع املرأة أن والشرع إمنا لز
يس للمرأة مني ولك اليله وهلذا له أن ينكح أمته مبل بكفءومل مينع الرجل أن ينكح ما ليس 

لصاحبة ان جهة ماءة أن ينكحها عبدها واحلق ليس مبخلوق وهو الوالد لو كان له ولد والكف
رتفاع النسب اات من الذ ع لوجود الولد ال لعدم الكفاءة بل ملا تستحقهال تلزم فارتفع املان

 ٍّ ٌّ ُّٱل محمن  والنسب وملا تستحقه أحدية األلوهة إذا لولد شبيه بأبيه فبطل مفهوم
 فءلكاعلى جواز ذلك إذ كان متخذا وكان املفهوم منه ومن نفي  [3اجلن:] َّ ِّ ُّ َّ

 واملثل ما ذكرناه.
نا نتيجة عن ائمة بالق ات على ما قررناه بطل أن تكون املعرفة بهوملا كان التنزيه للذ

 صفة الثبوتيةته بالة ذامعرفتنا بنا الستنادنا إليه من حيث إمكاننا وإن ذلك ال يتضمن معرف
ا جمهولة ب إلينينس النفسية اليت هو عليها باألصح من ذلك إال االستناد لذات منزهة عما

ه من بعرفة نت املنفسيتها فال يعرف سبحانه أبدا وإذا كاعندنا ما ينسب إليها من حيث 
و مشروطا ألرتبة ايف  النزاهة والعلو هبذا احلد فأحرى إن يكون وجوده معلوال لعلة تتقدمه

ال جامع دليل فك البشرط متقدم أو حمققا حلقيقة حاكة أو مدلوال لدليل يربطه به وجه ذل
لرفعة  النزاهة واجوده يفا بوبعة فالتحقت املعرفة به منسبحانه بيننا وبينه من هذه اجلوامع األر

من  يته اليث هوحفال تكون هويته أيضا من  شيءعن اإلدراك هلا وكما مل يصح أن ينتجه 
 شيءالذلك يته بمن حيث هويته الرتبطت هو شيءحيث مرتبته تنتج شيئا إذ لو ارتبط به 

ل وال ملدلو ليالدحقيقة حملقق وال  فال يصح أن يكون علة ملعلول وال شرطا ملشروط وال
 قيقة لولد حمققا ولوحمطلقا وما قيد فلو كان  [3االخالص:] َّ  يم ىم ُّٱسيما وقد قال سبحانه 

و سبحانه وطا فهمشر كان دليال لولد مدلوال ولو كان علة لولد معلوال ولو كان شرطا لولد
من وجوه  ضا وجهأي فصول فهذااملستند اجملهول الذي ال تدركه العقول وال تفصل إمجاله ال

 تنزيه التوحيد.
وأما ما يتعلق بالواحد واألحد من التوحيد يف أحديته فإن لفظ األحدية جاءت ثابتة 

وإن كان املفهوم منه  [110الكهف:] َّ لك هش مش هس مس ُّٱاإلطالق على من سواه فقال 
يته ألن األحدية تنايف بالنظر إىل تفسري املعاين على طريق أهل اهلل أنه ال يعبد من حيث أحد
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وجود العابد فكأنه يقول ال يعبد إال الرب من حيث ربوبيته فإن الرب أوجدك فتعلق به 
وتذلل له وال تشرك األحدية مع الربوبية يف العبادة فتتذلل هلا كما تتذلل للربوبية فإن األحدية 

ل يف غري معمل ال تعرفك وال تقبلك فيكون تعبد يف غري معبد وتطمع يف غري مطمع وتعم
وهي عبادة اجلاهل فنفى عبادة العابدين من التعلق باألحدية فإن األحدية ال ثبت إال هلل مطلقا 
وأما ما سوى اهلل فال أحدية له مطلقا فهذا هو املفهوم من هذه اآلية عندنا من حيث طريقنا 

ملون األحد يف تفسري القرآن ويأخذ أهل الرسوم من ذلك قسطهم أيضا تفسريا للمعىن فيح
املذكور على ما اختذوه من الشركاء وهو تفسري صحيح أيضا فالقرآن هو البحر الذي ال 
ساحل له إذ كان املنسوب إليه يقصد به مجيع ما يطلبه الكالم من املعاين خبالف كالم 

 ىل مل خل ُّٱ املخلوقني وإذا علمت هذا علمت املراد بقوله جل ثناؤه لنبيه 
يشارك يف هذه الصفة وأما الواحد فإنا نظرنا يف القرآن هل أطلقه أي ال  [1االخالص:]َّيل

على غريه كما أطلق األحدية فلم أجده وما أنا منه على يقني فإن كان مل يطلقه فهو أخص 
من األحدية ويكون امسا للذات علما ال يكون صفة كاألحدية فإن الصفة حمل االشتراك وهلذا 

 يف القرآن وال يعترب كالم الناس واصطالحهم وإمنا حدية على كل ما سوى اهللألاأطلقت 
اهلل لفظ الواحد كان حكمه  ينظر ما ورد يف القرآن الذي هو كالم اهلل فإن وجد يف كالم

حدية لالشتراك اللفظي فيه وإن كان ال يوجد يف كالم اهلل لفظ الواحد يطلق على ألاحكم 
 سم اهلل الذي مل يتسم به أحد سواه.الغري فيلحقه خبصائص ما تستحقه الذات ويكون كاال
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 يف معرفة منزل اهلالك للهوى والنفس من املقام املوسوي

أ وووووووووووووا أالخلووووووووووووو أ ووووووووووووودأالووووووووووووو   

أنالذأه  ووووووووووووووووووووووووووووووووو أوووووووووووووووووووووووووووووووووونال 

أنن وووووووووووووووووووو أوطوووووووووووووووووووولك أطوووووووووووووووووووو ا

أن ووووووووووووووودألووووووووووووووون أ  ووووووووووووووو أ وطووووووووووووووود

أنلوووووووووووووووووووووووووووووونأالأال اوووووووووووووووووووووووووووووو أآ ا 

 

أإذاأووووووووووووووو أ وووووووووووووو أ وووووووووووووودأاللوووووووووووووونحأ 

أإلوووووووووووووووووووو أال طوووووووووووووووووووو أنالوووووووووووووووووووو نح

أهووووووووووووو أروووووووووووو أ وووووووووووو  أ وووووووووووودأ وووووووووووونح

أ لووووووووووووووو أوووووووووووووووو أرل ووووووووووووووو أ ووووووووووووووونحد

أ وووووووووووووو أووووووووووووووو أطوووووووووووووو  أ وووووووووووووونحده 

 

اعلم أن اهلل تعاىل ملا خلق األفالك وعمرها باألمالك وقدر للكواكب السبعة السيارة 
فيها منازل جتري فيها إىل أجل مسمى تعني الزمان جبرياهنا وسباحتها وخلق املكانة قبل 
األمكنة ومد منها رقائق إىل أمكنة خمصوصة يف السموات السبعة واألرض مث أوجد 

كنات يف أمكنتها على قدر مكانتها فكان من تقدير اهلل العزيز العليم إن خلق عقال من املتم
العقول أعالما مبا أودعه فيه من صفة القدرة ال من صفة غريها خصه بذلك على أبناء جنسه 
وذلك من االسم الظاهر الذي خيتص هبذا العقل فالقى إليه ذلك بضرب من القهر سار فيه 

رد وسرور فتفجرت فيه مخسة أهنار من العلم من االسم األول واآلخر الذي مودة هلا ثلج وب
خيتص به هذا العقل مث جرت هذه األهنار يف االسم الباطن الذي له فتقدست أوليته على سائر 
األوليات وآخريته على سائر اآلخريات وكذلك ظاهره وباطنه وصدر عن أم الكتاب الذي 

ين احلق إياها فرأيتها ورأيت ظاهرها وباطنها وعاينت عنده حضرة تسمى أم اجلمع أدخل
مكان هذا العقل منها نكتة سوداء مستورة نقية ما بني محرة وصفرة وعاينت الرقيقة اليت بني 
املكانة وهذا املكان املعني ورأيت موسى وهارون ويوسف عليهم السالم ناظرين إىل هذا 

يت اختصها لنفسه حضرات ال يعلم عددها إال العقل وفرع سبحانه من هذه احلضرة اجلامعة ال
اهلل يف السماء واألرض وما بينهما وما حتت الثرى إىل حد االستواء كل هذه احلضرات للحق 

خاص رفعها بذلك على غريها فلها عند من يعرفها ممن عرفه احلق هبا حرمة وبروا  إليها نظر
روحانيات العلى اكتسبت من أحوال كرام تسمى هذه احلضرات مقامات التنزيه إذا دخلتها ال

التنزيه اإلهلي ما ال يعلم قدره إال اهلل وحصل هلم من اخلضوع واخلشوع والذلة واالفتقار ما 
مل يكن هلم قبل دخوهلم ومن هذه احلضرات ويف هذه املقامات حيصل هلم رؤية وجه احلق يف 

رجال من يعطيهم هذه على التمام والكمال لكن من الرجال من يشاهدها ومن ال شيءكل 
احلال وال يعرفها وال يدري يف أي رتبة حصلت له على قدر ما سبق به علم اهلل فيه فمنهم 
ومنهم فلنرجع إىل ذلك العقل الذي ذكرناه الذي له أثر انفعال مبكانته يف هذا املنزل ونذكر 
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ص سبحانه ما كان له وما كان عنه وبسببه مما خيتص هبذا املنزل عند كل من شاهده وشخ
مقام الصدق والصفاء وعني فيه اثنتني وسبعني مرقاة كل مرقاة منها تعطي علوما ملن يرقى 
فيها للصفاء الذي استلزمته هذه الصورة فهي علوم كشف إىل أن ينتهي إىل ذروهتا فتقابله 
حضرة األم بذاهتا فتعطيه من التنزيه اإلهلي والثناء بالوحدانية والصدق والقهر والنصر 

 اإلخالص والذلة.و
طبيعة حجابا لمة ال بظوملا أدخلين اهلل هذه املراقي رأيته سبحانه قد حجبها عن األعني

ال لطبع والمة ال يرفع فليس اليوم لراق فيها قدم موضوعة لكنه يكاشف هبا من خلف ظ
 تب خمتلفةلى مراة عحيصل له فيها قدم كذا رأيته ورأيت معي من حقائق العارفني مجلة كثري
يرقى فيما  نزل أنامل من عال وأعلى وهم فيها هبذه املثابة فأمر هلذا العقل املخصوص هبذا

مث رأيته  يد منهستفألشخصه مما ذكرناه واجتمعت العقول إليه وأنا أنظر ما يصنع وما يقول 
قهر بة وشخص ومل يتكلم وال أدري بأمر إهلي أشخص فرأيت عليه حني رجع أثر كآ

ربيل  أن ج خربه يف مقام انذار من اإلنذارات احلق لألرواح روى يفوانزعاج فعلمت أن
ن نا ال نأمن مقاال إفكاء وميكائيل عليهما السالم قعدا يبكيان فأوحى اهلل إليهما ما هذا الب
 لة واتفق إينشوع وذه خبمكرك فأوحى اهلل إليهما كذلك فلتكونا فلما ألقى إلينا ما ألقى إلي

ا النافذة هلذ القوة  منيت اهلوى والشهوة ومها يتناجيان وقد أعطى اهللاطلعت على اليسار فرأ
ك املوقف يف ذل هلوىاهلوى ما يظهر هبا على أكثر العقول إال أن يعصم اهلل تعاىل فوقف ا

تبعته نقل فأن الوقال أنا اإلله املعبود عند كل موجود وأعرض عن العقل وما جاء به م
اعتمد طران والق  توسط حببوحة النار ففرش له فراش منالشياطني والشهوة بني يديه حىت

ك تند إليه فهليه واسد علعلى أمر ختيل أنه ينجيه من عذاب اهلل فحال اهلل بينه وبني من اعتم
نا وكل منه أ تخلصومن تبعه بنعيم السعداء وكان مشهدا كرميا هائال مفزعا ما صدقنا ال

 عارف حضره معنا يف ذلك اليوم.
دت أن أحيط مبا يف هذا املنزل من املراتب واحلقائق واألسرار والعلوم فأخذ مث إين أر

بيدي ذلك العقل صاحب هذا املنزل وبسببه ظهر هذا املنزل وقال يل هذا منزل اهلالك 
ومصرع اهلالك فرأيت فيه مخسة أبيات يف البيت األول أربع خزائن على اخلزانة األوىل ثالثة 

ذلك وعلى الثالثة ستة أقفال وعلى الرابعة ثالثة أقفال فأردت فتحها أقفال وعلى الثانية مثل 
فقال يل سر حىت ترى ما يف كل بيت من اخلزائن وبعد ذلك تفتح أقفاهلا وتعرف ما فيها مث 
أخذ بيدي وقمنا فخرجنا إىل البيت الثاين فدخلته فرأيت فيه أربع خزائن على اخلزانة األوىل 

لثانية ثالثة أقفال وعلى اخلزانة الثالثة أربعة أقفال وعلى اخلزانة ستة أقفال وعلى اخلزانة ا
الرابعة ستة أقفال مث أخذ بيدي فخرجنا من ذلك البيت فدخلت البيت الثالث فرأيت فيه 
ثالث خزائن على اخلزانة األوىل مخسة أقفال وعلى اخلزانة الثانية أربعة أقفال وعلى اخلزانة 
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بيدي فخرجنا من ذلك البيت وكل ذلك أدخل من باب وأخرج الثالثة ستة أقفال مث أخذ 
من باب آخر فدخلت البيت الرابع وإذا فيه ثالث خزائن على اخلزانة األوىل سبعة أقفال 
وعلى اخلزانة الثانية مخسة أقفال وعلى الثالثة مخسة أقفال مث أخذ بيدي فخرجنا منها فدخلت 

خلزانة األوىل سبعة أقفال وعلى اخلزانة الثانية البيت اخلامس فرأيت فيه ثالث خزائن على ا
البيت األول لنفتح  ثالثة أقفال وعلى اخلزانة الثالثة مخسة أقفال مث أخذ بيدي وخرجنا نطلب

تلك األقفال فنبصر ما حتوي عليه تلك اخلزائن من الودائع فدخلت البيت األول إىل اخلزانة 
عض األقفال عليه مفتاحان وثالثة فرأيت على األوىل فرأيت معلقا على كل قفل مفتاحه وب

القفل األول ثالثة مفاتيح حتوي تلك املفاتيح على أربعمائة حركة فمددت يدي وفتحت 
ذلك القفل مث رأيت على القفل الثالث كذلك ثالثة مفاتيح حتوي على أربعمائة حركة 

قفالن يف قفل واحد ففتحت الثالث ورجعت إىل الثاين وعليه مفتاحان وهو قفل مطبق فهما 
حركات يف حركتني فلما فتحت األقفال وأطلعت يف اخلزائن بدا يل من  حيوي على أربع

صور العلوم على قدر حركات مفاتيح تلك اخلزانة ال تزيد وال تنقص فرأيت علوما مهلكة 
ما اشتغل هبا أحد إال هلك من علوم العقل املخصوصة بأرباب األفكار من احلكماء 

 فرأيت منها ما يؤدي صاحبها إىل اهلالك الدائم ورأيت منها ما يؤدي صاحبه إىل واملتكلمني
هالك مث ينجو غري أنه ليس لنور الشرع فيها أثر البتة قد حرمت صاحبها السعادة فيها من 
علوم الربامهة كثري ومن علوم السحر وغري ذلك فحصلت مجيع ما فيها من العلوم لنجتنبها 

إظهارها وتسمى علوم السر وكان ممن اختص هبا من الصحابة رضي اهلل وهي أسرار ال ميكن 
فلذلك كان بني الصحابة يقال له صاحب  عنهم حذيفة بن اليمان خصه هبا رسول اهلل 

 علم السر وبه كان يعرف أهل النفاق.
 مث إين انتقلت إىل اخلزانة الثانية فرأيت على قفلني منها مفاتيح والقفل الثالث ال مفتاح

عليه فرأيت على القفل األول ثالثة مفاتيح حتوي على عشر حركات ففتحته مث جئت القفل 
الثاين فوجدت عليه مفتاحا واحدا حيوي على أربع حركات فأخذته وفتحت به القفل مث 

ى كل جئت إىل القفل الثالث فلم أر عليه مفتاحا فحرت ومل أدر كيف أصنع فقيل يل اقرأ عل
مث قيل يل هذا القفل مفتاحه من  [26]سبأ:َّ  يك ىك ُّٱ هوربك  قفل ال مفتاح له إن

مفاتيح الغيب ال يعلمه إال هو فقلت ذلك فانفتح القفل وانفتحت اخلزانة فرأيت صور العلوم 
على عدد حركات املفاتيح ورأيت صورة علم زائد على ما رأيت من الصور اليت ظهرت 

قال العلم الساري يف املعلومات والعلوم على عدد حركات املفاتيح فقلت ما هذا العلم ف
فجميع العلوم معلومات هبذا العلم ال بأنفسها فعلمت إن أبا املعايل اجلويين ملا قال إذ بالعلم 
يعلم العلم كما يعلم به سائر املعلومات وأراد أن العلم الذي به يعلم معلوم ما به يعلم نفس 

ذا العلم الساري فتكون العلوم به معلومة وهو ال العلم وليس األمر كما زعم بل يعلم العلم هب
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بعلم فاعلم ذلك فهذا هو الذي أعطاه الكشف كشف املعاين ال كشف الصور وهذه العلوم 
اليت رأيت يف هذه اخلزانة الثانية علوم القدرة واالقتدار والعلوم اليت تتكون عنها األشياء 

ن أفعال منسوبة إىل العباد فهذا املنزل حيكم وتظهر هبا األعيان املضافة إىل األكوان وهي أعيا
عليها باهلالك بسبب العلم الساري الذي صحبها وهو هالك إضافة ونسبة ال هالك عني 
فالذي هلك إمنا هو نسبة هذه األفعال إىل العباد فيعطيه هذا املنزل أن هذه النسبة ليست 

هلل فأعيان أفعال العباد بريئة من بصحيحة وهو عني هالكها وأطلعه العلم الساري إهنا أفعال ا
الساري يف  [40النحل:] َّ خس ُّٱاهلالك فحصلت من هذه احلركة علوم التكوين وسر قوله 

 كل متكون.
قفاهلا فعلى أا على تيحهمث إين انتقلت إىل اخلزانة الثالثة اليت عليها ستة أقفال ومفا
 ان علىويمفتاحان حي القفل األول مفتاح واحد حيوي على حركة واحدة وعلى الثاين

وي احد حياح وحركتني وعلى الثالث مفتاحان حيويان على عشر حركات وعلى الرابع مفت
س لساداعلى ثالثني حركة وعلى اخلامس مفتاح واحد حيوي على مخس حركات وعلى 

رأيت  خلزانةاتحت مفتاحان حيويان على حركتني فأخذت املفاتيح وفتحت األقفال فلما انف
 ر ووقفالنا بعضها بعضا ويف وسطها روضة خضراء ورأيت رجال قد أخرج منجهنم حتطم 

ىل الروضة إيعاد  ب مثبه يف تلك الروضة ساعة مث رد إىل النار فيعذب بستة أنواع من العذا
قى به ما يت علم ساعة مث خيرج منها إىل النار فيعذب بستة أنواع من العذاب فحصلت من

لشربة تلك ا ت يفرقة من ماء شربته من تلك الروضة كانالعذاب املؤمل والنار احمل ذلك
 عصميت.

له ست  واحدا تاحامث انتقلت إىل اخلزانة الرابعة فرأيت على القفل األول منها مف
عمائة حركة لى أربيح عحركات هندسية وعلى القفل الثاين ثالثة مفاتيح حتوي الثالثة املفات

حيويان  فتاحانمطبق الن يف قفل يعرف بالقفل املبصنعة معلومة وعلى القفل الثالث وهو قف
ذا  من هألوىلاعلى حركتني يف أربع حركات ففتحت األقفال فرأيت بقية علوم اخلزانة 

ات بأعيان الصف هالكهالق إالبيت غري أن تلك العلوم اليت يف اخلزانة األوىل من هذا البيت يتع
 بتلك الصفات وصوفنيامل كها بأعيان الذواتوهذه العلوم اليت يف اخلزانة الرابعة يتعلق إهال

ر العلوم ية وصوخلاصاهلالكة فحصلت علومها أيضا ألتقيها وأجتنب األفعال اليت تطلبها با
لها عددها نزل كا املفيها أيضا على قدر ما حتويه املفاتيح من احلركات وهكذا هي علوم هذ

 طويل.الت ذكرها خمافة على عدد حركات مفاتيحها وهلا تفاصيل وأحوال أضربنا عن
مث انتقلنا إىل البيت الثاين الطلع أيضا على ما يف خزائنه وهي أربع خزائن فجئت 
اخلزانة األوىل فإذا عليها ستة أقفال على القفل األول مفتاح واحد حيوي على أربعني حركة 
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دا حيوي على ومل أر للقفل الثاين مفتاحا ففتحته باالسم ورأيت على القفل الثالث مفتاحا واح
حركة واحدة وفتحت القفل الرابع مبفتاحني وجدهتما عليه حيويان على تسعمائة حركة كل 
حركة ال تشبه األخرى وفتحت القفل اخلامس مبفتاحني وجدهتما عليه حيويان على مخسني 
حركة هندسية وجئت القفل السادس فلم أر عليه مفتاحا ففتحته باالسم وقد يظهر لبعض 

الداخلني هذا املنزل هذا القفل السادس وعليه مفتاحان حيويان على عشر حركات املكاشفني 
وعدم املفتاح أصح من وجوده هلذا القفل يف حضرة اخلطاب الفهواين والذي يرى له املفتاح 
فإمنا يراه من اللوح احملفوظ فلما فتحت هذه اخلزانة رأيت صور العلوم املخزونة فيها على 

سواء ال ينقص وال يزيد وهي علوم الفناء عن األمر الذي يستند إليه  عدد حركات املفاتيح
من ال معرفة له بربه سبحانه وتعاىل فحصلت مجيع ما فيها من العلوم من علوم الفناء وكأهنا 

 تدل على حصر األمور اليت يستند إليها.
ى القفل لقفال عثة أمث خرجت من هذه اخلزانة وجئت اخلزانة الثانية فرأيت عليها ثال

ائة ومخس على م اتيحاألول مفتاح وعلى الثاين مفتاحان وعلى الثالث مفتاح حتوي هذه املف
زيزة عمآخذ  فهي وعشرين حركة ففتحت اخلزانة فإذا علوم من صور علوم ال تؤخذ إال عنه

 املثال فحصلتها كلها يف حلظة واحدة.
اح والرابع مفت الثالثل وقفل األومث جئت اخلزانة الثالثة فإذا عليها أربعة أقفال على ال

ك تحت تله ففحتوي هذه املفاتيح على إحدى وسبعني حركة والقفل الثاين ال مفتاح ل
فحصلتها  ا َهدىه  ومْومَ األقفال باملفاتيح واالسم فإذا صور العلوم اليت أضل هبا السامري قَ 

 ألتقي شرها وأخذت هبا مصرفا مرضيا عند اهلل ال تبعة فيه.
بع واخلامس والرا ثاينت اخلزانة الرابعة وعليها ستة أقفال على القفل األول والمث جئ

مثائة وتسع لى ثاليح عمفتاح والثالث ال مفتاح له والسادس عليه مفتاحان حيوي مجيع املفات
ويه وهي ليت حتوم اوستني حركة ففتحت األقفال باالسم اإلهلي واملفاتيح فرأيت صور العل

طريق بصلتها ر فحبالكسب ال بطريق الوهب وهي العلوم املدركة بالفك العلوم اليت تنال
 العمل حىت ال تربح مكتسبة.

مث إين خرجت إىل البيت الثالث فدخلته فرأيت فيه ثالث خزائن فقصدت اخلزانة 
األوىل فإذا عليها مخسة أقفال على القفل الثاين ثالثة مفاتيح والقفل اخلامس ال مفتاح له 

ال عليها مفتاح ففتحتها باالسم واملفاتيح فرأيت فيها صور علوم االصطالم وهي وبقية األقف
من علوم األحوال فحصلتها من طريقها وخرجت عنها وقصدت اخلزانة الثانية فرأيت عليها 
أربعة أقفال القفل الثاين والرابع ال مفتاح عليه والقفل األول عليه مفتاحان حيويان على 

ثالث عليه مفتاح حيوي على مائيت حركة ففتحتها باالسم واملفاتيح مخسني حركة والقفل ال
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فإذا هي حتوي على علوم اخلوف واجملاهدة وأحوال الشوق واالشتياق وعلم السعري من جهنم 
ال علم الزمهرير وعلم ما يكون عنه نضج اجللود يف جهنم إذ ال يكون عن النار وال عن 

اورة كل واحد منهما لصاحبه فيتولد من امتزاجهما الزمهرير بل عذاب متولد بينهما من جم
حالة ثالثة ليس هي عني واحد منهما تلك احلالة احلادثة هي العذاب الذي به ينضج اجللود يف 
جهنم وعلم تبديلها من أي حضرة تبدل وهو مشهد عظيم فإن التبديل قد ورد النص به يف 

ونفاه عن  [30الروم:] َّ مصخص  حص مس خس ُّٱاجللود والسموات واألرض ونفاه عن اخللق فقال 
كل  [64يونس:] َّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي ُّٱوقال  [29ق:] َّ خف حف جف مغ ُّٱالقول اإلهلي فقال 

 هذا تتضمنه هذه اخلزانة.
ليت خرجت ازانة ل اخلمث جئت اخلزانة الثالثة فرأيت عليها ستة أقفال فيها شبه بأقفا

ثة الث عليه ثالفل الثوالق له مفتاحان منها إىل هذه فالقفل الثاين ال مفتاح له والقفل األول
حان حتوي ه مفتاعلي مفاتيح والقفل الرابع واخلامس لكل واحد منهما مفتاح والقفل السادس

فيها صور  ح فإذافاتيسبع وثالثني حركة ففتحتها باالسم واملو هذه املفاتيح على ألف ومائة
كانت  ٍة ولكن إذاَف َسنَ لْ أَ  َخْمِسنَي علوم االرتقاءات واملعارج ومعرفة اليوم الذي ِمْقدار ه  

 ة ومكابدة.ورياض اهدةاالرتقاءات واملعارج من املريدين ال من املرادين فتكون عن شوق وجم
مث جئت إىل البيت الرابع فدخلته فإذا فيه ثالث خزائن اخلزانة األوىل عليها سبعة 

فتاح فيه ست حركات والقفل أقفال القفل الثاين منها ال مفتاح عليه والقفل األول له م
الثالث حيوي مفتاحه على أربعني حركة وبقية األقفال حتوي على ستمائة حركة وست 
حركات فجميع حركات مفاتيحها ستمائة واثنان ومخسون حركة ففتحتها فإذا فيها علم 
النكاح وكيف يصحب اإلنسان زوجته إذا كانت ال تعينه على طاعة ربه ويقف على قوله 

وهل يستعني اإلنسان يف عبادة ربه يف وضوئه بغريه  [2املائدة:] َّحك جك مق  حق مفُّٱ
من صب املاء عليه إذا توضأ فإن بعض العلماء كره ذلك وقد رأى النفيس ابن وهبان السلمي 

وأخربين به فمن هذه اخلزانة يعرف ذلك مث جئت اخلزانة  يف واقعته كراهة ذلك من النيب 
أقفال القفل الثاين منها مطبق والقفل الثالث ال مفتاح له واألول له الثانية فرأيت عليها مخسة 

مفتاح وكذلك الثاين واخلامس وأما الرابع فله ثالثة مفاتيح حتوي هذه املفاتيح على أربعمائة 
ومثان وسبعني حركة ففتحتها فإذا هي تناسب اليت قبلها وتزيد عليها بأمور ليست فيها مث 

ذا عليها مخسة أقفال القفل األول ال مفتاح له والثاين والثالث والرابع جئت اخلزانة الثالثة فإ
ذو مفتاح واخلامس مفتاحان حتوي هذه املفاتيح على ست وأربعني حركة ففتحتها فإذا هي 
معرفة احلجارة اليت توقد هبا النار يف اآلخرة وكيف تكون احلجارة تقبل الوقود وهي يابسة 

علم الطبائع وهل جيوز ما طبعه أمر ما أن يزال عنه طبعه مع بقاء  واليابس ال يقبل الوقود يف
عينه وذاته فإن يف هذا العلم زل كثري وجهل ممن أثبت ذلك ونفاه وكلتا الطريقتني غري 
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حممودتني وال صحيحتني وكل واحد منهما أثبته من غري وجهه ونفاه من غري وجهه قال 
 ا.وشبه هذ [69االنبياء:] َّ جح مج حج ُّٱتعاىل 

فال القفل بعة أقها سمث جئت البيت اخلامس فرأيت فيه ثالث خزائن اخلزانة األوىل علي
احد مفتاح لكل و سادساألول والثاين والثالث والرابع لكل واحد منها مفتاحان واخلامس وال

ا فيها ها فإذفتحتفوالسابع ال مفتاح له حتوي هذه املفاتيح على مائة وثالث عشرة حركة 
العقل فوظ وواحمل واحملسوس واخليال واملتخيل والفكر وما يفكر فيه واحلافظعلوم احلس 

رافات االستشووار واملعقول ومجيع القوي اليت تدرك هبا العلوم ومعرفة اجلماعات واألن
وما خيتص  اجلمادات ووجماري األرواح يف طرق السموات وجماري الطبيعة يف احليوانات والنب

سول اهلل إىل ر ليمنوم ويقف على نفس الرمحن الذي أتى من قبل ابه عامل األنفاس من العل
 على الثاين فتاح ومثالث مث جئت اخلزانة الثانية فرأيت عليها ثالثة أقفال على األول وال

لعامة يف سباب ااأل مفتاحان حتوي هذه املفاتيح على أربعني حركة ففتحتها فإذا فيها علم
 يوصل إىل اهللليها وعتمد ب النزول املضافة إىل اهلل اليت يعالوجود واخلاصة بأهل اهلل وأسبا

يها أكثر زهد ف ريفةمن يعتمد عليها وطرد من يتركها من باب اهلل ومن سعادته وهي علوم ش
لشريعة ا علم لة الالناس فشقي واستعملها بعض الناس فسعد وحتوي على علم الشرائع املنز

تاح وكذلك ليه مفول عت عليها مخسة أقفال القفل األاحلكمية مث جئت اخلزانة الثالثة فرأي
ها صور علوم إذا فيفتها بقية األقفال وحتوي أقفاهلا على أربعمائة وأربع وثالثني حركة ففتح

الساقني  التفافني وااللتفاف التفاف األرواح باألجساد والتفاف أرواح احملبني واحملبوب
ملتضايفني وهذه والتفاف ا [29القيامة:] َّ زب رب  يئ  ُّٱوالتفاف الالم باأللف ومعىن قوله 

اخلزانة  م فهذهمعلوكلها علوم االرتباطات رب ومربوب وإله ومألوه وقادر ومقدور وعامل و
ال تعاىل قلعلوم ئن اتتضمن مجيع العلوم فهذا قد ذكرنا مجيع ما حيويه هذا املنزل من خزا

ت عند الدخول غري أين ترك [21احلجر:] َّ رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مبُّٱ
دخلته وعرفت وتح يل قد فإىل هذا املنزل بيتا واحدا يف دهليز هذا املنزل ال يفتح لكل أحد و

ازل اليت يف ه املنا هذوهو يتضمن وخيزن فيه مجيع مفاتيح اخلزائن كلها اليت تتضمنه ما فيه
 لك  اك﴿ه ت عنائناهذا الكتاب وهو حيوي على أمور جليلة وللعارف به حتقق يف إجياد الك

 .. وقد نبهنا على بعض ما يف هذا املنزل من العلوم[4االحزاب:]﴾مل يك ىك مك
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من املقام املوسوي وهو من  يف معرفة منزل التربي من األوثان

 منازل األمر السبعة

أو ووووووووووووووووووووو زجأاألوووووووووووووووووووووو أه ل ووووووووووووووووووووو ا

أ وووووووووووووووووو أك أ وووووووووووووووووو أك أالأ ووووووووووووووووووو   

أنأك أك أ كووووووووووووووووووووووووووووون أو ووووووووووووووووووووووووووووو 

أ طوووووووووووووووو ك أللحوووووووووووووووو ن أ وووووووووووووووو   

أك و ح ووووووووووووووووووو أكل ووووووووووووووووووو أ  ووووووووووووووووووون 

أطووووووووووووووووووو   أهح  وووووووووووووووووو أ و وووووووووووووووووو 

أ ل ل ووووووووووووووز أ وووووووووووووو أكخوووووووووووووودأ لووووووووووووووو 

أنأل  وووووووووووو  أال  وووووووووووو أ وووووووووووودأ ووووووووووووو  

 

أو وووووووووووووو زجأووووووووووووووو أل وووووووووووووو أا   وووووووووووووو  أ 

أ كوووووووووووووون ك أووووووووووووووو ألوووووووووووووو أا ف وووووووووووووو  

ألن  وووووووووووووووووووووووووووووووو أه   وووووووووووووووووووووووووووووووو أ آ 

أ  ووووووووووو  أ ووووووووووو أحول ووووووووووو أالو ووووووووووو  

أك وووووووووووووووووو   أاألووووووووووووووووووو أنالف وووووووووووووووووو  

أوخوووووووووووو  أ  ح وووووووووووو أ خوووووووووووو  روووووووووووو أ

أ وووووووووووووو  ألوووووووووووووو أاأل ضأنالطووووووووووووووو  

أهواوووووووووووووو  أووووووووووووووو أ وووووووووووووونأال ووووووووووووووو  

 

فاعلم يا أخي أن هذا املنزل هو منزل من منازل الستر والكتمان وتقرير األلوهة يف 
كل من عبد من دون اهلل ألنه ما عبد احلجر لعينه وإمنا عبد من حيث نسبة األلوهة إليه وهلذا 

 [23االسراء:] َّ من زن رن مم ام يل ىل ُّٱقال تعاىل ذكرنا أنه من منازل الكتمان والستر 
فما ذكروا قط إال األلوهية وما ذكروا ألشخاص ولكن مل يقبل اهلل  [87الزخرف:] َّ حكجكُّٱ

أي الذي انفرد هبذا  [98االنبياء:] َّ جئ  يي ىي ني مي زي ُّٱمنهم العذر بل قال 
 وهو [24البقرة:] َّ ممخم حم جم ُّٱوهو قوله  [98االنبياء:] َّ خئ حئ ُّٱاالسم 

كل من دعاكم إىل عبادة نفسه أو عبدمتوه وكان يف وسعه أن ينهاكم عن ذلك فما هناكم 
فمثل هؤالء يكونون من حصب جهنم فاملوحد يعبد اهلل من طريقني من طريق الذات من 
كوهنا تستحق وصف األلوهة ومن طريق األلوهة فالسعيد اجلامع بينهما ألن العابد مركب 

رف واملعىن للمعىن فلذلك مل نعبد الذات معراة عن وصفها من حرف ومعىن فاحلرف للح
باأللوهية ومل تعبد األلوهية من غري نسبتها إىل موصوف هبا فلم تقم العبادة إال على ما 
نقتضيه حقيقة العبد وهو التركيب ال على ما تقتضيه حقيقة احلق وهو األحدية وهلذا يكون 

ب إذا أراد الذات فإن حقيقتها األحدية وقد ميكن أن القائل يف عبادته وفاء حلق اهلل غري مصي
يصح قول من قال إمنا أعبده وفاء حلق الربوبية ال حلقيقتها إذ كل حق له حقيقة فاحلق من 
ذلك به تتعلق العبادة من العابد واحلقيقة هي األحدية اليت ال تتعلق وال يتعلق هبا وهلذا كانت 

إذا تقدمت يف الكلمة ال تتصل وال يتصل هبا وإذا  األلف يف الوضع اإلهلي باخلط العريب
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تأخرت اتصل هبا بعض احلروف ممن ال علم له باألحدية املطلقة اليت تستحقها هذه الذات إال 
مخسة أحرف ال غري من مجيع احلروف وهي الدال والذال والراء والزاي والواو وهي مخسة 

ية مل يقترن هبا أمر وهي عبادة املعىن أحوال من اتصف هبا عرف األحدية وكانت عبادته ذات
للمعىن فإن األمر عبادة احلرف للحرف فال خيطر لعابد املعىن فرق بني الذات واأللوهية وال 
كثرة بل يرى عينا واحدة تستحق ما هو عليه هذا العارف من حيث معناه ال من حيث حرفه 

األحدية الذاتية والتنزيه والغين وهذا مقام اجلالل والعظمة وأحدية العبد اليت أعطته معرفة 
فهذه أحوال مخسة تدل عليها احلروف اخلمسة اليت ال تتصل هبا األلف الواقعة يف أواخر 
الكلم مثل جبريا وعزيزا وأحدا وإذا وعلوا فدلت األلف يف أول الكلمة من عدم االتصال 

ء من عدم االتصال معه وهو على ما عليه كان مع وجود األشيا شيءعلى قوله كان اهلل وال 
كما مل تتصل األلف بالكلمة ودل عدم اتصال احلروف اخلمسة هبا يف آخر الكلمة على حال 
معرفة مقام بعض العباد من العلماء باهلل دون غريهم حيث رفعوا النسبة بينهم وبني اهلل تعاىل 

عدا هذه الطائفة  وأهنم مشاهدون ملا ذكرناه من اجلالل والعظمة واألحدية والتنزيه والغين وما
جعلوا نسبة ورابطة بني اإلله واملألوه وما فرقوا بني املرتبة والذات ملا مل يعرفوا اهلل إال من 
نفوسهم حبكم الداللة الستناد املمكن إىل املرجح فطلبوه وطلبهم وهلم من احلروف كل 

 حرف اتصل باأللف يف آخر الكلمة.
لروحانيني واح وااألروكافر والطائع والعاصي و اعلم أن النداء اإلهلي يعم املؤمن وال

ذا إهلي غريه إ يه اسمم علوال يكون النداء إال من األمساء اإلهلية ينادي االسم اإلهلي من حك
جميع آخرة فونيا دعلم أنه قد انتهت مدة حكمه فيه فيأخذه هذا االسم الذي ناداه كذلك 

ن أجاب مسي ليه فإله إوين يطلبه به ليوصمن سوى اهلل تعاىل منادى يناديه اسم إهلي حلال ك
داء من ون النف يكمطيعا وكان سعيدا وإن مل جيب مسي عاصيا وكان شقيا فإن قال قائل كي
بايته عن إ تكن نا ملاسم إهلي ويقف الكون عن إجابته مع ضعفه وقبوله لالقتدار اإلهلي قل

مل يتركه  م إهلياس ن حتت قهرإجابته من حيث نفسه وحقيقته ألنه مقهور دائما ولكن ملا كا
كم لصاحب اء واحلأكف ذلك االسم أن جييب من ناداه فالتنازع وقع بني األمساء اإلهلية وهم

ل فإن ى للحاأقو اليد وهو االسم الذي هو يف يده يف وقت نداء االسم اآلخر فلهذا كان
ي هو م اإلهلي الذ االسىلا إقلت فلماذا يؤاخذ باإلباءة قلنا ألنه ادعى اإلباية لنفسه ومل يضفه

  هذا املدعويفة عنه بايحتت قهره فإن قلت فاألمر باق فإنه إمنا أيب لقهر اسم إهلي كانت اإل
ن مجهله  فإن قلنا صدقت ولكنه جهل ذلك فأخذ جبهله فإن اجلهل له من نفسه فإن قلت

ود ما تعطي الوجي تعط اسم إهلي حكم عليه قلنا اجلهل أمر عدمي ال وجودي واألمساء اإلهلية
األمساء ورض به اعت العدم فالعدم للمدعو من نفسه واجلهل عدم العلم فلم يدر املعترض ما

 .ل مبا ذكرناهالقائ هذا اإلهلية ال تعطي إال الوجود فلم يلزم ما ذكرته وانقطع االعتراض من
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مبا يكون  كون إاليال  و إذا ثبت أن النداء يعم فاملنادي به أيضا يعم ولكن نداء احلق
اء ء احلق والنديس ندالذلك فيف إجابته السعادة للعبد وأما النداء مبا يكون فيه الشقاوة للعبد 

لعبد وهو ذلك ا عادةمن صفة الكالم فكل فعل يفعله العبد ينقسم إىل أمرين إىل فعل فيه س
ق لكنه عن داء احلنعن  الذي يقترن به نداء احلق تعاىل وفعل ال يقترن به سعادة العبد فليس

ن يكون ألواحد ني اإرادة احلق وخلقه ال عن ندائه وأمر شرعه ونفي السعادة فيه على قسم
قترن به تالذي  لفعلفعال ال يقترن به شقاوة وال سعادة أو يكون فعال تقترن به شقاوة وا

ه على قترن بتال  الشقاوة على قسمني قسم تقترن به على األبد وهي شقاوة الشرك وشقاوة
النداء ال  و منزلزل هبد وهو كل فعل ال يكون شركا وال نداء للحق فيه البتة فهذا املناأل

املنزل  ني هذاعارفمنزل األفعال وسيأيت إن شاء اهلل منازل األفعال ويشتبه على بعض ال
ل النداء له ب ذلك دا يفوإخوانه مبنزل األفعال لكونه يرى النداء باألفعال وليس املنزل واح

 .فعل له منزلمنزل وال
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 يف معرفة منزل احلوض وأسراره من املقام احملمدي

أالحووووونضأو وووووزجأن ووووو أالوووووو  أه لكووووو  

أ  لووووو  أ وووودأال وووو  أ وووو  أووووو أهوووو أكوووو  

أن لووووووو أال  ووووووو أكووووووون أالوكووووووو أ    ووووووو 

أإ أالخ وووووووووووووو جأإذاأ    وووووووووووووو أر وووووووووووووو   

أنالوكووووو أوووووو أ ووووون   أنر ووووو أ خل ووووو  

أ   لهوووووو أه لووووووذك أالأهوووووو لوك أ حوووووو أهوووووو 

 

أه لهاووووو ن ووووودأال لووووون أال ووووودأ خووووو ظأأ 

أنالف وووووو أ   وووووو أووووووو أ  وووووو أووووووو أالكوووووو  

أ   لووو أوووو أال لووو أوووو أ طوووونأ ووو أالوكووو 

أهووووو لوك أ ووووودأ ووووو ل أاأل طووووو  أنال ووووون 

ألك ووووووو أ  ووووووو أو  ووووووون أوووووووو أال ووووووو  

أو ز ووووووو أخ ل ووووووو أوووووووو أاووووووو   أال  ووووووو 

 

هبا فوقف  ا أرادمه مواعلم أن هذه العلوم إذا أعطاها اهلل العبد يف غري صورها وأعل
يدرك ملاء ورك الك الصورة فهو املشبه باحلوض ألنه يدعلى عينها من تلك الصورة يف ت

ة كان أو در محرالك الكدر الذي يف قعر احلوض ويلبس املاء والبد يف ناظر العني لون ذلك
د ذا قال اجلنيان وهلأللواصفرة أو ما كان من األلوان فتبصر املاء أمحر أو أصفر وغري ذلك من 

عني ون صار يف الذا اللاء هاملاء لون إنائه وملا قبل املوقد سئل عن املعرفة والعارف فقال لون 
لوعاء لون ا ن ذلكأآخر فيعلم املاء ويعلم  شيءمركبا من متلون ولون وهو يف نفس األمر 

لي له دائم والتج ائماكذلك التجليات يف املظاهر اإلهلية حيث كانت فأما العارف فيدركها د
لى ال كيف جتبامل ذا جتلى وخيتص احلق دون العوالفرقان عنده دائم فيعرف من جتلى وملا

ألصل فعلم ة يف اهوليعلمه غري اهلل ال ملك وال نيب فإن ذلك من خصائص احلق ألن الذات جم
ذي ال ينتج علم الو الهكيفية جتليها يف املظاهر غري حاصل وال مدرك ألحد من خلق اهلل هذا 

ر فيه ينتج بالنظ لعلمالعلوم فقد يكون ا غريه فهو منقطع النسل ال عقب له وما عدا هذا من
إن مل  قدماتن املعلما آخر وال يكون إال هكذا وهو األكثر بل هو الذي بأيدي الناس فإ

 ول هذا العلمبعد حصفهما حيصل لك العلم هبا ومبا ينتج منها مما ال ينتج وبالسبب الرابط بين
نزلة مبلعلوم ايف  اسل الذي يكونينتج لك العلم مبا أعطاه هذا التركيب اخلاص وهو التن

عاين الصور لت املا قبالتناسل الذي يكون يف النبات واحليوان وهذا هو تناسل املعاين وهلذ
 اجلسدية ألن األجسام حمل التوالد.

فإن قلت فالذي يكون من العلوم ال ينتج فكان ينبغي أن ال يقبل الصورة قلنا إمنا قبل 
ونتاج وهو يف نفسه عقيم ال ينتج أصال كالعقيم الذي  الصورة من كونه نتيجة عن منتج

يكون يف احليوان مع كونه متولدا من غريه ولكن ال يولد له ألنه على صفة قامت به تقتضي 
 [3االخالص:] َّ حن جن  يم ىم ُّٱله ذلك ولذلك جاء احلق يف تنزيه نفسه عن األمرين فقال 
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اج إمنا وقع وظهر يف املرتبة فطلب الرب وهذا تنزيه الذات فال تتعلق وال يتعلق هبا والنت
 جن  يم ىم ُّٱاملربوب والقادر املقدور فإن قلت فإذا كان األمر على ما ذكرت يف 

فكانت املظاهر تبطل وهي موجودة فما جوابك قلنا املظاهر للمرتبة ال  [3االخالص:]َّحن
إال من كونه إهلا وال  للذات فال يعبد إال من كونه إهلا وال يتخلق بأمسائه وهي عني العبادة له

يفهم من مظاهره يف مظاهره إال كونه إهلا فاعلم ذلك ولو كانت املظاهر تظهرها الذات من 
كوهنا ذاتا علمت ولو علمت أحيط هبا ولو أحيط هبا حدت ولو حدت احنصرت ولو 
احنصرت ملكت وذات احلق تتعاىل علوا كبريا عن هذا كله فعلمنا أنه ليس بني الذات وبني 

ذه املظاهر نسبة يتعلق العلم هبا من حيث نسبة املظهر إليها أصال وإذا مل حيصل مثل هذا ه
العلم يف نفوس العلماء باهلل وتعاىل عن ذلك فأبعد وأبعد أن تعلم نسبة الذات إىل املظاهر فإن 
قلت إن النسبة واحدة ولكن هلا طرفان من حيث الذات طرف ومن حيث املظهر طرف قلنا 

ر كما تظن يف إن النسبة واحدة بني املتضايفني فإن نسبة الولد إىل الوالد نسبة بنوة ليس األم
والبنوة انفعال ونسبة الوالد إىل الولد نسبة أبوة واألبوة فاعلية وأين أن يفعل من أن ينفعل 
هيهات فليست النسبة واحدة وال هلا طرفان أصال فإهنا غري معقولة االنقسام أعين هذه النسبة 

اصة وهو الطرف الذي جعلته أنت للنسبة خبيالك فذلك الطرف هو النسبة اليت تذكر إذ اخل
املوصوف هبما يؤذنان بقسمته واملعىن ال ينقسم فإنه غري مركب والذي ينتجه  شيءالطرفان لل

هذا العلم املشبه باحلياض مناجاة احلق من جهة الصدر وهو مناجاتك إياه يف صدورك عنه 
وج إىل عباده بالتبليغ إن كنت رسوال وبالتثبيت إن كنت وارثا وهذه املناجاة حني أمرك باخلر

ال تكون منه إليك إال فيك ال يف غريك فمنك تعرفه ال من غريك ألنك احلجاب األقرب 
والستر املسدل عليه ومن كونك سترا وحجابا حددته فمعرفتك به يف هذا املوطن عني 

العلم وأما الغري فحجاب  جلهل به ونريد باجلهل عدمعجزك عن معرفته وإن شئت قلت عني ا
أبعد بالنظر إليك فإن اهلل ما وصف نفسه إال بالقرب إليك وهكذا قربه من غريك إىل ذلك 
الغري كقربه إليك فوصفه بالقرب إليك أبعد بالنظر إىل غريك إذا أراد العلم به منك كما أنت 

فأثبت قربه إىل  [16ق:] َّ ىن من خن  حن جن يم ُّٱإذا أردت العلم به من غريك قال تعاىل 
 زب رب يئ ىئ  نئ مئ ُّٱاألشياء ونفى العلم بكيفية قربه من األشياء بقوله تعاىل 

فعم البصرية والبصر إذ كان إدراك البصر يف الباطن يسمى بصرية  [85الواقعة:]َّمب
ين والذات واحدة واختلف عليها املواطن فسمى يف إدراك احملسوس بصرا ويف إدراك املعا

بصرية فاملدرك واحد العني فيهما وملا كان على احلوض الذي يكون يف الدار اآلخرة كؤوس 
كثرية على عدد الشاربني منه وأن املاء يف اإلناء على صورة اإلناء شكال ولونا علمنا قطعا إن 
العلم باهلل سبحانه على قدر نظرك واستعدادك وما أنت عليه يف نفسك فما اجتمع اثنان قط 

ى علم واحد يف اهلل من مجيع اجلهات ألنه ما اجتمع يف اثنني قط مزاج واحد وال يصح عل
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ألنه البد يف االثنني مما يقع به االمتياز لثبوت عني كل واحد ولو مل يكن كذلك مل يصح أن 
يكونا اثنني فما عرف أحد من احلق سوى نفسه فإذا عامل من جتلى له مبا عامله به وقد ثبت 

 إمنا هي أعمالكم ترد عليكم" :قال  شيءود عليه لن ينال اهلل من ذلك أن عمله يع
. فمن البس "فيكسوكم احلق من أعمالكم حلال على قدر ما حصنتموها واعتنيتم بأصوهلا

حريرا ومن البس مشاقة كتان وقطن وما بينهما فال تلم إال نفسك وال تلم احلائك فما حاك 
 لك إال غزلك.

 مغ جغ ُّٱوقد قال سبحانه  شيءلن ينال اهلل من ذلك فإن قلت كيف تقول 
فلتعلم إن املراد بإثبات النيل هنا وعدم النيل يف جانب احلق إن اهلل سبحانه  [37احلج:]َّحفجف

من أعمال اخللق مما كلفهم العمل فيه نيل افتقار إليه وتزين به ليحصل له لذلك  شيءما يناله 
هو أن تتخذوه وقاية مما أمركم أن تتقوه به على حالة مل يكن عليها ولكن يناله التقوى و

       [28احلديد:] َّ  جت هب ُّٱو [24البقرة:] َّ مل  خل  ُّٱدرجات التقوى ومنازله فقد قال 
أنه يتناوهلا منك ليلبسك إياها بيده   َّ مغ جغ ُّٱفمعىن  [6التحرمي:] َّ  خس حس جس ُّٱو

من غري يد احلق وسواء كانت  تشريفا لك حيث خلع عليك بغري واسطة إذ لبسها غري املتقي
اخللعة من رفيع الثياب أو دنيئها فذلك راجع إليك فإنه ما ينال منك إال ما أعطيته وإن مجع 
ذلك التقوى فإنه ال يأخذ شيئا سبحانه من غري املتقي فلهذا وصف نفسه بأن التقوى تناله 

ماء ال تصيبه ملا كانت من العباد وإمنا وصف احلق سبحانه بأن التقوى تصيبه واللحوم والد
اإلصابة حبكم االتفاق ال حبكم القصد أضاف النيل إىل املخلوق ألنه يتعاىل أن يعلم فيقصد 
من حيث يعلم ولكن إمنا يصاب حبكم االتفاق مصادفة واحلق منزه أن يعلم األشياء حبكم 

ديه وجعل ذاته بني اإلصابة فيكون علمه لألشياء اتفاقا فإذا ناله التقوى من املتقي وخدم بني ي
يديه مستسلما ملا يفعله فيه فيخلع سبحانه عند ذلك من العلم على املتقي ومن شأن هذا 
العلم أن حيصل من اهلل تعاىل للعبد بكل وجه من وجوه العطاء حىت يأخذ كل آخذ منه 
بنصيب فمنهم من يأخذه من يد الكرم ومنهم من يأخذه من يد اجلود ومنهم من يأخذه من 

السخاء ومنهم من يأخذه من يد املنة والطول إال اإليثار فإنه ليس له يد يف هذه احلضرة يد 
اإلهلية إذ كان ال يعطي عن حاجة لكن األمساء اإلهلية ملا كانت تريد ظهور أعياهنا يف وجود 
الكون وأحكامها يتخيل أن إعطاءها من حاجة إىل األخذ عنها فتتنسم من هذا رائحة اإليثار 

بصحيح وإمنا وقع يف ذلك طائفة قد أعمى اهلل بصريهتم ولذلك العارفون اتصفوا وليس 
بأصناف العطاء يف التخلق باألمساء ال باإليثار فإهنم يف ذلك أمناء ال يؤثرون إذ ال يتصور 
اإليثار احلقيقي ال اجملازي عندهم والعارف ال يقول أعطيتكم وإمنا يقول أعطيتك ألنه ال 

عطاء قط فلهذا يفرد وال جيمع فاجلمع يف ذلك توسع يف اخلطاب واحلقيقة ما يشترك اثنان يف 
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 يك ىك مك لك  اك﴿ذكرناه وللكالم يف هذا املنزل جمال رحب ال يسعه الوقت 
 .﴾مل

أو ووووووووووووووو زجأالحووووووووووووووونضأنكطووووووووووووووو ا  

أن ووووووونأوووووووو أال لووووووو أالوووووووذ ألووووووو أ وووووووزج

أوحلووووووووووووو أال هوووووووووووووءأالوووووووووووووذ أ  فووووووووووووو 

 

أو ا وووووووووووووووووو أال لوووووووووووووووووو أنك وووووووووووووووووونا  أ 

أ ووووووووووووووووووو   أاوووووووووووووووووو  أهركوووووووووووووووووو ا  

أف ووووووووووووووووووو أه  هووووووووووووووووووو    لحفووووووووووووووووووو أال

 



200 
 

 يف معرفة منزل األلفة وأسراره من املقام املوسوي واحملمدي

أو وووووووووووووووووووزجأاأللوووووووووووووووووووو أالأ  خلووووووووووووووووووو 

أ  وووووووووووووو ا أ  وووووووووووووو أووووووووووووووو أ ه وووووووووووووو  

أح كووووووووووووووو أ  وووووووووووووو أهووووووووووووووو أ  لووووووووووووووو 

أ   وووووووووووو و  أالحوووووووووووو أووووووووووووو آ ألوووووووووووو 

أ   وووووووووووووووووووو  أ أك اووووووووووووووووووووو ألوووووووووووووووووووو 

أ  ووووووووو أوووووووووو أح ووووووووو أوووووووووو أكووووووووو  ألووووووووو 

أككوووووووووووووجأالو  ووووووووووووودأ  ووووووووووووو أ هووووووووووووو  

أ وووووووووووووو   أحوووووووووووووو  أ آ وووووووووووووو أإ  وووووووووووووو 

 

أ  ووووووووووو أون ووووووووووون أ لووووووووووو أ ووووووووووون    

أ ووووووووووووو زالأ  ووووووووووووو أ لووووووووووووو أطووووووووووووون   

أ    ووووووووووووو أ  ووووووووووووو أ لووووووووووووو أطووووووووووووو    

أ ل ووووووووووووووووووذاأزا أ وووووووووووووووووودأطوووووووووووووووووون   

أك أذا أال  ووووووووووووووودأوووووووووووووووو أ    ووووووووووووووو 

أو لفوووووووووووووو أ ووووووووووووووز أ وووووووووووووو أح   وووووووووووووو 

أ  هووووووووووووو أاألكوووووووووووووجأ ووووووووووووودأ ن  ووووووووووووو 

أزلووووووووووووو أ    ووووووووووووو أوووووووووووووو أ    ووووووووووووو 

 

حلق واخللق اة بني امعال يتآلف اثنان إال ملناسبة بينهما فمنزل األلفة هي النسبة اجل
 اإلنسان هية إالأللوااإلنسان ولذلك مل يدع أحد من خلق اهلل  وهي الصورة اليت خلق عليها

وما يف اخللق من  [24النازعات:] َّ رئ ّٰ ِّ ُّٱومن سواه ادعيت فيه وما ادعاها قال فرعون 
ثبات إىل يف تعا ميلك سوى اإلنسان وما سوى اإلنسان من ملك وغريه ال ميلك شيئا يقول

بودية إال وما مث موجود من يقر له بالع [36النساء:] َّ هبمب خب حب ُّٱامللك لإلنسان 
ق إذا العبد املعت ه والءعل لاإلنسان فيقال هذا عبد فالن وهلذا شرع اهلل له العتق ورغبة فيه وج

 مه جه ين ىن من ُّٱمات عن غري وارث كما إن الورث هلل من عباده قال تعاىل 
دب إىل نن وقد إلنساا وما مث موجود يقبل التسمية جبميع األمساء اإلهلية إال [40مرمي:]َّىه

ة العامل جامع شأة يفخر نالتخلق هبا وهلذا أعطى اخلالفة والنيابة وعلم األمساء كلها وكان آ
ربع قائمة من األعية اللطبياحلقائق العامل مما اختص اهلل هبا ملكه كله وصورته ومن نشأته أيضا 

يعة كالصورة ن الطبق ممما خل الطبائع مع القوة الناطقة اليت اختص هبا يف طبيعته دون غريه
لم والقدرة ة والعحليااإلهلية القائمة على أربع الذي ال يعطي الدليل العقلي غريها وهي ا

 ًاإهلملا كان  النسب ن هذههبا إذ لو جرد ع إهلًاواإلرادة فبهذه صح إجياد العامل له وكان هو 
 [11الشورى:] َّمه جه ين ُّٱتعاىل  للعامل وهو املثل املقرر يف القرآن الذي ال مياثل يف قوله

ال  ملثل املفروضكان ا ي إذافأثبت املثلية له باإلنسان تنزيها له تعاىل أ شيءأي ليس مثل مثله 
 مياثل فهو تعاىل أبعد وأنزه أن مياثل.

يف السنة خلق آدم على صورته ونفى هبذه اآلية أن مياثل هذا املثل وجعل له غيبا و
هبذه املثابة كانت األلفة بينه وبني ربه فأحبه وأحبه وهلذا ورد أن وشهادة وملا كان اإلنسان 
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وهذا من صفة  السماء واألرض يعين العلو والسفل ما وسعه ووسعه قلب املؤمن التقى الورع
اإلنسان ال من صفة امللك هذا وإن شورك اإلنسان يف كل ما ذكرناه إال إن اإلنسان امتاز 

علم هذا فال تصح العبودية احملضة اليت ال يشوهبا ربوبية أصال عن الكل باجملموع وبالصورة فا
إال لإلنسان الكامل وحده وال تصح ربوبية أصال ال تشوهبا عبودة بوجه من الوجوه إال هلل 
تعاىل فاإلنسان على صورة احلق من التنزيه والتقديس عن الشوب يف حقيقته فهو املألوه 

ق وأعين هبذا كله اإلنسان الكامل وما ينفصل اإلنسان املطلق واحلق سبحانه هو اإلله املطل
 الكامل عن غري الكامل إال برقيقة واحدة وهي أن ال يشوب عبوديته ربوبية أصال.

 وحده العامل ة منملا كان لإلنسان الكامل هذا املنصب العايل كان العني املقصودو
دها فأك [31قرة:الب] َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱيف قوله تعاىل  وظهر هذا الكمال يف آدم 

   حممدال يفبالكل وهي لفظة تقتضي اإلحاطة فشهد له احلق بذلك كما ظهر هذا الكم
لني وما ن األونه مفدخل علم آدم يف علمه فإ أيضا بقوله "فعلمت علم األولني واآلخرين"

 هوه من ذلك ونا إليأشر جاء باآلخرين إال لرفع االحتمال الواقع عند السامع إذا مل يعرف ما
 شهد له  على منمني أقد أويت جوامع الكلم بشهادته لنفسه واختلف أصحابنا يف أي املقا

إن ذلك ف ا يفاحلق أو من شهد لنفسه باحلق كيحىي وعيسى عليهما السالم فأما مذهبن
قق حمن ذوق ال عإالشاهد لنفسه الصادق يف شهادته أمت وأعلى وأحق ألنه ما شهد لنفسه 

لى من فضل ع فقد نفسه به مرتفعة شهادته تلك عن االحتمال يف احلالبكماله فيما شهد ل
ديب العامل نصف األامل شهد له برفع االحتمال والذوق احملقق فهذا املقام أعلى وليس من شأن

ديب وإمنا لنا األقهذا بطريق اهلل أن يتكلم يف تفاضل الرجال وإن علم ذلك فيمنعه األدب فل
يه إذ فطالبة ن املفيخرج عن العهدة يف ذلك ويسلم له احلال عيتكلم يف تفاضل املقامات 

 كرناه.ذما  كانت املقامات ليس هلا طلب وكان الطلب للموصوفني هبا فاألديب حاله
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يف معرفة منزل الضم وإقامة الواحد مقام اجلماعة من احلضرة 

 احملمدية

أ ووووووووا أال  وووووووو ألوووووووو يأل وووووووو أ   وووووووو 

أ وووووووووودأالنطوووووووووو  أألووووووووووو أ  وووووووووو أ ن 

أ أنطووووووووو أ ووووووووو ا نوووووووووو أللووووووووو ن أوووووووووو

أ ك وووووووو أاألووووووووو أ  وووووووو أ وووووووو   أ وطوووووووود

 

ألووووووووووو   أالاووووووووووووجأ   ووووووووووو أه لحه ووووووووووو أ 

أوح وووووووووووول أ لوووووووووووو أكووووووووووووو أ   وووووووووووو 

أنالأ ووووووووووو    أ ووووووووووودأ لووووووووووو أالله ووووووووووو 

أ خوووووووووووظأال هووووووووووو أهووووووووووو ل ل أال   ووووووووووو 

 

جر من اعة بأ مجقال رب هذا املنزل إن الصالة الوسطى أجرها مقرون إذا مل تصل يف
لوا أموالكم يف نسان حيث ماله فاجعقلب كل إ وتر أهله وماله وقد قال العدل عيسى 

لصادق اوقال  لعدلاالسماء تكن قلوبكم يف السماء أي تصدقوا وإىل هنا انتهت معرفة هذا 
د بيها فيكون قلب العبالصدقة تقع بيد الرمحن فري" :املؤيت جوامع الكلم رسول اهلل حممد 

على إن  لعدالنع اقد أمج. وإن حيثيته يد الرمحن وأين يد الرمحن من السماء ف"حيث ماله
م منوطون لب أهن ى ذياملال له من القلب مكانة علية وأما األهل من زوج وولد فال خفاء عل

 ليها والسكونإلسكون ة وابالفؤاد فأما الزوجة فقد جعل اهلل بينها وبني بعلها املودة والرمح
أي  [260قرة:الب] َّ ىهمه جه ين ىن ُّٱصفة مطلوبة لألكابر وهي الطمأنينة قال إبراهيم 

يه سكونا ال سكن إلة فيسكن إىل الوجه الذي حييي به املوتى ويتعني يل إذ الوجوه لذلك كثري
ن فاتته صالة العصر م  ذا قرن النيبفانظر مبايشوبه حتري وال تشويش يعين يف معرفة الكيفية 

إن قاربت و دودةري حموسبب ذلك أن أوائل أوقات الصلوات األربع حمدودة إال العصر فإهنا غ
غروب دودا بب حماحلد من غري حتقيق فقربت من التنزيه عن تقييد احلدود إذ كان املغر

ي شفق أسوس الشمس وهو حمقق حمسوس والعشاء حمدود أوله مبغيب الشفق وهو حمقق حم
ستطري ال فق املاأل كان على اخلالف املعلوم فيه والفجر حمدود أوله بالبياض املعترض يف

ومل  حمسوس ققالظل وهو حم ءو حمقق حمسوس والظهر حمدود بزوال الشمس ويفاملستطيل وه
قتها أن تكون و  يأت مثل هذه احلدود يف العصر فتنزهت عن احلدود احملققة فجعل النيب

ود أوقات ائر حدثل سالشمس مرتفعة بيضاء نقية واحلد الوارد يف ذلك ما يكون يف الظهور م
 الب املال واألهل حللمناسبة يف نفي حتقيق احلدود وكذلك  الصلوات فعظم قدرها النيب 

 :يضبطه حد يقول القائل يف الولد
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أنإ وووووووووووووووووووووو أكنال  ووووووووووووووووووووو أه   ووووووووووووووووووووو 

 

أككه   ووووووووووووو أ واووووووووووووودأ لووووووووووووو أاأل ض 

 

لذي ما املفرط اقرب فأنزل الولد منزلة النفس وكما ال يفىن اإلنسان يف حبه نفسه لل
ه ألنه منوط ال أهلله ويف حب ولده وال ما يكون مثله قرب إليه البتة كذلك ال يفىن اإلنسان

 ان حبه إياهاوقد ك رأتهبقلبه مبنزلة نفسه للقرب املفرط خيفى ذلك فيه فإن اتفق أن يطلق ام
ا عن ذلك لبعده ليهاكامنا فيه ال يظهر إلفراط القرب أخذه الشوق إليها وهام فيها وحن إ

نه ليس له جنيب ألاأل لعاشق يف معشوقهالقرب املفرط لتعلق الشوق والوجد هبا وهلذا يفىن ا
ارفني وب العن قلذلك القرب الظاهر الذي حيول بينه وبني االشتياق إليه ولقرب احلق م

ى من كونه جتل ني هللحملبابالعلم احملقق الذوقي الذي وجدوه هلذا صحوا ومل يهيموا فيه هيمان 
ألمساء يف ال فإن جلماالكمال من اهلم يف مجال مطلق وجتليه للعلماء به يف كمال مطلق وأين 

زها عن بقى منه فيحق الكامل تتمانع فيؤدي ذلك التمانع إىل عدم تأثريها فيمن هذه صفت
  غاية الصحوكامل يفن الالتأثري مع الذات املطلقة اليت ال تقيدها األمساء وال النعوت فيكو

شاهدا موديته عب  كمالكالرسل وهم أكمل الطوائف ألن الكامل يف غاية القرب يظهر به يف
 الذين لكملاكمال ذات موجدة وإذا حتققت ما قلناه علمت أين ذوقك من ذوق الرجال 

العصر  ل منهملكامااصطفاهم اهلل فيه واختارهم منه ونزههم عنه فهم وهو كهو وهم فسماه 
وهبا ال يش الستخراج مطلوب فضمت ذات عبد مطلق يف عبوديته شيءإىل  شيءألنه ضم 

ه من الوجو ه منية بوجه من الوجوه إىل ذات حق مطلق ال يشوهبا عبودية أصال بوجربوب
 الكمال للحق صر عنيملعتاسم إهلي بطلب الكون فلما تقابلت الذاتان مبثل هذه املقابلة كان ا

سعدت  فقد والعبد وهو كان املطلوب الذي له وجد العصر فإن فهمت ما أشرنا إليه
 :ال فارق فيها وهلذا املعىن اإلشارة يف نظمنوألقيتك على مدرجة الكما

أ ووووووووا أال  وووووووو ألوووووووو يأل وووووووو أ   وووووووو 

 

أل ووووووووووو أالاووووووووووووجأ   ووووووووووو أه لحه ووووووووووو  

 

وبعد أن أبنت لك مرتبة الكمال فلنبني لك من هذا املنزل قيام الواحد مقام اجلماعة 
وهو عني اإلنسان الكامل فإنه أكمل من عني جمموع العامل إذ كان نسخة من العامل حرفا 

رف ويزيد أنه على حقيقة ال تقبل التضاؤل حني قبلها أرفع األرواح امللكية إسرافيل فإنه حب
يتضاءل يف كل يوم سبعني مرة حىت يكون كالوضع أو كما قال والتضاؤل ال يكون إال عن 

وصاف فلو أنتج لذلك الروح رفعة سبقت وال رفعة للعبد الكلي يف عبوديته فإنه مسلوب األ
ذا العبد الكلي يف عبوديته ملا تكرر عليه التضاؤل فافهم ما أشرت به إليك ل حال هئاملتضا

وقد نبهتك هبذا اخلرب أن هذا امللك من أعلم اخللق باهلل وتكرار تضاؤله لتكرار التجلي واحلق 



204 
 

ال يتجلى يف صورة مرتني فريى يف كل جتل ما يؤديه إىل ذلك التضاؤل هذا هو العلم 
للصورة  [4]التني: َّ رب يئ ىئ نئ ُّٱة اهلل مث لتعلم إن اهلل خلق الصحيح الذي تعطيه معرف

اليت خصه هبا وهي اليت أعطته هذه املنزلة فكان أحسن تقومي يف حقه ال عن مفاضلة أفعل من 
كذا بل هو مثل قوله اهلل أكرب ال عن مفاضلة بل احلسن املطلق للعبد الكامل كالكربياء املطلق 

 من كذا كما هو احلق أكرب ال من كذا ال إله إال هو وال الذي للحق فهو أحسن تقومي ال
عبد إال املصمت يف عبودته فإن حاد العبد عن هذه املرتبة بوصف ما رباين وإن كان حممودا 
من صفة رمحانية وأمثاهلا فقد زال عن املرتبة اليت خلق هلا وحرم من الكمال واملعرفة باهلل على 

 ليقلل أو يكثر.قدر ما اتصف به من صفات احلق ف
فسية مدبرة قلية نعالة واعلم أن لإلنسان حالتني حالة عقلية نفسية جمردة عن املادة وح

ه يف ى حالتو علللمادة فإذا كان يف حال جتريده عن نفسه وإن كان متلبسا هبا حسا فه
ته يف لى حالهو عأحسن تقومي وإذا كان يف حال لباسه املادة يف نفسه كما هو يف حسه ف

 :   وهو قوله [16البقرة:] َّ هل مل خل حل جل مك ُّٱال ربح يف جتارته فيه  خسر
 ىل مل خل ُّٱ [34ابراهيم:] َّ جه ين ىن من ُّٱ [66احلج:] َّ ىئ نئ مئ ُّٱ
فإذا  [72االحزاب:] َّ خف حف جف مغ ُّٱ [2العصر:] َّ حم جم يل ىل ُّٱ [6العاديات:]َّيل

 قه أمساء اهللقت بنطونط قال اإلنسان الكامل اهلل نطق بنطقه مجيع العامل من كل ما سوى اهلل
 ده واملعلومةعض عباها بكلها املخزونة يف علم غيبه واملستأثرة اليت خيص اهلل تعاىل مبعرفت
 .َّ نن من ُّٱبأعياهنا يف مجيع عباده فقامت تسبيحته مقام تسبيح ما ذكرته فأجره 



205 
 

 يف معرفة منزل تزاور املوتى وأسراره من احلضرة املوسوية

أا  وووووووووو إذاأ  لوووووووووو أك ناح وووووووووو أ لوووووووووو أذ

أنإ أ لووووووووو أ  لحاوووووووو أ   وووووووو أوحفوووووووو 

أ ووووووووو أال لوووووووو أإالأهوووووووو  أ وووووووون أن لووووووووو 

 

أ ووووووووووذل أووووووووووون أنال طوووووووووون أرهوووووووووون أ 

أنكووووووو  أل ووووووو أوووووووو أك وووووووجأذا أ اووووووون 

أنكوووووووووووووووجأكوووووووووووووووا أ ن أذلووووووووووووووو أزن 

 

هو سية وه احلاعلم أن املوت عبارة عن مفارقة الروح اجلسد الذي كانت به حيات
فس وت النمذلك لة احلياة فكطارئ عليهما بعد ما كانا موصوفني باالجتماع الذي هو ع

ا قبل وجود ابت هلهل ثبعدم العلم فإن قلت إن العلم باهلل طارئ الذي هو حياة النفوس واجل
فس كل إىل ن سبق العلم فكيف يوصف اجلاهل باملوت وما تقدمه علم قلنا إن العلم باهلل

بيعية يف ام الطسألجاإنسان يف األخذ امليثاقي حني أشهدهم على أنفسهم فلما عمرت األنفس 
هلل اعد ذلك أحيا  مث باهلل الدنيا فارقها العلم بتوحيد اهلل فبقيت النفوس ميتة باجلهل بتوحيد

ورة العقل من ضر كان بعض النفوس بالعلم بتوحيد اهلل وأحياها كلها بالعلم بوجود اهلل إذ
يعين مبا كان اهلل  [122:االنعام] َّ مم ام يل ُّٱالعلم بوجود اهلل فلهذا مسيناه ميتا قال تعاىل 

فرد إليه  [122االنعام:] َّ ري  ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱقد قبض منه روح العلم باهلل 
 ني مي زي ُّٱقوله وبعث علمه فحيي به كما ترد األرواح إىل أجسامها يف الدار اآلخرة يوم ال

اة ياة فاحلني احليعيريد مقابلة النور الذي ميشي به يف الناس وما هو  [122االنعام:] َّ ىي
هلل هل بتوحيد امات اجلالظلواإلقرار بالوجود أي بوجود اهلل والنور اجملعول العلم بتوحيد اهلل 

بوجود  إال اإلقرار يثاقيذ املواملوت اجلهل بوجود اهلل وهلذا مل يذكر اهلل يف اآلية عنا يف األخ
روا له فأق [172االعراف:]َّمئ زئ رئّٰ ُِّّٱاهلل ال بتوحيده ما تعرض للتوحيد فيها فقال 

ال له ألست سيد ق فأي بالربوبية أي أنه سيدهم وقد يكون العبد مملوكا الثنني حبكم الشركة
ي هلل ربا له أوجود اان ببربك فالبد أن يقول العبد بلى ويصدق فلهذا قلنا إن اإلقرار إمنا ك

 من زن ُّٱقال  حىت فلم يكتف  َّ رن ُّٱمالكا وسيدا وهلذا أردف اهلل يف اآلية حني قال 
ع به يق يريد العلم بتوحيد اهلل ال غريه فإنه العلم الذي [122االنعام:] َّ ري  ٰى ين ىن نن

 فقد علمت أن قلناه ل ماالشرف له والسعادة وما عدا هذا ال يقوم مقامه يف هذه املنزلة فتأم
التفرق ال ى حي و علورود املوت على النفوس إمنا كان عن حياة سابقة إذ املوت ال يرد إال

  عن اجتماع.يكون إال
وبعد أن علمت هذا فاعلم أنه من خصائص هذا املنزل أن علم الواحد بالكثرة يوجب 
له اجلهل بنفسه ألن الكثرة مشهودة له وذلك أن الروح ال يعقل نفسه إال مع هذا اجلسم حمل 
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الكم والكثرة ومل يشهد نفسه قط وحده مع كونه يف نفسه غري منقسم وال يعرف إنسانيته 
جود اجلسم معه وهلذا إذا سئل عن حده وحقيقته يقول جسم متغذ حساس ناطق هذا إال بو

هو حقيقة اإلنسان وحده الذايت النفسي فيأخذ أبدا يف حده إذا سئل عنه من كونه إنسانا 
هذه الكثرة فال يعقل أحديته يف ذاته وإمنا يعقل أحدية اجلنس ال األحدية احلقيقية والذي 

ه واحد يف عينه علم دليل فكري ال علم ذوق شهودي كشفي حيصل له باالكتساب أن
وكذلك العلم باهلل إمنا متعلقة العلم بتوحيد األلوهة ملسمى اهلل ال توحيد الذات فإن الذات ال 
يصح أن تعلم أصال فالعلم بتوحيد اهلل علم دليل فكري ال علم شهود كشفي فالعلم بالتوحيد 

 باملراتب وأين التوحيد يف الذات مع ما قد ورد من ال يكون ذوقا أبدا وال تعلق له إال
الصفات املعنوية واختالف الناس فيها واختالف أعياهنا باحلد واحلقيقة وإن هذه ليست عني 

 هذه هذا يف العقل ويف الشرع.
ها تنايف هذه كللك ومث انفرد التعريف اإلهلي باليد والعني والقدم واألصابع وغري ذ

إذا بويع خلليفتني " :قوله  ايف توحيد األلوهة وهلذا ورد التنازع يفتوحيد الذات وال تن
ن املطلوب ركة ألالش . ألن أحدية املرتبة ال تقبل الثاين وال حتمل"فاقتلوا اآلخر منهما

 [22ء:االنبيا] َّ حضجض مص خص حص مس خس حس ُّٱالصالح ال الفساد واإلجياد ال اإلعدام وقال تعاىل 
اإلله  لك وإنن ذم شيءنت ذات اإلله تنقسم لفسدتا ما تعرض لفوحد اإلله وما قال لو كا

اجملموع حلق وبات اعند املتكلمني جمموع ذوات فإن الصفات أعيان زائدة موجودة قائمة بذ
جمموع  عندهم إللهيكون إهلا فأين التوحيد الذي يزعمونه وكذلك العقالء من الفالسفة ا

اله فالوحدة اج بكمبتهالعلم واحلياة واللذة واالنسب فأين الوحدانية عندهم فإهنم يصفونه ب
يته القهار  ألوهيفاحد أمر يسمع واسم على غري مسمى حقيقي إذا أنصفت فال إله إال اهلل الو

 نفني فلهم اهللين الصا هذللمنازعني له يف ألوهيته من عباده واملزامحني له يف أفعاله وما عد
 الواحد الغفار.

جبك هذه الكثرة عن توحيد اهلل تعاىل ولكن بينت لك وبعد أن علمت هذا فال حت
متعلق توحيدك وما تعرضنا إىل الذات يف عينها ألن الفكر فيها ممنوع شرعا قال رسول اهلل 

 :"يعين أن  [28آل عمران:] َّ حكجك مق حق ُّٱوقال تعاىل  ."ال تتفكروا يف ذات اهلل
حجر الكالم يف األلوهة وال تدرك  تتفكروا فيها فتحكموا عليها بأمر أهنا كذا وكذا وما

بفكر ومشاهدهتا من حيث نفسها ممنوعة عند أهل اهلل وإمنا هلا مظاهر تظهر فيها بتلك 
املظاهر تتعلق رؤية العباد وقد وردت هبا الشرائع وما بأيدينا من العلم به إال صفات تنزيه أو 

زعمه فإهنا كانت حتده وال صفات أفعال ومن زعم أن عنده علما بصفة نفسية ثبوتية فباطل 
حد لذاته فهذا باب مغلق دون الكون ال يصح أن يفتح انفرد به احلق سبحانه وإذا كان احلق 
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اللهم إين أسألك بكل اسم مسيت به "فقال:  عن علمه مبا علمه اهللعلى ما أخرب الرسول 
 ."نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به يف علم غيبك
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نزل مناجاة اجلماد ومن حصل فيه حصل من يف معرفة م

 احلضرة احملمدية واملوسوية نصفها

أ  وووووووووووووو    دأال    وووووووووووووو أوو ووووووووووووووح  

أ وووووووو  ل أ  ووووووووو أذا أاووووووووون أ طوووووووووود

أ  وووووووو أروووووووونودأ لوووووووون أالكاوووووووو أ  لوووووووون

أ وووووووووو  أال فووووووووووجألوووووووووو يألوووووووووو أو وووووووووو ج

أ كووووووووو أللوكووووووووو أوووووووووو أخ ووووووووورأن  وووووووووز

أنلوووووووونأالأال ووووووووو  ألووووووووو أ   ووووووووو أل فوووووووووج

 

أهووووووووو أ   وووووووو أووووووووو أال لوووووووو أال   وووووووو أ 

أوووووووو أر  ووووووو  لووووووو أ وطووووووودأن فلووووووودأ

أهووووووووو أ   وووووووودأ لوووووووو أ لوووووووو أالفلوووووووون 

أهو وووووووووووووو ا أالواوووووووووووووو   أنال  وووووووووووووون 

أنكوووووووو ألل وووووووو  أووووووووو أ  وووووووو أو وووووووو  

أ ل ووووووووووووجأنا وووووووووووو أ  وووووووووووو أالله وووووووووووو 

 

يف صدر  نا قبلا قلأما قولنا وكم للعني من نظر مصيب فإمنا جئنا به صنعة شعرية مل
دراك إس فإن حلوااالبيت وإمنا املذهب الصحيح إن العني ال ختطئ أبدا ال هي وال مجيع 

ى وإدراك العقل عل تاتيااحلواس األشياء إدراك ذايت وال تؤثر العلل الظاهرة العارضة يف الذ
ة اليت هي باآلل دركهيقسمني إدراك ذايت هو فيه كاحلواس ال خيطئ وإدراك غري ذايت وهو ما 
يجد ال ف اخلييفنظر يالفكر وباآللة اليت هي احلس فاخليال يقلد احلس فيما يعطيه والفكر 

عض بت إىل فردااألمور مفردات فيحب أن ينشئ منها صورة حيفظها العقل فينسب بعض امل
فيخطئ  ك احلدى ذلفقد خيطئ يف النسبة األمر على ما هو عليه وقد يصيب فيحكم العقل عل
 الطريقة لوا إىلر عدويصيب فالعقل مقلد وهلذا اتصف باخلطِأ وملا رأت الصوفية خطأ النظا

ف جلاهل قد يتصا فإن ليقيينفيها ليأخذوا األشياء عن عني اليقني ليتصفوا بالعلم االيت ال لبس 
من إضافة   وليسليقنيبالعلم فيما جهله وال يتصف باليقني وهلذا جاز أن يضاف العلم إىل ا

 إىل نفسه ال لفظا وال معىن. شيءال
عىن إن ريق املمن طفأما اللفظ فإن لفظة اليقني ما هي لفظة العلم فجازت اإلضافة و

ستقرار صفة بل اال ستقراليقني عبارة عن استقرار العلم يف النفس واالستقرار ما هو عني امل
قلنا إن  وإمنا ضافةللمستقر وهي حقيقة معنوية ال نفسية فليست عني نفس العلم فجازت اإل

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱاجلاهل قد يتصف بالعلم فيما هو جاهل به فهو قوله تعاىل 
 .[30-29النجم:] َّ يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ  نئ
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يف معرفة منزل من قيل له كن فأبى فلم يكن من احلضرة 

 احملمدية

أاووووويأالو وووو  أهوووو  أ وووودأكوووو  أ كوووون  د

أنأروووووو أكاووووووو   أنلوووووو أك لووووووو أإاووووووو     

أ ك ووووووووو أنانأال ووووووووو  أال لووووووووو أ ووووووووو    

أ  وووووول أ وووووودأاللوووووونحأكطوووووو ا اأو ن وووووو 

 

أأدل لو ووووووووووو أك  ووووووووووو أهووووووووووو ل ن أ و   ووووووووووو 

أهوووووووور أ وووووووودأذلوووووووو أاإل ووووووووو  أ     وووووووود

أخو ووووووو أال ووووووو  أهووووووو  أالكووووووو  أنال ووووووون 

أرووووو أكووووو  أك ول ووووو أالووووو حو أ ووووودأال ووووون 

 ه هذا املنزليتضمن ن مامن هذا املنزل قيدت جزءا مسيته الفناء يف املشاهدة فلنذكر اآل 
ر ه النونزل امسامل على ما حيوي عليه من األصول فإن البسط فيه يطول فاعلم أن مظهر هذا
ع فيه إن وق عاينولكن األنوار على قسمني نور ما له شعاع ونور شعشعاين فالنور الشعش

ا رسول اهلل هل يحني قيل له  التجلي ذهب باألبصار وهو الذي أشار إليه رسول اهلل 
 إن تلكلشعشعاين فيقول نور كيف أراه يريد النور ا "نوراين أراه". :رأيت ربك فقال 
ار إليه لذي أشايضا أصار ومتنع من إدراك من تنشق منه تلك األشعة وهو األشعة تذهب باألب

 ما  ت وجهه"إن هلل سبعني حجابا من نور وظلمة لو كشفها ألحرقت سبحا :بقوله
النور  ه وأماقيقتح الشيء. والسبحات هنا هي أنوار حقيقته فإن وجه أدركه بصره من خلقه"

سه ه نفءوضتعدى يالتجلي وال شعاع له وال فيه  الذي ال شعاع له فهو النور الذي يكون
ا الذي يها هذفكون ويدركه املبصر يف غاية اجلالء والوضوح بال شك وتبقي احلضرة اليت ي

 يالتجل يف هذايف غاية الصفاء و شيءمن الوضوح ال يغيب عنه منها  كشفت له يف غاية
 لتشبيهايريد هبذا  فمن بعض ما"ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر".  :يقول النيب 

ته راك ذان إدمالذي وقع بالرؤية إدراك ذات القمر لضعف أشعة القمر أن مينع البصر 
لقمر ذات ا لبصراوالصحيح يف ذلك أنه يريد به إذا كسف ليلة بدره فإنه عند ذلك يدرك 

 حلديث أو كمااس  نفال يفاليت ال تقبل الزيادة وال النقصان فهو إدراك حمقق لذات القمر مث ق
 ترون الشمس بالظهرية ليس دوهنا سحاب.

ويف ذلك الوقت يكون نورها أقوى فتظهر األشياء كلها هبا فيدرك البصر كلما وقع 
عليه من األشياء إدراكه حني كشفت له هذه الشمس وإذا أراد أن حيقق النظر إىل ذات 

لي ليس مينع أن يرى الناس بعضهم الشمس يف هذه احلالة ال يقدر فأوقع التشبيه أن هذا التج
بعضا أي ال يفىن فلهذا أوقع التشبيه برؤية القمر ليلة البدر وبرؤية الشمس وما اقتصر على 
واحد منهما وأكد البقاء يف هذا املشهد بقوله: ال تضارون وال تضامون. من الضيم والضم 
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ع يل فيه التجلي يف النور الذي هو املزامحة ومن الضري واإلضرار وملا دخلت هذا املنزل وق
الذي ال شعاع له فرأيته علما ورأيت نفسي به ورأيت مجيع األشياء بنفسي ومبا حتمله األشياء 
يف ذواهتا من األنوار اليت تعطيها حقائقهم ال من نور زائد على ذلك فرأيت مشهدا عظيما 

لدخول الكبري فيه  حسيا ال عقليا وصورة حقية ال معىن ظهر يف هذا التجلي اتساع الصغري
مع بقاء الصغري على صغره والكبري على كربه كاجلمل يلج يف َسمِّ اْلِخياِط يشاهد ذلك حسا 
ال خياال وقد وسعه وال تدري كيف وال تنكر ما تراه فسبحان من تعاىل عن إدراك ما تكيفه 

فأظهر عجز  [6آل عمران:] َّ مل يك ىك مك لك اك ُّٱالعقول وفضل إدراك البصر عليها 
لعقول هبذا التجلي الذي أظهر به قوة األبصار وفضلها على العقول وأظهر يف جتليه يف النور ا

الشعشعاين عجز األبصار وقوة العقول وفضلها على األبصار ليتصف الكل بالعجز وينفرد 
احلق بالكمال الذايت فمن عاين هذا املنزل يرى من العجائب واآليات ما ال ميكن أن حيويه 

هذا املنزل عند دخولك فيه ترى نفسك مظهرا للحق فإذا رأيته تتحقق من نفسك غريه وأول 
أنه ليس هو وهو آخر هذا املنزل فيتضمن أوله هو مشاهدة وخياطبك يف هذا التجلي بأنه 
ليس هو فإنه من التجليات اليت ال تفين عني املشاهدة فتجمع بني الرؤية واخلطاب وآخر هذا 

 الغيب من غري رؤية وهو متعلق نظر العقل فأول هذا املنزل بصري املنزل يتضمن اهلو وهو يف
 وآخره عقلي وما بينهما.
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 يف معرفة منزل التالوة األوىل من احلضرة املوسوية

أكهطوووووووووووو أ أللهاوووووووووووو أل لوووووووووووو كوووووووووووو أ

أ وووووووو لخل أناألووووووووو أنال كوووووووون  أك و وووووووو 

أك لزا ووووووو أالو  ووووووو لدأ ووووووودأ  ووووووو  أهووووووو 

أنأال وووووووو   أالو  وووووووو لدأ وووووووودأ زا  وووووووو 

أال حف ووووو أاووووو و أوووووو أإذأال  ووووونجأإلووووو 

 

أووووو أاطووووو أالوووو  أ  أالوووو نحأنال وووون أ 

ألوووووو أ وووووواأ وووووو  أهوووووو  أال فووووووجأنالح وووووو 

أ ووووووووواأ و وووووووووزأهووووووووو  أال ووووووووو  أنالوووووووووو  

أألوووو أأأال و ووووزأأأهوووو  أأأال وووو  أأأناله وووو 

أ وووووو  أالو وووووو زجأ وووووودأاأل ووووووا أنالطوووووون 

أول ما أمر اهلل به عبده اجلمع وهو األدب وهو مشتق من املأدبة وهو االجتماع على  
: "إن اهلل أدبين". أي مجع يف مجيع قال  كذلك األدب عبارة عن مجاع اخلري كلهالطعام 

أي جعلين حمال لكل حسن فقيل لإلنسان امجع اخلريات فإن اهلل  اخلريات ألنه قال فحسن أديب
جعل يف الدنيا عبده عامال جابيا جييب له سبحانه مجيع ما رسم له فهو يف الدنيا جيمع ذلك 

 إال للجمع فإن مجع ما أمر جبمعه وجباه كان سعيدا ووهبه احلق مجيع ما جباه فما خلقه اهلل
وأنعم عليه فكانت أجرته عني ما مجعه مع الثناء اإلهلي احلسن عليه باألمانة والعدل وعدم 
الظلم واخليانة وإن كان عبد سوء خان يف أمانته فأعطاها غري أهلها ومجع ما مل يؤمر جبمعه 

يدخل فيه نفسه وترك مجع ما أمر جبمعه فلما انقلب إىل سيده وحصل يف  مما هني عنه إن
ديوان احملاسبة وقعد أهل الديوان حياسبونه ورأى شدة اهلول يف حسابه وحساب غريه ورأى 
األمناء الذين جبوا على حد ما رسم هلم قد سعدوا وآمنوا كثر عليه الغم واحلزن فمنهم من 

افع ومنهم من مل يكن له شفيع فعذب وعصر فمن عرف ما عفي عنه وخلى سبيله لشفاعة ش
خلق له وعمل عليه استراح راحة األبد مع أنه يف نفسه يف زمان جبايته على حذر وخطر 
وإن كان هذا فأحسن ما مجعه اإلنسان يف حياته العلم باهلل والتخلق بأمسائه والوقوف عند ما 

ه من امتثال أوامره ومنزل هذا األمر من تقتضيه عبوديته وأن يويف ما تستحقه مرتبة سيد
األمساء اإلهلية االسم الرب وقد نعت اهلل سبحانه هذا االسم بالعظمة والكرم والعلو يف 
مواضع من كتابه العزيز وذكر ما جعل حتت حكمه وبيده من األمور وجعل للباء يف هذا 

 ري ٰى ين ُّٱتعاىل قال لعبده  املنزل سلطانا عظيما حيث جعلها واسطة بني اهلل وعبده فإن اهلل
 لك خك حك ُّٱفأمره بتنزيهه فقال له العبد مقالة حال مبا نسبحه فقال  [1األعلى:] َّ زي
من أكوانه وأمساؤه ال تعرف إال منه  شيءأي ال تنزهه إال بأمسائه ال ب [74الواقعة:] َّ مك

اؤه إال منه عندنا وإن كانت هذه املسألة مسألة خالف بني علماء الرسوم فإذا مل تعرف أمس
وال ينزه إال هبا فكان العبد ناب مناب احلق يف الثناء عليه مبا أثىن هو على نفسه ال مبا أحدثه 
العبد من نظره وأي شرف أعظم من شرف من ناب مناب احلق يف الثناء عليه واملعرفة به 

رف قدر هذه على اهلل بأمسائه يع عليه يف هذه الرتبة فلو إن املثينفكان احلق استخلف عبده 
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عن وجوده فرحا مبا هو عليه مث ال خيلو العبد يف هذا الثناء إما  ملنزلة اليت أنزله اهلل فيها لفينا
أن يثين على اهلل بأمساء التنزيه أو بأمساء األفعال فاملتقدم عندنا من جهة الكشف أن تبتدئ 

أشاهده فعوالت فأول مفعول بأمساء التنزيه وبالنظر العقلي بأمساء األفعال فالبد من مشاهدة امل
عليه بأمساء فعله يب ويف وكلما رمت أن أنتقل من نفسي إىل  األقرب إيل وهو نفسي فأثين

غريي اطلعت على حادث آخر أحدثه يف نفسي بطلب يطلب مين الثناء عليه به فال أزال 
ثناء على اهلل كذلك أبد األبد دنيا وآخرة وال يكون إال هكذا فانظر ما يبقى علي من منازل ال

من مشاهدة ما سواى من املخلوقني وهذا املشهد يطلب ال أحصي ثناء عليك أنت كما 
 :كرم اهلل وجهه  أثنيت على نفسك وهلذا التتميم قال علي بن أيب طالب

أال  ووووووووووووووووووووووووووزأ وووووووووووووووووووووووووو أ   أاإل  ا أإ  ا 
أ

فراغ من وبعد الفراغ مين ومن املخلوقني حينئذ أشرع يف الثناء عليه بأمساء التنزيه وال
نفسي حمال فالوصول إىل مشاهدة األكوان بالفراغ من األكوان حمال فالوصول إىل أمساء 
التنزيه حمال فإذا رأيت أحدا من العامة أو ممن يدعي املعرفة باهلل يثين على اهلل بأمساء التنزيه 

عرف نفسه فاعلم أنه ما  على طريق املشاهدة أو بأمساء األفعال من حيث ما هي متعلقة بغريه
وال شاهدها وال أحس بآثار احلق فيه ومن عمي عن نفسه اليت هي أقرب إليه فهو على 

يعين يف  [72االسراء:] َّ هت  مت خت حت جت ُّٱاحلقيقة عن غريه أعمى وأضل سبيال قال تعاىل 
 [42]األنفال: َّ ىئ نئ مئ  زئ  ُّٱالدنيا ومساها دنيا ألهنا أقرب إلينا من اآلخرة قال تعاىل 

 مح جح مج حج مث ُّٱيعين البعيدة  [42االنفال:] َّ زب رب يئ ُّٱقريبة يريد ال
مث لتعلم أنك من مجلة أمسائه بل من أكملها امسا حىت إن بعض الشيوخ  [72االسراء:]َّجخ

أروين األصغر حىت  :وهو أبو يزيد البسطامي سأله بعض الناس عن اسم اهلل األعظم فقال
وخذ أي اسم إهلي شئت ولقيت الشيخ أبا أريكم األعظم، أمساء اهلل كلها عظيمة فاصدق 

أمحد بن سيد بون مبرسية وسأله إنسان عن اسم اهلل األعظم فرماه حبصاة يشري إليه إنك اسم 
اهلل األعظم وذلك أن األمساء وضعت للداللة فقد ميكن فيها االشتراك وأنت أدل دليل على 

وان قلنا نعم إال إنك أكمل اهلل وأكربه فلك إن تسبحه بك فإن قلت وهكذا يف مجيع األك
دليل عليه وأعظمه من مجيع األكوان لكونه سبحانه خلقك على صورته ومجع لك بني يديه 
ومل يقل ذلك عن غريك من املوجودات فإن قلت فقد وصف نفسه بالعظمة قلنا وقد وصفك 

وأنت  [32احلج:] َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱبالعظمة وندبك إىل تعظيمه فقال 
إن تنزهه بوجودك  [74الواقعة:] َّ مك لك خك حك ُّٱائر فيتضمن قوله تعاىل أعظم الشع

وبالنظر يف ذاتك فتطلع على ما أخفاه فيك من قرة أعني فأنت امسه العظيم ومن كونك على 
واحملبة عالقة بني احملب  [54املائدة:] َّ حئ  جئ  ُّٱصورته ثبتت العالقة بينك وبينه فقال 
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ملؤمنني من عباده وال خفاء إن الشكل يألف شكله وهو اإلنسان واحملبوب ومل جيعلها إال يف ا
ولك حرف الم ألف من الصورة  [11الشورى:] َّمه جه ين ُّٱالكامل الذي ال مياثل يف 

فإنه يلتبس على الناظر أي الفخذين هو الالم وأيهما هو األلف للمشاهبة يف آل تداخل كل 
لة احلروف وإن كان مركبا من ذاتني واحد منهما على صاحبه وهلذا كان الم األلف من مج

موجودتني يف العلم غري مفترقتني يف الشكل وهلذا وقع اإلشكال يف أفعالنا لنا أو هلل فال 
يتخلص يف ذلك دليل يعول عليه فاأللف هلا األحدية يف املرتبة واألول من العدد والالم هلا 

فراد فقد ظهر التناسب بني األحد املرتبة الثالثة من أول مراتب العقد والثالثة هي أول األ
والفرد من حيث الوترية فهو أول يف األحدية واإلنسان الكامل أول يف الفردية فاعلم ذلك 
وهلذا جاء يف نشأة اإلنسان أنه علقة من العالقة والعلقية يف ثالث مرتبة من أطوار خلقته فهي 

 رن مم  ام يل ىل ُّٱتعاىل  يف الفردية املناسبة له من جهة الالم يف مراتب العدد قال
هذي ثانية  [13املؤمنون:] َّ زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱأول مرتبة  وهذه [12املؤمنون:]َّزن

وهي املرتبة الفردية وهلا اجلمع واإلنسان حمل اجلمع  [14املؤمنون:] َّ جئ يي ىي  ني  ُّٱ
لصورة احلضرة اإلهلية ولصورة العامل الكبري وهلذا كان اإلنسان وجوده بني احلق والعامل 
الكبري وانفصل مجيع املولدات ما سوى اإلنسان عن وجود اإلنسان بأن مجيع املولدات ما 

 عداه موجودون عن العامل فهو عن أم بغري أب كوجود عيسى بن مرمي صلوات اهلل عليه.
م عطاه من العلألول أقل او مما خيتص به هذا املنزل من العلوم أيضا إن اهلل ملا خلق الع

ع أنه ملصورة لى اعرف على من هو دونه ومع هذا ما قال فيه إنه خملوق ما حصل له به الش
ه مرتبة ل أعطالكاممفعول إبداعي كما هي النفس مفعول انبعاثي فلما خلق اهلل اإلنسان ا
له من  اخلاص لوجهاالعقل األول وعلمه ما مل يعلمه العقل من احلقيقة الصورية اليت هي 

صورة  م تظهر فلملخلوقات وهبا كان املقصود من العاملجانب احلق وهبا زاد على مجيع ا
إلنسان اا عدا د ممموجود إال باإلنسان والعقل األول على عظمه جزء من الصورة وكل موجو

ه فادعى  وجوديفعال إمنا هو يف البعضية وهلذا ما طغى أحد من اخلالئق ما طغى اإلنسان و
َربَّ اْلعاَلِمنَي عندما  [28]املائدة: َّ  جب هئ مئ ٱُّالربوبية وأكرب العصاة إبليس وهو الذي يقول 

دم ال على آ على تكرب يكفر اإلنسان إذا وسوس يف صدره بالكفر وما ادعى قط الربوبية وإمنا
ة تقتضي له لى صوران عاهلل فلو ال كمال الصورة يف اإلنسان ما ادعى الربوبية فطوىب ملن ك

حلظ بانا اهلل باحاليت  عصمةخرجته من عبوديته فتلك الهذه املنزلة من العلو ومل تؤثر فيه وال أ
مجيع عليها أنا و ن نقبضىل أالوافر منها يف وقتنا هذا فاهلل يبقيها علينا فيما بقي من عمرنا إ

 إخواننا وحمبينا مبنه ال رب غريه.
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يف معرفة منزل العلم األمي الذي ما تقدمه علم من احلضرة 

 املوسوية

أن حل وووووووووووو ال لوووووووووووو أهوووووووووووو  أ ووووووووووووز   أ

أنأال لووووووووو أهووووووووو لوك أإ وووووووووو جأنو ل ووووووووو 

أنأال لوووووووووو أهوووووووووو لوك أك ووووووووووا أو وووووووووو   

أ ووووووووووواأ    ووووووووووو أكروووووووووووناجأوزخ  ووووووووووو 

أ  لو لطووووووون أ ووووووو  أ وووووووودأاإللووووووو أهوووووووو 

أنأاألاووووووووو   أ ووووووووو  أ   ووووووووو أوكلووووووووو  

 

أأنأال لووووووووو أهووووووووو لوك أ اوووووووووه  أن  ووووووووول ج 

أنأال لووووووووو أهووووووووو  أ حف ووووووووو أن و ووووووووو ج

أنأال لوووووووووو أهوووووووووو  أ حن ووووووووووجأن هوووووووووو  ج

أ ووووووووووو  أوووووووووووو لنل  أ  وووووووووووجأن  ل وووووووووووج

أ ل ووووووووووووووو أنذا أ    وووووووووووووووجأ    ووووووووووووووو 

أنأذا أ لوووووووووو أنلكوووووووووو أ  وووووووووو أ ول ووووووووووج

 هليلعلم اإلأصل ا 
ن ال مقام أن وهو ارفوفاعلم إن أصل هذا العلم اإلهلي هو املقام الذي ينتهي إليه الع

ام ال وهذا املق [13األحزاب:] َّ خت حت جت هب مب ُّٱكما وقعت به اإلشارة بقوله تعاىل 
كيف أصبحت،  له:ل البسطامي رمحه اهلل ملا قييتقيد بصفة أصال وقد نبه عليه أبو يزيد 

. فالصباح يل صفة الأنا ال صباح يل وال مساء إمنا الصباح واملساء ملن تقيد بالصفة و فقال:
عامل لستر ووب لللشروق واملساء للغروب والشروق للظهور وعامل امللك والشهادة والغر

 ال غربية فالرقية وشهي  باركة اليت الالغيب وامللكوت فالعارف يف هذا املقام كالزيتونة امل
 [11الشورى:] َّمه جه ين ُّٱحيكم على هذا املقام وصف وال يتقيد به وهو حظه من 

 لمفاملقام الذي هبذه املثابة هو أصل هذا الع [180الصافات:] َّ جم هل مل خل حل جلُّٱ
امليل ف ول الوصقبو وبني هذا األصل وهذا العلم مراتب فاألصل هو الثبات على التنزيه عن

ن فالباطن ا باطر وهلإىل حال دون حال مث ينتج هذا الثبات صورة يتصف هبا العارف هلا ظاه
وهو  ر هذا الباطنإىل س وصل منها ال يصل إليه إال بعد اجملاهدة البدنية والرياضة النفسية فإذا

لم مثرة عذا الهلظهر يكالسراج فال  علم خاص هو هلذا العلم املطلوب كالدهن للسراج والعلم
ا يقع له لة وهنلفتيإال يف العلماء به كما ال يظهر للدهن حكم إال يف السراج القائم با

 ا من أجلنا الصفه هبام ناكتساب األوصاف اليت نزهنا األصل عنها يف ذلك املقام ويف هذا املق
 معه. شيءمن أجله فهذا الوصف لآلثار ال له كان اهلل وال 

م خلق األجسام الطبيعية وأن أصلها من النور ولذلك إذا ومما يتضمنه هذا املنزل عل
عرف اإلنسان كيف يصفي مجيع األجسام الكثيفة الظلمانية أبرزها شفافة للنورية اليت هي 
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أصلها مثل الزجاج إذا خلص من كدورة رملة يعود شفافا وجلى األحجار من هذا الباب 
  َّ  هئ مئ ُّٱجودات كلها اهلل من امسه ومعادن البلور واملها وإمنا كان ذلك ألن أصل املو

وهي ما سفل فتأمل يف إضافته النور إىل السموات واألرض  [35النور:] َّجبُّٱوهي ما عال 
ولو ال النورية اليت يف األجسام الكثيفة ما صح للمكاشف أن يكشف ما خلف اجلدران وما 

تراق بعض األولياء حتت األرض وما فوق السموات ولوال اللطافة اليت هي أصلها ما صح اخ
اجلدران وال كان قيام امليت يف قربه والتراب عليه أو التابوت مسمرا عليه جمعوال عليه التراب 

من ذلك عن قعوده وإن كان اهلل قد أخذ بأبصارنا عنه ويكشفه املكاشف منا  شيءال مينعه 
خلقه اهلل وقد ورد يف ذلك أخبار كثرية وحكايات عن الصاحلني وهلذا ما ترى جسما قط 

وبقي على أصل خلقته مستقيما قط ما يكون أبدا إال مائال لالستدارة ال من مجاد وال من 
نبات وال من حيوان وال مساء وال أرض وال جبل وال ورق وال حجر وسبب ذلك ميلة إىل 
أصله وهو النور فأول موجود العقل وهو القلم وهو نور إهلي إبداعي وأوجد عنه النفس وهو 

احملفوظ وهي دون العقل يف النورية للواسطة اليت بينها وبني اهلل وما زالت األشياء اللوح 
تكثف حىت انتهت إىل األركان واملولدات ومبا كان لكل موجود وجه خاص إىل موجدة به 
كان سريان النور فيه ومبا كان له وجه إىل سببه به كان فيه من الظلمة والكثافة ما فيه فتأمل 

فلهذا كان األمر كلما نزل أظلم وأكثف فأين منزلة العقل من منزلة األرض  إن كنت عاقال
 كم بينهما من الوسائط.

 ىه مه جه ين ُّٱمث لتعلم إن جسم اإلنسان آخر مولد فهو آخر األوالد مركب 
تقيمة املس وهو كما رأيت مائل إىل االستدارة وإن كانت له احلركة [33]احلجر: َّ يه

ه  جتده يف غرياله مما ا فيممن األنوار املعنوية واحلسية والزجاجية  دون البهائم والنبات وفيه
ناسبة فيه فهي امل ة اليتنوريمن املولدات مبا أعطاه اهلل من القوي الروحانية فما قبلها إال بال

فاعلم إن  [37]يس: َّ  مخ جخ مح جح مج حج ُّٱلقبول هذه اإلدراكات وهلذا قال تعاىل 
 ذ لو أخذ منهلنور إنه امالنور ما كانت الظلمة ومل يقل نسلخ  النور مبطون يف الظلمة فلو ال

إذ هو  ينتقل حيث النور النعدم وجود الظالم إن كان أخذ عدم وإن كان أخذ انتقال تبعه
ا ورا ذاتيا هلظلمة نن للعني ذاته والنهار من بعض األنوار املتولدة عن شروق الشمس فلو ال إ

ن مل يك إن ءشيصح أن تدرك وهي مدركة وال يدرك الما صح أن تكون ظرفا للنهار وال 
يها من مبا ف بصارفيه نور يدرك به من ذاته وهو عني وجوده واستعداده بقبول إدراك األ

 شيءفكل  شيءكل لهو  األنوار له واختص اإلدراك بالعني عادة وإمنا اإلدراك يف نفسه إمنا
 .شيءيدرك بنفسه وبكل 

درك من خلف ظهره كما كان يدرك من أمامه ومل كيف كان ي أال ترى الرسول 
حيجبه كثافة عظم الرأس وعروقه وعظامه وعصبه وخمه غري إن اهلل أعطى الظلمة والكثافة 
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األمانة فهي تستر ما حتوي عليه وهلذا ال تظهر ما فيها فإذا ظهر فيكون خرق عادة لقوة إهلية 
ة من أودعها أن يظهرها ملن شاءه أعطاها اهلل بعض األشخاص وإذا أمر من أودع األمان

املودع وهو احلق تعاىل فله أن يؤديها إليه فال أمني مثل األجسام املظلمة على ما تنطوي عليه 
فسماه  [3التني:] َّ ّٰ ِّ ُّ ُّٱمن األنوار وقد نبه اهلل على أمانتهم بذكر بعضهم يف قوله 

مانة وأقسم به كما أقسم أمينا وهو أرض ذو جدران وأسوار وتراب وطني ولنب فوصفه باأل
بغريه تعظيما ملخلوقات اهلل وتعليما لنا أن نعظم خالقها ونعظمها بتعظيم اهلل إياها ال من جهة 
القسم هبا فإنه ال جيوز لنا أن نقسم هبا ومن أقسم بغري اهلل كان خمالفا أمر اهلل وهي مسألة 

فكلما اعوجت األجسام كانت فيها خالف بني علماء الرسوم مشهور أعين القسم بغري اهلل 
أقرب إىل األصل الذي هو االستدارة فإن أول شكل قبل اجلسم األول االستدارة فكان فلكا 
وملا كان ما حتته عنه كان مثله وما بعد عنه كان قريبا منه ولو مل تكن الطبيعة نورا يف أصلها 

اهلباء أول ما ظهر الظالم ملا وجدت بني النفس الكلية وبني اهليوىل الكل واهليوىل الذي هو 
بوجودها فهو جوهر مظلم فيه ظهرت األجسام الشفافة وغريها فكل ظالم يف العامل من 
جوهر اهلباء الذي هو اهليوىل ومبا هي يف أصلها من النور قبلت مجيع الصور النورية للمناسبة 

 اصطالح فانتفت ظلمتها بنور صورها فإن الصورة أظهرهتا فنسبت إىل الطبع الظلمة يف
سوى الغيب إذ الغيب ال يدرك باحلس وال  شيءالعقالء وعندنا ليست الظلمة عبارة عن 

يدرك به والظلمة تدرك وال يدرك هبا فلو ال إن الظلمة نور ما صح أن تدرك ولو كانت غيبا 
ما صح أن تشهد فالغيب ال يعلمه إال هو وهذه كلها مفاتيح الغيب ولكن ال يعلم كوهنا 

وإن كانت  [59االنعام:] َّ خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ اهلل يقول تعاىل مفاتح إال
موجودة بيننا لكن ال نعلم أهنا مفاتح للغيب وإذا علمنا باألخبار أهنا مفاتح ال نعلم الغيب 

 حك جك ُّٱحىت نفتحه هبا فهذا مبنزلة من وجد مفتاح بيت وال يعرف البيت الذي يفتحه به 
 .[26]اجلن:َّ حل جل مك لك  خك
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عرفة منزل صدر الزمان وهو الفلك الرابع من احلضرة يف م

 احملمدية

أكرطووووووو أه لوووووو   أك أالوووووو   ألوووووو يألوووووو 

أ وووووو  أحلووووووو أهوووووو أ وووووو حل أ لوووووو أ وووووو  

أنا لوووووووووو أهوووووووووور أالووووووووووذ أالأك أ   طوووووووووو 

أإالأالوووووووووووذ أ ر ووووووووووو أ  ووووووووووو أو    ووووووووووو 

أكوووووو أالوووووذ أ ووووو  أ ووووودأهحووووو أنلووووو يألووووو 

أنإ أ فلوووووووو أإلوووووووو أ فوووووووو أه  وووووووو أ  وووووووو 

 

أ ووووووووووو  أنلك ووووووووووو ألل فوووووووووووجأو فووووووووووونجأ 

أ وووووو  أالح وووووو أ    ووووووجالأ وووووودأن وووووون أ

أنالأك أ وووووووونأ وووووووودأاألحكوووووووو  أوه وووووووونج

أنكوووووو  أ  وووووو أ ووووووذا أالاووووووخظأوفهوووووونج

أ ووووووووووو  أ وووووووووووذل أهووووووووووو أل نا أو لووووووووووونج

أ وووووووووووو  ك ألوووووووووووو ل جأال فووووووووووووجأووووووووووووو لنج

 

صدرا ومعرفته يف هذا الطريق من أرفع  شيءاعلم وفق اهلل الويل احلميم أن لكل 
آخر موجود وكان العلوم واملعارف إذ كان العامل وكل جنس على صورة اإلنسان وهو 

اإلنسان وحده على الصورة اإلهلية يف ظاهره وباطنه وقد جعل اهلل له صدرا فما بني احلق 
واإلنسان الذي له اآلخرية وللحق األولية صدور ال يعلم عددها إال اهلل فلنعني منها بعض ما 

عقلك  يصل إليه فهمك وما ميكن أن يقبله عقلك ونسكت عما ال يصل إليه فهمك وال يقبله
فلنبتدئ أوال باألعلى وننزل إىل آخر درجة فنقول إن الصدر يف الرتبة الثانية من كل صورة 
سواء كانت الصورة جنسية أو نوعية أو شخصية فصدر الواجبات احلياة األزلية املنعوت هبا 
احلق عز وجل وصدر األمساء املؤثرة العامل وصدر صفات التنزيه نفي املثلية وصدر األينيات 
العماء الذي ما فوقه هواء وما حتته هواء وصدر الوجود املمكنات وصدر املوجودات العقل 
األول وصدر الدهر ما بني األزل واألبد وصدر الزمان زمان قبول اهليوىل للصورة وصدر 
الطبيعة كيفية اجلسم األول وصدر الكيفيات تعلق القدرة باإلجياد وصدر الكميات تقسيم 

فالك الكرسي وصدر العناصر املاء وصدر الليل مغيب الشفق األمحر وصدر املعاين وصدر األ
النهار إشراق الشمس ال شروقها وصدر املولدات احليوان وصدر اإلنسان معروف وصدر 
األمة زمان إدريس وصدر هذه األمة القرن األول وصدر الدنيا وجود آدم وصدر األيام يوم 

زخ النوم وصدر النار املوبق وصدر اجلنة النزول يف اإلثنني وصدر اآلخرة البعث وصدر الرب
واعلم أن  املنازل منها وصدر العذاب والنعيم رؤية أسباهبما وصدر الدين فالن رسول اهلل

لكل صدر قلبا فما دام القلب يف الصدر فهو أعمى ألن الصدر حجاب عليه فإذا أراد اهلل أن 
ر املوجودات واملوجودات كالقلوب بصريا خرج عن صدره فرأى فاألسباب صدو جيعله
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فمادام املوجود ناظرا إىل السبب الذي صدر عنه كان أعمى عن شهود اهلل الذي أوجده فإذا 
أراد اهلل أن جيعله بصريا ترك النظر إىل السبب الذي أوجده اهلل عنده ونظر من الوجه اخلاص 

ظلمات على عيون املسببات الذي من ربه إليه يف إجياده جعله اهلل بصريا فاألسباب كلها 
وفيها هلك من هلك من الناس فالعارفون يثبتوهنا وال يشهدوهنا ويعطوهنا حقها وال يعبدوهنا 
وما سوى العارفني يعاملوهنا بالعكس يعبدوهنا وال يعطون حقها بل يغصبوهنا فيما تستحقه 

الناس إال وهو يقول من العبودية اليت هي حقها ويشهدوهنا وال يثبتوهنا فما تسمع أحدا من 
ما مث إال اهلل وينفي األسباب فإذا أخذته بقوله أو نزلت به نازلة شاهد السبب وعمي عمن 
أثبته وكفر به وآمن مبا نفاه فإذا اتفق لبعض الناس أن تلك النازلة ما ارتفعت هبذا السبب 

األسباب فلم يدر   اهلل خالقالذي استند إليه وانقطعت به األسباب حينئذ يكفر هبا ويرجع إىل
ذا كفر وال مبا به آمن ومل يدر ما معىن السبب وال غريه إذ لو علم إن السبب ال يصح إال مبا

أن يكون عنه املسبب لعلم أن السبب الذي استند إليه يف رفعه هلذه النازلة مل يكن سببها 
النازلة سببا يف بوجه من الوجوه إذ لو كان سببها لرفعها وإمنا كان ذلك السبب يف منعه رفع 

رجوعه إىل اهلل يف رفعها فلم يزل يف املعىن حتت تأثري األسباب فإن األسباب حمال رفعها 
وكيف يرفع العبد ما أثبته اهلل ليس له ذلك ولكن اجلهل عم الناس فأعماهم وحريهم وما 

بالروح املوحى من أمر اهلل ف َيْهِدي  [46النور:] َّ يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱهداهم 
َيشاُء من ِعباِدِه فقد أثبت اهلداية بالروح وهذا وضع السبب يف العامل فالوقوف عند  به من

األسباب ال ينايف االعتماد على اهلل وهلذا جعل سبحانه األسباب مسببات ألسباب غريها من 
األدىن حىت ينتهي فيها إىل اهلل سبحانه فهو السبب األول ال عن سبب كان به نعم سبب 

ال الذات وسبب املرتبة الكون فسبب الكون يف اإلجياد املرتبة وسبب املرتبة يف  الكون املرتبة
 .املعرفة الكون فافهم
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يف معرفة منزل اشرتاك عامل الغيب وعامل الشهادة من 

 احلضرة املوسوية

أالل ووووجأ طوووو  أووووو أ وووودأال  وووو أووووو أ  وووو 

أنالاووووخظأإ أكوووو  أك لوووو ألوووو يأ ووووذك  

أنال ووون أك وووجأن ووو أال ووون ألووو يأهوووذ 

أ    ووووو أ  ووووو أ أ ووووو  ضأهووووو أ اووووودالأ

أنروووووووو أهوووووووو أ لووووووووو أ وووووووودأ كيأ اه وووووووو 

أنإ أ  ووووووو  أال وووووووون أ نوووووووو ألو ف وووووووو 

أ  وووووووووووو   أو وووووووووووو أكنلوووووووووووو أنآخوووووووووووو  

أإ أال ووووووووزا أن وووووووو  أالأ لوووووووو أ وووووووونض

 

أنالاوووووويأ   ووووو أوووووو أاأل وووووا أ طووووو   أ 

أح ووووووووو أإذاأ ووووووووو   أاألخووووووووو  أ وووووووووذك  

أك وووووووجأنلكووووووو أ ووووووو  أال ووووووون أ   ووووووو  

أ هوووووووو أنالأ وووووووو أوووووووووو أ ووووووووجأ  ووووووووو  

أهوووووووووو   نإ أاووووووووو   أ وووووووووواالأ  وووووووووونأ 

أ ووووووووووو  أ ا  ووووووووووو أ ووووووووووو أذا أ ز ووووووووووو  

أنلووووووو يأ ووووووو أ ووووووونضأكوووووووذا أكذكووووووو  

أ ووووووو  أ كووووووو أ ووووووونضأ لطووووووو أكنلووووووو  

 

ا املنازل قدر ن أعظمزل مسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته اعلموا يا إخواننا أن هذا املن
جلي اإلهلي لم التزل عهو منزل النكاح الغييب وهو نكاح املعاين واألرواح وخيتص هبذا املن

"ترون ربكم  :لشمس ليس دوهنا سحاب دون التجلي القمري البدري وهو قوله املشبه با
الشمس  وكما ترون كما ترون القمر ليلة البدر". وليس هلذا التجلي مدخل يف هذا املنزل

ومن  ي عجيبإهل وهذا املنزل منزله ومن هنا يعرف وهو مظهر بالظهرية ليس دوهنا سحاب
لكذب وإن رتبة اح ومباخلوف واجلزاء ومرتبة الصدق وإن قب هذا املنزل يعرف اجلود املقيد

ملعتمد خيبة اوقاء حسن والغين املكتسب وهو الغين العرضي وعالمات السعادة وعالمات الش
 ق نصبها هلذاون احلكمع  على األمور اليت قد نصبها اهلل لالعتماد عليها وملاذا خييب صاحبها

ام الذي ة املقمعرفلتقريب اإلهلي من حضرة اللسن ووأهلها هلا وعلم اإلفصاح عن درجات ا
صطالم ذا االهقام متتألف فيه الضرتان وتتحابان ومعرفة االصطالم الالزم وصفة من أعطى 

جيب عليه  مما ال شيء من املقربني من أمثاهلم ممن مل يعطه واجلود مبا جيده العارف من كل
هلل ان شاء إبني بعمل خاص أم ال ولن وهو خلق اجلود اإلهلي وهل يكون احلق عوضا ينال

 .ب غريهرال  حقائق هذا املنزل فصال فصال إمياء وتلوحيا فإنه يطول واهلل املؤيد
وقال تعاىل  [22احلجر:] َّ ىث  نث مث ُّٱفمن ذلك النكاح الغييب املنتج قال تعاىل 

 حب جب هئ  مئ خئ ُّٱوقال  [32إبراهيم:] َّ خض حض جض  مص خص حص مس خس ُّٱ
 .[22البقرة:]َّخب
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 ن بأن املعاني تنكح األجسام نكاحا غيبتا معنويابيا
بيا معنويا احا غيم نكولنذكر يف هذا املنزل ما يتعلق به وهو أن املعاين تنكح األجسا

أن تدرك  شأهنا ا منمفيتولد بينهما أحكامهما وذلك حجاب على اليد اإلهلية الغيبية اليت 
د عنهما إال ال يوجوبعل ة والصور هلا كالومن ذلك مجيع الصور الظاهرة يف اهلباء هلا كاملرأ

واألب  ما ولدو هلهأعياهنما وهذا من أعجب األسرار أن يكون الولد عني األب واألم ملن 
 وله ولدت أمي يف قاهلل واألم عني الولد ملن مها له أبوان وهو الذي أشار إليه احلالج رمحه

اح ومن هذا ا النك هذله ولد إال يف أباها وال يكون الوالد عني الولد ملن هو له والد وهو
يف وى إنه كلمة اهلل وهي كلمة أمر التكوين وقال يف عيس [40النحل:]َّ خس ُّٱالباب قوله 

ملوجود فإنه اي عني وه  َّ خس ُّٱاملوجودات إهنا كلمات اهلل وما له كلمة يف املوجودات إال 
تلك  و وجودت وهالكلماالكلمة وتوجهها على العيون الثابتة فاألعني هلا كاألم فظهرت 

ف من األمر ذا ألطا وهاألعيان عن هذا النكاح الغييب وكان الولد بينهما عينهما ليس غريمه
ول يف  واأل اهللاألول فإن الولد هنا عني كلمة احلضرة فكن عني املكون وهو منسوب إىل

قد رميت بك ف افهميه فالدرجة الثانية فإنه منسوب إىل اهلباء والصورة وهذا النكاح مدرج ف
 على الطريق.

فاجلسمانيات كلها أوالد عن نكاح غييب واألجسام كلها منها ما هو عن نكاح غييب 
ومنها ما هو عن نكاح غييب مدرج يف نكاح حسي كنكاح الرياح واملياه واحليوانات 

ي ال والنبات واملعادن وما يتولد يف األجسام العنصرية ال األجسام الطبيعية فإن العامل امللك
إال أن يكون أبا يف وقت ألم عنصرية مبا يلقى إليها فما ينتج فذلك  شيءيتولد عنه من جنسه 

الولد بينهما قد خيلق ملكا وهو املعرب عنه بلمة امللك وهو ما يلقيه إىل النفس اإلنسانية فيتولد 
س وجوهره بينهما تسبيحة أو هتليلة خترج نفسا من املسبح واملهلل فينفتح يف عني ذلك النف

صورة ملكية يكون ذلك امللك امللقي أباها والنفس أمها فترتقي تلك الصورة إىل أبيها 
وتالزمه باالستغفار ألمه اليت هي النفس اإلنسانية إىل يوم القيامة ومن هنا حيكم يف الشريعة 
للوالد بأخذ ولده عن أمه إذا ميز وعقل بال خالف فإن هذا امللك خيلق عاقال ومن أعجب 

 مظ حط ُّٱاألنكحة اإلعدام وهلذا اختلف فيه أهل الكشف فاهلل سبحانه علقه باملشيئة فقال 
وكان اهلل   َّ حفجف مغ ُّٱوعلق االقتدار بإجياد قوم آخرين فقال  [133النساء:] َّ جع

على ذلك ومل يقل ذينك على التثنية فكانت اإلشارة من حيث أحديتها لألقرب وهو الذي 
سال الريح العقيم فإهنا إلزالة أعيان الصور الظاهرة عن التأليف ال أتى به ومن هذا الباب إر

أعيان اجلواهر فما أنتجت وجودا فنسب إليها العقم ونفي عنها أن تكون القحة فهذا نكاح 
جملرد الشهوة ال لوجود الولد كنكاح أهل اجلنة فما يكون عن كل شهوة كيان والبد وجود 
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بني أهل الكشف فمن كشف رجوع أعيان الصور اليت ومن هنا وقع اخلالف عيين لنفسه 
كانت موجودة إىل كوهنا ثابتة غري موجودة قال بأن الريح العقيم قد أنتجت يف حضرة 

 مظ حط ُّٱالثبوت ما كان قد خرج عنها وهو مشهود للحق وبه تعلقت املشيئة بقوله 
م وإمنا كان هذا أي يردكم إىل احلالة اليت كنتم موصوفني فيها بالعد [133النساء:]َّجع

عقما ألنه مل يظهر عنه وجود العني لنفسه وإن كان ظاهرا مشهودا خلالقه ومن مل يشهد 
رجوع أعيان الصور املوجودة إىل العدم عند توجه املشيئة أو هبوب الريح العقيم قال إن ذلك 

 شيءلو ظهر  ال ينتج شيئا فإن اإلجياد لالقتدار ال للمشيئة فقط وللريح الالقحة ال للعقيم إذ
وجودي عنها مل تكن عقيما فهذا سبب اخلالف بني أهل الكشف فمتعلق النايف عني الوجود 

واحد فال خالف يف احلقيقة إذ كان هذا  شيءومتعلق املثبت عني الثبوت فما تواردا على 
الطريق عند احملققني منا ال يتصور فيه خالف إال أن يكون مثل هذا وهذا خالف لفظي فإذا 

 .كل واحد ما أراده بذلك اللفظ ارتفع اخلالف ويكفي ما أومأنا إليه فسر
ومن هذا املنزل التجلي الشمسي ملا وقع التشبه عند علماء الرسوم يف رفع الشك عن 
الرائي يف املرئي بالشمس والقمر ليلة البدر وهو من بعض الوجوه املقصودة يف هذا احلديث 

أن املظهرين خمتلفان وأن التجلي املشبه بالقمر ليلة البدر ولكن عرف احملققون زائدا على هذا 
مظهر خاص ألنه قال ليلة البدر ومل يقل يف إبداره فأضافه إىل الليلة فإين أشاهده بدرا مع 
وجود الشمس بالنهار فما أضافه إىل الليلة إال ألمر عرفه احملققون وليس هذا منزل الكالم 

التجلي يف الشمس فإن احلق يتعاىل عند احملققني أن  عليه ولكن هذا املنزل يتضمن منزل
يتجلى يف صورة واحدة مرتني أو لشخصني فال تكرار يف أمر عند احلق لإلطالق الذي هو 
عليه واالتساع اإلهلي والتكرار مؤد إىل الضيق والتقييد فاعلم إن التجلي الشمسي أي املشبه 

لي الذي ال يفىن اإلنسان عن رؤية نفسه بالشمس هو يسمى عندنا التجلي األوسع وهو التج
فيه وقد أومأنا إليه يف أول هذا الكتاب يف باب األرض اليت خلقت من بقية الطينة اآلدمية 
وهذا التجلي مظهر ذايت عجيب ونسب التجلي فيه إىل معلوله ال إىل علته مع ظهور العلة يف 

هار مع كون النهار معلوال عن ظهور معلوهلا عينا حمققة جمهولة الكيفية كظهور الشمس يف الن
الشمس ونور السراج عن السراج املنبسط يف زوايا الكون فمثل هذا يسمى شهود العلة 
ومعلوهلا معا فكل جتل ال يغنيك عنك فهو هبذه املثابة وإمنا مسي أوسع ألن املشاهد يعم رؤيته 

وال غريك وال تعلم شهودك املتجلي واملتجلي فيه وله وغري األوسع ال تشاهد غريه ال نفسك 
وال ما أنت فيه حىت تعود إليك ويقع احلجاب فلو قرع احلجاب كان ذلك التجلي مقيدا 
ضيقا إذ قيده احلجاب واألوسع يظهر يف احلجاب ويف غري احلجاب ويفرق الشاهد بني 

إىل عجزهم أي حيبسون فيه وهنا  لإلشارةالصورتني وهلذا يقال فيهم ردوهم إىل قصورهم 
ور حتوي على أنواع من نفيس اجلواهر ال يدركها إال كل غواص واسع النفس عاشق يف حب
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الغيب فقد بينت لك املقصود من هذا التجلي الذي حيويه هذا املنزل وفوائده ال حتصى لو 
ذهبنا نذكرها ما وسعها ديوان فإن له التأبيد يف العامل العلوي يف الدنيا وله التأبيد يف العامل 

السفلي وما مث جتل جيمع فيما يكون عنه بني الضدين من أمل ولذة إال هذا التجلي  األخروي
وهو كتجلي احملبوب للمحب يعانق غريه ويقبله فهو من نظره يف لذة ومن نظره يف أمل ومن 
هذا املنزل معرفة اجلود املقيد باخلوف واجلزاء ومرتبة الصدق وإن قبح ومرتبة الكذب وإن 

 سب وهو الغين العرضي وعالمات السعادة وعالمات الشقاء.حسن والغين املكت
وأما أعمال السعادة فعالماهتا أن يستعمل اإلنسان يف احلضور مع اهلل يف مجيع حركاته 
وممكناته وأن تكون مشاهدة نسبة األفعال إىل اهلل تعاىل من حيث اإلجياد واالرتباط احملمود 

به إىل اهلل فقد أساء األدب وجهل علم التكليف ومبن منها وأما االرتباط املذموم منها فإن نس
تعلق ومن املكلف الذي قيل له افعل إذ لو مل يكن للمكلف نسبة إىل الفعل بوجه ما ملا قيل 
له افعل وكانت الشريعة كلها عبثا وهي حق يف نفسها فالبد أن يكون للعبد نسبة صحيحة 

لقها اإلرادة كالقائلني بالكسب وإمنا هو إىل الفعل من تلك النسبة قيل له افعل وليس متع
سبب اقتداري لطيف مدرج يف االقتدار اإلهلي الذي يعطيه الذليل كاندراج نور الكواكب يف 
نور الشمس فتعلم بالدليل أن للكواكب نورا منبسطا على األرض لكن ما ندركه حسا 

سا وشرعا وأن لسلطان نور الشمس كما يعطي احلس يف أفعال العباد إن الفعل هلم ح
االقتدار اإلهلي مندرج فيه يدركه العقل وال يدركه احلس كاندراج نور الشمس يف نور 
الكواكب فإن نور الكواكب هو عني نور الشمس والكواكب هلا جملى فالنور كله الشمس 
واحلس جيعل النور للكواكب فيقول قد اندرج نور الكواكب يف نور الشمس وعلى احلقيقة 

ور الشمس فاندرج نوره يف نفسه إذ مل يكن مث نور غريه واملرائي وإن كان هلا أثر ما مث إال ن
فليس ذلك من نورها وإمنا النور يكون له أثر من كونه بال واسطة يف الكون ويكون له أثر 
آخر يف مرآة جتليه حبكم خيالف حكمه من غري تلك الواسطة فنور الشمس إذا جتلى يف البدر 

ال يعطيه من احلكم بغري البدر ال شك يف ذلك كذلك االقتدار اإلهلي إذا  يعطي من احلكم ما
جتلى يف العبيد فظهرت األفعال عن اخللق فهو وإن كان باالقتدار اإلهلي ولكن خيتلف احلكم 
ألنه بوساطة هذا اجمللى الذي كان مثل املرآة لتجليه وكما ينسب النور الشمسي إىل البدر يف 

لبدر وهو للشمس فكذلك ينسب الفعل للخلق يف احلس والفعل إمنا هو احلس والفعل لنور ا
هلل يف نفس األمر والختالف األثر تغري احلكم النوري يف األشياء فكان ما يعطيه النور 
بوساطة البدر خالف ما يعطيه بنفسه بال واسطة كذلك خيتلف احلكم يف أفعال العباد ومن 

تعلق وكما تعلم عقال إن القمر يف نفسه ليس فيه من هنا يعرف التكليف على من توجه ومبن 
وأن الشمس ما انتقلت إليه بذاهتا وإمنا كان هلا جملى وأن الصفة ال تفارق  شيءنور الشمس 



223 
 

وال حل فيه وإمنا هو جملى له  شيءموصوفها واالسم مسماه كذلك العبد ليس فيه من خالقه 
 خاصة ومظهر له.

احلال سا وحر كذلك ينسب االقتدار إىل اخللق وكما ينسب نور الشمس إىل البد
ذلك كل أحد   يعلمنه الاحلال وإذا كان األمر بني الشمس والبدر هبذه املثابة مع اخلفاء وإ

لعلم فهو اى هذا ف علفما ظنك باألمر اإلهلي يف هذه املسألة مع اخللق أخفى وأخفى فمن وق
واح ة األرسعاد الشقاء وأريد هبذامن أعلى عالمات السعادة وفقد مثل هذا من عالمات 

و ة بشروطها وهملشروعامال وشقاوهتا املعنوية وإمنا السعادة احلسية والشقاوة فعالماهتما األع
 مس خس حس جس مخ ُّٱوقال  [3الزمر:] َّ ىثنث مث زث  رث  ُّٱاإلخالص قال تعاىل 

 .ب غريهرويكفي هذا القدر من العالمات جممال واهلل املوفق ال  [5البينة:]َّحص
 يب صاحبها معاذا خيومل ما خيبة املعتمد على األمور اليت نصبها اهلل لالعتماد عليهاوأ

صبها احلق ناليت  موركون احلق نصبها هلذا األمر وأهلها له فاعلم أيها األخ الويل أن األ
ليها عاعتمد فهلل الالعتماد عليها ما خرجت عنه ولكن جعلها هذا اخلائب أربابا من دون 

ر الشمس يف عن نو ظاهرةعلى من جعلها فاضربه اجلهل كما ذكرناه آنفا فاآلثار اللذواهتا ال 
خلاص الذي لى اا اجملمرآة البدر إذا نظر فيه الناظر واعتمد على الشمس يف ذلك من حيث هذ

حقه أبدا  بدر يفف الربط اهلل األثر به فهذا ال خييب فاته أعطى األمر حقه وهذا ال ينكس
آة ت املرد ذاذي ينكسف البدر يف حقه فيبقى يف ظلمة جهله مع وجووالذي خييب هو ال

ذا  حق هجب يفحالقمرية فيكون هذا اخلائب مع ذلك املظهر يف الظلمات فإن القمر قد 
 [98األنبياء:] َّ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ُّٱالشخص الذي كان يعتمد عليه 

يف قوله  ه اهللشب هل وهباوهي الظلمة فإن الظلمة جهنم وأية ظلمة وأي جهنم أعظم من اجل
هو وهو جهل على جهل و [40النور:] َّ ىن نن من زن ُّٱفقال  [40النور:] َّ ىق يفُّٱ

يد هنا دخل الا وأمن جهل وال يعلم أنه جهل فنفى عنه إن يقارب رؤية يده فكيف إن يراه
رب اه مل يقاره لريقتداادون غريها ألهنا حمل وجود االقتدار وهبا يقع اإلجياد أي إذا أخرج 

ذي هو النور ال يف أخرجه إذا رؤيته لظلمة اجلهل ألنه لو رآه لرآه عني االقتدار اإلهلي أال تراه
لظلمات ارتفاع ق الالعلم رأى يده وهو اقتداره فعلم إن االقتدار الكوين هو اقتدار احل

اجلو  ن ظلمةت فإاملتراكمة اليت كانت بعضها فوق بعض وهلذا وقع التشبيه بأشد الظلما
قترن معها ملوج تكم اترن معها ظلمة البحر تقترن معها ظلمة املوج تقترن معها ظلمة تراتق

لى من جمال يف وينه ظلمة السحاب اليت حتجب أنوار الكواكب فال يبقى للنور ظهور ال يف ع
لفكر ظلمة ظلمة اوعلم جماليه فظلمة الليل ظلمة الطبع وظلمة البحر ظلمة اجلهل وهو فقد ال

لكفر فمن اظلمة  سحابمة املوج املتراكم ظلمة تداخل األفكار يف الشبه وظلمة الاملوج وظل
 .موهذه حالة املعطلة ال غريه [119النساء:] َّ حض جض مص ُّٱمجع هذه الظلمات 
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يف معرفة منزل سبب وجود عامل الشهادة وسبب ظهور عامل 

 الغيب من احلضرة املوسوية

أإذاأوووووووو أالاوووووووويأكووووووو  أل ووووووو أاووووووو  ج

أن أحووووووووجأهكووووووووجأ ووووووووويإذاأووووووووو أالووووووووو

أإذاأووووووووووووو أ  وووووووووووو أالووووووووووووورن أ  لوووووووووووو 

أ  و ووووووووووووو أه ل  ووووووووووووو حألوووووووووووووو أحن ووووووووووووو 

أنإ أ وطوووووووووو أ  وووووووووون أ وووووووووودأطووووووووووو  

أنإ أ خلووووووووو أ وووووووووونيأ ووووووووودأ ووووووووووني

أن ووووووووووووو  أالفووووووووووووو  أل وووووووووووو أاوووووووووووو ن 

أنلوووووووووونأك أال طوووووووووونجأ وووووووووو  أ ونطوووووووووو 

أنلووووووونأ   ووووووو أ ل ووووووو أالح ووووووو أ وووووووو 

أنلووووووووووووووونأك أال ووووووووووووووونا  أطووووووووووووووو هح  

أنلوووووووووووووووونأك أالل وووووووووووووووو لدأو طووووووووووووووووا 

أنلووووووووونأك أال وووووووووه حأ ووووووووو  أن ن ووووووووو 

أ أ زاووووووووووووو ألخ لوووووووووووو أنووووووووووووو  أه وووووووووووو

أنلووووووووووونأك أال ووووووووووواجأ كووووووووووون أهووووووووووو  ا

أنلوووووووووووونأك أالهحوووووووووووو  أ كوووووووووووون أووووووووووووو  

أنلووووووووووووونأك أاأل ا ووووووووووووودأذا أطووووووووووووو  

أاووووووووود نك  ووووووووو أ هووووووووو أز  ووووووووو أكوووووووووجأ

أنلوووووووووووونأك أالوووووووووووو    أه وووووووووووو أك وووووووووووو ي

أنلكوووووووووو أالأ  وووووووووو أاأل وووووووووويأ  وووووووووو  

أنلووووووووووونأك أال ووووووووووونالدأ ووووووووووودأطوووووووووووو ج

أنلوووووووووووووونأك أال ناطوووووووووووووودأاوووووووووووووو وخ  

أنلكووووووووووووو أالاوووووووووووووون أل ووووووووووووو أوفووووووووووووو  

أنلوووووووووونأك أال ووووووووووح و أر وووووووووو  أووووووووووو 

أ انلووووووووووونأك أال حووووووووووو  أ كووووووووووون أ ووووووووووو 

أنلكوووووووووووو أال ووووووووووووذا أن وووووووووووون أ وووووووووووو 

أنلووووووووووووونأك أالوحهووووووووووووو أذا أاوووووووووووووخظ

أنلوووووووونأ  وووووووو أالواوووووووو جأحوووووووو  أ خلوووووووون

أ ووووووووذا أال وووووووون أووووووووو أرهلوووووووودأك   وووووووو أ 

أالوووووووووووون أووووووووووو أ  أه ا ووووووووووو  ووووووووووذا أ

أوز  وووووووووووووو أإل  وووووووووووووو أ وووووووووووووودأحا وووووووووووووو 

أوووووووو أال  ووووووو أالووطووووووو أ ووووووودأاوووووووذا  

أ ووووووووووذا أال ووووووووووويأكن ل وووووووووو أز   وووووووووو 

أ ووووووووووووو  أ خنل ووووووووووووو أ   ووووووووووووو أو   ووووووووووووو 

أووووووووو أال وووووووو  أالووووووووذ أ و وووووووو أذو  وووووووو 

أ ووووووووووووو  أ طووووووووووووو ل   ألوووووووووووووو أك   ووووووووووووو 

أهووووووووو أالو ووووووووو زجأوووووووووو أكه  ووووووووو أد   ووووووووو

أإلووووووووووووو أكوووووووووووووو ألحفووووووووووووو أو     ووووووووووووو 

أ ووووووووووو ا    ألووووووووووووو أاووووووووووووفناأ    وووووووووووو 

أو وووووووووون  أال نا وووووووووو أووووووووووو أ ووووووووووح   

أ  وووووووووووووووووووو أ نا ووووووووووووووووووو ن  وووووووووووووووووووو أن

أأل ه ووووووووووووو أن اووووووووووووو أوووووووووووووو أ ا ووووووووووووو 

أ  ا ووووووووووو ألووووووووووو أ لوووووووووووذأهووووووووووو أطووووووووووونا  

ألوووووووووو أرووووووووو جأالو ووووووووو و أرووووووووو أ ح  ووووووووو 

أنكخووووووووووووو أحكووووووووووووو أ  وووووووووووو أل ا وووووووووووو 

ألكووووووووووووووووو  أك  طووووووووووووووووو  أ  أه   ووووووووووووووووو 

أهووووووووووذا أووووووووووو أل وووووووووو أ ووووووووووو أ  ا وووووووووو 

ألكوووووووووووو  أطووووووووووووو ل  أك لوووووووووووو أذ ا وووووووووووو 

ألكووووووووووو  أاوووووووووووونخ  أووووووووووووو أ ا ووووووووووو 

أهووووووووووووو أ  أاله  ووووووووووووو أرووووووووووووو أحه  ووووووووووووو 

أ ف ووووووووووووو   ألووووووووووووو  أنرووووووووووووو أوح  ووووووووووووو 

أهووووووووواأهووووووووو  أواووووووووو  أ لووووووووو أ نا ووووووووو 

أا أالوووووووو ويأذنروووووووو أ وووووووودأ    وووووووو  وووووووو 

أالأ وووووووووو  أاوووووووووونر  أو  وووووووووو أرنا وووووووووو 

أهووووووووو أ  وووووووونا أاوووووووو   أووووووووو أ    وووووووو 
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أنلوووووووووووونأك أالطووووووووووووو  أهوووووووووووواأ  وووووووووووون 

أنلووووووووووونأك أال  ووووووووووو حأ ووووووووووو  أ خووووووووووو  

أنلووووووووووونأك أالو ووووووووووو  أ  ووووووووووون أ ووووووووووون ا

أنلووووووووونأك أالطوووووووووح  أحوووووووووو أح   ووووووووو 

أنلووووووووووونأك أال هووووووووووو جأ طووووووووووو  أطووووووووووو  ا

أنلووووووووووونأك أال  ووووووووووون أ ووووووووووو  أطووووووووووو    

أنلووووووووووونأك أالولووووووووووون أ ووووووووووو ا أ   ووووووووووو 

أ نلووووووووونأ  ووووووووو أالك ووووووووو  أهكوووووووووجأحوووووووووو

أنلووووووووووونأك أالو  ووووووووووو أ   ووووووووووو أ وووووووووووهح 

أن لهووووووووووو أ ووووووووووودأونارووووووووووو أو لكووووووووووو  

ألفووووووووووو أكرطوووووووووووو أه لطوووووووووووهءأالولووووووووووو  د

ألفوووووو أكه وووووو  أ وووووو  أالاووووووويأ خووووووو 

أ  ه ووووووووووو أ ن ووووووووووو أه ووووووووووو  أطوووووووووووح ه 

أن   وووووووووو أحطوووووووووو   أل ووووووووووودأ  وووووووووون 

أنلوووووووووو أر وووووووووجأرووووووووو أ حلووووووووو أن  هووووووووو 

أك هوووووووووووو أ طوووووووووووونل  ألووووووووووووو أك وووووووووووو  د

أدأأل ووووووووود فلووووووووو أالطووووووووو  أكنلووووووووو أهووووووووو

أ ووووووووو أ حلوووووووو ألووووووووه ضأكوووووووو  أو  وووووووو 

أإ  ه ووووووووووووووووووو أألوووووووووووووووووووو أنا   ووووووووووووووووووو  

أ  أالكوووووووووووووجأوو فوووووووووووو اأإل  ووووووووووووو   وووووووووووو

أ كووووووو أوووووووو أحوووووووو  أرووووووو أك ووووووو أ   ووووووو 

أل لوووووووووووو أاوووووووووووو ن ألوووووووووووونأك أ  طوووووووووووو 

أنكوووووووو أووووووووو أ  ووووووووو أككلوووووووو أهحوووووووو ظ

أنكووووووووو أوووووووووو أاووووووووو ن أ  ووووووووو  أإل  ووووووووو 

أنلووووووووو أ ووووووووو أ وطووووووووو  أ نوووووووووو أ ن  ووووووووو 

أوخ  وووووووووووووووو أك أ   لهوووووووووووووووو أ وووووووووووووووووني

أنالأخ وووووووووووو  ألوووووووووووو أ نووووووووووووو أههوووووووووووو ج

أنلكوووووووووووووووووو أالاوووووووووووووووووو    أكله   وووووووووووووووووو 

أ   لن وووووووووووو أنلوووووووووووو أ  فوووووووووووو أح  هوووووووووووو 

 

أل ن  ووووووووووووو أرل وووووووووووووجأوووووووووووووو أطووووووووووووو    

ألز ز  ووووووووووووووو أنك فووووووووووووووو   أ خ  ووووووووووووووو 

أال وووووووووووو لو  أ وووووووووووو اأ وووووووووووو ا  أألح وووووووووووو 

أ وووووووووووو أالكووووووووووووو  أك  وووووووووووو   أح   وووووووووووو 

ألكوووووووووووو  أطووووووووووووو    أو  وووووووووووو أل ا وووووووووووو 

أهووووووووواأح ووووووووو ألحوووووووووجأه ووووووووو أ و  ووووووووو 

أإذاأكرهلوووووووووووووووووو  أحلوووووووووووووووووو أحه  وووووووووووووووووو 

أ لووووووووو أكحووووووووو أوووووووووو أالووووووووو    أ    ووووووووو 

أ أ ووووووووودأالووووووووووا ألوووووووووو أطوووووووووه    ل  ووووووووو

ألفن  وووووووووووووووووو أإذاأكووووووووووووووووووو أ    وووووووووووووووووو 

أنووووووو أطوووووون أالحوووووو ن أه وووووو  أ   وووووو 

أ وووووووووو أاأله وووووووووو  أإذأ   وووووووووودأ وووووووووو ا  

أن ه وووووووووو أك  وووووووووو  أ ز وووووووووونأ ه  وووووووووو 

أن خوووووووووووو أ    ووووووووووو أ  ووووووووووو أ    ووووووووووو 

أنرووووووووووو أ  كوووووووووووو أخل و  ووووووووووو أكخ  وووووووووووو 

أل طوووووووووووووووورجأك أ كلو وووووووووووووووودأاووووووووووووووووو   

أ ك ووووووووو أ  ووووووووو  أ   ووووووووودأ ووووووووودأ    ووووووووو 

أنلكووووووووو أكووووووووو  أ ووووووووو أحووووووووو  أحووووووووو ا  

أهووووووووو أ ووووووووون أالو ووووووووو و أرووووووووو أحوووووووووذا  

أ أالكووووووون أ   ووووووو أ ووووووودأحووووووو ا  ن ووووووو 

أنلنال ووووووووووو ألولووووووووووو أ لووووووووووو أاوووووووووووو   

أ   وووووووووووو  أاألطوووووووووووو  ألووووووووووووو أاووووووووووووو   

ألاوووووووووووو ن   أنلوووووووووووو أ هلوووووووووووو أك   وووووووووووو 

أن ل   ووووووووووو أ  وووووووووووو  أوووووووووووو أكذا ووووووووووو 

أنكوووووووو  أال فووووووووجأروووووووو أكخووووووووو أ نا وووووووو 

أه وووووووو أنال فووووووووجأ حووووووووذ أووووووووو أ و  وووووووو 

أنالأحكووووووووووووووو أ ل وووووووووووووو أنالأ نا وووووووووووووو 

أإلوووووووو أك ووووووووجأالطوووووووو    أ وووووووودأخطوووووووو   

أن ووووووووو    أالو ووووووووو و أ ووووووووو أزك  ووووووووو 
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 يوم القيامة بيان مسألة الرؤيا
إنه مجيع ما لباب فول اوقد اندرج يف هذا الكالم مجيع ما ذكرناه يف القصيدة اليت يف أ

ضمن هذا مما يتفية عدد فيها من األمور تطلب حقائق إهلية تستند إليها وتنافر حقائق إهل
ضمن نزل يتمازل املنزل جتلى احلجاب بني كشفني وجتلى الكشف بني حجابني وما يف املن

 ية يعطي ما الري بينغمن  ا الضرب من التجلي إال هذا املنزل فإن التجلي املنفرد يف املظهرهذ
لتجلي البينية وهذا ايه يف يعط يعطيه يف البينية والتجلي املفرد الذايت يف غري املظهر يعطي ما ال

عارف امل ا أعجبوهذ الواقع يف البينية يعطي احلصر بني أمرين وكل حمصور حمدود مبن حصره
القاعد  قال عنما يكيف هذا الطريق أن يكون التجلي الذايت الذي له اإلطالق حمصورا فهو 

قبلتها وضداد ن األيف حال قعوده إنه قائم فظاهر األمر أنه ال يتصور فسبحان من تنزه ع
لفظ ذا الد النهار هب"ترون ربكم كما ترون الشمس بالظهرية"، فإن كان أرا :قال  أوصافه
الغين  بامسه زيههم التجليات الذاتية وإن اختلفت يف حكم التجلي كاختالف صفة تنفقد ع

 [111االسراء:] َّ حت جت هب مب  خب حب ُّٱعن الفقر وصفة تنزيهه باألحدية عن الشريك بقوله 
د بالظهرية ان أراإن كوكذلك التجليات الذاتية البصرية مثل هذه التجليات الذاتية العقلية 

إن هذا القول ف ن حيملأوىل ار وهو األظهر يف املعىن احملقق واللفظ وعليه أوقتا معينا يف النه
 ن كان النهاروإ بصارلأل النهار كله جتل ذايت ألن الشمس فيه ظاهرة بذاهتا فإن النهار جالها

قيقة  كل ديفحكم ومعلوال عنها فظهرت بذاهتا من أول شروقها إىل حال غروهبا وهلا جتل 
يفرقون ما مانه فتد زجيهلها من جيهلها والذي يعرف الكل من ذلك ما اميعرفها من يعرفها و

ا يف حكمهبني حكمها يف طلوعها وشروقها وحكمها يف إشراقها وحكمها يف ضحاها و
ان كه عما لطانزواهلا وهو أول غشيها وحكمها يف عصرها وحكمها يف قبض ضوئها وقلة س

اتيا كان ذ وإن ا عند سقوطها ولكل جتلعليه فيما يقابله من أول النهار وصدره وحكمه
هو جتل ذايت فطرفني  الحكم ليس لآلخر فما عدا الطرفني فهو جتل ذايت بني جتليني ذاتيني إال

ذايت  ني جتليت بعقيب جتل حجايب والطرف اآلخر جتل ذايت يعقبه جتل حجايب فهو جتل ذا
آلنات ا هذه يفية كام الشمسوحجايب وقد رمينا بك على الطريق فافهم من حاالت تغري األح

بني ينها واب بووقوع التشبيه منها يف آن معني وهو الظهرية وحالة الصحو وعدم السح
 .الرائي وخذ أنت يف اآلنات الباقية آثار التجلي الذايت

 بيان القول مبسألة قدم العامل
ء فاعلم إن النور املنبسط على األرض الذي هو من شعاع الشمس الساري يف اهلوا

ليس له حقيقة وجودية إال بنور البصر املدرك لذلك فإذا اجتمعت العينان عني الشمس وعني 
البصر استنارت املبصرات وقيل قد انبسط الشمس عليها ولذلك يزول ذلك اإلشراق بوجود 



227 
 

السحاب احلائل ألن العني فارقت هذه العني األخرى بوجود السحاب وهي مسألة يف غاية 
لو أن الشمس يف جو السماء وما يف العامل عني تبصر من حيوان ما كان  الغموض ألين أقول

هلا شعاع منبسط يف األرض أصال فإن نور كل خملوق مقصور على ذاته ال يستنري به غريه 
فوجود أبصارنا ووجود الشمس معا أظهر النور املنبسط أال ترى األلوان تنقلب يف اجلسم 

حلمرة إذا اختلفت منك كيفيات النظر إليه من االستقامات الواحد املتلون باخلضرة مثال أو ا
واالحنرافات كيف يعطيك ألوانا خمتلفة حمسوسة تدركها ببصرك ال وجود هلا يف اجلسم 
املنظور إليه يف الشمس وال تقدر تنكر ذلك وال سيما إذا كان اجلسم املنظور إليه يف الشمس 

ك النور املنبسط على األرض وكتقلب فقد أدركت ما ال وجود له حقيقة بل نسبة كذل
ما هي مثل املرآة تقبل  شيءاحلرباء يف لون ما تكون عليه من األجسام على التدريج شيئا بعد 

الصورة بسرعة وال هي جسم صقيل وإدراك تقلبها يف األلوان حمسوس مع علمك بأن تلك 
ياهنا يف علمك كذلك األلوان ال وجود هلا يف ذلك اجلسم الذي أنت ناظر إليه وال يف أع

العامل مدرك هلل يف حال عدمه فهو معدوم العني مدرك هلل يراه فيوجده لنفوذ االقتدار اإلهلي 
فيه ففيض الوجود العيين إمنا وقع على تلك املرئيات هلل يف حال عدمها فمن نظر إىل وجود 

ى بالعامل وال حال عدمه وإهنا رؤية حقيقية ال شك فيها وهو املسم تعلق رؤية العامل يف
يتصف احلق بأنه مل يكن يراه مث رآه بل مل يزل يراه فمن قال بالقدم فمن هنا قال ومن نظر 
إىل وجود العامل يف عينه لنفسه ومل يكن له هذه احلالة يف حال رؤية احلق إياه قال حبدوثه 

من ذهب  ومن هنا تعلم أن علة رؤية الرائي األشياء ليس هو لكوهنا موجودة كما ذهب إليه
من األشاعرة وإمنا وجه احلق يف ذلك إمنا هو استعداد املرئي ألن يرى سواء كان موجودا أو 

 معدوما فإن الرؤية تتعلق به.
ئدة على هذا ورا زاة أموأما غري األشاعرة من املعتزلة فإهنا اشترطت يف الرؤية البصري

 جابيني فالبدحليني  جتالذات بني تابعة للوجود وهلذا صرفت الرؤية إىل العلم خاصة فأما جتلى
ه كاملرآة للتجلي لك اأن يظهر يف ذلك التجلي الذايت من صور احلجابني أمر للرائي فيكون ذ

 شهد الفقر يفكما ت لذاتيقابل هبا صورتني فريى احلجابني بنور ذلك التجلي الذايت يف مرآة ا
ما ليس نزهه عتيف مر كذلك فكحال تنزيهك احلق عنه سبحانه الغين احلميد وإن مل يكن األ

ن ال ميكذا فمبشهود لك عقال فهكذا صورة احلجاب يف الذات عند التجلي وأوضح من ه
ا التجلي لذي هذيت افإذا أدرك العارف صورة هذين احلجابني أو صورة احلجاب والتجلي الذا

 ا فليكن ذكرهمبينه واقعالذايت اآلخر بينهما أو أدرك التجليني الذاتيني يف جملى احلجاب ال
يف التجلي  ك أبدايدر وعمله حبسب ما تعطيه تلك الصورتان يف ذلك اجمللى والعلة يف أنه ال

 ه.حديتأأي جتل كان إال صورتني البد منهما لكون الواحد يستحيل أن يشهد يف 
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ذا ه الشفعية هلجود فلالو وملا كان اإلنسان ال تصح له األحدية وهو يف الرتبة الثانية من
ق أبدا حيث من احل لرائييشاهد يف التجلي إال الصورتني الذي هو اجمللى بينهما فال يرى اال 

  كانتجابنيحرآه إال نفسه فهذا التجلي يعرفك بنفسك وبنفسه فإن كان التجلي بني 
كون خرة فياآل الصورتان عمال إن كان يف الدنيا فيكون عمل تكليف مشروع وإن كان يف

 أو ما ل ذلكملبوس أو مأكول أو مشروب أو تفرج حبديث أو كعمل نعيم يف منكوح أو 
تلك برجعون يخرة أشبه ذلك حبسب احلجاب وهلذا إذا رجع الناس من التجلي يف الدار اآل
ياء وليس ة األشتعلقمالصورة ويرون ملكهم بتلك الصورة وهبا يقع النعيم ويظهر أن النعيم 

 أدركها يف ية اليتحلجابإدراكها على تلك الصور اكذلك وإمنا متعلق النعيم وجود األشياء أو 
ني الضحى لقمر بلي ااجمللى الذايت وإن كان التجلي جتليا حجابيا بني جتليني ذاتيني كتج

 عمال ولكن العلما  جايبوالظهرية وجتلى الليل بني هنارين كانت الصورتان يف ذلك اجمللى احل
 ة هلا فافهم.ملناسباتها لنعيم املعنوي وتلك جنمن علوم التنزيه فتتحلى به النفس وتنعم به ا

ورة م ال صة علوإن كان التجلي الذايت بني جتل حجايب وذايت كانت الصورتان صور
يه صورة علم جايب فاحل عمل فالتجلي الذايت يف الذايت صورة علم تنزيه ال غري وصورة التجلي

ون ذا املقام يكهة ويف بانيبالصفات الرتشبيه وهو ختلق العبد باألمساء اإلهلية وظهوره يف ملكه 
 ة عن احلق يفالنيابوفة املخلوق خالقا ويظهر بأحكام مجيع األمساء اإلهلية وهذه مرتبة اخلال

ريد ياهلمة فإنه  ل فأماالقوامللك وبه يكون التحكم له يف املوجودات بالفعل باهلمة واملباشرة و
ا ملل فإنه يقول ا القون وأممن غري زيادة وال نقصافيتمثل املراد بني يديه على ما أراده  شيءال

الطني   كمباشرة عيسىذلك املراد أو يباشره بنفسه إن كان عمال [40النحل:]َّ خس ُّٱأراده 
 كل حضرة فلإلنسان يف [75ص:] َّ جضمص خص حص ُّٱيف خلق الطائر وتصويره طائرا وهو قوله 

 التجليايت فجتل حجايب وذإهلية نصيب ملن عقل وعرف وإن كان التجلي احلجايب بني 
ه وأنه على ببا عننه ساحلجايب يف احلجايب علم ارتباطه باحلق من حيث ما هو دليل عليه وكو
يف صفات  ى احلقجتل صورته ونسبة الشبه به وأما صورة التجلي الذايت يف احلجايب فهو علم

قبضة ين والدالياملخلوق من الفرح والتعجب والتبشبش واليد والقدم والعني والناجذ و
بحانه حبصر سوظلم واليمني والقسم للمخلوق باملخلوقني وبنفسه واتصافه حبجب النور وال

ليس وأربع  ت يفاحملرقة خلف تلك احلجب النورية والظلمية وقد حصرت لك مقام التجليا
 مث غريها أصال.

 العامل كانت يف وملا أعطت احلقيقة يف التجليات اإلهلية إهنا ال تكون إال يف هذه األربع
املوجودات كلها على التربيع يف أصلها الذي ترجع إليه فكل موجود البد أن يكون يف علمه 
علم تنزيه أو علم تشبيه ويف عمله إما يف عمل صناعي أو عمل فكري روحاين وال ختلو من 

ا هذه األربعة األقسام وكذا الطبيعة أعطت بذاهتا حلكم هذه التجليات فإن املوجودات إمن
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خرجت على صورة هذه التجليات فكانت احلرارة والربودة واليبوسة والرطوبة وهي يف كل 
جسم بكماهلا غري أنه قد تكون يف اجلسم على التساوي يف القوة وهو سبب بقاء ذلك اجلسم 
وقد ال تكون يف اجلسم على السواء يف القوة فتكون العلل لذلك اجلسم مستصحبة وحاالت 

يه حبسب غلبة بعضها على بعض فإن أفرطت كان املوت وإفراطها منها األمراض تنقلب عل
فإن السبب املوجب إلفراطها إمنا وقع منها مبأكول يأكله اإلنسان أو احليوان فما يكون 
الغالب يف ذلك املأكول أو املباشر يزيد يف كمية ما يناسبه من اجلسم إن كان حارا قوي 

 وكذلك ما بقي. احلرارة وإن كان باردا قوي الربودة
ق جوه فإن حقائربعة وال أمث إنه ملا ألف بني هذه األربعة مل يظهر إال أربعا وال قبلت إ

ذا كانت عدد وهل التلك التجليات األربعة أعطت أن ال تأتلف من هذه األربع إال وزهنا يف
اب وتلك لبال هذا  أومنها املنافرة من مجيع الوجوه واملناسبة كما ذكرناه يف اإلهليات يف
ورة العلم على ص علوماحلقيقة اإلهلية حكمت على العامل أن يكون بتلك املثابة إذ كان امل

 وعلمه ذاته فافهم.
رارة مع احلجتت فاملنافرة كاحلرارة والربودة وكذلك الرطوبة واليبوسة فلذلك ال

ع ف هذه الطبائين تألعبعة والربودة وال الرطوبة واليبوسة يف حكم أبدا وأوجد اهلل العناصر أر
ا ل جعل إليه مبلوجوه ايع مجفكان النار عن احلرارة واليبوسة مث مل جيعل ما يليه ما ينافره من 

إن نافره ورارة ن احليناسبه من وجه وإن فارقه من وجه فكان اهلواء له جارا مبا يناسبه م
ر ا فاهلواء حاة هلمرنافبالرطوبة فإن للوساطة أثرا وحكما جلمعها بني الطرفني فقويت على امل

ىل إستحيل طب يررطب فبما هو حار يستحيل إىل النار باملناسب وغلب الوساطة ومبا هو 
بل ر للحرارة وقر الناجوا املاء باملناسب مث جاور اهلواء من الطرف األسفل املاء فقبل اهلواء

 ر بني التراباولك جوكذ جوار املاء للرطوبة وإن نافره بالربودة كما نافره اهلواء باحلرارة
كذلك اجلسم ألصل ولك اوبني املاء للربودة اجلامعة جملاورهتما فما ظهر عنها إال أربعة لذ

راب السوداء لغم وأثر التاء البامل احليواين املولد جعل أثر النار فيه الصفراء وأثر اهلواء الدم وأثر
 الدافعة.اضمة واهلكة وفركب اجلسم على أربع طبائع وكذلك القوي األربعة اجلاذبة واملاس

وكذلك قرن السعادة والشقاء باألربعة باليمني والشمال واخللف واألمام ألن الفوقية 
ال ميشي اجلسم فيها بطبعه والتحتية ال ميشي فيها الروح بطبعه واإلنسان واحليوان مركب 
 منهما فما جعلت سعادته وشقاوته إال فيما يقبله طبعه يف روحه وجسمه وهي اجلهات

 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱاألربع وهبا خوطب ومنها دخل عليه إبليس فقال 
ومل يقل من فوقهم وال من حتتهم ملا ذكرناه فإبليس ما جاءه إال من  [17األعراف:] َّ اكيق

اجلهات اليت تؤثر يف سعادته إن مسع منه وقبل ما يدعوه إليه ويف شقاوته إن مل يسمع منه ومل 
بحان العليم احلكيم مرتب األشياء مراتبها وهكذا فعل العامل اجلسماين يقبل ما دعاه إليه فس
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العلوي فجعل الربوج اليت جعل األحكام عنها يف العامل على أربع نارية وترابية وهوائية ومائية 
وكذلك جعل أمهات املطالب أربعة هل وما ومل وكيف وكذلك أمهات األمساء املؤثرة يف 

د والقادر والقائل فعلمه بكونه يكون يف وقت كذا على حالة كذا العامل وهو العامل واملري
دون ذلك ال ميكن فهذا العلم علق اإلرادة بتعني ذلك احلال فالقائل علق القدرة بإجياد تلك 
العني فعلم فأراد وقال فقدر فظهرت األعيان عن هذه األربعة فاحلرارة للعلم واليبوسة لإلرادة 

للقدرة فللحرارة التسخني ولليبوسة التجفيف وللرطوبة التليني والربودة للقول والرطوبة 
فذكر املنفعلني دون الفاعلني  [59االنعام:] َّ من خن حن جن ُّٱوللربودة التربيد قال تعاىل 

لداللتهما على من كانا منفعلني عنهما ومها احلرارة انفعل عنها اليبوسة وكذلك الربودة 
 ذه التجليات حبصرها فيما ذكرناه.انفعل عنها الرطوبة فانظر ما أعطته ه

 قل إىلينت وكذلك العامل سعيد مطلق وشقي مطلق وشقي ينتقل إىل سعادة وسعيد
 وما مث خامس وهذه  َّ مكلك خك حك جك ُّٱشقاوة فاحنصرت احلاالت يف أربع ومنه 

ملئات رات واالعشونعوت نسبته مع العامل ومراتب العدد أربعة ال خامس هلا وهي اآلحاد 
 اء.مث يقع التركيب وتركيبها كتركيب الطبائع لوجود األركان سو واآلالف

وقد   ول اهللت رسواعلم يا أخي أنه ليلة تقييدي لبقية هذا املنزل من بركاته رأي
ح على  املسىت يفح شيءاستلقى على ظهره وهو يقول ينبغي للعبد أن يرى عظمة اهلل يف كل 

يف يديه قفازين ونعلني أسودين جديدين  ه اخلفني ولباس القفازين وكنت أرى يف رجلي
ا  مث يقول مالل اهللقه جوكأنه يشري إيل مسرورا مبا وضعته يف هذا املنزل من العلم مبا يستح

لبدر م ومل يطلع االظال كان دام البدر طالعا فالنفوس يف البساتني نائمة ويف جواسقها آمنة فإذا
من  هم عنهت أفدينة حذرا من اللصوص فكنخيف من اللصوص فينبغي إن يدخل اإلنسان امل

 عند من يدخل ه وفيهقة بهذا الكالم أنه يريد أن النفوس إذا كان شهود احلق غالبا عليها حمق
 شبه ما حتويهوالبدر بحلق بساتني معرفة اهلل والكالم يف جالله على ضروبه وكثرة فنونه فشبه ا

هلية وصفات اء اإلألمساة اإلهلية من معارف البساتني من ضروب الفواكه مبا حتوي عليه احلضر
األشياء  حلق يفاهود شاجلالل والتعظيم وفهمت منه يف املنام من قوله إذا غاب البدر وذلك 

ف من اء وخياخلطواحلضور معه والنية اخلالصة فيه كان ظالم اجلهل والغفلة عن اهلل و
صوري ف الوأصحاب الكشاللصوص يريد الشبه املضلة الطارئة ألصحاب النظر الفكري 

خل ق فليداحل فذكر ذلك خوفا على النفوس إذا اشتدت يف الكالم على ما يستحقه جناب
 ن يد اهلل معبلد فإل الاملدينة يريد فليتحصن من ذلك بالشرع الظاهر وليلزم اجلماعة وهم أه

 اجلماعة.
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 يف معرفة املنزل احملمدي املكي من احلضرة املوسوية

أ هوووووووووووووودأحوووووووووووووو  أ أرلوووووووووووووو أكووووووووووووووج

أن لوووووووووووووووووون أنن لوووووووووووووووووون أه وووووووووووووووووو   

أ وووووووو ذاأوووووووووو أ طوووووووووه أللاووووووووو جأ لوووووووووو 

أنهحووووووووووووو  أل ووووووووووووو أو ووووووووووووو   أ ووووووووووووون 

أن هووووووووووووووووووودأو  ووووووووووووووووووو أن طووووووووووووووووووونج

أن  وووووووووووووو  أو  وووووووووووووو أ وووووووووووووودأ لوووووووووووووون

 

أنكوووووووووووذاأر وووووووووووجأرلووووووووووو أكوووووووووووجأنلووووووووووود 

أ ووووووووودأ لووووووووون أن ووووووووودأوفووووووووو  أ لووووووووود

أ   لوووووو أال لوووووو أ وووووودأحوووووو ن أالوووووو ن 

أ وووووووووووودأاوووووووووووو   أوحفوووووووووووو أن  وووووووووووود

أن ف ووووووووووووووووووو أووووووووووووووووووووو   أن  ووووووووووووووووووود

أن وووووووووووووذا أوفطووووووووووووو أ ووووووووووووودأ كووووووووووووود

 

علم مرتبة العامل عند اهلل جبملته وهل العدم له مرتبة عند  اعلم أن هذا املنزل يتضمن
اهلل يتعني تعظيمه من أجلها أم ال وهل من خلق من أهل الشقاء املغضوب عليه له مرتبة 
تعظيم عند اهلل أم ال وهل التعظيم اإلهلي له أثر يف املعظم حبيث أن يسعد به أم ال وما سبب 

عامل من اخللق صفة يعرف هبا أم ال وما األمساء اإلهلية اليت تعظيم اهلل العامل وهل ملن عظم ال
تضاف إىل املخلوقني يف مذهب من يقول ما أقسم اهلل قط إال بنفسه لكن أضمره تارة 
وأظهره يف موطن آخر ليعلم أنه مضمر فيما مل يذكر ومجيع ما يتعلق هبذا الفن يتضمنه هذا 

ومما يتضمن هذا املنزل علم خلق اإلنسان من  ماملنزل إن ذكرناها على التفصيل طال الكال
العامل وهل احليوان مشارك له يف هذا اخللق أم هو خصيص به ومل خص هبذا الضرب من 
اخللق وإن كان يشاركه احليوان فيه فلم عني اإلنسان بالذكر وحده وملاذا ذكرت لفظة 

عف والنقص وإن ذكر مبدح اإلنسان يف القرآن حيثما ذكرت ونيط بذكرها إما الذم وإما الض
 ىل مل خل ُّٱ [2العصر:] َّ حم جم يل ىل ُّٱأعقبه الذم منوطا به فالذم كقوله 

 [12املؤمنون:] َّ زن رن مم  ام يل ىل ُّٱوالضعف والنقص مثل قوله  [6العاديات:]َّيل
 يئ ىئ نئ مئ زئُّٱوالذم العاقب للمدح كقوله  [4البلد:] َّ يق ىق يف ىف يث ُّٱوقوله 
هذا ذم ويتضمن علم مال أصحاب  [5التني:] َّ  يب ىب نب مب ُّٱهذا مدح  [4التني:]َّرب

الدعاوي اليت تعطيها رعونة األنفس ويتضمن تقرير النعم احلسية واملعنوية ويتضمن التخلق 
باألمساء ويتضمن علم القوة اليت أعطيها اإلنسان وأن هلا أثرا ويف ذلك رد على األشاعرة 

ضمن علم ما يقع فيه التعاون ويتضمن علم وتقوية للمعتزلة يف إضافة األفعال إىل املكلفني ويت
مال عرف الدليل وتركه هلوى نفسه فهذا مجيع رؤوس ما يتضمنه هذا املنزل من املسائل 
 وهي تتشعب إىل ما ال حيصى كثرة إال عن مشقة كبرية فأما مرتبة العامل عند اهلل جبملته

ا خلقه دليال على معرفته ليكمل فاعلم إن اهلل تعاىل ما خلق العامل حلاجة كانت له إليه وإمن
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بذلك ما نقص من مرتبة الوجود ومرتبة املعرفة فلم يرجع إليه سبحانه من خلقه وصف 
كمال مل يكن عليه بل له الكمال على اإلطالق وال أيضا كان العامل يف خلقه مطلوبا لنفسه 

خلق أو مل  اءألنه ما طرأ عليه من خلقه صفة كمال بل له النقص الكامل على اإلطالق سو
خيلق بل كان املقصود ما ذكرناه مرتبة الوجود ومرتبة املعرفة أن تكمل بوجود العامل وما 
خلق اهلل فيه من العلم باهلل ملا أعطاه التقسيم العقلي فإن وصف العامل بالتعظيم فمن حيث 

رف نصب دليال على معرفة اهلل وأن به كملت مرتبة الوجود ومرتبة املعرفة والدليل يش
 بشرف مدلوله.

وملا كان العلم والوجود أمرين يوصف هبما احلق تعاىل كان هلما الشرف التام فشرف 
العامل لداللته على ما هو شريف فإن قال القائل كان يقع هذا جبوهر فرد خيلقه يف العامل إن 

 هناية كان املقصود الداللة قلنا صدقت وذلك أردنا إال أن هلل تعاىل نسبا ووجوها وحقائق ال
هلا وإن رجعت إىل عني واحدة فإن النسب ال تتصف بالوجود فيدخلها التناهي فلو كان كما 
أشرت إليه لكان الكمال للوجود واملعرفة مبا يدل عليه ذلك املخلوق الواحد فال يعرف من 

هى احلق إال ما تعطيه تلك النسبة اخلاصة وقد قلنا إن النسب ال تتناهى فخلق املمكنات ال تتنا
فاخللق على الدوام دنيا وآخرة فاملعرفة حتدث على الدوام دنيا وآخرة ولذا أمر بطلب الزيادة 
من العلم أ تراه أمره بطلب الزيادة من العلم باألكوان ال واهلل ما أمر إال بالزيادة من العلم 

 ا نبه باهلل بالنظر فيما حيدثه من الكون فيعطيه ذلك الكون عن أية نسبة إهلية ظهر وهلذ
"اللهم إين أسألك بكل اسم مسيت به نفسك أو علمته أحدا من  :بقوله يف دعائه القلوب

"، واألمساء نسب إهلية والغيب ال هناية له فالبد من اخللق خلقك أو استأثرت به يف علم غيبك
ون على الدوام والعامل من املخلوقني البد أن يكون علمه متناهيا يف كل حال أو زمان وأن يك

قابال يف كل نفس لعلم ليس عنده حمدث متعلق باهلل أو مبخلوق يدل على اهلل ذلك العلم 
فافهم فإن قال القائل فاألجناس حمصورة مبا دل عليه العقل يف تقسيمه وكل ما خيلق مما ال 
يتناهى داخل يف هذا التقسيم العقلي إذ هو تقسيم دخل فيه وجود احلق قلنا التقسيم صحيح 

ل وما تعطيه قوته كما أنه لو قسم البصر املبصرات لقسمها مبا تعطيه قوته وكذلك يف العق
السمع ومجيع كل قوة تعطي حبسبها ولكن ما يدل ذلك على حصر املخلوقات فإهنا قسمت 
على قدر ما تعطي قوهتا وما من قوة تعطي أمرا وحتصر القسمة فيه إال وخيرج عن قسمتها ما 

سمع تقسم املسموعات ومتعلقها الكالم واألصوات ال غري فقد خرج ال تعطيه قوهتا فقوة ال
عنها املبصرات كلها واملطعومات واملشمومات وامللموسات وغريها وكذلك أيضا العقل ملا 
أعطى بقوته ما أعطى مل يدل ذلك على أنه ما مث أمور إهلية ال تعطي العلم بتفاصيلها 

من وجه فقد خرجت عنه من وجوه وجائز أن وحقائقها قوة العقل وإن دخلت يف تقسيمه 
خيلق اهلل يف عبده قوة أخرى تعطي ما ال تعطيه قوة العقل فريد احملال واجبا والواجب حماال 
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واجلائز كذلك فمن جهل ما تقتضيه احلضرة اإلهلية من السعة بعدم التكرار يف اخللق 
اض فإن قال البد أن يكون ما والتجليات مل يقل مثل هذا القول وال اعترض مبثل هذا االعتر

خلق حتت حكم العقل وداخال يف تقسيمه إما حتت قسمة النفي أو اإلثبات قلنا صدقت ما 
متنع أن يكون ما يعلم مما كان ال يعلم إما يف قسم النفي أو اإلثبات ولكن ما يدخل حتت 

إلثبات من ذلك النفي أو اإلثبات هل يعطي ما يعطي النفي من العلم أو يعطي ما يعطي ا
العلم أو يعطي أمرا آخر فإن النفي قد أعطى من العلم باهلل ما أعطى من حيث ما هو نفي ال 
من حيث ما هو حتت داللته من املنفيات اليت ال هناية هلا وإن اإلثبات قد أعطى من العلم باهلل 

اد مستمر ما أعطى من حيث ما هو إثبات ال من حيث ما حتت داللته من املثبتني فإذا اإلجي
 والعلم فينا حيدث حبدوث اإلجياد.

 فالعدم ميز الوجود والوجود ميز العدم.
ذا ريف وهلشفسه وأما شرف العدم املقيد فإنه على صفة تقبل الوجود والوجود يف ن
لى احلق لتان عدال هو من أوصاف احلق فقد شرف على العدم املطلق بوجه قبوله للوجود فله

و أنه وجه وهبقيد ة يف حال وجوده وشرف العدم املطلق على املداللة يف حال عدمه ودالل
ى اجلناب رية علنه غمن تعظيمه هلل وقوة داللته إنه ما قبل الوجود وبقي على أصله يف عي
 .اهلل اإلهلي أن يشركه يف صفة الوجود فينطلق عليه من االسم ما ينطلق على

أن  يه وهولتنزلتسبيح وهو اوملا كان نفس األمر على هذا شرع احلق للموجودات ا
طلق عدم املنه ليوصف بأنه ال يتعلق به صفات احملدثني والتنزيه وصف عدمي فشرف سبحا

تشريفا للعدم هلذا  [180الصافات:] َّ جم هل مل خل حل جل ُّٱبأن وصف به نفسه فقال 
ة صف د فإنه لهاملقي عدومالقصد احملقق منه يف تعظيم اهلل فإنه أعرف مبا يستحقه اهلل من امل

صف وهي و وليةاألزل يف عدمه كما للحق صفة األزل يف وجوده وهو وصف احلق بنفي األ
 م املطلق.ن العدفة مالعدم بنفي الوجود عنه لذاته فلم يعرف اهلل مما سوى اهلل أعظم معر

      يل لناذا قوملا كان للعدم هذا الشرف وكان الدعوى واملشاركة للموجودات هل
أي ومل تك موجودا فكن معي يف حال وجودك  [9مرمي:] َّ مب  خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ

 ك فجعلعدم من عدم االعتراض يف احلكم والتسليم جملاري األقدار كما كنت يف حال
ه احلق ما نب رناهشرف اإلنسان رجوعه يف وجوده إىل حال عدمه فلو ال شرف العدم مبا ذك

ى هذا قدر عليال  يف العني واملوجود املخلوق على الرجوع إىل تلك احلالة يف احلكم ال
ما يراد جاء و أين الوصف من الرجوع إىل العدم باحلكم مع الوجود العيين إال من عرف من

فلها الناس ألة أغه مسمنه وما خلق له فقد تبني لك من شرف العدم املطلق ما فيه كفاية وهذ
 ومل يعقلوها عن اهلل حني ذكرها.
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عدومات إمنا كان من حيث الداللة وجب وملا تبني أن الشرف للموجودات وامل
والشعائر هي اإلعالم  [32احلج:] َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱتعظيمها فقال تعاىل 

فهي الدالالت فمن عظمها فهو تقي يف مجيع تقلباته فإن القلوب من التقليب وما قال 
ألن   َّ ُّ  َّ ٍّ ُّٱمن تقوى النفوس وال من تقوى األرواح ولكن قال  سبحانه إن ذلك

اإلنسان يتقلب يف احلاالت مع األنفاس وهو إجياد املعدومات مع األنفاس ومن َيتَّق  اهلل يف كل 
تقلب يتقلب فيه فهو غاية ما طلب اهلل من اإلنسان وال يناله إال األقوياء الكمل من اخللق ألن 

ليه وما أي هي تشعر مبا تدل ع [32احلج:] َّ ٰى ٰر ُّٱالشعور هبذا التقلب عزيز وهلذا قال 
تكون شعائر إال يف حق من يشعر هبا ومن ال يشعر هبا وهم أكثر اخللق فال يعظمها فإذا ال 
يعظمها إال من قصد اهلل يف مجيع توجهاته وتصرفاته كلها وهلذا ما ذكرها اهلل إال يف احلج 
 الذي هو تكرار القصد وملا كان القصد ال خيلو عنه إنسان كان ذكر الشعائر يف آية احلج

وذكر املناسك وهي متعددة أي يف كل قصد فكان سبب القسم باألشياء طلب التعظيم من 
اخللق لألشياء حىت ال يهملوا شيئا من األشياء الداللة على اهلل سواء كان ذلك الدليل سعيدا 
أو شقيا وعدما أو وجودا أي ذلك كان وإن كان القصد اإلهلي بالقسم نفسه ال األشياء بل 

مران معا وهو الصحيح فاعلم أنه ليس املراد هبذا القصد اآلخر إال التعظيم لنا املقصود األ
والتعريف فذكر األشياء وأضمر األمساء اإلهلية لتدل األشياء على ما يريده من األمساء اإلهلية 

 ٍّ ُّٱأي وباين السماء  [5الشمس:] َّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱفما خترج عن الداللة وشرفها فقال 
أي ومسقط النجم  [1النجم:] َّ ىل مل خل ُّٱوباسط األرض  أي [6الشمس:] َّ  ُّ َّ

فاختلفت األشياء فاختلفت النسب فاختلفت األمساء وتعينت املختصة هبذا الكون املذكور 
فعلم من اهلل ما ينبغي أن يطلق عليه من األمساء يف املعىن فيما أضمر ويف اللفظ فيما أطلق إذ 

 [23الذاريات:] َّ هب مب خب ُّٱأظهره يف قوله  لو أراد إطالق ما أضمره عليه ألظهره كما
فجاء باالسم الرب بالنسبة اخلاصة املتعلقة بالسماء خاصة واسم األرض مضمر ألنه للرب 
نسبة خاصة يف األرض ليست يف السماء ولذلك مل يتماثال بل السماء مغايرة لألرض 

لق األرض ولو ال وجود الختالف النسب فنسبة الرب خللق السماء مغايرة للنسبة الربانية خل
الذي يعطي التشريك لقلنا باختالف االسم الرب  [23الذاريات:] َّ هب ُّٱالواو يف قوله 

الختالف النسبة ولكن الواو منعت والقرآن نزل باللسان العريب والواو يف اللسان يف هذا 
لت الباب إذا ذكر األول ومل يذكر يف املعطوف عليه حكم آخر دلت على التشريك فإذا ق

قام زيد وعمرو وفال يريد القائل إذا وقف على هذا من غري قاطع عرضي مثل انقطاع النفس 
بسعلة تطرأ عليه أو شغل يشغله عن متام تلفظه يف مراده فهو للتشريك والبد فيما ذكر 
فالقاطع منعه أن يقول وعمرو وخارج أو يقول وعمرو وأبوه قاعد فهذه الواو واو االبتداء 

او العطف فإذا قال قام زيد وخرج عمرو فهذه واو العطف أعين عطف مجلة على واحلال ال و
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للتشريك يف االسم اإلهلي املذكور   َّ هب ُّٱمجلة ال واو التشريك فلهذا جعلنا الواو يف قوله 
الذي هو املعطوف عليه وكان اإلضمار يف النسبة اليت يقع فيها التغاير فافهم فإنه من دقيق 

 .املعرفة باهلل
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 يف معرفة منزل األعداد املشرفة من احلضرة احملمدية

أ و وووووووو  أاأل  وووووووو  أووووووووو أذا أكح وووووووو  

أ  اوووووووو أووووووووو أال لوووووووو أاللوووووووو  دأ وووووووو   

أ  ووووووووو له دأ وطووووووووودأهول ووووووووو أن ن  ووووووووو 

أ ح ووووووو  أ وطووووووودأ ووووووودأو   ووووووو أطووووووو  

أ لوووووو أ وووووو أح وووووو أوللوووووو أ وووووودأا  و  وووووو 

أوك    وووووووووووو أووووووووووووو أهوووووووووووو  أذجأن ووووووووووووز 

أإلوووو أك أ كوووون أالوووو و أ وووودأ وووون أحطوووو 

أ ان هفوووووووووو أ نا أاألووووووووووو أ  وووووووووو أوخلوووووووووو

أ راووووووووووو   أ لوووووووووووو أن   ووووووووووو أنح لووووووووووو 

أو ن ووووووووووو أ لووووووووووو أالو ووووووووووو   أ  ووووووووووو   

 

أن   ووو أهر  ووودأ ووودأخوووزا  أكطووو ا   

أنوووووووو أك وووووووو أو ووووووو أ  طووووووو  أك اووووووو  

أن  له وووووووودأن وووووووو  أالو وووووووو  أهرن وووووووو  

أه   ووووووو أوووووووو أالوووووووو  أالو كووووووو أنال ووووووو  

أ ح وووووو  أ  وووووو أخلوووووو أطووووووه  أكطوووووونا 

أ  ووووووو ول دأ   ووووووو أ لووووووو أحووووووو أوفووووووو ا  

أإلوووووو أ وووووون أ خ  ووووووجأههوووووو ز أك  وووووو   

أاله وووو أووووو أرهوووو أك كوووو   إلوووو أك أ كوووون أ

أهواوووووووو  أك وووووووونا أنواوووووووو  أكطوووووووو ا  

أه   ووووووووووو أك كووووووووووو  أن   ووووووووووو أكه ووووووووووو  

 

فهرست ما يتضمنه هذا املنزل من العلوم وذلك علم اللوائح وهي مقدمات الذوق 
وهي منزلة عجيبة ال تقبل الغفلة والنسيان وفيه علم دخول التأنيث يف العدد وهو مذكر وفيه 

وجه احلق الذي عندها حىت قادها إىل هذا االعتقاد وهل هلا علم املانية من أين ضلت وما 
عذر مقبول يف ذلك يوم القيامة أم ال وفيه علم الدخول وهو طلب األوتار وملاذا تطلب وملن 
يرجع فضلها وهل املغصوب على نفسه بالقتل هل يرضى بذلك أم ال والية حكمة جعل 

حق املقتول يوم القيامة أم مثل احلوالة يف ذلك للويل وهل إذا عفا الويل عن الدم هل يسقط 
الدين إذا قبلها صاحب احلق مل يبق له رجوع على األول إن أعسر املرجوع إليه عنه بعد 
رضاء صاحب الدين باحلوالة وفيه علم قرار الغيب حىت ال يشهد وملاذا يقر وفيه علم الغيب 

مرتبة صاحبه وفيه علم االعتبار الذي جيب أن يشهد وطلبه لذلك من اهلل وفيه علم العقل و
وفيه علم االنتقال يف األحوال واملقامات وفيه علم الكيفيات والكميات وفيه علم التعايل 
وملاذا يؤدي وإنه خمصوص بأهل البالدة دون األذكياء وفيه علم الصالح والفساد وفيه علم ما 

خذ علم أهل النجوم يترتب على األعمال سواء وقع التكليف أو مل يقع وفيه من أين أ
احلاكمون هبا الواقفون على ما أودع اهلل فيها من األحكام من العلوم اإلهلية وشرفه على سائر 
العلوم وذكر احليوان الذي إذا أكل أعاله أعطى باخلاصية ملن أكله علم النجوم وإذا أكل 

ملغيبة يف األرض وسطه أعطى علم النبات وإذا أكل عجزه وهو ما يلي ذنبه أعطى علم املياه ا
فيعرف إذا أتى أرضا ال ماء فيها على كم ذراع يكون املاء فيها وهذا احليوان حية ليست 
بالكبرية وال بالصغرية ال يوجد إال بأحواز شلب من غرب األندلس وكان قد وقع هبا عندنا 
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ها عبد اهلل بن عبدون الكاتب فقطع رأسها وذنبها بسكني ذي شعبتني يف ضربة واحدة وقسم
ثالث قطع وكانوا ثالثة إخوة فأكل عبد اهلل أعالها فكان يف علم القضاء بالنجوم آية من غري 
مطالعة كتاب أو توقيف إمام وأكل أخوه عبد اجمليد الوسط منها فكان آية يف علم النبات 
وخواصه وتركيباته من غري مطالعة كتاب وال توقيف أخربين ولده املنجنيقي بذلك بقونية 

ألخ الثالث القطعة االخرية اليت تلي الذنب منها فكان آية يف استخراج املياه من وأكل ا
جوف األرض فسبحان من أودع أسراره يف خلقه وفيه علم الفرق يف خرق العوائد بني 

 الكرامة واالستدراج.
ب احلب  وسب اهللوفيه علم السبب الذي أوجب أن حيب العامل احليواين اإلنساين غري

و ن من اهلل فهاإلحسارة وبة واإلحسان والنسبة إىل اهلل أقرب فإنه خملوق على الصوأمران النس
اآلخرة وما  يه علمه وفاملنعم عليه بإجياد عينه مث لكل ما هو فيه فكيف حيب غريه ويفىن في

لشقاء ام من نازهلميتعلق هبا من حني وقوف الناس على اجلسر دون الظلمة إىل أن يدخلوا 
ها هلمة إىل طلبرتفع اا لتمجيع ما يتضمنه هذا املنزل من العلوم قد نبهتك عليه والسعادة فهذا

اإلكثار وطالة ن اإلفلنذكر منها مسألة أو أكثر على قدر ما يتسع الكالم مع االختصار دو
 :فأقول

اعلم أن اهلل ملا خلق األرواح امللكية املهيمة وهم الذين ال علم هلم بغري اهلل ال يعلمون 
 خلق شيئا سواهم وهم الكروبيون املقربون املعتكفون املفردون املأخوذون عن أنفسهم أن اهلل

مبا أشهدهم احلق من جالله اختص منهم املسمى بالعقل األول واألفراد منا على مقامهم 
فجالل اهلل يف قلوب األفراد على مثل ذلك فال يشهدون سوى احلق وهم خارجون عن 

وهو واحد منهم ولكنه يكون مادته من العقل األول الذي هو حكم القطب الذي هو اإلمام 
أول موجود من عامل التدوين والتسطري وهو املوجود اإلبداعي مث بعد ذلك من غري بعدية 
زمان انبعث عن هذا العقل موجود انبعاثي وهو النفس وهو اللوح احملفوظ املكتوب فيه كل 

م اهلل يف خلقه وهو دون القلم الذي هو العقل يف كائن يف هذه الدار إىل يوم القيامة وذلك عل
النورية واملرتبة الضيائية فهو كالزمردة اخلضراء النبعاث اجلوهر اهلبائي الذي يف قوة هذه 
النفس فانبعث عن النفس اجلوهر اهلبائي وهو جوهر مظلم ال نور فيه وجعل اهلل مرتبة الطبيعة 

دة مث مبا أعطى اهلل من وضع األسباب واحلكم ورتب بني النفس واهلباء مرتبة معقولة ال موجو
يف العامل من وجود األنوار والظلم ملا يقتضيه الظاهر والباطن كما جعل االبتداء يف األشياء 
واالنتهاء يف مقاديرها بأجل معلوم وذلك إىل غري هناية فما مث إال ابتداءات وانتهاءات دائمة 

قيقتني كان االبتداء واالنتهاء دائما فالكون جديد دائما من امسيه األول واآلخر فعن تينك احل
فالبقاء السرمدي يف التكوين فأعطى هلذه النفس ملا ذكرناه قوة عملية عن تلك القوة أوجد 
اهلل سبحانه بضرب من التجلي اجلسم الكل صورة يف اجلوهر اهلبائي وما من موجود خلقه 
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جود ال يعرفه السبب فيتكون هذا املوجود عن اهلل عند سبب إال بتجل إهلي خاص لذلك املو
ذلك التجلي اإلهلي والتوجه الرباين عند توجه السبب ال عن السبب ولو ال ذلك مل يكن 

 يف  ىف  ُّٱفلم يكن للسبب غري النفخ   َّ يث ىث ُّٱذلك املوجود وهو قوله سبحانه وتعاىل 
بالكون وهو قوله تعاىل فالطائر إمنا كان لتوجه أمر اهلل عليه  [49ال عمران:] َّ اكيق ىق

باألمر الذي يليق جبالله فلما أوجد هذا اجلسم األول لزمه الشكل إذ  [40النحل:]َّخسُّٱ
كانت األشكال من لوازم األجسام فأول شكل ظهر يف اجلسم الشكل املستدير وهو أفضل 

مبنزلة األلف للحروف يعم مجيع األشكال كما إن حرف األلف يعم  لألشكالاألشكال وهو 
يع احلروف مبروره هواء من الصدر على خمارجه إىل أن جيوز الشفتني فهو يظهر ذوات مج

احلروف يف املخارج فإذا وقف يف الصدر ظهر حرف اهلاء واهلمزة يف أعياهنما عن حرف 
األلف فإذا انتقل من الصدر إىل احللق ووقف يف مراتب معينة يف احللق أظهر يف ذلك الوقوف 

مث العني املهملة مث اخلاء املعجمة مث الغني املعجمة مث القاف املعقودة مث  وجود احلاء املهملة
الكاف وأما القاف اليت هي غري معقودة فهي حرف بني حرفني بني الكاف والقاف املعقودة 
ما هي كاف خالصة وال قاف خالصة وهلذا ينكرها أهل اللسان فأما شيوخنا يف القراءة فإهنم 

مون أهنم هكذا أخذوها عن شيوخهم وشيوخهم عن شيوخهم يف ال يعقدون القاف ويزع
كل ذلك أداء  األداء إىل أن وصلوا إىل العرب أهل ذلك اللسان وهم الصحابة إىل النيب 

وأما العرب الذين لقيناهم ممن بقي على لسانه ما تغري كبين فهم فإين رأيتهم يعقدون القاف 
لى أصحابنا ببالد املغرب ترك عقدها يف وهكذا مجيع العرب فما أدري من أين دخل ع

القرآن وهكذا حديث سائر احلروف إىل آخرها وهو الواو وليس وراء الواو مرتبة حلرف 
يف األجسام حد ينتهي إليه يوقف عنده ألنه تابع للعدد والعدد يف نفسه  لألشكالأصال وليس 

ومن املثلث املتساوي غري متناه فكذلك األشكال فأول شكل ظهر بعد االستدارة املثلث 
األضالع والزوايا متشي األشكال يف اجملسمات إىل غري هناية وأفضل األشكال وأحكمها 
املسدس وكلما اتسع اجلسم وعظم قبل الكثري من األشكال مث أمسك اهلل الصورة اجلسمية يف 

ن هنالك مرتبتها اهلباء مبا أعطته الطبيعة من مرتبتها اليت جعلناها بني النفس واهلباء ولو مل يك
ملا ظهر اجلسم يف هذا اجلوهر وال كان له فيه ثبوت فكانت الطبيعة للنفس كاآللة للصانع 
اليت يفتح هبا الصور الصناعية يف املواد فظهر اجلسم الكل يف هذا اجلوهر عن النفس بآلة 

ودة واليبوسة احلرارة وظهرت احلياة فيه مبصاحبة احلرارة الرطوبة وثبتت صورته يف اهلباء بالرب
وجعله أعين هذا اجلسم الكري على هيئة السرير وخلق له محلة أربعة بالفعل ما دامت الدنيا 
وأربعة أخر بالقوة جيمع بني هؤالء األربعة واألربعة اآلخر يوم القيامة فيكون اجملموع مثانية 

ميع ما حيوي ومساه العرش وجعله معدن الرمحة فاستوى عليه بامسه الرمحن وجعله حميطا جب
ر األينية الظرفية املكانية وكان مرتبة ما عليه من امللك متحيزا يقبل االتصال واالنفصال وعمّ 
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فوقه بينه وبني العماء الذي ما فوقه هواء وما حتته هواء وهو لالسم الرب واهلل هو االسم 
 العرش فهي أول اجلامع املهيمن على مجيع األمساء اإلهلية فصفته املهيمنية وتوحدت الكلمة يف

 املوجودات اليت قبلها عامل األجسام.
أل ر اخلمّ علذي افإن جوهر هذا اهلباء هو  مث أوجد جسما آخر يف جوهر هذا اهلباء

ا إمنا قلنا هذول هلا لقابافكل ما ظهر من الصور املتحيزة اجلسمية واجلسمانية فهذا اجلوهر هو 
بلها قهلباء ايف  ذلك وإمنا هو صورة أخرىلئال يتخيل أن الكرسي صورة يف العرش وليس ك

سيا خر كرد اآلكما قبل صورة العرش على حد واحد ولكن بنسب خمتلفة فسمى هذا املوجو
صفة إىل يف ال رمحةودىل إليه القدمني من العرش فانفلقت الرمحة انفالق احلب فتنوعت ال

ظهور هذه بطلقة ة املالرمحزت ية املقيدة وهي القدم الواحدة ومتإطالق وتقييد فظهرت الرمح
 يفهلا انقسام   يظهريت ملالقدم األخرى فظهر يف هذه القدم انقسام الكلمة الواحدة العرشية ال

باحة ندب وإوجوب العرش إىل خرب وحكم وانقسم احلكم إىل أمر وهني وانقسم األمر إىل و
تقرير وستفهام امن  وانقسم النهي إىل حظر وكراهة وانقسم اخلرب إىل هذه األقسام وزيادة

فصيل تظهر فودعاء وإنكار وقصص وتعليم فتنوعت األلسن وظهرت املالحن يف الكرسي 
ع ومن السما م منالنغمات اليت كانت جمملة يف العرش فهو أول طرب ظهر يف عامل األجسا

 هنالك سرى يف عامل األفالك والسموات واألركان واملولدات.
فلكيا  ستديراله مديرا دون الكرسي يف الرتبة وجعمث أوجد احلق أيضا جسما آخر مست

سم مل نها بامدار غري مكوكب قدر فيه سبحانه أثىن عشر تقديرا مقادير معينة مسي كل مق
ة من ا ثالثمنه يسم به اآلخر وهي املعروفة بالربوج وأظهر منها سلطان الطبيعة فجعل

املكان  ة ولكناحدعلى طبيعة و اجتماع احلرارة واليبوسة وجعل أحكامها خمتلفة وإن كانت
ة واحدة ى طبيعي علهاملعني من هذا الفلك ملا اختلف اختلفت أحكامها من ذلك الوجه ومبا 

ا ظهر ه وهلذن وجمن احلر واليبس اتفقت أحكامها فتعمل باالتفاق من وجه وباالختالف م
عندنا هنا  عتادةملر اعنها الكون والفساد والتغيري واالستحاالت ولست أعين بالفساد الشرو
التفاحة  ا تأكلل كموإمنا أعين بالفساد زوال نظم خمصوص يقال فيه فسد ذلك النظام أي زا

ى رة أخرر صوأو تشقها بالسكني إىل أقسام فقد فسد نظامها فذهبت تلك الصورة بظهو
 .التكوين هو عرشها وفيها وعن هذا الفلك يتكون مجيع ما يف اجلنة وعنه يكون الشهوة ألهل

مث إن اهلل تعاىل أوجد يف جوف هذا الفلك األطلس الذي هو حمل هلذه الطبائع اليت 
هي آلة النفس العملية فلكا آخر يف جوهر اهلباء كما ذكرنا وبالتجلي اإلهلي كما ذكرنا إذ ال 
يكون التكوين اإلله سبحانه وهذا الفلك هو فلك الكواكب الثابتة واملنازل اليت يقدر هبا 

ربوج املقدرة يف األطلس إذ كان األطلس متشابه األجزاء وهي مثانية وعشرون منزلة تقسيم ال
 :وهي
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اجلبهة والطرف وثرة النطح والبطني والثريا والدبران واهلنعة واهلقعة والذراع والن
ة نعائم والبلدلة والالشوووالزبرة والصرفة والعوا والسماك والغفر والزبايا واإلكليل والقلب 

 الرشا.وملؤخر افرع بح وسعد بلع وسعد السعود وسعد األخبية والفرع املقدم والوسعد الذا
الثور حلمل وهي اوفهذه مثان وعشرون منزلة معروفة مسماة حيكم هلا بطبائع الربوج 

 احلوت.لدلو وي واواجلوزاء والسرطان واألسد والسنبلة وامليزان والعقرب والقوس واجلد
جعل ربوج وك الك املنازل قطع يف الفلك األطلس فلوهلذا الفلك املكوكب أعين فل

واكبه سباحة مجيع كله ولكل تقدير يف فلك الربوج منزلتني وثلث من املنازل املذكورة وملناز
م مصر أهنا ن أهراكر عذيف أفالك هلا بطيئة ال حيس هبا البصر إال بعد آالف من السنني كما 

 أوجد مثتمائة  وسوحنن يف سنة أربع وثالثني والنسر يف األسد وهو اليوم يف اجلدي بنيت
ان هلا لهذا كبت فعلى سطح هذا الفلك املكوكب اجلنة مبا فيها بطالع األسد وهو برج ثا

بأمور على  نعتوهاواها الدوام فإن أصحاب هذا الفن قد مسوا هذه الربوج باألمساء اليت ذكرن
املنقلب وذا ثابت وا الهتا فعرفوا منهحسب ما أطلعهم اهلل عليه من آثارها العجيبة يف حركا

ا ينتهي إىل قة إمنحلقياجلسدين وغري ذلك وإىل الفلك األطلس ينتهي علم أهل اإلرصاد وعلى ا
دها ف عدالكوكب فإن حركات الكواكب والكواكب تعني أفالكها ولو ال ذلك ما عر

كب ك لكواأفال وأما الفلك األطلس فما استدلوا عليه من حيث أدركوه حسا كما أدركوا
 ال حسا وه عقالأثبتفوإمنا علموا إن هذه األفالك ال تقطع إال يف أمر وجودي فلكي مثلها 

أقصى  ركةحبومسوه أطلس لكونه ال كوكب فيه يعينه للحس ويبطل عليهم هذا الدليل 
د ب الرصا صاحيعندهم أصال فما يدريك  شيءاألفالك فإن حركتها موجودة وال تقطع يف 

ألطلس لفلك اافوق  واحلكماء مل مينعوا أن يكون شيءلفلك املكوكب يقطع يف ال لعل هذا ا
هم م اجلواز عنديف حك ل هيأفالك أخر إال أن الراصد مل يبلغ إليها ألنه ما مث ما يدل عليها ب

تهاء ن االنبد ملكن قالوا إن كان هنالك فلك فالبد أن يكون له نفس وعقل ومع ذلك ال
ما نازعونا كوين وب التاخلالف بيننا وبني احلكماء من الفالسفة يف ترتيومن هذا الفلك وقع 

 فيما فوق األطلس الذي هو الكرسي والعرش وقالوا باجلواز فيه.
فترتيب األمر عندنا بعد الفلك املكوكب ومل يكن مكوكبا عند خلقه وإمنا ظهرت 

كرناه من هذه األفالك الكواكب بعد هذا فيه ويف غريه من السموات فيها كانت حركة ما ذ
املوجودة األربعة اليت كملت فيها الطبيعة وظهر سلطاهنا حسا بعد ما كان معقوال فإن املعاين 
هي أصل األشياء فهي يف أنفسها معان معقولة غيبية مث تظهر يف حضرة احلس حمسوسة ويف 

قبل األلوان حضرة اخليال متخيلة وهي هي إال أهنا تنقلب يف كل حضرة حبسبها كاحلرباء ت
اليت تكون عليها فأول ما أوجد األرض وهي هناية اخلأل وهو أقصى الكثائف والظلم وهو 
نازل إىل اآلن دائما واخلأل ال هناية له فإنه امتداد متوهم ال يف جسم فالعامل كله بأسره نازل 
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يكون أبدا يف طلب املركز وهذا الطلب طلب معرفة ومركزه هو الذي يستقر عليه أمره فال 
له بعد ذلك طلب وهذا غري كائن فنزوله للطلب دائم مستمر وهو املعرب عنه بطلب احلق 
فاحلق هو مطلوبه وأثر فيه هذا الطلب التجلي الذي حصل له تعشق به فهو يطلبه حبركة 
عشقية وهكذا سائر املتحركات إمنا حركتها احملبة والعشق ال يصح إال هذا ومن ال يعشق 

املنعوت باجلمال واجلمال معشوق لذاته ولو ال ما جتلى سبحانه يف صورة ذلك التجلي وهو 
اجلمال ملا ظهر العامل فكان خروج العامل إىل الوجود بذلك العشق صل حركته عشقية 
واستمر احلال فحركة العامل دائمة ال هناية هلا ولو كان مث أمر ينتهي إليه يسمى املركز يكون 

عضه على بعض بالضرورة وبطلت احلركة فبطل اإلمداد فادى ذلك إليه النهاية لسكن العامل ب
إىل فناء العامل وذهاب عينه واألمر على خالف هذا وإمنا الناس وأكثر اخللق ال يشعرون 
حبركة العامل وألنه بكله متحرك فيبقى الترتيب املشهود من البعد والقرب على حاله فلهذا 

مث أوجد ركن املاء وهو كان املوجود األول من  الشهود يتخيلون سكون األرض حول املركز
األركان وإمنا ذكرنا األرض مقدمة من أجل السفل واملاء كان أول العناصر فما كثف منه 
كان أرضا وما سخف منه كان هواء مث ما سخف منه كان نارا وهو كرة األثري فأصل 

هذا الفن لكن مستندنا العناصر عندنا املاء ووافقنا على ذلك بعض الناس من النظار يف 
الكشف فيما ندعيه من هذا وغريه من العلوم وقد تكون تلك العلوم مما تدرك بالنظر الفكري 
فمن أصاب يف نظره وافق أهل الكشف ومن أخطأ يف نظره خالف أهل الكشف واحلكماء 
يف هذه املسألة على ستة مذاهب مخسة منها خطأ والواحد منها صواب وهو الذي وافق 

ف والتعريف اإلهلي ألهل خطابه من ملك ونيب وويل وكان وجود هذه العناصر بربج الكش
السرطان وما من برج إال وقد جعل له اهلل مدة يف الوالية معلومة مع املشاركة لغريه يف مدته 
فلجميعها مدة معلومة عندنا نسميها أعين اجلملة عمر العامل فإذا انتهت املدد عاد األمر ابتداء 

له من الدوام فال عدم يلحقه أبدا من حيث جوهره وال يبقى صورة أبدا زمانني على حا
فاخللق ال يزال واألعيان قابلة للخلع عنها وعليها فالعامل يف كل نفس من حيث الصورة يف 
خلق جديد ال تكرار فيه فلو شاهدته لرأيت أمرا عظيما يهولك منظره ويورثك خوفا على 

اهلل أهل الكشف بالعلم لتاهوا خوفا فلما حصلت العناصر وهي  جوهر ذاتك ولو ال ما يؤيد
األركان األربعة حمال مهيئا أنوثيا لقبول التناسل والوالدة وظهرت االحتراقات من عنصر النار 
يف رطوبات اهلواء واملاء صعد منها دخان يطلب األعظم الذي هو الفلك األعلى األقصى 

ىل الفلك األعلى فعاد ذلك الدخان يتموج بعضه يف فوجد فلك الكواكب مينعه من الرقي إ
الشرر من كرة األثري يف ذلك  رتقه بسبع مساوات مث إنه تتطاير بعض متراكم فريق ففتق اهلل

الدخان فقبلت من السموات ومن الفلك املكوكب أماكن فيها رطوبات طبيعية فتعلقت هبا 
ت فحدثت الكواكب فأضاء اجلو كما تلك الشرر فانقدت تلك األماكن ملا فيها من الرطوبا
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البيت بالسراج أال ترى القادح للزناد يعلق الشرر احلراق مبا فيه من الرطوبة فيتقد  يءيض
به العامل وتبصر به  يءيض [16نوح:] َّ رب يئ ىئ ُّٱفيكون منه املصباح وهلذا قال تعاىل 

شمس واألرض األشياء اليت كان يسترها الظالم فحدث الليل والنهار حبدوث كوكب ال
فالليل ظلمة األرض احلجابية عن انبساط نور الشمس والكواكب عندنا كلها مستنرية ال 
تستمد من الشمس كما يراه بعضهم والقمر على أصله ال نور له البتة قد حما اهلل نوره وذلك 
النور الذي ينسب إليه هو ما يتعلق به البصر من الشمس يف مرآة القمر على حسب مواجهة 

 بصار منه فالقمر جملى الشمس وليس فيه من نور الشمس ال قليل وال كثري.األ
مث إن اهلل رتب يف كل فلك ومساء عاملا من جنس طبيعة ذلك الفلك مساهم مالئكة 
على مقامات فطرهم اهلل عليها من التسبيح والتهليل وكل ثناء على اهلل تعاىل وجعل منهم 

امل العناصر من املولدات وهي ثالثة عوامل طبيعية مالئكة مسخرين ملصاحل ما خيلقه يف ع
ويسرى يف كل عامل مولد من هذه الثالثة من النفس الكلية صاحبة اآلالت أرواح هي نفوس 
هذه املولدات هبا تعلم خالقها ومنشئها وهبا سرت احلياة فيها كلها وهبا خاطبها احلق وكلفها 

ه فما بطنت حياته مسي مجادا ونباتا وهو رسول احلق إليها وداع كل شخص منه إىل رب
وانفصل هذان املولدان ومتيزا بالنمو والغذاء فقيل يف النامي منه نبات ويف غري النامي مجاد وما 
ظهرت حياته وحسه مسي حيوانا والكل قد عمته احلياة فنطق بالثناء على خالقه من حيث ال 

يبق رطب وال يابس وال حار وال  نسمع وعلمهم اهلل األمور بالفطرة من حيث ال نعلم فلم
بارد وال مجاد وال نبات وال حيوان إال وهو مسبح هلل تعاىل بلسان خاص بذلك اجلنس 
وخلق اجلان من هلب النار واإلنسان مما قيل لنا ونفخ األرواح يف الكل وقدر األقوات اليت 

 مم خم حم ُّٱهلوائي هي األغذية هلذه املولدات من اإلنس واجلن واحليوان البحري والربي وا
مبا أودع اهلل يف حركات هذه الكواكب واقتراناهتا وهبوطها  [12فصلت:]َّ  جنيم ىم

وصعودها يف بيوت حنوسها وسعودها وعن حركاهتا وحركات ما فوقها من األفالك حدثت 
املولدات وعن حركات األفالك األربعة حدثت األركان وهذا خالف ما ذهب إليه غري أهل 

مني يف هذا الشأن فأودع اهلل يف خزائن هذه الكواكب اليت يف األفالك الكشف من املتكل
علوم ما يكون من اآلثار يف العامل العنصري من التقليب والتغيري فهي أسرار إهلية قد جعل اهلل 
هلا أهال يعرفون ذلك ولكن ال على العلم بل على التقريب واألمر يف نفسه صحيح غري إن 

ن قد ال يستويف النظر حقه ألمر فإنه من غفلة أو غلط يف عدد الناظر من أهل هذا الشأ
ومقدار مل يشعر بذلك فيحكم فيخطئ فوقع اخلطاء من نظره ال من نفس األمر وقد يوافق 
النظر العلم فيقع ما يقوله ولكن ما هو على بصرية فيه من حيث تعيني مسألة بعينها وهذا 

من النبوات فكان أول من شرع يف تعليم الناس  العلم ال تفي األعمار بإدراكه فيعلم أصله
عن اهلل فأعلمه ما أوحى يف كل مساء وما جعل يف حركة كل  هذا العلم إدريس 
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كوكب وبني له اقترانات الكواكب ومقادير االقترانات وما حيدث عنها من األمور املختلفة 
كون القرآن واحدا حبسب األقاليم وأمزجة القوابل ومساقط نطفه يف أشخاص احليوان في

ويكون أثره يف العامل العنصري خمتلفا حبسب اإلقليم وما يعطيه طبيعته فشروطه كثرية يعلمها 
أهل ذلك الشأن فلما أعطتهم األنبياء املوازين وعلمتهم املقادير علموا ما حيدث اهلل من 

يه إىل نفوسهم األمور والشؤون يف الزمان البعيد وعن الزمان البعيد الذي لو وكلهم اهلل ف
باحلكم املعتاد حىت يتكرر ذلك عليهم تكرار يوجب القطع عادة ورب أمر ال يظهر تكراره 
الذي يوجب القطع الظين به إال بعد آالف من السنني فهذا كان سبب التعريف اإلهلي على 
 السنة األنبياء عليهم السالم فأعلمت الناس مبا أوحى اهلل إليها ما أمن اهلل عليها هذه

  ٰى  ُّٱاملنكرون هذا العلم قوله تعاىل  الكواكب املسخرة من احلوادث ولو عرف اجلهال
ملا قالوا شيئا مما قالوه فما علموا تسخريها وإهنا كما قال تعاىل  [12النحل:] َّ ميزي ري

كما سخر الرياح  [32الزخرف:] َّ جفمغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض ُّٱ
املسخرات من الكواكب واألفالك  والبحار والفلك هكذا سخر الكواكب وهل يف هذه

إال أهل  والرياح والبحار والدواب وكل مسخر عامل مبا هو له مسخر أم ال هذا ال يعرفه
 طريقنا خاصة.
نهاه مار فالقشريي أن رجال رأى شخصا راكبا على محار وهو يضرب رأس احل حكى

 عرف ما يالف عن ذلك فقال له احلمار دعه فإنه على رأسه يضرب فمن عرف اجلزاء كي
هذا القدر كالم ول السخر له وقد رأينا من مثل هذا كثريا من اجلمادات واحليوانات وقد طا
  اك﴿لعلوم ل من املنزكاف يف معرفة ترتيب العامل الذي هو أحد أقسام ما حيتوي عليه هذا ا

 .﴾مل يك ىك مك لك
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يف معرفة منزل ثناء تسوية الطينة اإلنسية يف املقام األعلى من 

 ضرة احملمديةاحل

أ  ووووووووووووز أك  وووووووووووو أالخلوووووووووووو أالوطوووووووووووون 

أنالأ   ووووووووو أإلووووووووو أوووووووووو أحووووووووو جأو ووووووووو 

أ ووووووووو  أخوووووووووو أال  ووووووووو  أك ووووووووو  أ  ووووووووو 

أطوووووووووووووووووول و    أنرووووووووووووووووووو أكووووووووووووووووووو ود

أنرووووووووو أ لوووووووو أال ووووووووو أك  وووووووونألطوووووووو 

أن   فووووووووووو أال زالووووووووووو أ ووووووووووودأطووووووووووو    

أن ووووووووووو نز أال فووووووووووونجأه  ووووووووووو أحووووووووووو 

 

أ لووووووووو أ وووووووووو أالوطووووووووون أه لطووووووووونا  

أن ووووووو  أهووووووو أال طووووووونجأوووووووو أالطوووووووو  

أهووووووووووووو أ    وووووووووووو أورو وووووووووووو أال  وووووووووووو  

أ خووووووووو  أوووووووووو أ خووووووووو  كرووووووووو  أه ووووووووو أ

أإل وووووووووووووووووودأهو زلوووووووووووووووووو أال ووووووووووووووووووو  

أالأ لوووووووووونأ وووووووووون أو زلوووووووووو أالطوووووووووو   

أنخ وووووو أح وووووو أال ووووووونيأ لوووووو أح وووووو  

 

 ل اهللبه جال "، فأتى بأفعل فكل افعل من كذا املنعوت"اهلل أعلى وأجل :قال 
رعون دعاه فاما  فسببه مشاركة الدعوى يف تلك الصفة لكن منها حممود ومذموم فاملذموم

 مج ُّٱ [64يوسف:] َّ مه جه ين ُّٱاىل عن نفسه واحملمود مثل قوله تع
 م منهمفسه أرحفأتى بأفعل وأثىن على الرمحاء من عباده بأن جعل ن [14املؤمنون:]َّجح

 يفجد الكربياء ا وأوهبوا خبلقه وأما تقريره العام فإن الرمحة منهم حقيقة أوجدها فيهم فترامح
لنا فاهلل قعل من أف و املقصود بهاإلنسان بالصورة فتكرب به فإن قلت إذا ورد أفعل فليس ه

إلنسان ملا اوهو هنا افعل من بال شك وكذلك يف حق  [14املؤمنون:] َّجح مجُّٱيقول 
ه خلقه فكل موجود فهو على التقومي الذي يعطي [50طه:] َّ مت هب مب  هئ  ُّٱقال تعاىل 

من كل  قه عليه أفضلأي التقومي الذي خل [4]التني: َّ رب يئ ىئ ُّٱوقال يف اإلنسان إنه خلقه 
ورته فإن ص على اهلل تقومي وما صحت له هذه الصفة اليت فضل هبا على غريه إال بكونه خلقه

قول قلنا اهلل ي لتغيريبل اقلت فهذا التغيري الذي يطرأ على اإلنسان يف نفسه وصورة احلق ال تق
لى يف "يتج :"فرغ ربك" وقال :وقال  [31الرمحن:] َّ رن مم ام يل ُّٱيف هذا املقام 

عرفوهنا فقد ياليت  المةصورة" مث يتحول عند إنكارهم إىل الصورة اليت عرفوه فيها بالع أدىن
تجليات يف لكن اليل وأضاف إىل نفسه هذا املقام وهو العلي عن مقام التغيري بذاته والتبد

ن قام وإذا كاذا املهبسمى املظاهر اإلهلية على قدر العقائد اليت حتدث للمخلوقني مع اآلنات ت
هلل علوا عاىل اتمهي مر على ما ذكرناه وكذلك هو فيصح ما ذكرناه ويرتفع االعتراض الواأل

 كبريا.
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ا للمسمى رمة من احلومما يتضمن هذا املنزل من العلوم علم أمساء األمساء وأن هلا م
موصوف  لذي هو ابأمسائها فاحلروف املرقومة يف الصحف أعيان كالم يفهم منها كالم اهلل

ذلك  وض يف اخلرجع ذلك الوصف علم آخر اختلف الناس فيه وال حاجة لنا يفبه وملاذا ي
ذي ال الم الالك فاحلق سبحانه من كونه متكلما يذكر نفسه بأمسائه حبسب ما ينسب إليه

سم الذي عرب االة التكليف نسبته ولتلك األمساء أمساء عندنا يف لغة كل متكلم فيسمى بلغ
نج كربطور ن الفربلساهلل وبالفارسية خداي وباحلبشية واق ومسي به نفسه من كونه متكلما ا

ائفة  كل طيفظمة وهكذا بكل لسان فهذه أمساء تلك األمساء وتعددت لتعدد النسب فهي مع
نا ط أيديهو خمن حيث ما تدل عليه وهلذا هنينا عن السفر باملصحف إىل أرض العدو و

قع وة ملا لداللوزاج فلو ال هذه اأوراق مرقومة بأيدي احملدثات مبداد مركب من عفص 
رف الشرع عة ويف لعادالتعظيم هلا وال احلقارة وهلذا يقال كالم قبيح وكالم حسن يف عرف ا

ه  يدركالريف شوأمثال ذلك وسببه مدلول هذه األلفاظ يف االصطالح والوضع وهذا علم 
التنزيه  ذا وقعء فإااألمر عليه فليس بأيدينا سوى أمساء األمس سوى أهل الكشف على ما هو

جه ه إذ كان الوا الوجسيم ألمساء األمساء فتنزيه العبد الكامل أوىل باحلرمة ألجل الصورة وال
 اتهذ شيءل كوجه وأشرف ما يف ظاهر اإلنسان لكونه حضرة مجيع القوي الباطنة والظاهرة 

ق الوجه "ات :على رجل وهو يضرب وجه غالم له فقال له رسول اهلل  مر رسول اهلل 
هي اجلهة هات فن اجلوهو حمل اإلقبال على اهلل دون غريه م فإن اهلل خلق آدم على صورته"

 العظمى.
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 يف معرفة منزل الذكر من العامل العلوي يف احلضرة احملمدية

أز ووووو أالو ووووو   أوووووو أز ووووو أال    ووووو  

أ لل طووووووووون أ لووووووووون ألووووووووو يأ اوووووووووه   

أحفووووووووو   أالحووووووووو أالأ خوووووووووو أوووووووووو ا ك  

أ  نووووووووووو أطوووووووووونا  أ وووووووووو   ا أهناطوووووووووو

أ ووووووووزجأاألكوووووووو ه أ وووووووو أ وووووووو أواوووووووو    

أإو وووووووووو ل  ألوووووووووو يأإ ووووووووووو الأل لو وووووووووو 

أإ أال  ووووووووووو جأنإ أحففووووووووووو أ طوووووووووووه   

أإ أرلووووووو أ ووووووو أ  ووووووو أكنأرلووووووو أالأ  ووووووو 

أأل ووووووووووو ألوووووووووووو يأ و وووووووووووو   أو وووووووووووو    

 

أنز ووووو أ ن ووووو أوووووو أز ووووو أالطوووووونا  

أ لوووووووووو أال ووووووووووونيأألطووووووووووه  أنآ وووووووووو  

أأل أإ  اك وووووووووووووو أللوووووووووووووووذا أه لوووووووووووووووذا 

أهوووووووووو أ ووووووووو ا أوووووووووو أك وووووووووا أنآ ووووووووو  

أاوووووووو   ووووووودأ  ووووووو أ  ووووووو   أوكووووووو أالك 

أهوووووووووووور أذلوووووووووووو أو هوووووووووووون أهرنروووووووووووو  

أإلوووووووووووووو أك أناحوووووووووووووو أكنال أ وووووووووووووووا 

ألكوووووووووووووووون   أهوووووووووووووووو  أآال أنلووووووووووووووووذا 

أن ووووووووودأالو هووووووووو أ   ووووووووو أه لطووووووووو   ا 

 

 لنشأة الدنياهذه ا ه يفلاعلم أن الصفات اليت جبل عليها اإلنسان ال تتبدل فإهنا ذاتية 
لقهر اطلب و غلظةواملزاج اخلاص من اجلنب والشح واحلسد واحلرص والنميمة والتكرب وال

إن صرفت فشروعا مكما وأمثال هذا وملا مل يتجه تبدهلا بني اهلل هلا مصارف صرفها إليها ح
عه من ا تتوقم ملإليها أحكام هذه الصفات سعدت ونالت الدرجات فجبنت عن إتيان احملار

ت بني وسع املضرة وشحت بدينها وحسدت منفق املال وطالب العلم وحرصت على اخلري
 ح وتكربت باهللة الريلطيبل اخلري فنمت به كما تنم الروضة مبا فيها من األزهار االناس بإيصا

 ضاة اهلل مريفن ذلك لم أعلى من تكرب على أمر اهلل وأغلظت القول والفعل يف املواطن اليت تع
 فتها يفوصر احلق وقاواه فلم تزل هذه النفس عن صفاهتا ءوطلبت القهر على من ناو

ه الطبع فال يساعد مبا ها عليها رهبا ومالئكته ورسله فالشرع ما جاء إالاملصارف اليت حيمد
تبيني بلصفات ذه اهأدري من أين ينال اإلنسان املشقة وما حجر عليه ما يقتضيه طبعه من 
روه فلو أن واملك ليهماملصارف فما هلك الناس إال بسلطان األغراض فإنه الذي أدخل األمل ع

أريد أن ال  يد قالا ترا أراده له خالقه الستراح قيل أليب يزيد ماإلنسان يصرف غرضه إىل م
ريد بعباده يه فما بحانأريد أي اجعلين مريد الكل ما تريد حىت ال يكون إال ما يريد احلق س

رب الصحيح يف اخل ورد إال اليسر وال يريد هبم العسر ويريد هلم اخلري وليس إليه الشر كما
 ل.األص وإن كان الكل من عند اهلل حبكم ليس إليكواخلري كله يف يديك والشر 

ومما يتضمن هذا املنزل علم ما أراد اهلل من اإلنسان أن يشتغل به يف حال اعتباره 
وتفكره ملا يؤديه ذلك النظر إليه من املعرفة خبالقه ال بربه فإنه لكل اسم من أمساء اهلل يف العامل 
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يل عليه ومن هنا تعلم أن األرض خلقت من دليل خاص ال يدل على غريه من حيث هو دل
متوج املاء حىت أزبد فكان ذلك الزبد عني األرض ألنه انتقل من املائية إىل الزبدية ويف الزبد 
يكون األرض وهذا هو السبب يف اختراق الصاحلني هلا وجلوس امليت يف قربه مع ردم 

وحكم الزبد حكم املاء األرض عليه وحكم كل ما خلق منها حكمها وحكمها حكم الزبد 
واملاء يقبل اخلرق وحترك األشياء فيه فيجري حكم هذا األصل يف مجيع ما وجد عنه سواء 
كثف كاألرض أو سخف كاهلواء والنار لكن النار للماء مبنزلة ولد الولد واألرض للماء 

ر جد من جهة مبنزلة الولد واهلواء والزبد للماء مبنزلة أوالد الصلب فاملاء هلما أب وهو للنا
اهلواء ولألرض جد من جهة الزبد فبني خلق آدم واملاء وجود التراب الزبد فهو ولد الولد من 
حيث كثافته وكذلك مبا فيه من النار ومبا فيه من اهلواء هو ولد الولد وأما خلق حواء فبينها 

هم أقرب إىل وبني األصل ثالثة آدم والتراب والزبد فهي أبعد من األصل وأما خلق بىن آدم ف
األصل من آدم فإهنم خملوقون من املاء فهم من املاء مثل الزبد فهم أوالد املاء لصلبه والزبد أخ 
لبين آدم وهو جد آلدم وأب لألرض فبنو آدم أعمام لألرض فتكون منزلة آدم من بنيه منزلة 

ولد ابن أخيهم ابن األخ من عم أبيه ويكون بنو آدم من آدم مبنزلة عم أبيه فهم أوالده وهو 
فهم يف اإلسناد من هذا الوجه أقرب إىل السبب األول وهو اجلد األعلى إال مبا يف آدم من 
املاء الذي صار به التراب طينا ففيه إحلاق بولد الصلب مبنزلة من نكح امرأة وهي حامل من 

 غريه فسقى زرع غريه فله فيه مبا حصل له من ذلك السقي نصيب.
 مريم عليه السالمبيان خلق عيسى ابن 

فبينه وبني املاء أمه وحواء وآدم واألرض والزبد إال من وجه  وأما خلق عيسى 
 زث رث يت ُّٱآخر فهو يشبهنا وقليل من يعثر عليه وقد نبه اهلل على ما أومأنا إليه بقوله 

ملا أراد اهلل فسرت اللذة بالنظر إليه بعد ما استعاذت منه وعرفها أنه رسول  [17مرمي:] َّمث
احلق ليهب هلا غالما زكيا فتأهبت لقبول الولد فسرت فيها لذة النكاح مبجرد النظر فنزل 
املاء منها إىل الرحم فتكون جسم عيسى من ذلك املاء املتولد عن النفخ املوجب للذة فيها 

وذلك ليس  شيءفهو من ماء أمه وينكر ذلك الطبيعيون ويقولون إنه ال يتكون من ماء املرأة 
 و عندنا إن اإلنسان يتكون من ماء الرجل ومن ماء املرأة وقد ثبت عن النيب بصحيح وه

إذا عال ماء الرجل ماء املرأة أذكرا وإذا عال ماء املرأة ماء " :الذي ال ينطق عن اهلوى أنه قال
ويف رواية سبق بدل عال فقد جاء بالضمري املثىن يف أذكرا وأنثا وقد قلنا يف  "،الرجل أنثا
كاح لنا يف هذا الفصل إن املرأة والرجل إذا مل يسبق أحدمها صاحبه يف إنزال املاء كتاب الن

وأنزال معا حبيث أن خيتلطا وال يعلو أحد املاءين على اآلخر فإنه من أجل تلك احلالة إذا 
وقعت على تلك الصورة خيلق اهلل اخلنثى فيجمع بني الذكورة واألنوثة فإن كانا على السواء 

هات واالعتدال من غري احنراف ماء من أحدمها كان اخلنثى حييض من فرجه من مجيع اجل
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وميين من ذكره فيعطي الولد ويقبل الولد ممن ينكحه وقد روى أنه رؤي رجل ومعه ولدان 
ومل يبلغ مبلغ العلو على  أحدمها من صلبه واآلخر من بطنه وإن احنرف املاء عن االعتدال

العلو فإن كان ماء املرأة حاض اخلنثى ومل مين وإن كان ماء اآلخر كان احلكم للمنحرف إىل 
الرجل أمىن ومل حيض فسبحان القدير اخلالق العليم وهذا من أعجب الربازخ يف احليوان ذلك 

 .[12الطالق:] َّ  هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي  مي  ُّٱ
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يف معرفة منزل ذهاب العامل األعلى ووجود العامل األسفل من 

 مدية واملوسوية والعيسويةاحلضرة احمل

أو ووووووووووووووووووووزجأ لفوووووووووووووووووووو  أالح وووووووووووووووووووو 

أ وووووووووووووووواأ كوووووووووووووووو أكولووووووووووووووووجأووووووووووووووووو 

أنالووووووووووووووز أنكوووووووووووووو أكولووووووووووووووجأووووووووووووووو 

أووووووووووووووووووووو أالذأهوووووووووووووووووووو  أاح ووووووووووووووووووووو 

أ ووووووووووووووووودأكوووووووووووووووووجأوووووووووووووووووو أ طووووووووووووووووورل 

أروووووووووووووووو أر ووووووووووووووووجأذاأ وووووووووووووووودأولووووووووووووووووج

أ وووووووووووودأولووووووووووووجأ ووووووووووووذاأ وووووووووووو أكخوووووووووووود

أكوووووووووووووووو أووووووووووووووووو أله وووووووووووووووو أ  لوووووووووووووووو 

أنوووووووووووووووو أ لووووووووووووووو أ وووووووووووووووويأ ووووووووووووووو  

أ

أو وووووووووووووووووووزجأوووووووووووووووووووو أكووووووووووووووووووو  أ  هأ 

أإ أ ووووووووووووووووووو  أالهووووووووووووووووووو  أخووووووووووووووووووو ه

أإ أ وووووووووووووووووووو  أالهوووووووووووووووووووو  أنلوووووووووووووووووووو 

أنووووووووووووووووووووووو أكلوووووووووووووووووووووو أ  وووووووووووووووووووووو  ه

أ هووووووووووووووو أكووووووووووووووجأ وووووووووووووو  أن وووووووووووووو

أهوووووووووووووووور أووووووووووووووووو أك لوووووووووووووووو أحوووووووووووووووو 

أ و ووووووووووووووووودأال وووووووووووووووووونيأنالو ووووووووووووووووو 

أ ووووووووووووودأهحووووووووووووو  أنطووووووووووووو أالل ووووووووووووو 

أ  وووووووووووووو أال ووووووووووووووا أووووووووووووووو أحوووووووووووووو ه

أ

اعلم أن الغيب ظرف لعامل الشهادة وعامل الشهادة هنا كل موجود سوى اهلل تعاىل مما 
وجد ومل يوجد أو وجد مث رد إىل الغيب كالصور واألعراض وهو مشهود هلل تعاىل وهلذا قلنا 

يزال احلق سبحانه خيرج العامل من الغيب شيئا بعد شيء إىل ما ال  إنه عامل الشهادة وال
يتناهى عددا من أشخاص األجناس واألنواع ومنها ما يرده إىل غيبة ومنها ما ال يرده أبدا 
فالذي ال يرده أبدا إىل الغيب كل ذات قائمة بنفسها وليس إال اجلواهر خاصة وكل ما عدا 

لكونية واللونية فإهنا ترد إىل الغيب ويربز أمثاهلا واهلل خيرجها اجلواهر من األجسام واألعراض ا
واألشياء يف الغيب ال  [105التوبة:] َّ  مظ حط مض ُّٱأنفسها فهو  من الغيب إىل شهادهتا

كمية هلا إذ الكمية تقتضي احلصر فيقال كم كذا وكذا وهذا ال ينطلق عليها يف الغيب فإهنا 
زمان والوضع واإلضافة والعرض وأن يفعل وأن ينفعل كل غري متناهية فكم وكيف واألين وال

ذلك نسب ال أعيان هلا فيظهر حكمها بظهور اجلوهر لنفسه إذا أبرزه احلق من غيبه فإذا 
ظهرت أعني اجلواهر تبعتها هذه النسب فقيل كم عني ظهرت فقيل عشرة أو أكثر أو أقل 

فية باجلسمية وحلول الكون فقيل كيف هي فقيل مؤلفة فعرض هلا اجلسمية فصحت الكي
واللون فقيل أين فقيل يف احليز أو املكان فقيل مىت فقيل حني كان كذا يف صورة كذا فقيل 
ما لسانه فقيل أعجمي أو عريب فقيل ما دينه فقيل شريعة كذا فقيل هل ظهر منه ما يكون 

قيل ما انفعل من ظهور آباء كما ظهر هو من غريه فقيل هو ابن فالن قيل ما فعل قيل أكل 
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عن أكله قيل شبع فهذه مجلة النسب اليت تعرض للجواهر إذا أخرجها اهلل من غيبه فليس يف 
الوجود احملدث إال أعيان اجلوهر والنسب اليت تتبعه فكان الغيب مبا فيه كأنه حيوي على 

ن كونه صورة مطابقة لعامله إذ كان علمه بنفسه علمه بالعامل فربز العامل على صورة العامل م
 يق ىق يف ىفُّٱعاملا به فصورته من اجلوهر ذاته ومن الكم عدد أمسائه ومن الكيف قوله 

 [5]طه:َّ ىف يث ىث نث ُّٱ [31الرمحن:]َّ رن مم ام يل ُّٱٱٱ[29الرمحن:]َّاك
وأمثال هذا فيما أخرب به عن نفسه كثري واألين كان اهلل يف عماء وهو اهلل يف السماء والزمان 

 مع  جع مظ حط ُّٱٱ[164النساء:] َّ مب  زب رب يئ ُّٱكان اهلل يف األزل والوضع 
 [26]آل عمران: َّ ىث نث ُّٱفجميع الشرائع وضعه واإلضافة خالق اخللق  [6التوبة:] َّ جغ

وأن يفعل بيده امليزان خيفض القسط ويرفعه وأن ينفعل يدعى فيجيب ويسأل فيعطي 
وجدة فما ويستغفر فيغفر وهذه كلها صورة العامل وكل ما سوى اهلل قد ظهر على صورة م

أظهر إال نفسه فالعامل مظهر احلق على الكمال فليس يف اإلمكان أبدع من هذا العامل إذ ليس 
أكمل من احلق تعاىل فلو كان يف اإلمكان أكمل من هذا العامل لكان مث من هو أكمل من 

لباب موجدة وما مث إال اهلل فليس يف اإلمكان إال مثل ما ظهر ال أكمل منه فتدبر ما قلته فهو 
 املعرفة باهلل.

مث إن اهلل اختصر من هذا العامل خمتصرا جمموعا حيوي على معانيه كلها من أكمل 
الوجوه مساه آدم وقال إنه خلقه على صورته فاإلنسان جمموع العامل وهو اإلنسان الصغري 

و والعامل اإلنسان الكبري أو سم اإلنسان العامل الصغري كيفما شئت إذا عرفت األمر كما ه
عليه يف نفسه وعينه فانسب إليه واصطلح كما تريد فال فضل لإلنسان على العامل جبملته 
والعامل أفضل من اإلنسان ألنه يزيد عليه درجة وهي أن اإلنسان وجد عن العامل الكبري فله 

ألن حواء  [228البقرة:] َّ ريٰى ين ىن ُّٱعليه درجة السببية ألنه عنه تولد قال تعاىل 
م تزل الدرجة تصحبه عليها يف الذكورة على األنوثة وإن كانت األم سببا صدرت من آدم فل

يف وجود االبن فابنها يزيد عليها بدرجة الذكورة ألنه أشبه أباه من مجيع الوجوه فوجب 
على اإلنسان تعظيم أبويه فأمه العامل بأسره وأبوه معروف غري منكور والنكاح التوجه فخرج 

ا كان الولد ال يدعى إال ألبيه ال ينسب إىل أمه ألن األب له الولد على صورة أبويه ومل
إن ينسب إىل من وهبه هلا  الدرجة وله العلو فينسب إىل األشرف وملا مل يتمكن لعيسى 

بشرا سويا أعطيت أمه الكمال وهو املقام األشرف فنسب عيسى إليها فقيل عيسى ابن مرمي 
اليت شرف هبا الرجال على النساء فنسب االبن  فكان هلا هذا الشرف بالكمال مقام الدرجة

وآلسية امرأة فرعون فأما كمال  إىل أبيه ألجلها وكمال مرمي شهد هلا بذلك رسول اهلل 
آسية فلشرف املقام الذي ادعاه فرعون فلم يكن ينبغي لذلك املقام أن يكون العرش الذي 

املقام الذي شقي به فرعون  يستوي عليه إال موصوفا بالكمال فحصل آلسية الكمال بشرف
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      وحلق باخلسران املبني وفازت امرأته بالسعادة ولشرف املقام الذي حصل هلا به الكمال
بعندك ومل تطلب  فما أنطقها إال قوة املقام [11التحرمي:] َّ جخ مح جح مج حج مث هت مت ُّ

ا فإن حد من املخلوقني ومل يكن ينبغي هلا ذلك فإن احلال يغلب عليهجماورة موسى وأل
الكامل ال يكون حتت الكامل فإن التحتية نزول درجة وملا كان كمال مرمي بعيسى يف نسبته 

حىت  [11التحرمي:] َّ مص خص حص مس خس  حس جس مخ ُّٱإليها مل تقل ما قالت آسية 
وهي  [23مرمي:] َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱال تنتهك حرمة النسبة ومرمي تقول 

فقدمته   َّ مج ُّٱلك من أجل اهلل كما قالت آسية بريئة يف نفس األمر عند اهلل فما قالت ذ
وطلبت جواره والعصمة من أيدي عداته ولكن قالت ذلك مرمي حياء من الناس ملا علمته من 

 طهارة بيتها وآبائها فخافت من إحلاق العار هبم من أجلها.
للشخص  ة الظلنزلمبوملا ذكرنا أن العامل كان مستورا يف غيب اهلل وكان ذلك الغيب 

 ظل له ا هومفلو سلخ من الظل مجيعه أمر ما خلرج على صورة الظل والظل على صورة 
ل ظهر ن الليلخ مفاخلارج من الظل املسلوخ منه على صورة الشخص أال ترى النهار ملا س
ار الليل ه النهيشب نورا فظهرت األشياء اليت كانت مستورة بالليل ظهرت بنور النهار فلم

لليل على خ من اا سلملاألشياء به فالليل كان ظل النور والنهار خرج وأشبه النور يف ظهور 
ررناه كما ق لغيبصورة النور كذلك العامل يف خروجه من الغيب خرج على صورة العامل با

 هث مث هت ُّٱدره فقد تبني لك من العلم باهلل من هذا املقام ما فيه كفاية إن عرفت ق
 .[35االنعام:] َّ مس

هذا العامل وأرواح صور العامل العلوي والسفلي فها أنا  وأما مسألة روح صورة
أبسطها لك يف هذه املسألة من هذا املنزل يف الدرجة الثامنة منه فإن هذا املنزل حيوي على 
سبعة عشر صنفا من العلم هذا أحدها فنقول إن روح العامل الكبري هو الغيب الذي خرج عنه 

  خي حي جي يه ىه مه ُّٱى إن عقلت وعرفت قوله فافهم ويكفيك أنه املظهر األكرب األعل
وبعد أن بان لك روح العامل الكبري فبقي لك أن تعلم أرواح صور العامل  [45الفرقان:]َّمي

هل هي موجودة عن صورة أو قبلها أو معها ومنزلة األرواح من صور العامل كمنزلة أرواح 
والبصر روح العني  صور أعضاء اإلنسان الصغري كالقدرة روح اليد والسمع روح األذن

فاعلم إن الناس اختلفوا يف هذه املسألة على ما ذكرنا تفصيله والتحقيق يف ذلك عندنا إن 
األرواح املدبرة للصور كانت موجودة يف حضرة اجلمال غري مفصلة ألعياهنا مفصلة عند اهلل 

ز ألنفسها يف علمه فكانت يف حضرة اإلمجال كاحلروف املوجودة بالقوة يف املداد فلم تتمي
وإن كانت متميزة عند اهلل مفصلة يف حال إمجاهلا فإذا كتب القلم يف اللوح ظهر صور 
احلروف مفصلة بعد ما كانت جمملة يف املداد فقيل هذا ألف وباء وجيم ودال يف البسائط 
وهي أرواح البسائط وقيل هذا قام وهذا زيد وهذا خرج وهذا عمرو وهي أرواح األجسام 
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ا سوى اهلل صور العامل أي عامل شاء كان الروح الكل كالقلم واليمني الكاتبة املركبة ومل
واألرواح كاملداد يف القلم والصور كمنازل احلروف يف اللوح فنفخ الروح يف صور العامل 
فظهرت األرواح متميزة بصورها فقيل هذا زيد وهذا عمرو وهذا فرس وهذا فيل وهذه حية 

روح لكنه مدرك وغري مدرك فمن الناس من قال إن األرواح وكل ذي روح وما مث إال ذو 
يف أصل وجودها متولدة من مزاج الصورة ومن الناس من منع من ذلك ولكل واحد وجه 

  خت حت جت ُّٱيستند إليه يف ذلك والطريقة الوسطى ما ذهبنا إليه وهو قوله 
ن الصور الروحية وإذا سوى اهلل الصور اجلسمية ففي أية صورة شاء م [14املؤمنون:]َّهتمت

ركبها إن شاء يف صورة خنزير أو كلب أو إنسان أو فرس على ما قدره العزيز العليم فثم 
شخص الغالب عليه البالدة والبهيمية فروحه روح محار وبه يدعى إذا ظهر حكم ذلك 

فيقال فالن كلب  [28]اجلاثية: َّ مخ جخ مح ُّٱالروح فيقال فالن محار وكذلك كل صفة 
 َّ ٍّ  ٌُّّٱالن إنسان وهو أكمل الصفات وأكمل األرواح قال تعاىل وفالن أسد وف
من  [8االنفطار:]َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱومتت النشأة الظاهرة للبصر يف  [7االنفطار:]َُّّ

 صور األرواح فتنسب إليها كما ذكرنا وهي معينة عند اهلل فامتازت األرواح بصورها.
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م اإلهلي يف اللوح يف معرفة منزل الصفات القائمة املنقوشة بالقل

احملفوظ اإلنساني من احلضرة اإلمجالية املوسوية واحملمدية وهما 

 من أسىن احلضرات

أطووووووووووووووووووووو أالووووووووووووووووووووو نا أنالفلوووووووووووووووووووووو 

أنذا أوخ ووووووووووووووووووووووووووونظأهوووووووووووووووووووووووووووو 

ألح وووووووووووووووووووووو  أووووووووووووووووووووووو أذا وووووووووووووووووووووو 

أنكووووووووووووووو  أوووووووووووووووو أرووووووووووووووونل  ألووووووووووووووو 

أن ووووووووووووووووووووو  أ طووووووووووووووووووووو  أ اكهووووووووووووووووووووو 

أنكوووووووووووووووووووووو  أروووووووووووووووووووووو أووووووووووووووووووووووو ز   

أنكلحوووووووووووووووووووووووووووووووو أالكوووووووووووووووووووووووووووووووون أإذا

أ طووووووووووووووووووووووو  أ ووووووووووووووووووووووودأكن ووووووووووووووووووووووو 

أنلوووووووووووووووو أ كوووووووووووووووو أ وووووووووووووووودأنر وووووووووووووووو 

أ اووووووووووووووووووووووو  أكوووووووووووووووووووووووجأ   ووووووووووووووووووووووو 

أ وووووووووووووووووووووو   لووووووووووووووووووووووو أك وووووووووووووووووووووو أح

أن  وووووووووووووووووووووو أووووووووووووووووووووووو أكه وووووووووووووووووووووو  

أ  وووووووووووووووووووووو   أال وووووووووووووووووووووو  ألوووووووووووووووووووووو 

أن  ووووووووووووووو أوووووووووووووووو أ خووووووووووووووو هأوووووووووووووووو 

أ

أ لووووووووووووووووووو أالحووووووووووووووووووو ن أنالفووووووووووووووووووو  أ

أ ووووووووووووووووووووون  أه هووووووووووووووووووووو  أ فووووووووووووووووووووو  

أكووووووووووووووووو  ألووووووووووووووووو أ   ووووووووووووووووو أرووووووووووووووووو  

أ وووووووووووووووودأ  هوووووووووووووووو أال لوووووووووووووووو أروووووووووووووووو  

أنو اوووووووووووووووووووووو  أ لوووووووووووووووووووووو أروووووووووووووووووووووو  

أوووووووووووووووووووووووزاهألحوووووووووووووووووووووو أوووووووووووووووووووووووءأ  

أكاوووووووووووووووووووو   أالحوووووووووووووووووووو أال وووووووووووووووووووو  

أكوللووووووووووووووووووووووو أحووووووووووووووووووووووو  أ ووووووووووووووووووووووو  

أ وووووووووووووووووووووو ح أكروووووووووووووووووووووو ا أ ووووووووووووووووووووووذ 

أ وووووووووووووووووووووز أ وووووووووووووووووووووح  أن ووووووووووووووووووووو  

أ ووووووووووووووووووووووو  أهوووووووووووووووووووووووذجأنخووووووووووووووووووووووو  

أ   ووووووووووووو أ لووووووووووووو أال ووووووووووووو  أحوووووووووووووز 

أالخووووووووووووو  إذأكوووووووووووو  أوووووووووووووو أه ووووووووووووضأ

أوف ووووووووووووووووووووووووووووووووووو أذا أخوووووووووووووووووووووووووووووووووو  

أ

ملا  اعلم أيدك اهلل أيها الويل احلميم والصفي الكرمي نور اهلل بصريتك أن رسول اهلل 
 لك اك ُّٱكان خلقه القرآن وختلق باألمساء وكان اهلل سبحانه ذكر يف كتابه العزيز أنه تعاىل 

األجسام على طريق التمدح والثناء على نفسه إذ كان العرش أعظم  [54]األعراف: َّمك
من هذا االستواء نسبة على طريق التمدح والثناء عليه به حيث كان أعلى  فجعل لنبيه 

جبسمه ولو كان اإلسراء  مقام ينتهي إليه من أسرى به من الرسل وذلك يدل أنه أسرى به 
به رؤيا ملا كان اإلسراء وال الوصول إىل هذا املقام متدحا وال وقع من اإلعراب يف حقه إنكار 
على ذلك ألن الرؤيا يصل اإلنسان فيها إىل مرتبة رؤية اهلل تعاىل وهي أشرف احلاالت ويف 

عن نفسه  الرؤيا ما هلا ذلك املوقع من النفوس إذ كل إنسان بل احليوان له قوة الرؤيا فقال 
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 ىفذكر أنه أسرى به حىت ظهر ملستو على طريق التمدح لكونه جاء حبرف الغاية وهو حىت
 [1االسراء:] َّ حي جي يه  ىه مهجه ين ىن ُّٱصريف األقالم وهو قوله تعاىل  يسمع فيه

فإنه أسرى به فرأى اآليات ومسع صريف األقالم  فالضمري يف أنه هو يعود على حممد 
فكان يرى اآليات ويسمع منها ما حظه السماع وهو الصوت فإنه عرب عنه بالصريف 

 :والصريف الصوت قال النابغة
أه لوطوووووووووووو  أأف وووووووووووون أالأ وووووووووووو    أأ وووووووووووو    أألوووووووووووو  أ

أ

من  ء ولكنو رافدل أنه بقي له من امللكوت قوة ما مل يصل إليه جبسمه من حيث ه
ن عامل م اليفحيث هو مسيع فوصل إىل مساع أصوات األقالم وهي جتري مبا حيدث اهلل 

لذي كتبه اظ فإن فواألحكام وهذه األقالم رتبتها دون رتبة القلم األعلى ودون اللوح احمل
ه األقالم يه وهذتب فكعلى ال يتبدل ومسي اللوح باحملفوظ من احملو فال ميحي ما القلم األ

ومن هذه  [39الرعد:] َّ محجح مج حج مث هت ُّٱتكتب يف ألواح احملو واإلثبات وهو قوله تعاىل 
ا ه وهلذسالمواأللواح تتنزل الشرائع والصحف والكتب على الرسل صلوات اهلل عليهم 

تهاء عن ان بارةعل يف الشرع الواحد النسخ يف احلكم وهو يدخل يف الشرائع النسخ ويدخ
 مدة احلكم ال على البدا فإن ذلك يستحيل على اهلل.

مث إن اهلل تعاىل ندبه إىل عبادته يف أمور ليست عليه فرضا فعلى تلك األعمال املندوب 
قرب مل إليها فرضت األجور فإن تقرب العبد هبا إىل سيده أعطاه إجارته عليها وإن مل يت

يطلب هبا وال عوتب عليها فمن هنا كان العبد حكمه حكم األجنيب يف اإلجارة فالفرض له 
"وال  تعاىل:اجلزاء الذي يقابله فإنه العهد الذي بني اهلل وعباده والنوافل هلا األجور وهي قوله 

. فالنافلة يزال العبد يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت له مسعا وبصرا". احلديث
أنتجت له احملبة اإلهلية ليكون احلق مسعه وبصره واحملبة اإلهلية هي اليت أنزلته من احلق منزلة أن 
يكون احلق مسعه وبصره والعلة يف ذلك أن املتنفل عبد اختيار كاألجري فإذا اختار اإلنسان أن 

بد اضطرار ال عبد يكون عبد اهلل ال عبد هواه فقد آثر اهلل على هواه وهو يف الفرائض ع
اختيار فتلك العبودية أوجبت عليه خدمة سيده فيما افترضه عليه فبني اإلنسان يف عبوديته 
االضطرارية وبني عبوديته االختيار ما بني األجري والعبد اململوك فالعبد األصلي ما له على 

مقامه فال  سيده استحقاق إال ما البد منه. يأكل من سيده ويلبس من سيده ويقوم بواجبات
يزال يف دار سيده ليال وهنارا ال يربح إال إذا وجهه يف شغله فهو يف الدنيا مع اهلل ويف القيامة 
مع اهلل ويف اجلنة مع اهلل فإهنا مجيعها ملك سيده فيتصرف فيها تصرف املالك واألجري ماله 

ؤجره وال سوى ما عني له من األجرة منها نفقته وكسوته وماله دخول على حرم سيده وم
جر عليه فإذا انقضت مدة إجارته ؤال تصرف يف ملكه إال بقدر ما استاالطالع على أسراره و
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وأخذ أجرته فارق مؤجره واشتغل بأهله وليس له من هذا الوجه حقيقة وال نسبة تطلب من 
استأجره إال أن مين عليه رب املال بأن يبعث خلفه وجيالسه وخيلع عليه فذلك من باب املنة 

د ارتفعت عنه يف الدار اآلخرة عبودية االختيار فإن تفطنت فقد نبهتك على مقام جليل وق
تعرف منه من أي مقام قالت األنبياء مع كوهنم عبيدا خملصني له مل ميلكهم هوى أنفسهم وال 

فيعلم إن ذلك راجع إىل  [72يونس:] َّيب ىب نب مب  زب  ُّٱأحد من خلق اهلل ومع هذا قالوا 
األمساء اإلهلية فمن هناك وقعت اإلجارة فهم يف االضطرار واحلقيقة عبيد دخوهلم حتت حكم 

ر يف الذات وهم هلا ملك وصارت األمساء اإلهلية تطلبهم لظهور آثارها فيهم فلهم االختيا
ا وقد علمت األمساء اإلهلية ذلك فعينت هلم األمساء اإلهلية والدخول حتت أي اسم إهلي شاؤ

ي من هذا العبد الذايت أن يؤثره على غريه من األمساء اإلهلية خبدمته األجور يطلب كل اسم إهل
فيقول له ادخل حتت أمري وأنا أعطيك كذا وكذا فال يزال يف خدمة ذلك االسم حىت يناديه 
السيد من حيث عبودية الذات فيترك كل اسم إهلي ويقوم لدعوة سيده فإذا فعل ما أمره به 

ذا يتنفل اإلنسان ويتعبد مبا شاء حىت يسمع إقامة الصالة حينئذ رجع إىل أي اسم شاء وهل
املفروضة فتحرم عليه كل نافلة ويبادر إىل أداء فرض سيده ومالكه فإذا فرغ دخل يف أي 
نافلة شاء فهو يف التشبيه يف هذه املسألة كعبد لسيده أوالد كثرية فهو مع سيده حبكم عبودية 

 أمره وإذا فرغ من أداء ذلك طلب أوالد سيده منه أن االضطرار إذا أمره سيده مل يشتغل بغري
يسخروه فالبد أن يعينوا له ما يرغبه يف خدمتهم وكل ولد حيب أن يأخذه خلدمته يف وقت 
فراغه من شغل سيده فيتنافسون يف أجره ليستخلصوه إليهم فهو خمري مع أي ولد خيدم يف 

والد سائر األمساء اإلهلية فإذا رأى هذا ذلك الوقت فاإلنسان هو العبد والسيد هو اهلل واأل
العبد ملهوفا فأغاثه فيعلم أنه حتت تسخري االسم املغيث فيكون له من املغيث ما عني له يف 
ذلك من األجر وإذا رأى ضعيفا يف نفسه فتلطف به كان حتت تسخري االسم اللطيف 

على علم صحيح وكذلك ما بقي من األمساء فتحقق يا ويل كيف ختدم ربك وسيدك وكن 
يف نفسك ويف سيدك تكن من العلماء الراسخني يف العلم احلكماء اإلهليني وتفز بالدرجة 

 القصوى واملكانة العليا مع الرسل واألنبياء.
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 يف معرفة منزل تسبيح القبضتني ومتييزهما

أووووو أ  وووووجأالحوووو أهوووو إلخاظأروووو أ هحوووو 

أال لوووووووو أ لووووووووو  أون وووووووون أنوك طوووووووو 

ألووووو كوووووذا أو لووووون أ لووووو أالكطووووو ألووووو يأ

أ  ووووووووووو  أرلهووووووووووو أإ أخوووووووووووو أوناز ووووووووووو 

أ  روووووو حأز وووووو   أالأ كطووووووجأ لوووووو يألووووووو 

أالوكووووو أ ووووودأذا أوووووو أالأاووووود أ اوووووه  

أنا خووووجأ لوووو أهوووو  أ و  وووو أالوحووووجأ وووو  

أ

أنإ أ كوووو أ  وووو أاوووو  أ  وووونأروووو أطوووووح  

أنخ وووووو أ لوووووو أ  وووووو جأال هوووووو أووووووو أو حوووووو 

أ وووودأالوووونز أحوووو أأل أال هوووو أووووو أكووووو ح 

أكوووووووووووو أ طووووووووووو أإذاأو زا ووووووووووو أ  حووووووووووو 

أ طووو  أإلووو أالحووو أرووو  أ  ووو أوووو أرووو ح 

أ  ووووووجأ وووووواأ ل ووووووو ألل فووووووجأك أ  حوووووو 

أ لوووووووو أال  وووووووو  أإذاأووووووووو أه هوووووووو أ  حوووووووو 

أ

اعلم أن دار األشقياء ومالئكة العذاب وهم يف تعظيم اهلل ومتجيده كما هم مالئكة 
النعيم يف دار النعيم ال فرق كلهم عبد مطيع الواحد ينعم هلل واآلخر ينتقم هلل وكذلك 

 الشقاوة وما منهم جارحة وال فيهم جوهر فرد إال القبضتان ومها العاملان عامل السعادة وعامل
وهو مسبح هلل مقدس جلالله غري عامل مبا تصرفه فيه نفسه املدبرة له املكلفة اليت كلفها اهلل 
تعاىل عبادته والوقوف هبذه اجلوارح وبعامل ظاهره عند ما حد له فلو علمت اجلوارح ما 

اعة ما وافقته على خمالفة أصال فإهنا ما تعاين تعلمه النفس من تعيني ما هو معصية وما هو ط
شيئا من املوجودات إال مسبحا هلل مقدسا جلالله غري أهنا قد أعطيت من احلفظ القوة العظيمة 
فال تصرفها النفس يف أمر إال وحتتفظ على ذلك األمر وتعلمه والنفس تعلم أن ذلك طاعة 

ل من هذه النفس يقول اهلل هلا نبعث عليك ومعصية فإذا وقع اإلنكار يوم القيامة عند السؤا
شاهدا من نفسك فتقول يف نفسها من يشهد علي فيسأل اهلل تعاىل اجلوارح عن تلك األفعال 
اليت صرفها فيها فيقول للعني قويل فيما صرفك فتقول له يا رب نظر يب إىل أمر كذا وكذا 

كذا وكذا والرجل كذلك وتقول األذن أصغى يب إىل كذا وكذا وتقول اليد بطش يب يف 
واجللود كذلك واأللسنة كذلك فيقول اهلل له هل تنكر شيئا من ذلك فيحار ويقول ال 
واجلوارح ال تعرف ما الطاعة وال املعصية فيقول اهلل أمل أقل لك على لسان رسويل ويف كتيب 

ا تعلق من ال تنظر إىل كذا وال تسمع كذا وال تسع إىل كذا وال تبطش بكذا ويعني له مجيع م
التكليف باحلواس مث يفعل كذلك يف الباطن فيما حجر عليه من سوء الظن وغريه فإذا عذبت 
النفس يف دار الشقاء مبا ميس اجلوارح من النار وأنواع العذاب فأما اجلوارح فتستعذب مجيع 

لنار ما يطرأ عليها من أنواع العذاب ولذا مسي عذابا ألهنا تستعذبه كما يستعذب ذلك خزنة ا
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حيث ينتقم هلل وكذلك اجلوارح حيث جعلها اهلل حمال لالنتقام من تلك النفس اليت كانت 
 حتكم عليها.

فإن  روح احليواينيها اله إلواآلالم ختتلف على النفس الناطقة مبا تراه يف ملكها ومبا تنقل
هنم جم الدائم يف النعي إال احلس ينقل للنفس اآلالم يف تلك األفعال املؤملة واجلوارح ما عندها

ال كما كانت األفع ا منمثل ما هي اخلزنة عليه ممجدة مسبحة هلل تعاىل مستعذبة ملا يقوم هب
 ا هو املتأملذلك إمنكليس ويف الدنيا فيتخيل اإلنسان أن العضو يتأمل إلحساسه يف نفسه باألمل 

جود واجلرح نده موع سمبا حتمله اجلارحة أال ترى املريض إذا نام ال شك أن النائم حي واحل
د صرف وجهه ألمل قجد لالذي يتأمل به يف يقظته موجود ومع هذا ال جيد العضو أملا ألن الوا

الربزخ على  بقي يفية وعن عامل الشهادة إىل الربزخ فما عنده خرب فارتفعت عنه اآلالم احلس
يم ألمل أو النعمعه ا نتقلما يكون عليه إما يف رؤيا مفزعة فيتأمل أو يف رؤيا حسنة فيتنعم في

م اآلال ت بهحيث انتقل فإذا استيقظ املريض وهو رجوع نفسه إىل عامل الشهادة قام
ه وال  حيملن الممواألوجاع فقد تبني لك إن كنت عاقال من حيمل األمل منك ومن حيس به 

 ل تعاىلليه قاعشهد حيس هبو لو كانت اجلوارح تتأمل ال نكرت كما تنكر النفس وما كانت ت
 مك لك خك ُّٱوقال  [22فصلت:] َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ
فاسم كان هو النفس تسأل النفس عن مسعه  [36االسراء:] َّ جم هل مل خل حل جل

خذه امللك أر إذا جلائوبصره وفؤاده كما قررناه يقال له ما فعلت برعيتك أال ترى الوايل ا
رح يكشف اجلوا ذلكواليها ك وعذبه عند استغاثة رعيته به كيف تفرح الرعية باالنتقام من

 تها عليه ألن والييفرها لك يوم القيامة عن فرحها ونعيمها مبا تراه يف النفس اليت كانت تدب
 حرمة اهلل عظيمة عند اجلوارح.

أال ترى العصاة من املؤمنني كيف مييتهم اهلل يف النار إماتة كما ينام املريض هنا فال 
من أهل النار حىت إذا عادوا محما أخرجوا من النار فلو  حيس باألمل عناية من اهلل مبن ليس

كانت اجلوارح تتأمل لوصفها اهلل باألمل يف ذلك الوقت ومل يرد بذلك كتاب وال سنة فإن 
قلت فما فائدة حرقها حىت تعود محما قلنا كل حمل يعطي حقيقته فذلك احملل يعطي هذا 

شمس يسود وجهه وبدنه والشقة إذا نشرت الفعل يف الصور أال ترى اإلنسان إذا قعد يف ال
يف الشمس وتتبعت باملاء كلما نشفت تبيض فهل أعطى ذلك إال احملل املخصوص واملزاج 
املخصوص فلم يكن املقصود العذاب ولو كان مل ميتهم اهلل فيها إماتة فإن حمل احلياة يف 

قوا بل هي املوصوفة مبا النفوس يطلب النعيم أو األمل حبسب األسباب املؤملة واملنعمة فأل
ذكرناه وإذا أحياهم اهلل تعاىل وأخرجهم ونظروا إىل تغري ألواهنم وكوهنم قد صاروا محما 
ساءهم ذلك فينعم اهلل عليهم بالصورة اليت يستحسنوهنا فينشئهم عليها ليعلموا نعمة اهلل 

ومن يتنعم  هم إىل ما يسرهم فقد علمت يا أخي من يعذب منكءمما يسو عليهم حني نقلهم
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وما أنت سواك فال جتعل رعيتك تشهد عليك فتبوء باخلسران وقد والك اهلل امللك وأعطاك 
امسا من أمسائه فسماك ملكا مطاعا فال جتر وال حتف فإن ذلك ليس من صفة من والك وإن 
اهلل يعاملك بأمر قد عامل به نفسه فأوجب على نفسه كما أوجب عليك ودخل لك حتت 

خلك حتت العهد فما أمرك بشيء إال وقد جعل على نفسه مثل ذلك هذا العهد كما أد
لتكون له احلجة البالغة ووىف بكل ما أوجبه على نفسه وطلب منك الوفاء مبا أوجبه عليك 
هذا كله إمنا فعله حىت ال تقول أنا عبد قد أوجب على كذا وكذا ومل يتركين لنفسي بل 

له هل أدخلتك فيما مل أدخل فيه نفسي أمل أوجب  أدخلين حتت العهد والوجوب فيقول اهلل
على نفسي كما أوجبت عليك أمل أدخل نفسي حتت عهدك كما أدخلتك حتت عهدي 

 ىث نثُّٱيا حممد   َّ مث ُّٱوقلت لك إن وفيت بعهدي وفيت بعهدك قال تعاىل 
وهل حيكم اهلل  [112األنبياء:] َّ حطمض خض حض ُّٱوهذا معىن قوله تعاىل  [149االنعام:]َّىفيث

فإن لفظة احكم أمر وأمره  إال باحلق ولكن جعل احلق نفسه يف هذه اآلية مأمورا لنبيه 
وأكثر من هذا النزول   َّ حطمض خض حض ُّٱسبحانه أن يقول له ذلك قال تعاىل قل يا حممد 

اإلهلي إىل العباد ما يكون فيا أيها العبد أليس هذا من كرمه أليس هذا من لطفه أمل يف 
به على نفسه أمل يف بعهد كل من وىف له بعهده أمل يصفح وعفا عن سبحانه بكل ما أوج

كثري مما لو شاء آخذ به عباده أين أنت أين نظرك من هذا الفضل العظيم من رب قاهر قادر 
 ال يعارض وال يغالب.

واعلم أن سبب وصف القبضتني بالتسبيح كوهنما مقبوضتني للحق تعاىل فجعل 
للنار وال أبايل وهؤالء للجنة وال أبايل فهم ما عرفوا إال اهلل فهم القبضتني يف يده فقال هؤالء 

يسبحونه وميجدونه ألهنم يف قبضته وال خروج هلم عن القبضة مث إن اهلل بكرمه مل يقل فهؤالء 
للعذاب وال أبايل وهؤالء للنعيم وال أبايل وإمنا أضافهم إىل الدارين ليعمرومها وكذا ورد يف 

هلل ملا خلق اجلنة والنار قال لكل واحدة منها هلا على ملؤها أي أملؤها اخلرب الصحيح أن ا
سكانا إذ كان عمارة الدار بساكنها كما قال القائل وعمارة األوطان بالسكان ألهنا حمل وال 

 [30ق:] َّ جم هل مل ُّٱفتقول   َّ حل جل مك ُّٱتكون حمال إال باحللول فيها وهلذا يقول اهلل 
ه قالت قطين قطين ويف رواية قط قط أي قد امتألت فقد مألها فإذا وضع اجلبار فيها قدم

 خي حي ُّٱبقدمه على ما شاء سبحانه من علم ذلك فيخلق اهلل فيها خلقا يعمروهنا قال تعاىل 
أي سابقة بأمر قد أعلمهم به قبل أن يعطيهم ذلك مث أعطاهم فصدق  [2يونس:] َّ ىي مي

ه إذ ميألها بقدمه أي بسابقة قوله إنه سيمألها فيما وعدهم به وقد وعد النار بأن ميألها فكون
فصدق هلا يف ذلك بأن خلق فيها خلقا يعمروهنا وأضاف القدم إىل اجلبار ألن هذا االسم 
للعظمة والنار موجودة من العظمة واجلنة موجودة من الكرم فلهذا اختص اسم اجلبار بالقدم 

الدارين ومشوهلا حيث ذكرمها ومل للنار وأضافه إليه فيستروح من هذا عموم الرمحة يف 
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ذلك وهذا كله من سلطان قوله  يتعرض لذكر اآلالم وقال بامتالئهما وما تعرض لشيء من
لعباده إن رمحته سبقت غضبه فالسابقة حاكمة أبدا ويقال لفالن يف هذا األمر سابقة قدم 

ا كما قال تعاىل فتلك بشرى إن شاء اهلل وإن السكىن ألهل النار يف النار ال خيرجون منه
يعين يف اجلنة ومل يقل فيه فرييد   َّ جه هن ُّٱيعين يف النار و [10التغابن:] َّ جه هنُّٱ

العذاب فلو قال عند ذكر العذاب خالدين فيه أشكل األمر وملا أعاد الضمري على الدار مل 
 يلزم العذاب.
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يف معرفة منزل من فرق بني عامل الشهادة وعامل الغيب وهو 

 مديةمن احلضرة احمل

ألل فوووووووووووجأ ووووووووووون أنل  وووووووووووو  أك ووووووووووونا 

أال ووووووو  أنالطووووووووءأناإلحطووووووو يأك و ووووووو 

أهووووو ل   أ ه ووووو أ لووووو أال  ووووو أالأهح ووووو 

أوووو ألووو أ ح وووجأ لووون أال  ووو أ ووو أه ووو 

أرووووو لناأا  هووووو أك أ ووووودأاألكووووونا أو   ووووو 

أ

أكه ووووووووووووو  ألأله ووووووووووووو  إ أاله ووووووووووووو   أأ

ألل فووووووجأ وووووودأالكطوووووو أك وووووونا أنك  وووووو  

أالأ ح ه وووووووووووووووو أكن وووووووووووووووو  أنك كوووووووووووووووو  

أ    ووووووو أخلووووووو أطووووووو  أال ووووووون أكهكووووووو  

ألوووووووووو ا أ   ووووووووووجأ  أالوووووووووو ا أ وووووووووو أ ا ا

أ

وى اهلل ل ما سبد كاعلم أيها الويل احلميم أن الوجود مقسم بني عابد ومعبود فالعا
 لوجود إال ماا يف ا ومتعاىل وهو العامل املعرب عنه واملسمى عبدا واملعبود هو املسمى اهلل

بباب  تتعلق يمةظعذكرناه فكل ما سوى اهلل عبد هلل ما خلق وخيلق وفيما ذكرناه أسرار 
 يرتفع الن اخلالف ما سألة مامل املعرفة باهلل وتوحيده ومبعرفة العامل ورتبته وبني العلماء يف هذه

يد اهلل  العلم بتوحان ويفاإلميبأبدا وال يتحقق فيه قدم يثبت عليه وهلذا قدر اهلل السعادة لعباده 
ل من عند ه الرسباءت جاخلرب الذي خاصة ما مث طريق إىل السعادة إال هذان فاإلميان متعلقة 

ف عقلي أو الكشنظر اله الاهلل وهو تقليد حمض نقبله سواء علمناه أو مل نعلمه والعلم ما أعطا
ه وإال فليس عامل بد الاإلهلي وإن مل يكن هذا العلم حيصل ضرورة حىت ال تقدح فيه الشبه عن

 بعلم.
 هادة وعامل اله بالش عنحلس وهو املعربمث نقول والعامل عاملان ما مث ثالث عامل يدركه ا

س فال قت للحويف  يدركه احلس وهو املعرب عنه بعامل الغيب فإن كان مغيبا يف وقت وظهر
دليل القاطع ما بالإعقل يسمى ذلك غيبا وإمنا الغيب ما ال ميكن أن يدركه احلس لكن يعلم بال

لم ما هو ىل العيق إاحلس وهو طروإما باخلرب الصادق وهو إدراك االميان فالشهادة مدركها 
ينه لعلم عكه اعني العلم وذلك خيتص بكل ما سوى اهلل ممن له إدراك حسي والغيب مدر

 وفيما ذكرناه تاهت العقول وحارت األلباب.
مث إن اإلنسان إذا دخل هذه الطريقة اليت حنن عليها وأراد أن يتميز يف علمائها 

إال باهلل وحده وهو التقييد الذايت له الذي ال يصح له  وساداهتا فينبغي له أن ال يقيد نفسه
االنفكاك عنه مجلة واحدة وهي عبودية ال تقبل احلرية بوجه من الوجوه وملك ال يقبل 



261 
 

الزوال وإذا مل يقيد اإلنسان نفسه إال مبا هو مقيد به يف ذاته وهو كما قلنا تقييده باهلل الذي 
البد أن ال يقف بنفسه إال يف الربزخ وهو املقام املتوهم فينبغي له إذ كانت له هذه املرتبة و

الذي ال وجود له إال يف الوهم بني عامل الشهادة والغيب حبيث أن ال خيرج شيء من الغيب 
املغيب الذي يتصف يف وقت بالشهادة ال بالغيب الذي ال يستحيل عليه إن يكون شهادة 

رز إىل عامل الشهادة وأدركه فال خيلو إما أن بوجه من الوجوه إال وهذا الواقف يعلمه فإذا ب
يبقى يف عامل الشهادة أو ال يبقى كاألعراض فإن مل يبق فالبد أن يفارق الشهادة وإذا فارق 
الشهادة فإنه يدخل إىل الغيب الذي ال ميكن أن يدرك أبدا شهادة وال يكون له رجوع بعد 

والذي  ي خرج منه هو الغيب اإلمكاينب الذظهوره إىل الغيب الذي خرج منه ألن مقام الغي
انتقل إليه بعد حصوله يف الشهادة الغيب احملايل فذلك الغيب احملايل ال يظهر عنه أبدا شيء 
يتصف بالشهادة وملا مل يكن هذا الذي انتقل إليه يتصف بالشهادة وقتا ما أو حاال ما لذلك 

ا وقف اإلنسان يف هذا املقام دخل يف ذلك الغيب ومل يرجع إىل الغيب الذي خرج منه وإذ
وحتقق به أخذه احلق وأوقفه بينه وبني كل ما سواه من نفسه ومن غريه أعين من نفس العبد 
فريى نفسه وعينه وهو خارج عنها يف ذلك املقام الذي أوقفه ويراها مع من سواه من العامل 

احلق اليت رأى وهو عينه كما رأى آدم نفسه وذريته يف قبضة احلق وهو خارج عن قبضة 
 نفسه فيها يف حال رؤيته نفسه خارجا عنها كما ورد يف اخلرب اإلهلي.

تنسب إليه   فال اهللمث إهنا تنقسم إىل قسمني يف حق اهلل فمنها ما يستحيل نسبته إىل
ن ة اإلطالق فإال نسبله إومنها ما ال تستحيل عليه فالذي ال يستحيل على اهلل يقبله العامل ك

طالق الذي عقولة هلا اإلئق املحلقااقبله ونسبة التقييد يقبله العامل وال يقبله اهلل وهذه العامل ال ي
جودة وال هي مو وال ال يكون لسواها فيقبلها احلق والعامل وليست من احلق وال من العامل

وحارت  الناس فترقميكن أن ينكر العقل العامل هبا فمن هنا وقعت احلرية وعظم اخلطب وا
لذي ال الصحيح غيب افال يعلم ذلك إال اهلل ومن أطلعه اهلل على ذلك وذلك هو الاحلريات 

ا حمضا ون عدمفيك يوجد منه شيء فيكون شهادة وال ينتقل إليه بعد الشهادة وما هو حمال
لعدم جود واالو وال هو واجب الوجود فيكون وجودا حمضا وال هو ممكن يستوي طرفاه بني

كان عبود وال معقول معلوم فال يعرف له حد وال هو عابد ووما هو غري معلوم بل هو م
فهذا هو  قتا ماوشهد تإطالق الغيب عليه أوىل من إطالق الشهادة لكونه ال عني له جيوز أن 

 مك لك  خك  ُّٱشهادة وما قرنه بال  َّ حك جك ُّٱالغيب الذي انفرد احلق به سبحانه حيث قال 
ق صف احلة هو الذي يقابل الشهادة فووالغيب الذي قرنه بالشهاد [26اجلن:] َّ حل جل

نا وإن اشترك هذا هو املراد ه [73االنعام:] َّ ملخل حل جل ُّٱنفسه بعلم املتقابلني فقال 
 هذا مع الغيب يف االمسية.



262 
 

واعلم أن العبد إذا أوقفه احلق تعاىل كما قلنا بني اهلل وبني كل ما سواه وهذه بينية إله 
جده أن يعلم حده فإذا وقف العبد يف هذا املقام علم أنه وعبد ال بينية حد فإن اهلل يتعاىل 

معتىن به حيث شغله اهلل تعاىل مبطالعة االنفعاالت عنه وإجياد األعيان من قدرته تعاىل 
واتصافها بالوجود يف حضرة إمكاهنا ما أخرجها منها وال حال بينها وبني موطنها لكنه 

صوفة بالعدم مع ثبوت العني يف احلالني كساها خلعة الوجود فاتصفت به بعد أن كانت مو
وبقي الكالم يف ذلك الوجود الذي كساه احلق هلذا املمكن ومل خيرجه عن موطنه ما هو 
ذلك الوجود هل كان معدوما ووجد فالوجود ال يكون عدما وال موجودا وإن كان معدوما 

ليها الوجود فإن فما حضرته إن كانت اإلمكان فال فرق بينه وبني هذه العني اليت خلع ع
الوجود من حيث ما هو معدوم يف هذه احلضرة حمتاج إىل وجود وهذا يتسلسل ويؤدي إىل 
حمال وهو أن ال توجد هذه العني وقد وجدت وما خرجت هذه العني عن حضرة اإلمكان 
فكيف األمر فاعلم إن الوجود هلذه العني كالصورة اليت يف املرآة ما هي عني الرائي وال غري 

الرائي ولكن احملل املرئي فيه به وبالناظر املنجلي فيه ظهرت هذه الصورة فهي مرآة من  عني
حيث ذاهتا والناظر ناظر من حيث ذاته والصورة الظاهرة تتنوع بتنوع العني الظاهرة فيها 
كاملرآة إذا كانت تؤخذ طوال ترى الصورة على طوهلا والناظر يف نفسه على غري تلك 

لى صورته من وجه فلما رأينا املرآة هلا حكم يف الصورة بذاهتا ورأينا الصورة من وجه وع
الناظر خيالف تلك الصورة من وجه علمنا إن الناظر يف ذاته ما أثرت فيه ذات املرآة وملا مل 
يتأثر ومل تكن تلك الصورة هي عني املرآة وال عني الناظر وإمنا ظهرت من حكم التجلي 

ناظر وبني املرآة وبني الصورة الظاهرة يف املرآة اليت هي غيب فيها للمرآة علمنا الفرق بني ال
وهلذا إذا رؤي الناظر يبعد عن املرآة يرى تلك الصورة تبعد يف باطن املرآة وإذا قرب قربت 
وإذا كانت يف سطحها على االعتدال ورفع الناظر يده اليمىن رفعت الصورة اليد اليسرى 

على صورتك فما أنت أنا وال أنا أنت فإن عقلت ما نبهناك تعرفه أين وإن كنت من جتليك و
عليه فقد علمت من أين اتصف العبد بالوجود ومن هو املوجود ومن أين اتصف بالعدم ومن 
هو املعدوم ومن خاطب ومن مسع ومن عمل ومن كلف وعلمت من أنت ومن ربك وأين 

ل بعض الرجال ما يف اجلبة إال اهلل منزلتك وأنك املفتقر إليه سبحانه وهو الغين عنك بذاته قا
وأراد هذا املقام يريد أنه ما يف الوجود إال اهلل كما لو قلت ما يف املرآة إال من جتلى هلا 
لصدقت مع علمك أنه ما يف املرآة شيء أصال وال يف الناظر من املرآة شيء مع إدراك التنوع 

هو عليه مل يتأثر فسبحان من ضرب  والتأثر يف عني الصورة من املرآة وكون الناظر على ما
األمثال وأبرز األعيان داللة عليه أنه ال يشبهه شيء وال يشبه شيئا وليس يف الوجود إال هو 
وال يستفاد الوجود إال منه وال يظهر ملوجود عني إال بتجليه فاملرآة حضرة اإلمكان واحلق 

ك وإما إنسان وإما فرس مثل الناظر فيها والصورة أنت حبسب إمكانيتك فأما ملك وإما فل
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الصورة يف املرآة حبسب ذات املرآة من اهليئة يف الطول والعرض واالستدارة واختالف 
أشكاهلا مع كوهنا مرآة يف كل حال كذلك املمكنات مثل األشكال يف اإلمكان والتجلي 

سم اإلهلي يكسب املمكنات الوجود واملرآة تكسبها األشكال فيظهر امللك واجلوهر واجل
 والعرض واإلمكان هو هو ال خيرج عن حقيقته.
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يف معرفة منزل مجع النساء الرجال يف بعض املواطن اإلهلية 

 وهو من احلضرة العاصمية

أإ أال طووووووووووووووو  أاوووووووووووووووف   أالوووووووووووووووذك ا 

أنالحكووووووووو أو حووووووووو أالن ووووووووون أ ل  وووووووووو 

أن و روووووووووووو أ  وووووووووووو أهوووووووووووورو أ وووووووووووو  ض

أوووووووو أ  هووووووو أاإل وووووووو جأ حكووووووو أ   وووووووو 

أنإذاأ  ووووووو  أإلووووووو أالطوووووووو  أنك  ووووووو  

أ أاإلحطووووووو  أ   ووووووو أناحووووووو اا  ووووووو أإلووووووو

أ

أ وووووووووووووودأ وووووووووووووو ل أاأل ناحأناألهوووووووووووووو ا  

أن وووووووووونأالو هووووووووووو أ  وووووووووو أه إل طووووووووووو  

أ  ووووووووجأاإل وووووووو  أهوووووووو أووووووووو أالووووووووذك ا 

أهحف فوووووووووو أال نح وووووووووو أ وووووووووودأاأل  وووووووووو  

أ  روووووووووووو أه   ووووووووووووو أهوووووووووووواأ  روووووووووووو  

أن  ووووووووون  أهووووووووو لحك أ ووووووووو أإحطووووووووو  

أ

اعلم أيدك اهلل أن اإلنسانية ملا كانت حقيقة جامعة للرجل واملرأة مل يكن للرجال على 
ء درجة من حيث اإلنسانية كما إن اإلنسان مع العامل الكبري يشتركان يف العاملية فليس النسا

للعامل على اإلنسان درجة من هذه اجلهة وقد ثبت أن للرجال على النساء درجة وقد ثبت أن 
وأن أكثر الناس ال يعلم ذلك مع  [57]غافر: َّ مج حج  مث هت مت خت ُّٱخلق 

 مثزث رث يت ىت نت ُّٱى وجود املرجح وقد قال االشتراك يف الداللة والعالمة عل
وذكر ما خيتص بالسماء مث ذكر األرض ودحيها وما خيتص هبا كل  [27النازعات:]َّنث

ذلك يف معرض التفضيل على اإلنسان فوجدنا الدرجة اليت فضل هبا السماء واألرض على 
ن السماء اإلنسان هي بعينها اليت فضل هبا الرجل على املرأة وهو أن اإلنسان منفعل ع

واألرض ومولد بينهما منهما واملنفعل ال يقوي قوة الفاعل ملا هو منفعل عنه كذلك وجدنا 
حواء منفعلة عن آدم مستخرجة متكونة من الضلع القصري فقصرت بذلك أن تلحق بدرجة 
من انفعلت عنه فال تعلم من مرتبة الرجل إال حد ما خلقت منه وهو الضلع فقصر إدراكها 

لرجل كذلك اإلنسان ال يعلم من العامل إال قدر ما أخذ يف وجوده من العامل ال عن حقيقة ا
غري فال يلحق اإلنسان أبدا بدرجة العامل جبملته وإن كان خمتصرا منه كذلك املرأة ال تلحق 
بدرجة الرجل أبدا مع كوهنا نقاوة من هذا املختصر وأشبهت املرأة الطبيعة من كوهنا حمال 

ليس الرجل كذلك فإن الرجل يلقي املاء يف احلرم ال غري والرحم حمل التكوين لالنفعال فيها و
واخللق فيظهر أعيان ذلك النوع يف األنثى لقبوهلا التكوين واالنتقاالت يف األطوار اخللقية 
خلقا من بعد خلق إىل أن خيرج بشرا سويا فبهذا القدر ميتاز الرجال عن النساء وهلذا كانت 

لعقل عن الرجال ألهنن ما يعقلن إال قدر ما أخذت املرأة من خلق الرجل يف النساء ناقصات ا
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أصل النشأة وأما نقصان الدين فيها فإن اجلزاء على قدر العمل والعمل ال يكون إال عن علم 
والعلم على قدر قبول العامل وقبول العامل على قدر استعداده يف أصل نشأته واستعدادها 

ألهنا جزء منه فالبد أن تتصف املرأة بنقصان الدين عن الرجل ينقص عن استعداد الرجل 
وهذا الباب يطلب الصفة اليت جيتمع فيها النساء والرجال وهي فيما ذكرناه كوهنما يف مقام 

 مي زي ُّٱاالنفعال هذا من جهة احلقائق وأما من جهة ما يعرض هلما فمثل قوله 
  مج حج مث ُّٱإىل قوله  [35األحزاب:] َّ  يي ىي ني
 َّ  يل ىل مل خل ُّٱوقوله تعاىل  [35األحزاب:] َّ جح

 .[5التحرمي:] َّ  مث هت مت ُّٱوقوله  [112التوبة:]
ة عمران وآسي كمل من الرجال كثريون ومن النساء مرمي بنت" :وقال رسول اهلل 

بالكمالية  لية الألكم. اجتمع الرجال والنساء يف درجة الكمال وفضل الرجل با"امرأة فرعون
الرسالة مع ولبعثة رجة ادفقد فضل الرجل بالرسالة والبعثة ومل يكن للمرأة فإن كمال بالنبوة 

 يل ىل مل خل ُّٱاىل ل تعأن املقام الواحد املشترك يقع التفاضل يف أصحابه بينهم فيه كما قا
وقد شرك  [55االسراء:] َّ  جتهب مب خب حب جب هئ ُّٱوقال  [253البقرة:] َّ ممخم حم جم

ملرأة ختصت اإن الف النساء كما كلف الرجال واهلل بني الرجال والنساء يف التكليف فك
ق ء شقائلنساحبكم ال يكون للرجل فقد خيتص الرجل حبكم ال يكون للمرأة وإن كان ا

 الرجال.
مث اعلم أن منزلة املرأة من الرجل يف أصل اإلجياد منزلة الرحم من الرمحن فإهنا شجنة 

 خلق آدم على صورة الرمحن منه فخرجت على صورته وقد ورد يف بعض الروايات أن اهلل
وثبت أن الرحم فينا شجنة من الرمحن فنزلنا من الرمحن منزلة حواء من آدم وهي حمل 
التناسل وظهور أعيان األبناء كذلك حنن حمل ظهور األفعال فالفعل وإن كان هلل فما يظهر إال 

ح النسب اإلهلي على أيدينا وال ينسب باحلس إال إلينا ولو مل نكن شجنة من الرمحن ملا ص
وهو كوننا عبيدا له وموىل القوم منهم فافتقارنا إليه افتقار اجلزء إىل الكل ولو ال هذا القدر 
من النسبة ملا كان للعزة اإلهلية والغين املطلق أن يعطف علينا وال إن ينظر إلينا فبهذا النسب 

اإلهلية فملكنا األمساء اإلهلية صرنا جمالها فال تشهد ذاهتا إال فينا ملا خلقنا عليه من الصورة 
كلها فما من اسم إهلي إال ولنا فيه نصيب وال يقوم بنا أمر إال ويسرى حكمه يف األصل قال 

يف هذا االسم يف أعضاء اإلنسان إنه إذا أحس عضو منه بأمل تداعي له سائر اجلسم  النيب 
مل جزء أألعضاء فيتأمل كله لتى يف سائر اباحلمى. فأثر وجود ذلك األمل يف العضو اخلاص احلم

من جسمه فما ظنك بالنفس الناطقة اليت هي سلطانة هَذا اْلَبَلِد اْلَأِمني  فإن حاملة احلمى 
النفس احليوانية يف هذا املوضع وهي للنفس الناطقة مبنزلة ملك اختل عليه بعض ملكه فهمه 

وبالقبول وباإلجابة يكون أشد أال ترى احلق سبحانه قد وصف نفسه بالغضب وبالرمحة 
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وأمثال هذا وجعل ذلك كله مسببا عن أسباب تكون منا فإذا عصيناه جماهرة أغضبناه وإذا 
. وإذا تبنا آثرنا "وال نقول إال ما يرضى ربنا" :قلنا قوال يرتضيه منا أرضيناه كما قال 

النسب  القبول عنده ولو ال سيئاتنا ما عاقب وال عفا وهذا كله مما يصحح النسب ويثبت
ويقوي آثار السبب فنحن أوالد عالت أم واحدة وآباء خمتلفون فهو السبب األول بالدليل ال 

 باملشاهدة.
قطعه  قطعها ومن وملا تقرر ما ذكرناه أيد هذا النسب بقوله فمن وصلها وصله اهلل

به  الوصلةوة لنا سعاداهلل. فانظر ما أعجب هذا احلكم إن قطعها سبحانه من الرمحن وجعل ال
وهو  الوصل حكم يف وصل ما قطعه فالصورة صورة منازعة وفيها القرب اإلهلي ليكون لنا
 جه ين ُّٱال قإنه رد الغريب إىل أهله وليس للحكمة اإلهلية يف هذا إال نفي التشبيه ف

ها من قطعلرمحن فافإذا قطعناها أشبهناه يف القطع فإنه جعلها شجنة من  [11الشورى:]َّمه
ياه من قطعه إبطعها قال يشبه شيئا وال يشبهه شيء حبكم األصل فتوعد من فقد تشبه به وهو 

  يل ىل مل يك ُّٱ قال رمحته ال منه وأمرنا بأن نصلها وهو أن نردها إىل من قطعت منه فإنه
فأضاف العمل لك وجعل نفسه رقيبا  [123هود:] َّ ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام

غفل وال فال ت عمالما كلفك من األعليه وشهيدا ال يغفل وال ينسى ذلك لتقتدي أنت به في
 تنسى ألنك أوىل هبذه الصفة الفتقارك وغناه عنك.

به أن بني ين [21]الروم: َّ  يلىل مل ُّٱوملا كانت حواء شجنة من آدم جعل بينهما 
الوصل وطع له الق الرحم والرمحن مودة ورمحة ولذلك أمرك أن تصلها مبن قطعت منه فيكون

لزوجني هو اة بني عولر تشرف به على سائر العامل فاملودة اجمللك فيكون لك حظ يف هذا األم
لزوجني من د من اواح الثبات على النكاح املوجب للتوالد والرمحة اجملعولة هو ما جيده كل

ىل أصله إالفرع له وكاحلنان إىل صاحبه فيحن إليه ويسكن فمن حيث املرأة حنني اجلزء إىل 
اسم  ح عليهه يصبزوجته حنني الكل إىل جزئه ألنه  والغريب إىل وطنه وحنني الرجل إىل

ه كن مل تظهر ليلو مل ده فالكل وبزواله ال يثبت له هذا االسم وحنني األصل إىل الفرع ألنه مي
د من ب فالبهو رربانية اإلمداد كما إن الكون لواله مل يصح أن يكون ربا على نفسه و

جود ليها اسم الويخلع عزال لأتنظر إليه باالفتقار العامل ومل يزل ربا فلم تزل األعيان الثابتة 
ل عدمنا ويف يف حا عاىلومل يزل ينظر إليها الستدعائها بعني الرمحة فلم يزل ربا سبحانه وت

 حال وجودنا واإلمكان لنا كالوجوب له قال:
أحفووووووووو أ  فلووووووووو أإ أ كووووووووو  أو ووووووووو    

أووووووو أك  وووووو أاألووووووو أإ وووووودألوووووو أكزجأكزال

أروووووو أكوووووو  أ هوووووو أون وووووون اأنووووووو أو وووووو 
أ

أ و وووووووووووو أل ووووووووووووودأنإله  وووووووووووو أإللهوووووووووووو  أ 

أنإ  وووووووودأوووووووووءأ ووووووووذاأوحوووووووو  أالووووووووذا 

أاووووووووووود أطووووووووووونا أنالأوووووووووووو ضأنالأآ 
أ
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م أعيان اللتحالك افباملودة والرمحة طلب الكل جزأه واجلزء كله فالتحما فظهر عن ذ
هو األبوة وعليه  ونوااألبناء فصح هلم اسم األبوة فأعطى وجود األبناء حكما لآلباء مل يك

إلمكان وفا باموص مل يزل ربا أزال فإن املمكن يف إمكانه مل يزل وليس الرب كذلك فإنه
عدم قدم اله وتسواء وجد املمكن أو اتصف بالعدم فإن النظر إليه مل يزل يف حال عدم
 ما ارق بنيالف للممكن على وجوده نعت أزيل فلم يزل مربوبا وإن مل يكن موجودا فهذا

فالتحق  االبن وجودبواملرتبة اليت حدثت له  جيب هلل وبني ما جيب للعبد من حيث االمسية
واطن مقام عض املبيف  النساء بالرجال يف األبوة ومن حلوق النساء بالرجال بل تقوم املرأة
طن مقامهما املوا بعض رجلني إذ ال يقطع احلاكم باحلكم إال بشهادة رجلني فقامت املرأة يف

تمال ع االحملده وقوهلا يف إن هذا  وهو قبول احلاكم قوهلا يف حيض العدة وقبول الزوج
ما تنزل دلني كعدين املتطرق إىل ذلك وقبول قوهلا إهنا حائض فقد تنزلت هاهنا منزلة شاه

 الرجل يف شهادة الدين منزلة امرأتني فتداخال يف احلكم:
أ  وووووووووووو  أالكل وووووووووووو أو وووووووووووو  أالفل ووووووووووووج

أ وووووووووووووو أاووووووووووووو  أكلحفووووووووووووو أهووووووووووووو لل  

أ

أن ووووووووووو  أالفل وووووووووووجأو ووووووووووو  أالكل ووووووووووو  

أألل  نووووووووووووو أاوووووووووووو  أكلحفوووووووووووو أهوووووووووووو 

أ

ال كمال الصورة ما صحت اخلالفة فمن طلبها وكل إليها ومن جاءته من غري طلب لو
 مم  خمُّٱأعني عليها فالطالب مدع يف القيام حبقها ومن طلب هبا مستقيل منها ألهنا أمانة 

وكل مدع ممتحن كانت هذه الصفة فيمن كانت ال أحاشي أحدا وامتحانه   َّ خنحن جن
شهادة إهلية  [15مرمي:] َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱعلى صورة ما يدعيه 

 يي ىي ُّٱمقطوع هبا فهذه منزلة من جاءته اخلالفة من غري طلب والعناية من غري تعمل 
دعوى موضع االمتحان لوال ما شفع فيه حالة  [33مرمي:] َّ حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ

غري  املهد لعدم استحكام العقل فكان حكمه حكم حيىي وهو األوىل هذا إن كان منطقا
متعقل ما ينطق به وإن تعقله فاستحكم عقله وتقوت آالؤه يف نفس األمر ويف مشهود العادة 
عند احلاضرين هو خرق عادة فإن كان مأمورا مبا نطق به فهو خمرب مبا آتاه اهلل وأمر أن خيرب 

بالراء  "،أنا سيد ولد آدم وال فخر" :به فليس مبدع وال طالب فخرا كما قال رسول اهلل 
وهو التبجح بالباطل فهذا معرف عن أمر إهلي فمثل هذا ال ميتحن وال خيترب فإنه ليس مبدع 
وهذه كلها أحوال يشترك فيها النساء والرجال ويشتركان يف مجيع املراتب حىت يف القطبية 

فنحن نتكلم يف تولية اهلل ال  "،لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" :وال حيجبك قول الرسول 
: يف هذه املسألة ة الناس واحلديث جاء فيمن والة الناس ولو مل يرد إال قول النيب يف تولي

لكان فيه غنية أي كل ما يصح أن يناله الرجل من املقامات  "،إن النساء شقائق الرجال"
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واملراتب والصفات ميكن أن يكون ملن شاء اهلل من النساء كما كان ملن شاء اهلل من الرجال 
حكمة اهلل تعاىل فيما زاد للمرأة على الرجل يف االسم فقال يف الرجل املرء وقال أال تنظر إىل 

يف األنثى املرأة فزادها هاء يف الوقف تاء يف الوصل على اسم املرء للرجل فلها على الرجل 
فسد تلك  [228البقرة:] َّ ريٰى ين ىن ُّٱدرجة يف هذا املقام ليس للمرء يف مقابلة قوله 

ة يف املرأة وكذلك ألف حبلى ومهزة محراء وإن ذكرت تعليل احلق يف إقامة الثلمة هبذه الزياد
 من  زن رن مم ام ُّٱاملرأتني يف الشهادة مقام الرجل الواحد بالنسيان يف قوله 

والتذكر ال يكون إال عن نسيان فقد أخرب اهلل تعاىل عن آدم أنه نسي  [282البقرة:] َّنن
آدم ذرية عن نسيان آدم كما حنن ذريته وهو فنسي آدم فنسيت ذريته فنسيان بىن  وقال 

على إن احلق ما  [67التوبة:] َّ  هتمت خت حت ُّٱوصف إهلي منه صدر يف العامل قال تعاىل 
وصف إحدى املرأتني إال باحلرية فيما شهدت فيه ما وصفها بالنسيان واحلرية نصف النسيان 

فقد ميكن  [115طه:] َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱال كله ونسب النسيان على الكمال للرجل فقال 
أن ينسى الرجل الشهادة رأسا وال يتذكرها وال ميكن أن تنسى إحدى املرأتني وهي املذكرة 
ال على التعيني فتذكر اليت ضلت عما شهدت فيه فإن خرب اهلل صدق بال شك وهو قد أخرب 

ال يف هذه اآلية أن إحدامها تذكر األخرى فالبد أن تكون الواحدة ال تضل عن الشهادة و
تنسى فقد اتصفت املرأة الواحدة يف الشهادة بأخبار احلق عنها بصفة إهلية وهو قول موسى 

 .[52طه:] َّ حن جن يم ىم مم ُّٱالذي حكي عنه يف القرآن 
ولو مل يكن يف شرف التأنيث إال إطالق الذات على اهلل وإطالق الصفة وكالمها لفظ 

من الرجال باألمر وقد هنانا الشارع أن  التأنيث جرب القلب املرأة الذي يكسره من ال علم له
 مي خي حي جي ٰه ُّٱنتفكر يف ذات اهلل وما منعنا من الكالم يف توحيد اهلل بل أمر بذلك فقال 

وهو هنا ما خيطر ملن نظر يف توحيد اهلل من طلب ماهيته  [19حممد:] َّ  هئ مئ هي
وعدم املناسبة بينها وحقيقته وهو معرفة ذاته اليت ما تعرف وحجر التفكر فيها لعظيم قدرها 

وبني ما يتوهم أن يكون دليال عليها فال يتصورها وهم وال يقيدها عقل بل هلا اجلالل 
والتعظيم بل ال جيوز أن تطلب مبا كما طلب فرعون فأخطأ يف السؤال وهلذا عدل موسى 

  عن جواب سؤاله ألن السؤال إذا كان خطأ ال يلزم اجلواب عنه وكان جملس عامة
كلم موسى مبا تكلم به ورأى فرعون أنه ما أجابه على حد ما سأل ألنه ختيل أن فلذلك ت

سؤاله ذلك متوجه وما علم إن ذات احلق تعاىل ال تدخل حتت مطلب ما وإمنا تدخل حتت 
مطلب هل وهل سؤال عن وجود املسؤول عنه هل هو متحقق أم ال فقال فرعون وقد علم 

 يق ىق يف ىف يث ُّٱين لئال يتفطنوا لذلك ما وقع فيه من اجلهل إشغاال للحاضر
ولو ال ما علم احلق فرعون ما أثبت يف هذا الكالم أنه أرسله مرسل  [27الشعراء:] َّاك

وأنه ما جاء من نفسه ألنه دعا إىل غريه وكذا نسبه فرعون إىل ما كان عليه موسى فوصفه 
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عرفه احلاضرون كما  بأنه جمنون أي مستور عنكم فال تعرفونه فعرفه موسى جبوابه إياه وما
عرفه علماء السحرة وما عرفه اجلاهلون بالسحر وبقيت تلك اخلمرية عند فرعون خيتمر هبا 

 ّٰ ِّ ُّ ُّٱعجني طينته وما ظهر حكمها وال اختمر عجينه إال يف الوقت الذي قال فيه 
وما مسى اهلل لريفع اللبس والشك إذ قدم علم احلاضرون أن بىن  [90يونس:] َّ  مئ زئ رئ

ائيل ما آمنت إال باإلله الذي جاء موسى وهارون من عنده إليهم فلو قال آمنت باهلل وهو إسر
قد قرر إنه ما علم لقومه من إله غريه لقالوا لنفسه شهد ال للذي أرسل موسى إلينا كما شهد 

 اهلل لنفسه فرفع هذا اللبس مبا قاله.
ر اإلهلي ن األمة مالطبيع وأما حتقيق هذه املسألة فما يعرف ذلك إال من يعرف مرتبة

ما إن كيان األبناء جود أعل وفإن املرأة من الرجل مبنزلة الطبيعة من األمر اإلهلي ألن املرأة حم
 طبيعة ال أمر بالرت فالطبيعة لألمر اإلهلي حمل ظهور أعيان األجسام فيها تكونت وعنها ظه

لى إجياد عقادر  هللا تقل إن يكون وطبيعة بال أمر ال تكون فالكون متوقف على األمرين وال
  مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱشيء من غري إن ينفعل أمر آخر فإن اهلل يرد عليك يف ذلك بقوله 

شتراك اال فتلك الشيئية العامة لكل شيء خاص وهو الذي وقع فيها [40النحل:] َّ جغ مع جع
ا املطلقة فإذ يةلشيئلك اتهي اليت أثبتناها وإن األمر اإلهلي عليها يتوجه لظهور شيء خاص يف 

ة روحانيي الظهرت األجسام أو األجساد ظهرت الصور واألشكال واألعراض ومجيع القو
 خللق ما حتتهال خلق ق قبواحلسية ورمبا قيل هو املعرب عنه بلسان الشرع العلماء الذي هو للح

رتبة كرنا مقد ذهواء وما فوقه هواء فذكره ومساه باسم موجود يقبل الصور واألشكال و
سفله وأعاله ألعامل نه االطبيعة وهي هذه الشيئية املطلقة يف كتاب النكاح األول الذي ظهر ع

 نها إالرف موكل ما سوى اهلل من كثيف ولطيف ومعقول وحمسوس متصف بالوجود فال نع
رف مرتبة فمن ع ليناقدر ما يظهر لنا كما ال نعرف من األمساء اإلهلية إال قدر ما وصل إ

وجودات مما أن املجل ورتبة املرأة ومن عرف األمر اإلهلي فقد عرف مرتبة الرالطبيعة عرف م
يث جيهلها تدق حبفى وسوى اهلل متوقف وجودها على هاتني احلقيقتني غري إن هذه احلقيقة خت

رتبتها لك جلهلها مبركب وذامل أبناؤها من العقول فال تثبتها يف العامل البسيط وتثبتها يف العامل
إن النساء شقائق " :نا مرتبة املرأة مع تنبيه الشارع على منزلتها بقوله كما جهلت ه

سدة هل املتج نيات. فاألمر بينهما يكون علوا وسفال أال ترى التجليات والروحا"الرجال
وهذا  ج عنهاختر تظهر يف غري صور طبيعية وإن كانت تلك األجساد سريعة االستحالة فلم

 منزل واسع يتسع اجملال فيه.
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 يف معرفة منزل القرآن من احلضرة احملمدية

أال ووووووووووءأو  هووووووووو أ ووووووووودأكوووووووووجأآن ووووووووو 

أ وووووووذاأاإللووووووو أ ووووووونأاألطوووووووو  أكن   ووووووو أ

أ وووووو ل   أو ووووووونجأكطووووووو  أنلوووووو يأل وووووو 

أ لووووووووو يألووووووووو أطووووووووون أ ووووووووو  أ    ووووووووو 

أن أن ووووووووووو أ ووووووووووواأاووووووووووود أ كلووووووووووو  

أ ووووووووواأوووووووووو ل أ  ووووووووو أ أ ووووووووودأهاووووووووو 

أ    ووووووو أخ ووووووو اأه حطووووووو  أ  ووووووون أهووووووو 

أ

أنالووون  أ ووودأال ووووءأك أل ووو ا أ ووودأاألحووو أ

أءأن طووووو ن ألووووو أ ووووو فظأنلووووو أ وووووز  طووووو

أن وووووو أطوووووون أووووووو أذك  وووووو  أووووووو أال وووووو  

أ وووووو  أالكل وووووو أ وووووواأ لوووووون أ لوووووو أكحوووووو 

أوووووءأال لوووون أال وووودأك  وووو  أ وووودأال  وووو 

أنال  ووووو أوووووو ألووووو أ  ر ووووو أطووووو ك أالهلووووو 

أ ل ووووو أ  ووووونأالوووووذ أإ أاووووو  ألووووو أ  ووووو 

أ

زل به أن ين تمكنيوملا كان نزوله على القلب وهو صفة إهلية ال تفارق موصوفها مل 
ؤمن هو لب امليف ق كالمه فذكر احلق أنه وسعه قلب عبده املؤمن فنزول القرآنغري من هو 

يب من غري ريب عن  قلنزول احلق فيه فيكلم احلق هذا العبد من سره يف سره وهو قوهلم حدثين
مها ور يف الغاية ليه حبضي عواسطة فالتايل إمنا مسي تاليا لتتابع الكالم بعضه بعضا وتتابعه يق

ن العامل مللسان ان ازل من كذا إىل كذا وملا كان القلب من العامل األعلى وكمن واىل فين
وف من واحلر لعنيااألنزل وكان احلق منزله قلب العبد وهو املتكلم وهو يف القلب واحد 
سانه لن حيث مليا عامل اللسان ففصل اللسان اآليات وتال بعضها بعضا فيسمى اإلنسان تا

إنه من العامل ف إلنسانلة اال والقرآن من الكتب والصحف املنزلة مبنزفإنه املفصل ملا أنزل جمم
يس ذلك امل ولالك جمموع الكتب واإلنسان جمموع العامل فهما إخوان وأعين بذلك اإلنسان
يه من بني نزل علأمنا إال من أنزل عليه القرآن من مجيع جهاته ونسبه وما سواه من ورثته إ

ات منه ما أزيد يغيب وهي الوراثة الكاملة حكي عن أيب  كتفيه فاستقر يف صدره عن ظهر
ه وة أدرجت بني جنبييف الذي أويت القرآن إن النب حىت استظهر القرآن وقال رسول اهلل 

 وهذا الفرق بني األنبياء واألولياء األتباع.
ا يف مث اعلم أن اهلل أنزل الكتاب فرقانا يف ليلة القدر ليلة النصف من شعبان وأنزله قرآن

شهر رمضان كل ذلك إىل السماء الدنيا ومن هناك نزل يف ثالث وعشرين سنة فرقانا جنوما 
ذا آيات وسور لتعلم املنازل وتتبني املراتب فمن نزوله إىل األرض يف شهر شعبان يتلى فرقانا 
ومن نزوله يف شهر رمضان يتلى قرآنا فمنا من يتلوه به فذلك القرآن ومنا من يتلوه بنفسه 

ذلك الفرقان وال يصح أن يتلى هبما يف عني واحدة وال حال واحدة فإذا كنت عنده كنت ف
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وهو ليس  [8]الرعد: َّ نث مث زث رث ُّٱعندك وإذا كنت عندك مل تكن عنده ألن 
 كذلك بل هو مع كل شيء وعند من يذكره بالذكر ال غري فإنه جليس الذاكرين.
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 ذكر يف بيان مراتب نعوت القرآن

صلة حرف متسة أمخاهلل أنزل هذا القرآن حروفا منظومة من اثنني إىل فصل اعلم أن 
عربيا را وومفردة وجعله كلمات وآيات وسورا ونورا وهدى وضياء وشفاء ورمحة وذك

 ليس اء معىنألمساومبينا وحقا وكتابا وحمكما ومتشاهبا ومفصال ولكل اسم ونعت من هذه 
ن فلنذكر القرآ اسم احلقائق وأمثاهلا استحق لآلخر وكله كالم اهلل وملا كان جامعا هلذه

 مراتب بعض نعوته ليعلم أهل اهلل منزلته.
 النعت األول كونه حروفا  

ى املسم واحدفمن ذلك كونه حروفا واملفهوم من هذا االسم أمران األمر ال :وصل
 الرقم ه حروفط فلقوال وكالما ولفظا واألمر اآلخر يسمى كتابة ورقما وخطا والقرآن خي

ذي هو هلل الاالم وينطق به فله حروف اللفظ فلماذا يرجع كونه حروفا منطوقا هبا هل لك
ه يتجلى يف القيامة يف أنه سبحان صفته أو هل للمترجم عنه فاعلم إن اهلل قد أخربنا نبيه 

كون د أن ييبع صور خمتلفة فيعرف وينكر ومن كانت حقيقته تقبل التجلي يف الصور فال
 له فكما نقولق جباليلي ف املتلفظ هبا املسماة كالم اهلل لبعض تلك الصور كماالكالم باحلرو

لها ه وحنماللجبجتلى يف صورة كما يليق جبالله كذلك نقول تكلم بصوت وحرف كما يليق 
السنة مما كتاب و اليفحممل الفرح والضحك والعني والقدم واليد واليمني وغري ذلك مما ورد 

 َّمه جه ين ُّٱقول عىن املعقول من غري كيفية وال تشبيه فإنه يجيب االميان به على امل
مة يت كلحلروف مسافنفى إن مياثل مع عقل املعىن وجهل النسبة فإذا انتظمت  [11الشورى:]

ن له فسه بأصف نووإذا انتظمت الكلمات مسيت آية وإذا انتظمت اآليات مسيت سورة فلما 
 َّ جغ مع  جع مظ حط ُّٱلقول وقال نفسا كما يليق جبالله ووصف نفسه بالصوت وا

فا يسمى حر كان النفس املسمى صوتا وكان انقطاعه من الصوت حيث انقطع [6التوبة:]
 ر الصفات.ه كسائتشبيوكل ذلك معقول مما وقع اإلخبار اإلهلي به لنا مع نفي املماثلة وال

فالباطن  [3احلديد:] َّلك خك ُّٱوملا وصف نفسه بالصورة عرفنا معىن قوله إنه 
اهر غيب والظاهر للباطن شهادة ووصف نفسه بأن له نفسا فهو خروجه من الغيب للظ

وظهور احلروف شهادة واحلروف ظروف للمعاين اليت هي أرواحها واليت وضعت للداللة 
 نن من زن رن مم ام  يل ىل ُّٱعليها حبكم التواطؤ وقال تعاىل 

بد أن يفهم من هذه وأبلغ من هذا اإلفصاح من اهلل لعباده ما يكون فال [4إبراهيم:]َّينىن
العبارات ما تدل عليه يف ذلك اللسان مبا وقع اإلخبار به عن الكون فيعرف املعىن الذي يدل 
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عليه ذلك الكالم وتعرف النسبة وما وقع اإلخبار به عن اهلل يعرف املعىن الذي يدل عليه 
 ملماثلة.ذلك الكالم وجتهل النسبة ملا أعطى الدليل العقلي والدليل الشرعي من نفي ا

به املسمى  ملتلفظوع افإذا حتققت ما قررناه تبينت أن كالم اهلل هو هذا املتلو املسم
مة من  للكلمثهتا قرآنا وتوراة وزبورا وإجنيال فحروفه تعني مراتب كلمه من حيث مفردا
ت كلمة ذا مسيع هلحيث مجعيتها معىن ليس آلحاد حروف الكلمة فللكلمة أثر يف نفس السام

لمة أثر لك للكم كذان العريب مشتقة من الكلم وهو اجلرح وهو أثر يف جسم املكلويف اللس
د من ذلك هم البالف يف نفس السامع أعطاه ذلك األثر استعداد السمع لقبول الكالم بوساطة

مر كل لك األعط ذفإذا انتظمت كلمتان فصاعدا مسي اجملموع آية أي عالمة على أمر مل ي
  يكونما الاحلروف مع الكلمة إذ قد تقرر أن للمجموع حك كلمة على انفرادها مثل

ي اجملموع مسغ هبا يبل ملفردات ذلك اجملموع فإذا انتظمت اآليات بالغا ما أراد املتكلم أن
على  ملنزلةلك اسورة معناها منزلة ظهرت عن جمموع هذه اآليات مل تكن اآليات تعطي ت

ذا روف فهت وحرناه من سور وآيات وكلماانفراد كل آية منها وليس القرآن سوى ما ذك
فيختلف  لكلماتلف اقد أعطيتك أمرا كليا يف القرآن واملنازل ختتلف فتختلف اآليات فتخت
ف العمر به ييه مل ا إلنظم احلروف والقرآن كبري كثري لو ذهبنا نبني على التفصيل ما أومأن

ناه كتابا ن أنزلفإ لناه كالمافوكلناك إىل نفسك الستخراج ما فيه من الكنوز وهذا إذا جع
اتبة كميني  ك عنفهو نظم حروف رقمية النتظام كلمات النتظام آيات النتظام سور كل ذل

ن ألحوال ت األكما كان القول عن نفس رمحاين فصار األمر على مقدار واحد وإن اختلف
اهر لظرة اكصو حال التلفظ ليس حال الكتابة وصفة اليد ليست صفة النفس فكونه كتابا
ل كف على حلرووالشهادة وكونه كالما كصورة الباطن والغيب فأنت بني كثيف ولطيف وا

كون لطيفا يىن قد املعووجه كثيف بالنسبة إىل ما حيمله من الداللة على املعىن املوضوع له 
ه هي روحرف ووقد يكون كثيفا لكن الداللة لطيفة على كل وجه وهي اليت حيملها احل

 الصورة. والروح ألطف من
لقرآن اعدل تقلبا وجعل هذه السورة  هاهلل قد جعل للقرآن سورة من سور مث إن

ذا هن سور مجعل عشرة أوزان وجعل آليات القرآن آية أعطاها السيادة على آي القرآن و
مه فمن لكل كالة واالقرآن سورة تزن ثلثه ونصفه وربعه وذلك ملا أعطته منزلة تلك السور

ضرع نظم فاف الفاضل ومن حيث ما هو متكلم به وقع التفاضل الختالحيث هو كالمه ال ت
 إىل اهلل تعاىل ليفهمك ما أومأنا إليه فإنه املنعم احملسان.
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 القرآن نور
      عاىلتقوله  مثل كون القرآن نورا مبا فيه من اآليات اليت تطرد الشبه املضلة وصل

وقوله  [76االنعام:] َّ زب رب يئ ُّٱوقوله  [22األنبياء:] َّ حضجض مص خص حص مس خس حس ُّٱ
وقوله  [258البقرة:] َّ اك يق ىق يف ُّٱوقوله  [63األنبياء:] َّنت مت زت رتُّٱ
وقوله  [82النساء:] َّ مث زث رث  يت  ُّٱوقوله  [42االسراء:] َّ  نث مث زث رث يتُّٱ
ا ألن وكل ما جاء يف معرض الداللة فهو من كونه نور [23البقرة:] َّجغ مع جع مظُّٱ

 ورا إذ كان النور النفور.النور هو املنفر الظلم وبه مسي ن
 القرآن ضياء

      قوله ئق مثلحلقاوأما كونه ضياءًا َفِلَما فيه من اآليات الكاشفة لألمور وا وصل
 يل ىل مل خل ُّٱوقوله  [31الرمحن:] َّ رن مم ام يل ُّٱو [29الرمحن:] َّ اك يق ىق يف ىف ُّٱ
 [75ص:]َّجضمص خص حصُّٱوقوله  [31البقرة:] َّ زب رب يئ ُّٱوقوله [80النساء:] َّ خمحم جم

وقوله  [78النساء:] َّ خلحل جل مك لك ُّٱوقوله  [30االنسان:] َّنب مب زب رب يئ ىئ ُّٱوقوله 
 ولهوما أشبه ذلك مما يدل على جمرى احلقائق ومثل ق[8الشمس:]َّ يئ ىئ نئُّٱ
 .[96الصافات:] َّ حج مث هت متُّٱ

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

 القرآن رمحة
ري والبشرى ه باخلعباده رمحة َفِلَما فيه مما أوجبه على نفسه من الوعد لوأما كون وصل
 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ُّٱوقوله  [53الزمر:] َّ مبخب حب  جب هئ مئ ُّٱمثل قوله 
 وكل آية رجاء. [156األعراف:] َّ ىيمي خي حي  جي  ُّٱوقوله  [54االنعام:]ٍَّّ

 القرآن هدى
خله ال يدوأما كون هدى فكل آية حمكمة وكل نص ورد يف القرآن مما  وصل

 نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱاالحتمال وال يفهم منه إال الظاهر بأول وهلة مثل قوله 
 لك اك يق ىق ُّٱوقوله  [179البقرة:] َّ  مث هت مت خت ُّٱوقوله  [56الذاريات:]َّىئ
 هت مت خت  حت جت ُّٱوقوله  [160االنعام:] َّ زن رن مم ام  يل ىل مل يكىك مك
 وأمثال هذه اآليات مما ال حتصى كثرة. [40الشورى:]َّحجمث
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 ذكرالقرآن 
 هالكهمإيف  وأما كونه ذكرا َفِلَما فيه من آيات االعتبارات وقصص األمم وصل

 رس.بكفرهم كقصة قوم نوح وعاد ومثود وقوم لوط وأصحاب األيكة وأصحاب ال
 القرآن عربي

وتكرار  تشابهن املوأما كونه عربيًا َفِلَما فيه من حسن النظم وبيان احملكم م وصل
عالم مع يف واإللتعريادة ونقصان مع توفية املعىن املطلوب يف االقصص بتغيري ألفاظ من ز

 حط مض خض حض ُّٱوقوله  [4املنافقون:] َّ خفحف جف  مغ جغ ُّٱإجياز اللفظ مثل قوله 
 جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع ُّٱوقوله  [58الزخرف:]َّجعمظ
 خي حي جي يهىه مه  جه ين ىن من ُّٱوقوله  [44هود:] َّ حل جل مك  لك خكحك
كل ذلك يف  [7القصص:] َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي

 .آية واحدة حتتوي على بشارتني وأمرين بعلم نافع وتبيني ببشرى من اهلل
ن
 
 القرآن مبي

ت ء ونعولشقاوأما كونه مبينا فبما أبان فيه من صفات أهل السعادة وأهل ا وصل
 مث هت ُّٱقوله وإىل آخر اآليات  [1املؤمنون:] َّ ىل مل خل ُّٱأهل الفالح من غريهم كقوله 

وآيات األحكام وكل آية أبان هبا عن أمر  [111التوبة:] َّ جخ مح جح مج حج
 كلها اليت ال ملعايناذه ليعرف فلهذا مساه هبذه األمساء كلها وجعله قرآنا أي ظاهرا جامعا هل

 .﴾مل يك ىك مك لك  اك﴿توجد إال فيه 
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يف معرفة منزل علم اآلالء والفراغ إىل البالء وهو من احلضرة 

 احملمدية

أ ل حو أكن ووووووووووووو   إ أال ووووووووووووونال أهووووووووووووو

أنه لووووووووذ أرل وووووووو أا  وووووووو  أروووووووو أ  فوووووووو 

ألووووووونأالأال ووووووورل ألووووووو أ  كووووووو  أوووووووو أكحووووووو 

 

أ  أال هوووووووو  أنللوووووووو حو أروووووووو أن وووووووو   

أ ووودأوحكووو أالوووذك أناإل طووو جأرووو أاووو   

أنالأن  أال ووووووواأ  ووووووووو  أووووووووو أ حوووووووو  

أ

ورته صنسان على . والعامل خملوق باإل"إن اهلل خلق آدم على صورته" :قال النيب 
ان على كنسان ي اإلكان العامل على الصورة ولو فقد العامل وبق فلو فقد منه اإلنسان ما

اهليكل  وهو عزهلا عن تدبري هذا [57العنكبوت:] َّ زترت يب ىب نب ُّٱالصورة وقال تعاىل 
 يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱىل تعا الطبيعي الذي كانت تدبره يف الدنيا يف حال إقامتها فيها وأما قوله

 نه إذا كان فيهال كل من فيها فان ألفلم يق [27-26الرمحن:] َّ رت يب ىب نب مب زب  رب
ع من عليها عم مجيي ياحنفظ هبا وإذا كان عليها جترد عنها فهذا يدلك على إن التجلي اإلهل
ثل إذا عرف ور املصيف  ألن الفناء ال يكون إال عن جتل إهلي يف غري صورة كونية ألن التجلي

ن الكسوف فقال ع ل رسول اهلل أنه عني الصورة اتصف املتجلي له باخلشوع ال بالفناء سئ
: "س اليت بني احل مناسبةاء لل. فلهذا قلنا باخلشوع ال بالفن"ما جتلى اهلل لشيء إال خشع له

أنه هو  عرف بهيوعا واخليال وهلذا يسمى اخليال باحلس املشترك وإذا مل يعرف مل يورث خش
يما أهل سو وال ه هي له أنولكن البد أن يورث خشوعا يف املتجلي له ولكن ال يعرف املتجل

وره فلم يف ظه قييداألفكار وهذا من علم الظهور واخلفاء فظهر بال شك أنه هو وخفي بالت
ق لم أن عني احلاين يعإلنسيعلم أنه هو فإذا كان العارف الكامل املعرفة باهلل يف هذا النوع ا

لظاهر هبا و هو ا أعنيهو املنعوت بالوجود وأن أحكام أعيان العامل هي الظاهرة يف هذا ال
ملوطن قتضى اإن اعرف ما رأى فإن اقتضى املوطن اإلقرار أقر به عند ما يدعي أنه هو و

 ملوطن.ا ذلك ق يفاإلنكار سكت العارف فلم ينطق بإنكار وال إقرار لعلمه مبا أراده احل
وملا كان التجلي اإلهلي يغين من هو على الصورة عرفنا إن العني ال تذهب بل هو 

ريد وخلع ال عزل عن تدبري ملك إال إذا كان الضمري يف عليها يعود على األرض فهو عزل جت
عن تدبري إهليا كل اليت جعل اهلل إليها تدبريها وهذا الظهور واخلفاء لالسم الرب ال لغريه 
وإليه يرجع حكمه وهو ينقسم إىل ثالثة أقسام فيظهر يف هذا احلكم أعين الظهور واخلفاء يف 

 ليتخذه صاحب امللك وكيال فيما هو له مالك فيكون له التصريف فيه والعبد موطنني
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مستريح يف مجيع أحواله من يقظة ونوم والقسم اآلخر من هذا احلكم أن يكون له يف أربعة 
 ين ىن من  خن  ُّٱمواطن يف طول العامل وعرضه لوجود اإلنعام عليه كما قال 

لعامل ومثله يف عرضه وطول العامل عامل فله هذان احلكمان يف طول ا [20لقمان:]َّمهجه
األرواح وعرضه عامل صور األجسام وإمنا قلنا صور األجسام ومل نقل األجسام بسبب 
األجسام املتخيلة وإن كانت أجساما حقيقية يف حضرهتا فليست أجساما عند كل أحد ملا 

م احلقيقة هي أجسام ال يسرع إليها من التغيري وألهنا راجعة إىل عني الناظر ال إليها واألجسا
نفسها ال لعني الناظر فسواء كان الناظر موجودا أو غري موجود هي أجسام يف نفسها واألخر 

وهي أجسام يف عينها  [66طه:] َّ  ىي مي خي حي جي يه ُّٱأجسام ال يف أنفسها كما قال 
ال حكم هلا يف السعي فظهرت يف عني موسى بصورة اجلسم الذي له سعى واألمر يف نفسه 

 س كذلك.لي
رين طن وعشة مووالقسم الثالث من هذا احلكم من الظهور واخلفاء يظهر يف سبعمائ

ذا ر أو يعجز فهار يقصقتدموطنا وهو منتهى ما يقبل عامل الدنيا من االقتدار اإلهلي ال إن اال
يف  ا سبقمبلمه عحكم القابل وكذا وقع الوجود وجيوز يف النظر الفكري خالفه معرى عن 

ال ا فال تعرف إ فيهم اهللفما مث إمكان إال بالنظر اجملرد إىل األكوان معراة عن عل علم اهلل
وستة  ة موطنعمائبالوقوع فاحنصرت مواطن الظهور واخلفاء بني جتل إهلي واستتار يف سب

وله قخي يف برز وعشرين موطنا بأحكام خمتلفة وبني كل موطنني من ظهور وخفاء يقع جتل
ليحفظ هذا الربزخ وجود الطرفني فال يرى كل طرف  [5طه:] َّ ىف يث ىث نث ُّٱ

ف السخي يكثفمنها حكم الطرف اآلخر والربزخ له احلكم يف الطرفني فيسخف الكثيف و
ذه هعامل  حكامأوله يف كل موطن حكم ال يظهر به يف املوطن اآلخر وهو ما جيري عليه 

ملواطن ظهر قة هذه اومن حقي [40]مرمي: َّ ىه مه جه ُّٱالدار إىل أن يرث اهلل الوارث 
يدركه  ما ال وهو العامل يف الدنيا بصورة الظهور وهو ما أدركه احلس وبصورة االستتار

 من خن حن ُّٱ احلس من املعاين وما استتر عن األبصار من املالئكة واجلن قال تعاىل
نا فالعامل بني وهو ما خفي ع [39احلاقة:] َّ ىه مه جه ُّٱوهو ما ظهر لنا  [38احلاقة:]َّىن

مر واحد إال ان األولك د واألزل برزخ به انفصل األبد من األزل لواله ما ظهر هلما حكماألب
هذا م املستقبل ون العدضي عيتميز كاحلال بني املاضي واملستقبل لوال احلال ما متيز العدم املا

 لم صحيح.عا ظهر ه محكم الربزخ ال يربح دائما يف العامل وهو الرابط بني املقدمتني لوال
إن اهلل سبحانه ويل االسم الرمحن اململكة كلها وجعل االسم الرب السادن األول مث 

العام وأعطاه إقليد التكوين والتصريف والنزول واملعراج فهو يتلقى الركبان وينزل هبم على 
الرمحن والرمحن على عرشه األهبى يعلم جمموع كلمه يف أي عني يظهر من العامل وهو الذي 

 ا:أشرنا إليه بقولن
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أ لووووووووووووو أالفووووووووووووو آ أك ووووووووووووو أ  وووووووووووووزج

أه لووووووووووووووووووذ أ   ووووووووووووووووووو   أحكو ووووووووووووووووووو 

أ   وووووووووووووووووو جأ أروووووووووووووووووو و أطووووووووووووووووووهفنا

أ  ووووووووووووووووو أالو لووووووووووووووووون أالأ  ووووووووووووووووو   

أ

أاطوووووووووووو أالووووووووووو حو ألوووووووووووو أ ولووووووووووونا 

أن وووووووووووونأال  وووووووووووووجأن وووووووووووونأال وووووووووووووج

أن لوووووووووووووووووو   أه ل وووووووووووووووووو أ نلوووووووووووووووووونا

أ هووووووووووووو أوووووووووووووو   أإل ووووووووووووو أن ووووووووووووولنا

أ

 يب  ىب نب مب ُّٱنصب القرآن مث قال  [2-1الرمحن:] َّ زب رب يئ ىئ نئ ُّٱفقوله 
نزل عليه القرآن ليترجم منه مبا علمه احلق من البيان الذي مل يقبله في [4-3الرمحن:] َّ زت رت

إال هذا اإلنسان فكان للقرآن علم التمييز فعلم أين حمله الذي ينزل عليه من العامل فنزل على 
مث ال يزال ينزل على قلوب أمته إىل يوم  [193]الشعراء: َّ زن  رن مم ام ُّٱ قلب حممد 

ديد ال يبلى فهو الوحي الدائم فللرسول صلوات اهلل عليه وسالمه القيامة فنزوله يف القلوب ج
األولية يف ذلك والتبليغ إىل األمساع من البشر واالبتداء من البشر فصار القرآن برزخا بني 
احلق واإلنسان وظهر يف قلبه على صورة مل يظهر هبا يف لسانه فإن اهلل جعل لكل موطن 

ب أحدي العني فجسده اخليال وقسمه فأخذه اللسان حكما ال يكون لغريه وظهر يف القل
فصريه ذا حرف وصوت وقيد به مسع اآلذان وأبان إنه مترجم عن اهلل ال عن الرمحن ملا فيه 

 فتاله رسول اهلل  [6التوبة:] َّ جغ مع  جع مظ حط ُّٱمن الرمحة والقهر والسلطان فقال 
ترمجته فالكالم هلل بال شك بلسانه أصواتا وحروفا مسعها األعرايب بسمع أذنه يف حال 

والترمجة للمتكلم به كان من كان فال يزال كالم اهلل من حني نزوله يتلى حروفا وأصواتا إىل 
أن يرفع من الصدور وميحي من املصاحف فال يبقى مترجم يقبل نزول القرآن عليه فال يبقى 

حليوان وزالت  اإلنسان املخلوق على الصورة فإذا بقيت صورة جسم اإلنسان مثل أجسام
إىل يوم  [68]الزمر: َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱالصورة اإلهلية بالتجريد 

النشور وهو الظهور الذي ال ضد له فيقابله اخلفاء فمن معاىف ومبتلى حبسب ما حيكم فيه من 
من الرمحن الذي  [156]األعراف:َّ ىيمي خي حي ُّٱاألمساء إىل األجل املسمى فتعم الرمحة اليت 

فتعم النعم العامل وتظهر أحكام األمساء باإلضافات  [54]األعراف:َّىكمك لك اكُّٱ
واملناسبات ال بالتقابل فيكون األمر مثل قوهلم حسنات األبرار سيئات املقربني ونعيم األدىن 
لو أعطى األعلى بعد ذوقه النعيم األعلى لتعذب بفقده ال بوجود النعيم األدىن لعدم الرضاء به 

ضافة لبقاء حكم األمساء اإلهلية دائما أرأيت صاحب منزلة عليا فهو عذاب مناسبة وإ
كسلطان أخرجه سلطان آخر من ملكه ووالة ملكا دون ملكه يأمر فيه وينهى ولكن إذا 
أضفته إىل ما كان فيه أوال وجدته ذا بالء مع وجود املكانة من حيث ما هي والية وحتكم 

إىل األوىل عذاب يف حق من حيضر األوىل يف  بأمر وهني ولكن يعلم أن هذه املنزلة بالنظر
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خاطره فهذا القدر يبقى يف اآلخرة من حكم األمساء إذ يستحيل رفعها من الوجود إذ كان هلا 
 البقاء اإلهلي ببقاء املسمى.

مث اعلم أن الظهور الذي حنن بصدده ينقسم الظاهر فيه إىل قسمني قسم له ظهوره 
وره من جانب احلق وقسم آخر يكون له من جانب احلق خاصة وليس له أمر يعتمد عليه ظه

أمر يعتمد عليه وليس ذلك إال لإلنسان الكامل خاصة فإن له الظهور واالعتماد لكون 
الصورة اإلهلية حتفظه حيث كان وغري اإلنسان الكامل له الظهور من إنسان وحيوان ونبات 

عم هبا اإلنسان الكامل فلها الظهور وأفالك وأمالك وغري ذلك فهذا كله نعم أظهرها احلق لين
وما هلا االعتماد ألهنا مقصودة لغري أعياهنا واإلنسان الكامل مقصود لعينه ألنه ظاهر الصورة 
اإلهلية وهو الظاهر والباطن فليس عني ما ظهر بغري لعني ما بطن فافهم فهو الباقي ببقاء اهلل 

بقاء خيالف حكم ما هو بالبقاء فما هو وما عداه فهو الباقي بإبقاء اهلل وحكم ما هو باإل
بالبقاء فله دوام العني وما هو باإلبقاء فله دوام األمثال ال دوام العني حىت ال يزال املتنعم 
متنعما والنعم تتواىل عليه دائمة مستمرة وما أنشأ اهلل من كل شيء زوجني إال ليعرف اهلل 

ليس باجلعل فإن الذي هو اإلنسان الكامل  العامل بفضل نشأة اإلنسان الكامل ليعلم أن فضله
ظهر به ازدواج من ال يقبل لذاته االزدواج وما هو باجلعل فضمن الوجود اإلنسان الكامل 
الظاهر بصورة احلق فصار للصورة بالصورة زوجني فخلق آدم على صورته فظهر يف الوجود 

غريه لكن حقيقة اجلسم صورتان متماثلتان كصورة الناظر يف املرآة ما هي عينه وال هي 
الصقيل مع النظر من الناظر أعطى ما ظهر من الصورة وهلذا ختتلف باختالف املرآة ال بالناظر 
فاحلكم يف الصورة األكرب حلضرة اجمللى ال للمتجلي كذلك الصورة اإلنسانية يف حضرة 

فحكم عليها اإلمكان ملا قبلت الصورة اإلهلية مل تظهر على حكم املتجلي من مجيع الوجوه 
حضرة اجمللى وهي اإلمكان خبالف حكم حضرة الواجب الوجود لنفسه فظهر املقدار 
والشكل الذي ال يقبله الواجب وهو الناظر يف هذه املرآة فهو من حيث حقائقه كلها هو هو 
ومن حيث مقداره وشكله ما هو هو وإمنا هو من أثر حضرة اإلمكان فيه الذي هو يف املرآة 

يف نفسها ومقدارها يف الكرب والصغر وملا كان الظاهر بالصورة ال يكون إال يف  تنوع شكلها
حال نظر الناظر الذي هو املتجلي لذلك نسب الصورة إىل حمل الظهور وإىل النظر فكانت 

وهو   َّ جه ين ىن ُّٱالصورة الظاهرة برزخية بني احملل والناظر ولكل واحد منهما أثر فيها 
وهو ما صغر منه وهو أثر احلضرة ال أثر الناظر  [22]الرمحن: َّ مه ُّٱما كرب من اجلوهر 

أي ليس مثل مثله  [11الشورى:] َّمه جه ين ُّٱفقال يف زوجية ظهور اإلنسان الكامل 
شيء أي من هو مثل له بوجوده على صورته ال يقبل املثل أو ال يقبل املوجود على الصورة 

من مجيع الوجوه ملا أثر احملل املتجلي فيه يف  اإلهلية املثال فعلى األول نفي املثلية عن احلق
الصورة الكائنة من الشكل واملقدار الذي ال يقبله املتجلي من حيث ما هو عليه يف ذاته وإن 
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ظهر به فذلك حكم عني املمكن يف وجوده وعلى اآلخر نفي املثلية عن الصورة اليت ظهرت 
فلما كان من الصورة زوجان كان باجلعل  فلم مياثلها شيء من العامل من مجيع وجوه املماثلة

ألن األصل قبل الزوجية فظهر حكمها يف الفرع  [49]الذاريات: َّ  جم هل مل خل حل ُّٱ
 ولكن حكمها يف األصل خيالف حكمها يف الفرع.
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يف معرفة منزل القمر من اهلالل من البدر من احلضرة 

 احملمدية

أا  وووووووو أإلوووووووو أ وووووووونحأن وووووووو  أنا  هوووووووو 

أنروووووووووجأل ووووووووو أرووووووووونجأاوووووووووو  أ   ووووووووو 

أنلووووووو يأ ووووووودأالكووووووون أن ووووووون أ  ووووووو  

أ  وووووووونألوووووووو ألوووووووو يأل وووووووو أن وووووووونأل وووووووو 

أك وووووووو أالوووووووووذ أالحأل ووووووووو أوووووووووو أ ووووووووون 

ألووووووونأذ هووووووو أ ووووووودأال  ووووووو أزاجأ   ووووووو 

أكنأ وووووووووو و أنووووووووووو أك  أووووووووووو أ وووووووووو  

أنوووووووووووو أهووووووووووو اأوووووووووووو أ ووووووووووو  ألك ووووووووووو 

أ

أ وووووووودأ وووووووو ل أنلوووووووو ألوووووووون أنا  كوووووووو  

أن ووووووووو    أ وووووووووجأ ووووووووو ك أوووووووووو أوووووووووو ك 

أنلووووووو يأ ووووووودألووووووو يأن ووووووون أوطووووووو ف 

ألوووووووو يألوووووووو أهن وووووووو أكوووووووون أوطوووووووو و 

أ رووووووو أذ هووووووو أنك فه  ووووووو أوووووووو أ ووووووون

أنكوووووووووو  أواوووووووووو ن األ وووووووووو  أنه وووووووووو 

أ فوووووووون أهوووووووو لكن أالكوووووووون ألوووووووو أ  وووووووو 

أوووووووو أكووووووون أحووووووو أ ووووووو   أالأ ط طووووووو 

أ

اعلم أيدك اهلل أن القمر مقام برزخي بني مسمى اهلالل ومسمى البدر يف حال زيادة 
النور ونقصه فسمي هالال الرتفاع األصوات عند رؤيته يف الطرفني ويسمى بدرا يف حال 

ائي وما بقي للقمر منزل سوى ما بني هذين احلكمني غري أن عموم النور لذاته يف عني الر
بدريته يف استتاره عن إدراك األبصار حتت شعاع الشمس احلائل بني األبصار وبينه يسمى 
حمقا وهو من الوجه الذي يلي الشمس بدر كما هو يف حال كونه عندنا بدرا هو من الوجه 

قامني على قدر ما يظهر فيه من النور ينقص الذي ال يظهر فيه الشمس حمق وما بني هذين امل
من الوجه اآلخر وعلى قدر ما يستتر به من أحد الوجهني يظهر بالنور من الوجه اآلخر 
وذلك لتعويج القوس الفلكي فال يزال بدرا دائما وحمقا دائما وذلك لسر أراد اهلل إعالمه 

العبور إىل ما نصب له من معرفة للعارفني باهلل فضرب هلم هذا املثل بالفعل ليعتربوا فيه ب
اإلنسان الكامل ومعرفة اهلل لوجوده على الصورة وتغري أحواله فيها لتغري املراتب اليت يظهر 

ومل يسمه بدرا وال هالال فإنه يف هاتني احلالتني  [39يس:] َّ مغ جغ مع ُّٱفيها قال تعاىل 
يف القمر فللقمر درج التداين إال   َّ مغ ُّٱما له سوى منزلة واحدة بل اثنتني فال يصدق قوله 

والتديل وله األخذ بالزيادة والنقص يف الدخول إىل حضرة الغيب واخلروج إىل حضرة 
الشهادة مث إن اهلل تعاىل نعته باالنشقاق لظهور اإلنسان الكامل بالصورة اإلهلية فكان شقا هلا 

الصاحب أن القمر فظهورها يف أمرين ظهور انشقاق القمر على فلقتني ورد يف اخلرب عن 
عند سؤال طائفة من العرب أن يكون هلم آية على صدقه  انشق على عهد رسول اهلل 
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 هب مب خب ُّٱ. وقال تعاىل "اشهدوا" :للحاضرين فانشق فقال رسول اهلل 
فال يدري هل أراد االنشقاق الذي وقع فيه السؤال وهو الظاهر من اآلية فإنه  [1القمر:]َّجت

وكذا وقع القول منهم ملا  [2القمر:] َّ جح مج حج  مث هت مت خت ُّٱأعقب االنشقاق بقوله 
. لوقوع ما سألوا وقوعه وما هلم إال "اشهدوا"للحاضرين  رأوا ذلك وهلذا قال رسول اهلل 

ما ظهر وهل هو ذلك الواقع يف نفس األمر أو يف نظر الناظر هذا ال يلزم فإنه ال يرتفع 
يف نفس األمر كما ظهر يف العني وقول املخرب هو حمل االحتمال إال بقول املخرب إذا أخرب أنه 

النزاع وما اشترطوا يف سؤاهلم أن ال يظهر منهم ما ظهر منهم من االعتراض عند وقوع ما 
أكثر مما وقع فيه من السؤال مث جاء الناس من اآلفاق خيربون  سألوا وقوعه فلم يلزم النيب 

فقال اهلل   َّ جح مج ُّٱ تعاىل عنهم إهنم قالوا فيه بانشقاق القمر يف تلك الليلة وهلذا قال اهلل
كان ذلك األمر ما كان فالقمر لوال ما هو برزخي املرتبة ما قبل  [3القمر:] َّحص مس خس ُّٱ

اإلهالل واإلبدار واحملق والسرار فالسحر املستمر داخل حتت حكم كل ذي أمر مستقر فهذا 
 فأثبته علما. [30النجم:] َّ ىبنب مب زب رب ُّٱانشقاق باحلق وجهل يف عني العلم وهو قوله 

ور للبصر ر فالننواواعلم أن النظر واالعتبار من العلوم اليت تظهر من األسرار واأل
وا مما أي جوز [2احلشر:] َّ خص حص مس ُّٱواألبصار فقال اهلل ملا ذكر هذا املقام 

ركم ئني بصاه بعأعطاكم البصر بنوره مما أدركه من املبصرات وأحكامها إىل ما تدركون
 مها عابر عماا وكاللعلياشهودا وهو األمت األقوى أو عن فكرة وهو الشهود األدىن عن املرتبة 

 مل خل ُّٱكما هي  [24يونس:] َّ هل مل خل ُّٱظهر إىل ما استسر وبطن فهي 
اظر نتفكر وامل فاملتقي يتوىل اهلل تعليمه فال يدخل علمه شك وال شبهة [6يونس:] َّ هل

 ادته اإلصابةليت أفوة ائ وإذا أصاب يقبل دخول الشبهة عليه بالقإىل قوة خملوقة فيصيب وخيط
بصر وال مع ال يبق الختالف الطرق فاملتقي صاحب بصرية واملتفكر بني البصر والبصرية مل

نزل شريف مل وهو نازخيلص للبصرية فلنذكر يف هذا املنزل مسألة من مسائله كإخوانه من امل
لسراج من ا يف اا ملن اهلل جعله نورا ومل جيعله سراجعال يسمى منزل النور يف الطريق أل

 [46اب:األحز] َّ مي خي ُّٱاالفتقار إىل اإلمداد بالدهن لبقاء الضوء وهلذا كان الرسول 
قبول هذا عداد لالستمداد اإلهلي الذي هو الوحي وجعله منريا أي ذا نور ملا فيه من الإل

نور على رأس نزل اليه يفث منها الدخان الذي اإلمداد كالنار اليت يف رأس الفتيلة اليت ينبع
نه ن أمسائها ألملسراج يس االفتيلة من السراج فيظهر سراجا مثله والنور من األمساء اإلهلية ول

 رئ ُّٱعاىل ال تقال يستمد نوره من شيء فعرفت من هذا االعتبار رتبة القمر من الشمس 
القمري مطلق وهلذا فنور السراج مقيد والنور  [16نوح:] َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 نكره ليعم األنوار فكل سراج نور وما كل نور سراج.
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 متعلق ا هوواعلم أنه من العلم بالتحقق بالصورة أن العلم املطلق من حيث م
 :      ولهوهو ق تقوىباملعلومات ينقسم إىل قسمني إىل علم يأخذه الكون من اهلل بطريق ال

 َّ ىث نث مث زث ُّٱيف اخلضر  وقوله [29االنفال:] َّ ىت نت مت زت  رت يب ُّٱ

 جه ينُّٱل قوله وعلم يأخذه اهلل من الكون عند ابتالئه إياه بالتكليف مث [65الكهف:]
 ن حدوثلقه مفلو ال االشتراك يف الصورة ما حكم على نفسه مبا حكم خل [31حممد:]َّمه

ه فسمع ه وبصرمسع تعلق العلم فإن ظهر اإلنسان بصورة احلق كان له حكم احلق فكان احلق
وإن ظهر  وجودا ر أوباحلق فال يفوته مسموع ويبصر باحلق فال يفوته مبصر عدما كان املبص

لى اهلل حلكم عان ااحلق بصورة اإلنسان يف احلال الذي ال يكون اإلنسان يف صورة احلق ك
 ىل تلكإنسب مثل احلكم على صورة اإلنسان الذي ما له صورة احلق فينسب إليه ما ي

 تقال وشيخ وشاب وغضب ورضاء وفرح وابتهاج.الصورة من حركة وان
 ني:كتابومن أجل ما بيناه من شأن هذين العلمني جعل اهلل يف الوجود 
هو كتاب فملقيت سم اكتابا مساه أما فيه ما كان قبل إجياده وما يكون كتبه حبكم اال

 ذو قدر معلوم فيه بعض أعيان املمكنات وما يتكون عنها.
ما دام  بة فيهلكتاما يتكون عن املكلفني خاصة فال تزال ا وكتابا آخر ليس فيه سوى

ني ام احلق املبو اإلمذا هالتكليف وبه تقوم احلجة هلل على املكلفني وبه يطالبهم ال باألم وه
 حض ُّٱه ول لربن يقأالذي حيكم به احلق تعاىل الذي أخربنا اهلل يف كتابه أنه أمر نبيه 

 يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱوهو كتاب اإلحصاء  يريد هذا الكتاب [112األنبياء:]َّخض
وهو منصوص عليه يف  [53القمر:] َّ مي خي حي جي ُّٱ [49الكهف:] َّ لكاك

واقع النجوم ا يف مرناهاألم اليت هي الزبر ومعناه الكتابة وإن كانت أصناف الكتب كثرية ذك
 ء زوجنيكل شي ق منفإهنا ترجع إىل هذين الكتابني وسبب إجياد الكتابني كونه سبحانه خل

و العليم يما فهى علفخلق كتابني أيضا فمن الكتاب الثاين يسمى احلق خبريا ومن األم يسم
هلي على كم اإلو احلباألول اخلبري بالثاين إن عقلت فالقضاء الذي له املضي يف األمور ه

ري ذلك غه إىل ة مناألشياء بكذا والقدر ما يقع بوجوده يف موجود معني املصلحة املتعدي
فلو وجد البغي عن  [27الشورى:] َّ مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱل قوله املوجود مث

علوم وال خلق ا إال بقدر مزل شيئا أنالبسط مل تقم احلجة عليهم ولِكْن ي َنزُِّل ب َقَدٍر ما َيشاُء فم
ا بيده مع لغري ممنع امشيئا إال بقدر فإذا وجد البغي مع القدر قامت احلجة على اخللق حيث 

رض فيما قع القال يوفما زاد فيعلم أنه ملصلحة غريه ومن فضله جعله قرضا  حصول االكتفاء
 مظ حط مض خض حض ُّٱهو رزق له لقوام عينه وجعل هذا الفعل من مجلة مصاحل العباد 

 .[32]الزخرف:َّ جفمغ جغ  مع جع
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إال هبم  م فيهما حكوملا أنزل اهلل سبحانه نفسه منزلة عباده أمضى عليه أحكامهم فم
 هس مس هث ُّٱ [26النبأ:] َّ حص مس ُّٱبالغة له عليهم وهو قوله وهذا من حجته ال

 فأعماهلم عذبتهم وأعماهلم [82التوبة:] َّ مك لك اك يق ُّٱٱ[14االحقاف:]َّمش
ا من قول كاه لنما حنعمتهم فما حكم فيهم غريهم فال يلومون إال أنفسهم كما قال اهلل في

 نن من زن رن مم اميل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱالشيطان 
 زي  ري ٰى ين ُّٱأي من قوة وال حجة وال برهان  [22]إبراهيم:َّ ىن
لدعوة اشهد بصدق وليس كل من دعا تلزم إجابته وهلذا كانت املعجزات ت [22إبراهيم:]َّنيمي

 زن رن مم ُّٱوله هو قمن الرسل أهنا دعوة اهلل والشيطان ما أقام برهانا هلم ملا دعاهم و
ا ربهان وكفروا هبفيا عجبا إن الناس جحدوا دعوة احلق مع ظهور ال  َّ ىن نن من

 [22إبراهيم:] َّ خئحئ جئ يي ىي ُّٱوأجابوا دعوة الشيطان العرية عن الربهان فقال هلم 
 ملالزبر األول واألم  إىل نظرا منه إىل حكم الكتاب الثاين الذي به تقوم احلجة عليهم فلو نظر

تاب كدر بال والقفالقضاء للكتاب األول يطلبه حكم الكتاب الثاين  َّ خئحئ جئ ُّٱيقل هلم 
رقوم وال مكتاب  صرهالثاين وكال الكتابني حمصور ألنه موجود وعلم اهلل يف األشياء ال حي

 خن حن جنمم خم حم جم  هل  ُّٱيسعه رق منشور وال لوح حمفوظ وال يسطره قلم أعلى 
كم حلاأي إىل احلكم وهو القضاء فالضمري يف إليه يعود على  [70القصص:] َّ هن من

ملعلوم من ا هو ال هذألبعد ويتعدى األقرب إال بقرينة حافإنه أقرب مذكور فال يعود على ا
اء بل  القضيفله  اللسان الذي أنزل به القرآن فالقضاء حيكم على القدر والقدر ال حكم

يف  لتوقيتاقدر حكمه يف املقدر ال غري حبكم القضاء فالقاضي حاكم واملقدر موقت فال
املنزل  وهذا [85النساء:] َّ مل خل حل جل مك لك ُّٱاألشياء من امسه املقيت قال اهلل تعاىل 

اهلل على  فحمدت طانهأشهدته بقونية يف ليلة مل مير على أشد منها لنفوذ احلكم وقوته وسل
 ددت إيلرلما فقصوره على تلك الليلة ومل يكن حكم تأبيد وإمنا كان حكم وقوع مقدر 
دره ائه وق قضبنيوقد سقط يف يدي وعلمت ما أنزل اهلل علي وما قدره احلق لدي وفرقت 

لعادة بني اا جرت ى كميف األشياء كتبت به إىل أخ يف اهلل كان يل رمحه اهلل أعرفه مبا جر
كتبت حلال فذا ااإلخوان إذ كان كتابه قد ورد علي يطلبين بشرح أحوايل فصادف ورود ه

نه به أى إح ما رن شرعإليه يف احلال بسم اهلل الرمحن الرحيم ورد كتاب املوىل يسأل وليه 
 أوىل ليكون يف ذلك حبكم ما يرد عليه:

أاووووووو   أالووووووو   أ ووووووو أوووووووونل أالوووووووونالد

أك ووووووو أالو ووووووو ن أوووووووو أهووووووو  أالوووووووونالد

أ  ووووووووو  أز   ووووووووو أ   لووووووووو أرووووووووو   

أ و وووووووووو أهرطوووووووووو  أال  وووووووووو ا أح وووووووووو 

أطووووووورل أ  ووووووووو أ ووووووو أاووووووو حأحووووووو لد 

أنوللووووووودأوووووووو أ  ووووووو أ ووووووو أالن ووووووو ج

أ  وووووووووو أك وووووووووو أ وووووووووو  ءأحوووووووووو أال وووووووووونالد

أ ووووووووووو اخل أال هووووووووووو جأ لووووووووووو أال هووووووووووو ج
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أ   و  ووووووووووووووووودأهرطووووووووووووووووو و أ ووووووووووووووووور  

أنرووووووووووووو أهه هوووووووووووو أكاووووووووووووكنأنكهكوووووووووووود

أنرلووووووووووو أه هووووووووووو  أنح ووووووووووو  أاووووووووووو ن

أك ووووووووو أال هووووووووو أالو ووووووووو ءأحووووووووو أ هووووووووود

أنإ أوكووووووووووووووو   أاألخوووووووووووووووا أوووووووووووووووو ك 

أاوووووووووو  أل وووووووووو ل  نيأك وووووووووو ن ووووووووووجأ 

أن وووووووووووو خ أالوفوووووووووووون أووووووووووووو أطوووووووووووو   

أإذاأكووووووووووو  أال ه ووووووووووو أ ه ووووووووووو أطووووووووووون 

أن  ووووووووو  أه ر حووووووووو  أ فووووووووو  أ وطووووووووود

ألووووونأاطووووو   ف أ ووووو أ  وووووز أن ووووو ود

أن وووووو أك وووووو أناروووووو أ وووووودأحوووووو جأ  ووووووز 

أه لوووووووو أإل وووووووو أحطوووووووو أال وووووووو أو وووووووود

أنإ أكوووووووووو  أال هوووووووووو جأ هوووووووووو جأطوووووووووون 

أن ووووووووووون  أرووووووووووو أ حففووووووووووو أ  ووووووووووو  د

أ لوووووووووو أهووووووووور أذ هووووووووودألووووووووونأ  ووووووووو ل 

أهل ووووووووو أرهووووووووجأ لووووووووودأك وووووووو أ   وووووووو 

أ ووووووووووووووو   دأناووووووووووووووو   أكز  لفووووووووووووووو أك

أهنار وووووووووووو أالنل وووووووووووو أو  وووووووووووو أ هوووووووووووود

أك ووووووووو   أوووووووووو أك ووووووووو   أوووووووووو أ وووووووووو ج

أن وووووووووووو أ وووووووووووون أوف وووووووووووو  أ  وووووووووووو ل 

أ راوووووووووووووووو   أن اوووووووووووووووو   دأ وووووووووووووووور   

أن رخوووووووووووووووذ دألواووووووووووووووو   أا   ووووووووووووووو ح

أ وووووووووووو أ ل وووووووووووذأه لحطووووووووووو  أطووووووووووونا د

أ ك ووووووووووو أك لووووووووووو أ ل ووووووووووو أاونطووووووووووو 

أ  وووووووووووووو  أال وووووووووووووا أ ووووووووووووواأ وووووووووووووا 

أطووووووولخ أ    ووووووو أوووووووو أل وووووووجأ طوووووووود

أ كووووووووووو  أالوحووووووووووونأإلهووووووووووو  أا و ووووووووووو ج

أناأوفووووووووو لدنه ووووووووو أالن وووووووووجأ  طووووووووو و 

أ

أإل ووووووووووووو أ  وووووووووووووجأذكووووووووووووو ا أال  ووووووووووووو ج

أهكووووووووووو  أ ف وووووووووووو أناحوووووووووووو  أالووووووووووووونالد

أك ووووووو أالو ووووووو ن أوووووووو أهووووووو  أالوووووووونالد

أ ك وووووووووو أ  وووووووووو   دأ وووووووووو أذاأال وووووووووواج

أنإ أال وووووووووووونأوووووووووووو أكووووووووووو  أالخووووووووووواج

أل  وووووووووووو أإزالوووووووووووو أالوووووووووووو ا أال  وووووووووووو ج

أك   وووووووووووو أ وووووووووووون أال  وووووووووووو جأحووووووووووووذا 

أ وووووووو  أالو ووووووووجأووووووووو أاوووووووو  أالووووووووونالد

أ ك ووووووو أنروووووووو أ ن وووووووو أ ووووووودأ وووووووواج

ألفلووووووووووو أ   ووووووووووو  أ ووووووووووو  أالوحووووووووووو ج

أ ووووووووووو   أولوووووووووووجأ هووووووووووو  أالح ووووووووووو ج

أنإلح  ووووووووووو أ   وووووووووووو أ ووووووووووودأالطووووووووووو اج

أ حطووووووو أال ووووووو أوووووووو أكووووووو  أالخ ووووووو ج

أنه وووووووووووو أ حففوووووووووووودأووووووووووووو أك أكهوووووووووووو لد

ألكوووووووو  أه  وووووووو أ ووووووووون أ وووووووودأطووووووووو ج

أ ه وووووووووووو أال لوووووووووووو أالحوووووووووووو أه ل  وووووووووووو ج

أه نح وووووووووووو أ  ووووووووووووجأ وووووووووووو أالوفوووووووووووو ج

أالفهوووووووو  أووووووووو أالو وووووووو جأ وووووووو   أه وووووووو 

أ فووووووووووو يأ ووووووووووو أوك اوووووووووووو أالخ ووووووووووو ج

أ ووووووو أالولوووووووجأالوحفووووووو أ ووووووودأالولووووووو لد

أكووووووووووو جأ وووووووووودأكووووووووووو جأ وووووووووودأكووووووووووو ج

أكووووووووو أ اوووووووو أاألطوووووووو  أووووووووو أال فوووووووو ج

ألحطووووووووووو أ    ووووووووووو أن ووووووووووواحأهووووووووووو ج

أنك ووووووو أالاوووووووويأوووووووو أ ووووووون أال ووووووواج

أنالأل ووووووووووووجأإلوووووووووووو أ وووووووووووون أا و وووووووووووو ج

أكووووووووو أطوووووووول أال  وووووووو  أووووووووو أالل وووووووو لد

أنكووووووووووو  أال ووووووووووون أآ ووووووووووو  أا  ووووووووووو لد

أ  ووووووووووو  دأللطووووووووووو ن أووووووووووووءأال ووووووووووواج

أ

 :ونقول
أنطووووووووووو أال   ووووووووووو أ ووووووووووودأالطوووووووووووو أأأا    وووووووووووووووووووو ألوووووووووووووووووووودأ فهوووووووووووووووووووو 
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أ رطووووووووووووووووووووو  أ وووووووووووووووووووو أوحوووووووووووووووووووو 

أووووووووووووووووووووووو أ ن  وووووووووووووووووووووو أ  وووووووووووووووووووووو  

أ  ووووووووووووووودأووووووووووووووو أال وووووووووووووو  أن وووووووووووووون

أهحن  وووووووووووووووووووو أروووووووووووووووووووو أطوووووووووووووووووووو   

أناوطووووووووووووووووووو  أرووووووووووووووووووو أكووووووووووووووووووون  أ

أك  وووووووووووووووووووووووووووووووووووو ك أكخهوووووووووووووووووووووووووووووووووووو ك 

أنالأ فنلووووووووووووووووووووناأولووووووووووووووووووووجأووووووووووووووووووووو 

أ كوووووووووووووووووووووو  أووووووووووووووووووووووو أكوووووووووووووووووووووووو   

أروووووووووووووووووووووو لناأنروووووووووووووووووووووو أ  وووووووووووووووووووووو ك 

أ  خ  ووووووووووووووووووووووووووووووووون أخاووووووووووووووووووووووووووووووووو  

أاووووووووووووووووووووو ل أحوووووووووووووووووووووو  أحطووووووووووووووووووووو ا

أإلوووووووووووووووووووووو أ ووووووووووووووووووووووذا أن وووووووووووووووووووووون 

أ لووووووووووووووووووووووونأ ووووووووووووووووووووووو  أ هووووووووووووووووووووووو   

أنروووووووووووووووووووووو أ  وووووووووووووووووووووو أو طوووووووووووووووووووووول 

أ فوووووووووووووو جأ ووووووووووووووو أ ووووووووووووووو  أا كطووووووووووووووو 

أفووووووووووووو أالوووووووووووووو  أ لووووووووووووو ح ووووووووووووو أال 

أ   وووووووووووووووووووووووووووووو وف أكونا وووووووووووووووووووووووووووووو 

أ ووووووووووووووووووووو لحك أحكووووووووووووووووووووو أ   وووووووووووووووووووووج

أنكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  أناحووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  أ

أطوووووووووووووو   أر وووووووووووووو أوووووووووووووو أكلوووووووووووووناح

أ  وووووووووووووووووووو  أه وووووووووووووووووووو  أحو وووووووووووووووووووو 

أ طوووووووووووووووووووووووووووونر  أاأل ناحأ وووووووووووووووووووووووووووو 

أك زل ووووووووووووووووووووو أال ووووووووووووووووووووون أ لووووووووووووووووووووو 

أ وووووووووووووووووو  ا  أالحوووووووووووووووووو أكخ  وووووووووووووووووونا

أح وووووووووووووووووووووناأنرووووووووووووووووووووو لناأ ه ووووووووووووووووووووو 

أ  ووووووووووووووووووووووو أطوووووووووووووووووووووووو  أارل ووووووووووووووووووووووود

أنك ووووووووووووووووووو أ ووووووووووووووووووو أك ضأاهل ووووووووووووووووووود

أرووووووووووووووو أر ووووووووووووووو أاألوووووووووووووووو أ وووووووووووووووو 

أ  ك  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أ وووووووووووووووووووووووووووووووووووووذك  

أنكوووووووووووووووووجأوووووووووووووووووو أكووووووووووووووووو  أنوووووووووووووووووو 

أنإ وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أ و لووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

أ أو روووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

أالوووووووووووووووووووووووون أطووووووووووووووووووووووو أ ووووووووووووووووووووووو رء

أ ووووووووووووو و أ  ووووووووووووو أكنأوووووووووووووو أكوووووووووووووو 

أذا أز  ووووووووووووووووووووووووووووووووو أنطووووووووووووووووووووووووووووووووو  

أالو ووووووووووووووووووووووووووووووووو و  أهاووووووووووووووووووووووووووووووووو  

أنطوووووووووووووووووووووفو  أرووووووووووووووووووووو أا و ووووووووووووووووووووو 

أن  و وووووووووووووووووووووو أروووووووووووووووووووووو أا كوووووووووووووووووووووو  

أالخهووووووووووووووووووو أل    وووووووووووووووووووناأو  ووووووووووووووووووو 

أال  ووووووووووووووووذ   أ وووووووووووووووو   أروووووووووووووووو جأ َووووووووووووووووو أ    

أوووووووووووووووو أرووووووووووووووو أطوووووووووووووووو   أنذكووووووووووووووو 

أ  ك ووووووووووووووو  أ أالوووووووووووووو ءاج أإ لووووووووووووووو أَاوووووووووووووود   

أولوووووووووووووووووووجأال ووووووووووووووووووو ا أالو  اووووووووووووووووووو 

ووووووووووووو َو    أ ط  أو  وووووووووووووي  أ َح  أ ووووووووووووودأ َووووووووووووون   

أإلووووووووووووووو أخلووووووووووووووون أ ووووووووووووووودأطوووووووووووووووف 

ووووووووووووووووو َأ أحووووووووووووووووو  أ  ووووووووووووووووو   أ أاز     

ووووووووووووووووووو  أ أإ ووووووووووووووووووودأ ووووووووووووووووووو   أ َ    َ  

أنك وووووووووووووووووو أ وووووووووووووووووو أك ضأا و وووووووووووووووووو 

أر وووووووووووووووو   َأ أكووووووووووووووووو أحكوووووووووووووووو  أرَوووووووووووووووو  

أنذاأكووووووووووووووووووو أالهحووووووووووووووووووو أالزخووووووووووووووووووو 

أ ف ناألووووووووووووووووووووو أكووووووووووووووووووووو أوطوووووووووووووووووووو

أكولوووووووووووووووووووووجألوووووووووووووووووووووو أه له ووووووووووووووووووووو 

أ  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  أن طووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

ووووووووووووووو َأ أكووووووووووووووو َ أك و  أن ووووووووووووووو األ َوووووووووووووووو  

أكووووووووووووووووووووووو أول وووووووووووووووووووووو أوف وووووووووووووووووووووو  

أال وووووووووووووووووووووووووون  أ فوووووووووووووووووووووووووو لناأالأنز 

أو  ووووووووووووووو أك ووووووووووووووو أ ووووووووووووووو  أالووووووووووووووونز 

ألووووووووووووووووووووو   أ  ووووووووووووووووووووو أالوطووووووووووووووووووووو ف 

أوووووووووووووووو أطووووووووووووووو أوووووووووووووووو  أو  وووووووووووووووو 

أووووووووووووووووووو   أناخووووووووووووووووووز أناح كوووووووووووووووووو 

أكوووووووووووووووو  أ وووووووووووووووو ناأروووووووووووووووو أ هوووووووووووووووو 

وووووووووووووووو ءك   أ أووووووووووووووووو أو  ألكوووووووووووووووو أ ََ ووووووووووووووووج 

أ كوووووووووووووووووووون أووووووووووووووووووووو ك أوطوووووووووووووووووووو   

أ وووووووووودأالكوووووووووون أووووووووووو أخ وووووووووو أناوووووووووو 

أكووووووووووووووووذاأك   وووووووووووووووو أ وووووووووووووووودأالزهوووووووووووووووو 

أالحاووووووووووووووووووو أكَ   ووووووووووووووووووو أنكََوووووووووووووووووووو  أن
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أطووووووووووووووووووووووووووووووووو  ك أك طوووووووووووووووووووووووووووووووو وك 

أنك ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  أ ك ه ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

أنوووووووووووووووو ألكووووووووووووووو أوووووووووووووووو أطووووووووووووووو حج

أ وووووووووووووووووووووووووووووو ه  لناأنا   وووووووووووووووووووووووووووووو نا

أ وووووووووووووووووووووذاأالوووووووووووووووووووووذ أكاووووووووووووووووووووو    

أ ووووووووووووووووووووووووووووو ز   ناأنا  هووووووووووووووووووووووووووووو نا

أ  لكووووووووووووووووووووووووووووووووووووجأن أهووووووووووووووووووووووووووووووووووووا

أووووووووووووووووووووو أرهووووووووووووووووووووجأذاأكاوووووووووووووووووووو   د

أ  طوووووووووووووووووووو و ناأ  فوووووووووووووووووووودأهوووووووووووووووووووو 

أ  لحووووووووووووووووووووووووووووووووووو أ أالووووووووووووووووووووووووووووووووووذ 

أوووووووووووووووو أ  ووووووووووووووو ك أو  ووووووووووووووو أخهووووووووووووووو 

أرلوووووووووووووو أ وووووووووووووو  أك وووووووووووووو أو وووووووووووووو 

أرلوووووووووووووووووووو أ  ا وووووووووووووووووووو أ   وووووووووووووووووووون 

أرلوووووووووووووووووووووو أن ووووووووووووووووووووووجأ     وووووووووووووووووووووو 

أوووووووووووووووو أ زلووووووووووووووو رلووووووووووووووو أ لووووووووووووووو أ

أرلووووووووووووووووووووو أنوووووووووووووووووووووو أذاأ ه  ووووووووووووووووووووود

أووووووووووووووو أ  وووووووووووووو  أالطوووووووووووووو أطوووووووووووووون 

أ فووووووووووووووونجأز  وووووووووووووووودأ وووووووووووووووو أ  وووووووووووووووو 

أرهل  ووووووووووووووووووووووووووووووووووو أ   ف  ووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

أ   ووووووووووووووووووو أ ووووووووووووووووووودأوطووووووووووووووووووو    

أن   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أكر وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

أن   وووووووووووووووووووووو أكولووووووووووووووووووووووجأ وووووووووووووووووووووو  

أك  ا  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أكر  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

أ ووووووووووووووو أ  ووووووووووووووو  أرووووووووووووووو أك  ووووووووووووووو  

ألوووووووووووووووونالأال  وووووووووووووووو هألوووووووووووووووو أ كوووووووووووووووو 

أطووووووووووووووووو أل ووووووووووووووووو أنكووووووووووووووووو ألووووووووووووووووو 

أإذاأال فووووووووووووووووووو أالطووووووووووووووووووو أنكووووووووووووووووووو 

أنر  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووجأذاأولوووووووووووووووووووووووووووووووووووووج

أ لوووووووووووووووووووووو أالف وووووووووووووووووووووو أإذاأهوووووووووووووووووووووو ا

أرلوووووووووووووووووووووو أ  وووووووووووووووووووووو أنه وووووووووووووووووووووو أذا

أخوووووووووووو  أنح وووووووووووو   وووووووووووو أن وووووووووووودأاأل

أروووووووووووووو لناأنك وووووووووووووو أاألووووووووووووووو أرووووووووووووووج

أإذاأالوووووووووووووووووووووووووووووووووونلدأكرهلوووووووووووووووووووووووووووووووووو 

أ ووووووووووودأهحووووووووووو أ   ووووووووووو أرووووووووووو أزخووووووووووو 

أنك وووووووووووووووووووووو  أ لوووووووووووووووووووووو أخ وووووووووووووووووووووو 

أ  ووووووووووووووووووو أالف ووووووووووووووووووو  أنالفووووووووووووووووووو  

أ وووووووووووووووووووووووو أوووووووووووووووووووووووو أ أووووووووووووووووووووووووو 

أ ووووووووووووودأل ل ووووووووووووودأح ووووووووووووو أالطوووووووووووووح 

أنا   وووووووووووووووووووووناأهوووووووووووووووووووووو أ هووووووووووووووووووووو 

أاووووووووووووووو أ لووووووووووووووو أ  ووووووووووووووو أطوووووووووووووووو 

أكوووووووووووووووو اأ   هووووووووووووووو أ  ووووووووووووووو أطووووووووووووووو 

أنا  هووووووووووووووووووو ناألوووووووووووووووووووو أالطوووووووووووووووووووك 

أهو ووووووووووووووووووول أك  ووووووووووووووووووو أالهاووووووووووووووووووو 

أهووووووووووووووجأ  وووووووووووووو   أو  وووووووووووووو أالخهوووووووووووووو 

أروووووووووووو جأو وووووووووووو أ ف وووووووووووودأالوووووووووووون  

أرووووووووووووووو جأ  ووووووووووووووو أ  ووووووووووووووو أالطوووووووووووووووح 

أ أكخووووووووووووووو أالفوووووووووووووووو رووووووووووووووو جأ  ووووووووووووووو

أرووووووووووووووو جأ لووووووووووووووو أكهووووووووووووووودأالهاووووووووووووووو 

أرووووووووووووووووووووو جأ ووووووووووووووووووووو اه أه لوووووووووووووووووووووذك 

أنالووووووووووووووووووووووووووووووووو  دأك أالهاووووووووووووووووووووووووووووووووو 

أو ووووووووووووووووووووو أ ووووووووووووووووووووو   أالوخ هووووووووووووووووووووو 

أحلوووووووووووووووووووووووووووووووو أو  روووووووووووووووووووووووووووووووو أاألز 

أك وووووووووووووووو  أووووووووووووووووو أ  وووووووووووووووو أاوووووووووووووووو  

أ  وووووووووووووووووو أالخزاووووووووووووووووووودأنال  وووووووووووووووووو 

ألو وووووووووووووووووووووووووووووووووونيأ طوووووووووووووووووووووووووووووووووو   

أك  ووووووووووووووووووووو زأ خوووووووووووووووووووووجأو ف ووووووووووووووووووووو 

أوووووووووووووووو أالن ووووووووووووووون أوووووووووووووووو أ  ووووووووووووووو 

أللطوووووووووووووو أو  وووووووووووووو أ وووووووووووووودأالهاوووووووووووووو 

أن وووووووووووووووووووون أخلوووووووووووووووووووو أوطوووووووووووووووووووو و 

أهووووووووووووووووووووو  أل    ووووووووووووووووووووو أال هووووووووووووووووووووو 

أرووووووووووووووووووووووو   ألوووووووووووووووووووووووو أ  ووووووووووووووووووووووو 

ألوووووووووووووووووووووو أ اووووووووووووووووووووو  أ ووووووووووووووووووووو   ه 

أ  وووووووووووووووووووووونأألاوووووووووووووووووووووو   أكخوووووووووووووووووووووو 

أوووووووووووووووووووووووو أ كووووووووووووووووووووووون أ ووووووووووووووووووووووو  ك 

أ فلووووووووووووووو أطوووووووووووووووو  أوووووووووووووووو أطووووووووووووووو  

أزن  ووووووووووووووووووووو أ لووووووووووووووووووووو أطووووووووووووووووووووو  
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أ و وووووووووووووووووووودأإل  وووووووووووووووووووو أه لووووووووووووووووووووذ 

أ   ووووووووووووووووووووووو أوووووووووووووووووووووووو أ  كح ووووووووووووووووووووووو 

أوووووووووووو أ ووووووووووو يأوووووووووووو ألووووووووووونأنلووووووووووو  

أوووووووووووووووووووووو أذ أإوووووووووووووووووووووو  أحووووووووووووووووووووو ك 

أ ووووووووووووووو  أ كووووووووووووووو أك لووووووووووووووو أ  ووووووووووووووود

أولوووووووووووووووووووووووجأ  ل ووووووووووووووووووووووو أطووووووووووووووووووووووونا

أ

أ حولووووووووووووووووووووو أوووووووووووووووووووووو أال ووووووووووووووووووووون 

أ  وووووووووووووووووووون اأ لوووووووووووووووووووو أ وووووووووووووووووووون 

أكوووووووووووووو  أ لوووووووووووووو أ لوووووووووووووو أال وووووووووووووون 

أكنأذا أ ووووووووووووووووووووووووووووو  أنحووووووووووووووووووووووووووووون 

أنإ أ كووووووووووووووووووووو أ ووووووووووووووووووووونأ وووووووووووووووووووووذك 

أ حوووووووووووووووووووووووونجأهوووووووووووووووووووووووواأ  وووووووووووووووووووووووو 

أ
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يف معرفة منزل خلقت األشياء من أجلك وخلقتك من أجلي فال 

تهتك ما خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك وهو من 

 احلضرة املوسوية

أإ أال وووووووونيأل  وووووووز أه لوووووووذ أكطوووووووه 

أووووووو أاالك طوووووو  أهكطوووووو أإ أ لووووووو أهوووووو 

أ

أوووو أكوووجأخ ووو أنالأ  وووز أهوووو أاك طوووه أ 

أ   ووو أوووو أخ ووو أ ووون أالووو   أوووو أ  طووو 

أ

 االثنانتفسري قول بأن أول األعداد إمنا هو 
 مث اعلم أن األحد ال يكون عنه شيء البتة وإن أول األعداد إمنا هو االثنان وال :فصل

يكون عن االثنني شيء أصال ما مل يكن ثالث يزوجهما ويربط بعضهما ببعض ويكون هو 
اجلامع هلما فحينئذ يتكون عنهما ما يتكون حبسب ما يكون هذان االثنان عليه إما أن يكونا 
من األمساء اإلهلية وإما من األكوان املعنوية أو احملسوسة أي شيء كان فالبد أن يكون األمر 

كرناه وهذا هو حكم االسم الفرد فالثالثة أول األفراد وعن هذا االسم ظهر ما ظهر على ما ذ
من أعيان املمكنات فما وجد ممكن من واحد وإمنا وجد من مجع وأقل اجلمع ثالثة وهو 
الفرد فافتقر كل ممكن إىل االسم الفرد مث إنه ملا كان االسم الفرد مثلث احلكم أعطى يف 

ثة أمور البد أن يعتربها وحينئذ يوجده وملا كان الغاية يف اجملموع املمكن الذي يوجده ثال
الثالثة اليت هي أول األفراد وهو أقل اجلمع وحصل هبا املقصود والغين عن إضافة رابع إليها 

ومل يزد على ذلك وما  [73املائدة:] َّمك لك اك يق ُّٱكان غاية قوة املشرك الثالثة فقال 
يه غري ثالث ثالثة ما جاء رابع أربعة وال ثامن مثانية وهكذا حكى عن مشرك باهلل أنه قال ف

  َّ يل ىل مل خل ُّٱظهرت يف البسملة ثالثة أمساء ملا كان من أعطى التكوين يقول 
وهو ثالثة أحرف كاف وواو ونون الواو بني الكاف  َّ مع ُّٱوالتكوين اإلهلي عن قول 

الواو إال أنه للنون سكون أمر والنون ال ظهور هلا ألمر عارض أعطاه سكون النون وسكون 
فانظر سريان الفردية األولية كيف ظهر يف بروز األعيان واعترب فيما يتكون عنه ثالثة أمورا 
جعلها حقوقا فمن أحضر من العابدين املنشئني صور أعماهلم وعباداهتم هذه احلقوق عند 

درجة عند اهلل ممن  إرادهتم إنشاءها وأعطى كل ذي حق حقه يف هذه النشآت كان أمت وأعلى
مل يقصد ما قصده والصورة املنشأة فيها ثالثة حقوق يقصدها املوجد الفرد احلق الواحد هلل 
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وهو ما يستحقه منها من التنزيه أو التسبيح حبمده وحق النفس الصورة من االسم الفرد وهو 
خلالقها  إجيادها بعد أن مل تكن لتتميز يف حضرة الوجود وتنصبغ به وتلحق مبا هو صفة

وموجدها وهو اهلل وهذه الدرجة األوىل من درجات التشبه به للظهور يف الوجود واالنصباغ 
به واحلق الثالث ما للغري يف وجودها من املصلحة فتعطيه تلك النشأة حق ذلك الغري منها 

ف وهو مقصود ملوجدها وذلك الغري صنفان الصنف الواحد األمساء اإلهلية فتظهر آثارها املتوق
ظهور تلك اآلثار على وجود هذه العني والصنف اآلخر ما فيها من حقوق املمكنات اليت ال 
تكون هلا إال بوجود هذه الصورة املنشأة فيقصد املنشئ هلا يف حني اإلنشاء هذه األمور كلها 
فيكون الثناء اإلهلي على هذا العابد حبسب ما أحضر من ذلك وما قصد فمنهم من جيمع هذا 

صورة عبادته وصورة عمله فيسري التثليث يف مجيع األمور لوجوده يف األصل وهلذا  كله يف
وما  [73املائدة:] َّمك لك اك يق ىق يف ىف يث ُّٱقال فيمن قال بالتثليث إنه كافر فقال 

مساه مشركا فإنه ستر ما كان ينبغي له إذ قال به أن يبني صورته ولو أبان صورته لقال هذا 
احلق يف ذلك فلما ستر هذا البيان مساه كافرا ألنه ما من إ لٍه إ لَّا إ لٌه الذي قلناه وتبني للسامع 

واِحٌد وإن كانت له أحكام خمتلفة والبد منها فلو مل يستر هذا الكافر وأبان لقال ما هو األمر 
عليه وأما من يدعي أن اآلهلة ثالثة فذلك مشرك جاهل ونعوذ باهلل أن يكون عاقل من 

 لك اك يق ىق يف ُّٱحكام الواحد وقد جاء العدد يف األمساء احلسىن وجاء املشركني فالعدد أ
 ام ُّٱأي لذلك املسمى   َّ  يل  ُّٱمن حيث داللته على عني املسمى   َّ ىل مل يك ىكمك
اليت اهلل والرمحن منها من حيث ما هي أمساء لكن األفهام قاصرة عن  [110االسراء:] َّمم

 هذا بعض ما يف هذا املنزل قد ذكرناه.إدراك ما يريده اهلل يف خطابه بأي لسان كان ف
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 يف معرفة منزل جتديد املعدوم وهو من احلضرة املوسوية

أ وووووون أال وووووون أ    وووووو  أ فوووووونجأكل وووووو  

أن ووووووووو  أهحووووووووو أالأ اووووووووون أ وووووووووو   

أنكله ووووووووووو أال  ووووووووووو أالووووووووووون ن أهذا ووووووووووو 

أنرووووو جأك ووووو أال اووووو أالوووووذ أطووووو   ألووووو 

أ

أ وووووو أالحوووووو ألووووووو أك أ حففوووووو أال وووووون أ

أووو أال  وو أووو أ  و وو أ وودأونروو أالطوون 

أ  أخ  هووووووو أهووووووو  أوووووووو ن أنال وووووووو  فووووووو

أ هوووووووووو  أل اوووووووووو  أنكن   وووووووووو أال ووووووووووا

أ

غي له كن ينبومل ي أن اهلل يقول كذبين ابن آدم" اإلهلي:قد ورد يف احلديث الصحيح 
هذه  ن نفسهمسان فإذا وجد اإلن .. احلديث"ذلك وشتمين ابن آدم ومل يكن ينبغي له ذلك

من ربه يف  م أتاهلعظياعلم إن القرآن  الصفة اليت ذكرناها عند التالوة أو استحضار القرآن
ما وة ربه صور ذلك الوقت وإذا جلى اهلل له سبحانه وكشف له عن شرف نفسه خبلقه على

ني املقصودة له العه جعأعطاه اهلل من ظهوره باألمساء اإلهلية وما فضله اهلل به من حيث إن
لعلم به يادة الز وقبوله ووسع قلبه حىت وسع علما مبا جتلى له وكشف له عن منزلته عنده

لسموات وما اا يف قه ممحدائما وتأهله للترقي يف ذلك إىل غري هناية دنيا وآخرة وما سخر يف 
ه ورأى وف عليالشغويف األرض مجيعا ونظر إىل نظر كل جزء من العامل إليه بعني التعظيم 

كله  هر هذايظو كل العامل يف خدمته كما هو يف تسبيح ربه لظهوره عندهم يف صورة ربه
 أنه الذي نزليد ون اجملهلذا الشخص عند التالوة للقرآن ال غري علم عند ذلك أنه يتلو القرآ
 يد.ى جمعليه وأتاه من ربه وهلذا كشف له منزولة شرفه وجمده فاستوى جميد عل

وإذا جلى اهلل له سبحانه وكشف له عن كرم نفسه مبا يؤثر به على نفسه مع وجود 
ر به وسعى يف قضاء حوائج الناس من مؤمن وغري مؤمن ونظر مجيع العامل بعني احلاجة ملا آث

الرمحة فرمحه ومل خيص بذلك شخصا من شخص وال عاملا من عامل بل بذل الوسع يف إيصال 
الرمحة إليهم وقبل أعذارهم وحتمل أعباءهم وجهلهم وإذا هم وجازاهم باإلساءة إحسانا 

زا وسعى يف كل ما فيه راحة ملن سعى له وذلك كله يف وبالذنب عفوا وعن اإلساءة جتاو
حال تالوته علم قطعا أنه يتلو القرآن الكرمي فإن هذه صفته وأنه القرآن الذي أتاه من ربه 
وأن اهلل يعامله مبثل ما عامل به وأعظم ما يتكرم به العبد ما يتكرم به على احلق بطاعته 

فإذا تكرم على اهلل مبثل هذا فقد أغاظ عدو اهلل وهذا وامتثال أمره فإن اهلل يفرح بتوبة عبده 
أعظم الكرم فإن األخالق احملمودة ال حتصل للعبد إال هبذا الطريق الذي قررناه فمن أخذ 
األخالق كما تقرر أخذها فهو املتمم ملكارم األخالق واملنعوت هبا وذلك ال يكون إال 

أن يعم اإلنسان خبلقه ويبلغ به رضي مجيع العامل  بالتكرم على اهلل فإنا قد علمنا أنه من احملال
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ملا هو العامل عليه يف نفسه من املخالفة واملعاداة فإذا أرضى زيدا أسخط عدوه عمرا فلم يعم 
خبلقه مجيع العامل فلما رأى استحالة ذلك التعميم عدل إىل تصريف خلقه مع اهلل فنظر إىل 

طه فاجتنبه ومل يبال ما وافق ذلك من العامل مما كل ما يرضى اهلل فقام فيه وإىل كل ما يسخ
خيالفه فإذا أقيم يف هذا النظر يف حال التالوة علم إن القرآن الكرمي نزل عليه فأعطاه صورته 
وصفته فإن اهلل ما نظر من هذا العلم إال لإلنسان ال إىل احليوان الذي هو يف صورة اإلنسان 

هذا التايل يف العامل تصرف احلق من  فإذا تصرف [15الفجر:] َّ  هب مب خب حب جب ُّٱ
رمحته وبسط رزقه وكنفه على العدو والويل والبغيض واحلبيب مبا يعم مما ال يقدح وخيص 
جناب احلق بطاعته وإن أسخط العدو كما خص احلق بتوفيقه بعض عباده ومل يعم كما عم 

يف الكتاب املكنون  يف الرزق فمن هذه صفته يف حال تالوته فإنه يتلو القرآن الكرمي الذي
وما قال رب املؤمنني لعموم الكرم يف  [80الواقعة:] َّ جه ين ىن من ُّٱوهو قلب هذا التايل 
 الرزق واحلياة الدنيا.

حلق يتلو كان ا إذا فاعلم يا ويل ما تتلو ومبن تتلو ومن يسمعك إذا تلوت ومبن تسمع
 لعلوم.ه من اعلي ما حيويعليك وهذا القدر كاف يف التنبيه على شرف هذا املنزل فلنذكر 

فمن ذلك علم منازل القرآن وعلم األوتاد األربعة الذين قيل إن الشافعي واحد منهم 
وعلم تعجب احلق وكل ما يتعجب منه فهو خلقه وعلم ما يؤخذ منك وما يبقى عليك ومن 
يأخذه منك وهل يأخذه عن عطاء منك أو يأخذه اآلخذ جربا وعلم بعض مراتب الكتب 

ة اليت عنده ومل تنزل إلينا وعلم السبب الذي حال بيننا وبني أن يكون لنا من اهلل ما اإلهلي
"لوال تزييد يف  :يف احلديث الصحيح يف الكشف فقال  كان للرسل منه وهو قوله 

حديثكم ومتريج يف قلوبكم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أمسع". فهذا قد أبان عن الطريق 
ي منه رأى ما رأى ومسع ما مسع فهل يوجد من يزول عنه هذا املانع املوصلة إىل املقام الذ

فيصل إىل هذا املقام أم ال فنحن نقول بأنه يزول فإن اهلل قد أمر أن يبني للناس ما نزل إليهم 
وما أبان عن مانع عن رقى إىل مرتبة عليا إال ليزال وال ذكر منزلة زلفى إال لتنال فمن جد 

إال نفسه وعلم االعتبار وعلم مقام الصالح الذي يطلبه األنبياء  وجد ومن قصر فال يلومن
  أن يكون هلم وعلم ما تنتجه األعمال البدنية من املعارف اإلهلية من طريق الكشف

وعلم نزول العلم وحكمه يف قلوب العلماء وما فيه من زيادة الفضل على من ليس له هذا 
نفاس بالتمحيص هلذا اإلنسان دون غريه وعلم املقام وعلم جتديد املعدوم وعلم إحصاء األ

تقاسيم السكر يف املشروب وعلم ما هو الصور الذي ينفخ فيه فيكون عن النفخ ما يكون من 
صعق وبعث بسرعة وعلم التوكيل اإلهلي على العبيد إىل أن يبلغ مداه ويزول وعلم العلم 

"لو كشف الغطاء ما  :ّرم اهلل وجههالذي ينزل منزلة العني يف الطمأنينة الذي قال فيه علي ك
ازددت يقينا". وعلم التمييز بني الفرق وعلم حمل اخلصام من الدار األخرى وعلم السوابق 
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وحكمها وعلم النقص يف العامل أنه من كمال العامل وعلم مال السعداء وطبقاهتم يف السعادة 
لم الذكر املؤقت وغري وعلم استخراج الكنوز وعلم أحكام أصناف املوصوفني بالوجود وع

املؤقت وما فائدة التوقيت يف ذلك وعلم ما يهون وروده على من ورد عليه مما ال يهون وعلم 
مراتب العامل فانظر يا ويل أي علم تريده فتعمل يف حتصيله من الطريق اليت توصلك إليه أو 

باألعمال وبني التحلي بالصفة اليت تنزله عليك فإنك بني أعمال بدنية وهي حمجة السلوك 
أخالق روحانية وصفات معنوية إذا كنت عليها نزلت إليك املراتب وجتلت لك من ذاهتا 
وطلبتك لنفسها وإذا كنت صاحب حمجة وصلت إىل غايتها بالطلب وفرقان بني الطالب 

 .﴾مل يك ىك مك لك  اك﴿واملطلوب واملراد واملريد 
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 سويةيف معرفة منزل األخوة وهو من احلضرة احملمدية واملو

أهووووووووووووووووووو  أال وووووووووووووووووووو  أناالطووووووووووووووووووو نا

أنكوووووووووووووووووووووذا أ  ووووووووووووووووووووو أ زنلووووووووووووووووووووو 

أنن وووووووووووووووووووون  أ وووووووووووووووووووودأك  وووووووووووووووووووو 

أ ووووووووووووووووووووووذ أالو وووووووووووووووووووووو ل أكل وووووووووووووووووووووو 

أ وووووووووووووودأطوووووووووووووو  أولووووووووووووووجأال  وووووووووووووو  

أ وووووووووووووووووووووووو  أ ووووووووووووووووووووووووجأهذا وووووووووووووووووووووووو 

أ

أحووووووووووو   أ فووووووووووونجأكنلووووووووووودأال  ووووووووووو  

أوووووووووووووو أوطووووووووووووو نا أإلووووووووووووو أالطوووووووووووووو 

أنهفله وووووووووووووووووووووووووووووووووو أنهر  ووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

أ   ووووووووووووووووووودأال ح ووووووووووووووووووو أنال وووووووووووووووووووو 

أل ووووووووووووووووووووو أ  ووووووووووووووووووووون أ   طووووووووووووووووووووونا

أ ووووووووو أ  ووووووووو أ وووووووووجأن ووووووووو أ طووووووووو 

أ

ن مرآة أن املؤم"وجاء يف اخلرب:  [2املائدة:] َّحف جف مغ جغ ُّٱقال اهلل تعاىل 
وآخى  املؤمنلق ب. واملؤمن اسم من أمساء اهلل وقد خلق آدم على صورته وله التخ"أخيه

عاىل تاهلل  . وقال"خيهذا أ" :وقال بني أصحابه بدار اخليزران وأخذ بيد عليّ  رسول اهلل 
وسى مد وقال فجعل أباهم االميان فهم إخوة ألب واح [10احلجرات:] َّ جس مخ جخ ُّٱ

 خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث  ُّٱلربه حني بعثه إىل فرعون 
فأتاه اهلل  [32-25طه:] َّ مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

 له.اسؤ
فاعلم يا ويل أن املقام اجلامع لألمساء اإلهلية اليت هلا التأثري يف املمكنات أخ صحيح 

تعدادات القوابل املمكنات ومها إخوان ألب واحد يشد كل األخوة شقيق للمقام اجلامع الس
واحد منهما آزر صاحبه ولكن األمساء هي الطالبة لالستعدادات أن يشد اهلل هبا أزرها فافهم 
فإن هذا من علم األسرار اليت مقامها بني الستر والكشف وهو من أصعب العلوم يف التصور 

األخوين ال بأحدمها وهبما ظهرت أعيان املمكنات  حيث ال يصح نفوذ االقتدار إال باتفاق يف
وحصلت يف الوجود معرفة الكائنات باهلل ووصل بوجود هذه املعرفة احملدثة احلق سبحانه إىل 
عني مطلوبه فإنه ما أوجد العامل إال ليعرفه العامل والعامل حمدث وال يقوم به إال حمدث فقامت 

بالقوة اليت خلق فيه اليت هبا يصل إىل معرفة اهلل من وجه  به املعرفة باهلل إما بتعريف اهلل وإما
خاص ال غري فمن نزهة هبذه القوة فقد عرفه وكفر من شبهه ومن شبهه هبذه القوة فقد عرفه 
وجهل من نزهة بل كفره ومن عرفه بالتعريف اإلهلي مجع بني التنزيه والتشبيه فنزهه يف موطن 

صنف من هذه األصناف صاحب معرفة باهلل فما جهله  التنزيه وشبهه يف موطن التشبيه وكل
أحد من خلق اهلل ألنه ما خلقهم إال ليعرفوه فإذا مل يتعرف إليهم هبذه القوة املوصلة اليت هي 
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الفكر أو بالتعريف اإلنبائي مل يعرفوه فلم يقع منه يف العامل ما خلق العامل له ولنا يف هذا املقام 
 هذا:الذي عم املعتقدات نظم وهو 

أ فوووووووو أالخا وووووووو أ وووووووودأاإللوووووووو أ ف  وووووووو ا

ألوووووووووو أهووووووووو اأ ووووووووون أال ووووووووو أو حووووووووونال

أذا أالوووووووووذ أك  ووووووووو أ لووووووووو   أخلو ووووووووو 

أإ أك وووووو  ن أ وووووو أالاوووووو   أ فوووووو أ حوووووونا

أرووووووو أك وووووووذ أالاووووووو جأالونحووووووو أنحووووووو  

أنكوووووووذا أك وووووووجأالاووووووو أكخطووووووو أوووووووو   

أنالفوووووووووو  لن أه و وووووووووو أك  وووووووووو أاووووووووووفنا

أك  وووووو أ لوووووو   أووووووو أ رلوووووو أحوووووو  أووووووو 

ألووووووووووونأنا ووووووووووو أاألرووووووووووونا أإذأك ووووووووووونا  

أ

أءأوووووووو أا  فووووووو ن نك ووووووو أاووووووو   أ و ووووووو 

أرووووووو لناأهوووووووو أاووووووو  ناأنوووووووو أ حووووووو ن 

أه و وووووووووووءأوووووووووووو أرووووووووووو لن أنا  فووووووووووو ن 

أ ووووووووودأولكووووووووو أ هووووووووو أكوووووووووو أاووووووووو  ن 

أنالواوووووووووو كن أاووووووووووفناأنإ أ هوووووووووو ن 

أنال  حوووووووو ن أن وووووووون أووووووووو أن وووووووو ن 

أولووووووووجأاللالوووووووو أحوووووووو  ألوووووووو أ  وووووووو ن 

أك ووووووووووجأالطوووووووووو    أه ل وووووووووو  أ هوووووووووو ن 

أن  ز وووووووووووناأ ووووووووووو أ  ووووووووووو أ ووووووووووو  ن 

أ

غري ويها صورة ينزل ففالعارف الكامل يعرفه يف كل صورة يتجلى هبا ويف كل 
ربط نفسه ي يزل ما ملكالعارف ال يعرفه إال يف صورة معتقده وينكره إذا جتلى له يف غريها 

ف الصور ي اختالإلهلاعلى اعتقاده فيه وينكر اعتقاد غريه وهذا من أشكل األمور يف العلم 
عطته لعقلي الذي أيل ادله الملاذا يرجع هل إليه يف نفسه وهو الذي وقع به اإلنباء اإلهلي وأحال

ئي عينه هلل فهو املراد إال ى أحالقوة املفكرة فإذا كان األمر على ما أعطاه اإلنباء اإلهلي فما رأ
قدات ملعتايف الصور املختلفة وهو عني كل صورة وإن رجع اختالف الصور الختالف 

عرفه يف  سواء هتقادوكانت تلك الصور مثل املعتقدات ال عني املطلوب فما رأى أحد إال اع
 صورة يفعرفه  ة أوكل صورة فإنه اعتقد فيه قبول التجلي والظهور للمتجلي له يف كل صور

 خبار اإلهليأما اإلال فمقيدة ليس غريها فمثل هذا العلم ال يعلم إال بأخبار إهلي وقرينة ح
ما  نهنة احلال كوإنه الذي يتحول يف الصور يف احلديث الصحيح وقري فقول رسول اهلل 

ف أو عقل احب كشا لصخلق اخللق إال ليعرفوه فالبد أن يعرفوه إما كشفا أو عقال أو تقليد
ن كان مرئيا فإرؤية فه الوالرؤية تابعة للمعرفة فكما تعلقت به املعرفة فكان معروفا تعلقت ب

 به معرفة العلم إمناوقال منكر األمرين الذي ال يقول بالوصول إىل معرفته وال إىل رؤيته 
هلل فقد حصل ابة هو ملثاالناظر يف ذلك بأنه يعجز عن معرفته فيعلم عند ذلك أن من هو هبذه ا

العجز عن " :جههوهلل العلم به إمجاال يف عني اجلهل به والعجز وهو قول اإلمام علي كرم ا
 ."درك اإلدراك إدراك

ه ال يرى فهذا القدر هو املسمى معرفة باهلل وصاحب هذا القول إن جوزي بقوله فإن
اهلل أبدا كما ال يعلمه أبدا وإن مل جيازه اهلل بقوله وبدا له من اهلل ما مل يكن حيتسب وعلم منه 
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يف ثاين حال خالف ما كان يعلمه فإنه يراه ويعلم أنه هو والصحيح أنه يعلم ويرى فإن اهلل 
ل ذلك إال بتعلق تعاىل خلق املعرفة احملدثة به لكمال مرتبة العرفان ومرتبة الوجود وال يكم

العلم احملدث باهلل على صورة ما تعلق به العلم القدمي وما تعلق القدمي بالعجز عن العلم به 
كذلك العلم احملدث به ما تعلق إال مبا هو املعلوم عليه يف نفسه والذي هو عليه يف نفسه إنه 

ه على صورة عني كل صورة فهو كل صورة فما وقع العجز من هذا العبد إال يف كونه قصر
واحدة وهي صورة معتقده وهو عني صورة معتقده فما عجز إال عن احلكم عليه مبا ينبغي له 
وال يتصف بالعجز عن العلم به إال من أخذ العلم من دليل عقله وأما من أخذ العلم به من 
 اهلل ال من دليله ونظره فهذا ال يعجز عن حصول العلم باهلل فإنه ما حاول أمرا يعجز عنه

فيعترف بالعجز عنه وليس هذا الذي يطلبه بنظره يف دليل عقله وعلمه من طريق التعريف 
والتجلي الذي هو علم موهوب من حكيم محيد فالقائل سبحان من ال يعرف إال بالعجز عن 
املعرفة به صاحب علم نظر ال صاحب تعريف إهلي وأما العجز عن إحصاء الثناء عليه فهذا 

ال يكون العجز عن إحصاء الثناء عليه إال بعد العلم باملثىن عليه ما هو  قول كامل حمقق فإنه
 فيعلم أنه أعظم من أن حييط به ثناء ويبلغ فيه وصف منتهاه كما قيل يف بعض املخلوقات:

أإذاأ حوووووووووو أكل   وووووووووو أ ل وووووووووو أه وووووووووو ل 

أ

أ ر وووو أالووووذ أ ل وووودأن وووون أالووووذ أ ل وووود 

أ

ول هذا ققنا قحإمنا اهلل سبحانه وهذا قول يف خملوق وهو قول حمقق فكيف الثناء على 
لوق ممكنة ى املخء علالشاعر يف هذا املخلوق مع ما يتخيل العقل بنظره إن اإلحاطة بالثنا
وذلك يف  قق لهحتعن  وليس األمر يف نفسه كذلك وإمنا هذا الشاعر قال حقا إما مصادفة إما

نه حمل قابل ثين فإي نوق الذقوله فأنت الذي نثين وهو ما هو عليه ذلك املمدوح يف الوقت وف
ي ملا أ هناية هلا الت فيه لنعوملا خيلق اهلل فيه من النعوت اليت خيلق فيه فيثين عليه هبا وهذا ا

قاء اىل فلها البحلق تعلى ايكون عنها مما يوجب الثناء هبا على املمدوح وإذا كان هذا الثناء ع
ينا ينا يتجدد علفل نفس كيف  دائم بتجدد ألنه يف الوجود لذاهتا ال تقبل العدم والثناء منا عليه

ت نشد هذا البينن ما ه وحنبعلم باهلل فنثين عليه به أو علم بأمر ما مل يكن عندنا فنثين عليه 
 قول:كما قاله صاحبه وإمنا ننشده على ما قلناه وأعطانا ذلك العلم به فن

أإذاأ حوووووووووو أكل   وووووووووو أ ل وووووووووو أه وووووووووو ل 

أ

أل وووود ر وووو أالووووذ أ ل وووودأنلطوووو  أالووووذ أ  

أ

وهذا فوق ما قاله الشاعر من وجه ومساو له من وجه سواء قال ذلك عن علم حمقق 
أو مصادفة وهو ال يعلم فنطقه اهلل تعاىل باحلق من حيث ال يشعر كما أنه يستدرج العبد من 
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حيث ال يعلم وميكر به من حيث ال يشعر واحلق معلوم معروف يف نفسه والعامل به عاجز 
عليه كما ينبغي له فإنه ليس يف الوسع حصول ذلك وال يعطيه استعداد عن إحصاء الثناء 

ممكن أصال فهذا ما أعطاه مؤاخاة االستعدادات واألمساء اإلهلية وهذه أعلى أخوة يوصل إليها 
ومن  [10احلجرات:] َّمس خس حس جس مخ جخ ُّٱمث ينزل إىل أخوة دوهنا وهي قوله 

 به عن نفسه أنه كذا فنازعه املؤمن من املخلوقني أمسائه املؤمن وقد وقع النزاع بينهم مبا أخرب
الذي اجتمع معه يف االميان فكانت له إخوة معه هبذا االميان بنظره يف دليله العقلي أنه على 
خالف ما أخرب به عن نفسه مع كونه مصدقا له لكنه تأول عليه فلما ظهرت هذه املنازعة 

فدخل املؤمنون   َّمس خس حس ُّٱماء الكشف بني املؤمن احلق واملؤمن اخللق قال اهلل لعل
العاملون املكاشفون بينهما بالصلح وذلك أن يكون املؤمن احلق مع هذا املؤمن أخيه حىت يبلغه 
قوته ألنه خملوق على كل حال وما أعطيته الكشف الكامل وال ظهرت إليه به فليكن معه 

      [14طه:] َّ ىم مم خم ُّٱملنازع حبيث يعطيه منزلته فيقول املؤمن احلق للمبلغ عنه قل هلذا ا
وإين منزه عن وصف  [103االنعام:] َّ خي  حي جي ُّٱ [11الشورى:] َّمه جه ين ُّٱ

وبقوله   َّمه جه ين ُّٱالواصفني فجاء الرسول بالتوقيع اإلهلي إىل هذا املؤمن املنازع بقوله 
وأشباه هذا النوع من التنزيه الذي يعطيه  [180الصافات:] َّ جم هل مل خل حل جل ُّٱ

لعقل النظري فإذا مسع هذا منه طاب قلبه وجنح إليه وزال نزاعه وجاء العلماء إىل دليل ا
املؤمن اخللق يف املصاحلة من هذا اجلانب وقالوا له أنت تعلم أن املؤمن احلق اعلم بنفسه منك 
به ال بل اعلم بك من علمك بنفسك وإنك إمنا حتكم عليه مبا هو خلق له مثلك وهو عقلك 

فال فرق بينك وبني كل خملوق يف العجز عما ال يعجز عنه املؤمن احلق فقف وفكرك ودليلك 
معه يف موضع التسليم فإنه وإن كان مؤمنا وأنت مؤمن فأنت على مرتبتك اليت تليق بك وهو 
على مرتبته اليت تليق به وأنت تعلم أنك لست مثله وإن مجعكما االميان فليس نسبته إليه مثل 

مثله فال تغرنك هذه املماثلة واعرف قدرك فإذا مسع مثل هذا طلب نسبته إليك فإنك لست 
الصلح واإلقالة مما وقع منه من النزاع وامنت املؤمن احلق عليه مبا وقع له يف املنشور من التنزيه 
الذي وقع النزاع من أجله فأصلح املؤمنون العاملون بني املؤمن احلق وبني هذا املؤمن اخللق 

 عن اهلل فيما أوحى به إىل عباده على ألسنة رسله وأنزله يف كتبه. فهكذا فليكن الفهم
مث يف أخوة االميان درجة أخرى من درجات الكشف وهي قوله بعد أن تسمى لنا 

ألبوة االميان قال املؤمن مرآة أخيه. وما َيْنِطق  َعن   [10احلجرات:] َّ جس مخ جخ ُّٱباملؤمن و
ملؤمنني وجعل كل واحد من املؤمنني مرآة ألخيه فرياه اْلَهوى هذا القائل فأثبت األخوة بني ا

ويرى فيه نفسه من كونه على أي صورة كان كل مؤمن منهما هبذه املثابة فيكون املؤمن 
احلق مرآة للمؤمن اخللق فرياه ويعلم أنه يراه كما يعلم صاحب املرآة أن له مرآة مث ينظر فيها 

فيه وهلذا جعل له عينني لريى بالعني الواحدة فال يرى إال صورته وصورة ما أثرت املرآة 
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صورته وبالعني األخرى ما حكمت به املرآة يف صورته إذ مل يكن يف نفسه على ما حكمت 
به املرآة عليه يف الصورة احملسوسة من الكرب والصغر والطول والعرض واالستقامة واالنتكاس 

ر إال يف صورته فيعلم إن له فيه على حسب شكل املرآة وال يرى هذا األثر كله هذا الناظ
حكما ذاتيا ال ميكن أن يرى نفسه يف هذه املرآة إال حبسب ذلك فإذا كان املؤمن اخللق هو 
عني املرآة للمؤمن احلق فرياه احلق وهو يف نفسه على استعداد خاص فال يبدو من احلق له إال 

صة إال قدر ذلك فآثرت هذه على قدر استعداده فال يرى احلق من نفسه يف هذه املرآة اخلا
املرآة يف إدراك الرائي القصور على ما رأى حبكم االستعداد فأشبهه من هذا الوجه فعرب عن 
هذا املقام باإلخوة إذ لوال املناسبة بني األمرين مل يكن كل واحد من األمرين مرآة ألخيه وما 

فيها إصالح ما وقع يف صورتنا  نصب اهلل هذا املثال وخلق لنا هذه املرائي إال ليعطينا النظر
من خلل وما يتعلق هبا من أذى لتزيله على بصرية فهي جتل إلزالة العيوب فيدلك هذا أن 
الرائي يف املرآة حيصل له علم مل يكن يراه قبل ذلك ففي املؤمن املخلوق يقرب ذلك ويصح 

 [31حممد:]َّمه جه ينُّويف املؤمن احلق يعسر مثل هذا فهو قوله تعاىل يف املؤمن احلق 
كذلك إذا رأى احلق نفسه يف مرآة املؤمن املخلوق رأى أنه حبكم استعدادها ال يرى غري 
ذلك فيها فيزيل عنه هذا احلكم بنظره يف مراء متعددة فيختلف احلكم يف الصورة الواحدة 
باختالف االستعدادات وهو عينه ال غريه فيعلم عند ذلك أن حكم االستعداد أعطى ما أعطى 

ه على ما هو عليه يف نفسه فزال ما تعلق به من أذى التقيد كما أزال االبتالء أذى التردد وأن
فجعل االبتالء سبب  [31حممد:] َّ  مه جه ُّٱوطلب إقامة احلجة ليكون هو الغالب فقال 

حصول هذا العلم وما هو سبب حصول العلم وإمنا هو سبب إقامة احلجة حىت ال يكون 
 للمحجوج حجة يدفع هبا.

خوة فإنه من حيث صورة ق فهي للنيابة واخلالفة ما هي لألوأما مماثلة الصورة يف اخلل
العامل من العامل كما هو الروح من اجلسد من صورة اإلنسان وهو من حيث صورة احلق ما 
يظهر به يف العامل من أحكام األمساء اإلهلية اليت هلا التعلق بالعامل فليست الصورة بإخوة كما 

هم وهلذا مل نذكر األخوة إال يف أمر خاص وهو املؤمن إال إن الصورة تشد آزر يراه بعض
إخوة االميان بالسببية فإن األسباب لوال ما هلا أثر يف املسبب ما أوجدها اهلل ولو مل يكن 
حكمها يف املسببات ذاتيا مل تكن أسبابا ومل يصدق كوهنا أسبابا ويعلم ذلك فيمن ال يقبل 

ل وما مث حمل ويريد املوجد إجياده فالبد أن يوجد احملل لوجود هذا املراد الوجود إال يف حم
وجوده فيكون وجود احملل سببا يف وجود هذا املراد الذي تعلقت اإلرادة به وبإجياده فعلمت 
إن لألسباب أحكاما يف املسببات فهي كاآللة للصانع فتضاف الصنعة واملصنوع للصانع ال 

م لآللة مبا يف نفس الصانع أن يصنع هبا على التعيني بل هلا العلم بأهنا آلة لآللة وسببه أنه ال عل
ال صنع الذي تعطيه حقيقتها وال عمل للصانع إال هبا فصنع اآللة ذايت وما جلانب الصانع هبا 
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وكن آلة لإلجياد فما أوجد إال هبا وكون  [40النحل:] َّ مع جع  مظ حط مض خض ُّٱإرادي وهو قوله 
أو أمرا زائدا علم آخر إمنا املراد هو فهم هذا املعىن وإنه ما حصل اإلجياد  تلك الكلمة ذاته

مبجرد اإلرادة دون القول ودون املريد والقائل فظهر حكم األسباب يف املسببات فال يزيل 
 يي ىي ني ميزي ري  ٰى ين ُّٱحكمها إال جاهل بوضعها وما تعطيه أعياهنا 

 حق مف ُّٱوقال  [32طه:] َّ لك خك حك ُّٱوهلذا قال موسى  [54األعراف:]َّجئ
فعلم ما قال وعلمنا حنن من هذا القول ما  [34]القصص: َّ  حض جض مص خص ُّٱٱٱو [31طه:]َّمق

 هئ ُّٱأشار إليه به ليفهم عنه صاحب عني الفهم فهذا معىن التعاون وهو يف قوله 
واهلل يف عون العبد ما دام العبد يف عون  [5الفاحتة:] َّ جي يهُّٱ [128األعراف:]َّجب

 أخيه.
تعانته يف اس ستعنياملشاركة يف املطلوب بالوجود من املستعان به ما صدق املفلوال 

من سبب أو  ن البدن كاواملستعني قد يستعني شرفا للمستعان به مع غناه عنه على التعيني وإ
لته عنده لم منزليع يكون ممن يستقل به دون السبب فيقصد جعله سببا لشرفه بذلك على غريه

 فاضلة يف العامل.فإن اهلل قد جعل امل
هتا فإن رة بينها لذا منافالليت اوأما املؤاخاة بني األمساء اإلهلية فال تكون إال بني األمساء 
لنسب حظا يف خوة اإلعل جياهلل ما واخى إال بني املؤمنني ما واخى بني املؤمن والكافر بل مل 
ن أخ له من عا مات ه إذترااملرياث مع فقد أخوة االميان فليس املدعي إال أخوة االميان أال 

 احلق نا وبنيبين النسب وهو على غري دينه مل يرثه أخو النسب وورثه أخو دينه والصورة
 يقع ىت النسب ودين فلهذا ما يرث األرض عز وجل إال بعد موت اإلنسان الكامل ح

 من ال اء نبياملرياث إال يف مستحق له كما يرث السماء ملا فيها من حكم أرواح األ
ملالئكة من الوارث اسم كوهنا حمال للمالئكة فإذا صعقوا بالنفخة ورث اهلل السماء فأنزل اال

ملؤمن تاب فاالك السماء وبدل األرض غري األرض والسموات كما ذكرناه فيما قبل من هذا
من إلميانه ل املؤيقت للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فاملؤمن ال يبغض املؤمن واملؤمن ال

 يقتل أخا النسب إذا كان غري مؤمن. واملؤمن
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يف معرفة منزل مبايعة النبات القطب صاحب الوقت يف كل 

 زمان وهو من احلضرة احملمدية

أكرطووووووووووووو أهوووووووووووو  أالووووووووووووذ أكرطووووووووووووو 

أهر وووووووووووووووو أن وووووووووووووووو أهوووووووووووووووواأووووووووووووووووون  

أنإ وووووووووووووو أ  ووووووووووووووزجأووووووووووووووو أ  اوووووووووووووو 

أووووووووووووو أ  وووووووووووو أ ك  وووووووووووو أنالأ  روووووووووووو 

أ

أه وطووووووووووووووووو أنإ أن هووووووووووووووووودأنوووووووووووووووووو  

أ ووووووووووووودأك  ووووووووووووو أنخلفووووووووووووو أك  وووووووووووووو 

أ زنلووووووووووووو أل  اووووووووووووو أوووووووووووووو أ وووووووووووووو 

أ  ووووووووووووووووووووو أو وووووووووووووووووووووز أ   وووووووووووووووووووووو  

أ

د الزمان إن واحواصة خاعلم أيدك اهلل أن املبايعة العامة ال تكون إال لواحد الزمان 
 يف له اخليار ه هو مثم أنهو الذي يظهر بالصورة اإلهلية يف األكوان هذا عالمته يف نفسه ليعل

منهم من و ظاهرم الإمضاء ذلك احلكم أو عدم إمضائه والظهور به عند الغري فذلك له فمنه
زيد اإلهلي ال ي األمر ع بهال يظهر ويبقي عبدا إال إن أمره احلق بالظهور فيظهر على قدر ما وق

ما خلق  العبد ألن على ذلك شيئا هذا هو املقام العايل الذي يعتمد عليه يف هذا الطريق
ه خلعة ليعاهلل  خلع باألصالة إال ليكون هلل فيكون عبدا دائما ما خلق أن يكون ربا فإذا

عليه  ة ربه وخلعتهلك زينه فتالسيادة وأمره بالربوز فيها برز عبدا يف نفسه سيدا عند الناظر إلي
ليس يب  :ههلل عنضي ارقيل أليب يزيد البسطامي رمحه اهلل يف متسح الناس به وتربكهم فقال 

مدين  يل أليبوق ،منعهم ذلك وذلك لغرييأا يتمسحون حبلية حالنيها ريب أفيتمسحون وإمن
 :فقال ك أثران ذلميف متسح الناس به بنية الربكة وتركهم يفعلون ذلك أما جتد يف نفسك 
ء واألولياء ألنبيال واهل جيد احلجر األسود يف نفسه أثرا خيرجه عن حجريته إذا قبلته الرس

 ىل مل خل ُّٱم ملقااقال تعاىل يف هذا  ،أنا ذلك احلجر :قال ،ال :قيل ،وكونه ميني اهلل
اه ته ونفثبأفنفاه بعد ما أثبته صورة كما فعل به يف الرمي سواء  [10الفتح:] َّ حم جم يل
مث جعل اهلل يده يف املبايعة فوق أيدي  [17االنفال:] َّ خن حن جن  يم ىم مم خم ُّٱ

 املبايعني.
فمن أدب املبايعة إذا أخذ املبايعون يد املبايع للبيعة ليقبلوها جعلوا أيديهم حتتها 

كما يأخذ الرمحن الصدقة بيمينه من يد املتصدق فمن األدب من وجعلوها فوق أيديهم 
املتصدق أن يضع الصدقة يف كف نفسه وينزل هبا حىت تعلو يد السائل إذا أخذها على يد 
املعطي حىت تكون هي اليد العليا وهي خري من اليد السفلي واليد العليا هي املنفقة فيأخذها 

 يجدها يوم القيامة قد منت وزادت هذا مذهب اجلماعة.الرمحن لينفقها له جتارة حىت تعظم ف



301 
 

قبول لط يده ا بسوأما مذهبنا الذي أعطاه الكشف إيانا فليس كذلك إمنا السائل إذ
بيد  ة وقعتلصدقاالصدقة من املتصدق جعل احلق يده على يد السائل فإذا أعطى املتصدق 

ل فع هبا السائل لينتسائها يف يد الالرمحن قبل إن تقع بيد السائل كرامة باملتصدق وخيلق مثل
ا من باب ظم وهذالع ويأخذ احلق عني تلك الصدقة فريبيها فتربو حىت تصري مثل جبل أحد يف
ما يعظم  ل هواهن أجالغرية اإلهلية حيث كان العطاء من أجله ملا يرى أن اإلنسان يعطي م

ه ر اهلل جلنابس فيغالناب يف اشأنه من اهلبات ويعطي من أجل اهلل أحقر ما عنده هذا هو الغال
لك تصورة  ا يفإن ال يرى يف مقام االستهضام فرييب تلك الصدقة حىت تعظم فإذا جاله

كون إال يوع ال الوقالعظمة حصل املقصود فيد املعطي تعلو على يد اآلخذ وهلذا قال تقع و
ء الستوااعلو يف ىل الإأي كما ينسب  "،لو دليتم حببل هلبط على اهلل" :من أعلى وقد قال 

ائرة يط الدللحفظ كما حيفظ حم  َّ مب  خب حب ُّٱعلى العرش هو يف التحت أيضا كما هو 
 احمليطة فله لدائرةاجود الوجود أو نسبة الوجود على النقطة اليت ظهرت عنها نسبة اإلحاطة لو

سمع إال بال بايعينه ال ع فإالفوق كما له التحت وله الظاهر كما له الباطن فهو املبايع واملباي
 عامل ملا أمرميع الالس والطاعة والسمع ال يكون إال هو والعمل بالطاعة ال يكون إال له فهو

 بعمله.
ا كبريا من علميتض فلنذكر صورة البيعة ولنا فيها كتاب مستقل مسيناه مبايعة القطب

لهم عن لكن شغوموه ما علمنا أنا سبقنا إليه وإن كان العارفون من أهل اهلل شاهدوه وعل
 ه الطائفة الإذ هذ ندناتبيينه للناس ما كان املهم عندهم كما كان إظهاره للناس من املهم ع

 ه شيء عن شيء يشغلا ملهبشغل هلا إال باألهم هذا إذا مل يظهر حبكم القوة اإلهلية فإذا ظهر 
 إذ هو حق كله فاعلم ذلك.

 إيضاح وبيان ملنصب البيعة وصورتها
ه إذا ويل من والة النظر يف العامل املعرب عنه بالقطب وواحد الزمان فاعلم إن اهلل سبحان

والغوث واخلليفة نصب له يف حضرة املثال سريرا أقعده عليه ينبئ صورة ذلك املكان عن 
صورة املكانة كما أنبأ صورة االستواء على العرش عن صورة إحاطته علما بكل شيء فإذا 

ألمساء اليت يطلبها العامل وتطلبه فيظهر هبا حلال وزينة نصب له ذلك السرير خلع عليه مجيع ا
متوجا مسورا مدملجا لتعمه الزينة علو أو سفال ووسطا وظاهرا وباطنا فإذا قعد عليه 
بالصورة اإلهلية وأمر اهلل العامل ببيعته على السمع والطاعة يف املنشط واملكره فيدخل يف بيعته 

هم املهيمون العابدون بالذات ال باألمر فيدخل يف أول كل مأمور أعلى وأدىن إال العالني و
من يدخل عليه يف ذلك اجمللس املأل األعلى على مراتبهم األول فاألول فيأخذون بيده على 
السمع والطاعة وال يتقيدون مبنشط وال مكره ألهنم ال يعرفون هاتني الصفتني فيهم إذ ال 
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 يعرفون له طعما ألهنم مل يذوقوا املكره يعرف شيء منهما إال بذوق ضده فهم يف منشط ال
وما منهم روح يدخل عليه للمبايعة إال ويسأله يف مسألة من العلم اإلهلي فيقول له يا هذا 
أنت القائل كذا فيقول له نعم فيقول له يف املسألة وجها يتعلق بالعلم باهلل يكون أعلى من 

وحينئذ خيرج عنه هذا شأن هذا الذي كان عند ذلك الشخص فيستفيد منه كل من بايعه 
للقطب والكتاب الذي صنفته فيه ذكرت فيه سؤاالته للمبايعني له اليت وقعت يف زماننا 
لقطب وقتنا فإهنا ما هي مسائل معينة تتكرر من كل قطب وإمنا يسأل كل قطب فيما خيطر 

يع له العقل األول اهلل يف ذلك احلني مما جرى هلذا الذي بايعه من األرواح فيه كالم فأول مبا
مث النفس مث املقدمون من عمال السموات واألرض من املالئكة املسخرة مث األرواح املدبرة 
للهياكل اليت فارقت أجسامها باملوت مث اجلن مث املولدات وذلك أنه كل ما سبح اهلل من 

فراد من البشر مكان ومتمكن وحمل وحال فيه يبايعه إال العالني من املالئكة وهم املهيمون واأل
الذين ال يدخلون حتت دائرة القطب وما له فيهم تصرف وهم كمل مثله مؤهلون ملا ناله هذا 

 الشخص من القطبية.
عني ذلك ألمر تاذا لكن ما كان األمر ال يقتضي أن يكون يف الزمان إال واحد يقوم هب

 يفون أكرب منه من يك رادفالواحد ال باألولوية ولكن بسبق العلم فيه بأن يكون الوايل ويف األ
األجسام  وله يفيه قالعلم باهلل وهذا املنزل يتضمن مبايعة النبات من املولدات ويدخل ف

إلنبات أنه أنبتهم فجاء يف ذكرهم با [17نوح:] َّ رت ُّٱفنبتم   َّ يب ىب نب مب ُّٱاإلنسانية 
راك بينه شتاال أوقعومل يؤكده باملصدر وجاء مبصدر آخر ليعرف بأهنم نبتوا حني أنبتهم ف

روجهم من خفكان  مساءما أثرت فيهم األ لإلنباتوبينهم يف اخللق ينبه أنه لوال استعدادهم 
باتا مصدر نن أل  َّ رت ُّٱولالستعداد قوله   َّ يب ىب نب ُّٱاألمساء واالستعداد فلألمساء قوله 

راز إبولقرآن اق انبت ال مصدر أنبت فإن مصدر أنبت إمنا هو إنبات فانظروا ما أعجب مس
قه إذ ال ي حق حذكل  احلقائق فيه كيف يعلمنا اهلل يف إخباراته ما هي األمور عليه فيعطي

ذ  املمكنات إيفك إال ن ذلينفذ االقتدار اإلهلي إال فيمن هو على استعداد النفوذ فيه وال يكو
 يم.م احلكلعليال نفوذ له يف الواجب الوجود لنفسه وال يف احملال الوجود فسبحان ا

م أن اإلنسان شجرة من الشجرات أنبتها اهلل شجرة ال جنما ألنه قائم على ساق واعل
وجعله شجرة من التشاجر الذي فيه لكونه خملوقا من األضداد واألضداد تطلب اخلصام 
والتشاجر واملنازعة وهلذا خيتصم املأل األعلى وأصل وجوده يف العامل حكم األمساء اإلهلية 

 يث ىث نث مث ُّٱإنه قال  ري هذا مستندها اإلهلي قال تعاىل يف حق حممد املتقابلة يف احلكم ال غ
حىت أعلمه اهلل تعاىل فعلم إن للطبيعة فيهم أثرا كما إن  [69ص:] َّ اك يق  ىق يف ىف

لألركان يف أجسام املولدات أثرا فلما كان الناس شجرات جعل فيهم والة يرجعون إليهم إذا 
شاجر وجعل هلم إماما يف الظاهر واحدا يرجع إليه اختصموا ليحكموا بينهم ليزول حكم الت
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أمر اجلميع إلقامة الدين وأمر عباده أن ال ينازعوه ومن ظهر عليه ونازعه أمرنا اهلل بقتاله ملا 
 مس خس حسُّٱعلم إن منازعته تؤدي إىل فساد يف الدين الذي أمرنا اهلل بإقامته وأصله قوله تعاىل 

 .[22األنبياء:] َّ حضجض مص خص حص
ه ينها لعجرة شان اإلنسان شجرة كما ذكرناه هنى اهلل أول إنسان عن قرب وملا ك

ه أن ال ت فنبهشجرادون سائر الشجرات كما هو اإلنسان شجرة معينة باخلالفة دون سائر ال
 [26ص:] َّ خن حن جن ُّٱيقرب هذه الشجرة املعينة على نفسه وظهر ذلك يف وصيته لداود 

اخلالف نزاع وع الآدم أن يقرهبا أي ال تقارب موض يعين هوى نفسه فهو الشجرة اليت هنى
خيالف  إن هبافبرة فيؤثر فيك نشأة جسدك الطبيعي العنصري يقول ذلك لنفسه الناطقة املد

ف اإلشارة تعيني لشجرة حبر [35البقرة:] َّ خص حص ُّٱأمر اهلل فيما أمره به أو هناه عنه فقوله 
ر هبا بعض ذلك ظهنة لانة عرضا واإلمامة أمامعينة وملا كانت اإلمامة عرضا كما كانت األم

ذه مام الظاهر هب لإلر اهللاألقطاب ومل يظهر هبا بعضهم فنظر احلق هلذا القطب باألهلية ولو نظ
 ام الباطن أنط اإلمن شرالعني ما جار إمام قط كما تراه اإلمامية يف اإلمام املعصوم فإنه م

امية ت اإلمغلط له مقام العصمة ومن هنا يكون معصوما وليس الظاهر إن كان غريه يكون
 ندنا وقد نبه شك ع بالفلو كانت اإلمامة غري مطلوبة له وأمره اهلل أن يقوم فيها عصمه اهلل

بل  والية أحدا على على ما قررناه كله فنبه على العرض بفعله حيث مل جيرب رسول اهلل 
ل ا بصورة العدام فيهن قملوندامة إال  ذكر أنه من تركها كان خريا له وإهنا يوم القيامة حسرة

غري  ءته عنن جاونبه على عصمة من أمر هبا بقوله فمن أعطيها عن مسألة وكل إليها وم
ة ء هبا واحملبالرضا إىل مسألة وكل اهلل به ملكا يسدده وهذا معىن العصمة والسؤال هنا إشارة

ا ويرى أنه د عليهلعقهل احلل واهلذا املنصب فهو سائل بباطنه وغريه ممن يكره ذلك جيربه أ
يقوم له ذلك فلفساد ور اقد تعني عليه الدخول فيها والتلبس هبا ملا يرى أن ختلف عنها من ظه

ده لك الذي يسدإذ امل اداليف الظاهر مقام اجلرب اإلهلي باألمر على التلبس هبا فيعصم فيكون ع
 :قالولم برفع امليم ونصبها  عليه فأسإنه أعانه اهلل ال يأمره إال خبري حىت القرنني كما قال 

 ."فال يأمرين إال خبري"
فمبايعة النبات هذا القطب هو أن تبايعه نفسه أن ال ختالفه يف منشط وال مكره مما 
يأمرها به من طاعة اهلل يف أحكامه فإن اهلل قد جعل زمام كل نفس بيد صاحبها وأمرها إليه 

يعين نفسه وكذلك يف داود  [40زعات:النا] َّ  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱفقال 
يعين نفسه فإنه لو كان هوى غريه هنى أن يتبعه فاتبعه فما يتبعه إال  [26ص:] َّ خن حن جنُّٱ

هبوى نفسه فطاوع نفسه يف ذلك فلذلك تعني أنه أراد باهلوى نفسه ال غريه وهو أن يأمره 
سه انصرف حكم شجريتها إىل مبخالفة ما أمره اهلل به أن يفعله أو ينهاه عنه فإذا بايعته نف

منازعة من ينازع أمر اهلل فبقي حكم حقيقتها يف املخالفني أمر اهلل إذ علم اهلل أن حقيقة 
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اخلالف ال تزول فإهنا شجرة لعينها فلو زال لزال عينها فلهذا عني اهلل هلا مصرفا خاصا يكون 
يعه لزمته بيعته وهي من فيه سعادهتا وكل من عرف القطب من الناس لزمته مبايعته وإذا با

مبايعة النبات فإهنا بيعة ظاهرة هلذا القطب التحكم يف ظاهره مبا شاء وعلى اآلخر التزام 
 طاعته.

يما فينهما كم بحوقد ظهر مثل هذا يف الشرع الظاهر أن املتنازعني لو اتفقا على 
كم به ا ما حفالخيتنازعا فيه فحكم بينهما حبكم لزمهما الوقوف عند ذلك احلكم وأن ال 
وهلذا  الناس ن منفالقطب املنصوب من جهة احلق أوىل باحلكم فيمن عرف إمامته يف الباط

مر ل إن حققت األنبات بة الالتحكم الذي قلناه منه يف ظاهر من بايعه أحلقنا هذه املبايعة ببيع
من هذا  رت إالا ظهواتبعت فيه األصل وجدت النباتية يف النفس اجلزئية الناطقة ألهنا م

بالنفخ يف  ا اهللنبتهأاجلسم املسوي املعدل وعلى صورة مزاجه فهي أرضه اليت نبتت منه حني 
قته ومام هذا اجلسم من روحه وهكذا كل روح مدبر جلسم عنصري فالسعيد من عرف إ

لعبد االميان حىت  ال يكمل" :يف حق نفسه فبايعه وحكمه يف نفسه وأهله وماله كما قال 
املكره ألن وملنشط عة ا. وهلذا يشترط يف البي"يه من أهله وماله والناس أمجعنيأكون أحب إل

 فسه فيقوم بهن هوى اهلل اإلنسان ما ينشط إال إذا وافق اهلل هوى نفسه واملكره إذا خالف أمر
 ىم مم خم ُّٱت على كره إلنصافه ووفائه حبكم البيعة فإنه ما بايع إال اهلل إذ كان

 بدا يفأالنفس دوا باألبصار إال يد هذا الشخص الذي بايعوه ووما شاه [10الفتح:]َّجنيم
ألمومة اه فإن مزاجوالغالب حتت حكم مزاجها والقليل من الناس من حيكم نفسه على طبيعته 

ا تثال أوامرمهما وام هبللجسم املسوي والنبوة للنفس وقد أمر اإلنسان باإلحسان ألبويه والرب
 ىف يث ىث نث مث ُّٱ ة أمر احلق فال يطعه كما قال تعاىلما مل يأمره أحد األبوين مبخالف

فأمر    [15لقمان:] َّ ىن نن من زن  رنمم ام يل ىل مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف
عاىل ع قال اهلل تاالتباحق بباتباع املنيبني إىل اهلل وخمالفة نفوسهم إن أبت ذلك فحق اإلمام أ

ة وهم األقطاب واخللفاء والوال [59النساء:] َّهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ
اعة اهلل ر من طظووما بقي هلم حكم إال يف صنف ما أبيح لك التصرف فيه فإن الواجب واحمل

 وطاعة رسوله فما بقي لالئمة إال املباح وال أجر فيه وال وزر.
فإذا أمرك اإلمام املقدم عليك الذي بايعته على السمع والطاعة بأمر من املباحات 

وصار حكم ذلك الذي كان مباحا واجبا وجبت عليك طاعته يف ذلك وحرمت خمالفته 
فيحصل لإلنسان إذا عمل بأمره أجر الواجب وارتفع حكم اإلباحة منه بأمر هذا الذي بايعه 
فتدبر ما ذكرناه وما نبهنا عليه من أمر اإلمام باملباح واعرف منزلة البيعة وما أمثرت وما 

زل اإلمام منزلة الشارع أثرت وكيف نسخت حكم اإلباحة بالوجوب عن أمر احلق بذلك فن
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بأمر الشارع فتغري احلكم يف احملكوم عليه عما كان عليه يف الشرع قبل أمر هذا اإلمام فمن 
 أنزله احلق منزلته يف احلكم تعني اتباعه.

ن فيعطي ه وجهاخ فلواعلم أن النبات عامل وسط بني املعدن واحليوان فله حكم الرباز
منه يف غري  خ أظهرلربازما فيه من الوجوه فإن الكمال يف امن العلم بذاته ملن كوشف حبقيقة 

  ألن الربزخال غري ذاتهالربازخ ألنه يعطيك العلم بذاته وبغريه وغري الربزخ يعطيك العلم ب
يكون يف  زخي الر برسمرآة للطرفني فمن أبصره أبصر فيه الطرفني البد من ذلك ويف النبات 

 [17نوح:] َّ نب ُّٱ وبني ربه من قوله [17نوح:] َّ رت ُّٱغريه فإنه برزخ بينه من قوله 
ا زع رهبتنا واملنصف العادل من حكم بني نفسه وربه وال يكون حكما حىت تكون نفسه

ا على ا كوهنزاعهنفيحكم له عليها لعلمه أن احلق بيد اهلل بكل وجه وعلى كل حال وسبب 
  نفسه.به وبنيرني ن حكما بالصورة ففيها مضادة األمثال ال مضادة األضداد فيدخل اإلنسا

ها وهي اليت ال عينإليس أال تراه مأمورا بأن ينهاها عن هواها فأنزهلا منزلة األجنيب و
امي مل تكن ري النه وغادعت فهي احلكم واخلصم ولو اقتصر األمر دوهنا على اجلسم النامي من

 يقول على نبات الن الممنازعة فإنه مفطور على التسبيح هلل حبمده فاجلسم اإلنساين كالنجم 
ألشجار الف ااق خبساق فال يرجع شجرة إال بوجود الروح املنفوخ فيه فحينئذ يقوم على س

جرة بالنفخ الة وشاألصبكلها فإهنا تقوم على ساق من غري نفخ الروح احليواين فيها فهو جنم 
 ق.ى سافسجوده هلل سجود الظالل وسجود الشجر هلل سجود األشخاص القائمني عل

وملا كان النبات برزخيا كان مرآة قابال لصور ما هو هلا برزخ ومها احليوان واملعدن 
بايع لبيعته ما ظهر فيه من صور ما هو برزخ هلما تابعا له فتضمنت بيعة النبات بيعة  ،إذا بايع

احليوان واملعادن ألن هذا اإلمام يشاهد الصور الظاهرة يف مرآة الربازخ وهو علم عجيب 
الناظر يف املرآة يف احلس غري صورته مما تقبله املرآة من صور غري الناظر من  كما يرى

األشخاص فيدرك فيها ما هي تلك األشخاص عليه يف أنفسها مع كوهنا يف أعياهنا غيبا عنه 
وما رأى هلا صورة إال يف هذا اجلسم الصقيل فإن أعطته تلك الصورة علما غري النظر إليها 

زلة ما يعطي املبايع يف البيعة من السمع والطاعة ملن بايعه وإن مل تعط كان ذلك العطاء مبن
علما مل يرجع ذلك إليها وإمنا هو رجع إىل الناظر وإنه ليس بإمام وال خليفة وال له بيعة أصال 
وهبذا يتميز اإلمام يف نفسه عن غريه ويعلم أنه إمام فإن أخذ العلم هذا الناظر من تلك 

ر واالعتبار فيخيل أنه إمام وقته فليس كذلك إال أن تعطيه الصور العلم الصورة حبكم التفك
من ذاهتا كشفا من غري فكر وال اعتبار وإن اتفق أن يساويه صاحب الفكر يف ذلك العلم 
الكشفي فليس بإمام الختالف الطريق فإن اإلمام ال يقتين العلوم من فكره بل لو رجع إىل 

ت إال األخذ عن اهلل وما أراد اهلل لعنايته هبذا العبد أن يرزقه نظره ألخطأ فإن نفسه ما اعتاد
األخذ من طريق فكره فيحجبه ذلك عن ربه فإنه يف كل حال يريد احلق أن يأخذ عنه ما هو 
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فيه من الشؤون يف كل نفس فال فراغ له وال نظر لغريه وللعاقل إذا استبصر دليل قد وقع 
عن إبار النخل ففسد ألنه مل يكن عن وحي إهلي  يدل على صحة ما ذكرناه هنى النيب 

ما تعود أن يأخذ العلوم إال من  ونزوله يوم بدر على غري ماء فرجع إىل كالم أصحابه فإنه 
اهلل ال نظر له إىل نفسه يف ذلك وهو الشخص األكمل الذي ال أكمل منه فما ظنك مبن هو 

نهم بطريق االستفادة وال يسمى الشخص دونه وما بقي للعارفني باهلل عالقة بني الفكر وبي
 إهليا إال أن ال يكون أخذه العلوم إال عن اهلل من فتوح املكاشفة باحلق.

 :الق ،هو أينوحدثنا فالن  ،أخذمت علمكم ميتا عن ميت :يقول أبو يزيد البسطامي
فال وت ميذي ال ي الوأخذنا علمنا عن احل :مات فقال أبو يزيد :مات عن فالن وأين هو قال

إن وافق نظره وره وحجاب بني اهلل وبني عبده أعظم من نظره إىل نفسه وأخذه العلم عن فك
ر عن فك ة الالعلم فاألخذ عن اهلل أشرف وعلم ضرورات العقول من اهلل ألهنا حاصل

ال فإن ان عاقإلنساواستدالل وهلذا ال تقبل الضروريات الشبه أصال وال الشكوك إذا كان 
 قله فما هو الذي قصدنا البيان عنه.حيل بينه وبني ع
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يف معرفة منزل جثو لشريعة بني يدي احلقيقة تطلب االستمداد 

من احلضرة احملمدية وهو املنزل الذي يظهر فيه اللواء الثاني من 

 ألوية احلمد الذي يتضمن تسعة وتسعني امسا إهليا

أالح ووووو أوووووو أاووووو  أالحووووو ن أ ووووواأ فوووووج

أ   وووووووووووو  أك وووووووووووو أوف وووووووووووو أهخا وووووووووووو 

ألوووووووووو أو وووووووووو ل أو هنلوووووووووو نالفلوووووووووو أخ

أالأ ووووووووووو ح أهاوووووووووو حأ وووووووووو   أإ وووووووووو 

أ

أإ ووووووووووودأأل وووووووووووجأخا  ووووووووووودألوطووووووووووو ح 

أك ووووووو أالطووووووو احأنهووووووو  أكن ووووووو أ وووووووو  

أ ووووووووو   أوو  ح ووووووووو أ ل طووووووووو أ وووووووووو  

أاوووووووووو حألوووووووووو  ل أإ أر وووووووووو  أك  وووووووووو 

أ

اعلم أيدك اهلل أيها الويل احلميم أن الناس تكلموا يف الشريعة واحلقيقة قال اهلل تعاىل 
يريد من العلم به من حيث ما له تعاىل من  [114طه:] َّ ىه مه جه ين ُّٱآمرا  لنبيه 

الوجوه يف كل خملوق ومبدع وهو علم احلقيقة فما طلب الزيادة من علم الشريعة بل كان 
يقول اتركوين ما تركتكم. وعلم الشريعة علم حمجة وطريق البد له من سالك والسلوك تعب 

ة وليست احلقيقة غايتها يف فكان يريد التقليل من ذلك وغاية طريق الشريعة السعادة احلسي
العموم فإن من الناس من ينال احلقيقة يف أول قدم يضعه يف طريق الشريعة ألن وجه احلق يف 
كل قدم وما كل أحد يكشف له وجه احلق يف كل قدم والشريعة احملكوم هبا يف املكلفني 

هنا باقية بالبقاء اإلهلي واحلقيقة احلكم بذلك احملكوم به والشريعة تنقطع واحلقيقة هلا الدوام فإ
والشريعة باقية باإلبقاء اإلهلي واإلبقاء يرتفع والبقاء ال يرتفع فهذا املنزل يعطيك شرف 
اإلنسان على مجيع من يف السماء األرض وإنه العني املقصودة للحق من املوجودات ألنه الذي 

احلق كما إن املرآة وإن اختذه اهلل جملى وأعين به اإلنسان الكامل ألنه ما كمل إال بصورة 
كانت تامة اخللق فال تكمل إال بتجلى صورة الناظر فتلك مرتبتها واملرتبة هي الغاية كما إن 
األلوهة تامة باألمساء اليت تطلبها من املألوهني فهي ال ينقصها شيء وكماهلا أعين الرتبة اليت 

العاملني وملا شاء أن يعطي كما  تستحقها الغين عن العاملني فكان له الكمال املطلق بالغىن عن
له حقه ومل يزل كذلك وخلق العامل للتسبيح حبمده سبحانه ال ألمر آخر والتسبيح هلل وال 
يكون املسبح يف حالة الشهود ألنه فناء عن الشهود والعامل ال يفتر عن التسبيح طرفة عني ألن 

وطلبهم بذلك التسبيح املشاهدة تسبيحه ذايت كالنفس للمتنفس فدل إن العامل ال يزال حمجوبا 
فخلق سبحانه اإلنسان الكامل على صورته وعرف املالئكة مبرتبته وأخربهم بأنه اخلليفة يف 



308 
 

العامل وأن مسكنه األرض وجعلها له دارا ألنه منها خلقه وشغل املأل األعلى به مساء وأرضا 
احلق إذ ال  أي من أجله واحتجب [13]اجلاثية: َّخي حي جي  ٰه مه جه هن من ُّٱفسخر له 

حكم للنائب بظهور من استخلفه فاحتجب عن البصائر كما احتجب عن األبصار فقال 
خياطب الناس الذين يشبهون اإلنسان يف الصورة احلسية وهم نازلون عن رتبة  رسول اهلل 

إن اهلل احتجب عن البصائر كما احتجب عن األبصار وإن املأل األعلى يطلبونه كما "الكمال 
. فكما ال تدركه األبصار كذلك ال تدركه البصائر وهي العقول ال تدركه "أنتمتطلبونه 

وأمره  [31البقرة:] َّ ِّ ُّ َّ ُّٱبأفكارها فتعجز عن الوصول إىل مطلوهبا والظفر به 
بتعليم املأِل األعلى وأمر من يف السموات واألرض بالنظر فيما يستحقه هذا النائب فسخر له 

ض حىت املقول عليه اإلنسان من حيث متاميته ال من حيث مجيع من يف السموات واألر
كماليته فهذا النوع املشارك له يف االسم إذا مل يكمل هو من مجلة املسخرين ملن كمل واحلق 
يف كماله بالغىن عن العاملني وهو وحده أعين اإلنسان الكامل يعبد ربه الغين عنه فكماله إن ال 

 ري تسبيح إال الكامل فإن التجلي له دائم.يستغين عنه وما مث من يعبده من غ
ىل وله إ هوداشفحكم الشهود له الزم فهو أكمل املوجودات معرفة باهلل وأدومهم 

راه يلعاملني فال ا عن اغني احلق نظران وهلذا جعل له عينني فينظر بالعني الواحدة إليه من كونه
امل ويطلبه لب العيط لرمحن بكونهيف شيء وال يف نفسه وينظر إليه بالعني األخرى من امسه ا

يء من شىل كل إعني العامل فرياه ساري الوجود يف كل شيء فيفتقر هبذه النظرة من هذه ال
ىل العامل إلكامل اسان حيث ما هي األشياء أمساء احلق ال من حيث أعياهنا فال أفقر من اإلن

جله ما أيه من فروا ما سخألنه يشهده مسخرا له فعلم أنه لوال ما هو عليه من احلاجة إىل 
 ام مقام الغينقر العالف سخروا فيعرف نفسه أنه أحوج إىل العامل من العامل إليه فقام له هذا

ري يف  تطلب التأثية اليتإلهلااإلهلي العام فنزل يف العامل يف الفقر منزلة احلق من حيث األمساء 
امل مسخر يف ن العألامل غناه عن العالعامل فما ظهر يف فقره إال ظهور أمساء احلق فهو حق يف 

عني  ري ال من حيثالتأث ن لهحقه بتأثري األمساء اإلهلية فيه أعين يف العامل فما يسخر له إال م
ذا هلسخر العامل  هلل مااإن  العامل فلم يفتقر إال هلل وهو حق يف فقره إىل العامل فإنه ملا علم

ود فإن ث الشهن حيمتسخري عن طلب العلم به اإلنسان إال ليشتغل العامل مبا كلفهم من ال
فيه العامل  ا سخرملاجة ذلك ليس هلم ألهنم نازلون عن رتبة الكمال أظهر اإلنسان الكامل احل

 مع جع مظ حط ُّٱهنم فقوى التسخري يف العامل لئال يفرطوا فيما أمرهم احلق به من ذلك أل
قا يف حفكان  ل العاملاحلق يف أشغافوافق اإلنسان الكامل بإظهار هذا الفقر  [6]التحرمي:َّجغ

 اء اإلهلية اللألمس ر وهووحقا يف غناه ألنه ال يرى املسخر له إال من له األث كاألمساءفقره 
 لك.ه بذلألعيان العامل فما افتقر إال هلل يف أعيان العامل والعامل ال علم 
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 إال وفيه ع شربوحق هلا أن تئط ما فيها موض" :وملا أطت السماء بعمارها وقال 
 األرض ماء إىل الس. لينبه على نظر كل ملك يف"ساجد هلل"فأخرب يف قوله  "،ملك ساجد هلل

ود بالسج مرواألن السجود التطأطؤ واالخنفاض وقد عرفوا إن األرض موضع اخلليفة وأ
 أمرهم ن اهللألله  فطأطئوا عن أمر اهلل ناظرين إىل مكان هذا اخلليفة حىت يكون السجود

 ود له ومل يزل حكم السجود فيهم آلدم وللكامل أبدا دائما.بالسج
لظاهرة الصورة ن افإن قلت فيزول يف الدار اآلخرة مثل هذا السجود قلنا ال يزول أل

في داء وإعادة فية ابتعنصرمن اإلنسان الكامل اليت وقع السجود هلا أنشأها اهلل من الطبيعة ال
ل عث وهلا السفا بالبخراجإليها باملوت مث أخرجها منها االبتداء أنبتها من األرض مث أعادها إ

. وكذا "م حببل هلبط على اهلللو دليت" :يف الرتبة تطلب هبذه احلقيقة اهلل الذي قال فيه النيب 
ز رة فحاوآخ ينبغي أن يكون األمر يف نفسه فالبد من استصحاب سجودهم لإلمام دنيا

ه ومنه له في سجودففضل باجملموع فالساجد واملاإلنسان الكامل صورة العامل وصورة احلق 
الكامل كما  إلنساناؤية ولو مل يكن األمر هكذا مل يكن جامعا فعند املأِل األعلى ازدحام لر

 هبذه رف اهللمن عفيزدحم الناس عند رؤية امللك إذا طلع عليهم فأطت السماء الزدحامهم 
لم وهو ع اهلل بغري ادلة يفاجمل والباطنة فتربأ مناملعرفة عرف نعم اهلل اليت أسبغها عليه الظاهرة 

ه من النعوت ق عليو احلهما أعطاه الدليل النظري وال كتاب منري وهو ما وقع به التعريف مما 
ال ويقول  [8احلج:] َّ  زئ رئ ُّٱأعطاه دليل فكره  [8احلج:] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱفقال 

ن نزلت به اآليات م وقع به التعريف ملا وهو ما [8احلج:] َّ ىئ نئ مئ ُّٱبيان أبانه له كشفه 
ف به ان النور يكشكه ملا بزلت املعرفة باهلل يف كتبه املنزلة املوصوفة بأهنا نور ليكشف هبا ما ن

ل أنزل من  اجلهبة يففنفاهم عن تقليد احلق وعن التجلي والكشف وعن النظر العقلي وال مرت
 لصفة.ذه اهيذم هبا من قامت به  هذه املرتبة وهلذا جاءت من احلق يف معرض الذم

وإذا عرفوا نعم اهلل كما قلنا أوجب هذا العلم عليهم الشكر فشغلوا نفوسهم بشكره 
 ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱحني نزل عليه  كما فعله رسول اهلل 

فقام حىت تورمت قدماه شكرا على هذه  [3-2الفتح:] َّ ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه
ا قيل له يف ذلك فقال أفال أكون عبدا شكورا. فأتى بفعول وهو بنية النعمة وهكذا أخرب مل

املبالغة فكثر منه الشكر ملا كثرت النعم فطلبت كل نعمة منه الشكر هلل عليها وال خيطر 
لصاحب هذا املقام يف شكره طلب الزيادة ألنه فعل يطلب املاضي والواقع فكانت الزيادة من 

ذا مساها زيادة يطلبها الشكر ال الشاكر فيجين مثرته الشاكر النعم للشاكر فضال من اهلل وهل
فهي من الشكر جزاء للشاكر حيث أوجد عني الشكر يف الوجود وأقام نشأته صورة 
متجسدة تسبح اهلل وتذكره فطلبت من اهلل تعاىل أن يزيد هذا الشاكر نعمة إىل نعمته حيث 

ابه ملا سأل فسأله أن يعرف الشاكرين كان سببا يف إجياد عني الشكر فسمع اهلل منه وأج
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بذلك حىت يعلموا أن الشكر قد أدى عند اهلل ما وجب عليه من حق الشاكر فقال اهلل لعباده 
فأعلمنا بالزيادة فالعارف باهلل يشكر اهلل ليكون  [7إبراهيم:] َِّّ ُّ َّ ُّٱ

هذا منه زاده يف  خالقا لصورة الشكر ليكثر املسبحون هلل القائمون يف عبادته فإذا علم اهلل
النعم الظاهرة والباطنة ليدوم له نعت اخللق للشكر فال يزال األمر له دائما دنيا وآخرة وأعظم 
نشأة يظهر هبا الشكر يف الوجود نشأة الشكر على نعمة الصورة الكمالية ونشأة الشكر على 

ر واشتغل نعمة التسخري واملزيد من اهلل للشاكر على قدر صورة الشكر فاعلم كيف تشك
باألهم فاألهم من ذلك فإذا طلب الشاكر بشكره املزيد ملا وعد اهلل به مل يعطه اهلل من نعمة 
املزيد إال على قدر طلبه وصورته من التخليط والسالمة فيكون مزيده مغفرة وعفوا وجتاوزا 

 ال غري.
ئة من كر بريالش وباجلملة فينزل عن درجة األول الذي أعطى بسؤال الشكر فإن نشأة

 ثر يف املزيدوله أ لشكرالتخليط يف عينها وإن كان الشاكر خملطا فال أثر لتخليطه يف صورة ا
 املزيد لطالبنيامن  إذا شكر لتحصيل املزيد فتحصل املفاضلة بني الشاكرين على ما قررناه

 رن ُّٱال قة كما تلفخموغري الطالبني واملشتغلني باألهم وغري املشتغلني به فهذه طرق هلل 
وهي الطرق واحلقيقة عني واحدة هي غاية هلذه الطرق  [48املائدة:] َّىن نن من زن

 الفتح وهو فأما قوله تعاىل لنبيه حممد يف سورة [123هود:] َّ  يل ىل مل يك ُّٱوهو قوله 
ن للقرآن توح كاالف فتوح املكاشفة باحلق وفتوح احلالوة يف الباطن وفتوح العبارة وهلذا

 :          إنه قالف العبارة على كمال ما أعطيه رسول اهلل معجزة فما أعطى أحد فتوح 
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن ُّٱ
ألنواع ايف الثالثة  [1الفتح:] َّ جم يل ىل مل خل ُّٱأي معينا فقال له  [88االسراء:]ٌَّّ

واه ففتوح حى وما جتل من الفتوح فتحا فأكده باملصدر مبينا أي ظاهرا يعرفه كل من رآه مبا
كاشفة ثابت توح املة وفاحلالوة ثابت له ذوقا وفتوح العبارة ثابت للعرب بالعجز عن املعارض

فيسترك عما  [2]الفتح: َّ ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱه من اآليات ءمبا أشهده ليلة إسرا
دك  ال جيب حىتيستحقه صاحب الذنب من العتب واملؤاخذة وما تأخر يسترك عن عني الذن

جعله اهلل  مته إنيد عصباملغفرة يف الذنب املتأخر أنه معصوم بال شك ويؤفيقوم بك فأعلمنا 
ن من الذنوب إ قع منهييما فأسوة يتأسى به فلو مل يقمه اهلل يف مقام العصمة للزمنا التأسي به 

  ليناعرام حمل ينص عليها كما نص على النكاح باهلبة إن ذلك خالص له مشروع وهو 
 هبذه ة وأخربملخلقها إذ قد عرفنا باملخلقة من ذلك وغري ابأن يعطيها خلق  َّمه جه ينُّٱ

 [2الفتح:] َّ جي يه ىه ُّٱ اآلية أن نعمته اليت أعطاها حممدا خملقة أي تامة اخللقة 
 [56هود:] َّ  يب ىب نب مب زب ُّٱ وهو صراط ربه الذي هو عليه كما قال هود 

 والشرائع كلها أنوار.
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 ذا ظهرتبني أنوار الكواكب فإ بني هذه األنوار كنور الشمس وشرع حممد 
 ظري ماها نالشمس خفيت أنوار الكواكب واندرجت أنوارها يف نور الشمس فكان خفاؤ

لزمنا أكواكب وهلذا مع وجود أعياهنا كما يتحقق وجود أنوار ال نسخ من الشرائع بشرعه 
اطال ذلك ب النسخجع بيف شرعنا العام أن نؤمن جبميع الرسل ومجيع شرائعهم أهنا حق فلم تر

الرسل يف زمانه  فلو كانت ظن الذين جهلوا فرجعت الطرق كلها ناظرة إىل طريق النيب 
 [3الفتح:] َّ يي ىي مي خي ُّٱلتبعوه كما تبعت شرائعهم شرعه فإنه أويت جوامع الكلم 

 والعزيز من يرام فال يستطاع الوصول إليه.
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 البن صياد سورة يف معرفة املنزل الذي منه خبا النبي 

 الدخان

ا راعى ه وإمنب عنواعلم أن اهلل تعاىل إذا ذكر لك شيئا بضمري الغائب فما هو غائ
ريها ليه وغرة إاملخاطب وهو أنت واملذكور غائب عنك فإذا ذكره بضمري احلضور من إشا

ن أقوال ماهلل  كيهحيفإمنا راعاك ومراعاة شهوده البد منها يف كل حال ولكن يفرق بني ما 
 زالت الغيبة وبصره لعبدني الكالم الذي يقوله من عند نفسه فإذا كان احلق مسع االقائلني وب

صفته  ن هذهاب مليف حق العبد فما هو عند ذلك خماطب مبا فيه ضمري غائب وقد وجد اخلط
لفني يغه إىل املكا بتبلأموربضمري الغائب فكيف األمر قلنا ملا كان العبد املنزل عليه القرآن م

ر أن حيرف مل يؤمونهم عس ما نزل إليهم ومن األشياء ما هي مشهودة هلم وغائبة وتبيينه للنا
الغيبة  يتضمن وهلمالكلم عن مواضعه بل حيكي عن اهلل كما حكى اهلل له قول القائلني وق

فلم  [67املائدة:]َّ  يب ىب نب مب ُّٱواحلضور فما زاد على ما قالوه يف حكايته عنهم وقيل له 
غري تركيب  لبه منلى قإليه فقال ما قيل له فإنه ما نزلت املعاين ع يعدل عن صورة ما أنزل

له كى هذا ملسماهذه احلروف وترتيب هذه الكلمات ونظم هذه اآليات وإنشاء هذه السور 
األبصار يف  بصرهتاا فأقرآنا فلما أقام اهلل نشأة القرآن صورة يف نفسها أظهرها كما شاهده

أحلق الذم وملبصر ع واالني وليس غري كالم اهلل هذا املسمواملصاحف ومسعتها اآلذان من الت
و بدل من ليه فللت عمبن حرفه بعد ما عقله وهو يعلم أنه كالم اهلل فأبقى صورته كما أنز

من الناس  كل عنيلإنه فذلك شيئا وغري النشأة لبلغ إلينا صورة فهمه ال صورة ما أنزل عليه 
آن نا أعين القران قرآا كملو نقله إلينا على معىن ما فهم املنزل إليهم هذا القرآن نظر فيه فل

 الذي أنزل عليه.
فإن فرضنا أنه قد علم مجيع معانيه حبيث إنه مل يشذ عنه شيء من معانيه قلنا فإن علم 
ذلك وهذه الكلمات اليت تدل على مجيع تلك املعاين فألي شيء يعدل وإن عدل إىل كلمات 

 فالبد لتلك الكلمات اليت يعدل إليها من حيث ما هي أعيان تساويها يف مجيع تلك املعاين
وجودية أعيان غري هذه األعيان اليت عدل عنها اليت أنزلت عليه فالبد أن ختالفها مبا تعطيه من 
الزيادة من حيث أعياهنا على ما مجعته من املعاين اليت مجعتها الكلمات املنزلة فيزيد للناظر يف 

لك الكلمات املعدول إليها وما أنزهلا اهلل فيكون النيب قد بلغ للناس ما القرآن معاين أعيان ت
نزل إليهم وما مل ينزل إليهم فيزيدون يف احلكم شرعا مل يأذن به اهلل كما أيضا ينقص مما 
أنزل اهلل أعيان تلك الكلمات اليت عدل عنها فكان الرسول قد نقص من تبليغ ما أنزل إليه 
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اشاه من ذلك فلم يكن ينبغي له إال أن يبلغ إىل الناس ما نزل إليهم أعيان تلك الكلمات وح
صورة مكملة من حيث الظاهر حروفها اللفظية والرقمية ومن حيث الباطن معانيها ولذلك 

يدارسه القرآن مرة واحدة فكانت له مع  كان جربيل يف كل رمضان ينزل على حممد 
فدارسه  رمضان شهده رسول اهلل يف كل رمضان ختمة إىل أن جاء آخر  جربيل 

جربيل مرتني يف ذلك الرمضان فختم ختمتني فعلم أنه ميوت يف السنة الداخلة ال يف سنة ذلك 
الرمضان فكانت اخلتمة الثانية لرمضان السنة اليت مات فيها حىت تكون السنة له بعد موته 

 [3القدر:] َّ رث يت ىت نت ٱُّفمات يف ربيع األول وكان نزول القرآن يف ليلة القدر اليت هي 
فأتى بغاية أمساء العدد البسيط الذي ال اسم بعده بسيط إال ما يتركب كما كان القرآن آخر 
كتاب أنزل من اهلل كما كان من أنزل عليه آخر الرسل وخامتهم مث أضاف ذلك االسم الذي 

رجات الفلك هو ألف إىل شهر بالتنكري فيدخل الفصول فيه والشهر العريب قدر قطع منازل د
كله لسري القمر الذي به يظهر الشهر فلو قال أزيد من ذلك لكرر وال تكرار يف الوجود بل 
هو خلق جديد ولو نقص بذكر األيام أو اجلمع ملا استوىف قطع درجات الفلك فلم تكن تعم 
رسالته ومل يكن القرآن يعم مجيع الكتب قبله ألنه ما مث سري لكوكب يقطع الدرجات كلها 

أصغر دورة إال القمر الذي له الشهر العريب فلذلك نزل يف ليلة هي خري من ألف شهر أي  يف
أفضل من ألف شهر واألفضل زيادة والزيادة عينها وجعل األفضلية يف القدر وهي املنزلة اليت 
عند اهلل لذلك املذكور وكانت تلك الليلة املنزل فيها اليت هي ليلة القدر موافقة ليلة النصف 

شعبان فإهنا ليلة تدور يف السنة كلها وأما حنن فإنا رأيناها تدور يف السنة وأنا رأيناها أيضا  من
يف شعبان ورأيناها يف رمضان يف كل وتر من شهر رمضان ويف ليلة الثامن عشر من شهر 
رمضان على حسب صيامنا يف تلك السنة فأي ليلة شاء اهلل أن جيعلها حمال من ليايل السنة 

الذي به تسمى ليلة القدر جعل ذلك فإن كان ذلك من ليايل السنة ليلة هلا خصوص للقدر 
فضل على غريها من ليايل السنة كليلة اجلمعة وليلة عرفة وليلة النصف من شعبان وغري تلك 
من الليايل املعروفة فينضاف خري تلك الليلة إىل فضل القدر فتكون ليلة القدر تفضل ليلة 

 يت ال ينضاف إليها فضل غريها فاعلم ذلك.القدر يف السنة ال
بسورتني سورة القدر وسورة  ومن هذا املنزل نزل الروح األمني على قلب حممد 

الدخان ومها خمتلفان يف احلكم فسورة القدر جتمع ما تفرقة سورة الدخان وسورة الدخان 
 متقابلتان ومل تفرق ما جتمعه سورة القدر فمن ال علم له مبا شاهده يتخيل أن السورتني

يتفطن للمنزل الواحد الذي مجعهما ومل يتفطن لنشأته اليت قامت من مجعها للمتقابالت 
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي ُّٱالطبيعية وصاحب الكشف الصحيح إذا دخل هذا املنزل 

رأى أن سورة القدر ال تقابل بينها وبني سورة الدخان فإن سورة القدر  [37]ق:َّٰى
خان لتفرقه على املراتب فتأخذه سورة الدخان فتفرقه على املراتب جتمع ما تعطيه سورة الد
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ألهنا علمت من سورة القدر أهنا ما مجعت ذلك وأعطته إياها إال لتفرقه فسورة القدر 
كاجلابية لسورة الدخان هكذا هو األمر ومها سورتان هلما عينان ولسانان وشفتان تعرفان 

 هل املقام احملمود وإنه وارث مكمل.وتشهدان ملن دخل هذا املنزل بأنه من أ
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 يف معرفة منزل التقليد يف األسرار

أ وووووودأكووووووجأحكوووووو أووووووو أاألحكوووووو  أ فل وووووو 

ألووووونال أوووووو أكووووو  ألووووودأ ووووودأ لو ووووو أرووووو  

أإ أالخا ووووووووووووووو أ فل ووووووووووووووو أنطووووووووووووووول   

أ وووووووودأاألو  وووووووو أووووووووو أ  ووووووووو أ وووووووو حه  

أ و وووووووءأوووووووو أ ووووووودأن ووووووون أ أ  رهووووووو 

أحوووووووا أ هووووووودأهوووووووو أ    ووووووو أح ووووووو   

أطوووووووونا أ  وووووووونأإووووووووو  أالخلوووووووو أكل وووووووو 

أ

أ وووووووووووو أطوووووووووووول   أ   وووووووووووو أن ر  وووووووووووو ن أأ

أهووووووووووو أنالأكووووووووووو  أ  ز وووووووووووجأن نح ووووووووووو 

أ  وووووودأاإلوووووووو  أالووووووذ أللحووووووو أواووووووو ن 

أ وووووودأ   وووووو أن وووووونأ  وووووو أ أوحووووووون 

أ وووودأطوووو  أ  وووونأ وووودأاألكوووونا أوف وووون 

أوووووو أال وووووو  أ وووووو أ ووووودأال لووووو أون ووووون 

أن وووووووووونأاإللوووووووووو أ و  وووووووووونجأنوحوووووووووو ن 

أ

ول إىل واعلم أن اهلل ملا مهد هذه اخلليقة جعلها أرضا له فوصف نفسه باالستواء وبالنز
 ،       [115البقرة:] َّمن زن رن مم ام ُّٱالسماء وبالتصرف يف كل وجهة الكون موليها 

فإنه ال يرفع حكم إن وجه اهلل حيثما توليت  [149البقرة:] َّزث رث يت ىت  نت  ُّٱ
ولكن اهلل اختار لك ما لك يف التوجه إليه سعادتك ولكن يف حال خمصوص وهي الصالة 

ك فيها هذا التقييد فجمع لك بني التقييد واإلطالق كما مجع وسائر األينيات ما جعل اهلل ل
فالعامل كله  [11الشورى:] َّ حي جي  يه ىهمه جه ين ُّٱلنفسه بني التنزيه والتشبيه فقال 

 [3امللك:]َّ نئ مئ ُّٱهل ترى من تفاوت  [107طه:]َّ ري ٰى ين ىن نن من ُّٱأرض ممهدة 
ود وليس إال هلل ولذلك واحلق صفة العامل ألن صفته الوج [28الزمر:]َّ خض حض جض  مص خص ُّٱ

. وهكذا مجيع قواه وصفاته فلما كان العامل ظرفا "كنت مسعه وبصره" :ورد يف اخلرب الصحيح
مكانيا ملن استوى عليه ظهر بصورته سئل اجلنيد عن املعرفة والعارف فقال لون املاء لون إنائه 

ت على فجعل األثر للظرف يف املظروف وذلك لتعلم من عرفت فتعلم أنك ما حكم
معروفك إال بك فما عرفت سواك فأي لون كان لإلناء ظهر املاء للبصر حبسب لون اإلناء 
فحكم من ال علم له بأنه كذا ألن البصر أعطاه ذلك فله التجلي يف كل صورة من صور 
األواين من حيث ألواهنا فلم يتقيد يف ذاته املاء ولكن هكذا تراه وكذلك تؤثر فيه أشكال 

يظهر فيها وهو ماء فيها كلها فإن كان الوعاء مربعا طهر يف صورة التربيع أو الظروف اليت 
خممسا ظهر يف صورة التخميس أو مستديرا ظهر يف صورة االستدارة ألن له السيالن فهو 
يسرى يف زوايا األوعية ليظهر تشكلها فهو الذي محل الناظرين لسريانه إن حيكموا عليه 

كل فمن مل يره قط إال يف وعاء حكم عليه حبكم الوعاء ومن رآه حبكم األوعية يف اللون والش
بسيطا غري مركب علم إن ما ظهر فيه من األشكال واأللوان إمنا هو من أثر األوعية فهو يف 
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األوعية كما هو يف غري وعاء حبده وحقيقته وهلذا ما زال عنه اسم املاء فإنه يدل عليه حبكم 
بل يف األرض للسالك فيها فينسب السالك يف كل سبيل منها املطابقة فهذه األوعية له كالس

من  [8االنفطار:] َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱإىل أنه طالب غاية ذلك السبيل الذي سلك عليه 
صوره فيكون هو الظاهر ال أنت ألن الظهور للصور ال للعني فالعني غيب أبدا والصور 

 شهادة أبدا.
ون غايته دا تكين جنأن يف أرض العامل جند مث إنه ملا خلق من كل شيء زوجني بني لنا

فالنجد  ينوم آخرند قأنت عند قوم وجند عند هؤالء القوم يكون غايته هو أعين احلق وأما ع
آخرين  ند قومعأما الواحد تكون غايته أنت يف هو والنجد اآلخر يكون غايته هو يف أنت و

قوم  ما عندوأ ن هو عني أنتفالنجد الواحد تكون غايته أنت عني هو والنجد اآلخر تكو
خرين آد قوم ا عنآخرين فيكون غاية النجدين هو وعني النجدين أنت وعني السالك هو وأم

كرناه ذكل من نت وفيكون غاية النجدين وعني النجدين وإهنما عني اليدين وعني السالك أ
 من خن حن  جن يم ىم ُّٱعلى صراط مستقيم فتعويج القوس للرمي عني صراطه املستقيم فـ 

خلقهم  قد خالفوا املختلفني ولذلك فما زلنا من اخلالف ألهنم [119-118]هود: َّين ىن
 عا.نه طائع كومفما تعدى كل خلق ما خلق له فالكل طائع وإن كان فيهم من ليس مبطيع 
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يف معرفة منزل سرين منفصلني عن ثالثة أسرار جيمعها حضرة 

 واحدة من حضرات الوحي وهو من احلضرة املوسوية

أالووووووووووو أكطووووووووووو ا أنطووووووووووو ا أه ووووووووووو   ل

أنطووووو ا أرووووونجأاووووو   أ ووووودأح ووووو  أوووووو 

أ طووووووهح  أووووووو أالأاوووووود أ وووووو   أك  وووووو 

أ

أو  وووووووووووو أن ووووووووووووا أنروووووووووووو   أروووووووووووو   أ

أ فووووووونجألاووووووود أكووووووو أهحكوووووووو أ ووووووو   

أ وووووووونأاألنجأالو  ووووووووون أك  وووووووو أهووووووووو خ 

أ

 جي  يه ُّٱفنفى مث قال  [11الشورى:] َّمه جه ين ُّٱقال تعاىل 
ه إذا ا بعد النفي وفيمفأثبت واآلية تقتضي عموم اإلثبات يف عني [11الشورى:]َّحي

ق آدم على "إن اهلل خل :جعلت الكاف للصفة ويؤيد هذا النظر اخلرب وهو قوله 
ليفتني سواء ويع خلذا بصورته". ونفى مماثلته يف حال اتصافه هبذا الوصف فورد الشرع بأنه إ

اثل يف متا فال منهم على طائفة خمصوصة يقتل اآلخر كان يف خالفته عام اخلالفة أو مقصورا
را ملا أمر وتقدي جوداوتلك الطائفة أو يف العموم حبسب ما يعطيه الوقت فلوال حكم اإلرادة 

 ال بعضإن قفبقتل اآلخر والقتل زوال من صفة احلكم فزل أنت يبقى هو فإنك اآلخر 
ر اركة فيما أمن املشي عالعارفني فاألول هنا ليس خبليفة قلنا هو خليفة حقا عن أمر إهلي وهن

والوكيل بال  [9املزمل:] َّ يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱمن خالفته عنك فقال  به
 فنهي أن [2االسراء:] َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱشك خليفة املوكل فيما وكله فيه وقال 

يف هي اخلالفة وكالة والو نتخذ وكيال غريه فكونه إهلا ما هو كونه وكيال وحنن إمنا تكلمنا يف
 يل  ىل مل يك ُّٱبار آخر قوله لنا الوكيل وهو اخلليفة كما ينظر باعت

ن ععلناه ق تصرف فجفلنا اإلنفاق حبكم اخلالفة واإلنفاق ملك لنا واإلنفا [7احلديد:]َّممام
نعلمه فهو  ما ال تصرفأمره وكيال عنا يف اإلنفاق أي خليفة لعلمنا بأنه يعلم من مواضع ال

فيها إال  ا وجتلى لناأعياهن يف ائهاملالك وهو اخلليفة فما ميز اهلل املراتب وأباهنا لنا وظهر بأمس
أمت العلم  هذا هوسه ولننزله يف كل مرتبة رأيناه نزل فيها فنحكم عليه مبا حكم به على نف

يظهر له  ا خلق دون أنليه مبعكم باهلل أن نعلمه به ال بنظرنا وال بإنزالنا تعاىل اهلل اخلالق أن حن
حلق ال ااء إن لعلما أنا وهذا معىن قول فيما حكم به عليه فيكون هو احلاكم على نفسه ال

 ه.مجا عنمتر يسمى إال مبا مسي به نفسه إما يف كتابه أو على لسان رسوله من كونه
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 األجور التي تستحقها األعمال
يف األجور وهي احلقوق اليت تطلبها األعمال خمصوصة وهي حكم سار يف  وصل

ه أجرا واألجور على قسمني معنوية القدمي واحملدث فكل من عمل عمال لغريه استحق علي
وحسية فإذا استأجر أحد أحدا على عمل ما من األعمال فعمله فقد استوجب به العامل حقا 
على املعمول له وهو املسمى أجرا ووجب على املعمول له أداء ذلك احلق وإيصاله إليه 

ري يف قبول االستعمال واملؤجر خمري يف استعمال األجري يف الظاهر مضطر يف الباطن واألجري خم
يف بعض األعمال مقهور يف بعض األعمال وحكم اخليار ما زال عنه ألن له أن ال يقبل إن 
شاء وأن يقبل إن شاء فهو خمري يف الظاهر مضطر يف الباطن كاملؤجر له سواء فأول أجري ظهر 

ر عينه من يف الوجود عن افتقار املمكن إىل اإلجياد وهو عمل الوجود يف املمكن حىت يظه
واجب الوجود هو واجب الوجود فقال املمكن للواجب يف حال عدمه أريد أن أستعملك يف 
ظهور عيين فاإلجياد هو العمل والوجود هو املعمول واملوجود هو الذي ظهر فيه صورة العمل 
فكل معمول معدوم قبل عمله فقال له احلق فلي عليك حق إن أنا فعلت لك ذلك وأظهرتك 

هو املسمى أجرا والذي طلب املؤجر من املؤجر يسمى إجارة واملؤجر خمري يف  وهذا احلق
نفسه ابتداء يف تعيني األجر فإن شاء عني له ما يعطيه على ذلك العمل وإن شاء جعل التعيني 
للمؤجر واملؤجر خمري يف قبول ما عينه املؤجر إن كان عني له شيئا أورده وإن تربع املؤجر 

ال ال آخذ على ذلك أجرا فله ذلك ولكن ال يزول حكم القيمة من ذلك بالعمل من نفسه وق
العمل ألن العمل بذاته هو الذي يعني األجر بقيمته فإن شاء العامل أخذه وإن شاء تركه وال 
يسقط حكم العمل إن أجره كذا وهذه مسألة عجيبة تدور بني اختيار واضطرار يف املؤجر 

ره غري إن احلق ال يوصف باجلرب واملمكن يوصف باجلرب واملؤجر وكل واحد جمبور يف اختيا
مع علمنا أنه ما يبدل القول لديه وال خيرج عن عمل ما سبق يف علمه إن يعمله وعن ترك ما 
سبق يف علمه إن يتركه وليس اجلرب سوى هذا غري أن هنا عني الذي جيربه هو عني اجملبور إذ 

واجلرب يف املمكن أن جيربه غريه ال عينه ولو رام ما جربه إال علمه وعلمه صفته وصفته ذاته 
خالف ما جرب عليه مل يستطع فهو جمبور عن قهر خمري بالنظر إىل ذاته ويف األول جرب بالنظر 
إىل ذاته خمري بالنظر إىل العمل من حيث املعمول له فاتفق املمكن مع الواجب الوجود أنه إن 

ليه أي على املمكن يف ذلك أن يعبده وال يشرك عمل فيه اإلجياد وظهرت عينه إنه يستحق ع
به شيئا وأن يشكره على ما فعل معه من إعطائه الوجود بالثناء عليه بالتسبيح حبمده فقيل 

أوجده طلب منه ما استحق عليه من األجر يف ذلك  املمكن ذلك فأوجده احلق سبحانه فلما
حبمدي فسبحه وعبده مجيع ما أوجده ومل جيعل نفسه يف إجياده متربعا فقال له اعبدين وسبح 

من املمكنات ووفاه أجره ما عدا بعض الناس فلم يوفه أجر ما أوجده له فتعينت عليه مطالبة 
العامل وتعني على احلكم العدل أن حيكم على املعمول له بأداء األجر الذي وقع االتفاق عليه 
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ها بذاهتا وهلذا إذا تربع العامل وسرى حكم هذه اإلجارة يف مجيع املمكنات ألن األعمال تطلب
وترك األجر ال يزيل ذلك قيمة ذلك العمل فيقال قيمة هذا العمل كذا وكذا سواء أخذ 
العامل أجره أو مل يأخذه وسواء قدره ابتداء أو مل يقدره فإن صورة العمل حتفظ قيمة األجر 

ذلك وهو احلكيم  وقد أخرب اهلل عن نفسه أنه داخل حتت حكم هذه احلقوق وكيف ال يكون
  خب حب جب هئُّٱمرتب األشياء مراتبها فمنها ما مل نعرفه حىت عرفنا به مثل قوله 

فالنصر أجر االميان لذاته ولكن يقتضيه املؤمن وهو الذي صفته االميان  [47الروم:]َّمب
وهو سبحانه وىف فالبد من نصر االميان وال يظهر ذلك إال يف املؤمن واملؤمن ال يتبعض فيه 

ان فاعلم ذلك وكل من تبعض فيه االميان ألجل تعداد األمور اليت يؤمن هبا فآمن املؤمن االمي
ببعضها وكفر ببعضها فليس مبؤمن فما خذل إال من ليس مبؤمن فإن االميان حكمه أن يعم 
وال خيص فلما مل يكن له وجود عني يف الشخص مل جيب نصره على اهلل فإذا ظهر الكافر 

احلكم الظاهر فليس ذلك بنصر للكافر عليه وإمنا الذي يقابله ملا وىل  على املؤمن يف صورة
 وأخلي له موضعه ظهر فيه الكافر وهذا ليس بنصر إال مع وقوف اخلصم فيغلبه باحلجة.

ومما أوجب احلق من ذلك على نفسه أيضا أعين من األجر الرمحة فجعلها أجرا على 
ء وأصلح عمله وقد يتربع متربع بأجر يتحمله نفسه واجبا ملن تاب من بعد ما عمل من السو

لعامل عمل لغريه عمال مل يعمله هلذا املتربع مثل قوله يف املظلوم إذا عفا عمن ظلمه ومل 
وكان ينبغي أن يكون أجره على  [40الشورى:] َّ حجمث هت مت خت ُّٱيؤاخذه مبا استحق عليه 

على املسيء ورمحة به فال يبقى من تركت مطالبته جبنايته فتحمل اهلل ذلك األجر عنه إبقاء 
للمظلوم عليه حق يطالبه به وملا كان العمل يطلب األجر بذاته ويعود ذلك على العامل وأداء 
الرسائل عمل من املؤدي ألن املرسل استعمله يف أداء رسالته ملن أرسله إليه فوجب أجره عليه 

الرسل ألممها عن أمر اهلل تعريفا ألن املرسل إليه ما استعمله حىت جيب عليه أجره وهلذا قالت 
 [109الشعراء:]َّ هئ مئ هي مي خي حي جيٰه مه جه  هن من ُّٱلألمم مبا هو األمر عليه 

فذكروا استحقاق األجر على من يستعملهم ومل يقولوا ذلك إال عن أمره فإنه قال لكل 
بفضيلة مل ينلها غريه عاد  واختص حممد  [57الفرقان:]َّ حن جن  يم ىم مم خم ُّٱرسول 

إىل حكم الرسل قبله يف إبقاء أجره على اهلل فأمره احلق أن  ى أمته ورجع حكمه فضلها عل
  َّ ىن من خن  حن جن ُّٱيأخذ أجره الذي له على رسالته من أمته وهو أن يودوا قرابته فقال له 

فتعني على أمته أداء ما  [23الشورى:] َّىه مه جه ين ُّٱأي على تبليغ ما جئت به إليكم 
وأهل بيته وجعله باسم املودة  التبليغ فوجب عليهم حب قرابته أوجب اهلل عليهم من أجر 

وهي الثبوت يف احملبة فلما جعل له ذلك ومل يقل إنه ليس له أجر على اهلل وال أنه بقي له أجر 
على اهلل وذلك ليجدد له النعم بتعريفه ما يسر به فقيل له بعد هذا قل ألمتك آمرا ما قاله 

فما أسقط األجر عن أمته  [47سبأ:]َّٰه مه جه هن من خنحن جن مم خم حم جم هل ُّٱرسول ألمته 
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يف مودهتم للقرىب وإمنا رد ذلك األجر بعد تعينه عليهم فعاد ذلك األجر عليهم الذي كان 
فيعود فضل املودة على أهل املودة فما يدري أحد ما ألهل املودة يف  يستحقه رسول اهلل 

القرىب منهم وهلذا جاء بالقرىب ومل جييء من األجر إال اهلل ولكن أهل  قرابة رسول اهلل 
يف  فإهنما ابنا عم رسول اهلل  بالقرابة فإنه ال فرق بني عقيل يف القرابة النسبية وبني عليّ 

القرىب منهم وهم املؤمنون قوله  مجع بني القرىب والقرابة فوددنا من قرابته  يّ النسب فعل
إال املؤمنني من القرابة فجاء وليسوا  [41االنفال:]َّ حن جن  يم ىم مم خم ُّٱتعاىل 

بلفظ القرىب دون لفظ القرابة فإن القرابة إذا مل يكن هلم قرىب االميان ال حظ هلم يف ذلك وال 
 ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱيف املرياث وقال تعاىل 

 فلو كان املودة يف القرىب اليت سأهلا رسول اهلل  [22:اجملادلة]َّجي يه ىه مه  جه ين
ولو  [22]اجملادلة:َّ حن جن يم  ىم مم ُّٱد به القرابة ما نفاها احلق عنها يف قوله منا يري

أهنا يف أهل االميان منهم وهم األقربون إىل اهلل فتميز   َّىه مه جه ُّٱكانوا قرابتهم فعلمنا إن 
  عن سائر الرسل  مبا أعطى اهلل ألمته يف مودهتم يف القرىب ومتيزت أمته على سائر

 جه ين ىن ُّٱالفضل يف ذلك ألن الفضل الزيادة وبالزيادة كانت  األمم مبا هلا من
وإن كانت كل أمة تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر  أمة حممد  [110]آل عمران:َّمه

ويؤمنون باهلل فخصت هذه األمة بأمور مل خيص هبا أمة من األمم وهلا أجور على ما 
مم فتميزوا بذلك يوم القيامة خصصت به من األعمال مما مل يستعمل فيها غريهم من األ

وظهر فضلهم فاألجور مترددة بني احلق واخللق للحق أجر على خلقه ألعمال عملها هلم 
وللخلق أجر على اهلل ألعمال عملوها له وألعمال عملوها للخلق رعاية للحق كالعفو من 

 العافني عن الناس وللخلق أجر على اخللق بتشريع احلق وحكمه يف ذلك.
ق ليس ق واحلاحل ول إليه األمر يف هذه املسألة أن األجور تتردد ما بنيوالذي يؤ

ظهر يلك مل ذيف  للخلق يف ذلك دخول إال أهنم طريق لظهور هذه األجور لوال وجد اخللق
ؤجر ق واملحاملؤجر  ألن َّ حص مس ُّٱحكم وال لألجر عني ولذلك كان األجر  لإلجارة

حم ذلك زال فلواخللق عمل وفيه ظهور العم حق إذ ال عامل إال خالق العمل وهو احلق
منهم وم ذلك ن علموأدخل نفسه يف ذلك وأقره احلق على هذه املزامحة وقبلها فمن اخللق 

 من جهله.
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يف معرفة منزل سر اإلخالص يف الدين وما هو الدين وملاذا 

 اخلري عادة مسي الشرع دينا وقول النبي 

ألكوووووووجأاوووووووخظأوووووووو أالفووووووو آ أطووووووون   

أوووووووووألأال لوووووووون أ ف ووووووووو ك وووووووو أه وووووووو أال

أك وووووووو أه وووووووو أ  ل وووووووودأل  وووووووو أو   و وووووووو 

أإذاأ  ووووووو  أ ووووووو  أ ووووووودأآ  ووووووو أ  هووووووو 

أهكووووووو أال ووووووونا  أ ووووووودأك و   ووووووو أ  ووووووو 

أ

أنطووووووووون  دأوووووووووو أك ووووووووو  أ أ  ز وووووووووج 

أ  وووووووووو أال  وووووووووووزجأو كوووووووووو جأن ه  وووووووووووج

أن وووووووووودأ نا ه وووووووووو أ وووووووووو  أن  وووووووووول ج

أ ووووووووووو  أن ووووووووووون أن  ز ووووووووووو أن ول وووووووووووج

ألووووووو أ ف ووووووو جأ    ووووووو أهكحلووووووو أالو وووووووج

أ

قيل يل ملا رأيتها هذه سورة مل يطمثها إنس وال جتلت لنا هذه السورة مبدينة حلب و
جان فرأيت هلا ومنها ميال عظيما إىل جانيب وقد مثلت يل يف شبه هذا املنزل الذي كنت 

فلما قيل يل  [50]األحزاب: َّمص خص حص مس خس ُّٱدخلته قبل ذلك مث قيل يل هي 
ود شيء خملص له ذلك فهمت األشاعرة وعلمت أهنا ذايت وعني صوريت ال غريي فإنه ما ملوج

ليس لغريه قدميه وحديثه إال ذاته خاصة فقلت ها أنا ذا فعلمت عند ذلك معىن التخليص 
وعلمت ما تلي علي فيما أنزل علي من القرآن عند التالوة وذلك أنه ملا نزل اإلهلام بتالوة 

ها سورة اإلخالص رزقت عني الفهم يف تسميتها هبذا االسم دون غريها من السور فإهنا كل
نسب اهلل وصفته وهي عني جمموع العامل ففهمت اإلشارة هبا يف إن العامل مع كونه هو احلق 
املبني من حيث جمموعه ال من حيث جزء منه فتخلص النسب هلل من حيث ذاته فهذا اجملموع 
هو يف احلق عني واحدة وهو يف العامل عني احلق املبني قالت طائفة من األمة اليهودية أنسب 

 َّ يل ىل مل خل ُّٱبك فنسبه جملموع العامل مبا نزل عليه من اهلل تعاىل يف ذلك فقيل له لنا ر

فنعته باألحدية ولكل جزء من العامل أحدية ختصه ال يشارك فيها هبا يتميز  [1اإلخالص:]
 [2اإلخالص:]َّخم حمُّٱويتعني عن كل ما سواه مع ما له من صفات االشتراك مث قيل له 

األمور أي يلجأ واألسباب املوضوعة كلها يف العامل يلجأ إليها وهلذا وهو الذي يصمد إليه يف 
 َّ  يم ىم ُّٱمسيت أسبابا لتواصل مسبباهتا إىل الصمد األول الذي إليه تلجأ األسباب 

وهو العقيم الذي ال يولد له وهبذه الصفة نعت الريح بالعقيم ألنه من الرياح ما  [3اإلخالص:]
فإن الوالدة معلومة عند  آدم  [3اإلخالص:] َّ حن جن ٱُّهي لواقح ومنها ما هي عقيم 

أراد بالكفو  [4اإلخالص:]َّمه جه ين ىن من ُّٱالسائلني فخوطبوا مبا هو معلوم عندهم 
هنا الصاحبة ألجل مقال من قال إن املسيح ابن اهلل وعزير ابن اهلل والكفاءة املثل واملرأة ال 
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فليست له بكفو فإن املنفعل  [228قرة:الب]َّريٰى ين ىن ُّٱمتاثل الرجل أبدا فإن اهلل يقول 
ما هو كفو لفاعله والعامل منفعل عن اهلل فما هو كفو هلل وحواء منفعلة عن آدم فله عليها 

 درجة الفاعلية فليست له بكفو من هذا الوجه.
مرمي  منفعال عن مل جيعل عيسى  [228البقرة:] َّ ريٰى ين ىن ُّٱوملا قال إنه 

و امللك جربيل أ  َّ رث يت ُّٱاملرأة كما كانت حواء عن آدم  حىت ال يكون الرجل منفعال عن
فوهبها عيسى  [19مرمي:]َّ زن رن مم ام يل  ىل مل ُّٱوقال هلا  [17مرمي:] َّ مث زث ُّٱ
 ة أبيهصور فكان انفعال عيسى عن امللك املمثل يف صورة الرجل ولذلك خرج على 

وح من رفإنه  مللكهو اذكرا بشرا روحا فجمع بني الصورتني التني كان عليهما أبوه الذي 
ص أي خالحيث عينه بشر من حيث متثله يف صورة البشر فسمى هذه السورة سورة اإل

ذه الصفات جموع ه مبخلص احلق للعامل من التنزيه الذي يربهن عليه العقل وخلصه من العامل
  إن آدمفاحد ويف عني واحدة وهي أعين هذه الصفات مفرقة يف العامل ال جيمعها عني 

مل تكن و  َّ حن جن ُّٱفإنه أحد صمد   َّ  يم ىم ُّٱمل صورة ظهرت يف العامل ومع هذا نقصه أك
مت ما إذا فهفزيه له حواء كفوا فخلصت هذه السورة احلق من التشبيه كما خلصته من التن

 بل عن عامل الن العأشرنا إليه فاعلم إن سر اإلخالص هو سر القدر الذي أخفى اهلل علمه 
اء متيزت األشي نه وبهف عياألشياء حبدودها فهذا معىن سر القدر فإنه التوقي أكثر العامل فميز

شهد وما علم وييابت ثوبه متيز اخلالق من املخلوق واحملدث من القدمي فتميز احملدث بنعت 
 غري فهو الث عنه حملدمتيز القدمي من احملدث بنعت ثبويت يعلم بل متيز بسلب ما متيز به ا

م به عني ن العلن كاهول فال يعلم إال هو وال جيهل إال هو فسبحان ماملعلوم سبحانه اجمل
منه ملن   أوضحن والاجلهل به وكان اجلهل به عني العلم به وأعظم من هذا التمييز ال يكو

 عقل واستبصر.
وأما اإلخالص يف الدين فهو اجلزاء الوفاق فما مث األجزاء وفاق ال ينقص وال يزيد 

إنباء عن حقيقة ألن اجملازي ال ميكن أن يقبل ما ال  [26]النبأ: َّ حص مس ُّٱفإن اهلل جعله 
يعطيه استعداده وباستعداده قبل ما ظهر عليه من الدين الذي يطلب اجلزاء فيه بعينه أعين 
االستعداد قبل اجلزاء فكان اجلزاء وفاقا واجلزاء ما هو إال للعمل وال يأخذه العامل إال من 

جلنة ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر وهو عمله وهلذا قيل إن يف ا
الصحيح. فإنه يصدر من العاملني عمل من غري قصد ما رأته عينه وال مسعته أذنه وال خطر 
على قلبه إال عند ما ظهر منه رأته عينه عند ذلك وخطر له كما يرى ما يف اجلنة مما مل يره يف 

لبه فذلك هو اجلزاء الوفاق هلذا النوع من العمل وهذا الدنيا وال مسع به وال خطر على ق
فأظهره يف منزل ال يعلمه من  [61الواقعة:] َّ ىق يف ىف يث ىث ُّٱالعمل هو من قوله تعاىل 

جهة فكره وال رأته عينه وال مسعته أذنه إنه يقام فيه فيكون جزاؤه ما ذكره يف اجلنة مما ال 
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فخلص اجلزاء هلذا العمل بصفة الوفاق  عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر
 وهذا من سر القدر.

دة وهذا الذكر إن اخلري عا وملا كان الدين هو عمل اخلري والدين العادة ذكر 
ة قبل الشر إال جلاجبأن النفس خرية بالذات وما ت بشارة من عامل باألمور وهو الرسول 

وملا  "، عادة والشر جلاجةاخلري" :ا فقال من القرين مبا يلج عليها به فلم جيعل الشر من ذاهت
 افسها من هذااقت منه وضأحل القرين على النفس وجل بالشر الذي هو عني خمالفة أمر اهلل وهني

لك بأن تقبل فه امليعر اإلحلاح واللجاج أوحى اهلل إليها بل كلمها من الوجه اخلاص الذي ال
أشهدها فإلهلي اكر ستيحاشا وخوفا من املمنه ما أحل عليها به من الشر فرأى احلق فيها ا

 مب زب رب ُّٱحضرة التبديل وأشهدها مال املكلفني إىل الرمحة وتال عليها 
 خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ ُّٱوتال عليها يف املسرفني  [70الفرقان:]َّنب
 ا وقعمبا فسر فأزال وحشتها وقبلت من القرين الشر الذي جاء به إليه [53الزمر:] َّهتمت

فو إال هلذا عل العجما  ل جلهله بعموم الرمحة وعموم العفو واملغفرة وإن اهللمنها من القبو
عل النفس  قد جاهلل الصنف الذي يتلقى من الشيطان القرين ما جاء به من الشر وما علم إن

لشر جلاجة افسمى  ؤاخذيف قبوهلا شر القرين باللجاج واإلحلاح منزلة املكره واملكره غري م
باها الروح أة ألن خري عر هبا كل أحد وجعل اخلري عادة فإن النفس بالذاتبشارة إهلية ال يش

فأول قبول  ألخالطذه اهالقدسي الطاهر فطبعها اخلري ال غريه وأمها هذه الصورة املسواة من 
العدل عني اخلري  وقبول [7االنفطار:] َّ ُّ َّ ُّٱظهر فيها قبول السواء والعدل وهو قوله 

ة عن ضده ملنافرالضد شأة جماورة األضداد وهي األخالط ومن عادة اوقبلت باألصالة هذه الن
الروح  ة لنفخلتسويتنافر فدل على خريية األصل مث قبوهلا بعد التعديل وا ومل يوجد هنا

ر املطهر الطاه خلرياالقدسي فكان أول قبول قبلته على ما زاد على نشأهتا نفخ هذا الروح 
 ها فإن األصلىل أصلإال الذي طبعت عليه وهلذا ترجع يف امل فلهذا كان اخلري هلا عادة بالطبع

لرمحة فختم عني ا ودهامنها ما ذكرناه من قبول اخلري فتلحقها الرمحة يف املال كما كان وج
 األمر مبا به بدأ واخلامتة عني السابقة.

 ومما يؤيد ما ذكرناه أن أول نشأة إنسانية اليت كانت أصل النشآت اإلنسانية كانت يف
غاية التقديس وأوج الشرف بكوهنا خملوقة على الصورة اإلهلية فلم يظهر عنها إال املناسب 
فكما كان املناسب هلا مع وجود املخالفة اليت تعطيها حقائق األمساء اإلهلية املقابلة أن ال 
يتطرق إليها ملخالفة بعضها بعضا لسان ذم كذلك ما ظهر من املخالفة يف هذه النشأة 

ية ال يتطرق إليها يف املال تسرمد عذاب فإن األصل حيميها من ذلك وهو الصورة اإلنسان
فكانت جمبورة يف خمالفتها فالبد من املخالفة ألنه البد من تقابل األمساء يف الذي خلقت على 
صورته فالنافع ما هو الضار وال املعطي هو املانع والبد من ظهور هذه احلقائق يف هذه النشأة 
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مال الصورة فالطائع يقابل العاصي واملشرك يقابل املوحد واملعطل يقابل املثبت حىت يصح ك
  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱواملوافق يقابل املخالف من إمداد األمساء اإلهلية وهو قوله 

 مب زب رب يئُّٱيعين الطائع والعاصي وأهل اخلري والشر  [20االسراء:]َّنئ
ل القوابل تقبل باستعدادها واستعدادها أي ممنوعا ألنه يعطي لذاته واحملا [20االسراء:]َّنب

أثر األمساء اإلهلية فيها ومن األمساء اإلهلية املوافق واملخالف مثل املوافق الرحيم والغفور 
وأشباهه ومثل املخالف املعز واملذل فالبد أن يكون استعداد هذا احملل يف حكم اسم من هذه 

خمالف وإما موافق ومن كان هذا حاله  األمساء فيكون قبوله للحكم اإلهلي حبسب ذلك فأما
كيف يتعلق به ذم ذايت واألعراض ال ثبات هلا فاخلري يف اإلنسان ذايت وهو الذي يبقى هلا 

وهذا  [88ص:] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱحكمه والشر عرضي فيزول ولو بعد حني قال تعاىل 
يف خلقها فأضافهم إىل نفسه كما أضاف إىل نفسه نفوسهم  [53الزمر:] َّ ىي ُّٱمثل قوله 

مث  [20االسراء:]َّنئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱو [72ص:] َّ مئ خئ  حئ جئ ُّٱفقال 
واإلسراف كرم عام خارج عن احلد واملقدار وكذا  [53الزمر:] َّ خئ حئ جئ يي ُّٱقال 

        أي مل يوسعوا ما خيرج عن احلاجة [67الفرقان:] َّ هل مل خل حل ُّٱقال يف اإلنفاق 
فإهنا َوِسَعْت  [53الزمر:] َّمبخب حب  جب هئ مئ ُّٱاجة مل ينقصوا مما متس إليه احل  َّ هل مل ُّٱ

ُكلَّ َشْيٍء وأنتم من األشياء وقد عرفتكم كيف أنشأتكم ومن أي شيء أنشأتكم من روح 
 َّ هتمت خت حت جت هب ُّٱمطهرة وطبيعة موافقة قابلة طائعة غري عاصية وال خمالفة 

يكون إال َجزاًء و فاقًا  فما أبقى منها شيئا فبأي شيء يسرمد عليهم العذاب وال [53الزمر:]
والغفور  [53الزمر:] َّجح مج حج ُّٱوقد غفر وما غفر له فال حكم له فإن الذي غفر له 

الرحيم لذاته فال يربح من حني له يغفر مغفورا له ال يعود إليه حكم الذنب ألن احلافظ هو 
احلافظ له فتنبه  الغفور الرحيم فلو أزاله وغفره غري هذا االسم وأمثاله أمكن أن ال يثبت لعدم

 ملا أعلمناك به فإنه من لباب املعرفة.
ل من رجال اهلل اخللفاء يف العامل الذين عبدوا على املشاهدة ال على واعلم أن الكّم

الغيب هم الذين تكون هلم الرؤية اإلهلية جزاء ال زيادة ومن نزل عن هذا الكمال هو الذي 
وهو قول رسول  [26يونس:]َّجم يل ىل مل ُّٱتكون له زيادة على اجلزاء يف قوله 

ما كان عليه فلما وزنه قال للذي بيده  ملا قضى رسول اهلل  "إذا وزنت فارجح" :اهلل 
ليزيد له على ما يستحق ملا رأى أن احلق قد ذكر الزيادة على املعاوضة وقال  "أرجح"امليزان 

ذي هو اجلزاء وهنا فهذا هو اإلخالص يف الدين ال "أحسنكم أحسنكم قضاء"يف هذا املقام 
باالستعاذة به بضمري اخلطاب من  ألنه ملا نطق  "،وأعوذ بك منك" :يظهر معىن قوله 

غري تعيني اسم مل جيد له مقابال ألنه ما عني امسا فلم جيد من يستعيذ منه فرأى نفسه على 
مثل  صورته فقال منك فاستعاذ باهلل من نفسه ألن النفس الذي هو املثل وردت يف القرآن
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وقال  "،ال أزكي على اهلل أحدا" :أي أمثالكم وقال  [32النجم:]َّمح جح مج ُّٱقوله 
أي أمثالكم فيتوجه قوله وأعوذ بك منك أن الكافني  [28]الروم: َّام  يلُّٱ

واحدة ويتوجه أن الكاف يف منك تعود على املثل وهو نفس املستعيذ فإنه خليفة حمصل 
 من نفسه ملا يعلمه من املكر اخلفي اإلهلي فإنه ما أظهر للصورة على أمت الوجوه فاستعاذ باهلل

الصورة املثلية يف هذه النشأة على التشريف فقط بل هي شرف وابتالء فمن ظهر حبكم 
الصورة على الكمال فقد حاز الشرف بكليت يديه فإن الصورة اإلهلية ال يلحقها ذم بكل 

ا من حيث ال يشعر كما إن اخلالفة وجه ومن نقص عن هذا الكمال كان يف حقه مكرا إهلي
ملا يتعني على صاحبها من  "،إهنا يف اآلخرة مندمة" :يف العامل ابتالء ال تشريف وهلذا قال 

احلقوق اليت يطالب هبا يوم القيامة حىت يتمىن أنه مل يل أمرا من أمور العامل وقد جعلنا رعاة 
حكم من الصورة اإلهلية فمن فلكل شخص  "،كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" :فقال

ومن ال  [23األنبياء:]َّ حق مف خف حف جف مغ ُّٱمجعت له الصورة بكماهلا مل يسأل فإن اهلل 
ينطق عن اهلوى ال يسأل عما يقول سؤال مناقشة وحساب ولكن قد يسأل سؤال استفهام 
إلظهار علم يستفيده السامعون كسؤال احلق رسله وهم ال ينطقون عن اهلوى يوم جيمعهم 

فيعلم أهل املوقف  [109املائدة:]َّ مه جه ين ىن منخن  حن جن ُّٱفيقولون   َّمم خم حمُّٱ
أصحاب الكشف أن الرسل هم أمت العامل كشفا ومع هذا فما أطلعهم اهلل على إجابة القلوب 
من أممهم وال إجابة من وصلت إليهم دعوهتم ومل يكونوا حاضرين وال من كان حاضرا 

ا أجابه بلسانه فإن قلت فقد مسع إجابة من أجابه بلسانه وأجابه بلسانه هل أجابه بقلبه كم
وما أجابه به قلنا لقرائن األحوال حكم ال يعرفه إال من شاهدها وقد عرفنا من عني جواب 

 منخن  حن جن ُّٱأهنم فهموا عن اهلل عند هذا السؤال أنه أراد إجابة القلوب فإهنم قالوا  الرسل 
إجابة األلسنة لفصلوا بني من مسعوا إجابته  فلو فهموا من سؤاله تعاىل  َّمه جه ين ىن

بإقراره بلسانه وبني من مل يسمعوا ذلك منه فلما ذكروا يف اجلواب الغيوب علمنا إن السؤال 
كان عن جواب القلوب واستفدنا من هذا أن الذي يكشف له ما يلزم أن يعم كشفه كل 

رار العامل يف مرآة قلبه إن شيء لكن عنده استعداد الكشف ال غري فما جلى له احلق من أس
 كان معىن أو يف مرآة بصره إن كان صورة كشفه ورآه ال غري.

فإن قلت فمن كان احلق بصره قد مسعتك تقول فيمن هذا حاله إنه يدرك كل مبصر 
يف الكون وال يغيب عن بصره شيء ألنه ناظر حبق قلنا صدقت ولكن فرق ما بني املقام 

ا وهذا حال فعند حصوله صح له هذا الكشف يف ذلك الزمان واحلال واألحوال ال بقاء هل
وملا رفع عنه رجع ينظر بعني خلق بإمداد حق ال حبق فيكون حكمه حكم خواص اخللق له 
الكشف اجلزئي ال الكلي إذ ال يكشف إال املعتاد الذي للعموم فإذا كشف كل مبصر يف 

يعرف ما آل إليه أمر تلك املبصرات يف  العامل كشفه على ما هو عليه يف وقته فلما رفع عنه مل
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زمان رفع هذا الكشف هل بقوا على ما كانوا عليه أو هل انتقلوا عن ذلك وطلب اهلل منهم 
 جه ين ىن ُّٱواجلواب بالظنون ال يليق مث متموا فقالوا   َّخن  حن جن ُّٱالعلم بذلك لقوهلم 

ر والسرائر غيوب العامل فقيدوه بالغيوب فإنه يف يوم تبلى فيه السرائ [109]املائدة: َّمه
بعضهم عن بعض فعلمنا احلق هبذه اآلية التأدب مع أصحاب الكشف وأن نعلم مراتب 
الكشف لئال ننزل صاحب الكشف فوق منزلته ونطلب منه ما ال يستحقه حاله فنتعبه وال 

 نعذره ونصفه باجلهل يف ذلك وال علم لنا بأنا جهلنا فتكون جهالتان.
زيد ون املا يكامات معلومة كذلك للبشر مقامات معلومة منهوكما إن للمالئكة مق

آخر نفس  يه عندفكون هلم ال يتعدوهنا وإن زادوا علما فمن ذلك املقام وهو املقام الذي ي
يد وهلذا ه املزون ليكون منه ويفارق الروح تركيب هيكله املسمى موتا فمن ذلك املقام يك

منني نون على املؤهم مؤموعلم ويزيد اهلل الذين أوتوا ال يقع التفاضل بني الناس يف الدار اآلخرة
 عض.بالذين مل يؤتوا العلم درجات وباملقامات فضل اهلل كل صنف بعضه على 
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يف معرفة منزل سر صدق فيه بعض العارفني فرأى نوره كيف 

 ينبعث من جوانب ذلك املنزل وهو من احلضرات احملمدية

أ  هوووووووو ألو  وووووووون أ فوووووووو جألوووووووو أا هووووووووء

أ  أالو  وووون أ حكوووو أهوووو ل ن نك وووو أ وووو

أ كوووووجأ ووووون أ ووووودأ ووووو ل أالخلووووو أطووووو ر 

أنلك وووووووو أالو ووووووووونزأنالأ وووووووو   أالطوووووووو  

أنوووووو أ  لووووو أالو  ووووو أالوووووذ أرووووو أر ووووو   

أكالأكوووووووجأكووووووون أحوووووووو  ألوووووووو أوحفوووووووو 

أ

أنالأ ه وووووووو بأناحكوووووووو أهووووووووو أك ووووووووزجأ  

أوووووءأالوووونحدأنال حف وووو أووووو ألوووو أإالأ وووون

أإذاأ  ووووو  أوووووو أ ووووو   أالنرووووو أ   ووووو  

أناووووو   أحووووو جأالنرووووو أ ووووو أذا أك وووووو  

أ   وووووووووووووووووووووووووو أإالأحلوووووووووووووووووووووووووو  أنكنا نه

أن طووووووه ك أووووووو أذلوووووو أالحوووووو  أو  وووووو  

أ

ويف هذا  مرتني عاىلتاعلم أن هذا املنزل من منازل التوحيد واألنوار وأدخلنيه اهلل 
قان نزل علمت الفر. ومن هذا امل"واجعلين نورا" :يف دعائه املنزل صرت نورا كما قال 

يفها ما ها وكثشفافوالعموم لطيفها  بني األجسام واألجساد فاألجسام هي هذه املعروفة يف
ور صلة يف ملمثايرى منها وما ال يرى واألجساد هي ما يظهر فيها األرواح يف اليقظة 

س وهي يف يه احليعط األجسام وما يدركه النائم يف نومه من الصور املشبهة باألجسام فيما
 نفسها ليست باألجسام.

فهو  إلنسانامن  رتبة النفس الناطقةواعلم أن مرتبة اإلنسان الكامل من العامل م
 ازلني عن درجة هذاومرتبة الكمل من األناسي الن الكامل الذي ال أكمل منه وهو حممد 

هلل بياء صلوات ام األنن وهالكمال الذي هو الغاية من العامل منزلة القوي الروحانية من اإلنسا
حلسية من لقوي االة العامل منز وسالمه عليهم ومنزلة من نزل يف الكمال عن درجة هؤالء من

هو من  الشكل ن يفاإلنسان وهم الورثة رضي اهلل عنهم وما بقي ممن هو على صورة اإلنسا
 س.اإلحسامو ومجلة احليوان فهم مبنزلة الروح احليواين يف اإلنسان الذي يعطي الن

 يف ظهوره روحا وجسما وصورة ومعىن واعلم أن العامل اليوم بفقد مجعية حممد 
هو من العامل يف صورة احملل الذي هو فيه روح  نائم ال ميت وإن روحه الذي هو حممد 

على  اإلنسان عند النوم إىل يوم البعث الذي هو مثل يقظة النائم هنا وإمنا قلنا يف حممد 
سيد "إنه  التعيني إنه الروح الذي هو النفس الناطقة يف العامل ملا أعطاه الكشف وقوله 

والعامل من الناس فإنه اإلنسان الكبري يف اجلرم واملقدم يف التسوية والتعديل ليظهر عنه  "الناس
 جس  مخ جخ ُّٱكما سوى اهلل جسم اإلنسان وعدله قبل وجود روحه مث  صورة نشأة حممد 
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روحا كان به إنسانا تاما أعطاه بذلك خلقه وهو نفسه الناطقة فقبل  [9]السجدة: َّحس
مل يف حال التسوية والتعديل كاجلنني يف بطن أمه وحركته بالروح كان العا ظهور نشأته 

احليواين منه الذي صحت له به احلياة فأجل فكرك فيما ذكرته لك فإذا كان يف القيامة حيي 
موفر القوي وكان أهل النار الذين هم أهلها يف مرتبتهم  العامل كله بظهور نشأته مكملة 

 و من اإلنسان فال يتصف باملوت وال باحلياة.يف إنسانية العامل مرتبة ما ينم
م . وقال فيه"حييون إهنم ال ميوتون فيها وال" :وكذا ورد فيهم النص من رسول اهلل 

انا  إنسالظاهرة يف خيال اإلنسان وكذلك اجلن فليس العامل [74طه:]َّ حن جن مم خم حم ُّٱ
تكون  سان الإلناشأة كبريا إال بوجود اإلنسان الكامل الذي هو نفسه الناطقة كما إن ن

هلية بالصورة اإل ان إالإلنسإنسانا إال بنفسها الناطقة وال تكون كاملة هذه النفس الناطقة من ا
رجة الكمال حاز د فكذلك نفس العامل الذي هو حممد  املنصوص عليها من الرسول 

قبل  ك حال العامللبان  فقد بتمام الصورة اإلهلية يف البقاء والتنوع يف الصور وبقاء العامل به
ه ة لعامل ببعثم وحالة النائإنه كان مبنزلة اجلسد املسوي وحال العامل بعد موته مبنزل ظهوره 

 يوم القيامة مبنزلة االنتباه واليقظة بعد النوم.
قه على  يفارذي الواعلم أن اإلنسان ملا كان مثال الصورة اإلهلية كالظل للشخص ال

هو فا ظهر وإذ ارة وخيفى تارة فإذا خفي فهو معقول فيهكل حال غري أنه يظهر للحس ت
لشمس فال افي يف ذا خمشهود بالبصر ملن يراه فاإلنسان الكامل يف احلق معقول فيه كالظل إ

ه بصرا لا بأن وصوفيظهر فلم يزل اإلنسان أزال وأبدا وهلذا كان مشهودا للحق من كونه م
 [45الفرقان:]َّ ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ُّٱفلما مد الظل منه ظهر بصورته 

 ه فلم يزل مع وحدال هللأي ثابتا فيمن هو ظله فال ميده فال يظهر له عني يف الوجود احلسي إ
 إبقاء اهلل.باق ب فهو اهلل وال يزال مع اهلل فهو باق ببقاء اهلل وما عدا اإلنسان الكامل

باء املعقول قبل وملا سوى اهلل جسم العامل وهو اجلسم الكل الصوري يف جوهر اهل
فيض الروح اإلهلي الذي مل يزل منتشرا غري معني إذ مل يكن مث من يعينه فحيي جسم العامل به 

 ِّ ُّ ُّٱفكما تضمن جسم العامل أجسام شخصياته كذلك تضمن روحه أرواح شخصياته 
ومن هنا قال من قال إن الروح واحد العني يف أشخاص  [189األعراف:] َّ مئ زئ رئ  ّٰ

ن وإن روح زيد هو روح عمرو وسائر أشخاص هذا النوع ولكن ما حقق نوع اإلنسا
صاحب هذا األمر صورة هذا األمر فيه فإنه كما مل تكن صورة جسم آدم جسم كل شخص 
من ذريته وإن كان هو األصل الذي منه ظهرنا وتولدنا كذلك الروح املدبرة جلسم العامل 

ِفيها ِعَوجًا وال َأْمتًا وانتشرت الشمس بأسره كما أنك لو قدرت األرض مستوية ال نرى 
عليها أشرقت بنورها ومل يتميز النور بعضه عن بعضه وال حكم عليه بالتجزي وال بالقسمة 
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وال على األرض فلما ظهرت البالد والديار وبدت ظالالت هذه األشخاص القائمة انقسم 
رض فإذا اعتربت هذا النور الشمسي ومتيز بعضه عن بعضه ملا طرأ من هذه الصور يف األ

علمت إن النور الذي خيص هذا املنزل ليس النور الذي خيص املنزل اآلخر وال املنازل األخر 
وإذا اعتربت اليت ظهر منها هذا النورة وهو عينها من حيث انفهاقه عنها قلت األرواح روح 

ختالف يف واحدة وإمنا اختلفت باحملال الشمس كاألنوار نور عني واحدة غري أن حكم اال
القوابل خمتلف الختالف أمزجتها وصور أشكاهلا وملا أعطيت هذا املنزل سنة إحدى وتسعني 
ومخسمائة وأقمت فيه شبه يل باملاء يف النهر ال يتميز فيه صورة بل هو عني املاء ال غري فإذا 

ر حصل ما حصل منه يف األواين تعني عند ذلك ماء احلب من ماء اجلرة من ماء الكوز وظه
فيه شكل إنائه ولون إنائه فحكمت عليه األواين بالتجزي واألشكال مع علمك إن عني ما مل 
يظهر فيه شكل إذا كان يف النهر عني ما ظهر إذا مل يكن فيه غري إن الفرقان بني الصورتني يف 
ضرب املثل إن ماء األواين وأنوار املنازل إذا فقدت رجعت إىل النور األصلي والنهر األصلي 
وكذلك هو يف نفس األمر لو مل تبق آنية وال يبقى منزل ألنه ملا أراد اهلل بقاء هذه األنوار 
على ما قبلته من التمييز خلق هلا أجسادا برزخية متيزت فيها هذه األرواح عند انتقاهلا عن 

ا هذه األجسام الدنياوية يف النوم وبعد املوت وخلق هلا يف اآلخرة أجساما طبيعية كما جعل هل
يف الدنيا ذلك غري إن املزاج خمتلف فنقلها عن جسد الربزخ إىل أجسام نشأة اآلخرة فتميزت 
أيضا حبكم متيز صور أجسامها مث ال تزال كذلك أبد اآلبدين فال ترجع إىل احلال األول من 

 الوحدة العينية أبدا.
ن فالعامل اليوم كله نائم م [88]النمل: َّمي خي حي جي ٰه مه ُّٱفانظر ما أعجب 

إىل أن يبعث وحنن حبمد اهلل  يرى نفسه حيث هي صورة حممد  ساعة مات رسول اهلل 
يف الثلث األخري من هذه الليلة اليت العامل نائم فيها وملا كان جتلى احلق يف الثلث األخري من 
الليل وكان جتليه يعطي الفوائد والعلوم واملعارف التامة على أكمل وجوهها ألهنا عن جتل 

ألنه جتل يف السماء الدنيا فكان علم آخر هذه األمة أمت من علم وسطها وأوهلا بعد أقرب 
ملا بعثه اهلل بعثه والشرك قائم والكفر ظاهر فلم يدع القرن  ألن النيب  موت رسول اهلل 

األول وهو قرن الصحابة إال إىل االميان خاصة ما أظهر هلم مما كان يعلمه من العلم املكنون 
يه القرآن الكرمي وجعله يترجم عنه مبا يبلغه أفهام عموم ذلك القرن فصور وشبه وأنزل عل

ونعت بنعوت احملدثات وأقام مجيع ما قاله من صفة خالقه مقام صورة حسية مسواة معدلة مث 
 جه ين ُّٱنفخ يف هذه الصورة اخلطابية روحا لظهور كمال النشأة فكان الروح 

وكل آية تسبيح يف  [180الصافات:] َّ جم هل مل خل حل جلُّٱو [11الشورى:]َّمه
القرآن فهو روح صورة نشأة اخلطاب فافهم فإنه سر عجيب فالح من ذلك خلواص القرن 
األول دون عامته بل لبعض خواصه من خلف خطاب التنزيه أسرار عظيمة ومع هذا مل يبلغوا 
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بار النبوية فيها مبلغ املتأخرين من هذه األمة ألهنم أخذوها من مواد حروف القرآن واألخ
فكانوا يف ذلك مبنزلة أهل السمر الذين يتحدثون يف أول الليل قبل نومهم فلما وصل زمان 
ثلث هذه الليلة وهو الزمان الذي حنن فيه إىل أن يطلع الفجر فجر القيامة والبعث ويوم النشر 

عارف يف واحلشر جتلى احلق يف ثلث هذه الليلة وهو زماننا فأعطى من العلوم واألسرار وامل
القلوب بتجليه ما ال تعطيه حروف األخبار فإنه أعطاها يف غري مواد بل املعاين جمردة فكانوا 

 أمت يف العلم وكان القرن األول أمت يف العمل.
نيب من  ث فيهاوبع وأما االميان فعلى التساوي فإن هذه النشأة ملا فطرت على احلسد

من  النفوروفوق ا فيها من احلسد وحب التجنسها فما آمن به إال قوي على دفع نفسه مل
يتحكم  لي حىتل عذا فضاحلاكم عليها من جنسها تقول مبا احلكم عليها وال سيما إذا كان

  من ليست لهنسب إىليال  يف مبا يريده فينسب إىل املؤمن من الصحابة من القوة يف االميان ما
فر م بالكم فيهاحلسد أن حيكمشاهدة تقدم جنسه عليه فكان اشتغاهلم بدفع قوة سلطان 

بغيب صورة  المياناتبة مينعهم من إدراك غوامض العلوم وأسرار احلق يف عباده ومل حتصل له ر
وراقا أوجدنا نا والرسول وما جاء به لكوهنم مشاهدين له ولصورة ما جاء فلما جاء زمان

دفعه من  در علىنق المكتوبة سوادا يف بياض وأخبارا منقولة ووجدنا القبول عليها ابتداء 
ال طلبنا آية و دا والترد نفوسنا إذا وفقنا اهلل علمنا إن قوة نور االميان أعطى ذلك ومل جند

لقطع قوة اا على علمنفدليال على صحة ما وجدناه مكتوبا من القرآن وال منقوال من األخبار 
بة  درجة للصحاالالذي  بلغياالميان الذي أعطانا اهلل عناية منه وكنا يف هذه احلالة مؤمنني با

ند املشاهدة حلسد عان افيه وال قدم كما مل يكن لنا قدم يف االميان الذي غلب ما يعطيه سلط
ة لى هذه الليلمن جت ذناهفقابلنا هذه القوة بتلك القوة فتساويا وبقي الفضل يف العلم حيث أخ

 يها.فلليلة اذه ن هاملباركة اليت فاز هبا أهل ثلثها مما ال قدم للثلثني املاضيني م
مث إن جتليه سبحانه يف ثلث الليل من هذه الليايل اجلزئية اليت يعطيها اجلديد إن يف قوله 
إن ربنا ينزل كل ليلة يف الثلث األخري منها إىل السماء الدنيا فيقول هل من تائب هل من 

وما يعطيه  مستغفر هل من سائل حىت ينصدع الفجر. فقد شاركنا املتقدمني يف هذا النزول
غري أنه جتل منقطع وجتلى ثلث هذه الليلة اليت حنن يف الثلث األخري منها وهي من زمان موت 

إىل يوم القيامة مل يشاركنا يف هذا الثلث أحد من املتقدمني فإذا طلع فجرها  رسول اهلل 
ل دنياوي وهو فجر القيامة مل ينقطع التجلي بل اتصل لنا جتليه فلم يزل بأعيننا فنحن بني جت

وأخراوي وعام وخاص غري منقطع وال حمجوب ويف الليايل الزمانية حيجبه طلوع الفجر 
فحزنا ما حازوه يف هذه الليايل وفزنا مبا حصل لنا من جتلى ثلث هذه لليلة املباركة اليت ال 

وكان خريا هلم فإهنم ال  جربا لقلوهبم ملا فقدوه من مشاهدة الرسول  نصيب لغري أهلها
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 مت زت ُّٱرفون كيف كانت تكون أحواهلم عند املشاهدة هل يغلبهم احلسد أو يغلبونه يع
 .[25األحزاب:] َّ نث مث زث رث  يتىت نت

ا ونفسها روحه فاعرف يا ويل منزلتك من هذه الصورة اإلنسانية اليت حممد 
 ا أم مشهام مسعهأرها الناطقة هل أنت من قواها أو من حمال قواها وما أنت من قواها هل بص

مد على ذلك  احلرة هللأم ملسها أم طعمها فإين واهلل قد علمت أي قوة أنا من قوى هذه الصو
 ن اإلنسان بلسية مي احلوال تظن يا ويل أن اختصاصنا يف املنزلة من هذه الصورة مبنزلة القو

لقوي ألن أمت ا ل هيمن احليوان إن ذلك نقص بنا عن منزلة القوي الروحانية ال تظن ذلك ب
ه حياهتا بيكون  وما االسم الوهاب ألهنا هي اليت هتب للقوى الروحانية ما تتصرف فيه هلا

لقوي ذه االعلمية من قوة خيال وفكر وحفظ وتصور ووهم وعقل وكل ذلك من مواد ه
بصره الذي ع به ويسم احلسية وهلذا قال اهلل تعاىل يف الذي أحبه من عباده كنت مسعه الذي

ه منزلتها زل نفس أنحملسوسة وما ذكر من القوي الروحانية شيئا واليبصر به وذكر الصورة ا
تقرة ه واحلواس مفىل غريقر إألن منزلتها منزلة الفتقار إىل احلواس واحلق ال ينزل منزلة من يفت

ها فهي يؤخذ من الغين طاهاإىل اهلل ال إىل غريه فنزل ملن هو مفتقر إليه مل يشرك به أحدا فأع
احلق  نه عنيه وأي من سائر القوي إال من اهلل فاعرف شرف احلس وقدروعنها وال تأخذ ه

ق فالقوى  باحلل إالوهلذا ال تكمل النشأة آلخرة إال بوجود احلس واحملسوس ألهنا ال تكم
يف وصف حانه كه سباحلسية هم اخللفاء على احلقيقة يف أرض هذه النشأة عن اهلل أال ترا

يف احملسوس  ا أثرهلفات يا عاملا قادرا مريدا وهذه كلها صنفسه بكونه مسيعا بصريا متكلما ح
مفكر  قل واله عاوحيس اإلنسان من نفسه بقيام هذه القوي به ومل يصف سبحانه نفسه بأن

ظ واملصور احلاف وهو وال متخيل وما أبقى له من القوي الروحانية إال ما للحس مشاركة فيه
و احلافظ فسه فهما ناالشتراك ما وصف احلق هب فإن احلس له أثر يف احلفظ والتصوير فلوال

 املصور.
فهاتان صفتان روحانية وحسية فتنبه ملا نبهناك عليه لئال ينكسر قلبك ملا أنزلتك منزلة 
القوي احلسية خلساسة احلس عندك وشرف العقل فأعلمتك إن الشرف كله يف احلس وإنك 

ك علمك وعلم العامل بعلمه جهلت أمرك وقدرك فلو علمت نفسك علمت ربك كما إن رب
بنفسه وأنت صورته فالبد أن تشاركه يف هذا العلم فتعلمه من علمك بنفسك وهذه نكتة 

إذ كان األمر يف علم  "،من عرف نفسه عرف ربه"حيث قال:  ظهرت من رسول اهلل 
فذكر   َّ حق مف خف حف جف  مغ  ُّٱاحلق بالعامل علمه بنفسه وهذا نظري قوله تعاىل 

فهو إنسان واحد ذو   َّ حق مف ُّٱة صورة العامل باآلفاق ونشأة روحه بقوله النشأتني نشأ
أي أن الرائي فيما رآه احلق ال  [53]فصلت: َّلك خك ُّٱللرائني   َّ حك جك مق ُّٱنشأتني 

بأمته وما أحسن ما علمهم وما طرق هلم فنعم  غريه فانظر يا ويل ما ألطف رسول اهلل 
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لى مدرجته حىت التحق بدرجته آمني بعزته فإن كنت املدرس واملطرق جعلنا اهلل ممن مشى ع
ذا فطنة فقد أومأنا إليك مبا هو األمر عليه بل صرحنا بذلك وحتملنا يف ذلك ما ينسب إلينا 

 يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱمن ينكر ما أشرنا به يف هذه املسألة من العمي الذين 
عمى يف ظاهر احلياة اهلل لوال هذا القول حلكمنا عليهم بالو و [7]الروم: َّ  خي حي جي

 ام يل ُّٱالدنيا واآلخرة كما حكم اهلل عليهم بعدم السماع مع مساعهم يف قوله تعاىل ناهيا 
مع كوهنم مسعوا نفى عنهم السمع وهكذا هو  [21االنفال:] َّ ىن نن  من زن رن مم

علم هؤالء بظاهر احلياة مبا تدركه حواسهم من األمور احملسوسة ال غري ألن احلق تعاىل ليس 
 عهم وال بصرهم.مس
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 يف معرفة منزل العندية اإلهلية والصف األول عند اهلل تعاىل

أكوووووو أهوووووو  أووووووو أ  لوووووو أووووووو أكوووووو  ألوووووو 

أ وووووووووذاأالوووووووووذ أ ووووووووودأ لوووووووووو أ   فووووووووود

أ  لحووووووووووووو جألوووووووووووووألنجأوووووووووووووو أك وووووووووووووو 

أكوووووووووووووووووووو أالأ    ووووووووووووووووووودأحكوووووووووووووووووووو 

ألوووووونالأن وووووون أالحوووووو  أووووووو أكوووووو  ألوووووود

أ وووووووووووو ل ل أنالو وووووووووووو أل   وووووووووووودأو وووووووووووو 

أ

أنهوووووووووووو  أووووووووووووو أزا أ لوووووووووووو أ لووووووووووووو أ

أنذا أووووووووووووو أ هوووووووووووو حأووووووووووووو أحكووووووووووووو 

أل لووووووووووووو أل خوووووووووووووو أووووووووووووووو أكووووووووووووووو نا

أ  لوووووووووووووو أ  هووووووووووووودأ لووووووووووووو أ  وووووووووووووو 

أ  ووووووووو أنرووووووووو أ ووووووووو   أوووووووووو أن وووووووووو 

أنلوووووووووووو يأللحوووووووووووو أطوووووووووووون أ لووووووووووووو 

أ

واعلم أن اهلل جعل لنا موطنني يف التصفيف مل جيعل ذلك لغرينا من املخلوقني صف 
 مت خت حت جت هب مب خب  حب  ُّٱيف موطن الصالة وصف يف موطن اجلهاد فقال 

 الصالة وذكر أن املالئكة وأمرنا بالتراص يف الصف يف [4الصف:]َّ حج مث  هت
يتراص يف الصف عند رهبا وجعل صفوفنا كصفوف املالئكة وليس ذلك لغرينا من األمم 

 رب ُّٱوهو اإلمام  [38]النبأ: َّ يئ ىئ نئ ُّٱ [22الفجر:]َّخم حم جم هل ملُّٱ
فاإلمام صف وحده ألنه جمموع وأحديته أحدية اجملموع ولذلك كان صفا  [38النبأ:]َّزب

هل الصفوف يف جمموع األحدية ال يف أحدية اجملموع ألن كل شخص وحده وجتلى احلق أل
من أشخاص الصفوف يناجي من احلق ما يعطيه حضوره وما يناسب قصده وما هو عليه من 
العلم بربه وهلذا جتلى هلم يف جمموع األحدية فسبق هلم اجملموع وأضافه إىل األحدية حىت ال 

الف مقاصدهم وعقائدهم وأحواهلم وأمزجتهم يشركوا مع اهلل أحدا يف عبادهتم مع اخت
ومناسباهتم وهلذا ختتلف سؤاالهتم وتكثر فلو جتلى هلم يف أحدية اجملموع مل يتمكن هلم النظر 
إىل اجملموع مع وجود تقدم األحدية ولو كان ذلك لكانت مقاصدهم مقصدا واحدا وسؤاهلم 

هلل علم واحد والواقع ليس كذلك سؤاال واحدا وحاالهتم يف احلضور حاال واحدة وعلمهم با
فرجع اجملموع  [123هود:] َّ  يل ىل مل يك ُّٱفدل على إن التجلي كان يف جمموع األحدية 

إىل الواحد وأضيف إليه لئال يتخيلوا أن اجملموع وجود أعيان وهو وجود أحكام وأن اهلل ما 
ويقابل باجلماعة  شرع اإلمام يف الصالة إال ليقابل به األحدية اليت أضاف اجملموع إليها

جمموع األحدية فاإلمام يناجي األحدية خاصة وهلذا اعتقد من اعتقد عصمة اإلمام يف الصالة 
حىت يسلم وهم أصحاب اإلمام املعصوم ألن الواحد ال يسهو عن أحديته إال املعلم بالفعل 

خاصة وما فإنه يقوم به السهو ليعلم كيف يكون حكم الساهي من اجلماعة وليس إال األنبياء 
عدا الرسل فهو متبع واحد من أهل الصف فإذا تقدم هو وليس برسول فهو معصوم ألنه ليس 
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مبعلم هذا الذي جعل أصحاب اإلمام املعصوم الذين هم اإلمامية يقولون بعصمة اإلمام 
والواقع خالف ذلك فإنه ما من إمام إال ويسهو يف صالته وإن مل يسه عن صالته واجلماعة 

وع األحدية كل شخص مأموم يناجي ما يقابله من جمموع األحدية فأي مصل تناجي جمم
صلى ومل يشاهد ما ذكرناه من إمام ومأموم فما صلى الصالة املشروعة بالكمال وإن أمتها 
فما أكملها ألن متام الصالة إقامة نشأهتا واستيفاء أركاهنا من فرائضها وسننها من قيام وتكبري 

فع وهيئة وسالم إذا أتى هبذا كله فقد أمتها وإذا شاهد ما ذكرناه وقراءة وركوع وخفض ور
فقد أكملها ألن الغاية هي املرتبة وما وضعت الصالة إال لغايتها وهو املعرب عنه يف العموم 
باحلضور يف الصالة أي استصحاب النية يف أجزائها من أول الدخول فيها والتلبس هبا إىل 

 اخلروج منها.
ل صليت مثل هذه الصالة إماما كنت أو مأموما وهل فرقت بينك فانظر يا أخي ه

وبني إمامك يف الشهود أو ميزته عنك بالتقدم املكاين وبتقدم املكانة يف احلكم فال تكرب حىت 
يكرب وال تركع حىت يركع وال ترفع حىت يرفع وال تفعل شيئا من أفعال الصالة حىت يفعل 

لى املأموم مكانا إن كان يف مجاعة ومكانة إن مل يكن معه فإن رتبتك االتباع فاإلمام متقدم ع
إال واحد فهو إمام باملكانة يقابل األحدية ويقابل جمموع األحدية بانضمام اآلخر إليه حىت 
كأنه الصف فاإلمام إذا تقدم باملكان واجلماعة خلفه مل يشهد سوى األحدية وإن كان يف 

اإلمام جمموع األحدية وأحدية اجملموع أو شهد الصف مع املأموم لوحدانية املأموم شهد 
املأموم جمموع األحدية ال غري فميزته عنه املكانة التباعه إياه واقتدائه به فإن خالفه فإن ناصية 
املأموم بيد شيطان والشيطنة البعد والصالة قرب فهذا قرب يف عني بعد وبعد يف عني قرب 

ليس مبأموم ال مكانا وال مكانة وإذا كان هبذه  فلم يشهد هذا املأموم جمموع األحدية ألنه
املثابة فإن اإلمام يف حال خمالفة املأموم له ما يشاهد إال األحدية ألنه ليس يف صف لفقد 
املأموم ملا زال عن مأموميته فاإلمام يف هذه احلال كاملصلي وحده بالنظر إىل حال هذا املأموم 

ملالئكة واملالئكة ال تصف إال خلفه واملالئكة تصف وهو إمام بالنظر إىل من يصلي خلفه من ا
عند رهبا وهي يف هذه احلال عند اإلمام املصلي هبا وهي مل تزل عند رهبا فاإلمام خليفة 

 جربيل  مّ فسجد له املالئكة واإلمام يسجد هلل فاهلل قبلة اإلمام واإلمام قبلة املالئكة وما أَ 
صلى به مكانة ال مكانا فإنه صلى به وحده ومل يتقدم إال ليعلمه الصالة بالفعل ف بالنيب 

عليه فعلمه عدد الصلوات يف أوقاهتا وهيأهتا على أمت الوجوه مث أمره إذا كان يف مجاعة أن 
يتقدمهم باملكان ومن رأى أنه تقدم باملكان جربيل أيضا فلم يكن ذلك إال حىت كشف اهلل 

اجلماعة فصف معهم خلف جربيل وأما على فرأى املالئكة فرأى  الغطاء عن بصر النيب 
بالرجل وحده وجعله على ميينه يف صف واحد ألن ذلك  الستر فال وهلذا صلى النيب 

الشخص مل يشاهد املالئكة فراعى اإلمام حكم املأموم وما كنت جبانب الطور إذ نادى اهلل 
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مع  كذلك ما كنت  َّ خن حن  جن يم ىم مم خم ُّٱموسى وال باجلانب الغريب إذ قضى 
       [44القصص:] َّ خن حن  جن يم ُّٱإذ أم به جربيل يف الصلوات اخلمس  رسول اهلل 

وليس حكم من شاهد األمور  [81يوسف:] َّ  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ
حكم من مل يشاهدها إال باألعالم فللعيان حال ال ميكن أن يعرفه إال صاحب العيان كما إن 

 َّ ىممم خم حم جم يل ُّٱيس لغريهم فيه ذوق للعلم حاال ال يعرفه إال أولو العلم ل

 .[143األعراف:] َّمج حج مث هت ُّٱ [260البقرة:]
أنلكووووووووووو ألل  ووووووووووو  أل  ووووووووووو أو  ووووووووووو 

أ

ألوووووووووووووذاأطووووووووووووورجأالو    ووووووووووووو أالكلووووووووووووو  أ

أ

ت ما زالدم فومازال سجود املالئكة لبين آدم يف كل صالة كما سجدوا ألبيهم آ
مل  قع يف الدنياون إذا لشأوا اخلالفة يف بىن آدم ما بقي فيهم مصل يقول اهلل فإن األمر اإلهلي

ريته خلف دهم لذسجو يرتفع حكمه إىل يوم القيامة وقد وقع السجود آلدم من املالئكة فبقي
 ذريته جحدتفكل من يصلي إىل يوم القيامة كما نسي آدم فنسيت ذريته كما جحد آدم 

ى األول كفل وعل مةلقيااكما قتل قابيل هابيل ظلما فما زال القتل ظلما يف بىن آدم إىل يوم 
جرها له أف"فمن سن سنة حسنة  :من ذلك كما لألول يف اخلري نصيب من كل من فعله

ا إىل يوم عمل هب ر منوأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووز
فكل مصل إمام  [13العنكبوت:]َّخس حس  جس مخ ُّٱالقيامة". وهم الذين حيملون 

يته إن دم وذرآعين ة خلفه تسجد له إال إن الفرق بني األصل والفرع أللمالئكة واملالئك
للمعلم  ملتعلمود ااملالئكة تسجد لسجود بىن آدم يف القراءة والصالة وآدم سجدوا له سج

لسجود من  أن انبني فاجتمعا يف السجود واختلفا يف السبب وإمنا املقصود الذي أردناه أن
الئكة تبع صل واملخر مآوأن اإلمامة ما ارتفعت من آدم إىل  املالئكة خلف بىن آدم ما ارتفع

قتداء ل عندنا بااله احلا هذهلذا اإلمام كما قررناه فنحن عند اهلل يف حال إمامتنا واملالئكة يف
ا ن خلفه بالغملإمام  ل صففهي عند رهبا ألن اإلمام عنده فاملالئكة عنده ألهنا عند اإلمام وك

 ما بلغ وقويل:
أالووووووووووووووووووو  أو فنلووووووووووووووووووو      ووووووووووووووووووو أ

أن    ووووووووووووووووووووووووووووو أ أو  نلووووووووووووووووووووووووووووو 

أنلووووووووووووو يأ وووووووووووووو أ  ووووووووووووو أ    ووووووووووووو 

أ

أن    وووووووووووووووووو أال وووووووووووووووووونأالأ  فووووووووووووووووووجأ

أن    وووووووووووووووو أالخلوووووووووووووووو أالأ   ووووووووووووووووج

أنلوووووووووووو يأل وووووووووووو أ    وووووووووووو أوحوووووووووووووج

أ

الضمري يف هلا يعود على الظرفية ويف مها يعود على عندية احلق واخللق اعلم أن العندية 
ة العني وسيأيت الكالم نسبة ما هي أمر وجودي ألن النسب أمور عدمية ثابتة احلكم معدوم
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 [96النحل:] َّ نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ ُّٱإن شاء اهلل يف أحوال األقطاب فيمن كان هجريه 
من هذا الكتاب وإمنا قلنا إن عندية اهلل جمهولة ألن اهلل مبا هو اهلل ال يتعني فيه اسم من األمساء 

نه من قال يا اهلل افعل يل اإلهلية دون اسم فإنه عني جمموع األمساء وما ختصصه إال األحوال فإ
كذا فحاله ختصص أي اسم أراد مما يتضمنه هذا االسم اهلل من األمساء فلهذا يقال فيه إنه 
مقيد يف إطالق أي تقيده األحوال مبا تطلبه من األمساء املندرجة فيه ومطلق من حيث انتفاء 

صورة وعندية الرب  األحوال فهو االسم القابل لكل اسم كما أن اهليوىل الكل قابلة لكل
قريبة من هذا إال إن الفرق بينهما إن الرب ما أتى قط إال مضافا فمن كان عنده فهو عند من 
أضيف إليه وال يضاف إال إىل كون من األكوان وعندية اخللق معلومة فعندية الرب معقولة 

غيبة ألنه ال وأما عندية اهلو فإن اهلو ضمري غائب والغائب ال حيكم عليه ما كانت حالته ال
يدري على أي حالة هو حىت يشهد فإذا شهد فليس هو ألن الغيبة زالت عنه إال ترى 
الساكت ال ينسب إليه أمر حىت يتكلم وال مذهب وهلذا ال يدخل يف اإلمجاع بسكوته وهذه 
مسألة خالف والصحيح ما قلناه كما إن ترك النكري ليس حبجة إال يف بقاء ذلك األمر على 

وكالم بىن آدم مما  [29البقرة:]َّ مف خف حف جف مغ جغ ُّٱنطوق به يف قوله تعاىل األصل امل
ومل ينكره  خلق يف األرض ومجيع أفعاهلم فإذا رأينا أمرا قد قيل أو فعل مبحضر رسول اهلل 

فال نقول إن حكمه اإلباحة فإنه مل حيكم فيه بشيء إذ حيتمل أنه مل ينزل فيه شيء عليه وهو 
وحى اهلل فيه إليه فيبقى ذلك على األصل وهو التصرف الطبيعي الذي تطلبه ال حيكم إال مبا أ

هذه النشأة من غري تعيني حكم عليه بأحد األحكام اخلمسة وهو األصل األول أو نرده إىل 
وليس بنص يف اإلباحة وإمنا هو   َّ مف خف حف جف مغ جغ ُّٱاألصل الثاين وهو قوله تعاىل 

به من أجلنا أي نزل حكمه من أجلنا ابتالء من اهلل ظاهر ألن حكم احملظور خلق أي حكم 
هل منتنع منه أم ال كما نزل الوجوب والندب والكراهة واإلباحة فاألصل إن ال حكم وهو 

 األصل األول الذي يقتضيه النظر الصحيح.
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 يف معرفة منزل س  
 
 ين من أسرار قلب اجلمع والوجودر

أإ أر ووجأ ووجأ وودأن وون أالكوون أكنطووءأووو 

أإل وووووووووو  أ فووووووووون أهووووووووو أه ووووووووو أاإللووووووووو 

أ حوووووو  أهوووووو لح أ لووووووو أ وووووو  أ وووووون   

أالفلوووووووووو أولكوووووووووودأنالطووووووووووك  ألخ لفوووووووووو 

أ

أووووووو أ حووووووو أ أ فووووووجأرلوووووو أإذاأك  وووووو أ

أووووووووووءأال ووووووووون جأنال فووووووووون أإذاأزا ووووووووو 

أن ووووونأال ز وووووزأالوووووذ أ ووووودأ   ووووو أ   ووووو 

أ ووووووووو  أن رهوووووووو أنإ و  وووووووو أنإحطوووووووو   

أ

نه "إين ألجد نفس الرمحن يأتيين من قبل اليمن". فنفس اهلل ع :قال رسول اهلل 
باألنصار فكانت األنصار كلمات اهلل نصر اهلل هبم دينه وأظهره وهذا املنزل هو منزل ذلك 
التنفس الرمحاين وهذا املنزل عنه ظهرت مجيع املنازل اإلهلية كلها يف العامل الذي هو كل ما 
سوى اهلل تعاىل علوا وسفال روحا وجسما معىن وحسا ظاهرا وباطنا فمنه ظهرت املقوالت 

ر وجاء يف اخلرب النبوي رائحة ملا قلناه وله وجوه إىل كل جنس ونوع وشخص من العش
العامل ال تكون جلنس آخر وال لنوع آخر وال لشخص آخر وهلذا املنزل صورة وروح وإمداد 
إهلي من حيث ما نسب احلق إىل نفسه من الصورة ولكن من باطن الصورة وحكم هذا 

ة هذا املنزل لكنه يف الباطن أمت وهلذا أخر االسم الباطن اإلمداد يف الظاهر والباطن من صور
عن األول واآلخر والظاهر ملا عرب عن هذه النعوت اإلهلية وذلك أن األمر اإلهلي يف التايل أمت 
منه وأكمل منه يف املتلو الذي هو قبله ففيه ما يف األول وزيادة هكذا هي كلمات الوجود 

ول والظاهر يتضمن ما يف اآلخر واألول والباطن يتضمن ما اإلهلية واآلخر يتضمن ما يف األ
يف الظاهر واآلخر واألول ولو جاء شيء بعد الباطن لتضمن الباطن وما قبله ولكن احلصر 
منع أن يكون سوى هذه األربعة وال خامس هلا إال هويته تعاىل وما مث يف العامل حكم إال من 

عامل األرواح وعامل األجسام وما مث عامل سوى هذه األربعة وعلى صورة هذه األربعة ظهر 
هذين فمن اإلهليات علم وإرادة وقدرة وقول عنها ظهر عامل األرواح اخلارج عن الطبيعة 
والطبيعة مث أظهر عن هذه األربعة اإلهلية الطبيعة على أربع وعنها أظهر عامل األجسام كثيفها 

 التدوين والتسطري عقال ونفسا وطبيعة ولطيفها كما أظهر عن هذه األربع اإلهلية من عامل
وهيوىل قبل ظهور األجسام وأظهر األركان أربعة وهي النار واهلواء واملاء والتراب وأظهر 
النشأة احليوانية على أربعة أخالط وجعل هلذه األخالط أربع قوى جاذبة وماسكة وهاضمة 

م على أربعة أركان فإنه األول ودافعة فأقام الوجود على التربيع وجعله لنفسه كالبيت القائ
واآلخر والظاهر والباطن فللباطن ركن احلجر األسود فإنه ميني اهلل يف األرض املقبل على جهة 
البيعة هلل فالعني تقع على احلجر والبصرية تقع على اليمني فاليمني باطن للحجر غري ظاهر 
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م الثالثة النعوت اليت للبصر فيشرف ركن احلجر على سائر األركان فضم حكم الباطن حك
قبل الباطن وهو املخصوص هبذا املنزل ولب هذا املنزل هو الصورة اإلهلية اليت منها يكون 
اإلمداد له لب تلك الصورة وهو روحها وهو لب اللب وهو خزانة اإلمداد هلذا املنزل وهلذا 

 جس مخ ُّٱالزجاجة   َّمث هت مت ختحت جت هب ُّٱاملنزل التحكم يف العامل كله 
ال تقبل اجلهات عن هذه الزيتونة يكون  [35]النور: َّ جض مص خص حص ُّٱته فهي هوي  َّحس

الزيت وهو املادة لظهور هذا النور فهذه أربعة مشكاة وزجاجة ومصباح وزيت واخلامس 
اهلوية وهو الزيتونة املنزهة عن اجلهات وكين عنها بالشجرة من التشاجر وهو التضاد ملا حتمله 

تقابلة كاملعز واملذل والضار والنافع فانظر ما أكمل العبارات اإلهلية هذه اهلوية من األمساء امل
يف اإلخبار مبا هو األمر عليه فمن دخل هذا املنزل وفاته شيء من العامل وحقائقه فما دخله 

 [157النساء:]َّيب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱوإمنا خيل الشيطان له أو النفس أنه دخله 
من الناس يدخلون هذه احلضرة اخليالية ويشاهدون إذ حضرة اخليال تنشئ كل صورة وكثري 

ما جتلى هلم من الصور فيزعمون أهنم شاهدوا الوجود الثابت العني على ما هو عليه ومل يكن 
سوى ما صوره اخليال فمن يلي مبثل هذا فليتربص قليال فإن كان ما يشاهده روحا ثابت 

يتغري وإن كان خياال فال يثبت ويسرع العني يف الوجود أو حمسوسا يف العني فإنه يثبت وال 
إليه التغري يف احلال ويرى صورة التغري فيه ويعلم أن الذي ظهر له بالتغري هو عني األول ويرى 
بعضهم نفسه يف صورتني وأكثر ويعلم أنه هو فبهذا يفرق بني الصور الثابتة يف عينها حسا 

ة له فقد نبهتك ونصحتك فال تغفل عن وروحا وبني الصور اخليالية وهذا ميزاهنا ملن ال معرف
 هذا امليزان إن كنت من أهل الكشف.

 مثوم فيعلم إن  العمال يفوما جعل اهلل النوم يف العامل احليواين إال ملشاهدة حضرة اخلي
  من العقالءلنائمنيللية عاملا آخر يشبه العامل احلسي ونبهه بسرعة استحالة تلك الصور اخليا

ألبصار وال ركها ا تدستحاالت مع األنفاس لكن الحلسي والكون الثابت اِ على إن يف العامل ا
صورة  دركهتاحلواس إال يف الكالم خاصة ويف احلركات وما عدا هذين الصنفني فال 

ذه ه بعض يفحيح ستحاالت والتغريات فيها إال بالبصرية وهو الكشف أو بالفكر الصاالِ 
رة إىل من صو تغريوأصل ذلك كله أعين أصل ال الصور ال يف كلها فإن الفكر يقصر عن ذلك

د زال يتغري أبه ال يه كلمثلها أو خالفها يف اخليال أو يف احلس أو حيثما كان يف العامل فإن
يح وارد يف الصحصور ال الاآلبدين إىل غري هناية لتغري األصل الذي ميده وهو التحول اإلهلي يف

 فمن هناك ظهر يف املعاين والصور:
أ أإلوووووووووووووو أو  وووووووووووووو  ووووووووووووووو أو  وووووووووووووو

أ

أنوووووووووووووو أ ووووووووووووون أإلووووووووووووو أ ووووووووووووون أ

أ
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ات يف األكوان وهو ما حيدثه من التغيري [29الرمحن:] َّ اك يق ىق يف ىف ُّٱوهو قوله تعاىل 
د أبنت همت فقإن ففالبد أن يظهر يف كل صورة تغريها حبكم ال يكون إال لذلك املتغري ف

ألصل تغري ابأي يف تغيري العامل ذكرى   َّ يه ىه مه جه ُّٱ ـلك األمر على ما هو عليه ف
فسر  با فمنفإن القلب له التقليب من حال إىل حال وبه مسي قل [37]ق: َّ مي خي  حي جي ُّٱ

عقل الذي هو اد بالن أرالقلب بالعقل فال معرفة له باحلقائق فإن العقل تقييد من العقال فإ
ل ما نقوكحيح صالتقييد ما نريده حنن أي ما هو مقيد بالتقليب فال يربح يتقلب فهو 

 كني يف التلوين فال يزال يتلون وما كل أحد يشعر بذلك.بالتم
يف  يتحول أنه وملا علمنا أن من صفة الدهر التحول القلب واهلل هو الدهر وثبت

إن  سم آخرامن  الصور وأنه كل يوم يف شأن واليوم قدر النفس فذلك من امسه الدهر ال
و مل يكن ألصل لاإن  واحدة فيعلمعقلت فلو راقب اإلنسان قلبه لرأى أنه ال يبقى على حالة 

 لرمحن فتقليبوهو ا القهخهبذه املثابة مل يكن هلذا التقلب مستند فإنه بني أصبعني من أصابع 
فسه نن عرف ف م األصابع للقلب بغري حال اإلصبعني لتغري ما يريد أن يقلب القلب فيه
ن رمحة إال م قلبهيفال عرف ربه ويف حديث األصابع بشارة إهلية حيث أضافهما إىل الرمحن 

 فإن اإلصبعني ا احلقعرفهإىل رمحة وإن كان يف أنواع التقليب بالء ففي طيه رمحة غائبة عنه ي
عامل  ذي ميدد الأصبعا الرمحن فافهم فإنك إذا علمت ما ذكرناه علمت من هو قلب الوجو
ورة ذه الصهعته صورته اليت هو هلا قلب وأجزاؤها كلها وإنه هو قلب اجلمع وهو ما مج

لعامل كان تقليب ا  َّ اك يق ىق يف ىف ُّٱالوجودية من احلقائق الظاهرة والباطنة فلما كان اهلل 
ال حط على مل قالذي هو صورة هذا القالب من حال إىل حال مع األنفاس فال يثبت العا

مانني ال احدة زلة وواحدة زمانا فردا ألن اهلل خالق على الدوام ولو بقي العامل على حا
هل فسبحان من أعطى أ [15ق:] َّ هل مل خل حل جل ُّٱبالغىن عن اهلل ولكن الناس  تصف

 هو الدهر ن واهلل شأالكشف والوجود التنزه يف تقليب األحوال واملشاهدة ملن هو كل يوم يف
ملعلومات او أحد ن وهفال فراغ حلكم هذا الدهر يف العامل األكرب واألصغر الذي هو اإلنسا

ي هو صورة  األكرب الذالعامل ثاينثري فاملعلوم األول لنا اإلنسان واملعلوم الاألربعة اليت هلا التأ
مل صاحب  الكاه إالظاهر العامل اإلنساين واإلنسان الذي هو قلب هذه الصورة وال أريد ب

دوث وما  القدم واحلحلكم يفا ااملرتبة وهو املعلوم الثالث واملعلوم الرابع حقيقة احلقائق اليت هل
 خامس له أثر سوى ما ذكرناه. مث معلوم

ذى اطة األا إمويتشعب من هذا املنزل شعب االميان وذلك بضع وسبعون شعبة أدناه
ه االميان ومن ل منزلملنزاعن الطريق وأرفعها قول ال إله إال اهلل وما بينهما من الشعب وهذا 

 .هليةظهر االميان يف قلب املؤمن واخلاص به االسم املؤمن من األمساء اإل



340 
 

 
َ
ئ ل
ُ
ابه لي فأجأعد ع السائل بأمر فقال له مل أفهمه [فأجاب]اجلنيد عن التوحيد أس

ل أمله علي مر فقااأل بأمر آخر فقال السائل مل أفهمه فأجابه بأمر آخر مث قال له هكذا هو
لمي فمن  ال عاهلل فقال إن كنت أجريه فأنا أمليه يقول إين ال أنطق عن هوى بل ذلك علم

قانون  ىري علال جيحتقق به علم أهل اهلل وأنه ال يدخل حتت فصول منحصرة وعلم القرآن و
فلك  ألجساماامل منطقي وال حيكم عليه ميزان فإنه ميزان كل ميزان فلهذا املنزل من ع
لك فذي هو س الالشمس من األفالك فسبعة فوقه منها ثالث مساوات وفلك املنزل واألطل

اوات الث مسثبعة سو هناية عامل األجسام وحتته أيضا الربوج والكرسي والعرش احمليط وه
ربعة فصول وهي أ لسنةوكرات األثري واهلواء واملاء واألرض وبقطعها يف الفلك تظهر فصول ا

بعة قد طلس مراأل لوجود التربيع الذي ذكرناه فإن الربوج اليت هي التقديرات يف الفلك
لطبيعية اية واألربعة اإلهل ربعةئية ومائية حلكم األجعلها اهلل على أربع مراتب نارية وترابية وهوا

كة ل حركولكل فصل ثالثة أحكام حكمان للطرفني وحكم للوسط وبينهما أحكام يف 
تزجا من جهتنا مم لثانيةاماء ودقيقة وثانية وثالثة إىل ما ال يتناهى التقسيم فيها وجعل جنم الس

ا ني ملك وبشر ومهبالعاملني فإنه ظهر ألنه ممتزج من  وهو الكاتب وهلذا أسكنه عيسى 
ما لنوع كذا اهجربيل ومرمي فهو روح عن روح وبشر عن بشر ومل جيعل ذلك يف غريه من 

 حصل لهك ليمل جيعل شيئا من اجلواري اخلنس على صورة الكاتب فهو السادس من هنا
 ثاين هو الباءوهو الثاين من جهتنا ألن ال [7اجملادلة:] َّ  ىي مي خي حي جي ُّٱشرف رتبة قوله 

لذي مل يزل هلية ااإل وهو املبدع األول بفتح الدال الظاهر عن اإلنسان الذي هو ظل الصورة
عدد وأول بد ليس لواحفذلك هو األول ال أولية احلق ألن أولية احلق ال تقبل الثاين فإن ا

 العدد االثنان فظهر يف السنة االمتزاج بظهور الفصول.
أنه هو الدهر ذكر لنا سبحانه أن له أياما من كونه دهرا وهي  واعلم أن اهلل ملا أعلمنا

أيام اهلل فعني هذه األيام أحكام أمسائه تعاىل يف العامل فلكل اسم أيام وهي زمان حكم ذلك 
االسم والكل أيام اهلل وتفاصيل الدهر باحلكم يف العامل وهذه األيام تتواجل ويدخل بعضها يف 

ما نراه يف العامل من اختالف األحكام يف الزمان الواحد بعض ويغشى بعضها بعضا وهو 
فذلك لتواجلها وغشياهنا وتقليبها وتكررها وهلذه األيام اإلهلية ليل وهنار فليلها غيب وهو ما 
غاب عنا منها وهو عني حكمها يف األرواح العلوية الكائنة فوق الطبيعة واألرواح املهيمة 

األجسام الطبيعية إىل آخر جسم عنصري وهي ما حتت وهنارها شهادة وهو عني حكمها يف 
الطبيعة وسدفة هذا اليوم عني حكم هذه األيام يف األرواح املسخرة اليت حتت الطبيعة وهم 
عمار السموات واألرض وما بينهما وهم الصافون والتالون واملسبحون وهم على مقامات 

ت والنازعات والناشطات واملدبرات معلومة فمنهم الزاجرات واملرسالت واملقسمات واملنقيا
وغري ذلك مثل السائحني والعارجني والكاتبني والراقبني كل هؤالء حتت حكم أيام اهلل من 
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حيث سدف هذه األيام فعن غشيان هنار هذه األيام ليلها وجدت األرواح اليت فوق الطبيعة 
وعن تواجل ليلها  وعن غشيان ليل هذه األيام هنارها وجدت األجسام اليت دون الطبيعة

بنهارها فليس بنهار خالص حلكم الليل ومشاركته وليس بليل خالص حلكم النهار ومشاركته 
 وهذا احلال هلذه األيام تسمى سدفا وجد عن هذا التواجل األرواح اليت دون الطبيعة.

قسام فهو الثة أها ثوملا قسم اهلل أيامه هذه األقسام جعل ليلها ثالثة أقسام وهنار
ة بيعية املدبراح الطألروانه ينزل لعباده يف الثلث األخري من ليل أيامه وهو جتليه فيه لسبح

فيه  يتجلى ألولالألجسام العنصرية والثلث الوسط يتجلى فيه لألرواح املسخرة والثلث 
امل األجسام عم إىل ل قسكلألرواح املهيمنة وقسم هنار هذه األيام إىل ثالثة أقسام يتجلى يف 

ليت ال الطيفة م الما هي مسبحة حبمد اهلل دائما ففي الثلث األول يتجلى لألجسا من أجل
ى  يتجلألخرياتدركها األبصار ويف الثلث الوسط يتجلى لألجسام الشفافة ويف الثلث 

ح البد أن املسب فإن لألجسام الكثيفة ولوال هذا التجلي ما صحت هلم املعرفة مبن يسبحونه
إمنا تكون خرب و  عنه واملعرفة باهلل ال يصح أن تكون عن فكر واليكون له معرفة مبن يسبح

عن معرفة  نه سبحلم أعن جتليه لكل مسبح فمنهم العامل بذلك ومنهم من ال يعلم ذلك وال يع
ه على لسبحون م مهلجتل وذلك ليس إال لبعض الثقلني وما عدا هذين فهم عارفون مبن جتلى 

ده ده فعنيشه صا فكل من ليس له قوة التوصيل ملاالشهود أجساما عموما وأرواحا خصو
ر إهلي فذلك عن أم إال العلم مبن جتلى له وكذلك من له قوة التوصيل غري أنه أمني ال يتكلم
مسعه وليس وشهده  مبا عنده العلم مبن جتلى له ومن علم إن عنده قوة التوصيل وهو منام ينم

لى رون له إذا جتاملنك وهم احلق يف جتليه أنه هو بأمني ينتظر أمر صاحب األمانة فإنه ال يعلمه
 م.هلم يف الدنيا واآلخرة جعلنا اهلل من األمناء العاملني مبن جتلى هل

لشمس اليت فما ا وهبافإن قلت فالليل والنهار يف اليوم ما حيدثه إال طلوع الشمس وغر
  هئ مئ ُّٱ كر أنهذي ذأظهرت الليل والنهار يف أيام اهلل املسمى دهرا قلنا امسه النور ال

 ذكرنا ى الذيفله الطلوع والغروب علينا من خلف حجاب اإلنسان املثل [35النور:] َّ حبجب
ده يف قوله ني وجوبت عأنه ظله املخلوق على صورته األزيل احلكم الذي نفى عنه املثلية وأث

ن ن مهو الباطبكاف الصفة فيسمى ليله باطنا وهناره ظاهرا ف [11الشورى:]َّمه جه ين ُّٱ
يكون لنور فذا احيث ليله وهو الظاهر من حيث نوره وذلك املثل اإلنساين مييز طلوع ه

 .عاملالنهار وغروب هذا النور فيكون الليل وهو حكم الظاهر والباطن يف ال
وقد قررنا أنه لكل اسم يف العامل حكم قبل هذا فالدهر من حيث عينه يوم واحد ال 

خذته األمساء اإلهلية عينت بأحكامها يف هذا اليوم األزيل يتعدد وال ليل له وال هنار فإذا أ
األبدي الذي هو عني لدهر األيام اإلهلية اليت أمر املذكر أن يذكرنا هبا لنعرفها من أيام الزمان 
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وأنه إذا أخذ االسم النور يف وجود الظل املثلى املنزه ويف طلوعه على من فيه من العامل مسي 
ثل ذلك الطلوع إىل وقت غروبه عنهم هنارا ومن وقت غروبه عنهم العامل الذي يف هذا امل

مسوه ليال وذلك النور غري غائب عن ذلك الظل كما إن الشمس غري غائبة عن األرض يف 
طلوعها وغروهبا وإمنا تطلع وتغيب عن العامل الذي فيها والظالم احلادث يف األرض إمنا هو 

ى احلقيقة ظل يسمونه ظالما والذين يسمونه ظالما ظالل اتصاالت ما فيها من العامل فهو عل
 ييه من الكثافة وهي يف املثل الظلممن ليس له هذا الكشف جيعل ذلك ظل األرض ملا هي عل

 اإلهلي ظل أعيان عمرته ال غري فاعلم ذلك.
النهار والليل وطلس مث جعل اهلل هذه األيام املعلومة عندنا اليت أحدثتها حركة األ

 لألمساء فهي ة اليتهليتهما حركة القلب أعين الشمس ليقدر هبا أحكام األيام اإلاللذين أحدث
 من خن حن جن يم  ىم مم ُّٱكاملوازين هلا يعرف هبا مقادير تلك األيام فقال 

بعد  ج لكفإذا ضربت ثالمثائة يوم وستني يوما يف ألف سنة فما خر [47احلج:]َّىن
ما آخر السم دهر يو الب فينقضي مث ينشئ يفالضرب من العدد فهو أيام التقدير اليت ليوم الر

 [4:]املعارج َّ مض خض حض ُّٱآخر غري اسم الرب وكذلك يضرب ثالمثائة يوم وستني يوما يف 
من  [3ارج:]املع َّ جخ مح ُّٱفما خرج لك بعد الضرب من األيام فهو أيام التقدير اليت ليوم 

لذي لذي غري ا آخر آخر السماألمساء اإلهلية فإذا انقضى ذلك اليوم أنشأ يف الدهر يوما 
لرب ويوم ذي يوم ا ومنياملعارج هكذا األمر دائما فلكل اسم إهلي يوم وإمنا ذكرنا هذين الي

مل يرد إال  ا وماكارمهاملعارج لكوهنما جاءا يف كتاب اهلل فال يقدر املؤمنون بذلك على إن
مما يعلم  م إهلين اسما معلى ألسنتنا فلهم حكم اإلنكار يف ذلك بل األمر كما ذكرناه أنه 

 مس هث مث هت ُّٱ م اهللوجيهل إال وله يوم يف الدهر وتلك أيام اهلل والكل على احلقيقة أيا
 .[187األعراف:] َّ هس

فإذا نزلنا من األمساء اإلهلية إىل يوم العقل األول قسمه حكمه يف النفس الكلية إىل ليل 
حني يقبل على ربه باالستفادة وهناره وهنار فليل هذا اليوم عند النفس أعراض العقل عنها 

عند هذه النفس حني يقبل عليها باإلفادة فهو يومها وجعل اهلل من هذا احلكم يف النفس 
قوتني قوة علمية وهي ليلها يف العامل الذي دوهنا وقوة عملية وهي النهار يف العامل الذي دوهنا 

فهذا احلكم يف النفس يوم ال هنار وهو املسمى غيبا وشهادة وحرفا ومعىن ومعقوال وحمسوسا 
فيه وال ليل وهو يف العامل هنار وليل وكذلك يوم اهليوىل الكل ليلها جوهرها وهنارها صورهتا 
وهي يف نفسها يوم ال ليل فيه وال هنار ومشس كل ليل وهناره هو املعىن املظهر هلذا احلكم 

لك الربوج تعني يف حركته اليوم وعني الذي به ينسب إىل هذا اليوم ليل وهنار فإذا نزلنا إىل ف
ذلك الكرسي الذي تقطع فيه فتعيينه من فوق ألنه مل يكن ظهر يف جوفه بعد ما تعني به 
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حركته مستوفاة فهو يوم ال هنار له وال ليل وال مقدار أيام من جهة مقعره وهو متماثل 
 األجزاء ما هو متماثل األحكام.

تعيني األحكام بتعيني املقادير املسماة بروجا  وملا كان الكرسي هو الذي أظهر فيه
وجعل لكل مقدار فيها ملكا معينا تعينت املقادير بتلك األحكام اليت وليها ذلك امللك املعني 
فإذا دار دورة واحدة مسيت من جهة الكرسي يوما وكانت الكلمة يف العرش واحدة مثل 

يف فالة من األرض انقسمت يف حكم اليوم فلما وجد الكرسي حتت العرش كحلقة ملقاة 
الكرسي تلك الكلمة الواحدة اليت هي يوم العرش فكانت قسمتها بالقدمني اللتني تدلتا إىل 
هذا الكرسي ومها قدم الرب وقدم اجلبار فكانتا أعين هاتني القدمني ليوم العرش كالنهار 

دة مث إن اهلل أوجد فلك والليل اللذين قسما اليوم ويوم العرش أحدية كلمته ألن أمر اهلل واح
الكواكب الثابتة اليت ميزهتا مقادير الربوج ولكل كوكب منها قطع يف فلك الربوج فإذا قطعه 
الكوكب كله كان يوما واحدا من أيام ذلك الكوكب مدة قطعه وهو يقطع درجة من 

نة وما ثالمثائة وستني درجة يف مائة سنة مما نعده من سنينا مث أوجد بني هذين الفلكني اجل
فيها ومن العامل ما ال حيصي عددهم إال اهلل ومن فلك الربوج إىل آخر العامل اجلسمي ظهر 
حكم الربوج اهلوائية والنارية واملائية والترابية يف الفضاء الذي بني كل فلك وفلك وال يعلم 

ها ذلك إال باملشاهدة والذين ال علم هلم بذلك يقولون إن األفالك حتت مقعر كل فلك من
سطح الذي حتته وال علم هلم بأن بينهم فضاء فيه حكم الطبيعة كما هي يف العناصر سواء 
غري أهنا خمتلفة احلكم حبسب القوابل مث أوجد األركان األربعة على حكم ما هي عليه الربوج 
اليت يف الفلك األطلس لكل ركن طرفان وواسطة للثالثة الوجوه اليت يف الربوج فلألثري حكم 

ل واألسد والقوس فالقوس واألسد للطرفني واحلمل للوسط وللتراب الثور والسنبلة احلم
واجلدي فاجلدي والسنبلة للطرفني والثور للوسط وللهواء اجلوزاء وامليزان والدايل فامليزان 
واجلوزاء للطرفني والدايل للوسط وللماء السرطان والعقرب واحلوت فاحلوت للوسط 

ني وإمنا رتبناها هذا الترتيب ألن وجود الزمان والعامل الذي حيتوي والعقرب والسرطان للطرف
عليه الفلك األطلس كان بطالع امليزان وقد انتهت الدورة باحلكم إليه من أول مبعث رسول 

وحنن اليوم يف سلطانه وهلذا كان العلم والعدل يف هذه األمة والكشف أكثر وأمت مما  اهلل 
ما مضى األمر استحكم سلطانه وعظم الكشف حىت يظهر  كان يف غريها من األمم وكل

ذلك يف العام واخلاص فتكلم الرجل عذبة سوطه ويكلم الرجل فخذه مبا فعل أهله وقال 
. وملا خلق اهلل األركان خلق منها "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه اهلل" :رسول اهلل 

بأن خلق  [12]فصلت: َّيم ىم مم خم حم ٱُّدخانا فتق فيه سبع مساوات ساكنة غري متحركة 
هلا أفالكا وجعلها حمال لسباحات اجلواري الكنس اخلنس وخلق فيها عمارا يعمروهنا من 
املالئكة وجعل هلا أبوابا تغلق وتفتح لنزول املالئكة وعروجها وأسكنها أرواح من شاء من 
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فلك الكواكب سدرة  أنبيائه وعباده وخلق يف الفضاء الذي بني سطح السماء السابعة ومقعر
املنتهى اليت غشاها من نور اهلل ما غشى وخلق على سطح هذه السماء البيت الضراح وقد 
تقدم ذكره وذكر املالئكة اليت تدخله يف كل يوم وخيرج من أصل هذه السدرة أربعة أهنار 

والفرات متشي إىل اجلنة فإذا انتهت إىل اجلنة أخرج اهلل منها على دار اجلالل هنرين النيل 
اللذين عندنا يف األرض فأما النيل فظهر من جبل القمر وأما الفرات فظهر من أرزن الروم 
وأثر فيهما مزاج األرض فتغري طعمهما عما كان عليه يف اجلنة فإذا كان يف القيامة عادا إىل 

 اجلنة وكذلك يعود سيحون وجيحون.
خان ومعىن الدخان أنه أصل هلا وملا فتق اهلل هذه السموات بعد ما كانت رتقا يف الد

أي أصله وهو حلم ودم  [59]آل عمران: َّ هب مب خب ُّٱوهي اليوم مساوات كما إن آدم 
وأحدث اهلل الليل والنهار خبلق  [8]السجدة: َّ حج مث هت ُّٱوعروق وأعصاب كما خلقنا 

ليل الشمس وطلوعها وغروهبا يف األرض فأما السموات فنور ليس فيها ليل وال هنار وخمرج ال
من كرة األرض اليت غرب عنها الشمس خمروط الشكل كشكل نور السراج كما تبصره 
خيرج من رأس الفتيلة فيشعل اهلواء خمروط الشكل إىل أن ينتهي إىل أمد قوة اشتعاله وينقطع 
ويبقى اهلواء الذي فوقه حمترقا غري مشتعل قوى احلرارة وملا سبحت هذه األجنم يف أفالكها 

كوكب يوما من أيام حركة فلك الربوج مسي تلك األيام زمانا يعد به حركة  جعل اهلل لكل
الفلك كما جعل حركة فلك الربوج أياما كل حركة يوم يعد به مدة الزمان املتوهم الذي 
يتوهم وال يعلم وال يدرك وهو الدهر الذي هنينا عن سبه وقال الناهي إن اهلل هو الدهر فجعله 

مساء احلسىن جل وتعاىل فعني لكل يوم ليال وهنارا وفرق بني كل ليلة امسا من أمسائه فله األ
وهنارها حبكم الكواكب الذي هو لليوم الذي ظهر فيه الليل أو النهار فينظر ملن هي أول 
ساعة من النهار من اجلواري فهو حاكم ذلك النهار ويطلب يف الليايل فالليلة اليت حكم يف 

ي حكم يف أول ساعة من النهار فتلك الليلة ليلة ذلك أول ساعة منها ذلك الكوكب الذ
النهار وباحلساب تعرف ذلك وفتق األرض سبعا جعل لكل أرض قبوال لنظر كوكب من 
اجلواري إليه وقد ذكرنا ذلك كله فيما تقدم وجعل لكل كوكب قطعا يف فلك الربوج فإذا 

حركات هذه األفالك  انتهى قطعه فذلك يوم واحد له هو يومه الذي أحدثه قطعه وجعل
واألركان يف الوسط ال من الوسط وال إىل الوسط وجعل حركة عمارها إىل الوسط ومن 
الوسط وحتدث األشياء عند هذه احلركات يف عامل اخللق واألمر ويف اجلناب األقدس وهي 
آثار حمسوسة ومعقولة حيكم هبا دليل الشرع والعقل وهي آثار أحوال كنزول احلق إىل 

الدنيا وأعمال وأقوال كإجابة احلق من دعاه وخلق املالئكة من أعمال بىن آدم  السماء
الظاهرة والباطنة وغرس اجلنة من أعمال أهلها من بىن آدم ويوم شرع حممد إن كمل ليله 
وهناره فهو من أيام الرب وإن مل يكمل وانقطع يف أية ساعة انقطع فيها فذلك مقداره وهو 
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صر ألن اخلاذل والناصر ليس ليومهما مقدار معلوم عندنا بل ميزانه من االسم اخلاذل والنا
عند اهلل ال يعلمه إال هو وحكمهما يف كل إنسان بقدر عمر ذلك اإلنسان وقدرمها يف هذه 

فإن نظرت إليه كمل  األمة بقدر بقائها يف الدار الدنيا وذلك حبسب نظرها إىل نبيها حممد 
ما انقضى من مدة يوم الرب ويرجع احلكم السم آخر له هلا يوم الرب وإن أعرضت فلها 

عند اهلل يوم موقت ال يعلمه إال هو ويوم هذه األمة متصل بيوم اآلخرة ليس بينهما إال ليل 
الربزخ خاصة ويف فجر هذه الليلة تكون نفخة البعث ويف طلوع مشس يومه يكون إتيان احلق 

احلكم فتعمر الداران بأهلهما وذلك يوم  للفصل والقضاء ويف قدر ركعيت اإلشراق ينقضي
السبت فيكون هناره أبديا ألهل اجلنان ويكون ليله أبديا ألهل جهنم فإذا انقضت مدة اآلالم 

يف حق قوم وأقل من ذلك يف حق قوم  [4]املعارج: َّ مض خض حض ُّٱيف جهنم وهو يوم من 
آلالم فراحتهم ارتفاع وشفعت التسعة عشر ملكا يف أهل جهنم للرمحة اليت سبقت ارتفعت ا
 اآلالم ال وجود النعيم فافهم وهذا القدر هو نعيم أهل جهنم إن علمت.
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يف معرفة منزل اشرتاك النفوس واألرواح يف الصفات وهو من 

 حضرة الغرية احملمدية من االسم الودود

أإ أالوكووووووووووووووجأالأ  طووووووووووووو أو اطووووووووووووو  

أ ولكووووووووووو أطووووووووووو ه أنالووووووووووو   أ    ووووووووووو 

أنوووووووووو ألووووووووو أ لووووووووو أك لووووووووو أ  ف  ووووووووو 

أدأنلوووووو أ لوووووو أالطوووووونا أ ووووووو الكووووووجألوووووو

أهوووو  أ وووو أكخوووو أونطوووو أ  لوووودأنخووووذ 

أ

أ وووووواأوفوووووو  ألوووووو أ وووووودأالكوووووون أ حن وووووو أ

أ وووووووو ن أ ووووووودأكوووووووجأحووووووو جأ  ووووووو أو  

أ ووووووو  ل أإذاأروووووووو أ  ووووووو أوووووووو أ     ووووووو 

أ  ووووووووووووو  أخ لف ووووووووووووو أالهووووووووووووو أك   ووووووووووووو ك

أ  ووووووووو حأ  ووووووووو  أ ف ووووووووو  أنر ووووووووو  

أ

ن شاء وخاطبه
َ
 ملا فتح اهلل باب الرمحتني أوقف م

عباده  حلق منقف ا وبان الصبح هبما الذي عينني أووملا فتح اهلل باب الرمحتني :وصل
به  ن اتقيته كنتلته وإ جهمن شاء بني يديه وخاطبه خمربا مبا له وعليه وقال له إن مل تتق اهلل

ين م الضدن حكأجهل والبد لك من إحدى اخلصلتني فلهذا خلقت لك الغفلة حىت تتعرى ع
 قيل له مثنسيان وال اشكر اهلل على الغفلةوالنسيان ألنه بدون الغفلة يظهر حكم أحدمها ف

ن هو على م لسترااحذر من أهل الستور إن يستدرجوك إليها فإهنم أهل خداع ومكر أيكون 
أيت فلو ر فما استتر عنك إال بك فأنت عني ستره عليك  َّ ىن من ُّٱمنك أقرب من 

ذر حته كما راحذباطنك رأيته وكذلك ذو الوجهني فإن له وجها معك ووجها معه فيحريك ف
يك إىل ف دعوكياحلجاب فهم جعلوا أنفسهم حجابا ما أنا اختذهتم حجبة فإذا رأيت من 
ال من إحلكيم  بافأولئك حجيت فاصغ إليهم فإهنم نصحوك وصدقوك مث قيل له مل يتسم اهلل

عظم أأنت فأجلك وتسمى بالعليم من أجلك ومن أجله فقد خصك بأمر ليس له وهو لك 
له هو كماوونك ت منه ألنه كل ما له لك فيه اشتراك فما اختص بشيء دإحاطة يف الصفا

ه فما نبغي لال يالذي ينبغي له واختصصت أنت بأمر ليس له وهو كمالك الذي ينبغي لك و
مى ن اهلل ما تسرب فإن اخلعمث إال كمال يف كمال مث قيل له اتبع اخلرب وال تتبع النظر املعرى 

 مث قيل له ه وكياللكون ته اعتمد عليه تعاىل يف وكالتك واحذر أن باخلبري إال هلذا مث قيل ل
 أنت قلب العامل وهو قلبك فشرفك به وشرف العامل بك.

مث قيل له ال جتهل من أنت له وهو لك مثل من أنت منه وما هو منك كما ال جتعل 
ل وقلت من هو منك من أنت منه وأجر مع احلقائق على ما هي عليه يف أنفسها فإن مل تفع
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خالف هذا تكذبك مشاهدة احلقائق فتكون من الكاذبني وهذا هو قول الزور ألنه قول مال 
بصاحبه عن احلق الذي هو األمر عليه وزال عن العدل مث قيل له ليكن مشهودك ما تقصده 
حىت تعرف ما تقصد فإن اجتهدت وأخطأت بعد االجتهاد فال بأس عليك وأنت غري مؤاخذ 

نفسا إال ما أتاها فقد وفت بقسمها الذي أعطاها اهلل فهو الذي ستر ما ستر  فإن اهلل ما كلف
حلكمه وكشف ما كشف حلكمه رمحة بعباده مث قيل له احلق أوىل بعباده املضافني إليه 
املميزين من غريهم وهم الذين مل يزالوا عباده يف حالة االضطرار واالختيار من نفوسهم وما 

ذه املثابة فلكل عامل حظ معلوم من اهلل ال يتعدى قسمه مث قيل له هو مع من مل يضف إليه هب
إذا بذلت معروفا فال تبذله إال ملعروف وأنت تعرف من هو املعروف فإن للمعروف أهال ال 
يعلمهم إال اهلل ومن أعلمه اهلل مث قيل له قد علمت إن هلل ميثاقني وأنك مطلوب هبما فإن 

ن أنت وارث فإن ورثت اجلميع تعني عليك العمل مبيثاق اجلميع العلماء ورثة األنبياء فانظر مل
وإن كنت وارثا ملعني فأنت ملن ورثته مث قيل له أصدق وال تأمن مث قيل له إن ذكرت النعم 
كنت هلا وكنت عبد نعمة وإن ذكرت اهلل كنت له وكنت عبد اهلل وإن ذكرت األمرين 

وقت فإن مل تناد بعبد املنعم فاعلم إنك عبد كنت عبد املنعم وعبد اهلل فأنت أنت حكيم ال
املنعم خاصة فاجعل بالك إذا نوديت من سرك بأي اسم تنادي من أمساء إضافة العبودية إليه 

 فكن منه على حذر.
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يف معرفة منزل ثالثة أسرار طلسمية حكمية تشري إىل معرفة 

 منزل السبب وأداء حقه وهو من احلضرة احملمدية

أ أك ووووو أ ووووور يأهووووودروووووجأل وووووو  أكهووووودأإ

أك طوووووووووووووودأه هوووووووووووووودأالأه لنالوووووووووووووو   أنال

أو ووووودأ  هووووو أنو ووووودأاط نحاووووو أخلفووووود

أنك ووووووووو أ   طووووووووو دأوووووووووو أالأ   طوووووووووه د

أنالولوووووجأ ووووو أ ك ووووو أاأل ووووويأ ووووو أطوووووك  

ألووووووو أ  لوووووو أالوووووووذ أالأاوووووود أ اوووووووه  

أووووووو ألوووووودأكروووووونجأهوووووور أالحوووووو أ  له وووووود

أاأل ووووووووويأ  له ووووووووو أهووووووووور أ فووووووووون أه ووووووووو 

أروووووو أحوووووو  أ  وووووو أنإ ح اوووووودأ ازو وووووود

ألوووووووجالأذا أك طووووووو أحكووووووو  أوووووووو أهووووووو  أوأ

أ

أ وووووووووو  أك طوووووووووودأه هوووووووووودأالأهراووووووووووك لدأ

أه أل ووووووووجأإ أن وووووووون أالولووووووووجأكولوووووووو لد

أ ك وووووووو أك طوووووووودأه لو  وووووووودأنه لحوووووووو ج

أنالأ   طوووووووووه أاووووووووود أوووووووووو أكحووووووووونالد

أنال فوووووووووجأ و  ووووووووو أ  لحووووووووو جأك لحووووووووو ج

أطوووووونا أكخ   وووووو أ  وووووواأ لوووووو أهوووووو لد

أنلطوووووووو أك   وووووووو أووووووووو لدأهوووووووو أووووووووو لد

أنلووووووو يأ ووووووور يأ ن أالووووووو ن أه ل ووووووو لد

أنلطوووووووووووووووو أك وووووووووووووووو   أإالأه ووووووووووووووووو لد

أك وووووووو لدل   وووووو أووووووو أ لوووووون أكنأووووووو أ

أ

اعلم أيدك اهلل بروح منه أن اهلل ملا خلق النفس الناطقة املدبرة هلذا اهليكل املسمى 
إنسانا سلط عليه يف هذا املزاج اخلاص هبذه النشأة الدنيوية ثالثة أشياء جعلها من لوازم نشأته 

فيزوالن يف نشأة النفس النباتية والنفس الشهوانية والنفس الغضبية فأما النفس النباتية والغضبية 
أهل السعادة يف اجلنان وال يبقى يف تلك النشأة إال النفس الشهوانية فهي الزمة للنشأتني وهبا 
تكون اللذة ألهل النعيم وأما النفس النباتية فهي اليت تطلب الغذاء لتجرب به ما نقص منه 

عرب عنه باألكل فينمي به اجلسم فال ينفك يتغذى دائما فأما من خارج جيلب إليها وهو امل
وإما من حيث شاء اهلل من غري تعيني وهلا أربعة وزعة اجلاذب واملاسك واهلاضم والدافع فأما 
اجلاذب فحكمه أن ينقل الغذاء من مكان إىل مكان فينقله من الفم إىل املعدة ومن املعدة إىل 

لى أجزاء البدن ما الكبد ومن الكبد إىل القلب وإىل سائر العروق وأجزاء البدن فإنه املقسم ع
حيتاج إليه مما يكون به قواها ويساعده الدافع فإنه يدفع به عن مكانه إذا رآه قد استوىف حقه 
من ذلك املكان وما بقي له فيه شغل ودفع به حىت ال يزاحم غريه إذا ورد فهو يساعد 

ا رأى أنه اجلاذب وأما املاسك فهو الذي ميسكه يف كل مكان حىت بأخذ التدبري فيه حقه فإذ
وىف حقه ترك يده عنه فتواله الدافع واجلاذب وأما اهلاضم فهو الذي يغري صورة الغذاء 
ويكسوه صورة أخرى حىت يكون على غري الصورة اليت كان عليها فإنه كان على صورة 
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حسنة وذا رائحة طيبة فلما حصل بيده وغري صورة شكله وكساه صورة متغرية لريح مبددة 
ي هاضما من االهتضام ولكن وجود احلكمة يف هذا االهتضام فإنه لوال اهلضم النظم وهلذا مس

ما وجد املقصود الذي قصده الغاذي بالغذاء فظاهر األمر فساد وباطنه صالح وال يزال هذا 
اهلاضم بنقله من صورة إىل صورة واملاسك ميسك عليه بقاءه حىت يدبر فيه ما يعطيه علمه 

حبسب ذلك املوطن تركاه وأخذه اجلاذب والدافع فإذا أنزاله  وما وكل به فإذا استوفياه
ونقاله إىل املكان اآلخر رداه إىل املاسك وإىل اهلاضم فيفعالن فيه مثل ما فعاله يف املكان 
الذي قبله ويفتح فيه صورا خمتلفة فيأخذه اجلاذب والدافع فيسلكان بتلك الصور طرقا معينة 

إبقاء هذه النشأة الطبيعية ولوال هؤالء الوزعة ما متكنت النفس  ال يتعدياهنا ما دام يريد اهلل
النباتية من مطلوهبا فإذا أراد اهلل هالك هذه النشأة الطبيعية طلبت النفس النباتية مساعدة 
الشهوة هلا حىت تنبعث النفس املدبرة جللب ما تشتهي فلم تفعل وأضعفها اهلل باستيالء سلطان 

ت كما يضعف السراج يف نور الشمس فيبقى ال حكم له فتبقى احلرارة على حملها فضعف
النفس النباتية حبقيقتها تقول لوزعتها البد يل من شيء أتغذى به فتتغذى بأخالط البدن وما 
بقي فيه من الفضول ووزعتها قد ضعفوا أيضا مثلها فال تزال النشأة يف نقص متزايد والدافع 

أن ميوت اإلنسان ولوال هذا التدبري هبذه اآلالت  يقوى واجلاذب يضعف وكذلك املاسك إىل
هلذه النشأة ما مسعت أذن وال نظر بصر وال كان حكم لشيء من هذه القوي احلسية 
واملعنوية وأما النفس الشهوانية فسلطاهنا يف هذا اهليكل طلب ما حيسن عندها وال تعرف هل 

ا سائر احليوان فال يتناول الغذاء إال يضرها ذلك أو ينفعها وهذا ليس إال يف نشأة اإلنسان وأم
باإلرادة ال بالشهوة ليدفع عن نفسه أمل اجلوع واحلاجة فال يقصد إال ملا له فيه املنفعة ويبقى 
حكم الشهوة يف احليوان يف االستكثار من الغذاء فمنه يدخل عليه اخللل واإلنسان يدخل عليه 

ومن تناوله ما ال ينفعه أصال مما يطلبه الشهوة اخللل كذلك من االستكثار مما ينفع القليل منه 
ويتضرر به املزاج فهذا الفارق بني اإلنسان واحليوان يف تناول الغذاء فالنفس الشهوانية للنفس 

 النباتية كما قيل يف ذلك:
أإذاأاوووووووووو ح أالووووووووو    أله ووووووووو أ كاوووووووووو 

أ

ألوووووو أ وووووو أ وووووو نأ وووووودأل وووووو  أ وووووو   أ

أ

عدة هلا على الغذاء وتناوله وهي العدوة فلها الصداقة مع النفس النباتية ألهنا املسا
حيث تدخل عليها من األغذية ما يضرها وال ينفعها فمساعدهتا للنفس النباتية إمنا هو 
بالعرض ال بالذات فهي العدو الالزم الذي ال ميكن مفارقته وال يؤمن شره وأما النفس 

ى سائر احليوان مبا أعطيت الغضبية وهي السبعية فهي اليت تطلب القهر ملا رأت من تفوقها عل
من القوي والتمكن من التصرف وأبصرت العامل مسخرا لنشأهتا وملدبرها ورأت أن يف 
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الوجود عوارض تعرض اتفاقية أو ألسباب تظهر مينعها ذلك كله من وصوهلا إىل أغراضها 
فتغضب لعدم حصول الغرض فإن كان هلا سلطان قوي مساعد من مهة فعالة أو آمرة من 

منه وال تعرف ميزان  االنتقامهلا هبا إمضاء غضبها يف املغضوب عليه أهلكته وأظهرت  خارج
الظلم والعدل يف ذلك االنتقام والقهر ألن ذلك ما هو هلا وإمنا ذلك للعقل وناموس الوقت 

 ولذا أخطأ الشاعر الذي قال:
أال لووووو أوووووو أاووووو  أال وووووونيأ ووووو  أ  ووووو 

أ

أالأ  لوووووووووووووووووو أ أذاأ ووووووووووووووووووو أ ل لوووووووووووووووووو  

أ

عي فمنه  الشره إالبدال من الظلم لقال الصحيح فإن الظلم ال يأيت ب فلو قال القهر
حيمد  وهلذا ينيةديعرف فليس للنفس إال القهر محية جاهلية فإن صادفت احلق كانت محية 

 حلق الذي رتباحلكيم ابري الغضب هلل ويف اهلل ويذم الغضب لغري اهلل ويف غري اهلل وهذا من تد
يات من هل اآلائر أشيء خلقه ليكون آية له ألويل األلباب ولساألمور مراتبها وأعطى كل 

 مل يك ىك مك ُّٱالذي  عزيزالعامل إذ كانوا خمتلفي املأخذ يف ذلك كما عددهم اهلل يف كتابه ال
وضم هذه اآليات كلها يف كتاب الوجود  [42فصلت:] َّ ين ىن نن من زنرن  مم ام يل ىل

من معاملة  حلق أواانب يف العامل من ج الذي ما فيه سوى البيان والرمحة ال غري فكل ما ظهر
رض ما ك العاو ذلهبعضه بعضا يناقض الرمحة فأمر عرضي يف الكتاب أبان عنه البيان حيث 

با فاهلل  عذاه اهللهو يف نفس هذا الكتاب فالكتاب رمحة كله من حيث ذاته وبيان فما جعل
 يرجع مثلكتاب ن اينه بياأكرم أن يعذب خلقه عذابا ال ينتهي األمر فيه إىل أجل ضمه وع

 .[218البقرة:]َّ خس حس جس مخُّٱاحلكم للرمحة هذا ما البد منه 
مث لتعلم إن اهلل أطلعين على حكم غريب يتعلق بالعامل اإلنساين وال أدري هل له تعلق 
مبا عدا اإلنسان من العامل أم ال ما أطلعين اهلل على ذلك وال ينبغي يل أن أقول عن اهلل ما ال 

 يعصمين وإياكم من ذلك وهذا احلكم يظهر يف العامل اإلنساين عند انقضاء كل ثالثة أعلم اهلل
آالف عام من أعوام الدنيا وهو عند اهلل يوم واحد ال أدري ألي اسم إهلي يرجع هذا اليوم 
ألين ما عرفت به غري إن احلق تعاىل قسمه يل ثالثة أثالث كل ثلث ألف سنة واأللف سنة 

م الرب هذا الذي أخربين به ريب وهذه املدة اليت هي ثالثة آالف سنة يوم واحد من أيا
حكمها يف اإلنسان حكم بدء وعود وحياة وموت كيف يشاء اهلل وحيث يشاء اهلل غري إن 
اهلل ملا رقم يل هذا األمر يف درجي كلمات وقفت عليها مشاهدة جعل كلمة بفضة وكلمة 

أحوال وأحكام تظهر يف اإلنسان يف اجلنة مبرور بذهب على هذه الصورة رقمها فعلمت أهنا 
هذه املدة املعينة وما أثروا هلل عندي خرب إهلي ورد على ما أثر هذا من اجلزع واخلوف املقلق 
فما سكن روعي إال كون الكلمات من ذهب وفضة الكلمة الذهبية إىل جانبها الكلمة 
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 وسكن عين ما كنت أجده من أمل هذا الفضية وملا فرغ هذا اإللقاء اإلهلي والتعريف الرباين
 التجلي يف هذه الصورة وسرى عين نظمت نظم إهلام ال نظم روية ما أذكره:

أل ووووووووووووو أحه ووووووووووووو أ ز ووووووووووووو أالأكطوووووووووووووو  

أإ أرلووووووو أ وووووووذاأ ووووووو  أالحووووووو أ ح ووووووو  

أك ووووووو أالطوووووووه جأإلووووووو أ  ووووووو أنك    ووووووو 

أكنأرلوووووو أ  وووووو  أ وووووو  أال وووووو  أ  لهوووووو 

أوووووووو أإ أ ك ووووووو أن ووووووون األطووووووو أك   ووووووو 

أنكوووو أروووو أحوووو  أ  وووو أنحوووو  أالكوووون أ وووود

أ وووووووذاأالوووووووذ أن ووووووواجأالحووووووو أكو  ووووووو 

أ ووووووونأالاوووووووو  أ ووووووونأالووووووو ا أ ووووووور  أك ووووووو 

أ

أن وووونأالحه وووو أالووووذ أحوووو  أالوووون  أ  وووو  

أكنأرلووووووو أ ووووووونأ كوووووووا ألطووووووو أك   ووووووو 

أ ووووووودأكوووووووجأحووووووو  أ ووووووو ا أوووووووو أ  ل ووووووو 

أنال وووووو  أحوووووو أنلكوووووو ألوووووو يأ حن وووووو 

أإالأالوووووووذ أك ووووووو أو  ووووووو أوووووووو أو    ووووووو 

أكذ وووووو  أروووووو أطووووووو  أووووووو أرنلوووووو أ  وووووو 

أ  ووووووووجألوووووووو أ وووووووونضأو وووووووو أ  اووووووووو  

أل ووووووووووووو أ  ووووووووووووو ال ووووووووووووو  أناحووووووووووووو  أنك

أ

 .ضمري أمرضه يعود على الكون 
 ول اهلل وت رسطع مبواعلم أن لنا من اهلل اإلهلام ال الوحي فإن سبيل الوحي قد انق

 خت حت جت هب مب ُّٱوقد كان الوحي قبله ومل جييء خرب إهلي أن بعده وحيا كما قال 
ق الصاد ويلنبومل يذكر وحيا بعده وإن مل يلزم هذا وقد جاء اخلرب ا [65الزمر:]َّ هت مت

إال منا أي  ال يؤمنا أنه  وقد كان ممن أوحي إليه قبل رسول اهلل  يف عيسى 
ي ما ليس خبرب إهل ام أنهإلهلبسنتنا فله الكشف إذا نزل واإلهلام كما هلذه األمة وال يتخيل يف ا

مللهم ان هذا يب عهو األمر كذلك بل هو خرب إهلي وإخبار من اهلل للعبد على يد ملك مغ
حى إليه دما يور عنقد يلهم من الوجه اخلاص فالرسول والنيب يشهد امللك ويراه رؤية بصو

يعطيه من  همه أون يلوغري الرسول حيس بأثره وال يراه رؤية بصر فيلهمه اهلل به ما شاء أ
سول والويل يه الرمع فالوجه اخلاص بارتفاع الوسائط وهو أجل اإللقاء وأشرفه وهو الذي جيت

يه فره ال واسطة ي أكثم إهلبع الرمحن للوجه اخلاص وملة امللك للوجه املشترك واإلهلاأيضا فأصا
مللهم فهو ا ويتههفالفاعل   َّ نئ ُّٱفمن عرفه عرف كيف يأخذه وحمله النفس قال تعاىل 

ويعمل به فهو إهلام  ليعلمه [8الشمس:] َّ يئ ُّٱليعلمه ال ليعمل به   َّ ىئ ُّٱال غريه 
لدس وا [10الشمس:]َّ نت مت زت رت ُّٱال علم له ولذلك قال  إعالم ال كما يظنه من

ريق فجمع ع التفموض إحلاق خفي بازدحام فاحلق العمل بالفجور بالعمل بالتقوى وما فرق يف
من  الشرع يزانبينهما يف العلم والعمل واألمر ليس كذلك وسبب جهله بذلك أنه رمى م

ه األمران لمبني  فجورلتقوى منهي عن اليده فلو مل يضع امليزان من يده لرأى أنه مأمور با
 معا.
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ن هذه ملوجود ايف  وملا أضاف اهلل الفجور هلا والتقوى علمنا أنه البد من وقوعهما
ملخالفة على ا قدمتأالنفس امللهمة وكان الفجور هلا ما انفجر هلا عن تأويل تأولته فما 

 ا كان الفجرنفس وملاألة اهلل بانتهاكا للحرمة اإلهلية وال يتمكن هلا ذلك وكان هذا من رمح
 يفتتقي  ا أيفجرين فجر كاذب وفجر صادق وهو الفجر املستطيل الكاذب أهلمها تقواه

مه عنها طري حكيلذي ااملستطري  لتأخرفجورها الفجر املستطيل ألنه يستطيل عليها باألولية 
من غري  وك فيهشكملافأهلمها يف فجورها الفجر املستطيل فتبني هلا هبذا االنفجار ما هو 

وهو املعىن  تقي بها تاملشكوك وتقواها وما تتقي به ما يضرها حكمه فيها فلوال ما مكنها مم
ت من الفرق ا متكنيل مالذي أهلمها لتتنبه النفس على استعماله فتفرق ما بني الشبهة والدل

م ما يراه بعضهكاء فحشبال بينهما فإن اهلل سبحانه كما مل يأمر بالفحشاء مل يلهم العبد العمل
  هئ  ُّٱه ثل قولمية ولو أهلمه العمل بالفحشاء ملا قامت احلجة هلل على العبد بل هذه اآل

  َّ خك حك ُّٱأي بينا له   َّ جك مق حق ُّٱأي الطريقني بينامها له فقال  [10البلد:]َّ جب
يقول  [3نسان:اال] َّ مك لك ُّٱفيعمل يف السبيل مبقتضاه إن كان هنيا انتهى وإن كان أمرا فعل 

س بعده حلق ليان ايستر على نفسه فيخادعون أنفسهم فإنه ما ضل أحد إال على علم فإن بي
له فتقوم  ض يقوملغر بيان وال فائدة للبيان إال حصول العلم مث يستره العامل به عن نفسه
ا ينبغي أن فجور من الاحلجة هلل عليه فاإلهلام إعالم إهلي فمن زكى نفسه بالتقوى فاتقى م

نه فقد متدخل  ه اللمنه وأخذ منه ما ينبغي أن يؤخذ منه ومن دس نفسه يف موضع قيل  يتقى
ن اهلل حدا فإا واخاب فمن أراد طريق العلم والسعادة فال يضع ميزان الشرع من يده نفس

لو وضع حوال فاأل بيده امليزان ال يضعه خيفض القسط ويرفعه وهو ما هو الوجود عليه من
 ه لفىن العامل دفعة واحدة عند هذا الوضع.احلق امليزان من يد
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يف معرفة منزل السبل املولدة وأرض العبادة واتساعها وقوله 

 [56العنكبوت:] َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱتعاىل 

أووووووووووووووووووووووووووووو أأل ضأ أناطوووووووووووووووووووووووووووو  

أو وووووووووووووووووووءأاألهوووووووووووووووووونا أو لفوووووووووووووووووو 

أن ووووووووووووووووو ن أ ووووووووووووووووو  أوطوووووووووووووووووك   

أوه ووووووووووووووووووو  أالطوووووووووووووووووو أو لووووووووووووووووووو 

أكوووووووووووجأوووووووووووو أك   ووووووووووو أوووووووووووو أ  ووووووووووو 

ألوووووووووووووو أإ أروووووووووووووو  أالوطوووووووووووووو  أه وووووووووووووو 

أ أاووووووووووووووووو  أنإ أ ووووووووووووووووو ل لووووووووووووووووو أإ

أكوووووووووووووجأ  ووووووووووووون أ  ووووووووووووو أ ووووووووووووو  ر 

أز وووووووووووووووو أذ أالهلوووووووووووووووون أهكووووووووووووووووجأكذ 

أ

أنطووووووووووووووووووووووووووووووو  أ أ  كح وووووووووووووووووووووووووووووو  

أن وووووووووووووووووووو  أال ووووووووووووووووووون أ و ح ووووووووووووووووووو 

أنه ووووووووووووووووووون أال لووووووووووووووووووو أ اووووووووووووووووووو ح  

أن لوووووووووووووووون أالكاوووووووووووووووو أ ن ووووووووووووووووح  

أح ووووووووووووووو  أالوحطووووووووووووووو  أ و ح ووووووووووووووو 

أ  طوووووووووووووووو أالوووووووووووووووو حو أ  وووووووووووووووولح  

أ ل ووووووووووووووووووو  أال ووووووووووووووووووو  أ كهح ووووووووووووووووووو 

أ لطووووووووووووووووو  أال  وووووووووووووووووزأ و وووووووووووووووووح  

أوووووووووووووو أهوووووووووووووا أالكووووووووووووون أ فووووووووووووو ح  

أ

ومل يقل منها وال إليها فهي  [97النساء:] َّيل ىل مل يك ىك مك لك ُّٱقال اهلل تعاىل 
 زئ رئ ُّٱأرض اهلل سواء سكنها من يعبده أو من يستكرب عن عبادته وقال عز من قائل 

 مب ُّٱفأضافها إليه أشد إضافة من قوله  [56العنكبوت:] َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ
وكذلك وكذلك أضاف العباد إليه إضافة األرض إضافة اختصاص  [128]األعراف: َّ جت هب

 زب ُّٱوقال يف غري هذا املوطن  َّ  زب رب ُّٱأضافهم يف األمر بالعبادة إليه فقال 
فمن عرف قدر هذه اإلضافة إىل املتكلم عرف  [77احلج:] َّ من زن ُّٱ [36النحل:]َّمب

قدر ما بني اإلضافتني وإن كان املقصود بالعبادة واحدا فضيق يف توسعه يف إضافتهم إىل 
إىل االسم وهنا أسرار ال يعلمها إال من يعلم األمر على ما هو عليه املتكلم ووسع يف إضافتهم 

. مع أن مكة أشرف البقاع وأهنا "ال هجرة بعد الفتح" :ملا فتح مكة يف نفسه وهو قوله 
بيت اهلل الذي حيج إليه من مشارق األرض ومغارهبا ولكن أمر وعظم األجر ملن يهاجر منها 

ال هجرة بعد الفتح. فمن  قال: وأسكنها املؤمنني من عباده من أجل ساكنيها فلما فتحها اهلل
فتح اهلل عليه رآه يف كل شيء أو عني كل شيء فلم يهاجر ألنه غري فاقد فإن هاجر فعن أمره 
فيهاجر به منه إليه عن أمره مثل خروجه إىل أداء الصالة يف مسجد اجلماعة ومثل خروجه إىل 

جلهاد وإىل الزيارة وزيارة أخ يف اهلل تعاىل أو يف السعي مكة يريد احلج وكخروجه أيضا إىل ا
على العيال فهذا كله ليس هبجرة على احلقيقة وإمنا هي سياحة عن أمر إهلي على شهود فإن 
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مل يكن على شهود وال كأنه شهود فما هو مطلوبنا يف هذا املوضع فإن أدىن مرتبة اإلحسان 
 أن تعبد اهلل كأنك تراه.

 له بني ع اهللذي مجاإلنسان الكامل بالصورتني املوجود بالنشأتني ال وملا خلق اهلل
خلقه من  عليما شيء االمسني األول واآلخر وأعطاه احلكمني يف الظاهر والباطن ليكون بكل

جعل فرمى ماهلل  تراب األرض أنزل موجود خلق ليس وراءها وراء كما أنه ليس وراء
حمليط لعرش اعل ايت يستقر عليها عمد اخليمة وجمسكنه يف أشرف األماكن وهو النقطة ال

رش واألرض ني العبلذي امكان االستواء الرمحاين كما يليق جبالله أعالما باالرتباط اإلهلي 
 يع العامل يفان فجمألركوما بينهما من مراتب العامل املتحيز العام للمساحات من األفالك وا

ا الطريق علين ته قربعبادأراد اهلل أن خيلقنا ل جوف العرش إال األرض فإهنا مقر السرير فلما
ن األذالء لة فنحالذ فخلقنا من تراب يف تراب وهو األرض اليت جعلها اهلل ذلوال والعبادة
ألصل مما البعد  لشقةباألصل ال نشبه من خلق نورا من النور وأمر بالعبادة فبعدت عليهم ا

ا  ينزلوا منهتداء ملم ابأن خلقهم يف مقاماهتدعاهم إليهم من عبادته فلوال إن اهلل أشهدهم ب
له الذلة  له العزة ما النور فإن فلم يكن هلم يف عبادهتم ارتقاء كما لنا ما أطاقوا الوفاء بالعبادة

ن خلقنا من ريق بأالط فمن عناية اهلل بنا ملا كان املطلوب من خلقنا عبادته إن قرب علينا
ريه غعبد يف أرضه  أن ياهلل ا عبد منا من عبد غري اهلل غاراألرض اليت أمرنا أن نعبده فيها ومل

ذا هلأي حكم فما عبد من عبد غري اهلل إال  [23االسراء:] َّ من زن رن مم ام يل ىل ُّٱفقال 
به ثبت  جه خاصيء واحلكم فلم يعبد إال اهلل وإن أخطأوا يف النسبة إذ كان هلل يف كل ش

 ذلك الشيء فما خرج أحد عن عبادة اهلل.
أراد اهلل أن مييز بني من عبده على االختصاص وبني من عبده يف األشياء أمر وملا 

 مك لك اك يق ُّٱباهلجرة من األماكن األرضية اليت بعبد اهلل فيها يف األعيان 
فاخلبيث هو الذي عبد اهلل يف األغيار والطيب هو الذي عبد اهلل ال يف  [37]األنفال:َّىك

لخالفة فهي دار ملكه وموضع نائبه الظاهر بأحكام األغيار وجعل تعاىل هذه األرض حمال ل
أمسائه فمنها خلقنا وفيها أسكننا أحياء وأمواتا ومنها خيرجنا بالبعث يف النشأة األخرى حىت 
ال تفارقنا العبادة حيث كنا دنيا وآخرة وإن كانت اآلخرة ليست بدار تكليف ولكنها دار 

الدنيا واآلخرة فذلك هو العبد الكامل املقصود عبادة فمن مل يزل منا مشاهدا ملا خلق له يف 
من العامل النائب عن العامل كله الذي لو غفل العامل كله أعاله وأسفله زمنا فردا عن ذكر اهلل 
وذكره هذا العبد قام يف ذلك الذكر عن العامل كله وحفظ به على العامل وجوده ولو غفل 

يف ذلك وخرب منه من زال عنه اإلنسان الذاكر  العبد اإلنساين عن الذكر مل يقم العامل مقامه
وملا خلق اهلل هذه النشأة  "،ال تقوم الساعة ويف األرض من يقول اهلل اهلل" :قال النيب 

اإلنسانية وشرفها مبا شرفها به من اجلمعية ركب فيها الدعوى وذلك ليكمل هبا صورهتا فإن 
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فادعى أنه ال إله إال هو  [14طه:] َّ من  خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱالدعوى صفة إهلية قال تعاىل 
وهي دعوى صادقة فمن ادعى دعوى صادقة مل تتوجه عليه حجة وكان له السلطان على 

 كل من رد عليه دعواه ألن له الشدة والغلبة والقهر ألنه صادق والصدق الشدة فال يقاوم.
 أمرك احلق مث لتعلم أيها األخ الويل أن أرض بدنك هي األرض احلقيقية الواسعة اليت

أن تعبده فيها وذلك ألنه ما أمرك أن تعبده يف أرضه إال ما دام روحك يسكن أرض بدنك 
فإذا فارقها أسقط عنك هذا التكليف مع وجود بدنك يف األرض مدفونا فيها فتعلم إن 
األرض ليست سوى بدنك وجعلها واسعة ملا وسعته من القوي واملعاين اليت ال توجد إال يف 

فإهنا حمل للهوى وحمل  [97]النساء: َّيل ىل ُّٱض البدنية اإلنسانية وأما قوله هذه األر
للعقل فتهاجروا من أرض اهلوى منها إىل أرض العقل منها وأنت يف هذا كله فيها ما خرجت 
عنها فإن استعملك اهلوى أرداك وهلكت وإن استعملك العقل الذي بيده سراج الشرع 

السليم املربأ من صفات النقص والشبه هو الذي فتح اهلل عني جنوت وأجناك اهلل به فإن العقل 
بصريته إلدراك األمور على ما هي عليه فعاملها بطريق االستحقاق فأعطى كل ذي حق حقه 
ومن مل يعبد اهلل يف أرض بدنه الواسعة فما عبد اهلل يف أرضه اليت خلق منها فإن اهلل يقول 

الذي نبع من هذه األرض البدنية واستقر يف وهو املاء [ 7السجدة:] َّ خب حب جب هئ مئُّٱ
فبعد تسوية أرض البدن وقبوله االشتعال مبا فيه من الرطوبة  [9السجدة:] َّ مح جح ُّٱرحم املرأة 

واحلرارة نفخ اهلل فيه فاشتعل فكان ذلك االشتعال روحا له فما خرج إال منه فمنه خلق 
يستضاء به ولكن ما له ذلك النفوذ  وجعل العقل يف هذه النشأة نظري القمر يف األرض نورا

باحلجب املانعة من البيوت واجلدران واألكنة وجعل الشرع هلذا العقل يف هذه األرض البدنية 
سراجا فأضاءت زوايا هذه األرض بنور السراج فأعطى من العلم هبا مما فيها ما مل يعطه نور 

أة األخرى أيضا كما خلقنا فيها العقل الذي هو مبنزلة القمر مث يعيدنا فيها يعين يف النش
وخيرجنا إخراجا ملشاهدته كما أنشأنا منها وأخرجنا لعبادته فخلق أرواحنا من أرض أبداننا 
يف الدنيا لعبادته وأسكننا أرض أبداننا يف اآلخرة ملشاهدته إن كنا سعداء كما آمنا به يف 

تقسيم اخللق يف ذلك وكذلك  النشأة األوىل ملا اعتىن اهلل بنا واحلال مثل احلال سواء يف
يكونون غدا واملوت بني النشأتني حالة برزخية تعمر األرواح فيها أجسادا برزخية خيالية مثل 
ما أعمرهتا يف النوم وهي أجساد متولدة عن هذه األجسام الترابية فإن اخليال قوة من قواها 

ليت هي ركن موجودة فما برحت أرواحها منها أو مما كان منها فاعلم ذلك فارض اهلل ا
وأنت فيها مدفون وما أمرت بعبادة ربك وما دمت يف أرض بدنك الواسعة مع وجود عقلك 
وسراج شرعك فأنت مأمور بعبادة ربك فهذه األرض البدنية لك على احلقيقة أرض اهلل 
الواسعة اليت أمرك أن تعبده فيها إىل حني موتك ومن مات فقد قامت قيامته وهي القيامة 

فإذا فهمت القيامة اجلزئية مبوت هذا الشخص املعني  [55طه:]َّزت رت ُّٱئية وهو قوله اجلز
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علمت القيامة العامة لكل ميت كان عليها فإن مدة الربزخ هي للنشأة اآلخرة مبنزلة محل 
املرأة اجلنني يف بطنها ينشئه اهلل نشأ بعد نشء فتختلف عليه أطوار النشء إىل أن يولد يوم 

قيل يف امليت إنه إذا مات فقد قامت قيامته أي ابتدأ فيه ظهور نشأة األخرى يف  القيامة فلهذا
الربزخ إىل يوم البعث من الربزخ كما يبعث من البطن إىل األرض بالوالدة فتدبري نشأة بدنه 
يف األرض زمان كونه يف الربزخ ليسويه ويعدله على غري مثال سبق مما ينبغي للدار اآلخرة 

عين يف أرض نشأته األخراوية عبادة ذاتية ال عبادة تكليف فإن الكشف مينعه أن فيعبده فيها أ
يكون عبدا لغري من يستحق أن يكون له عبدا كما ينال هذا املقام رجال اهلل هنا وملا خلق اهلل 
أرض بدنك جعل فيها كعبة وهو قلبك وجعل هذا البيت القليب أشرف البيوت يف املؤمن 

يها البيت املعمور واألرض وفيها الكعبة ما وسعته وضاقت عنه ووسعه فأخرب إن السموات وف
هذا القلب من هذه النشأة اإلنسانية املؤمنة واملراد هنا بالسعة العلم باهلل سبحانه فهذا يدلك 
على أهنا األرض الواسعة وأهنا أرض عبادتك فتعبده كأنك تراه من حيث بصرك ألن قلبك 

يف الباطن منك فتعبد اهلل كأنك تراه يف ذاتك كما يليق جبالله حمجوب أن يدركه بصرك فإنه 
وعني بصريتك تشهده فإنه ظاهر هلا ظهور علم فتراه بعني بصريتك وكأنك تراه من حيث 
بصرك فتجمع يف عبادتك بني الصورتني بني ما يستحقه تعاىل من العبادة يف اخليال وبني ما 

فتعبده مطلقا ومقيدا وليس ذلك لغري هذه النشأة يستحقه من العبادة يف غري موطن اخليال 
فلهذا جعل هذه النشأة املؤمنة حرمه احملرم وبيته املعظم املكرم وقد أشرت إىل هذا املعىن 

 بقويل:
أوووووووووووووووووو أكووووووووووووووووو  أحفووووووووووووووووو أكلووووووووووووووووو 

أكنأك ووووووووووووووووووووووو أ  ووووووووووووووووووووووو أ لووووووووووووووووووووووو 

أ وووووووووووووووووووو لح أاووووووووووووووووووووخظأروووووووووووووووووووو   

أح اووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أوح وووووووووووووووووووووووووووووووووووو  

أ ووووووووووووووو أكوووووووووووووووجأوووووووووووووووو أالأ  ه ووووووووووووووود

أ

أرووووووووووووووووووووووو أزاجأ  ووووووووووووووووووووووو أكلووووووووووووووووووووووو  

أ ووووووووووووووووووووووو ألو أحووووووووووووووووووووووو أكلووووووووووووووووووووووو 

أنك وووووووووووووووووووووووو أو وووووووووووووووووووووووو أ لوووووووووووووووووووووووو 

أ  لحووووووووووووووووووووووووووووووووووووجأالأ حلوووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

أ   ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أ  لووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

أ

فكل من يف الوجود من املخلوقات يعبد اهلل على الغيب إال اإلنسان الكامل املؤمن 
فإنه يعبده على املشاهدة وال يكمل العبد إال باإلميان فله النور الساطع بل هو النور الساطع 

دته غريه وال ينبغي الذي يزيل كل ظلمة فإذا عبده على الشهادة رآه مجيع قواه فما قام بعبا
أن يقوم هبا سواه فما مث من حصل له هذا املقام إال املؤمن اإلنساين فإنه ما كان مؤمنا إال بربه 
فإنه سبحانه املؤمن واعلم إنك إذا مل تكن هبذه املنزلة وما لك قدم يف هذه الدرجة فأنا أدلك 

ق اخللق على مزاج واحد بل على ما حيصل لك به الدرجة العليا وهو أن تعلم أن اهلل ما خل
جعله متفاوت املزاج وهذا مشهود بالبديهة والضرورة ملا بني الناس من التفاوت يف النظر 
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العقلي واالميان وقد حصل لك من طريق احلق أن اإلنسان مرآة أخيه فريى منه ما ال يراه 
رأى تلك الشخص من نفسه إال بوساطة مثله فإن اإلنسان حمجوب هبواه متعشق به فإذا 

الصفة من غريه وهي صفته أبصر عيب نفسه يف غريه فعلم قبحها إن كانت قبيحة أو حسنها 
 إن كانت ذات حسن.

ها من طول سب شكلي حبواعلم أن املرائي خمتلفة األشكال وأهنا تصري املرئي عند الرائ
 ملرآةلك اتوعرض واستواء وعوج واستدارة ونقص وزيادة وتعدد وكل شيء يعطيه شكل 

بل من قنهم موقد علمت إن الرسل أعدل الناس مزاجا لقبوهلم رساالت رهبم وكل شخص 
قوم معينني  صة إىلث خاالرسالة قدر ما أعطاه اهلل يف مزاجه من التركيب فما من نيب إال بع

س كافة مة إىل مجيع الناما بعثه اهلل إال برسالة عا ألنه على مزاج خاص مقصور وإن حممدا 
ول فهو يب ورسنكل  مثل هذه الرسالة إال لكونه على مزاج عام حيوي على مزاج وال قبل هو

ل ما لى أكمق عأعدل األمزجة وأكملها وأقوم النشآت فإذا علمت هذا وأردت أن ترى احل
ذا املزاج مثل ه على ينبغي أن يظهر به هلذه النشأة اإلنسانية فاعلم إنك ليس لك وال أنت

قدر  مرآتك على ما جتلى لك يف مرآة قلبك فإمنا تظهره لكوأن احلق مه الذي حملمد 
العلم بربه  يف مزاجها وصورة شكلها وقد علمت نزولك عن الدرجة اليت صحت حملمد 

رتك وصورة يها صوظر فيف نشأته فالزم االميان واالتباع واجعله أمامك مثل املرآة اليت تن
رآته وقد أعلمتك أن ميف  يتجلى حملمد  غريك فإذا فعلت هذا علمت إن اهلل تعاىل البد أن

مل ظهور أك د حمم املرآة هلا أثر يف ناظر الرائي يف املرئي فيكون ظهور احلق يف مرآة
دركت منه كماال مل أفقد  وأعدله وأحسنه ملا هي مرآته عليه فإذا أدركته يف مرآة حممد 

ألمور اليت ة من اسالاء يف الرتدركه من حيث نظرك يف مرآتك أال ترى يف باب االميان وما ج
بلنا من ذلك ملا ق ن بهنسب احلق لنفسه بلسان الشرع مما حتيله العقول ولوال الشرع واالميا

الرسالة عطاه بأكما من حيث نظرنا العقلي شيئا البتة بل نرده ابتداء وجنهل القائل به ف
قصرت  ق كذلكاحل جانبواالميان ما قصرت العقول اليت ال إميان هلا عن إدراكها ذلك من 

ن تدركه يف أ د أمزجتنا ومرائي عقولنا عند املشاهدة عن إدراك ما جتلى يف مرآة حمم
 ينا:عمرآهتا وكما آمنت به يف الرسالة غيبا شهدته يف هذا التجلي النبوي 

أ لوووووووووووووووووووووووووووووووووووونال أنلنال وووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

أنالأ وووووووووووووووووووووووووووووو   أ طوووووووووووووووووووووووووووووو ال 

أهرخهووووووووووووووووووووووووووووووووووو  أنكحكووووووووووووووووووووووووووووووووووو  

أن وووووووووووووووووووووووووووووووووون ا أنإ  وووووووووووووووووووووووووووووووووو ا

أنطوووووووووووووووووووو  أكنلووووووووووووووووووونأاأللهووووووووووووووووووو  

أإطوووووووووووووووووووووووووووووووواو نللوووووووووووووووووووووووووووووووو أذا أ

ألووووووووووووووووو أكوووووووووووووووو  أالووووووووووووووووذ أك  وووووووووووووووو  

أووووووووووووووووووووو أالوووووووووووووووووووو حو أونال وووووووووووووووووووو 

أنطووووووووووووووووووووووووووووووووودأذا أ ه   وووووووووووووووووووووووووووووووو 

أن  ر  ووووووووووووووووووووووووووووووووووو أنر آ ووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

أه أل كووووووووووووووووووووووووووووووووووو  أه    ووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

أنإ و  ووووووووووووووووووووووووووووووووو أنإحطووووووووووووووووووووووووووووووووو   
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أ طووووووووووووووووووهح  أالووووووووووووووووووذ أكطوووووووووووووووووو  

أنخووووووووووووووووظأه وووووووووووووووون  أالوووووووووووووووو حو 

أن ووووووووووووووووووو   أ طووووووووووووووووووول أ  ووووووووووووووووووو  

أنك    ووووووووووووووووووووووووووووووووو أنح ه  ووووووووووووووووووووووووووووووووو 

أن  وووووووووووووووووووووووووووووووووو  أنك  وووووووووووووووووووووووووووووووووو  ا

أنكاوووووووووووووووووووووو ألووووووووووووووووووووو أإاووووووووووووووووووووو   ا

أ

أهوووووووووووووووووووووو أل وووووووووووووووووووووو ا أوحطوووووووووووووووووووووو   

أووووووووووووووووووووووو أطووووووووووووووووووووووو  أإ طوووووووووووووووووووووو   

أز ا ووووووووووووووووووووووووووووووووو  أننحووووووووووووووووووووووووووووووووو ا  

أاوووووووووووووووو  أك و  وووووووووووووووو   وووووووووووووووو أووووووووووووووووو أ

أن نحووووووووووووووووووووو ألووووووووووووووووووووو أ  ح  ووووووووووووووووووووو 

أنكطوووووووووووووووووووووووووووووووو ا اأنإ ا وووووووووووووووووووووووووووووووو 

أ

 بيك نرآة مفقد نصحتك وأبلغت لك يف النصيحة فال تطلب مشاهدة احلق إال يف 
إنه ينزل رآتك فميف  واحذر أن تشهده يف مرآتك أو تشهد النيب وما جتلى يف مرآته من احلق

دم نبيك فضع قى فيه  ترمكانا البك ذلك عن الدرجة العالية فالزم االقتداء واالتباع وال تطأ 
انة  املكمل يفقدمك على قدمه إن أردت أن تكون من أهل الدرجات العلى والشهود الكا

 .َّ جت هب  مب خب حب جب هئ ُّٱالزلفى وقد أبلغت لك يف النصيحة كما أمرت 
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يف معرفة منزل ثالثة أسرار خمتلفة األنوار والقرار واإلبدار 

 وصحيح األخبار

أا أو  ووووووووووووووووووووووو إ أالوفوووووووووووووووووووووو    أكنز

أوووووو أال وووووو  أنوووووو أ  ووووو أال وووووو  أ ووووو  

أ حووووون أ لووووو أكوووووجأو  ووووو ألووووو يأ   ووووو  

أ و وووووووو أووووووووو أ ووووووووونأوحووووووووون أ و  ووووووووووء

أنوووووووووو أ  ووووووووو ز  دأ  وووووووووو أك ووووووووون أهووووووووو 

أ

أ وووووور دأه وووووو أ لووووووجأووووووو أ نر وووووو أ لووووووج 

أ  ووووووو أال  وووووووزجأ ووووووودأإ   ز ووووووو أكلوووووووج

أإالأالخ  هوووووووووووو أناألاوووووووووووو   أنالولووووووووووووج

أنو وووووووو أووووووووو أ وووووووونأوووووووووذون أ و طوووووووووج

أ  ل ووووووو يأكل ووووووو أك ووووووو ا أوووووووو أ  لووووووونا

أ

اآلخرة ال دنيا و اليفعدنا اهلل وإياك بسعادة األبد أن النفس الناطقة سعيدة اعلم أس
عنه  لبدين املعرباملركب ذا احظ هلا يف الشقاء ألهنا ليست من عامل الشقاء إال أن اهلل أركبها ه

ذا املركب هقة يف لناطبالنفس احليوانية فهي هلا كالدابة وهي كالراكب عليها وليس للنفس ا
ية لنفس احليوانجابت اإن أإال املشي هبا على الطريق املستقيم الذي عينه هلا احلق ف احليواين

ن يردها ألراكب اراد لذلك فهي املركب الذلول املرتاض وإن أبت فهي الدابة اجلموح كلما أ
ا مزاجه ركيبإىل الطريق حرنت عليه ومجحت وأخذت ميينا ومشاال لقوة رأسها وسوء ت

سب إمنا جتري حبوشريعة ة الا تقصد املخالفة وال تأيت املعصية انتهاكا حلرمفالنفس احليوانية م
نفس ريد منها والى ما يا علطبعها ألهنا غري عاملة بالشرع واتفق أهنا على مزاج ال يوافق راكبه
م قع العقاب يووفإذا  اهرةالناطقة ال يتمكن هلا املخالفة ألهنا من عامل العصمة واألرواح الط

عن  وخرجت مجحت فإمنا يقع على النفس احليوانية كما يضرب الراكب دابته إذاالقيامة 
احملاربة ولسرقة ا واالطريق الذي يريد صاحبها أن ميشي هبا عليه أال ترى احلدود يف الزن

هر ليد وضرب الظاوقطع  لقتلاواالفتراء إمنا حملها النفس احليوانية البدنية وهي اليت حتس بأمل 
ن مجيع احليوا ع فيهاجيتم على اجلسم وقام األمل بالنفس احلساسة احليوانية اليتفقامت احلدود 

ا واآلخرة الدني ن يفاحملس لآلالم فال فرق بني حمل العذاب من اإلنسان وبني مجيع احليوا
 والنفس الناطقة على شرفها مع عاملها يف سعادهتا الدائمة.

 :ل له إهنا جنازة يهودي فقال قد قام جلنازة يهودي فقي أال ترى إىل النيب 
فما علل بغري ذاهتا فقام إجالال هلا وتعظيما لشرفها ومكانتها وكيف ال  "،أليست نفسا"

يكون هلا الشرف وهي منفوخة من روح اهلل فهي من العامل األشرف امللكي الروحاين عامل 
وبني الراكب على الدابة الطهارة فال فرق بني النفس الناطقة مع هذه النفس البدنية احليوانية 
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يف الصورة فأما مجوح وإما ذلول فقد بان لك أن النفس الناطقة ما عصت وإمنا النفس 
احليوانية ما ساعدهتا على ما طلبت منها وإن النفس احليوانية ما خوطبت بالتكليف فتتصف 

 يعم بطاعة أو معصية فاتفق إن كانت مجوحا اقتضاه طبعها ملزاج خاص فاعلم ذلك وإن هلل
 برمحته اجلميع فإن رمحة اهلل سبقت غضبه ملا جتاريا إىل اإلنسان.

ال الشهود حهو يف يه وفإذا علم أو شاهد أن العامل كله ناطق بتسبيح خالقه والثناء عل
شهده اهلل أ وقد لعاملاله كيف يتمكن له الزهد فيمن هذه صفته وعينه وذاته وصفاته من مجلة 

ريه ما ج عن غو خرهي ما خرج عنه ويف نفسه وهي ما هو عليه فلوأراه آياته يف اآلفاق و
ق ن احلعخرج عن نفسه فمن خرج عن العامل وعن نفسه فقد خرج عن احلق ومن خرج 

دعواه بأنه فل إذن حملافقد خرج عن اإلمكان والتحق باحملال ومن حقيقته اإلمكان ال يلحق با
خيل له هله فيا جلقال أحوال ال يشعر هبخرج عن كل ما سوى اهلل جهل حمض وإمنا ذلك انت

سبب فرار ومهي و ه فهذاإلي جهله أن العامل مبعزل عن اهلل واهلل مبعزل عن العامل فيطلب الفرار
ال إوهو صحيح  [50الذاريات:] َّخن حن جن ُّٱذلك عدم الذوق لألشياء وكونه مسع يف التالوة 

هي قوله وا هذه اآلية أتبعه اليت اهلل يف اآليةإن هذا الفار هبذه املثابة مل جيعل باله إىل ما ذكر 
إنه  َّخن حن جن ُّٱفلو عرف هذا التتميم عرف قوله  [51الذاريات:] َّمب هئ مئ هي مي خي ُّٱ

وديا من مرا وجه أالفرار من اجلهل إىل العلم وأن األمر واحد أحدي وأن الذي كان يتومه
به  فرار املأمورعىن الا ماجب فهذنسبة األلوهة هلذا الذي اختذه إهلا حمال عدمي ال ممكن وال و

 فإليه من حيث نسبة األلوهة إليه يكون الفرار فافهم.
ملا  [21الشعراء:] َّ  جن يم ىم مم ُّٱ وأما الفرار الثاين املتلو فقوله عن موسى 

علم إن اهلل وضع األسباب وجعل هلا أثرا يف العامل مبا يوافق األغراض ومبا ال يوافقها ومبا 
ا ال يالئمه وخلق احليوان على مزاج يقبل به األمل واللذة خبالف النبات يالئم الطبع ومب

واجلماد فإهنما وإن اتصفا باحلياة عند أهل الكشف فإهنما على مزاج ال يقبل اللذة واألمل 
ما وقع من قتل القبطي ففر إىل النجاة اليت ميكن أن حتصل له بالفرار  ووقع من موسى 

اب اإلهلية املوضوعة يف بعض املواطن لوجود النجاة فهو فرار طبيعي فرأى إن الفرار من األسب
ألنه ذكر أن اخلوف من السبب جعله يفر لكنه معرى عن التعريف مبا ذكرناه من الوضع 
اإلهلي فلم يوف النظر العقلي حقه فإن هذا كان قبل نبوته ومعرفته مبا يريده احلق به فلما فر 

مث  نجاة ومجع بينه وبني رسول من رسله وهو شعيب خوفا من فرعون تلقاه احلق بال
أعطاه النبوة واحلكم الذي خاطب اهلل به القبط وبىن إسرائيل إن يكونوا عليه وأرسله بذلك 
إىل من خاف منه فكان ذلك اإلرسال كالعقوبة ملا حلقه من اخلوف من السبب املوضوع ومل 

ينبهه يف الفرار أنه خوف من اهلل إذ ال يوف السبب املوضوع حقه أعين النظر العقلي فكان 
قدرة مؤثرة للممكن يف إيصال خري أو شر إىل ممكن آخر وإن ذلك كله بيد اهلل فجاءه 
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بالرسالة واحلكم من عند اهلل وأمنه مبا أعطاه اهلل من العلم مبا يؤول إليه أمره مع فرعون وآله 
عقوبة كان ذلك اإلرسال إىل فرعون وأراه إذ كلمه ما أراه من قلب العصا حية وإمنا قلنا 

 جح مج  حج مث هت مت ختُّٱوإن اخلوف معه باق منه لقوله تعاىل له وألخيه حني قاال 
 جب  هئ مئ خئ حئ ُّٱوقال هلما  [46طه:]َّ  مص خص حص مس خسحس جس ُّٱفقال اهلل  [45طه:]َّمح
يقول أو خياف مما يعرفه  [44طه:] َّ مب خب ُّٱما نسي مما كان قد علم من امتناننا عليه   َّ حب

 .ته ممن تقدمه وحصل عنده العلم بهمن أخذنا وبطشنا الشديد مبن قال مثل مقال
ىل وقوله تعا [125النحل:] َّجت هب مب خب ُّٱ وهذا مثل قوله تعاىل لنبينا 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم ُّٱ
 ا وردذن اهلل إفهذا جدال يف اهلل لني مأمور به وتعطف والترجي م [159ال عمران:]ٍَّّ

التذكر  فرعون ى منواقع بال شك وهلذا قال العلماء إن كلمة عسى من اهلل واجبة وقد ترج
على  ك شيئان ذلمواخلشية فالبد أن يتذكر فرعون ذلك يف نفسه وأن خيشى ولكن مل يظهر 

يه يف ال بأخسى وظاهره وإن كان قد حكم التذكر واخلشية على باطنه ولذلك مل يبطش مبو
تذكر من ال م بهصاحب السلطان والقهر يف ذلك الوقت فما منعه إال ما قا اجمللس فإنه

يه لجأ إلياهر ظواخلشية من احلق ومانع آخر فلم يكن هناك إذ لو كان هناك مانع آخر 
لعدم التكافؤ يف القوة  [45طه:]َّ مح جح مج  حج مث هت مت خت ُّٱما قال  موسى 

 قابل هبا نود اهللجمن  كانت هذه املخاطبةالظاهرة فأيده مبا أوصامها به من القول باللني ف
به فذل  يتقوى كان جنود باطن فرعون فهزمهم بإذن اهلل فتذكر وخشي ملا اهنزم جيشه الذي

لك اجمللس ذما يف ش هبيف نفسه فشغلته تلك الذلة واملعرفة عن إن حيكم بقوة ظاهرة فلم يبط
صال وال ذلك أ علم ما مثطيه حقيقته ففهذه فائدة العلم فإن العلم إذا مل يتمر لصاحبه ما تع

 فرار املوسويذا الون هبعامل وقد تقدم الكالم يف مثل هذا فيما مضى من املنازل فالناس يأخذ
 رناه.نظروا يف ذلك هذا النظر الذي ذك وال يعرفون حقيقة ما أخذوا به وال

 مر نبيه وإذا علمت هذا فاعلم أيضا أن اهلل ما خلق اإلنسان عاملا بكل شيء بل أ
فهو يف كل حال  [114طه:] َّ ىه مه جه ين ُّٱأن يطلب منه تعاىل مزيد علم إذ قال له 

يستفيد من العلم ما به سعادته وكماله فالذي فطر عليه العامل واإلنسان من العلم بوجود اهلل 
ه والعلم بفقر احملدث إليه فإذا كان هذا فالبد لكل من هذه صفته أن يفر إىل اهلل ملشاهدة فقر

وما يعطيه حكم الفقر من األمل للنفس ليغنيه من انقطع إليه فرمبا يزيل عنه أمل الفقر مبا به تقع 
اللذة له وهو الغين باهلل وهو مطلب ال يصح حصوله أصال ألنه لو استغىن أحد باهلل الستغىن 

من األمور اليت عن اهلل واالستغناء عن اهلل حمال فاالستغناء باهلل حمال لكن اهلل يعطيه أمرا ما 
حيدثها اهلل فيه عند هذا الطلب يغنيه به ويزيل عنه ما جيده من اللذة أمل ذلك الفقر املعني ال 
يزيل عنه أمل الفقر الكلي الذي ال ميكن زواله عن املمكن ألن الفقر له وصف ذايت ال يف حال 
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ذلك وجد عنده لذة عدم وال يف حال وجود وهلذا مل جيعل يف نفس املمكن إال ما إذا أعطاه 
مزيلة أمل الطلب مث حيدث له طلب آخر ألمر آخر أو لبقاء ذلك احلاصل له على الدوام دنيا 
وآخرة فالبد ملن هذه حاله من ختل وفرار عن األمور الشاغلة له عن هذا األمر حىت يكشف 

ن اهلل عن بصريته وبصره فيشاهد األمر على ما هو عليه فيعلم عند ذلك كيف يطلب ومم
أي املثىن  [26لقمان:] َّ خف حف جف مغ جغ ُّٱيطلب ومن يطلب وأمثال هذا ويعلم معىن قوله 

ألنه يستحيل عليه إن  [56الذاريات:] َّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱعليه بالغىن وتدبر قوله 
يعبد نفسه وملا قلناه أتى باحلميد ألن صفة الغين ال شيء أعلى منها وهي صفة ذاتية للحق 

 ة فالعبارة هنا حرام.تعاىل فافهم اإلشار
فيه ويفر من  كان خيلو بغار حرا ليتحنث وإذا تقرر هذا علمت كون رسول اهلل 

وجه احلق  ظر إىللو نمشاهدة الناس ملا كان جيده يف نفسه من احلرج والضيق يف مشاهدهتم ف
 جع إىلحلق فرااءه فيهم ما فر منهم وال كان خيلو بنفسه وما زال على هذه احلال حىت فج

س ال من كل ض النان بعاخللق ومل يزل فيهم فإنه مل يزل يف غار حرا مع نفسه فما زال إال م
إلنسان لا جعل مهلل االناس فافهم فالبد لكل طالب ربه أن خيلو بنفسه مع ربه يف سره ألن 

نظر إليه يف يعد أن بابه ظاهرا وباطنا إال ليخلو مع اهلل يف باطنه ويشاهده يف ظاهره يف أسب
 يفلوة مع اهلل ىل اخلإرجع ياطنه حىت مييزه يف عني األسباب وإال فال يعرفه أبدا فما يرجع من ب

 باطنه إال ألجل هذا فباطن اإلنسان بيت خلوته لو عقل عن اهلل.
فلما علمت يف أول األمر إن الشأن على ما ذكرته جتردت عن هيكلي هذا جتردا 

هليكل وعدم علمي بأن هلل وجها خاصا يف كل شيء علميا حاليا جلهلي مبكانة احلق من هذا ا
فلما صرت عن هذا اهليكل أجنبيا نظرت إليه كأنه سبجة سوداء مظلم األقطار مل أر فيه من 
النور شيئا فسألت عن هذه الظلمة من أين حلقت فقيل يل هذه ظلمة الطبيعة فإن الظلمات 

كد يراها فأحرى إن ال يراها ثالث تراكم بعضها على بعض حىت إذا أخرج أحد يده مل ي
فنفى مقاربة الرؤية فكيف الرؤية فالظلمة حجاب إهلي حيجب عن وجود احلق فقلت ما هذه 
الظلمات الثالث فقيل يل الظلمة األوىل املشهودة لك ظلمة الطبيعة فهي الطبقة األوىل اليت 

ظلمة السبب احلادث تلي بصرك مث إن هذه الطبيعة ما وجدت إال يف املرتبة الثالثة ففوقها 
املمكن اليت وجدت عنها فهي وجود حمدث عن حمدث وهي النفس فهي الظلمة الثانية فاشتد 
ظالم الطبيعة وتضاعف بظلمة النفس فأشهدت النفس فرأيت ظلمة فوق ظلمة مث قيل يل 
فوق هذه الظلمة الثانية ظلمة ثالثة وهي السبب الذي وجدت عنه هذه النفس وهو العقل 

أفلهذا سبب آخر وجد  :فكشف يل عنه فرأيت ظالما متراكما بعضه فوق بعض فقلتاألول 
عنه فقيل يل ال بل هذا أوجده احلق ال عند سبب فقلت فما باله مظلما فقيل يل هذه الظلمة 
له ذاتية وهي ظلمة إمكانه يستمدها من ظلمة الغيب الذي ال يقع عليه شهود كما يقع على 
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وفارقه وصار شهادة فعن هذه الظلمات الثالث كان اإلنسان من  املغيب فيه إذا ظهر منه
حيث هو جسم حيواين يف بطن أمه يف ظلمات ثالث ظلمة الرحم وظلمة املشيمة وظلمة 
البطن فإذا ولد اندرجت ظلمته فيه فكان ظاهره نورا وباطنه ظلمة فال يتمكن له املشي يف 

السراج فإنه ال يهتدي فيها فلما رأيت هيكلي  ظلمة باطنه إال بسراج العلم إن مل يكن له هذا
وظلمته علمت أنه لو مل يكن له نور بوجه ما صح نظري إليه وال إدراكي إياه فسألت عن 
النور الذي أعده لتعلق رؤيىت به فقيل يل نور الوجود به رأيته فنظرت إيل من حيث إين رائي 

يلها فتعجبت فقيل يل ال يزول لتلك الظلمة فرأيت ظلها ينبسط علي وما رأيت نوري يز
عنك ظالم إمكانك فإنه نعت ذايت لك فإنك لست بواجب الوجود لذاتك فقلت فمن يل 
بنور ال ظلمة فيه قيل يل ال جتده أبدا فقلت إذا فال أشاهد موجدي أبدا فإنه النور احملض 

ة واحدة فال والوجود اخلالص فقيل يل ال تشاهده أبدا إال منك وهلذا ال تراه أبدا يف صور
حتيط به علما فال يتحلى وال يشهد كما يشهد نفسه فإنه غين عن العاملني فما يستدل عليه 
إال به فال يعرف إال من طريق الكشف والشهود على حد ما ذكرناه وأما باألدلة النظرية فال 

ب يعلم إال حكمه ال عينه فلهذا حيكم العقل بدليله على ما يستلزمه هذا املوجود الواج
الوجود مما يفتقر املمكن إليه فيه فهذا القدر يدل عليه ويعطيه الشهود رتبة فوق هذا تذاق 

 وال تقال وال حتكى.
فلما أشهدين اهلل ذايت وأشهدين هيكلي أشهدين بعد هذا نسبة العامل كله إيل وتوجهه 

ما كان يل  علي يف إجياد عيين فرأيت تقدمه علي وآثاره يف وعلمت انفعايل عنه وأنه لواله
وجود عيين فذللت يف نفسي حيث أنا حتت قهر ممكن مثلي وعلمت عند ذلك أين من القليل 
الذين يعلمون أن خلق السموات وهي األسباب العلوية لوجودي واألرض وهي األسباب 
السفلية لوجودي أكرب من خلق الناس قدرا ألن هلا نسبة الفاعلية وللناس نسبة االنفعال 

ار يكاد أن يؤيسين عن مشاهدة احلق من حيث ما تشهده هذه األسباب اليت فأدركين انكس
هلا علي يف القدر شفوف الفاعالت فلما حصل عندي ذلك االنكسار قيل يل هذه األسباب 
وإن كان هلا هذا القدر عليك يف املرتبة فيما ظهر فاعلم إنك العني املقصودة فما وجدت هذه 

فما كانت مطلوبة ألنفسها فإن اهلل ملا أحب أن يعرف مل األسباب إال بسببك لتظهر أنت 
ميكن أن يعرفه إال من هو على صورته وما أوجد اهلل على صورته أحدا إال اإلنسان الكامل ال 
اإلنسان احليوان فإذا حصل حصلت املعرفة املطلوبة فأوجد ما أوجد من األسباب لظهور عني 

عريف اإلهلي انكساري وعلمت أين من الكمل وأين اإلنسان الكامل فاعلم ذلك فجرب هذا الت
لست بإنسان حيوان فقط فشكرت اهلل على هذه املنة فلما أشهدين نسبة العامل إيل ونسبيت 
إىل العامل وميزت بني املرتبتني وعلمت إن العامل كله لوال أنا ما وجد وأنه بوجودي صح 

هو على صورة الوجود القدمي وعلمت  املقصود من العلم احلادث باهلل والوجود احلادث الذي
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إن العلم باهلل احملدث الذي هو على صورة العلم باهلل القدمي ال يتمكن أن يكون إال ملن هو يف 
خلقه على الصورة وليس غري اإلنسان الكامل وهلذا مسي كامال وأنه روح العامل والعامل 

مل املسخر له وإنه يشبه اإلنسان املسخر له علوه وسفله وإن اإلنسان احليواين من مجلة العا
الكامل يف الصورة الظاهرة ال يف الباطن من حيث الرتبة كما يشبه القرد اإلنسان يف مجيع 
أعضائه الظاهرة فتأمل درجة اإلنسان احليوان من درجة اإلنسان الكامل واعلم من أي 

يه واإلعالم من العامل األناسي أنت فإنك على استعداد قبول الكمال لو عقلت وهلذا تعني التنب
فلو مل تكن على استعداد يقبل الكمال مل يصح التنبيه ولكان التعريف بذلك عبثا وباطال فال 
تلومّن إال نفسك يف عدم القبول ملا دعيت إليه فإن الداعي ما دعا إال على بصرية ليلحقك 

 بذاته يف البصرية.
ليك إن تعلم نسبة احلق إليك فإذا علمت هذا وأشهدك احلق نسبة العامل إليك بقي ع

ونسبتك إليه فأوقفين احلق على نسبة األمساء اإلهلية إيل لتحصل يل الصورة املقصودة فتنطلق 
على مجيع األمساء اإلهلية اليت تنطلق عليه تعاىل ال يفوتين منها اسم بوجه من الوجوه فاعلم إن 

نه غري مسماه كان عينه يف صورة االسم ملا كان يدل على املسمى حبكم املطابقة فال يفهم م
أخرى تسمى امسا فاالسم اسم له وملسماه وأراد اهلل سبحانه أن يعرف كما قررناه باملعرفة 
احلادثة لتكمل مراتب املعرفة ويكمل الوجود بوجود احملدث وال ميكن أن يعرف الشيء إال 

م به على صورة موجدة نفسه أو مثله فالبد أن يكون املوجود احلادث الذي يوجده اهلل للعل
حىت يكون كاملثل له فإن اإلنسان الكامل حقيقة واحدة ولو كان بالشخص ما كان مما زاد 

فجعله مثال ونفى أن  [11الشورى:]َّمه جه ين ُّٱعلى الواحد فهو عني واحدة وقال فيه 
هي مياثل فلما نصبه يف الوجود مثال جتارت إليه األمساء اإلهلية حبكم املطابقة من حيث ما 

األمساء ذات صور وحروف لفظية ورقمية كما إن اإلنسان ذو صورة جسمية فكانت هذه 
األمساء اإلهلية على هذا اإلنسان الكامل أشد مطابقة منها على املسمى اهلل وملا كان املثل عن 
مثله متميزا بأمر ما ال يتمكن أن يكون ذلك األمر إال له وال يكون ملثله كان األمر يف األمساء 
اليت يتميز املثل عن مثله به وال يشاركه فيه من جانب احلق االسم اهلل فعني ما اختص به املثل 
عن مثله وكان للمثل اآلخر االسم اإلنسان الكامل اخلليفة مما اختص به هذا املثل الكوين 
وأمساء احلق الباقية مركبة من روح وصورة فمن حيث صورهتا تدل حبكم املطابقة على 

ومن حيث روحها ومعناها تدل حبكم املطابقة على اهلل ولنا حالة وله حالة واألمساء اإلنسان 
تتبع تلك األحوال فلنا التجريد عن الصور مىت شئنا فالذي لنا من ذاتنا الصور ولكن من 
حقيقة ذاتنا أيضا التجرد عنها مىت شئنا فتتبعنا األمساء يف حال جتريدنا من حيث أرواحها 

ها وله التباس بالصور وهو بالذات غري صورة وبالذات أيضا يقبل التجلي لنا اجملردة عن صور
يف الصور فتتبعه األمساء عينها من حيث صورها إذا لبس الصورة مىت شاء فاألمر بيننا وبينه 
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على السواء مع الفرقان املوجود احملقق بأنه اخلالق وحنن املخلوقون وهو اهلل وأنا اإلنسان 
يف اخلالفة لتحقق الصورة فإنه أمرنا أن تتخذه وكيال والوكالة خالفة  اخلليفة فيشركنا

فاملختص به الذي يتميز به عين االسم اهلل صورة ومعىن فإذا جتلى يف الصورة انطلق عليه 
حبكم املطابقة صورة االسم اهلل وإذا بقي على ما هو عليه من غري تقييد بصورة انطلق عليه 

 روح االسم اهلل.
اته عليه ا هي ذلى منسان هذا االسم هو الذي مييزه عنه وله حالة البقاء عوكذلك اإل

صود من ل املقا حصممن الصورة وله التجريد ولو مل يكن يف العامل من هو على صورة احلق 
قت رف فخلن أعالعلم باحلق أعين العلم احلادث يف قوله كنت كنزا مل أعرف فأحببت إ

ء فلم يكن يف شي تنزاعل نفسه كنزا والكنز ال يكون إال مكاخللق وتعرفت إليهم فعرفوين فج
نوزا فلما حلق مكان اككنز احلق نفسه إال يف صورة اإلنسان الكامل يف شيئيته وثبوته هناك 

وجوده كامل بن الكسا احلق اإلنسان ثوب شيئية الوجود ظهر الكنز بظهوره فعرفه اإلنسا
ه األمساء إلي بنسبة علمتكوهو ال يشعر به فهذا قد أوعلم أنه كان مكنوزا فيه يف شيئية ثبوته 

 قال رسول اهللولفظة كل تقتضي اإلحاطة والعموم و [31البقرة:] َّ ِّ ُّ َّ ُّٱقال تعاىل 
 هي وقيقية افة حفهذه إض "،اللهم إين أسألك بكل اسم مسيت به نفسك" :يف دعائه ربه

يقني علم الني وضافة كحق اليقإضافة الشيء إىل نفسه ملا ذكر لفظني خمتلفني صحت اإل
ن اللسا صحابوالعني واحدة وهي لفظة النفس وكاف اخلطاب وإمنا قلنا هذا من أجل أ
ضافة إن اإل غري حيث قالوا من طريق األدلة إن الشيء ال يضاف إىل نفسه وهو قول صحيح
هي وألخرى ىل اهنا وقعت يف الصورة والصورة صورتان فجاز إن تضاف الصورة الواحدة إ

 النفس وكاف اخلطاب وكحق اليقني وعلم اليقني وعني اليقني.
والوجه اآلخر أن تكون النفس نفس اإلنسان الكامل القابلة جلميع األمساء اإلهلية 
والكونية فإن األمساء الكونية أيضا تدل حبكم املطابقة عليه إال ما خيتص به منها احملدث 

ه فتكون النفس هنا مضافة إىل كاف اخلطاب وهو كالغىن هلل والفقر لإلنسان بل للعامل كل
احلق وتكون إضافة ملك وتشريف واستحقاق فإضافة امللك كمثل مال زيد وإضافة تشريف 
كمثل عبد امللك وخدميه وإضافة االستحقاق كسرج الدابة وباب البيت وهذه كلها سائغة 

 [116املائدة:] َّيي ىي ني مي زي ُّٱ يف قوله نفسك إذا عين هبا اإلنسان مثل قول عيسى 
يعين هبذه النفس هنا نفس عيسى أضافها إىل احلق كما هي يف نفس األمر وهو أمت يف الثناء 

 رث  يت ىت نت مت ُّٱعلى اهلل والتربي مما نسب إليه وقرر عليه واستفهم عنه من قوله 
 مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىنُّٱفقال له أنت  [116املائدة:] َّىث نث مث زث
 ري  ٰى  ُّٱنه ما يكون فيها إال ما جتعله أنت فكيف يستفهم من فإ [116املائدة:] َّهئ
ومل يقل له ما قلت إين إله لعلمه بأنه خليفة وإنسان كامل وأن األمساء  [54]األعراف: َّزي
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ما زدت على ذلك شيئا وإذا قال  [117املائدة:] َّ خت حت جت هب مب خب  حب  ُّٱاإلهلية له فقال له 
أن يقول كل ما هو عليه فإنه ما أمر أن يقوله وقد خرج عن  القائل ما أمر به أن يقوله مل يلزم

. فذكر أنه "أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به يف علم غيبك" :العهدة مبا بلغ وقال 
تعاىل استأثر بشيء يف علم غيبه مما ال يعلمه إال هو وليس إال ما ميكن أن يكون لإلنسان 

علم غيبه ما ال يعلمه إال هو فعلم من اإلنسان مما هو عليه الكامل لكن اهلل تعاىل استأثر به يف 
وقول  ما ال يعلمه اإلنسان الكامل من نفسه فهو غيب احلق ألنه املثل فاجتمع قول حممد 

أو " :وقول حممد  [116املائدة:] َّيي ىي ني مي زي ُّٱيف أمر واحد وهو قوله  عيسى 
األمساء كلها اليت يف قوته قبوهلا وما ليس . فاإلنسان الكامل حمل "استأثرت به يف علم غيبك

يف قوته قبوهلا فال يتمكن له قبوهلا فليس ذلك من األمساء اليت يقال فيها إنه نقص عنها 
اليت خيتص هبا اإلنسان وال جيوز أن تطلق على اهلل وال يقال إن اهلل قد نقصه هذا  كاألمساء

 حقيقة هذا املسمى أن يقبله فاعلم االسم أن يطلق عليه فمعىن األمساء كلها كل اسم يف
 ذلك.

إىل اهلل  لكونيةاء افمن علم نسبة األمساء اإلهلية إىل اإلنسان كيف هي ونسبة األمس
كاملتفنن  جلمعيةامن  كيف هي علم مرتبة اإلنسان ومتيزه عن العامل كله وشرفه مبا هو عليه

 شاركةع املمذلك العلم صاحب الذوق يف كل علم وقد يكون صاحب علم ما أكمل منه يف 
ص فنقول  النقلة يففهو أفضل منه يف وجه خاص وهذا أفضل منه باجلمعية كما نقول باملفاض

ك بلد منه وكذلأفإنه  الدةيف البليد إنه محار ومعلوم قطعا إن احلمار أفضل من اإلنسان يف الب
ن لباس عتعريه للك ذوامللك مع اإلنسان امللك أفضل منه يف الطاعة وقد شهد اهلل له بذلك 

 تغفله وتنسيهوقات وأيف  البشرية فال يعصي اهلل ما أمره ألنه ما هو على حقائق متضادة جتذبه
قائق طلبه حية تعما دعي إليه كما يوجد ذلك يف النشأة العنصرية واإلنسان نشأة عنصر

امللك أشد فافقة املوومتجاذبة بالفعل صاحب غفلة ونسيان يؤمر وينهى فيتصور منه املخالفة 
 مع جع مظ حط ُّٱلك  املموافقة هلل من اإلنسان ملا تعطيه نشأته ونشأة اإلنسان قال تعاىل يف

 [121طه:]َّ مت خت حت جت ُّٱوقال يف اخلليفة الذي علمهم األمساء  [6التحرمي:] َّجغ
ية ألن ألمساء اإلهلعلم باان افوصفه باملعصية فامللك أفضل يف املوافقة ألمر اهلل واخلليفة اإلنس

هو أمت يف فليفة يس خباخلليفة إن مل يظهر مبا يستحقه من استخلفه حىت يطاع ويعصى وإال فل
ال  الصورةمع واجلمعية وأفضل وامللك أفضل يف وجه خاص أو وجهني لكن ما له فضل اجل
تاز به ما مت اهلاتكون إال باجملموع وإال فليست بصورة مثلية وال يقدح يف الصورة وكم

ومعلوم  عينها ل هيبا فإنه البد من ذلك ولوال ذلك مل تكن الصورة مثال الصورة على مثله
 أن األمر ليس كذلك.
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يف معرفة منزل إياك أعني فامسعي يا جارة وهو منزل تفريق 

 األمر وصورة الكتم يف الكشف من احلضرة احملمدية

أا  وووو أإلوووو أ فووووظأ ووووجأالاووووخظأ  وووو أإذا

أذا أالوووووووووو ل جأ لوووووووووو أ ح  كوووووووووو أكهوووووووووو ا

أنر وووووو أووووووو أهوووووو اأكلوووووو لوووووونأكوووووو  أ طووووووك أ

أ ووووو لكن أوووووو أ وووووويأالووووو حو ألووووو يألووووو 

أخوووووا أوووووو أ ف  ووووو  أال فوووووجأ ووووو   أهووووو 

أووووووووو أإ أ ك وووووووو ألوووووووو أ   وووووووو أنالأكلوووووووو ا

أ

أوووووو أالاوووووويأ  لووووونأ  و ووووودأ لووووو أ  ووووو  

أهوووووووو كأن   وووووووو أن ووووووووذاأالفوووووووو  أ كو وووووووو 

أ وودأالكوون أووو أكوو أنذا أالحكوو أووو أ  وو 

أك وووووووجأطووووووونا أ حكووووووو أالفووووووونجأ ه  ووووووو 

أ وووووووووو  أحكووووووووووو أاوووووووووو جأ أ ف وووووووووو  

أل فووووووووجأ خو وووووووو نلوووووووونأ كوووووووون ألكوووووووو  أا

أ

اعلم أيدك اهلل بروح منه أن األشياء ملا خلقها اهلل على حكم ما اقتضاه الوجود األصل 
الذي هو عليه وله وجد كل ما سوى اهلل تعاىل فما خلق شيئا إال وخلق له ضدا ومثال 

لة وخالفا فجعل املوافقة يف اخلالف واملنافرة يف الضد واملناسبة يف املثل فأشد األشياء مواص
وحمبة واحتادا اخلالف مع خمالفه وهلذا يكون اخلالف حبسب من خيالفه وال يتميز عن صاحبه 
إال حبكمه فيتحد اخلالفان باحملل ويتميزان باحلكم فيه وأما املثل مع مثله فإن املناسبة جتمع 

ملثل بينهما يف املودة فيحب كل مثل مثله مبا فيه من مناسبة املثلية وإن مل جيتمعا فيشبه ا
اخلالف يف احملبة وإن كان بينهما فرقان باحلقائق فيهما ويشبه الضد يف أهنما ال جيتمعان أبدا 
فهما كغائب أحب غائبا وهام فيه عشقا وحكمت املوانع بأن ال جيتمعا وأما الضد مع ضده 

د ذهاب فاملنافرة بينهما ذاتية وليس بينهما املودة اليت بني اخلالفني فكل واحد من الضدين يري
عني ضده من الوجود خبالف اخلالفني فاملودة اليت بينهما متنع كل واحد منهما أن يريد 
ذهاب عني خالفه من الوجود لكن يريد ويشتهي أن لو ميكن االحتاد به حىت ال تقع املشاهدة 
إال على واحد بعينه ويغيب فيه اآلخر إيثارا من كل خالف على نفسه خلالفه لكنهما ال 

أبدا لذاهتما مثال املثلني بياضان ومثال الضدين بياض وسواد ومثال اخلالفني لون  جيتمعان
ورائحة أو طعم يف حمل واحد واملراد من هذا الذي ذكرناه تعريفك بنسبة العبد من اهلل ما له 
من هذه النسب فاعلم إن اإلنسان الكامل مجع بذاته هذه األمور كلها وليس ذلك لغريه فهو 

ضد خالف كما إن ما ذكرناه له هذا احلكم أيضا على كل واحد من هؤالء  مع احلق مثل
الثالثة فإن البياض خيالف البياض باحملل فإن احملل مييزه فيقال هذا البياض ما هو هذا البياض 
ويضاد مثله فإهنما ال جيمعهما حمل واحد وهو مثل له ألن احلد واحلقيقة تشملهما من مجيع 
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ذكرناه يقبل ما يقبله اآلخر من املثلية والضدية واخلالفية والذي حيتاج  الوجوه فكل واحد مما
إليه يف هذا الباب معرفة اإلنسان مع قرينه من اإلنس إن عم أو مع غريه من العامل من حيث 

ذا يكون فإنه قد اعتىن به مع احلق ليعلم صورته منه على ما نسبة ما إن خص ومعرفة اإلنسان
يعنت مبخلوق بكونه جعله خليفة وأعطاه الكمال بعلم األمساء وخلقه على غاية العناية ما مل 

الصورة اإلهلية وأكمل من الصورة اإلهلية ما ميكن أن يكون يف الوجود فاإلنسان الكامل مثل 
من حيث الصورة اإلهلية ضد من حيث إنه ال يصح أن يكون يف حال كونه عبدا ربا ملن هو 

مسعه وبصره وقواه فأثبته وأثبت نفسه يف عني واحدة فمن  له عبد خالف من حيث إن احلق
 حم جم يل ُّٱعرف نفسه عرف ربه معرفة مثل وضد وخالف فهو الويل العدو قال تعاىل 

لكوهنم أمثاال لكم ملا بني  [1املمتحنة:]َّ جن يم  ىم مم ُّٱخياطب املؤمنني  َّ خم
ة املثل ألن حقيقتكما واحدة املثلني من الضدية فقال للمؤمن عامل العدو بضدية املثل ال مبود

فافهم فإن العدو يريد إخراجك من الوجود كما قدمنا يف معرفة الضد ولذلك قال تعاىل يف 
فما عاملكم العدو وإن كان  [1املمتحنة:]َّ يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّٱهذه اآلية 

ده من مثلكم إال بضدية املثل ال مبودته وهذا عني ما ذكرناه من أن الضد يريد ذهاب عني ض
الوجود فأمرنا إذا أرادوا ذلك بنا أن نقاتلهم فنذهب أعياهنم من املوضع الذي يكونون فيه 

 فننقلهم إىل الربزخ بالقتل.
من العلم باألمور وإن مل تسر هذه الضدية يف  فانظر ما أعجب القرآن وما أعطى 

كشف صحيح حىت ذات املثل فليس مبؤمن وال هو عند اهلل مبكان ولكن حيتاج إىل ميزان و
يعرف العدو الذايت الذي ينبغي أن يعامله مبثل هذه املعاملة من العدو العرضي الذي تعرض له 
هذه العداوة مث تزول عنه لزوال ذلك العارض الذي أوجبها كما قال تعاىل خيرب عن بعض 

 َّ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱالعباد مبا يقول يوم القيامة 

يعين شيطان اإلنس ال شيطان   َّ خت حت  جتهب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱ [28-27الفرقان:]
فإنه قال ما أضلين عن الذكر إال فالن ومسي إنسانا مثله  [29الفرقان:] َّ هت مت ُّٱاجلن 

حيث أصغى إليه وقلده يف مقالته وحال بينه وبني اتباع ما أمره اهلل باتباعه وهو ما جاء به 
من التحجري اجلديد وإن كانوا يف حتجري إذ  وسبب ذلك ما جاءهم به عن اهلل رسول اهلل 

البد منه ملصاحل العامل ولكنهم كانوا قد ألفوه ونشئوا عليه ومل يعرفوا غريه فهم ما أنكروا 
التحجري وإمنا أنكروا هذا التحجري اخلاص ومفارقة املألوف بالطبع عسري وهلذا ال يألف الطبع 

بزواله وملا مل يتمكن أن  لتأمللفة الطبع به فلو ألفه األمل وإن متادى به فإنه يسر بزواله لعدم أ
إن كان يفضل بعضهم بعضا يكون كل إنسان له مرتبة الكمال املطلوبة يف اإلنسانية و

دناهم منزلة من هو إنسان حيواين وأعالهم من هو ظل اهلل وهو اإلنسان الكامل نائب احلق أف
امني مراتب ففي زمان الرسل يكون الكامل يكون احلق لسانه ومجيع قواه وما بني هذين املق
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رسوال ويف زمان انقطاع الرسالة يكون الكامل وارثا وال ظهور للوارث مع وجود الرسول 
إذ الوارث ال يكون وارثا إال بعد موت من يرثه فلم يتمكن للصاحب مع وجود الرسول أن 

فال يقبله إال الرسل خاصة على تكون له هذه املرتبة فاألمر ينزل من اهلل على الدوام ال ينقطع 
 الكمال.
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 يف معرفة منزل الظلمات احملمودة واألنوار املشهودة

أ ووووووون أالفهووووووونجأ لووووووو أال حف ووووووو أإ وووووووو  

أ  ووووووووووون أ كووووووووووو  أالأ  وووووووووووو أذاأاوووووووووووه 

أن وووووووون أإ و  وووووووو أاأل لوووووووو ألوووووووو أ لوووووووو 

أنلوووووووودأ ل وووووووو أإذاأووووووووو أال فووووووووجأ وووووووو    

أ ووووووووونأال ووووووووو ن  أالأ كووووووووو أنالأ  ووووووووو 

أ

أن ووووووووووون أ كووووووووووو  أآ ووووووووووو  أنه  ووووووووووو   

أ وووووووووو  ا أن ف وووووووووو  ن  وووووووووو أنر وووووووووو أز

أ ووووووودأ كيأو رهووووووو أوووووووو أ  ووووووو أه  ووووووو  

أ لوووووووووو أوطوووووووووو لك أحكوووووووووو أنطوووووووووول   

أنالأ ف ووووووووووووووو  أ هووووووووووووووو أنخطووووووووووووووو ا 

أ

اعلم علمك اهلل ما يبقيك وجعلك ممن ينقيك إن النور يدرك ويدرك به والظلمة 
تدرك وال يدرك هبا وقد يعظم النور حبيث أن يدرك وال يدرك به ويلطف حبيث أن ال يدرك 

هل رأيت  اك إال بنور يف املدرك البد من ذلك عقال وحسا سئل ويدرك به وال يكون إدر
ربك فقال نوراين أراه فنبه هبذا القول على غاية القرب فإنه أقرب إىل اإلنسان من حبل 

يقول اهلل ذلك يف احملتضر فاحلق هو  [85الواقعة:] َّ مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ ُّٱوريده 
ال تنقلب نورا أبدا والنور ال ينقلب ظلمة أبدا  النور احملض واحملال هو الظلمة احملضة فالظلمة

واخللق بني النور والظلمة برزخ ال يتصف بالظلمة لذاته وال بالنور لذاته وهو الربزخ والوسط 
الذي له من طرفيه حكم وهلذا جعل لإلنسان عينني وهداه النجدين لكونه بني طريقتني 

ينظر إليه بقدر استعداده وبالعني األخرى من فبالعني الواحدة من الطريق الواحدة يقبل النور و
الطريق األخرى ينظر إىل الظلمة ويقبل عليها وهو يف نفسه ال نور وال ظلمة فال هو موجود 
وال هو معدوم وهو املانع القوي الذي مينع النور احملض أن ينفر الظلمة ومينع الظلمة احملضة أن 

كتسب هبذا التلقي من النور ما يوصف به من تذهب بالنور احملض فيتلقى الطرفني بذاته في
الوجود ويكتسب هبذا التلقي من الظلمة ما توصف به من العدم فهو حمفوظ من الطرفني 
ووقاية للطرفني فال يقدر قدر اخللق إال اهلل فهذا أصل األنوار والظلمات الظاهرة يف العامل 

ملثابة من احلفظ لعني الطرفني ما وهو ما انصبغ به املمكن من الطرفني ولوال ما هو هبذه ا
 [54االنعام:]َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ  ُّٱوصف احلق نفسه مبا أوجبه على نفسه بقوله 

ملا هو عليه املمكن  [26النبأ:] َّ حص مس ُّٱ [156األعراف:] َّ ىيمي خي حي  جي  ُّٱوقال 
من الوقاية وراعى احملال أيضا له ذلك فأفاض عليه من حقيقته فحفظ عليه عدمه وحفظ احلق 
عليه وجوده فاتصف املمكن بالوجود والعدم معا يف اإلثبات أي هو قابل لكل واحد منهما 
كما اتصف أيضا هلذا بأنه ال موجود وال معدوم يف النفي فجمع بينهما يف وصفه بني النفي 
واإلثبات فلو كان موجودا ال يتصف بالعدم لكان حقا ولو كان معدوما ال يتصف بالوجود 
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احلافظ احملفوظ والواقي املوقى فهذا احلد له الزم ثابت ال خيرج عنه وهلذا لكان حماال فهو 
أيضا اتصف باحلرية بني العدم والوجود لعدم ختلصه إىل أحد الطرفني ألنه لذاته كان له هذا 

 احلكم:
أ وووووو  أرلوووووو أحوووووو أكوووووو  أرنلوووووو أ وووووو  ر 

أ

أنإ أرلوووووو أ  وووووو أه  ووووووجألطوووووو أ كووووووذ أ

أ

اس من مسمى النور والظلمة املعروفني يف فإذا علمت هذا فلنقل ما جتاوز فيه الن
العرف ظاهرا كاألنوار املنسوبة إىل الربوق والكواكب والسرج وأمثال ذلك والظلم املشهودة 
املعلومة املدركة ظاهرا للحس وأنوار الباطن املعنوية كنور العقل ونور االميان ونور العلم 

ليس بظلمة وال نور كالشك والظن  وظلمة الباطن كظلمة اجلهل والشرك وعدم العقل والذي
واحلرية والنظر فهذا أيضا ليس بظلمة وال نور فهذه جمازاة حقائق الواجب واحملال واملمكن يف 
عرف املمكنات فقد مجع املمكن بنفسه حقيقته وحقيقة طرفيه وأبني ما يكون ذلك يف 

وجد حكمه إال يف املمكن املمكن ما فيه من املعاين واحملسوسات واخلياالت وهذا اجملموع ال ي
ال يف الطرفني أصال فالعلم باملمكن هو حبر العلم الواسع العظيم األمواج الذي تغرق فيه 
السفن وهو حبر ال ساحل له إال طرفيه وال يتخيل يف طرفيه ما تتخيله العقول القاصرة عن 

كان والبد من إدراك هذا العلم كاليمني والشمال ملا بينهما ليس هذا األمر كذلك بل إن 
التخيل فلتتخيل ما هو األقرب بالنسبة 
ملا ذكرناه أن الشأن يف نفسه كالنقطة 
من احمليط وما بينهما فالنقطة احلق 
والفراغ اخلارج عن احمليط العدم أو قل 
الظلمة وما بني النقطة والفراغ اخلارج 
عن احمليط املمكن كما رمسناه مثاال يف 

 اهلامش:
ة ألهنا أصل وإمنا أعطينا النقط

وجود حميط الدائرة وبالنقطة ظهرت 
كذلك ما ظهر املمكن إال باحلق 

واحمليط من الدائرة إذا فرضت خطوطا من النقطة إىل احمليط ال تنتهي إال إىل نقطة فاحمليط كله 
 مي خي حي ُّٱوقوله  [20الربوج:] َّ حك جك  مق حق ُّٱهبذه املثابة من النقطة وهو قوله 

نقطة من احمليط انتهاء اخلط والنقطة اخلارج منها اخلط إىل  فكانت كل [54فصلت:]َّ هي
فهو أول لكل ممكن كالنقطة أول لكل خط وما   َّحك جك مق ُّٱاحمليط ابتداء اخلط فـ 
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خرج عن وجود احلق وما ظهر من احلق فذلك العدم الذي ال يقبل الوجود واخلطوط 
فإن  [123]هود: َّ  يل ىل مل يك ُّٱاخلارجة املمكنات فمن اهلل ابتداؤها وإىل اهلل انتهاؤها 

اخلط إمنا ينتهي إىل نقطة فأولية اخلط وآخريته مها من اخلط ما مها من اخلط كيف شئت 
قلت وهذا هو الذي ينبغي أن يقال فيه ال هي هو وال هي غريه كالصفات عند األشاعرة 

ك وهو فمن عرف نفسه هكذا عرف ربه وهلذا أحالك الشارع يف العلم باهلل على العلم ب
فما ترك شيئا من   َّ حق مف خف حف ُّٱوهي الدالالت  [53فصلت:] َّ جف  مغ  ُّٱقوله 

 خك حك جك مق ُّٱالعامل فإن كل ما خرج من العامل عنك فهو عني اآلفاق وهي نواحيك 
ال غريه إذ ال غري وهلذا كان اخلط مركبا من نقط ال تعقل إال هكذا  [53]فصلت: َّلك

قط واجلسم مركب من سطوح فهو مركب والسطح مركب من خطوط فهو مركب من ن
من خطوط وهي مركبة من نقط فغاية التركيب اجلسم واجلسم مثان نقط وليس املعلوم من 
احلق إال الذات والسبع الصفات فال هي هو وال هي غريه فما اجلسم غري النقط وال النقط 

يقوم من نقطتني  غري اجلسم وال هي عينه وإمنا قلنا مثان نقط أقل األجسام ألن اسم اخلط
فصاعدا وأصل السطح يقوم من خطني فصاعدا فقد قام السطح من أربع نقط وأصل اجلسم 
يقوم من سطحني فصاعدا فقد قام اجلسم من مثان نقط فحدث للجسم اسم الطول من اخلط 
واسم العرض من السطح واسم العمق من تركيب السطحني فقام اجلسم على التثليث كما 

لة على التثليث كما إن أصل الوجود الذي هو احلق ما ظهر باإلجياد إال قامت نشأة األد
بثالث حقائق هويته وتوجهه وقوله فظهر العامل بصورة موجدة حسا ومعىن فنور على نور 
وظلمة فوق ظلمة ألنه يف مقابلة كل نور ظلمة كما أنه يف مقابلة كل وجود عدم فإن كان 

وإن كان الوجود ممكنا قابلة العدم املمكن فاملقابل على الوجود واجبا قابلة العدم الواجب 
 صورة مقابله كالظل مع الشخص.

 [40النور:] َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱواعلم ما نبهك اهلل عليه يف قوله تعاىل 
فالنور اجملعول يف املمكن ما هو إال وجود احلق فكما وصف نفسه بأنه أوجب عليها ما 

وقال  [54االنعام:]َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ  ُّٱ مثل قوله أوجب من الرمحة والنصر يف
كذلك وصف نفسه باجلعل يف املمكن إذ لوال النور  [47الروم:] َّ مب  خب حب جب هئُّٱ

ما وجد له عني وال اتصف بالوجود فمن اتصف بالوجود فقد اتصف باحلق فما يف الوجود 
فهو الواحد الكثري  إال اهلل فالوجود وإن كان عينا واحدة فما كثره إال أعيان املمكنات

فينقسم حبكم التبعية ألعيان املمكنات كما حنن يف الوجود حبكم التبعية فلواله ما وجدنا 
ولوالنا ما تكثر مبا نسب إىل نفسه من النسب الكثرية واألمساء املختلفة املعاين فاألمر الكل 

لرب يطلب املربوب متوقف علينا وعليه فبه حنن وهو بنا وهذا كله من كونه إهلا خاصة فإن ا
ألنه ال دليل عليه سوى نفسه  [97ال عمران:] َّ  جس مخ جخ مح جح ُّٱطلبا ذاتيا وجودا وتقديرا 
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ألنه وصف نفسه بالغىن فإن غري الوجود احلادث ما تعرفه معرفة احلدوث وال يتصف املمكن 
غين  بالوجود حىت يكون احلق عني وجوده فإذا علمه من كونه موجودا فما علمه إال هو فهو

عن العاملني والعامل ليس بغين عنه مجلة واحدة ألنه ممكن واملمكن فقري إىل املرجح فاحلجب 
الظلمانية والنورية اليت احتجب هبا احلق عن العامل إمنا هي ما اتصف به املمكن يف حقيقته من 

عت النور والظلمة لكونه وسطا وهو ال ينظر إال لنفسه فال ينظر إال يف احلجاب فلو ارتف
احلجب عن املمكن ارتفع اإلمكان وارتفع الواجب واحملال الرتفاعه فاحلجب ال تزال مسدلة 
وال ميكن إال هكذا أنظر إىل قوله يف ارتفاع احلجب ما ذكر من إحراق سبحات الوجه ما 
أدركه بصره من خلقه وقد وصف نفسه بأن اخللق يراه وال حتترق فدل على إن احلجب مل 

فالرؤية حجابية والبد والضمري يف بصره يعود على ما وما هنا عني خلقه ترفع مع الرؤية 
فكأنه يقول يف تقدير الكالم ما أدركه بصر خلقه فإنه ال شك أنه تعاىل يدركنا اليوم ببصره 
تعاىل وسبحات وجهه موجودة واحلجب إن كانت عينه فال ترتفع وإن كانت خلقا فإن 

من غري حجاب ولو احترقت احلجب احترقنا فلم نكن  السبحات حترقها فإهنا مدركة لبصره
وحنن كائنون بال شك فاحلجب مسدلة فلو فهم الناس معىن هذا اخلرب لعلموا نفوسهم ولو 
علموا نفوسهم لعلموا احلق ولو علموا احلق الكتفوا به فلم ينظروا إال فيه ال يف ملكوت 

ه عني ملكوت السموات واألرض السموات واألرض فإهنم إذا انكشف هلم األمر علموا أن
 كما علمه الترمذي احلكيم فأطلق عليه عند هذا الكشف اإلهلي اسم ملك امللك:

أ ووووووووووووووووووووووووووو ألو أ ن  أنالأ  لووووووووووووووووووووووووووو 

أ لوووووووووووووووووووووووووووو يأإالأ أالأ  وووووووووووووووووووووووووووو  

أ  وووووووووونأالووووووووووذ أ  لوووووووووو أنر وووووووووو أكووووووووووو 

 

أنالاوووووووووووووور أوحكوووووووووووووون أنالأ حكوووووووووووووو  

أنلوووووووووووووووو يأإالأكن وووووووووووووووو أالوحكوووووووووووووووو 

أ   وووووووووووجأ ووووووووووودأنرووووووووووو أنالأ  لووووووووووو 

 

 لوال النور ما أدرك شيء
واعلم أيدك اهلل أن األمر يعطي أنه لوال النور ما أدرك شيء ال معلوم وال  :صلو

حمسوس وال متحيل أصال وختتلف على النور األمساء املوضوعة للقوى فهي عند العامة أمساء 
للقوى وعند العارفني أمساء للنور املدرك به فإذا أدركت املسموعات مسيت ذلك النور مسعا 

ات مسيت ذلك النور بصرا وإذا أدركت امللموسات مسيت ذلك املدرك به وإذا أدركت املبصر
ملسا وهكذا املتخيالت فهو القوة الالمسة ليس غريه والشامة والذائقة واملتخيلة واحلافظة 
والعاقلة واملفكرة واملصورة وكل ما يقع به إدراك فليس إال النور وأما املدركات فلوال أهنا يف 

ه تقبل إدراك املدرك هلا ما أدركت فلها ظهور إىل املدرك وحينئذ يتعلق نفسها على استعداد ب
هبا اإلدراك والظهور نور فالبد ان يكون لكل مدرك نسبة إىل النور هبا يستعد إىل أن يدرك 



374 
 

فكل معلوم له نسبة إىل احلق واحلق هو النور فكل معلوم له نسبة إىل النور فبالنور أدركت 
ال وقبوله مبا هو عليه يف نفسه ألدرك املدرك ما أدركته وهلذا ينسحب احملال ولوال ظهور احمل

على كل قسم من أقسام العقل كما ينسحب عليها أيضا أعين على األقسام الوجوب فنقول 
حمال على الواجب الوجود بالذات أن يقبل العدم وحمال على املمكن أن يقبل الوجود الذايت 

ان وكذلك تقول يف الوجوب واجب للممكن أن يكون وحمال على احملال أن يقبل اإلمك
نسبة العدم إليه والوجود نسبة واحدة وواجب للمحال أن ال يوصف باإلمكان وال نقل مثل 
هذا يف اإلمكان ال تقل ممكن للمحال أن يكون على كذا أو على كذا وممكن للواجب أن 

احملال وال يدخل يكون على كذا أو على كذا فيدخل املمكن حتت حكم الواجب أو 
الواجب وال احملال حتت حكم املمكن وهلذا ال جيوز أن يقال يف الواجب إنه ميكن أن يفعل به 
كذا وال يفعل وإمنا الذي يقال ويصح أن يقال يف املمكن إنه ميكن أن يفعل به كذا أو ال 

غريه إال وله يفعل وهذه مسألة أغفلها كثري من الناس فقد علمت أنه ما مث معلوم من حمال أو 
نسبة إىل النور ولوال ذلك النور الذي له إليه نسبة ما صح أن يكون معلوما فال معلوم إال اهلل 
وعلى احلقيقة فال يدري أحد ما يقول وال كيف تنسب األمور مع كونه يعقلها والعبارات 
 تقصر عن اإلحاطة هبا على وجهها فإن اهلل عليم بكل شيء من حيث ما لذلك الشيء من

 النور الذي به يكون معلوما والعدم واحملال معلومان:
أ وووواأاوووود أ  وووو أالاوووود أإذألوووو يأ  وووو  

 

أ ووووووو أكن وووووو أ وووووون اأ حوووووو  أهوووووو أال لوووووو  

 

ا يف نفسهأفإذا حققت ما أشرنا إليه وقفت على حقائق املعلومات كيف هي يف 
 اتصافها بوجود أو عدم أو ال وجود وال عدم أو نفي أو إثبات:

أ  وووووو أ وووووو  أ كوووووو   ووووووذاأ وووووونأال لوووووو أال 

أكووووووووو ألوووووووو أووووووووو أ وووووووو   أه  ه وووووووو أنذا

أ طوووووووهح  أوووووووو أكح ووووووو أالوووووووو ا أه ووووووون  

 

أووووو أك ووووح ه أك وووو أال   وووو أنالأ وووو    

أك وووووووو أن وووووووون اأ وووووووودأو  ل وووووووو أاألووووووووو 

أن وووووووووون  أهوووووووووو لوك أنر وووووووووو أنه لووووووووووذك 

 

فإن ذلك الندراج نور اإلدراك  "،نوراين أراه" :وأما النور الذي ال يدرك وهو قوله 
عنه بأجنيب فهو كاجلزء عاد إىل كله إذ ال يصح اسم الكل عليه  فيه فلم يدركه ألنه ليس هو

ما مل حيو على أجزائه فاندرج اجلزء يف الكل وليس الكل غري أجزائه فالكل يدرك أجزاءه 
واجلزء ال يدرك الكل وهلذا يعلم احلق اجلزئيات وال تعلمه اجلزئيات وإذا علم  ،جزءا جزءا

جزئيته فإنه علم كل يف نفسه لنفسه وقد ال يعلم أنه جزء اجلزء الكل فما يعلم منه إال عني 
لكل وهلذا تتفاضل الناس يف العلم فالعامل بالشيء من مل يبق له يف ذلك املعلوم وجه إال علمه 
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منه وإال فقد علم منه ما علم وأما النور الذي يدرك ويدرك به غريه فهو نور مكافئ لنور 
كه ويدرك به ما كشفه له وما انكشف له ما انكشف اإلدراك فيصحبه وال يندرج فيه فيدر

إال بالنورين نور اإلدراك ونور املدرك ولوال وجود نور اإلدراك ملا ظهرت األشياء فال يظهر 
شيء بنور املدرك من غري نور اإلدراك وقد يظهر بعض األشياء لنور اإلدراك ولكن بنور 

وم إىل النور الذي لواله ما علم فالبصر املدرك وإن مل يدركه به كما قلنا يف نسبة كل معل
يدرك به كما قلنا يف نسبة كل معلوم إىل النور الذي لوالها ما علم فالبصر يدرك الظلمة 

 نفسها وال يدرك هبا غريها إذا كان اإلدراك بالبصر خاصة.
 بيان الظلم املعنوي

اهل فإذا م باجلق توأما الظلم املعنوية كظلمة اجلهل فإهنا مدركة للعامل ما مل :وصل
تدرك كلها  فإهنا لظلماقامت به مل يدركها إذ لو أدركها كان عاملا وما عدا ظلمة اجلهل من 

أي ظلمة   جاهلاهلل مث لتعلم أنه إن كان اجلهل نفي العلم عن احملل بأمر ما فكل ما سوى
ب الزيادة لبط  سولهراجلهل له الزمة ألنه ليس له علم بإحاطة املعلومات ولذلك أمر اهلل 

ن اعتقاد وإن كانت ظلمة اجلهل عبارة ع [114طه:] َّ ىه مه جه ين ُّٱمن العلم فقال له 
م ال ة فإهنلظلمالشيء على خالف ما هو به أي شيء كان فأهل اهلل قد أخرجهم من هذه ا

 ِّ ُّ َّ ُّٱيعتقدون أمرا يكون يف نفسه على خالف ما يعتقدونه وقال تعاىل 
هو  املسمياتائق املسميات فعلم بعضا ومل يعلم بعضا فومل يذكر حق [31البقرة:]َّّٰ

 [31البقرة:] َّ ىب نب مب زب رب يئ ُّٱقوله هؤالء وهي املشار إليها يف قوله تعاىل 
حكامهم  إجيادهم وأؤالء يفم هبوأراد باألمساء هنا األمساء اإلهلية اليت استند إليها املشار إليه

قالوا  ا حيثين هبذه األمساء أو قدستموتوبيخا للمالئكة وتقريرا يقول هل سبحتموين هب
 فزكوا نفوسهم وجرحوا خليفة اهلل يف أرضه ومل [30البقرة:] َّ ميخي حي جي يه  ىهُّٱ

علم من ذ ال أإدره يكن ينبغي هلم ذلك ولكن لتعلم إن أحدا من العامل ما قدر اهلل حق ق
 [30البقرة:] َّ ين ىن من خن حن ُّٱاملالئكة باهلل وما ينبغي جلالله من التعظيم ومع هذا قالوا 

 نت مت ُّٱ ه تعاىلقول فهذه األداة هنا ال ينبغي أن تكون إال من األعلى يف حق األدىن مثل
 من خن حن ُّٱبل أشد من هذا هو قوهلم  [116املائدة:] َّىث نث مث زث رث  يت ىت
 :[30البقرة:] َّ ين ىن

أألوووووووو أ كناأ  ووووووو أالاوووووووو جأنلووووووو أ ووووووو ناأأأأأأأأأأأ

أ

أو وووووووووو أ ووووووووووو  أالفه وووووووووو أاله  وووووووووو   
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عبد عيسى  قد يكون تقريرا للحجة على من [116املائدة:] َّ ىت نت مت ُّٱه فإن قول
  وأمه وقالوا إهنما إهلان فإذا قال عيسى  مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ُّٱيف اجلواب 
إن  لك املدعيواملدعي يسمع ذلك وقد علم بقرينة احلال واملوطن ذ [116املائدة:] َّىل

راد عاىل أنه ته صحيح علمنا عند ذلك أعيسى ليس من أهل الكذب وأن إنكاره ملا ادعو
 فإن االستفهام ال والتقرير والتوبيخ ملن عبده توبيخهم وتقريرهم فاالستفهام لعيسى 

 الستفهام علىفإن ا وبيخيصح من اهلل مجلة واحدة ويصح منه تعاىل التقرير إلقامة احلجة والت
 منُّٱىل له تعاقو ة البعد يفاحلقيقة ال يكون إال ممن ال يعلم ما استفهم عنه وأما ظلم

 جم هل مل خل  حل  ُّٱويف مثل قوله  [104]البقرة:َّ مت خت حت ُّٱو [21]البقرة:َّنن
ه لإهلي  اسم وأمثاله فهذا من حكم األمساء اإلهلية إذ كان لكل وقت [31النور:]َّ حم

ما أمر به  قض حكمتنا احلكم يف عني ما من أعيان العامل فإن كان من األمساء اليت أحكامها
ى ملخالف أو هناه هذا  بكلف أو هني عنه فإن االسم اإلهلي الذي يعطيهم موافقة ما أمر اهللامل

ن الدعاء من واء كايه سفعنه بعيد عنه فيناديه لريجع إليه ويصغي إىل ندائه ليكون له احلكم 
 عشارة تكون مرى اإلال تأقريب أو بعيد لكنه بالضرورة لعدم املوافقة فيما أمر اهلل به بعيد 

م و مها أن يعلخرب أو املأالقرب من املشري واملشار إليه إذا كان معهما ثالث ال يريد املخرب 
الثالث   يعلميث الالثالث احلاضر ما يريد املخرب أن يلقيه إىل صاحبه فيشري إليه من ح
شارة إليه إكثركم  أواإلشارة عند القوم نداء على رأس البعد ويقولون أيضا أبعدكم من اهلل

لغه بني من ال يبالة وك احلالعلة يف ذلك أهنا تدل على اجلهل باهلل تعاىل فال فرق بينه يف تلو
هذه فثنني  االالصوت وتبلغه اإلشارة فهذه كلها ظلمة قد حجبت الثالث عن علم ما بني

 كالمبم على أمور هب هَ يّ وأَ  ظلمة الدعاء واإلشارة فاجعل بالك فإن اهلل قد نبه أقواما من عباده
 .ال يفهمه إال املرادون به وهو الرمز

وأما ظلمة التسوية بني  [41ال عمران:]َّمم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱقال تعاىل 
يع ملثلية من مجاققة ة احملاألمرين فإمنا مسيت ظلمة ألن التسوية بني األمرين حمال ألن التسوي

 الوجوه ال من بعض الوجوه وال من أكثرها حمال بني األمرين.
 مئ هي مي خي ُّٱألهنم قالوا  [6البقرة:]َّ  ىم مم خم حم جم يل ٱُّقال تعاىل 

وعرفه بأن حاهلم ما ذكروه عن  فكان اهلل حكى لنبيه  [136الشعراء:] َّ مت هب مب هئ
نفوسهم فهذه ظلمة قد تكون ظلمة جهل وقد تكون ظلمة جحد هلوى قام هبم وهو من أشد 

جلهل الذي هو نفي العلم الظلم ولكن هذه كلها سدف سحرية بالنظر واإلضافة إىل ظلمة ا
من احملل بالكلية وهو قوله فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر فنفى 
العلم والطرق املوصلة إليه العلم بذلك فهذه أشد ظلمة يف العامل إيل فإن اعتقاد الشيء على 

ه كذا مث اعتقد فيه خالف ما هو به قد علم الشيء وما علم حقيقته أي علم يف اجلملة أن امس
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ما ليس هو عليه فقد اعتقد أمرا ما فظلمته دون ظلمة نفي العلم من احملل كما قال تعاىل يف 
وهذه شائعة يف الشقي والسعيد ففي  [47الزمر:]َّ مم خم حم جم هل مل خل حل ُّٱأمثاهلم 

السعيد فيمن مات على غري توبة وهو يقول بإنفاذ الوعيد فيغفر له فكان احلكم للمشيئة 
فسبقت بسعادهتم فتبني هلم عند ذلك أهنم اعتقدوا يف ذلك األمر خالف ما هو ذلك األمر 
عليه فإن الذي هو عليه إمنا هو االختيار والذي عقدوا عليه كان عدم االختيار فمثل هذا 

 يسمى ظلمة الشبهة.
فتاح اعلم أيدك اهلل أن اإلنسان ملا أبرزه اهلل من ظلمة الغيب الذي كان فيه وهو امل

فانفرد سبحانه بعلمها ونفى العلم عن  [59]األنعام: َّحف جف مغ جغ مع جع ُّٱاألول من 
كل ما سواه هبا فأثبتك يف هذه اآلية وأعلمك أنك لست هو إذ لو كنت هو كما تزعم 
لعلمت مفاتح الغيب بذاتك وما ال تعلمه إال مبوقف فلست عني املوقف واملمكنات كلها 

ال والواجب ال إن أعياهنا حيصرها الكل ذلك حمال هي يف ظلمة وأعين بكلها ميزها عن احمل
الغيب فال يعرف هلا حالة وجود ولكل ممكن منها مفتاح ذلك املفتاح ال يعلمه إال اهلل فال 
موجد إال اهلل هو خالق كل شيء أي موجدة فأول مفتاح فتح به مفتاح غيب اإلنسان 

فأظهره من النفس الرمحاين اخلارج من قلب الكامل الذي هو ظل اهلل يف كل ما سوى اهلل 
. فصورته يف الغيب صورة الظل يف الشخص الذي امتد عنه الظل أال َّ ٰر ُّٱالقرآن سورة 

ترى الشخص إذا امتد له ظل يف األرض أليس له ظل يف ذات الشخص الذي يقابله ذلك 
و األمر الذي بقي الظل املمتد فذلك الظل القائم بذات الشخص املقابل للظل املمتد ذلك ه

من اإلنسان الذي هو ظل اهلل املمدود يف الغيب ال ميكن خروجه أبدا وهو باطن الظل املمتد 
والظل املمدود هو الظاهر فظاهر اإلنسان ما امتد من اإلنسان فظهر وباطنه ما مل يفارق 

الغيب فال يعلم باطن اإلنسان أبدا ونسبة ظاهره إىل باطنه متصلة به 
طرفة عني وال يصح مفارقته فهو يف الظاهر غيب ويف ال تفارقه 

الغيب ظاهر له حكم ما ظهر عنه يف احلركة والسكون فإن حترك 
حترك حبق وإن سكن سكن حبق وهو على صورة موجدة وما سواه 
من املمكنات ليس له هذا الكمال فال غيب أكمل من غيب 

وأعطاه الرمحة  اإلنسان فلما أبرزه اهلل للوجود أبرزه على االستقامة
ففتح هبا مغالق األمور علوا وسفال فأمد األمثال بذاته وأمد غري 
األمثال مبثله فبمثله ظهرت األجسام ومبثله اآلخر ظهرت األرواح 
فهي له كاليمني والشمال لنقص األجسام عن األرواح كنقص 

 الشمال عن اليمني واملطلق اليدين هو املثل ومثاله يف اهلامش:
العامل على ما ذكرناه إال عن حركة إهلية وهي وما أوجد 
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حركة املفتاح عند الفتح واملمكنات وإن كانت ال تتناهى فهي من وجه حمصورة يف عشرة 
 .أشياء وهي املقوالت العشرة
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في معرفة منزل سرين منفصلين عن ثالثة أسرار يجمعها حضرة واحدة من حضرات 

 317 ................................................................ الوحي وهو من الحضرة الموسوية

 318 ....................................................................األجور التي تستحقها األعمال

في معرفة منزل سر اإلخالص في الدين وما هو الدين ولماذا سمي الشرع دينا وقول النبي 

 321 .......................................................................................... الخير عادة 

في معرفة منزل سر صدق فيه بعض العارفين فرأى نوره كيف ينبعث من جوانب ذلك 

 327 .............................................................. المنزل وهو من الحضرات المحمدية

 333 ................................. في معرفة منزل العندية اإللهية والصف األول عند هللا تعالى

 337 ........................................ في معرفة منزل سرين من أسرار قلب الجمع والوجود

 في معرفة منزل اشتراك النفوس واألرواح في الصفات وهو من حضرة الغيرة المحمدية من

 346 ............................................................................................ االسم الودود

 346 ............................................ لما فتح هللا باب الرحمتين أوقف َمن شاء وخاطبه

لسبب وأداء حقه وهو في معرفة منزل ثالثة أسرار طلسمية حكمية تشير إلى معرفة منزل ا

 348 ................................................................................ من الحضرة المحمدية

 نئ مئ زئ رئ ُّٱفي معرفة منزل السبل المولدة وأرض العبادة واتساعها وقوله تعالى 

 353 ..................................................... [56]العنكبوت: َّ  زب رب يئ ىئ

 359 .......... في معرفة منزل ثالثة أسرار مختلفة األنوار والقرار واإلبدار وصحيح األخبار

في معرفة منزل إياك أعني فاسمعي يا جارة وهو منزل تفريق األمر وصورة الكتم في 

 367 .......................................................................الكشف من الحضرة المحمدية

 370 ........................................ في معرفة منزل الظلمات المحمودة واألنوار المشهودة

 373 .......................................................................... لوال النور ما أدرك شيء

 375 ................................................................................. بيان الظلم المعنوي

 379 ................................................................................................. الفهرس

 

 

 


