تكملة يف معرفة منزل الظلمات احملمودة واألنوار املشهودة
بيان مراتب املقوالت العشر

اعلم إن هلل تعاىل يف حضرة الغيب الذي له من األمساء اإلهلية الباطن فال نعلم أبدا له
تعاىل حكما يظهر يف اإلنسان دون غريه من املخلوقات ملا هو عليه من اجلمعية وما اختص به
من عموم النفس الرمحاين وذلك احلكم يف غيب احلق له الثبوت دائما ما دام يتصل الباطن
بالظاهر لإلمداد الذي من اخلالق للمخلوق إذ لو انقطع عنه لفىن ولذلك جعل أهل اللسان
الوصل يف الكالم هو األصل والوقف عارض يطرأ يف الكالم لضيق النفس الذي تربزه القوة
الدافعة فلو متادى هلك فإذا خافت على املتنفس اهلالك جذبت القوة اجلاذبة اهلواء من خارج
إىل داخل فكان بني انتهاء الدافعة وابتداء اجلاذبة وقف املتكلم للراحة فلهذا قلنا فيه إنه
عارض وهو يف النفس اإلهلي من حيث ما هو نفس الرمحن ما يبتلي اهلل به عبده من الضيق
واحلرج مث ينفس عنه بالسعة فيقابل الشيء بضده والبد بني النقيضني إذا تعاورا على احملل من
هبت يقوم باحملل ذلك البهت هو املسمى وقفا يف عامل الكالم وهذا من جوامع الكلم الذي
هو مجع كلمة فما بني الكلمة والكلمة يكون هبتا لكون النفس يف الكلمتني عينا واحدة قال
تعاىل ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ[الفتح ،]4:إذا وقفت فعليما هو الذي يف الغيب اإلهلي وحكيما
هو حكمه يف اإلنسان مبا أمده اهلل به فإن وصله بكالم بعده قبضه اهلل إليه ﱡﭐ ﱦ
ﱧﱠ[الفرقان ،]46:فعاد إىل غيبه فلم يظهر يف اإلنسان حكمه وهذا من أسرار احلق اليت
غاية العبارة عنها ما ذكرناه.
فاإلنسان الكامل الظاهر بالصورة اإلهلية مل يعطه اهلل هذا الكمال إال ليكون بدال من
احلق وهلذا مساه خليفة وما بعده من أمثاله خلفاء له فاألول وحده هو خليفة احلق وما ظهر
عنه من أمثاله يف عامل األجسام فهم خلفاء هذا اخلليفة وبدل منه يف كل أمر يصح أن يكون
له وهلذا صحت له املقوالت العشرة اليت ال تقبل الزيادة على هذا العدد فهذه هي النيابة
األوىل.
وأما النيابة الثانية فهي إن ينوب اإلنسان بذاته عن نصف الصورة من حيث روحانيتها
ألن اهلل إذا جتلى يف صورة البشر كما ورد فإنه يظهر بصورهتا حسا ومعىن فالنيابة هنا اخلاصة
هي النيابة عن روح تلك الصورة املتجلي فيها وال يكون ذلك إال يف حضرة األفعال اإلهلية
اليت تظهر يف العامل على يد اإلنسان من حيث ما هو مريد لفعل ما يريد أن يفعله يف احلال أو
املستأنف إذ ال يكون الفعل ماضيا إال بعد ظهوره يف احلال فينوب اإلنسان عن اهلل تعاىل يف

أفعال احلال كلها الظاهرة على يده وليس لغري اإلنسان هذه النيابة فإن امللك واحليوان
واملعدن والنبات ليس هلؤالء إرادة تتعلق بأمر من األمور إمنا هم مع ما فطروا عليه من
السجود هلل والثناء عليه فشغلهم به ال عنه واإلنسان له الشغل به وعنه والشغل عنه هو املعرب
عنه بالغفلة والنسيان فاحلق هنا دائرة من حيث مجع الصورة بني املعىن الروحاين والظاهر
للبصر فهذا اإلنسان يف هذه النيابة إمنا هو نائب عما يتعلق من األفعال بروحانية تلك الصورة
وعامل األرواح أخف من عامل األجسام وخلفته يسرع بالتحول يف الصور من غري فساد العني
وعامل األجسام ليس كذلك.
واعلم أن النيابة الثالثة يف حتقيق األمر الذي قام باملمكن حىت أخرجه من العدم إىل
الوجود فإن ذلك نيابة عن املعىن الذي أوجب للحق أن يوجد هذا املمكن املعني ومل يكن
أوجده قبل ذلك سواء كان روحا مثال أو جسما فاعلم إن األفعال الصادرة عن املريد هلا من
األمثال نيابة يف الظاهر عن اهلل يف صدور املمكنات عنه وال يكون نائبا عنه تعاىل حىت يكون
من استخلفه واستنابه مسعه وبصره ويده ومجيع قواه ومىت مل يكن هبذه الصفة فما هو نائب
وال خليفة فإن املمكنات يف حال عدمها بني يدي احلق ينظر إليها ومييز بعضها عن بعض مبا
هي عليه من احلقائق يف شيئية ثبوهتا ينظر إليها بعني أمسائه احلسىن كالعليم واحلفيظ الذي
حيفظ عليها بنور وجوده شيئية ثبوهتا لئال يسلبها احملال تلك الشيئية وهلذا بسط الرمحة عليها
اليت فتح هبا الوجود فإن ترتيب إجياد املمكنات يقضي بتقدم بعضها على بعض وهذا ما ال
يقدر على إنكاره فإنه الواقع فالدخول يف شيئية الوجود إمنا وقع مرتبا خبالف ما هي عليه يف
شيئية الثبوت فإهنا كلها غري مرتبة ألن ثبوهتا منعوت باألزل هلا واألزل ال ترتيب فيه وال
تقدم وال تأخر.
وملا كان يف األمساء اإلهلية عام وأعم وخاص وأخص صح يف األمساء اإلهلية التقدم
والتأخر والترتيب فبهذا قبلت شيئيات الوجود الترتيب فما من وقت مير عليك هنا ال يظهر
فيه ممكن معني مث يظهر يف الوقت الثاين إال وبقاؤه يف شيئية ثبوته مرجح يف الوقت الذي مل
تقم به شيئية وجوده إذ لو مل يكن مرجحا لوجد يف الوقت الذي قلنا إنه مر عليه فلم يوجد
فيه فصار بقاء كل ممكن مرجحا يف حال عدمه وإن كان العدم له أزال كما إن قبوله لشيئية
وجوده مرجح وهذا من أعجب دقائق املسائل إن فكرت فيه فتوقف حكم اإلرادة على حكم
العلم وهلذا قال ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﱠ[النحل ،]40:فجاء بظرف الزمان املستقبل يف تعليق اإلرادة
واإلرادة واحدة العني فانتقل حكمها من ترجيح بقاء املمكن يف شيئية ثبوته إىل حكمها
بترجيح ظهوره يف شيئية وجوده فهذه حركة إهلية قدسية منزهة أعطتها حقيقة اإلمكان اليت
هي حقيقة املمكن فلما خلق اهلل املخلوق املمكن املنعوت باإلرادة والقدرة على ظهور
األفعال منه حبكم النيابة عن اهلل يف ظاهر األمر ال يف باطنه فهو سبحانه يف الباطن مظهر
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املمكن يف شيئية وجوده من خلف حجاب الظاهر املريد القادر الذي هو املخلوق الذي له
هذه الصفة فهو يد اهلل املريد بإرادة اهلل فيفعل باهلمة كقوله ﴿ﲯ﴾[النحل ،]40:ويفعل
باملباشرة كخلقه آدم بيديه ومجيع ما أضافه إىل خلق يده سبحانه فيقال يف احلق مع هذه
النسبة من غري مباشرة وهي يف العبد مباشرة فإن وقعت من غري مريد هلا فما هو مطلوبنا وال
تكلمنا فيه وإمنا ذلك له سبحانه أظهره يف هذا احملل اخلاص كحركة املرتعش وكل ما صدر
عن غري إرادة فما هو نائب صاحب هذه الصفة فالنائب يطلعه اهلل يف قلبه على ما يريد احلق
إجياد عينه من املمكنات وهو على ضربني يف اطالعه فتارة يكون عن نظر وفكر فينوب بنظره
وفكره عن اهلل املدبر املفصل من حيث إنه ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ[الرعد ،]2:وتارة خيطر له
بديهيا ما يلقيه اهلل يف باطنه كما يعطي العلم اإلهلي اإلرادة اإلهلية التعلق بإجياد أمر ما من غري
حكم االسم املدبر املفصل فيظهر هذا املمكن على يد هذا املخلوق الذي هو مريد له وهو
النائب بالوجهني التدبري والبديهة فقد حصل هلذا النائب اطالع على حضرة أعيان املمكنات
يف شيئية ثبوهتا يف النائب يف حضرة خياله وذلك أن اهلل أخرج هذا املمكن من شيئية ثبوته إىل
شيئية وجو ده يف حضرة خيال ليقع الفرق بني اهلل وبني النائب يف ظهور هذه العني املطلوب
وجودها يف عامل احلس فتتصف هذه العني بأهنا حمسوسة إن كانت صورة وإن مل تكن صورة
يدركها البصر وتكون معىن فيلبسها صورة العبارات عنها أو صورة ما يدل عليها من إمياء أو
إشارة فتلك صورهتا اليت ميكن أن تظهر لعني الرائي فيها أو السامع أو ما كان.
فالنائب على احلقيقة إمنا أخرج باإلرادة ما أخرج من وجود خيايل متوهم أو معقول
إىل وجود حسي مقيد بصورة عينية أو لفظية أو ما كان وتعلق هبذا الوجود البصر من الرائي
إن كان يف صورة عني وإن كان يف صورة لفظ وأشباهه فيدركه بسمع فيضاف مثل هذا
الوجود واإلجياد إىل النائب ولكن البد من شرط اإلرادة واالختيار يف ذلك فإن تعرى عنهما
فليس من بنائب ولو ظهر ذلك منه وعليه بل ذلك هلل تعاىل وأما وجود ما ال ينقال فليس
للنائب فيه دخول البتة فإن ذلك من خصائص احلق فتفهم ما بيناه لك فإنه من لباب املعرفة.
وأما النيابة الرابعة فهي نيابته فيما نصبه احلق له مما لو مل يكن عنه لكان ذلك عن اهلل
تعاىل فاعلم أن اهلل تعاىل ملا أراد أن يعرف فالبد أن ينصب دليال على معرفته والبد أن يكون
الدليل مساويا له تعاىل يف العلم به من حيث هو أمر موجود وأن يكون عاملا بنفسه من حيث
ما هو موصوف بصفة تسمى العلم وعامل بنفسه مبا هو يرى نفسه وتسمى مكاشفة أو
مشاهدة وهذا من كونه ذا بصر فإن اهلل وصف نفسه بأن له بصرا كما وصف نفسه بأن له
علما قال تعاىل ﱡﭐ ﲆ ﲇﱠ[النساء ،]166:ويف اخلرب اإلهلي ما قاله ملوسى وهارون:
ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ[طه .]46:وورد يف حديث احلجب وهو صحيح ما أدركه بصره من
خلقه فلما نصب الداللة عليه نصبها يف اآلفاق فدلت آيات اآلفاق على وجوده خاصة فما
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نابت اآلفاق يف الداللة عليه مبا جعل فيها من اآليات منا به لو ظهر للعامل بذاته فخلق
اإلنسان الكامل على صورته ونصبه دليال على نفسه ملن أراد أن يعرفه بطريق املشاهدة ال
بطريق الفكر الذي هو طريق الرؤية يف آيات اآلفاق وهو قوله تعاىل ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ
ﳀﱠ مث مل يكتف بالتعريف حىت أحال على اإلنسان الكامل حىت قال ﱡﭐ ﳁ ﳂ ﱠ
ﳇ ﳉ ﳊ ﳋ ﱠ [فصلت ،]53:إشارة إىل ما خلق عليه
ﳈ
وهنا قال ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
اإلنسان الكامل الذي نصبه دليال أقرب على العلم من طريق الكشف والشهود فقال أهل
الشهود كفانا ﱡﭐﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱠ[الفرقان ،]45:فذكر الكيف والظل ال خيرج إال على
صورة من مده منه فخلقه رمحة فمد الظل رمحة واقية فال خملوق أعظم رمحة من اإلنسان
الكامل وال أحد من املخلوقني أشد بطشا وانتقاما من اإلنسان احليواين فاإلنسان الكامل وإن
بطش وكان ذا بطش شديد فاإلنسان احليواين أشد بطشا منه ولذلك قال أبو يزيد بطشي
أشد منه من حيث نفسه احليوانية ألنه يبطش مبا مل خيلق فال رمحة له فيه واحلق يبطش مبن
خلق فالرمحة مندرجة يف بطشه حيث كان فإن احلدود اليت نصبها يف الدنيا وحيث كانت إمنا
هي للتطهري وكذلك اآلالم واألمراض وكل ما يؤدي إىل ذلك كل ذلك للتطهري ورفع
الدرجات وتكفري السيئات.
فلما خلق اإلنسان الكامل وخلفاءه من األناسي على أكمل صورة وما مث كمال إال
صورته تعاىل فأخرب إن آدم خلقه على صورته ليشهد فيعرف من طريق الشهود فأبطن يف
صورته الظاهرة أمساءه سبحانه اليت خلع عليه حقائقها ووصفه جبميع ما وصف به نفسه
ونفى عنه املثلية فال مياثل وهو قوله ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى ،]11:من العامل أي ليس مثل
مثله شيء من العامل ومل يكن مثال إال بالصورة فاعترضت املالئكة لنشأة آدم من الطبيعة ملا
حتمله الصورة من األضداد وال سيما وقد جعل وجود آدم من العناصر فهو إهلي طبيعي
عنصري فلم تشاهد األمساء اإلهلية اليت هي أحكام هذه الصورة وهي كون احلق مسعه وبصره
ومجيع قواه فلو شهدت ذلك ما اعترضت فأدهبا اهلل مبا ذكر مث نظر العقل بآيات اآلفاق
وغاص بفكره يف تلك اآليات اآلفاقية مبشاهدة التنزيه دون التشبيه الذي أعطته املماثلة
بالصورة فلما أمسعه احلق اخلطاب أعين أمسع العقل املركب يف اإلنسان احليواين ال يف اإلنسان
الكامل فإن اإلنسان الكامل بنفسه عرفه واإلنسان احليواين عرفه بعقله بعد ما استعمل آلة
فكره فال امللك عرف اإلنسان الكامل ألنه ما شاهده من مجيع وجوهه وال اإلنسان احليواين
عرفه بعقله من مجيع وجوهه فكلما قام له شهود يف نفسه من حيث مل يشعر إنه شهود أثر
احلق رده ونزه احلق عنه فإذا ورد عليه خرب إهلي يعطي ما أعطاه اخليال الفاسد عنده تأول
ذ لك اخلرب على طريق يفضي به إىل التنزيه خاصة فحده من حيث مل يشعر وما أطلقه فجهل
الكل اإلنسان الكامل فجهلوا احلق فما عرف احلق إال اإلنسان الكامل وهلذا وصفته األنبياء
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مبا شهدوه وأنزل عليهم بصفات املخلوقني لوجود الكمال الذي هو عليه احلق وما وصل إىل
هذه املعرفة باهلل ال ملك وال عقل إنسان حيواين فإن اهلل حجب اجلميع عنه وما ظهر إال
لإلنسان الكامل الذي هو ظله املمدود وعرشه احملدود وبيته املقصود املوصوف بكمال
الوجود فال أكمل منه ألنه ال أكمل من احلق تعاىل فعلمه اإلنسان الكامل من حيث عقله
وشهوده فجمع بني العلم البصري الكشفي وبني العلم العقلي الفكري.
فمن رأى أو من علم اإلنسان الكامل الذي هو نائب احلق فقد علم من استنابه
واستخلفه فإنه بصورته ظهر وأمرنا بالطاعة ألويل األمر كما أمرنا بالطاعة هلل ولرسوله وأن
ال خنرج يدا من طاعة فنموت ميتة جاهلية واجلهل أشد ما على اإلنسان فلو مل ينصب
سبحانه وتعاىل اإلنسان الكامل لتتحقق املعرفة باهلل من حيث ما هو إله يف الوجود احلادث
معرفة كمال وهي املعرفة اليت طلبت منا لظهر بنفسه وذاته إىل خلقه حىت يعرفه على
املشاهدة والكشف فال ينكر وما أنكره من أنكره يف اآلخرة أو حيث وقع اإلنكار إال ملا
تقدمهم النظر العقلي وقيدوا احلق فلما مل يروا ما قيدوه به من الصفات عند ذلك أنكروه أال
تراهم إذا جتلى هلم بالعالمة اليت قيدوه هبا عند ذلك يقرون له بالربوبية فلو جتلى هلم ابتداء
قبل هذا التقييد ملا أنكره أحد من خلقه فإنه بتجليه ابتداء يكون دليال على نفسه فلهذا قلنا يف
اإلنسان الكامل إنه نائب عن احلق يف الظهور للخلق حلصول املعرفة به على الكمال الذي
تطلبه الصورة اإلهلية واهلل من حيث ذاته غين عن العاملني واإلنسان الكامل بوجوده وكمال
صورته غين عن الداللة عليه ألن وجوده عني داللته على نفسه فالكشف أمت املعارف وإن مل
يتكرر التجلي فإن املتجلي واحد معلوم فإن اإلنسان يعلم نفسه أنه يتقلب يف أحواله
وخواطره وأفعاله وأسراره كلها يف صور خمتلفة ومع هذا التقليب والتحول يعلم عينه ونفسه
وأن هويته هي هي ما زالت مع ما هو عليه من التقليب فهكذا هي صورة التجلي وإن
كثرت ومل تتكرر فإن العلم باملتجلي يف هذه الصور واحد العني غري جمهول فال حتجبه
التكيفات عنه فهذه هي النيابة الرابعة قد وفيناها حقها وال يعرف ما ذكرناه إال من كان
زنيما ذا مال فإنه بصورته دخل يف األلوهة وليس بإله فكان زنيما واملال يوجب الغين فله
صفة الغين مبا هو عليه من الصورة .فاعلم ذلك.
وأما النيابة اخلامسة فهي نيابة اإلنسان عن رفيع الدرجات يف العامل ال غري وصورة
رفعه أن اإلنسان الكامل من حيث إنه ليس أحد معه يف درجته ألنه ما حاز الصورة اإلهلية
غريه فدرجته رفيعة عن النيل فال يعرفه إال اهلل وال يعرف اهلل إال اإلنسان الكامل فهو جماله
وملا ارتفعت درجته باإلحاطة وحصول الكل مل يتمكن للجزء أن يعرفه إذ ال معرفة للجزء
بالكل ألن الشيء ال يعرف إال نفسه وال يعرف شيئا إال من نفسه وما للجزء صفة الكل
فاستحال إن يعرف أحد اإلنسان الكامل ألنه ليست له درجة الكل فالكل يعرف الكل مثله
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ويعرف ما حيوي كليته عليه من األجزاء ألهنا كاألعضاء والقوي لصورته والشيء ال جيهل
نفسه فظهر كل اإلنسان يف درجة ال يبلغ إليها فناب مبا ذكرناه مما ظهر فيه مناب ﱡﭐ ﲪ
ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ[غافر ،]15:فكان اإلنسان ثىن موجدة فكانت أحديته قبلت الثاين على
صورة أحديتها فإذا ضربت أحدية اإلنسان الكامل يف أحدية احلق مل خيرج لك إال أحدية
واحدة فلك إن تنظر عند ذلك أية أحدية خرجت وأية أحدية ذهبت هل أحدية النائب أو
أحدية من استنابه فاعمل حبسب ما ظهر لك من ذلك تسعد فما من حكم للنائب مما له أثر
يف الكون أو تنزيه عن املثل إال وذلك احلكم ملن استنابه فال تبال أية أحدية ظهرت وال أية
أحدية بطنت فما أمره إال واحدة كما ذكر عن نفسه:
مااااااااااااااا ااااااااااااااا
مااااااااااااااا مااااااااااااااا
شااااااااااااااا
ااااااااااااااا فااااااااااااااا
ااااااااااااااا
نااااااااااااااا مااااااااااااااا ن ااااااااااااااا
فااااااااااااااا
ناااااااااااااااااااااا م اااااااااااااااااااااا م اااااااااااااااااااااا
فاااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا شاااااااااااااااااااا
اااااااااااااا
اااااااااااااا
اااااااااااااا ر فاااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااا
آمناااااااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااا
فااااااااااااااا ااااااااااااااا ااااااااااااااا
فاااااااااااااا اااااااااااااا
اااااااااااااا
فاااااااااااااا
شاااااااااااااا اااااااااااااا اااااااااااااا
فاااااااااااااا
ااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا
نااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااا ر ااااااااااااااااااااااا
نااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااا

اااااااااااااااااااااا
ماااااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااا ف ااااااااااااااااااااا
فااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا
شاااااااااااااااااااا شاااااااااااااااااااا
ف ااااااااااااااااااا م ااااااااااااااااااا
أنااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا
نااااااااااااااااااا مااااااااااااااااااا
ماااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااا ف ناااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا اااااااااااااااااا
ناااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااا شاااااااااااااااااااااا
فاااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااااا ن ماااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااا م ااااااااااااااااااااااا مااااااااااااااااااااااا
فااااااااااااااااااااااا
ف ااااااااااااااااااااااا مااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااااا

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

ااااااااااا

ااااااااااا

ااااااا

نمااااااااااا

ااااااا

ااااااا

ااااااا

ااااااا

أراد على ما يف الفؤاد فإن مل يكن املترجم يضع يف ترمجته الترمجة على ما يف الفؤاد
حبكم املطابقة وإال فليس بدليل وقد وجدت الكثرة يف الترمجة والتقدم والتأخر فالبد أن
يكون الترتيب يف الكالم الذي يف الفؤاد على هذه الصورة وليس إال اخليال خاصة وقال
تعاىل ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ [التوبة ،]6:فأضاف الكالم إىل اهلل تعاىل وجعله مسموعا
للعريب املخاطب حباسة مسعه فما أدركه إال متقطعا متقدما متأخرا ومن مل ينسب ذلك الكالم
املسمى قرآنا إىل اهلل فقد جحد ما أنزله اهلل وجهل احلقائق فالبد للنائب إذا تكلم أن يضاف
إليه الكالم على ما قلناه وأن يكون هذا النائب يفصل بذاته بني كل حرفني وكلمتني لتوجد
الثانية وتتعلق هبا األوىل حىت ينتظم به ما يريد إظهاره للمصلحة اليت يعلمها فدل بكالمه على
ما يف نفسه وما كل من مسع بسمعه عقل مجيع ما أراده املتكلم أو بعضه إال من نور اهلل
بصريته وهلذا قد يكون حظ السامع من كالم املتكلم ترتيب حروفه من غري أن يعقل ما أراده
املتكلم مبا تكلم به ويظهر ذلك يف السامع إذا كان املتكلم يكلمه بغري حلنه ولغته فإنه ال يفهم
منه سوى ما يتعلق به مسعه من ترتيب حروفه فهو التعلق العام من كل سامع ولكن ال يعلم
ما أريدت له هذه الكلمات كذلك العامل كله ال يعرف من املوجودات اليت هي كلمات اهلل
إال وجود أعياهنا خاصة وال يعلم ما أريدت له هذه املوجودات إال أهل الفهم عن اهلل والفهم
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أمر زائد على كونه مسموعا فكما ينوب العبد الكامل الناطق عن اهلل يف إجياد ما يتكلم به
بالفصل بني كلماته إذ لوال وجوده هناك مل يصح وجود عني الكلمة واحلرف كذلك ينوب
أيضا يف الفهم يف ذلك مناب احلق يف قوله ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ [حممد ،]31:فوصف نفسه
بأنه يبلو ليعلم يف املستأنف وهذه كلها نيابة أحدية ال نيابة غري األحدية من حيث إن هلا
القيومية على أعيان املوجودات مبا هي املوجودات عليه من الكسب إذ هو القائم ﱡﭐ ﲲ ﲳﲴ
ﲵ ﲶﱠ[الرعد ،]33:ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﱠ[املدثر ،]38:أي قيدها كسبها فلوال احلق ما
متيزت املوجودات بعضها عن بعض ولكان األمر عينا واحدا كما هو من وجه آخر.
مثال ذلك :إن اإلنسان من حيث حده الشامل آلحاده واحد العني فإن اآلحاد كلها
عني واحدة من حيث إنسانيتها مع علمنا بأن زيدا ما هو عني عمرو وال عني غريه من
أشخاص األناسي فعني متييز احلق هلا وجودها وعني متييز بعضها عن بعض فألنفسها ولذلك
مل تزد كلمة احلضرة يف كل كائن عنها على كلمة ﴿ﲯ﴾ [النحل ،]40:شيئا آخر بل
انسحب على كل كائن عني ﴿ﲯ﴾ ال غري فلو وقفنا مع ﴿ﲯ﴾ مل نر إال عينا واحدة
وإمنا وقفنا مع أثر هذه الكلمة وهي املكونات فكثرت وتعددت ومتيزت بأشخاصها فلما
اجتمعت يف عني حدها علمنا إن هذه احلقيقة وجدت كلمة احلق فيها وهي كلمة كُن وكن
أمر وجودي ال يعلم منه إال اإلجياد والوجود وهلذا ال يقال للموجود ﴿ﲯ﴾ عدما وال
يقال له كن معدوما الستحالة ذلك فالعدم نفسي لبعض املوجودات ولبعضها تابع لعدم
شرطه املصحح لوجوده وهبذه احلقيقة كان اهلل خالقا دائما وحافظا دائما ولو كان على ما
يذكره خمالفو أهل احلق القائلون ببقاء األعراض مل يصح أن يكون احلق خالقا دائما وال
حافظا على بعض املوجودات وجودها وإذا مل يزل خالقا دائما فال يزال مع كل خملوق
ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ [احلديد ،]4:وكنتم أمر وجودي بال شك فال شيء أدق من نيابة الفصل
بني الكلمات ملن يعرف ما ذكرناه.
وأما النيابة السابعة فهي النيابة يف األفعال الظاهرة والباطنة يف وجود اإلنسان وهو ما
حيدثه يف نفسه من األفعال والكوائن ال ما حيدثه يف غريه وآيته من كتاب اهلل قوله تعاىل
ﱡﭐﱑ ﱒﱠ[حممد ،]31:والعلم صفة له قدمية وهذا العلم اخلاص الظاهر عن االبتالء هو ما
يريده بالنيابة فيه هنا فقال تعاىل عن نفسه إنه جييب الداعي إذا دعاه وأن ﱡﭐ ﳃ ﳄﳅ
ﳆ ﱠ [املؤمنون ،]88:فوصف نفسه بأنه قاهر لكل شيء يف هذه اآلية فإذا ادعينا حنن الصرب
على ما يكلفنا به ومحل املشقة يف ذلك طاعة هلل فدعوناه مث نظرنا أثر ذلك يف قلوبنا فوجدنا
أنه إذا عم الدعاء ذاتنا كلها حبيث إنه ال يبقى فينا جزء له التفاتة إىل الغري حصلت اإلجابة
بال شك على الفور من غري تأخري فعلمنا هبذا االختبار صدق توجهنا ألنا قد علمنا صدقه
فيما أخرب به عن نفسه ولوال مراعاة األدب اإلهلي لكان قولنا بلوناه مبا دعوناه به حىت نعلم
8

قوله ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ [البقرة ،]186:فإهنا كلمة دعوى حىت تكون النيابة صحيحة
يف قوله ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ [حممد ،]31:مث طردنا ذلك يف حق كل
مدع دعوى من صادق وكاذب فنبنا عنه سبحانه يف االختبار واالبتالء فإن كان صاحب
دعوى صادقة كالرسل ومن صدق يف دعواه فإنه يقيم الداللة على صدقه مبا بلوناه به من
طلب الداللة كانت الداللة ما كانت كما بلونا به الكاذب ملا ادعى ما ليس له فلم يقم
بوجود ما بلوناه به فقال له النائب ﱡﭐﱷﱸﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﱠ وهو أمر
ﲃﱠ[البقرة ،]258:وقامت احلجة عليه فاالبتالء أصله الدعوى فمن ال
ﲄ
إمكاين ﱡﭐ ﲁﲂ
دعوى له ال ابتالء يتوجه عليه وهلذا ما كلفنا اهلل حىت قال لنا ﱡﭐ ﱢ ﱣﱠ فقلنا
ﱡﭐﱦﱠ[األعراف ،]172:فأقررنا بربوبيته علينا وإقرارنا بربوبيته علينا عني إقرارنا بعبوديتنا له
والعبودية بذاهتا تطلب طاعة السيد فلما ادعينا ذلك حينئذ كلفنا ليبتلي صدقنا فيما ادعيناه.
فإن قلت :فما علمنا هبذا اإلشهاد امليثاقي الذي ورد به اخلرب فإن ذلك حظ االميان ال
حظ العقل وليس هو بأمر ضروري فكيف يدخل يف هذا االبتالء العاقل الذي ليس مبؤمن قلنا
إن العاقل أوجب على نفسه بعقله تعظيم خالقه واملوجب اهلل ألنه الذي وهبه ذلك العقل
فقام العقل له مقام الرسول لنا فنظر العاقل بعقله يف وجوده ملاذا يستند هل هو يف نفسه مل
يزل كذلك أو هو الذي أوجد نفسه فاستحال عنده األمران وقد تقدم الكالم يف هذا الكتاب
يف هذا املعىن فلما استحال ذلك عنده استند إىل موجد ما هو عينه فنظر فيما ينبغي لذلك
الذي استند إليه فنزهه عن كل نعت يفضي اتصافه به إىل حدوثه وسبب ذلك قوة النفس
حىت ال يتعبدها مثلها أعين ممكنا حمدثا مثلها فإنه قد علم حدوثه فرأى أنه ينبغي بالدليل أن
يكون واحدا ال كثريين ورأى أنه منفي املثلية وأنه على مرتبة توجب له التعظيم واحلمد
والثناء فأوجب عليه العقل الذي هو مبنزلة الرسول عندنا تعظيم جنابه مبا يستحقه مما أعطته
األدلة العقلية فأخذ يف حتميده وتعظيمه وتكبريه وتنزيهه وعلم ما تستحقه السيادة فعاملها به
فناب عن احلق فيما أوجده يف نفسه بنظره من املعرفة به والعبادة ملوجده ألنه علم بنظره ذلته
وافتق اره يف ظهور عينه إىل مظهر بعيد عن الصفات املوجبة حدوثه فدخل يف هذه النيابة كل
عاقل موحد بدليله وإن مل يكن مؤمنا وهو قول النيب  يف احلديث الصحيح" :من مات
وهو يعلم" ،ومل يقل يقول وال يؤمن وإمنا ذكر العلم خاصة فقال وهو يعلم أنه ال إله إال اهلل
دخل اجلنة فكل موحد هلل ففي اجلنة يدخله اهلل خاصة ال غريه ويشفع املؤمنون واألنبياء يف
أهل الكبائر من أهل االميان ألن األنبياء بعثت باخلري وهو متعلق االميان واملوحدون الذين مل
يؤمنوا لكوهنم ما بعث إليهم رسول أو كانوا يف فترة فهم الذين حيشر كل واحد منهم أمة
وحده فإن بعث يف أمة هو فيهم رسول فلم يؤمن به مع علمه بأحدية خالقه دخل النار فما
خيرج منها إال بإخراج خالقه ألن اخللود يف النار ال يكون بالنص ألهل التوحيد بأي وجه
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حصل هلم ومل يوجد فال يبقى يف النار إال مشرك أو معطل ال عن شبهة وال عن نظر مستوف
يف النظر قوته فلم يبق يف النار إال املقلدة الذين كان يف قوهتم واستعدادهم أن ينظروا فما
نظروا.
وهذه مسألة عظيمة الفائدة صحيحة األصل وآيتها من القرآن
ﲹﲺﲻﲼﲽﱠ[املؤمنون ،]117:يعين يف زعمه أنه برهان وإن مل يكن برهانا يف نفس األمر
فهو قد وىف وسعه فإن اهلل ﱡﭐﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸﱹﱺﱠ [الطالق ،]7:وهو أمر يتفاضل فيه الناس
ﳁﱠ[املؤمنون ،]117:هل وىف ما آتاه اهلل من النظر يف ذلك أم ال مث قال
فقال ﱡﭐﲾﲿﳀ ﳂ
ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ [املؤمنون ،]117:وليس الكافر إال من علم مث ستر وإن مل يعلم فما هو
كافر مث أمر نبيه أن يقول ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﱠ [املؤمنون ،]118:هذه الفرق اليت وفت النظر
استطاعتها اليت آتيتها فلم تصل إال إىل التعطيل أو الشرك ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ [املؤمنون،]118:
فإهنم ما تعدوا ما آتاهم اهلل فشفع هنا فيهم رسول اهلل  من حيث ال يشعرون فإذا نالتهم
السعادة باخلروج من النار وقد غفر هلم اهلل بسؤال الرسول فيهم إذ قال ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ
حني أمره اهلل بذلك وما أمره هبذا الدعاء إال ليجيبه فأجابه يف ذلك فعرفوا قدر رسول اهلل 
عند ذلك إذا دخلوا اجلنة فينتمون إليه فيها ألنه السيد األكرب وهذا الدعاء يعم كل من هو
هبذه املثابة من وقت آدم إىل نفخة الصعق ألنه ما خصص يف دعوته إال من هذه صفته ومن
ينبغي أن يرحم ويغفر له وينبغي لكل نائب منا أن حيضر يف نفسه هذه الفرق وكل من له
عذر من األمم يف ختلفه عن احلق الذي هو يف نفس األمر أن يقول ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ
ﳎ ﱠ فإن اهلل تعاىل يضرب له بسهم يف هذه الشفاعة فال تغفل يا ويل عن حظك منها
وال تكن ممن غلب اليبس عليه فحجر رمحة اهلل إن تصيب إال املؤمن ومل يفرق بني من
يأخذها وتتناوله بطريق الوجوب ممن تتناوله من عني املنة فهذه شفاعة من الرسول والنواب
هلؤالء يف الدنيا يقوم هبا احلق يف اآلخرة هلم من حيث ال يعلمون حىت يدخلوا اجلنة فإذا
دخلوها رأينا فيهم العالمة اليت تعطينا فيهم قبول الشفاعة الدنيوية فينبغي لكل تال إذا تال
القرآن أن يتدبره ويأخذ كل أمر أمر اهلل به نبيه  أن يبلغه أو يقوله أو يعلمه فليقله يف
تالوته وال يكون حاكيا بل يكون صاحب نية وقصد وابتهال يف ذلك وأنه مأمور به من
احلق إن أراد أن يكون من هذا احلزب النبوي فإن اهلل أخفى النبوة يف خلقه وأظهرها يف
بعض خلقه فالنبوة الظاهرة هي اليت انقطع ظهورها وأما الباطنة فال تزال يف الدنيا واآلخرة
ألن الوحي اإلهلي واإلنزال الرباين ال ينقطع إذ كان به حفظ العامل فجميع العامل هلم نصيب
من هذا اإلنزال والوحي فمنه ما ذكره مثل قوله ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ [النحل ،]68:وﱡﭐ ﲄ
ﲅﲆﲇﱠ[النمل ،]18:وقال اهلدهد لسليمان  ﱡﭐﳆﳇﳈﳉﳊﱠ[النمل،]22:
وقد قال النيب  يف اجملتهدين ما قال وما فرض هلم اإلصابة يف كل ما اجتهدوا فيه وإمنا
ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
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فرض هلم األجر يف ذلك أصابوا أم أخطأوا وفضل بني املصيب واملخطئ يف األجر وهذه نيابة
عجيبة رفيعة املقدار ال يعلمها كل أحد.
وأما النيابة الثامنة اليت شفعت وترية احلق من حيث إنه تعاىل جملى هلا وهي جملى له
فهو ينظر نفسه فيها نظر كمال وهي تنظر نفسها فيه نظر كمال وذلك راجع إىل ما هو عليه
احلق تعاىل من األمساء اإلهلية فال تظهر هذه الصورة إال يف مرآة اإلنسان الكامل الذي هو ظله
الرمحاين فنصب له عرشا استوى عليه على التقابل من عرشه املنسوب إليه حبكم االستواء
عليه ومثاله ما وصف احلق به أهل اجلنة ﱡﭐ ﱬ ﱠ[الطور ،]20:ﱡﭐ ﲸ ﲹ
ﲺﱠ[الصافات ،]44:أي يقابل بعضهم بعضا واالتكاء االعتماد بصفة اجلربوت فاتكاء
احلق عليه فيما ظهر من احلق وبطن من اإلنسان الكامل فإنه يعلو على متكئه واإلنسان
الكامل يتكئ أيضا على ربه فيما يظهر به اإلنسان من النيابة حني يبطن احلق فيها فتنسب
املشاهدة وما يشهد إىل الشاهد ال إىل أمر آخر كما ينسب يف حضرة األفعال الفعل بالعوائد
إىل املخلوق واحلق مبطون فيه وينسب الفعل خبرق العادة إىل اهلل ال إىل املخلوق ألنه خارج
عن قدرة املخلوق فيظهر احلق وإن كان ال يظهر إال يف اخللق وإمنا ثىن اخللق وجود احلق ألن
كل حقيقة تعقل للحق ال تعقل جمردة عن اخللق فهي تطلب اخللق بذاهتا فالبد من معقولية
حق وخلق ألن تلك احلقيقة اإلهلية من احملال أن يكون هلا تعلق أثري يف ذات احلق ومن احملال
أن تبقي معطلة احلكم ألن احلكم هلا ذايت فالبد من معقولية اخللق سواء اتصف بالوجود أو
بالعدم فإن ثبوت عينه يف العدم به يكون التهيؤ لقبول اآلثار وثبوته يف العدم كالبزرة لشجرة
الوجود فهو يف العدم بزرة ويف الوجود شجرة:
اااااااا اااااااا اااااااا اااااااا ن اااااااا
اااااااا
اااااااااااااا م اااااااااااااا اااااااااااااا ناااااااااااااا

م اااااااا اااااااا
اااااااا فاااااااا
اااااااا
أمااااااااا
ااااااااا ي ااااااااا ااااااااا

وإذ واألمر على ما ذكرناه فما يف العلم إال الشفع وهو تثنية اجلمع ألن احلقائق اإلهلية
كثرية واحملققات على قدرها أيضا فثنت احملققات احلقائق يف العلم وإن مل تتصف بالوجود
العيين:
اااا

ااااا مااااا ااااا مشااااا
ااااا
ف ااااا
اااااااااا
اااااااااا اااااااااا
فماااااااااا
نااااااااا
ااااااااا
ااااااااا
ف مااااااااا ااااااااا
ناااااااااااا
اااااااااااا ف اااااااااااا
ناااااااااااا

مااااا
اا اا
فماااااااا
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اااا م اااا
ناااا
اااا
ااااا م ااااا
ااااا
ااااا
اا م اا
اا فاا
اا
ف اااااااا م اااااااا
اااااااا

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

اااااااااااا

اااااااااااا

ااااااااااااا

م ناااااااااااا

ااااااااااااا

م نااااااااااااا

ااااااااااااا

فما كان الغطاء إال ووراءه أمر وجودي ال عدمي فهذه النيابة عن احلق للعبد يف
الربزخ فيقوم حاكما بصورة حق ونيابة يف عامل اخليال فيكون له عليه سلطان يف هذه الدار
الدنيا فيجسد ما شاء من املعاين للناظر وقد نال من هذه السلطنة حظ قريبا هل السحر الذين
قال اهلل فيهم ﱡﭐﱔﱕﱠ أي إىل موسى ﱡﭐﱖﱗﱘﱙ ﱠ[طه ،]66:وليست بساعية يف
نفس األمر وهي ساعية يف نظر موسى ونظر احلاضرين إال السحرة فإهنم يروهنا حباال
والغريب لو ورد لرآها كما يراها الساحر خبالف من له النيابة على عامل اخليال ويف حضرته
كموسى فإنه ال يرى ما جيسده من املعاين جسدا كما جسدوه ويراه هو معىن إمنا ذلك
للساحر لعدم قوته وما بني الساحر وبني صاحب هذه النيابة كموسى إال كون احلق جعله
نائبا عنه واختذه موسى وكيال ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ [الشعراء ،]45:عن أمر حق وهو أمر موكله
فقال له ﱡﭐ ﲾ ﲿﱠ [األعراف ،]117:فرآها حية فخاف وأخرب عن السحرة أهنم ﱡﭐ ﱥ
ﱦﱧ ﱠ[الشعراء ،]44:ال عن أمر إهلي بل عن حكم أمساء كانت عندهم هلا يف عيون
الناظرين خاصية النظر إىل ما يريد الساحر إظهاره فله بتلك األمساء قلب النظر ال قلب
املنظور فيه وباألمر اإلهلي قلب املنظور فيه فيتبعه النظر فالنظر ما انقلب يف حق النائب والفعل
يف النظر ويف املنظور فيه مل يكن إال بعد اإللقاء فلما خرج عن ملك من ألقاه توىل اهلل قلب
املنظور يف حق النائب وقلب النظر يف حق من ليس بنائب وله علم هذه األمساء اليت هي
سيمياء أي عالمات على ما ظهر يف أعني الناظرين فالعموم عند كشف الغطاء باملوت
وانتقاهلم إىل الربزخ يكونون هنالك مثل ما هم يف الدنيا يف أجسامهم سواء إال أهنم انتقلوا
من حضرة إىل حضرة أو من حكم إىل حكم والعارفون نواب احلق هلم هذا احلكم يف احلياة
الدنيا وإمنا كانت النيابة هنا نيابة توحيد ألنه ال يظهر احلكم إال بعد اإللقاء وهو أن خيرج
األمر من ملك امللقي فيتواله اهلل حبكم الوكالة يف حق النائب وحبكم احلقيقة يف حق الساحر
للغرية اإلهلية فال يكون حكم يف األشياء إال هلل وبقي لصاحب هذه النيابة يف هذه احلضرة
التصرف دائما كما ذكرناه املسمى يف العامة كرامات وآيات وخرق عوائد وهي عند
احملققني ليست خبرق عوائد بل هي إجياد كوائن ألنه ما مث يف نفس األمر عوائد ألنه ما مث
تكرار فما مث ما يعود وهو قوله يف أصحاب العوائد ﱡﭐﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﱠ[ق ،]15:يقول
إهنم ال يعرفون أهنم يف كل حلظة يف خلق جديد فما يرونه يف اللحظة األوىل ما هو عني ما
يرونه يف اللحظة الثانية وهم يف لبس من ذلك فال إعادة فال خرق هكذا يدركه احملققون من
أهل اهلل وليس األمر إال كما ذكرناه فإنه هبذا يكون االفتقار للخلق دائما أبدا ويكون احلق
خالقا حافظا على هذا الوجود وجوده دائما مبا يوجده فيه من خلق جديد لبقائه:
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اااااا
اااااا
ماااااا
اااااا
فاااااا
اااااااااا أ اااااااااا اااااااااا ن
اااااااااا
اااااااااااا
اااااااااااا ل ر اااااااااااا اااااااااااا
ااااااا
ااااااا ااااااا
ااااااا ل ااااااام
ااااااااا
ااااااااا ااااااااا
مااااااااا
ااااااااا

ااااااا

ف مااااااا ااااااا أ ااااااا
فااااااا ن فااااااا
اااااااااااا أ اااااااااااا اااااااااااا
ف اااااااااااا
ااااااااااااا ااااااااااااا
ااااااااااااا
ف ااااااااااااا ي
شااااااااااا ااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا ي
ااااااااااااااا
مااااااااااااااا فااااااااااااااا
ف ااااااااااااااا

فيتصرف النائب يف هذه األغيار اخليالية كما يريد ويشاء ولكن عن أمر وكيله جلهل
املوكل بالصاحل اليت يعرفها الوكيل يف التصريف فإن غلط وتصرف عن غفلة بغري أمر الوكيل
فإن اهلل حيفظ عليه وقته لكون الوكالة كما قلنا دورية ولكن مع هذا احلفظ الذي ذكرناه ال
تكون الصورة الواقعة عن تصريف الغفلة تبلغ من الدرجة مبلغ الصورة اليت تكون عن
تصريف الوكيل الذي صرف فيه هذا النائب لتتميز املراتب ويعلم الرفيع واألرفع واعلم أن
هذه املرتبة اليت هي هذه النيابة اخلاصة ال تكون إال باملوت واملوت على قسمني موت
اضطراري وهو املشهور يف العموم والعرف وهو األجل املسمى الذي قيل فيه ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ[يونس ،]49:واملوت اآلخر موت اختياري وهو موت يف حياة
دنياوية وهو األجل املقضي يف قوله تعاىل ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘﱠ[االنعام ،]2:وملا كان هذا األجل
املقضي معلوم الوقت عند اهلل مسمى عنده كان حكمه يف نفسه حكم األجل املسمى وهو
قوله عز وجل ﱡﭐﱑﱒﱓﱔﱕﱠ[لقمان ،]29:يعين يف حاله وال ميوت اإلنسان يف حياته
إال إذا صحت له هذه النيابة فهو ميت ال ميت كاملقتول يف سبيل اهلل نقله اهلل إىل الربزخ ال
عن موت فالشهيد مقتول ال ميت وملا كان هذا املعتىن به قد قتل نفسه يف اجلهاد األكرب
الذي هو جهاد النفس رزقه اهلل حكم الشهادة فواله لنيابة يف الربزخ يف حياته الدنيا فموته
معنوي وقتله خمالفة نفسه.
وقد جئنا على ما ذكرناه أوال من ذكرنا هذه النيابات العشرة اليت هي أمهات وأما ما
تتضمنه كل نيابة من فعل كل ما ال يصلح إال بنيابة فكثري ال حيصى وهلل احلمد واملنة على ما
أعطى .ومما يتعلق هبذا الباب نور توحيد الذات.
واعلم أنه ملا كان يف قوة الواحد أحدية كل موجود ومعلوم ومعدود ظهر مجيع ما
ظهر من العامل من جمموع ومفرد ويف العامل من تقسيم عقلي يف املعلومات بأحدية ختصه
وأعطتها ذلك أحدية الذات الواهبة لوجود ما وجد والواهبة علم ما علم من املعلومات
فاألحدية ظاهرة يف اآلحاد خفية يف اجملموع فأحدية الذات يف اآلحاد والبسائط وأحدية
اجملموع يف املركبات وهي املعرب عنها يف اإلهليات بلسان الشرع باألمساء ويف العقول السليمة
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بالنسب ويف العقول القاصرة النظر بالصفات وأبني ما يظهر فيه حكم الواحد يف العدد ألنه
بالواحد يظهر العدد وينشأ على الترتيب الطبيعي من االثنني إىل ما ال يتناهى وبزوال الواحد
منه يزول فاملعلول لوال علته ما ظهرت له عني والعامل لوال اهلل ما وجد يف عينه وأعطى
سبحانه اسم الذات لنفسه واسم النفس ملا حيمل اسم النفس من التذكري والتأنيث كما قال
تعاىل ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ[الزمر ،]56:اآلية ،فأنث فقال ﱡﭐ ﱘ ﱙ
ﱚ ﱛ ﱠ بكاف مكسورة خطاب املؤنث آيايت ﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱠ[الزمر ،]59:بتاء مفتوحة
خطاب املذكر والعني واحدة فإن النفس والعني عند العرب يذكران ويؤنثان وذلك ألجل
التناسل الواقع بني الذكر واألنثى ولذلك جاء يف اإلجياد اإلهلي بالقول وهو مذكر واإلرادة
وهي مؤنثة فأوجد العامل عن قول وإرادة فظهر عن اسم مذكر ومؤنث فقال ﱡﭐﲳﲴﲵﱠ
وشيء أنكر النكرات والقول مذكر ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﱠ واإلرادة مؤنثة ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼﱠ[النحل ،]40:فظهر التكوين يف اإلرادة عن القول والعني واحدة بال شك.
فبنور توحيد الذات ظهرت مجيع احملدثات علوا وسفال وحسا ومعىن ومركبا ومفردا
فسرت األحدية يف كل شيء فما مث إال واحد وما ظهر أمر إال به ومنه وفيه ففيه من حيث ما
للنفس من التأنيث وبه من حيث ما للنفس من التذكري والتأنيث ومنه من حيث ما للنفس من
التذكري فعني واحدة فاعلة منفعلة واالنفعال ما ظهر يف األعيان من املوجودات واملعلومات
املعقولة وإن مل يوجد هلا أعيان مث جعل التوليد يف احليوانات بل يف ما يقبل الوالدة على ثالثة
أضرب ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ مراعاة حملل التكوين ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﱠ[الشورى،]49:
مراعاة للملقي ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ مراعاة للمجموع فإن زوجهم إناثا أو ذكرانا أو
ذكرا وأنثى فلوجود اجلمع املؤذن مبا يف األصل من مجع النسب ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ
ﳁﱠ[الشورى ،]50:ملن ال يقبل الوالدة كأمساء التنزيه فما يف الوجود أحدية إال أحدية
الكثرة وليست إال الذات واأللوهة هلذه وصف نفسي ألنه لذاته هو ﱡﭐ ﲙ ﲚ
ﲛﱠ[طه ،]8:فافهم فلهذا قلنا أحدية اجملموع أو أحدية الكثرة.
فإن قلت :ﱡﭐﲩﲪﲫ ﲬﲭ ﱠ [آل عمران ،]97:فقلنا هذا ال يقدح يف أحدية الكثرة
فإن كونه ذاتا ما هو كونه غنيا فمعقول الذات خالف معقول نعتها بالغىن فأنت يف هذا
االعتراض مثبت ملا تريد نفيه فقويت قويل وأعظم من هذه النسبة إىل اإلله فما مث وأزيدك أمرا
آخر يف هذه املسألة وهو أن اهلل وإن كان يف ذاته غنيا عن العاملني فمعلوم أنه منعوت بالكرم
واجلود والرمحة فالبد من مرحوم ومتكرم عليه وهلذا قال تعاىل ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ [البقرة ،]186:فأجاب الداعي سبحانه جودا وكرما وال شك
ﲽ
أن السؤال باألحوال أمت من السؤال بالقول واإلجابة أسرع للسائل باحلال ألنه سائل بذاته
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واجلود على املضطر احملتاج أعظم يف نفس األمر من اجلود على غري املضطر واملمكن يف حال
عدمه أشد افتقارا إىل اهلل منه يف حال وجوده وهلذا ال تصحب املمكن دعوى يف حال عدمه
كما تصحبه يف حال وجوده فإفاضة الوجود عليه يف حال عدمه أعظم يف اجلود والكرم فهو
تعاىل وإن كان غنيا عن العاملني فذلك تنزيه عن إن يقوم به فقر أو يدل عليه دليل غري نفسه
فأوجد العامل من وجوده وكرمه وهذا ال يشك فيه عاقل وال مؤمن وإن اجلود له نعت نفسي
فإنه جواد كرمي لنفسه فالبد من وجود العامل وما حكم العلم بكونه يستحيل عدم كونه
فالبد من نسب أو صفات على مذهب الصفاتيني أو أمساء على مذهب آخرين فالبد من
الكثرة يف العني الواحدة فالبد من أحدية الكثرة على كل وجه من كل قائل بنسبة أو صفة
أو اسم فليست أنوار الذات بشيء سوى املوجودات وهي سبحات الوجه ألهنا عني الداللة
عليه سبحانه لنا وهلذا قال " :من عرف نفسه عرف ربه" .فجعل نفس العارف إذا عرفها
العارف دليال على معرفة اهلل والنور دليل على نفسه وعلى ما يظهره للعني فبنور املوجودات
ظهرت املوجودات وظهر موجدها هلا فما علمته إال منها فهو املطلوب هلا والطلب يؤذن
باالفتقار يف حق احملدثات وهو املطلوب فهو الغين فمن كونه مطلوبا هلا صح افتقارها إليه
وصح غناه عنها فقبوله عليها قبول جود وكرم فالسبحات الوجهية انتشرت على أعيان
املمكنات وانعكست فأدرك نفسه وأنوار الشيء ال حترقه واملمكن يف حال عدمه ال يقبل
احلرق فلو اتصف بالوجود احترق وجوده لرجوع الوجود إىل من له الوجود فبقيت
املمكنات على حقيقة شيئية ثبوهتا وظهر بالسبحات الوجهية كثرة املمكنات يف مرآة احلق
أدركها احلق يف ذاته بنوره على ما تستحقه املمكنات من احلقائق اليت هي عليها فذلك ظهور
العامل وبقاؤه فاحلكمة يف النظر ويف كيفية ما يدركه البصر وما ذا يدرك ومن يدرك واهلل
املوفق:
نا
ا
ا
فا ر ا
ااااا ف ااااا
ااااا شااااا
ااااا
اااا ف اااا
اااا
ماااا
ااااا
ااااا فااااا
ااااا
ااااا
ااااااا
ااااااا ااااااا ااااااا
م ااااااااااا ف ااااااااااا مم ااااااااااا
اااا أ ناااا ماااا ناااا
أشاااا

ااا
نااا
ر ااا
ااا ااا
ف ااا
اااااا م اااااا فماااااا
اااااا
فاااااا ناااااا
ااااااا ل
ااااااا أ ااااااا
فااااااا ر ااااااا
ااا ل شااا فااا شااا فااا
ااا
ااااااا ااااااا ف ااااااا ااااااا م ااااااا
فااااااا
اااااااااا م اااااااااا
فماااااااااا اااااااااا م اااااااااا
ماااااااا م اااااااا
ف ماااااااا اااااااا أ اااااااا

ا
ااااا
اااا
شااااا
ااااااا
م ااااااااااا
ن اااا

وهنا يظهر لك توحيد اإلحلاق فإن الرائي ملا ظهرت أعيان املمكنات يف مرآة ذاته
أدركها يف نفسه بنوره فلحق املرئي بالرائي حيث أدركه يف ذاته وهو واحد يف الوجود ألن
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املمكنات املرئية منعوتة يف هذه احلالة بالعدم فال وجود هلا مع ظهورها للرائي كما ذكرناه
فسمى هذا الظهور توحيد إحلاق أي أحلق املمكن بالواجب يف الوجوب فأوجب للممكن ما
هو عليه الواجب لنفسه من النسب واألمساء فله اإلجياد على اإلطالق ما عدا نفسه تعاىل
وللخيال اإلجياد على اإلطالق ما عدا نفسه فاخليال موجد هلل عز وجل يف حضرة لوجود
اخليايل واحلق موجد للخيال يف حضرة االنفعال املمثل:
ااااا

ااااا ف ااااا
ااااا فااااا
ااااا
اااااااا اااااااا ي

اااااا أ م اااااا
اااااا
ف اااااا اااااا ر
ف ااااااااا
ف اااااااااف من ااااااااا فااااااااا
اااااف
ااااا ي نااااا مااااا
ااااا
ااااا

مااااا ااااا ف م نااااا
ااااا ااااا م ااااا
اااااااا
ناااااااا اااااااا

وإذا ثبت إحلاق اخليال يف قوة اإلجياد باحلق ما عدا نفسه فهو على احلقيقة املعرب عنه
باإلنسان الكامل فإنه ما مث على الصورة احلقية مثله فإنه يوجد يف نفسه كل معلوم ما عدا
نفسه واحلق نسبة املوجودات إليه مثل هذه النسبة فتوحيد اإلحلاق توحيد اخليال مع كونه من
املوجودات احلادثة إال أن له هذا االختصاص اإلهلي الذي أعطته حقيقته فما قبل شيء من
احملدثات صورة احلق سوى اخليال فإذا حتققت ما قلناه علمت أنه يف غاية الوصلة وهذا
يسمى توحيد الوصلة واالتصال والوصل كيف شئت قل فلم يفرق يف هذا التوحيد بني
املثلني إال بكوهنما مثلني ال غري فهما كما قال القائل:
ااااااااااااااا
ااااااااااااااا
ق
ف نمااااااااااااااااااا رمااااااااااااااااااا

ف شاااااااااااااااااا ف شاااااااااااااااااا
نمااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااا

رمااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا

ماااااااااااااااااا
رمااااااااااااااااااا

فمن شدة االتصال يقول هو هو ظهر يف موطنني معقولني لوال املوطنان ما عرفت ما
حكمت به من التمييز بني املثلني فما خرج شيء من املوجودات عن التشبيه وهلذا قال:
ﱡﭐﱐﱑﱒﱠ[الشورى ،]11:فأتى بكاف الصفة ما هي الكاف زائدة كما ذهب إليه بعض
الناس ممن ال معرفة له باحلقائق حذرا من التشبيه فنفى إن مياثل املثل غري من هو مثله فنفى
املثل عن مثل املماثل نفي املثل عن املماثل فهذه أنوار مندرجة بعضها يف بعض:
م ااااااااا نااااااااا
ااااااااا
ااااااااا

ااااااا ل
فااااااا
م اااااااا ناااااااا

م ااااااااا فااااااااا م ااااااااا
ااااااااا
ااااااااا فااااااااا
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فااااااا
ااااااا
اااااااا فاااااااا

شااااااا
اااااااا

يف معرفة منزل سجود القلب والوجه والكل واجلزء وهما منزل
السجودين والسجدتني
ااااا أ ااااا
ااااا ااااا مااااا
فااااا
ااااااااا ااااااااا
ااااااااا فااااااااا
ااااااااااف أ اااااااااام أ اااااااااا
اااااااااا
ر اااااا أ اااااا
اااااا
ماااااا اااااا فاااااا

اااااف ااااا ف ااااا
ااااا
م ااااا ااااا
اااااااف أ ااااااا ااااااا ااااااا
فااااااا
ااااااااااااا
ااااااااااااا مشااااااااااااا
ف نااااااااااااا
ااااااااااا ااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا ي

هذا املنزل يسمى منزل التمكني وإىل ما يؤول إليه أمر كل ما سوى اهلل ويسمى أيضا
منزل العصمة.
اعلم أن اهلل تعاىل ملا خلق العامل جعل له ظاهرا وباطنا وجعل منه غيبا وشهادة لنفس
العامل فما غاب من العامل عن العامل فهو الغيب وما شاهد العامل من العامل فهو شهادة وكله
هلل شهادة وظاهر فجعل القلب من عامل الغيب وجعل الوجه من عامل الشهادة وعني للوجه
جهة يسجد هلا مساها بيته وقبلته أي يستقبلها بوجهه إذا صلى وجعل استقباهلا عبادة وجعل
أفضل أفعال الصالة السجود وأفضل أقواهلا ذكر اهلل بالقرآن وعني للقلب نفسه سبحانه فال
يقصد غريه وأمره أن يسجد له فإن سجد عن كشف مل يرفع رأسه أبدا من سجدته دنيا
وآخرة ومن سجد من غري كشف رفع رأسه ورفعه املعرب عنه بالغفلة عن اهلل ونسيان اهلل يف
األشياء فمن مل يرفع رأسه يف سجود قلبه فهو الذي ال يزال يشهد احلق دائما يف كل شيء
فال يرى شيئا إال ويرى اهلل قبل ذلك الشيء وال تظن يف العامل أنه مل يكن ساجدا مث سجد
بل مل يزل ساجدا فإن السجود له ذايت وإمنا بعض العامل كشف له عن سجوده فعلمه وبعض
العامل مل يكشف له عن سجوده فجهله فتخيل أنه يرفع ويسجد ويتصرف كيف يشاء.
واعلم أن السجود الظاهر ملا كان نقلة من حال قيام أو ركوع أو قعود إىل تطاطي
ووضع وجه على األرض يسمى ذلك التطأطؤ سجودا علمنا أنه طرأ على الساجد حالة مل
يكن عليها يف الظاهر املرئي ألبصارنا فطلبنا من اهلل الوقوف على منقل هذا املنقول من حال
إىل حال فمن الناس من جعل ذلك وأمثاله نسبا وهو الذي أعطاه الكشف اإلهلي يف العلم
باألكوان اليت هي احلركة والسكون واالجتماع واالفتراق فاحلركة عبارة عن كون اجلسم أو
اجلوهر قد شوهد يف زمان يف حيز أو يف مكان مث شوهد يف الزمان اآلخر يف حيز آخر أو يف
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مكان آخر فقيل قد حترك وانتقل والسكون أن يشاهد اجلوهر أو اجلسم يف حيز واحد زمانني
فصاعدا فسمى إقامته يف حيزه سكونا واالجتماع عبارة عن جوهرين أو جسمني يف حيزين
متجاورين ليس بني احليزين حيز ثالث واالفتراق عبارة عن جوهرين أو جسمني يف حيزين
غري متجاورين بينهما حيز ليس فيه أحدمها فليس األمر سوى هذا ووافق بعض أهل الكالم
أهل الكشف يف هذا وبقي من املسألة من هو احملرك هل املتحرك أو أمر آخر فمن الناس من
قال احملرك هي احلركة قامت باجلسم فأوجبت له التحرك واالنتقال واختلفوا يف احلركة اليت
أوجبت الت حرك للجسم هل تعلقت هبا مشيئة العبد فتسمى اختيارية أي حركة اختيار أو مل
يتعلق هبا مشيئة املتحرك فتسمى اضطرارية كحركة املرتعش وهذا كله إذا ثبت أن مث حركة
كما زعم بعضهم.
ومل خيتلفوا يف إن هذه األكوان أعراض سواء كانت نسبا أو معاين قائمة باحملال
املوصوفة هبا فإنا ال نشك أنه قد عرض هلا حال مل تكن عليه ومن احملال أن يكون واحد من
تلك األعراض ذاتيا هلا وإمنا الذايت هلا قبوهلا واختلفوا فيمن أوجد تلك احلركة أو السكون إذا
ثبت أن ذلك عني موجودة هل هو اهلل تعاىل أو غري اهلل فمن قائل هبذا الوجه ومن قائل هبذا
الوجه وسواء يف ذلك املرتعش وغري املرتعش ومن قائل إن األكوان ال وجود هلا وإمنا هي
نسب فلمن تستند وحنن نقول يف النسبة االختيارية إن اهلل خلق للعبد مشيئة شاء هبا حكم
هذه النسبة وتلك املشيئة احلادثة عن مشيئة اهلل يقول اهلل عز وجل ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭﱠ[االنسان ،]30:فأثبت سبحانه املشيئة له ولنا وجعل مشيئتنا موقوفة على مشيئته هذا يف
احلركة االختيارية وأما يف االضطرارية فاألمر عندنا واحد فالسبب األول مشيئة احلق والسبب
الثاين املشيئة اليت وجدت عن مشيئة احلق غري إن هنا لطيفة أعطاها الكشف وأشار هبا من
خلف حجاب الكون وهي قوله ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱠ فاهلل هو املشيء بالكشف وإن
وجد العبد يف نفسه إرادة لذلك فاحلق عني إرادته ال غريه كما ثبت أنه إذا أحبه كان مسعه
وبصره ويده ومجيع قواه فحكم املشيئة اليت جيدها يف نفسه ليست سوى احلق فإذا شاء اهلل
كان ما شاءه فهو عني مشيئة كل مشيء كما يقول مثبت احلركة إن زيدا حترك أو إنه حرك
يده فإذا حققت قوله على مذهبه وجدت أن الذي حرك يده إمنا هي احلركة القائمة بيده وإن
كنت ال تراها فإنك تدرك أثرها ومع هذا تقول إن زيدا حرك يده كذلك تقول إن زيدا
حرك يده واحملرك إمنا هو اهلل تعاىل.
واعلم أنه ليس يف العامل سكون البتة وإمنا هو متقلب أبدا دائما من حال إىل حال دنيا
وآخرة ظاهرا وباطنا إال إن مث حركة خفية وحركة مشهودة فاألحوال تتردد وتذهب على
األعيان القابلة هلا واحلركات تعطي يف العامل آثارا خمتلفة ولوالها ملا تناهت املدد وال وجد
حكم للعدد وال جرت األشياء إىل أجل مسمى وال كان انتقال من دار إىل دار وأصل وجود
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هذه األحوال النعوت اإلهلية من نزول احلق إىل السماء الدنيا كل ليلة واستواءه على عرش
حمدث وكونه وال عرش يف عماء وهذا الذي أوجب أن يكون احلق مسع العبد وبصره وعني
مشيئته فبه يسمع ويبصر ويتحرك ويشاء فسبحان من خفي يف ظهوره وظهر يف خفائه
ووصف نفسه مبا يقال فيه إنه صمد ال إله إال هو يصورنا ﱡﭐﱻﱼﱽﱾﱠ ويقلب الليل
والنهار وهو معنا أينما كنا وهو أقرب إلينا منا فكثرناه بنا ووحدناه به مث طلب منا أن نوحده
بال إله إال اهلل فوحدناه بأمره وكثرناه بنا:
اااااا
اااااا
ماااااا اااااا اااااا
ااااف ماااا
اااا فاااا فاااا
فاااا ن
ن
ااااااااا
ااااااااا
ااااااااا
اااااااااا ر اااااااااا اااااااااا م
ف اااااااااا
من
ااااااااااا
ااااااااااا
ف مااااااااااا

ر ااااا ااااا
فااااا ااااا ااااا
ااااا
ااااا
ااااا ق ااااا
مااااا
ااااااا ل
اااااا ااااااا ن ماااااا
ااااا ااااا ااااا
ااااا
ااااا
ااا
ااا ااا أف ااا
أمشااا

م اااااا
اااا
ااااااااا
اااااااااا
ااااااااااا

ااااا
ااااا
ااااااا
ااااا
ااا

وملا مل تكن األكوان سوى هذه األربعة األحوال فبقي الكالم يف الساكن إذا سكن
فبمن وإذا حترك فإىل من وإذا اجتمع فبمن وإذا افترق فعمن:
فماااااااااا اااااااااا

ماااااااااا اااااااااا

ماااااااااااا اااااااااااا

اااااااااا

ناااااااااااا

اااااااااااا

فسكن يف اهلل فهو حيزه إذ كان يف علمه وال عني له فهو هيواله فتصور بصورة العبد
فكان له حكم ما خلق ﱡﭐﲃﲄﲅﲆﲇﲈﱠ[األنعام ،]13:ومن احملال أن يكون األمر
خالف هذا فبه تلبس وعليه أسس بنيانه وثبت:
فااااااا شااااااا
ااااا
ااااا

ااااااا ف ااااااا
ااااا مااااا ااااا

اااااااااااا
ن ااااااااا ااااااااا

ااااااا
من ااااا

اااااااااااا
نااااااااا

اااااااااااا
ااااااااا ااااااااا

فما يف الكون حركة معقولة كما أنه ما مث سكون مشهود:
فاااااااا ن

اااااااا

اااااااا

اااااااا

اااااااااااا ف شاااااااااااا

ر اااااااا

اااااااااااا

اااااااااااا

فأعجب حلركة يف عني سكون فإن اخلأل قد امتأل فالعامل ساكن يف خالئه واحلركة ال
تكون إال يف خالء هذه حركة األجسام واخلأل مآلن فال يقبل الزيادة فإنه ما هلا أين وكما
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سكن يف اهلل حترك إىل اهلل كما قال ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ[النور ،]31:أي ارجعوا إىل ما منه
خرجتم فإهنم خرجوا مقرين بربوبيته مث فزعوا فيها فقيل هلم ارجعوا إىل ما منه خرجتم وليس
إال اهلل وال رجوع إليه إال به إذ هو الصاحب يف السفر فإن رجع رجعنا فإن الرجوع ال
يكون إال ملن له احلكم وال حكم إال هلل ﱡﭐﱗﱘﱙﱚﱠ:
ااااااااااااااا
فااااااااااااااا ااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااا
فااااااااااااااااااااا

اااااااااااااااا ق ماااااااااااااااا ناااااااااااااااا
ف اااااااااااااااا
ماااااااااااااااااااا شاااااااااااااااااااا
ف ناااااااااااااااااااا

شااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااا

وإذا حتركت إليه فهو اهلادي أو منه فمن امسه املضل فحريك مث هداك فتاب عليك
باهلدى فتحركت إليه بالتوبة فمن مضل إىل هاد وﱡﭐﲧﲨﲩﲪﱠ[العلق.]8:
وأما قولنا إذا اجتمع فبمن فنقول اجتمع باهلل يف عني كونه تواله اهلل وهو قوله لعبده
هل واليت يف وليا فإنه عند وليه فمن واىل وليا يف اهلل فقد واىل اهلل وليس االجتماع سوى ما
ذكرناه ورد يف اخلرب أن اهلل يقول" :يا عبدي مرضت فلم تعدين فيقول يا رب كيف أعودك
وأنت رب العاملني فقال يا عبدي أما علمت إن عبدي فالنا مرض فلم تعده أما أنك لو عدته
لوجدتين عنده" ،فإن املريض ال يزال ذاكر اهلل ذكر اضطرار وافتقار وهو الذكر األصلي
الذي أنبىن عليه وجود املمكن واحلق تعاىل جليس الذاكر له فمن واىل يف اهلل وليا فقد اجتمع
باهلل فإن كنت أنت وليا فاعلم إن اهلل أيضا معك فإذا واليت وليا واهلل معه فقد اجتمع اهلل
باهلل فجمعت بني اهلل ونفسه فحصل لك أجر ما يستحقه صاحب هذه اجلمعية فرأيت اهلل
برؤية وليه فإن كان يف الوالية أكرب منك فاهلل عنده أعظم وأكرب مما هو عندك فإن اهلل عند
أوليائه على قدر معرفتهم به فأكثرهم جهال به وحرية فيه أعظمهم علما به وإذا مل حتصل لك
بوالية ويل اهلل نسبة اهلل إىل ذلك الويل اخلاص حىت تفرق بني نسبته سبحانه إليك ونسبته
تعاىل إىل ذلك الويل فما واليته مجلة واحدة فيكلمك احلق على لسان ذلك الويل مبا يسمع
ليفيدك علما مل يكن عندك أو يذكرك وتسمع أنت منه إن كنت وليا تشهد واليتك فتسمع
باحلق إذ هو مسعك ما يتكلم به احلق على لسان ذلك الويل فيكون األمر كمن حيدث نفسه
بنفسه فيكون احملدث عني السامع وهذا ذوق جيده كل أحد من نفسه وال يعرف ما هو إال
من شهد األمر على ما هو عليه وأما قولنا االفتراق فعمن فتمام اخلرب وهو قوله أو عاديت يف
عدو أو من عاديته فقد فارقته فإن اهلادي يفارق املضل والضار يفارق النافع فمن أحكم
األمساء اإلهلية انفتح له يف العلم باهلل باب عظيم ال يضيق عن شيء:
ماااااااااااااا
ف اااااااااااااا
مااااااا أنااااااا م ااااااا

ااااااااااا
ااااااااااا ااااااااااا
فاااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااا

اااااااااااااا ي أ اااااااااااااا
نااااااا
ااااااا أنااااااا
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ااااااااااا ي ااااااااااا
م اااااااااااااااااااا

ااااااااااااا

فااااااااااااا

ف مااااااااااااااا أ نااااااااااااااا ااااااااااااااا

ااااااااااااا ي ن نااااااااااااا

ااااااااااااااا

فاحملقق إذا اعترب ما يشاهده صاحب الكشف رمبا عثر على احلق املطلوب فإنه يف غاية
الوضوح والظهور لذي عينني:
ف ااااااااا

اااااااااف ااااااااا

ااااااااااااااف

ااااااااا ن

ااااااااااااااام

ااااااااااااااا

فالعداوة واملعاداة من هناك ظهرت يف الكون فالعامل املشاهد ال يتغري عليه احلال يف
عينه بقيام األضداد به فإنه حق كله فإن فهمت ما أشرنا إليه علمت كيف توايل وكيف
تعادي ومن تعادي ومن يعادي ومن توىل ومن يويل فسبحان من أوجدك منك وأشهدك إياك
وامنت عليك بك "فمن عرف نفسه عرف ربه" فلم ينسب شيئا إال إليه وﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ
واعلم أن اهلل ملا نسب األلوهة للهوى وجعله مقابال له فقال لنبيه  داود ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ
ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ [ص ،]26:وقال ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﱠ [الفرقان ،]43:وليس اهلوى
سوى إرادة العبد إذا خالفت امليزان املشروع الذي وضع اهلل له يف الدنيا وقد تقرر قوله:
ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱠ [االنسان ،]30:فقد علمت مبن حكم من حكم هبواه وهلذا قال
وَأضَلَّهُ اهلل عَلى عِ ْلمٍ أي حريه فإن العلم باهلل أوجب له احلرية يف اهلل إذ ال حاكم إال اهلل:
ف ااااااااااااااا اااااااااااااااا
ف ااااااااااااا ن ااااااااااااا أ ااااااااااااا
أر
ااااااااااااااااااااااااا

اااااااا ناااااااا مااااااااا اااااااا ماااااااا ااااااااا
ااااااااا
ااااااااا ااااااااا أ ااااااااا
ااااااااا
اااااااااااا
ماااااااااااا أر اااااااااااا اااااااااااا أ

اااااااااااااااا
أ ااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااا

فمن مل يشاهد هذا املشهد مل يشهد عظمة اهلل يف الوجود وفاته علم كثري يفوت هذا
املشهود.
واعلم أن األمر ملا كان حمصورا يف أربع حقائق
ﳇﱠ[احلديد ،]3:وقامت نشأة العلم على التربيع مل يكن يف طريق اهلل تعاىل صاحب
متكني إال من شاهد التربيع يف نفسه وأفعاله فأقام الفرائض وهي اإلقامة األوىل وأقام النوافل
وهي اإلقامة األخرى يف ظاهره ويف باطنه فإن حكم ذلك يف الظاهر ويف الباطن فعم حكم
اهلل نشأته فإذا شهد هذا ذوقا من نفسه علم ما يثمر له هذا األمر فله يف ظاهره ست جهات
والستة هلا الكمال فإهنا أول عدد كامل فإن سدسها إذا أضفته إىل ثلثها ونصفها كان كالكل
والقلب له ستة وجوه لكل جهة وجه من القلب هو عني تلك اجلهة بتلك العني يدرك احلق
ﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ
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إذا جتلى له يف االسم الظاهر فإن عم التجلي اجلهات كلها من كونه بكل شيء حميطا عم
القلب بوجوهه ما بدا له من احلق يف كل جهة فكان نورا كله وهناك يقول العبد فعلت يا
رب وخياطبه ويقول أنت كما قال العبد الصاحل ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ [املائدة ،]117:فظهر
الضمري مع كونه ضمريا واملضمر خيالف الظاهر وقد ظهر مع كونه مضمرا يف حال ظهوره
فيقول يف احلق أنه الظاهر يف حال بطونه والباطن يف حال ظهوره من وجه واحد فإن كلمة
أنت ضمري خماطب وليس سوى عينك وأنت مشهود باخلطاب فأنت املضمر الظاهر خبالف
االسم فأمساء املضمرات أعظم قوة وأمكن يف العلم باهلل من األمساء.
وحكي عن بعض العارفني ورأيته منقوال عن أيب يزيد البسطامي أنه قال يف بعض
مشاهده مع احلق يف حال من األحوال أنانييت أنانيتك أي كما ينطلق على االسم املضمر
حبقيقته كذلك ينطلق عليك ما هو مثل االسم الظاهر وال مثل الوصف الظاهر وهذا عني ما
قلناه من قوة املضمرات وملا وقع يف الكون التشبيه واالشتراك يف الصور حبيث أن يغيب أحد
الشخصني وحيضر اآلخر فيتخيل الناظر إىل احلاضر أن احلاضر عني الغائب وضع اهلل يف العامل
اإلشارات يف اإلخبارات والضمائر الرتفاع هذا اللبس والفصل بني ما هو وبني من يظهر
بصورته واعتمدوا عليه وملا أخرب اهلل تعاىل أن اإلنسان خملوق على الصورة قال عيسى 
ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﱠ [املائدة ،]117:ففصل بني احلق وبني من هو على الصورة فكأنه قال
كنت من حيث عينك ال من هو على صورتك الرقيب عليهم فناب أنت يف هذا املوضع
مناب العني املقصودة ولنا جزء يف هذه األمساء املضمرات مسيناه كتاب اهلو وهو جزء حسن
بالغنا فيه يف هذه األمساء املضمرة وهي تقبل كل صورة قدمية وحديثة لتمكنها وعلو مقامها
والعامل وإن تكثر فهو راجع إىل عني واحدة:
ر اااااااا
اااااااا ماااااااا فاااااااا شاااااااا
ااااااااا ااااااااا
ااااااااا
فااااااااا ااااااااا
م اااااااااااااااااا
ف اااااااااااااااااا ف اااااااااااااااااا

اااااااااا
اااااااااا
ف اااااااااا ماااااااااا فاااااااااا
ااااااااااااا
مااااااااااااا
ااااااااااااا
فااااااااااااا ن
اااااااااااا م اااااااااااا
ف اااااااااااا م اااااااااااا

فيا ويل ال تعطل زمانك يف النظر يف احلركات وحتقيقها فإن الوقت عزيز وانظر إىل ما
نتجه فاعتمد عليه مبا يعطيك من حقيقته فإنك إن كنت نافذ البصرية عرفت من عني النتيجة
عني احلركة واحملرك فإن احلركة حقيقة العني واحملرك من وراء حجاب الكون والنتيجة ظاهرة
سافرة معربة عن شأهنا فاعتمد عليها فهذه نصيحيت لك يا ويل وهلذا ما نسب احلق إىل نفسه
انتقاال إال وذكر النتيجة ليعرفك ما هو عني االنتقال املنسوب إليه يف نازلة ما مثل قوله ينزل
ربنا إىل السماء الدنيا يف الثلث الباقي من الليل مث ذكر النتيجة فقال فيقول هل من تائب هل
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من داع هل من مستغفر وقال مثل هذا كثريا لرييح عباده من تعب الفكر واالعتذار فإن
املقصود من احلركات ما تنتج ال أعينها وكذا كل شيء فاملبتدأ لوال اخلرب ما كان له فائدة
ولكان عبثا اإلتيان به ومن هنا يعرف قوله ﱡﭐﲞ ﲟﲠ ﲡ ﱠ [املؤمنون ،]115:وقوله
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱠ[ص ،]27:ومن هنا يقع التنبيه على معرفة احلكمة اليت
أوجد اهلل هلا العامل وأن امسه احلق تعاىل حق وقوله ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ [ال عمران ،]97:إن
معناه غين عن وجوده ال عن ثبوته فإن العامل يف حال ثبوته يقع به االكتفاء واالستغناء عن
وجوده ألنه ويف األلوهة حقها بإمكانه ولو ال طلب املمكنات وافتقارها إىل ذوق احلاالت
وأرادت أن تذوق حال الوجود كما ذاقت حال العدم فسألت بلسان ثبوهتا واجب الوجود
أن يوجد أعياهنا ليكون العلم هلا ذوقا فأوجدها هلا ال له فهو الغين عن وجودها وعن إن
يكون وجودها دليال عليه وعالمة على ثبوته بل عدمها يف الداللة عليه كوجودها فأي شيء
رجح من عدم أو وجود حصل به املقصود من العلم باهلل فلهذا علمنا إن غناه سبحانه عن
العامل عني غناه عن وجود العامل وهذه مسألة غريبة التصاف املمكن بالعدم يف األزل وكون
األزل ال يقبل الترجيح وكيف قبله عدم املمكن مع أزليته وذلك أنه من حيث ما هو ممكن
لنفسه استوى يف حقه القبول للحكمني فيما يفرض له حال عدم إال ويفرض له حال وجود
فما كان له احلكم فيه يف حال الفرض فهو مرجح فالترجيح ينسحب على املمكن أزال يف
حال عدمه وإنه منعوت بعدم مرجح والترجيح من املرجح الذي هو اسم الفاعل ال يكون إال
بقصد لذلك والقصد حركة معنوية يظهر حكمها يف كل واحد حبسب ما تعطيه حقيقته فإن
كان حمسوسا فرغ حيزا وشغل حيزا وإن كان معقوال أزال معىن وأثبت معىن ونقل من حال
إىل حال.
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يف معرفة منزل سرين من عرفهما نال الراحة يف الدنيا واآلخرة
والغرية اإلهلية
م ااااااااااااااااا ن ف
ااااااااااااااااا فااااااااااااااااا
اااااااااااا ف
ااااااااااا
فااااااااااا شااااااااااا
ااااااااااااا ف ااااااااااااا ااااااااااااا ف
ااااااااااااا
ااااااااااااا ف
ااااااااااااا
ااااااااااااا ف

اااااااا اااااااا
ماااااااا اااااااا شاااااااار
اااااااااا ف اااااااااا
اااااااااا ن
فاااااااااا اااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا ااااااااااا
ف اااااااااا
راااااااااا
اااااااااا
اااااااااا ق

فأما تقليب احلق يف األحوال فمعلوم بالنزول واالستواء واملعية والضحك والفرح
والرضي والغضب وكل حال وصف احلق به نفسه فهو سبحانه يتقلب فيها باحلكم فهذا
الفرق بيننا وبني احلق وهو أوضح الفروق وأجالها فوقعت املشاركة يف األحوال كما وقعت
يف األمساء ألن األمساء هي أمساء األحوال ومسماها العني كما أنه هلا األمساء بنسبة غري هذه
النسبة ومسماها احلق فـ ﱡﭐﱔﱕﱖﱠ العامل القدير وأنت السميع البصري العامل القدير
فحال السمع والبصر والعلم والقدرة لنا وله بنسبتني خمتلفتني فإنه هو هو وحنن حنن فلنا آالت
وحنن له آالت فإن اهلل قال على لسان عبده مسع اهلل ملن محده وقال ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼﱠ[التوبة ،]6:ﱡﭐﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱠ[االنفال ،]17:واآللة رسول اهلل  فالتقلب
للحق يف األحوال إلظهار أعياهنا كتقلب الواحد يف مراتب األعداد إلظهار أعياهنا.
واعلم أن هذا املنزل ما مسي منزل سرين إال لسر عجيب وهو أن الشيء الواحد تثنيه
نفسه ال غريه يف احملسوس واملعقول فأما يف احملسوس فآدم ثناه ما فتح يف ضلعه القصري األيسر
من صورة حواء فكان واحدا يف عينه فصار زوجا هبا وليست سوى نفسه اليت قيل هبا فيه إنه
واحد وأما يف املعقول فاأللوهية ليست غري ذاته تعاىل ومعقول األلوهة خالف معقول كونه
ذاتا فثنت األلوهة ذات احلق وليست سوى عينها فكما بث يف احلس من آدم ومن ثناه من
ذاته رجاال كثريا ونساء على صورة الزوجني كذلك بث من ذات احلق تعاىل وكونه إله العامل
على صورة هذين املعقولني فالعامل خرج على صورة مؤثر ومؤثر فيه للتوالد أي لتوالد أجزائه
فإن األلوهة حكم للذات فيها حكمت بإجياد العامل فلما آثرت احلكم بإجياد العامل لذلك ظهر
العامل بصورة من أوجده بني مؤثر ومؤثر فيه كما جرى يف احملسوس فإن اهلل ما خلق من آدم
وحواء أرضا وال مساء وال جبال وال غري نوعه بل ما خلق منهما إال مثلهما يف الصورة
واحلكم:
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ااااااااااااااا م ن ااااااااااااااا
ااااااااااااااا ف
اااااااا
اااااااا ماااااااا
مناااااااا أ اااااااا
اااااااا م اااااااا
اااااااا
أ اااااااا ف ماااااااا
اااااااااا
اااااااااا
ناااااااااا اااااااااا
ف
فاااااااااا فاااااااااا اااااااااا فماااااااااا ن اااااااااا

ن اااااااااا
اااااااااا
اااااااااا اااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا أ ااااااااااا
نااااااااااا
اااااااااا ف نااااااااااف
ناااااااااا
اااااااااا
اااااااا مم ناااااااا
اااااااا ماااااااا ماااااااا
نااااااااا
ااااااااا فااااااااا
ااااااااا نااااااااا

وملا كان األصل واحدا وما ثناه سوى نفسه وال ظهرت كثرة إال من عينه كذلك
كانت له يف كل شيء من العامل آية تدل على أنه واحد فالكون كله جسم وروح هبما قامت
نشأة الوجود فالعامل للحق كاجلسم للروح وكما مل يعرف الروح إال من اجلسم فإنا ملا نظرنا
فيه ورأينا صورته مع بقائها تزول عنها أحكام كنا نشاهدها من اجلسم وصورته من إدراك
احملسوسات واملعاين فعلمنا إن وراء اجلسم الظاهر معىن آخر هو الذي أعطاه أحكام
اإلدراكات فيه فسمينا ذلك املعىن روحا هلذا اجلسم فكذلك ما علمنا أن لنا أمرا حيركنا
ويسكننا وحيكم فينا مبا شاء حىت نظرنا يف نفوسنا فلما عرفنا نفوسنا عرفنا ربنا حذوك النعل
بالنعل وهلذا أخرب يف الوحي بقوله" :من عرف نفسه عرف ربه" ويف اخلرب املنزل اإلهلي
ﱡﭐﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﱠ[فصلت ،]53:فما ظهر العامل عن
اهلل إال بصورة ما هو األمر عليه وما يف األصل شرفا يل من تستند الشرور والعامل يف قبضة
اخلري احملض وهو الوجود التام غري أن املمكن ملا كان للعدم نظر إليه كان بذلك القدر ينسب
إليه من الشر ما ينسب إليه فإنه ليس له من ذاته حكم وجوب الوجود لذاته فإذا عرض له
الشر فمن هناك وال يستمر عليه وال يثبت فإنه يف قبضة اخلري احملض والوجود.
مث من متام املعرفة املوضوعة يف العلم باهلل أن للجسم يف الروح آثارا معقولة معلومة ملا
يعطيه من علوم األذواق وما ال ميكن أن يعلمها إال به وأن الروح له آثار يف اجلسم حمسوسة
يشهدها كل حيوان من نفسه كذلك العامل مع احلق هلل فيه آثار ظاهرة وهي ما يتقلب فيه
العامل من األحوال وذلك من حكم امسه الدهر وأخرب احلق سبحانه أن للعامل من حيث ما
كلفه آثارا لوال تعريفه إيانا هبا ما عرفناها وذلك أنه إذا اتبعنا رسوله فيما جاءنا به من طاعة
اهلل أحبنا وأرضيناه فرضي عنا وإذا خالفناه ومل منتثل أمره وعصيناه أخربنا إنا أسخطناه
وأغضبناه فغضب علينا وإذا دعوناه أجابنا فالدعاء من أثره واإلجابة من أثرنا ذلك لتعلموا أنه
ما أظهر شيئا إال من صورة ما هو هو ويستحيل أن يكون األمر إال كذلك وإال فمن أين وما
مث إال هو وال يعطي الشيء إال ما يف قوته وهلذا نعت احلق لنا نفسه بنعوت احملدثات عندنا
وهي يف احلقيقة نعوته ظهرت فينا مث ما عادت عليه ونعتنا سبحانه بنعوت ما يستحقه جالله
فهي نعوته على احلقيقة فلو ال ما أوجدنا على صورة ما هو عليه يف نفسه ما صح وال ثبت
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أن نقبل صفة مما وصفنا هبا مما هي حق له وال كان يقبل صفة مما وصف هبا نفسه مما هي
حق لنا والكل حق له فهو األصل الذي حنن فرعه.
واألمساء أغصان هذه الشجرة أعين شجرة الوجود وحنن عني الثمر بل هو عني الثمر
فما لنا مثل سوى وجود هذا الشجر ومن متام املعرفة باهلل ما أخربنا به على لسان رسوله 
من حتوله تعاىل يف الصور يف مواطن التجلي وذلك أصل تقلبنا يف األحوال باطنا وظاهرا وكل
ذلك فيه تعاىل وكذلك هو تعاىل يف شئون العامل حبسب ما يقتضيه الترتيب احلكمي فشأنه
غدا ال ميكن أن يكون إال يف غد وشأن اليوم ال ميكن أن يكون إال اليوم وشأن أمس ال ميكن
أن يكون إال يف أمس هذا كله بالنظر إليه تعاىل وأما بالنظر إىل الشأن ميكن أن يكون يف غري
الوقت الذي تكون فيه لو شاء احلق تعاىل وما يف مشيئته جرب وال حتري تعاىل اهلل عن ذلك بل
ليس ملشيئته إال تعلق واحد ال غري ومنها قوله ﱡﭐﲇﲈﲉﲊﱠ[الرمحن ،]31:يعين منكم
ومن العامل الذي هو سوانا وإمنا مسانا بالثقلني ملا فينا من الثقل وهو عني تأخرنا بالوجود
فأبطأنا ومن عادة الثقيل اإلبطاء كما أنه من عادة اخلفيف اإلسراع فنحن واجلن من الثقلني
وحنن أثقل من اجلن للركن األغلب علينا وهو التراب فاإلنسان آخر موجود يف العامل ألن
املختصر ال خيتصر إال من مطول وإال فليس مبختصر فالعامل خمتصر احلق واإلنسان خمتصر
العامل واحلق فهو نقاوة املختصر أعين اإلنسان الكامل.
الفرق بني النبي والوصي

ومن أولياء اهلل من يكون له من اهلل ذوق اإلنزال يف التنزيل فما طرأ ما طرأ على
القائلني خبالف هذا إال من اعتقادهم يف نفوسهم أهنم قد عموا بسلوكهم مجيع الطرق
واملقامات وأنه ما بقي مقام إال وهلم فيه ذوق وما رأوا أهنم نزل عليهم ملك فاعتقدوا إن
ذلك مما خيتص به النيب فذوقهم صحيح وحكمهم باطل وهم قائلون إنه من أتى منهم بزيادة
قبلت منه ألنه عدل صاحب ذوق ما عندهم جتريح وال طعن وال يتعدون ذوقهم فمن هنالك
وقع الغلط ولو وصل إليهم ممن تقدمهم أو كان معهم يف زماهنم من أهل اهلل القول بنزول
امللك على الويل قبلوه وما ردوه وقد رأينا يف الوقائع ممن تقدم مجاعة غري قائلني بأمر ما فلما
مسعوه منا قبلوه ومل ينكروه الرتفاع التهمة عنهم يف أشكاهلم وأمثاهلم فإن قال أحد من أهل
اهلل من أهل اإلشارات وهم أصحاب النداء على رأس البعد إنك قد قلت إنه ما من حقيقة
وال نسبة يف العامل إال وهي صادرة عن نسبة إهلية ومن نسب العامل االفتقار وقد قال أبو يزيد
وهو من أهل الكشف والوجود إن اهلل قال له يف بعض مشاهده معه تقرب إيل مبا ليس يل
الذلة واالفتقار فاعلم أيها املستفيدان احلق تعاىل له الرمحة والعفو والكرم واملغفرة وما جاء من
ذلك من أمسائه احلسىن وهي له تعاىل حقيقة وكذلك له االنتقام والبطش الشديد فهو سبحانه
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الرحيم العفو الكرمي الغفور ذو انتقام ومن احملال أن تكون آثار هذه األمساء فيه أو يكون حمال
آلثارها فرحيم مبن وعفو عمن وكرمي على من وغفور ملن وذو انتقام ممن فالبد أن يقول إن
اهلل اخلالق يطلب املخلوق واملخلوق يطلب اخلالق وصفة الطالب معروفة واحلاصل ال ينفي
فالبد من العامل ألن احلقائق اإلهلية تطلبه وقد بينا لك أن معقولية كونه ذاتا ما هي معقولية
كونه إهلا فثنت املرتبة وليس يف الوجود العيين سوى العني فهو من حيث هو غين عن العاملني
ومن حيث األمساء احلسىن اليت تطلب العامل إلمكانه لظهور آثارها فيه يطلب وجود العامل فلو
كان العامل موجودا ما طلب وجوده فاألمساء له كالعائلة ورب العيال يسعى على عياله
واخللق عيال اهلل األبعد واألمساء اآلل األقرب فسأله العامل إلمكانه وسألته األمساء لظهور
آثارها وما يسأل إال فيما ليس له وجود فالبد من وجود العامل والكتاب حاكم والعلم سابق
واملشيئة حمققة فمن احملال أن ال يقع وإمنا وقع التكفري يف الطائفة اليت قالت ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱋﱠ[ال عمران ،]181:باجملموع فإهنم ليسوا بأغنياء عن اهلل وليس احلق مبتأخر عن إجيادهم
وال عن إسباغ النعم عليهم فضال منه ومنة حلكم كتاب سبق قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ[االنفال ،]68:فاحلكم للكتاب ونسبة الكتاب ما هي نسبة الذات
وتعني إمضاء احلكم فيمن أمضاه فهو للكتاب كالسادن واملتصرف حبكم جرب املرتبة هذا
تعطيه احلقائق بأنفسها وهي ال تتبدل ولو تبدلت احلقائق اختل النظام ومل يكن علم أصال وال
حق وال خلق فلو نظر العاقل يف حكمة اخلطاب اإلهلي يف قوله تعاىل ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ
[ال عمران ،]181:وأخذه من قوله ﱡﭐ ﱛ ﱜﱝﱞﱟﱠ[االتعام ،]54:يريد أوجبها
على نفسه ألنه ما مث موجب إال هو تعاىل فقال سنوجب ما قالوه فيما يرجع ضرره عليهم
وقال يف متام اآلية ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ[ال عمران ،]181:عقوبة لقوهلم وهلذا كان
حتقيق كفرهم باجملموع فإهنم ليسوا بأغنياء فهذا روح هذه اآلية.
وأما احتجاجك مبا قاله أليب يزيد فهو أيضا عني اجملموع فلم يقل الذلة وحدها بل
قال الذلة واالفتقار ونسبة اجملموع ليست بنسبة األفراد فلو ال املمكن ما ظهر أثر لألمساء
اإلهلية واالسم هو املسمى عينه وال سيما األمساء اإلهلية فالوجود طالب ومطلوب ومتعلق
الطلب العدم فأما إعدام موجود وإما إجياد معدوم قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗﱠ[البقرة ،]255:فما نفى إال األلوهة أن تكون نعتا ألكثر من واحد فلألمساء اإلهلية أو
املرتبة اليت هي مرتبة املسمى إهلا التصريف واحلكم فيمن نعت هبا فبها يتصرف وهلا يتصرف
وهو غين عن العاملني يف حال تصرفه البد منه فانظر ما أعجب األمر يف نفسه ومن هنا يعرف
قول أيب سعيد اخلراز أنه ما عرف اهلل إال جبمعه بني الضدين مث تال ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ

ﳇﱠ[احلديد.]3:
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يف معرفة منزل أسرار اتصلت يف حضرة الرمحة مبن خفي
مقامه وحاله على األكوان وهو من احلضرة احملمدية
اااااااا مااااااااا ااااااااا
اااااااا مااااااااا
ااااااااا ااااااااا ف ااااااااا م ااااااااا ن
مااااااااا
اااااااااام
اااااااااا م اااااااااا
اااااااااا
ااااااااااا ي ااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا
ناااااااااا اااااااااا ن اااااااااا اااااااااا
ماااااااااا
اااااااا
ناااااااا اااااااا
اااااااا ن اااااااا
اااااااااا
اااااااااا
ماااااااااا اااااااااا مناااااااااا
نااااااااااا م ااااااااااا ن
مااااااااااا فااااااااااا
ماااااا ن اااااان ماااااا ف اااااا ماااااا اااااا
اااااااااا ماااااااااا
اااااااااا
اااااااااا أ
اااااااااا
ااااااااا أ ااااااااا
ااااااااا ااااااااا
فااااااااااااا م مااااااااااااا
ااااااااااااا مااااااااااااا
اااااااا
اااااااا أ اااااااا ماااااااا فاااااااا

م ااااااااااااااااا رم ااااااااااااااااا م فااااااااااااااااا
ماااااااااااا
ماااااااااااا
اااااااااااا
اااااااااااا
اااااااااااا ي اااااااااااا أ نناااااااااااا
اااااااااااا
ااااااا مااااااا ر ااااااا
م ااااااا مااااااا فااااااا
نناااااااااااااا
اااااااااااااا ن اااااااااااااا
اااااااااااااا
ماااااااااا
اااااااااا ل فاااااااااا
ف اااااااااا ماااااااااا
مااااااااا
اااااااا فاااااااا
اااااااا
اااااااا
ااااااااا ااااااااا فااااااااا م ااااااااا
ف ااااااااا
نناااااااااااااا
اااااااااااااا
ماااااااااااااا م ناااااااااااااا
ااااااااااااااا
ااااااااااااااا
ااااااااااااااا فمااااااااااااااا
اااااااااااااا ن ماااااااااااااا م اااااااااااااا اااااااااااااا
ااااااااا مااااااااا أ نااااااااا
ااااااااا ف ااااااااا
منااااااااااااا
ااااااااااااا ااااااااااااا
مااااااااااااا أ

اعلم أيدنا اهلل وإياك بروح منه أن اهلل ملا مسي نفسه بالظاهر والباطن اقتضى ذلك أن
يكون األمر الوجودي بالنسبة إلينا بني جلي وخفي فما جاله لنا فهو اجللي وما ستره عنا
فهو اخلفي وكل ذلك له تعاىل جلي قال رسول اهلل  يف دعائه" :اللهم إين أسألك بكل
اسم مسيت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك" ،وهو اجللي عند من علمه اهلل إياه واخلفي
عمن مل يعلمه مث قال" :أو استأثرت به يف علم غيبك" فهذا خفي عما سوى اهلل فال يعلمه إال
اهلل فإنه تعاىل ﱡﭐﲏﲐﱠ وهو ما بينه وبني خلقه ﱡﭐﲑﱠ[طه ،]7:وهو ما ال يعلمه إال هو
مثل مفاتح الغيب اليت عنده ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﱠ [األنعام ،]59:فهو ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﱠ وهو اخلفي
ﱡﭐﳋﱠ [األنعام ،]73:وهو اجللي وما أوجده من املمكنات وهو اجللي أيضا وما مل
يوجده منها وهو اخلفي أيضا وال خيلو العامل من هاتني النسبتني دنيا وال آخرة فاملزيد الواقع
من العامل يف العامل فهو من اخلفي واملزيد ال يزال فالعامل مزيد خارج من اخلفاء إىل اجلالء ال
يزال فاجللي من سؤال السائلني إمنا يسمعه احلق من االسم الظاهر واخلفي منه يسمعه من
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االسم الباطن فإذا أعطاه ما سأل فاالسم الباطن يعطيه للظاهر والظاهر يعطيه للسائل فالظاهر
حاجب الباطن واجللي حاجب اخلفي كما إن الشعور حاجب العلم.
واعلم أنه ملا كان االسم احلي امسا ذاتيا للحق سبحانه مل يتمكن أن يصدر عنه إال
حي فالعامل كله حي إذ عدم احلياة أو وجود موجود من العامل غري حي مل يكن له مستند
إهلي يف وجوده البتة والبد لكل حادث من مستند فاجلماد يف نظرك هو حي يف نفس األمر
وأما املوت فهو مفارقة حي مدبر حلي مدبر فاملدبر واملدبر حي واملفارقة نسبة عدمية ال
وجودية إمنا هو عزل عن والية مث إنه ما من شرط احلي أن حيس فإن اإلحساس واحلواس أمر
معقول زائد على كونه حيا وإمنا من شرطه العلم وقد حيس وقد ال حيس ولو أحس فليس من
شرط اإلحساس وجود اآلالم واللذات فإن العلم يغين عن ذلك مع كون العامل ال حيس مبا
جرت العادة أنه ال يدرك إال باحلس وأنت تعلم ومجيع العقالء أن اهلل عامل بكل شيء مع
تنزيهه عن اإلحساس واحلواس فلحصول العلم طرق كثرية عند من يستفيد علما واحلس
طريق موصلة إىل العلم باحملسوس فقد يوصل إىل العلم به من غري طريق احلس فيكون معلوما
يف احلالتني لكنه ال يكون حمسوسا ملن علمه من غري طريق احلس لكنه هو له مشهود ومعلوم
كما ال نشك أنا نرى ربنا باألبصار عيانا على ما يليق جبالله وهو مرئي لنا وال نقول فيه إنه
حمسوس ملا يطلبه احلس من احلصر والتقييد فهذه رؤية غري مكيفة وكالمنا يف هذا مع من
يقول بالرؤية بالبصر وال نقول بالكيف وال احلصر والتقييد بل نراه منزها كما علمناه منزها
وقد قدمنا يف غري موضع من هذا الكتاب تصويب كل اعتقاد وصحة كل مقالة عقلية يف اهلل.
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يف معرفة منزل وزراء املهدي الظاهر يف آخر الزمان الذي بشر

به رسول اهلل 

وهو من أهل البيت
اااااااااا اااااااااا
ماااااااااا ف اااااااااا
اااااااااا
اااااااااا ف اااااااااا
اااااااااا
ااااااااا
مااااااااا نااااااااا ف مااااااااا ااااااااا
ااااااا ف ااااااا
ر ااااااا
ااااااا
ااااااا

ف ااااااااااا
مااااااااااا ااااااااااا ااااااااااا
اااااااااا أ ااااااااااا
ااااااااااا
م اااااااااا
اااااااااااا ف اااااااااااا منااااااااااااا
اااااااااااا
ااااااااا فااااااااا م ااااااااا
ااااااااا
ااااااااا

اعلم أيدنا اهلل أن هلل خليفة خيرج وقد امتألت األرض جورا وظلما فيملؤها قسطا
وعدال لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد طول اهلل ذلك اليوم حىت يلي هذا اخلليفة من عترة
رسول اهلل  من ولد فاطمة يواطئ امسه اسم رسول اهلل  جده احلسني بن علي بن أيب
طالب يبايع بني الركن واملقام يشبه رسول اهلل  يف خلقه بفتح اخلاء وينزل عنه يف اخللق
بضم اخلاء ألنه ال يكون أحد مثل رسول اهلل  يف أخالقه واهلل يقول فيه ﱡﭐﲋ ﲌ ﲍ
ﲎﱠ[القلم ،]4:هو أجلي اجلبهة أقىن األنف أسعد الناس به أهل الكوفة يقسم املال بالسوية
ويعدل يف الرعية ويفصل يف القضية يأتيه الرجل فيقول له يا مهدي أعطين وبني يديه املال
فيحثي له يف ثوبه ما استطاع أن حيمله خيرج على فترة من الدين يزع اهلل به ما ال يزع
بالقرآن ميسي جاهال خبيال جبانا ويصبح أعلم الناس أكرم الناس أشجع الناس يصلحه اهلل يف
ليلة ميشي النصر بني يديه يعيش مخسا أو سبعا أو تسعا يقفو أثر رسول اهلل  ال خيطئ له
ملك يسدده من حيث ال يراه حيمل الكل ويقوي الضعيف يف احلق ويقري الضيف ويعني
على نوائب احلق بفعل ما يقول ويقول ما يعلم ويعلم ما يشهد يفتح املدينة الرومية بالتكبري
يف سبعني ألفا من املسلمني من ولد إسحاق يشهد امللحمة العظمى مأدبة اهلل مبرج عكا يبيد
الظلم وأهله يقيم الدين ينفخ الروح يف اإلسالم يعز اإلسالم به بعد ذله وحييا بعد موته يضع
اجلزية ويدعو إىل اهلل بالسيف فمن أىب قتل ومن نازعه خذل يظهر من الدين ما هو الدين
عليه يف نفسه ما لو كان رسول اهلل  حلكم به يرفع املذاهب من األرض فال يبقى إال الدين
اخلالص أعداؤه مقلدة العلماء أهل االجتهاد ملا يرونه من احلكم خبالف ما ذهبت إليه أئمتهم
فيدخلون كرها حتت حكمه خوفا من سيفه وسطوته ورغبة فيما لديه يفرح به عامة املسلمني
أكثر من خواصهم يبايعه العارفون باهلل من أهل احلقائق عن شهود وكشف بتعريف إهلي له
رجال إهليون يقيمون دعوته وينصرونه هم الوزراء حيملون أثقال اململكة ويعينونه على ما
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قلده اهلل ينزل عليه عيسى ابن مرمي باملنارة البيضاء بشرقي دمشق بني مهرودتني متكئا على
ملكني ملك عن ميينه وملك عن يساره يقطر رأسه ماء مثل اجلمان يتحدر كأمنا خرج من
دمياس والناس يف صالة العصر فيتنحى له اإلمام من مقامه فيتقدم فيصلي بالناس يؤم الناس
بسنة حممد  يكسر الصليب ويقتل اخلنزير ويقبض اهلل املهدي إليه طاهرا مطهرا ويف زمانه
يقتل السفياين عند شجرة بغوطة دمشق وخيسف جبيشه يف البيداء بني املدينة ومكة حىت ال
يبقى من اجليش إال رجل واحد من جهينة يستبيح هذا اجليش مدينة الرسول  ثالثة أيام مث
يرحل يطلب مكة فيخسف اهلل به يف البيداء فمن كان جمبورا من ذلك اجليش مكرها حيشر
على نيته القرآن حاكم والسيف مبيد ولذلك ورد يف اخلرب "أن اهلل يزع بالسلطان ما ال يزع
بالقرآن":
ااااااااااا م ف ااااااااااا
ااااااااااا مااااااااااا
ااااااا
نااااااا ي ااااااا
ااااااا
ااااااا
اااااا
اااااام اااااا
اااااا
اااااا

ااااااااااااااا شااااااااااااااا
رااااااااااااااا
ااااااا م ااااااا ي مااااااا آ أ مااااااا
ااااااا
مااااا
ااااا شااااامف ااااا ااااا ااااا

وقد جاءكم زمانه وأظلكم أوانه وظهر يف القرن الرابع الالحق بالقرون الثالثة املاضية
قرن رسول اهلل  وهو قرن الصحابة مث الذي يليه مث الذي يلي الثاين مث جاء بينهما فترات
وحدثت أمور وانتشرت أهواء وسفكت دماء وعاثت الذئاب يف البالد وكثر الفساد إىل أن
طم اجلور وطمى سيله وأدبر هنار العدل بالظلم حني أقبل ليله فشهداؤه خري الشهداء وأمناؤه
أفضل األمناء وإن اهلل يستوزر له طائفة خبأهم له يف مكنون غيبه أطلعهم كشفا وشهودا على
احلقائق وما هو أمر اهلل عليه يف عباده فبمشاورهتم يفصل ما يفصل وهم العارفون الذين
عرفوا ما مث وأما هو يف نفسه فصاحب سيف حق وسياسة مدنية يعرف من اهلل قدر ما حتتاج
إليه مرتبته ومنزله ألنه خليفة مسدد يفهم منطق احليوان يسرى عدله يف اإلنس واجلان من
أسرار علم وزرائه الذين استوزرهم اهلل له قوله تعاىل ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
ﲟﱠ[الروم ،]47:وهم على أقدام رجال من الصحابة ﱡﭐ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈﱠ[األحزاب ،]23:وهم من األعاجم ما فيهم عريب لكن ال يتكلمون إال بالعربية هلم حافظ
ليس من جنسهم ما عصى اهلل قط هو أخص الوزراء وأفضل األمناء فأعطاهم اهلل يف هذه
اآلية اليت اختذوها هجريا ويف ليلهم مسري أفضل علم الصدق حاال وذوقا فعلموا إن الصدق
سيف اهلل يف األرض ما قام بأحد وال اتصف به إال نصره اهلل ألن الصدق نعته والصادق امسه
فنظ روا بأعني سليمة من الرمد وسلكوا بأقدام ثابتة يف سبيل الرشد فلم يروا احلق قيد مؤمنا
من مؤمن بل أوجب على نفسه نصر املؤمنني ومل يقل مبن بل أرسلها مطلقة وجالها حمققة
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فقال ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱠ[النساء ،]136:وقال
[النساء ،]92:وقال ﱡﭐﳃﳄ ﳅﱠ[العنكبوت ،]52:فسماهم مؤمنني وقال ﱡﭐﲇﲈ
ﲉ ﲊﱠ[غافر ،]12:فسمى املشرك مؤمنا فهؤالء هم املؤمنون الذين أيه اهلل هبم يف قوله
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱠ

ﱡﭐﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ

ﱺﱠ[النساء ،]136:فميزهم عن املؤمنني من أهل الكتاب والكتب وما مت خمرب جاء خبرب إال
الرسل فتعني إن املؤمنني الذين أمروا باإلميان أهنم ﱡﭐﳃ ﳄ ﳅﱠ وآمنوا بالشريك
عن شبه صرفتهم عن الدليل ألن الذين آمنوا بالباطل كفروا باهلل والذين آمنوا بالشريك
امشأزت قلوهبم ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ[الزمر ،]45:فما أتاهم هبذا اخلرب إال أئمتهم املضلون
الذين سبقوهم وكان ذلك يف زعمهم عن برهان أعين األئمة ال عن قصور بل وفوا النظر
حقه فما أعطاهم استعدادهم الذي آتاهم اهلل ﱡﭐﱴﱵﱶﱷ ﱸﱹﱺﱠ[الطالق ،]7:وما آتاها
غري ما جاءت به فآمن بذلك أتباعهم وصدقوا يف إمياهنم وما قصدوا إال طريق النجاة ما
قصدوا ما يرديهم.
وملا رأوا أن اهلل يفعل ابتداء ويفعل باآللة جعلوا الشريك كالوزير معينا على ظهور
بعض األفعال احلاصلة يف الوجود فلما ذكر اهلل وحده رأوا أن هذا الذاكر مل يوف األمر حقه
ملا علموا من توقف بعض األفعال على وجود بعض اخللق وما كان مشهودهم إال األفعال
اإلهلية احلاصلة يف الوجود عن األسباب املخلوقة فلم يقبلوا توحيد األفعال ألهنم ما شاهدوه
ولو قبلوه أبطلوا حكمة اهلل فيما وضع من األسباب علوا وسفال فهذا الذي أداهم إىل
االمشئزاز وعدم اإلنصاف فذمهم اهلل إيثار اجلناب املؤمنني الذين مل يروا فاعال إال اهلل وأن
القدرة احلادثة واألمور املوقوفة على األسباب ال أثر هلا يف الفعل فهذه الطائفة وحدها هي
اليت خص اهلل هبذا اخلطاب وأما الذين كفروا باهلل فهم الذين ستروه حبجاب الشرك وآمنوا
بالباطل والباطل عدم وما رأوا من ينتفي عنه التشبيه والشرك إال العدم فإن الوجود صفة
مشتركة فإمياهنم بالباطل إميان تنزيه وكفرهم أي سترهم نسبة الوجود إىل اهلل ملا وقع يف ذلك
من االشتراك ولذلك قال تعاىل ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ[البقرة ،]27:ألهنم خسروا يف
جتارهتم وجود ربح إظهار متام األمر على ما هو عليه ﱡﭐﳅﳆﳇﱠ[البقرة ،]16:أي
احلرية بالبيان فأخذوا احلرية وعلموا إن األمر عظيم وأن البيان تقيد وهو ال يتقيد فآثروا احلرية
على الب يان وأما أصحاب العقل السليم والنظر الصحيح واالميان العام فهم الذين أثبتوا احلرية
يف مقامها وموطنها فقال " :زدين فيك حتريا" ،وأثبتوا البيان يف مقامه الذي ال يتمكن
معرفة ذلك األمر إال بالبيان وال يقبل احلرية فأعطوا كل ذي حق حقه ووضعوا احلكمة يف
موضعها فالكل مؤمنون فإن اهلل مساهم مؤمنني كما مساهم كافرين ومشركني وجعلهم على
مراتب يف إمياهنم وهلذا قال ﱡﭐﱣﱤﱥﱦﱠ[الفتح ،]4:فيما آمنوا به كما زادهم مرضا
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وﱡﭐ ﱭ ﱮﱯﱠ[التوبة ،]125:فيما كفروا به فمنهم الصادق واألصدق فينصر اهلل املؤمن
الذي مل يدخله خلل يف إميانه على من دخله خلل يف إميانه فإن اهلل خيذله على قدر ما دخله
من اخللل أي مؤمن كان من املؤمنني فاملؤمن الكامل االميان منصور أبدا وهلذا ما اهنزم نيب
قط وال ويل أال ترى يوم حنني ملا ادعت الصحابة رضي اهلل عنهم توحيد اهلل مث رأوا كثرهتم
فأعجبتهم كثرهتم فنسوا اهلل عند ذلك فلم تغن عنهم كثرهتم شيئا كما مل تغن أولئك آهلتهم
من اهلل شيئا مع كون الصحابة مؤمنني بال شك ولكن دخلهم اخللل باعتمادهم على الكثرة
ونسوا قول اهلل ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱠ[البقرة ،]249:فما أذن
اهلل هنا إال للغلبة فأوجدها فغلبتهم الفئة القليلة هبا عن إذن اهلل:
فماااااااااااا اااااااااااا

ااااااااااا

اااااااااااا ف اااااااااااا

ااااااااااا

ااااااااااا

ااااااااااا

وأما تأثري الصدق فمشهود يف أشخاص ما هلم تلك املكانة من أسباب السعادة اليت
جاءت هبا الشرائع ولكن هلم القدم الراسخ يف الصدق فيقتلون باهلمة وهي الصدق قيل أليب
يزيد أرنا اسم اهلل األعظم فقال هلم أرونا األصغر حىت أريكم األعظم أمساء اهلل كلها عظيمة
فما هو إال الصدق اصدق وخذ أي اسم شئت فإنك تفعل به ما شئت وبه أحيا أبو يزيد
النملة وأحيا ذو النون ابن املرأة اليت ابتلعه التمساح فإن فهمت فقد فتحت لك بابا من أبواب
سعادتك إن عملت عليه أسعدك اهلل حيث كنت ولن ختطئ أبدا ومن هنا تكون يف راحة مع
اهلل إذا كانت الغلبة للكافرين على املسلمني فتعلم إن إمياهنم تزلزل ودخله اخللل وأن الكافرين
فيما آمنوا به من الباطل واملشركني مل يتخلخل إمياهنم وال تزلزلوا فيه فالنصر أخو الصدق
حيث كان يتبعه ولو كان خالف هذا ما اهنزم املسلمون قط كما أنه مل ينهزم نيب قط وأنت
تشاهد غلبة الكفار ونصرهتم يف وقت وغلبة املسلمني ونصرهتم يف وقت والصادق من
الفريقني ال ينهزم مجلة واحدة بل ال يزال ثابتا حىت يقتل أو ينصرف من غري هزمية وعلى هذه
القدم وزراء املهدي وهذا هو الذي يقررونه يف نفوس أصحاب املهدي أال تراهم بالتكبري
يفتحون مدينة الروم فيكربون التكبرية األوىل فيسقط ثلث سورها ويكربون الثانية فيسقط
الثلث الثاين من السور ويكربون الثالثة فيسقط الثلث الثالث فيفتحوهنا من غري سيف فهذا
عني الصدق الذي ذكرنا وهم مجاعة أعين وزراء املهدي دون العشرة.
وإذا علم اإلمام املهدي هذا عمل به فيكون أصدق أهل زمانه فوزراؤه اهلداة وهو
املهدي فهذا القدر حيصل للمهدي من العلم باهلل على أيدي وزرائه وأما ختم الوالية احملمدية
فهو أعلم اخللق باهلل ال يكون يف زمانه وال بعد زمانه أعلم باهلل ومبواقع احلكم منه فهو
والقرآن إخوان كما إن املهدي والسيف إخوان وإمنا شك رسول اهلل  يف مدة إقامته خليفة
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من مخس إىل تسع للشك الذي وقع يف وزرائه ألنه لكل وزير معه سنة فإن كانوا مخسة عاش
مخسة وإن كانوا سبعة عاش سبعة وإن كانوا تسعة عاش تسعة فإنه لكل عام أحوال خمصوصة
وعلم ما يصلح يف ذلك العام خص به وزير من وزرائه فما هم أقل من مخسة وال أكثر من
تسعة ويقتلون كلهم إال واحدا منهم يف مرج عكا يف املائدة اإلهلية اليت جعلها اهلل مائدة
لسباع الطري واهلوام وذلك الواحد الذي يبقى ال أدري هل يكون ممن استثىن اهلل يف قوله
تعاىل ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱠ[الزمر ،]68:أو ميوت يف
تلك النفخة وأما اخلضر الذي يقتله الدجال يف زعمه ال يف نفس األمر وهو فىت ممتلئ شبابا
هكذا يظهر له يف عينه وقد قيل إن الشاب الذي يقتله الدجال يف زعمه أنه واحد من
أصحاب الكهف وليس ذلك بصحيح عندنا من طريق الكشف وظهور املهدي من شروط
قرب الساعة ويكون فتح مدينة الروم وهي القسطنطينية العظمى وامللحمة الكربى اليت هي
املأدبة مبرج عكا وخروج الدجال يف ستة أشهر ويكون بني فتح القسطنطينية وخروج
الدجال مثانية عشر يوما ويكون خروجه من خراسان من أرض املشرق موضع الفنت تتبعه
األتراك واليهود خيرج إليه من أصبهان وحدها سبعون ألفا مطيلسني يف أتباعه كلهم من
اليهود وهو رجل كهل أعور العني اليمىن كان عينه عنبة طافية مكتوب بني عينيه كاف فاء
راء فال أدري هل املراد هبذا اهلجاء كفر من األفعال أو أراد به كفر من األمساء إال أنه حذف
األلف كما حذفتها العرب يف خط املصحف يف مواضع مثل ألف الرمحن بني امليم والنون
وكان  يستعيذ وأمرنا باالستعاذة من فتنة املسيح الدجال ومن الفنت فإن الفنت تعرض على
القلوب كاحلصري عودا عودا فأي قلب أشرهبا نكتت فيه نكتة سوداء نعوذ باهلل من الفنت.
حدثنا املكي أبو شجاع ابن رستم األصبهاين إمام مقام إبراهيم باحلرم املكي يف
آخرين كلهم قالوا حدثنا أبو الفتح عبد امللك بن أيب القاسم بن أيب سهل الكروخي قال
أخربنا مشاخيي الثالثة القاضي أبو عامر حممود بن القاسم األزدي وأبو نصر عبد العزيز بن
حممد الترياقي وحممد بن أيب حامت العورجي التاجر قال أخربنا حممد بن عبد اجلبار اجلراحي
قال أنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب قال أنا أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة
الترمذي قال حدثنا علي بن حجر أنا الوليد بن مسلم وعبد اهلل بن عبد الرمحن بن يزيد بن
حيىي بن خالد الطائي عن عبد الرمحن ابن يزيد بن جابر دخل حديث أحدمها يف حديث
اآلخر عن عبد الرمحن بن يزيد ابن جابر عن حيىي بن خالد الطائي عن عبد الرمحن بن جبري
عن أبيه جبري بن نفري عن النواس بن مسعان الكاليب قال" :ذكر رسول اهلل  الدجال ذات
غداة فخفض فيه ورفع حىت ظنناه يف طائفة النخل قال فانصرفنا من عند رسول اهلل  مث
رحنا إليه فعرف ذلك فينا فقال" :ما شأنكم فقلنا يا رسول اهلل ذكرت الدجال الغداة
فخفضت فيه ورفعت حىت ظنناه يف طائفة النخل ،فقال" :غري الدجال أخوف يل عليكم إن
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خيرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وأن خيرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه واهلل
خليفيت على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافية شبيه بعبد العزى بن قطن فمن رآه منكم
فليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف قال خيرج ما بني الشام والعراق فعاث ميينا ومشاال يا
عباد اهلل اثبتوا قلنا يا رسول اهلل :وما لبثه يف األرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر
ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول اهلل أرأيت اليوم الذي كالسنة أيكفينا فيه
صالة يوم قال ال ولكن أقدروا له قلنا يا رسول اهلل فما سرعته يف األرض قال كالغيث إذا
استدبرته الريح فيأيت القوم فيدعوهم فيكذبونه ويردون عليه قوله فينصرف عنهم فتتبعه
أمواهلم فيصبحون ليس بأيديهم شيء مث يأيت القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويصدقونه فيأمر
السماء أن متطر فتمطر ويأمر األرض أن تنبت فتنبت فتروح عليهم سارحتهم كأطول ما
كانت درا وأمده خواصر وأدره ضروعا قال مث يأيت اخلربة فيقول هلا أخرجي كنوزك
وينصرف عنها فتتبعه كيعاسيب النحل مث يدعو رجال شابا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف
فيقطعه جزلتني مث يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ هبط عيسى بن
مرمي بشرقي دمشق عند املنارة البيضاء بني مهرودتني واضعا يديه على أجنحة ملكني إذا
طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه احندر منه مجان كاللؤلؤ قال وال جيد ريح نفسه يعين أحد إال مات
وريح نفسه منتهى بصره قال فيطلبه حىت يدركه بباب لد فيقتله قال ويلبث كذلك ما شاء
اهلل قال مث يوحي اهلل إليه أن أحرز عبادي إىل الطور فإين قد أنزلت عبادا يل ال يد ألحد
بقتاهلم قال ويبعث اهلل يأجوج ومأجوج وهم كما قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼﱠ[األنبياء ،]96:قال فيمر أوهلم ببحرية طربية فيشربون ما فيها مث مير هبا آخرهم
فيقولون لقد كان هبذه مرة ماء مث يسريون إىل أن ينتهوا إىل جبل بيت املقدس فيقولون لقد
قتلنا من يف األرض فهلم فلنقتل من يف السماء فريمون بنشاهبم إىل السماء فريد اهلل عليهم
نشاهبم حممرا دما وحياصر عيسى بن مرمي وأصحابه حىت يكون رأس الثور يومئذ خريا هلم من
مائة دينار ألحدكم اليوم قال فريغب عيسى بن مرمي إىل اهلل وأصحابه قال فريسل اهلل عليهم
النغف يف رقاهبم فيصبحون فرسي موتى كموت نفس واحدة قال ويهبط عيسى بن مرمي
وأصحابه فال جيد موضع شرب إال وقد مألته زمهتهم ونتنهم ودماؤهم قال فريغب عيسى إىل
اهلل وأصحابه قال فريسل اهلل عليهم طريا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم باملهبل ويستوقد
املسلمون من قسيهم ونشاهبم وجعاهبم سبع سنني ويرسل اهلل عليهم مطرا ال يكن منه بيت
وال وبر وال مدر قال فيغسل األرض ويتركها كالزلفة قال مث يقال لألرض أخرجي مثرتك
وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك اهلل يف الرسل حىت إن
الفئام من الناس ليكتفون باللقحة من اإلبل وإن القبيلة ليكتفون باللقحة من البقر وإن الفخذ
ليكتفون باللقحة من الغنم فبينما هم كذلك إذ بعث اهلل رحيا فقبضت روح كل مؤمن ويبقى
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سائر الناس يتهارجون كما يتهارج احلمر فعليهم تقوم الساعة" قال أبو عيسى هذا حديث
غريب حسن صحيح.
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يف معرفة منزل مفاتيح خزائن اجلود
اااااااا ف اااااااا
اااااااا ماااااااا اااااااا
اااااا ي اااااا ماااااا
اااااا شاااااا
اااااااااا ف اااااااااا
فاااااااااا اااااااااا اااااااااا
ااااااااااااا ااااااااااااا ف ااااااااااااا
ااااااااااااا
ر اااااااااا
اااااااااا اااااااااا
اااااااااا
أ شاااااااااااا اااااااااااا ف اااااااااااا ف اااااااااااا
اااااااااا
اااااااااا ف اااااااااا
اااااااااا

ااااااااا مااااااااا أ ااااااااا ااااااااا م ااااااااا ن
ااااااا
ااااااا ف ااااااا
مااااااا مااااااا
ااااااااااف
اااااااااا اااااااااا فماااااااااا اااااااااا
ااااااااااا مااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا
ماااااااااااا مناااااااااااا م ن ناااااااااااا ف اااااااااااا
شااااااااا ااااااااا أنااااااااا م ااااااااا ااااااااا
ااااااااااا ااااااااااا أ ااااااااااا ااااااااااا ف ااااااااااا

اعلم أيدنا اهلل وإياك أنه ما من شيء أوجده اهلل يف العامل الذي ال أكمل منه يف
اإلمكان إال وله أمثال يف خزائن اجلود وهذه اخلزائن يف كرسيه وهذه األمثال اليت حتتوي
عليها هذه اخلزائن ال تنتهي أشخاصها فاألمثال من كل شيء توجد يف كل زمان فرد يف
الدنيا واآلخرة لبقاء كل نوع وجد منه ما وجد واختلف أصحابنا يف هذا النوع اإلنساين هل
تنقطع أشخاصه بانتهاء مدة الدنيا أم ال فمن مل يكشف قال بانتهائه ومن كشف قال بعدم
انتهائه وإن التوالد يف اآلخرة يف هذا النوع اإلنساين باق يف املثل يف نكاح الرجل املرأة اآلدمية
اإلنسانية على صورة أذكرها والتوالد أيضا بني جنسني خمتلفني ومها بنو آدم واحلور الاليت
أنشأهن اهلل يف اجلنان على صورة اإلنسان ولسن بأناسي فتوالدمها بنكاح بينهما يف اإلنس
واحلور ويتناكحان يف الزمن الفرد ينكح الرجل إذا أراد مجيع من عنده من النساء واحلور من
غري تقدم وال تأخر مثل فاكهة اجلنة ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ [الواقعة ،]33:بل بقطف دان من
غري فقد مع وجود أكل وطيب طعم فإذا أفضى الرجل إىل احلوراء أو اإلنسية له يف كل دفعة
شهوة ولذة ال يقدر قدرها لو وجدها يف الدنيا غشى عليه من شدة حالوهتا فتكون منه يف
كل دفعة ريح مثرية خنرج من ذكره فيتلقاها رحم املرأة فيتكون من حينه فيها ولد يف كل
دفعة ويكمل نشؤه ما بني الدفعتني وخيرج مولودا مصورا مع النفس اخلارج من املرأة روحا
جمردا طبيعيا فهذا هو التوالد الروحاين يف البشري بني اجلنسني املختلفني واملتماثلني فال يزال
األمر كذلك دائما أبدا ويشاهد األبوان ما تولد عنهما من ذلك النكاح وهم كاملالئكة الذين
يدخلون البيت املعمور وال يعودون إليه أبدا هذا صورة توالد هذا النوع اإلنساين وال حظ
هلؤالء األوالد يف النعيم احملسوس وال بلغوا مقام النعيم املعنوي فنعيمهم برزخي كنعيم

39

صاحب الرؤيا مبا يراه يف حال نومه وذلك ملا يقتضيه النشء الطبيعي فال يزال النوع اإلنساين
يتوالد ولكن حكمه ما ذكرناه.
وأما توالد األرواح البشرية فإن هلما يف اآلخرة مثل ما هلما يف الدنيا اجتماعات
برزخيات مثل ما يرى النائم يف النوم أنه ينكح زوجته ويولد له فإذا أقيم العبد يف هذا املقام
سواء كان يف الدنيا أو يف اآلخرة ونكح الرجل من حيث روحه زوجته من حيث روحها
يتولد بينهما من ذلك النكاح أوالد روحانيون ما يكون حكمهم حكم املولدين من النكاح
احلسي يف األجسام والصور احملسوسات اليت تقدم ذكرها فيخرج األوالد مالئكة كراما ال بل
أرواحا مطهرة وهذا هو توالد األرواح ولكن البد أن يكون ذلك عن جتل برزخي فتجلى
احلق يف الصور املقيدة فإن الربزخ أوسع احلضرات جودا وهو جممع البحرين حبر املعاين وحبر
احملسوسات فاحملسوس ال يكون معىن واملعىن ال يكون حمسوسا وحضرة اخليال اليت عربنا عنه
مبجمع البحرين هو جيسد املعاين ويلطف احملسوس ويقلب يف عني الناظر عني كل معلوم فهو
احلاكم املتحكم الذي حيكم وال حيكم عليه مع كونه خملوقا إال إن األنفاس اليت تظهر من
تنفس احلوراء أو اآلدمية إذا كانت صورة ما ظهرت فيه من نفس النكاح خيرج خمالفا للنفس
الذي ال صورة فيه مييزه أهل الكشف وال يدرك ذلك يف اآلخرة إال أهل الكشف يف الدنيا
وصورة هذا النشء املتولد عن هذا النكاح يف اجلنة صورة نشء املالئكة أو الصور من أنفاس
الذاكرين اهلل وما خيلق اهلل من صور األعمال وقد صحت األخبار بذلك عن رسول اهلل 
وإمنا جعلنا الكرسي موضع هذه اخلزائن ألن الكرسي لغة عبارة عن العلم كما قال ﱡﭐ ﳁ
ﳂﳃﳄﱠ[البقرة ،]255:أي علمه وكذلك هو هنا.
فإن اخلزائن فيها أشخاص األنواع وهذه األشخاص ال تتناهى وما ال يتناهى ال يدخل
يف الوجود إذ كل ما حيصره الوجود فإنه متناه فالبد أن يكون الكرسي هنا علمه فإن علمه
حميط مبا ال يتناهى فال تتخيل يف الكرسي الذي ذكرناه أنه هذا الكرسي الذي فوق
السماوات ودون العرش فإنه كرسي حمصور موجود متناهي األجزاء.
واعلم أن أفضل ما جاد به اهلل تعاىل على عباده العلم فمن أعطاه اهلل العلم فقد منحه
أشرف الصفات وأعظم اهلبات والعلم وإن كان شريفا بالذات فإن له شرفا آخر يرجع إليه
من معلومة فإهنا صفة عامة التعلق وتشرف املفاتيح بشرف اخلزائن وتشرف اخلزائن بقدر
شرف ما اختزن فيها فاملوجود احلق أعظم املوجودات وأجلها وأشرفها فالعلم به أشرف
العلوم وأعظمها وأجلها مث ينزل األمر يف الشرف إىل آخر معلوم وما من شيء إال والعلم به
أحسن من اجلهل به فالعلم شرفه ذايت له والشرف اآلخر مكتسب واخلزائن حمصورة باحنصار
أنواع املعلومات ومرجعها وإن كثرت إىل خزانتني خزانة العلم باهلل وخزانة العلم بالعامل ويف
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كل خزانة من هاتني اخلزانتني خزائن كالعلم باهلل من حيث ذاته باإلدراك العقلي ومن حيث
ذاته باإلدراك الشرعي السمعي والعلم به من حيث أمساؤه والعلم به من حيث نعوته والعلم به
من حيث صفاته والعلم به من حيث النسب إليه وكل ذلك من حيث النظر الفكري ومن
حيث السمع وهو من حيث السمع كما هو من حيث الكشف واخلزانة األخرى اليت هي
العلم بالعامل حتوي على خزائن ويف كل خزانة خزائن فاخلزائن األول العلم بأعيان العامل من
حيث إمكانه ومن حيث وجوبه ومن حيث ذواته القائمة بأنفسها ومن حيث أكوانه ومن
حيث ألوانه ومن حيث مراتبه ومن حيث مكانه وزمانه ونسبه وعدده ووضعه وتأثريه وكونه
مؤثرا فيه منه ومن غريه إىل أمثال هذا من العلوم وعلم الدنيا والربزخ واآلخرة واملألأ األعلى
واألدىن فأول مفتاح من هذه اخلزائن أعطاه العامل باهلل مفتاح خزانة العلم بالوجود مطلقا من
غري تقييد حبادث وال قدمي ومبا ذا متيز هل بنفسه أو بغريه وهو العدم فالوجود ظهور املوجود
يف عينه فإن به تظهر مجيع األحكام من نفي وإثبات ووجوب وإمكان وإحالة ووجود وعدم
وال وجود وال عدم هذا كله ال يثبت وال يصح إال من موجود يكون عينه وماهيته ووجوده
ال يقبل التكثر إال حبكمه عليه فإن احلقائق اليت تربز إليه فيه لوجوده فنقول بالكثرة يف عينه
وهو واحد ولكل حقيقة اسم فله أمساء:
اااااااااا أ اااااااااام
ااااااااا
ف ااااااااا ااااااااا
اااااا ماااااا
اااااا
اااااااا
فاااااااا
ماااا أ اااا ماااا

اااااااا ف ناااااااا
اااااااا ناااااااا
ااااااا نااااااا
أ ااااااا ااااااا
ااااااا ف ااااااا
ااااااا
ف ااااااا
نااااااااااا
ااااااااااا
ن ااااااااااا
ااااااا
ف ااااااا ااااااا ي ااااااا

اااااااااا
ف ناااااااااا
ااااااااا
أ ااااااااا
أ اااااا ف اااااا ف اااااا
ناااااااا
ماااااااا اااااااا
ناااا
اااا
اااا

اااااااا
ااااااا
ااااااا
ف ااااااااااا
ر ااااااا

فإذا كان الوجود أول خزائن اجلود وأعطاك احلق مفتاح هذه اخلزانة كالذي كان
عرفك بك فعرفته فأنت أول معلوم وهو آخر معلوم وأنت آخر موجود وهو أول موجود
فإنه ليس يف قوتك إن تعلم املعدوم ألن العلم شهود وإن مل يكن كذلك فليس بعلم هذا هو
ﱈ ﱊ ﱋ ﱠ [البقرة ،]2:فأوجد من كل خزانة عينا قائمة أو عينا يف عني
ﱆ ﱉ
احلق الذي ﱡﭐ ﱅ ﱇ
أو ال عينا يف عني وأعين بقويل ال عني يف عني النسب فإنه ليست هلا أعيان وحكمها حيكم
على الوجود ال عيان هبا وال وجود هلا إال باحلكم فلما أوجد ما ذكرناه عمد إليك فأوجدك
كامال النتهاء طريف الدائرة فظهرت يف وجودك وإن كنت آخرا بصورة األول فاحنصر العامل
بينك وبينه فال خملص له منكما فلم نتميز عنه وال متيز عنك يف احلكم وظهرت فيك صور
العامل كلها اليت أخرجها من تلك اخلزائن فشاهدتك فحصل لك العلم هبا فعلمت من العامل
ما مل يعلم العامل من نفسه من احلكم فردا فردا وقال لك كلما بقي يف اخلزائن مما ال يتناهى
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فهو مثل ما علمت فمن أحاط علما بواحد من اجلنس فقد أحاط علما باجلنس فإنه ما مث إال
أمثال فما التقى طرفا الدائرة حىت حدث احمليط ودل احمليط على نقطة الدائرة فحدثت
اخلطوط من النقطة إىل احمليط ومل تتجاوزه فإن انتهاء اخلط إمنا يكون إىل نقطة من احمليط
فانتهى إىل ما منه خرج فصورة أوليته عني صورة آخريته فيصري من حكم نقطة آخره الذي
ا نتهى إليها من احمليط من كذا إىل حميط آخر نصفه من داخل احمليط األول ونصفه من خارجه
حلكم الظاهر والباطن ويلتقي طرفاه أيضا كالتقاء احمليط األول حىت يكون على صورته ألنه
من احملال أن خيرج على غري صورته مث يظهر من احلكم يف احمليط ما ظهر يف احمليط األول إىل
ما ال يتناهى وهو ما يربز من تلك اخلزائن الذي ال يتناهى ما حتوي عليه وهو اخللق اجلديد
الذي الكون فيه دائما أبدا وبعض الناس أو أكثر الناس يف لبس من ذلك كما قال تعاىل ﱡﭐ ﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﱠ [ق ،]15:مع األنفاس ولكن بصورة ما ذكرناه فالنقطة سبب يف وجود
احمليط واحمليط سبب يف حصول العلم بالنقط فاحمليط حق وخلق والنقطة حق وخلق فهذان
حكمان يسريان يف كل دائرة ظهرت من الدائرة األوىل.
وملا ظهرت الدوائر بالغا ما بلغت وال تزال تظهر صارت الدائرة األوىل اليت أحدثت
هذه الدوائر خفية ال تعرف وال تدرك ألن كل دائرة قربت منها أو بعدت عنها فهي على
صورهتا فكل دائرة يقال فيها تشهدها ما تشهدها فهذا هو غيب يف شهادة فالدوائر الظاهرة
يف الدائرة األوىل عددها مساو لعدد خزائن األجناس كانت ما كانت ال يزاد فيها وال ينقص
منها وما خيرج وحيدث عنها من الدوائر إىل ما ال يتناهى دوائر أشخاص تلك األجناس إىل ما
ال يتناهى وتدل عني دائرة الشخص على أمر يسمى نوعا وهو ما بني اجلنس والشخص
فيحدث عندك أنواع يف أنواع ولكن منحصرة وال تعرف إال من األشخاص ألن النوع
معقول بني اجلنس األعم والشخص وكل متوسط بني طرفني إن شئت قلت إن الطرفني
أظهرا له حكم التوسط وإن شئت قلت إن التوسط أظهر حكم الطرفني وهذا عني معرفة
احلق باخللق واخللق باحلق:
اااا

اااا اااا ر
اااا شاااا
اااااا
ماااااا اااااا
مااااا اااااا
ااااا
ااااا
مااااا ااااا
مااااا

ااااا

ااااا
ر ااااا ااااا
ف ااااا شااااا
فماااا اااا اااا ف اااا اااا ي اااا شاااا
ااااااا
ااااااا
مااااااا ااااااا ر
فمااااااا

اااا
اااااا
ااااا

فاحمليط حيفظ النقطة علما والنقطة حتفظ احمليط وجودا فكل واحد منهما حافظ
حمفوظ والحظ ملحوظ قال تعاىل ﱡﭐﱒﱓ ﱠ[الربوج ،]3:فالكل مشهود وشاهد والكل
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فاضل ومفضول فإن قال أحدمها أنا قال اآلخر أنا وإن قال أحدمها أنت قال اآلخر له أنت
فال يظهر كل واحد لآلخر إال مبا يبدأ به كل واحد والقوالن صحيحان:
ااااااااااااا
مااااااااااااا نااااااااااااا مااااااااااااا
ااااااااااااا
ااااااااااااا
ااااااااااااا ااااااااااااا
ااااااااااااااا مااااااااااااااا ااااااااااااااا
فمااااااااااااااا
ماااااااااااااااااا اااااااااااااااااا ف اااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا
ر ااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا
اااااااااااا
فاااااااااااا ر اااااااااااا فاااااااااااا

اااااااااااااااا ر اااااااااااااااا
ف اااااااااااااااا اااااااااااااااا
شاااااااااااااااااااااا مناااااااااااااااااااااا
شاااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااا
مااااااااااااااا ااااااااااااااا ااااااااااااااا
ف ااااااااااااااا ااااااااااااااا ااااااااااااااا ي أ نااااااااااااااا
مااااااااااااااااااااا م ااااااااااااااااااااا
فااااااااااااااااااااا
مااااااااااااااااااااا نااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااا

فأنت يا ويل الذكر املنزل فأنت احملفوظ وما نزل إال بك فأنت احلافظ فال تفن عينك
فإنه يف نفس األمر ما يفىن وغايتك إن تقول أنا هو فمدلول هو ما هو مدلول أنا فما يتخلص
لك ما ترومه أبدا وإذا عز عن التخلص فقل به وقل بك ومتيز عنه وميزه عنك متيز األول عن
اآلخر واآلخر عن األول ومتيز عن العامل وميزه عنك متيز الظاهر من الباطن والباطن من
الظاهر فإنك من العامل روح العامل والعامل صورتك الظاهرة وال معىن للصورة بال روح فال
معىن للعامل دونك فإذا ميزت عينك من احلق ومن العامل عرفت قدرك مبعرفة احلق وعرفت
منزلتك مبعرفة العامل:
ااااا م ااااا مااااا أنااااا
أن اااا
ااااااا
ااااااا مااااااا
فااااااا
ناااااا ف اااااا
اااااا
اااااا
ااااااا
ف مااااااا ااااااا
ااااااا

ااااااا
ااااااا نااااااا ااااااا
ف نااااااا ااااااا
ف نااااااا
اااااااف ااااااا
فااااااا نااااااا
ماااااااااا ف اااااااااا
اااااااااا شاااااااااا
اااا
اااا
شااار
فمااا أناااا

ااااا
مااااااا
اااااا
مااااااا

فهذا الذي أنبأتك به مفتاح من مفاتح خزائن اجلود فال تضيعه فإنه يعمل عمل كل
مفتاح وال يعمل مفتاح عمله فبه يفتح كل مغلق وال يفتح بغريه ما أغلقه هذا املفتاح
ﱡﭐﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﱠ[األنعام ،]59:فال تعلم إال منه فال تطمع أن تصل إىل علمها
بك ومن طمع يف غري مطمع فقد شهد على نفسه باجلهل ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱬﱠ[الروم ،]27:وما مث اال مساء وأرض ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ فله صورة يف كل مساء
وأرض ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱠ[الزخرف ،]84:ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱩ ﱠ من كونه يف األرض ﱡﭐﱪ ﱠ[االنعام ،]3:من كونه يف السماء ومن حيث النشأة
يعلم سركم من كونه يف السماء وهو معناكم الذي خفي عن األبصار عينه وظهر حكمه وله
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العلو فهو يف السماء وهو الباطن ويعلم أيضا ﱡﭐ ﱪ ﱠ من كونه يف األرض وهو ظاهركم
الذي ظهر لألبصار عينه وخفي حكمه ألن حكمه يف روحه فإنه الذي تفيده العلوم حبواسه
فله النزول فهو األرض فهو الظاهر:
ف ااااااا ااااااا
فااااااا ااااااا

أ

ااااااا
نااااااا

ااااااا
ااااااا

أ اااااااااا ي ناااااااااا أماااااااااا م اااااااااا
ف ااااااااف اااااااا ي ناااااااا اااااااا م اااااااا

ن ااااااا
ااااااا

فيقول العبد الكامل الذي ال أكمل منه يل وقت ال يسعين فيه غري ريب ويقول األصل
يل وقت ال يسعين فيه غري نفسي فإن األوقات كلها استغرقها العامل يف اجلانبني وهلذا كان
اإلنسان الكامل خليفة له تعاىل فلهذا سبق علمه بنفسه على علمه بربه وهبذا جاء اخلرب "من
عرف نفسه عرف ربه" فإن من استخلفه علم العامل من علمه بنفسه واخلليفة على صورة من
استخلفه فعلم ربه من علمه بنفسه وعلم إن كل من اتصف بالوجود فهو متناه أي كل ما
دخل يف الوجود وبقيت احلرية يف العلم باهلل من كونه موجودا هل يتصف بالتناهي لكونه
موجودا أو ال يتصف بالتناهي فإن أرادوا بالتناهي كون عني املوجود موصوفا بالوجود فهو
متناهي كما هو كل موجود وإن عينه موجودة وإن أرادوا بالتناهي انتهاء مدة وجوده مث
ينقطع فهذا ال يصح عقال يف احلق ألنه واجب الوجود لذاته فال يقبل التناهي وجوده وألن
بقاءه ليس مبرور املدد عليه املتومهة فهو حمال من وجهني تناهيه وكذلك يف أهل اآلخرة أعين
يف أعياهنم ويف الدار اآلخرة مسعا وال يتناهى بقاؤهم يف اآلخرة وال استمرار املدد عليهم
فنسبة البقاء إىل اهلل ختالف نسبة البقاء للعامل فاإلطالق يف العلم واحلصر يف الوجود:
ااااااااااااا م ااااااااااااا
ااااااااااااا ي فااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااا أ ااااااااااااا
ااااااااااااا
مااااااااااااا
اااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا

ااااااااا م ااااااااا
ااااااااا مااااااااا فااااااااا
ااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااا
ف ااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااا ي
ماااااااااااااااااااااااااااااا
ماااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا ن
فاااااااااااااااااااااا

وملا كان العامل ال بقاء له إال باهلل وكان النعت اإلهلي ال بقاء له إال بالعامل كان كل
واحد رزقا لآلخر به يتغذى لبقاء وجوده حمكوما عليه بأنه كذا:
ماااااااا أناااااااا
اااا اااا
ااااااا م ااااااا

ننااااااااااا
ق ااااااااااا
ااااااااااا
فااااااااااان
نااااااااااا
نااااااااااا نااااااااااا ن ااااااااااا
ف
اااااا
اااااا فاااااا اااااا
فاااااا اااااا أ
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ق اااااااا اااااااا شاااااااا
اااا ماااا ف اااا ماااا فاااا
م ااااااا ااااااا ق م ااااااا

فالوجود احلادث والقدمي مربوط بعضه ببعضه ربط اإلضافة واحلكم ال ربط وجود
العني فاإلنسان مثال موجود العني من حيث ما هو إنسان ويف حال وجوده معلوم األبوة إذا
مل يكن له ابن يعطيه وجوده أو تقدير وجوده نعت األبوة وكذلك أيضا هو معدوم نعت
املالك ما مل يكن له ملك ميلكه به يقال إنه مالك وكذلك امللك وإن كان موجود العني ال
يقال فيه ملك حىت يكون له مالك ميلكه فاهلل من حيث ذاته ووجوده غين عن العاملني ومن
كونه ربا يطلب املربوب بال شك فهو من حيث العني ال يطلب ومن حيث الربوبية يطلب
املربوب وجودا وتقديرا وقد ذكرنا أن كل حكم يف العامل البد أن يستند إىل نعت إهلي إال
النعت الذايت الذي يستحقه احلق لذاته وبه كان غنيا والنعت الذايت الذي للعامل باالستحقاق
وبه كان فقريا بل عبدا فإنه أحق من نعت الفقر وإن كان الفقر والذلة على السواء وهلذا قال
احلق أليب يزيد تقرب إيل مبا ليس يل الذلة واالفتقار والقادر على الشيء واالنفعال الذايت عن
الشيء ال يتصف ذلك القادر وال الذي عنه انفعل ما انفعل باالفتقار خبالف املنفعل فإنه
موصوف بالذلة واالفتقار فتميز احلق من اخللق هبذا وإن كان اخللق باحلق واحلق باخللق
مرتبطا بوجه فاألمر كما قررناه وهذا املنزل قد حواه فيقول القائل فلماذا يستند احلكم
باهلوى وهو موجود يف الكون واحلق ال حيكم باهلوى فاألهواء ما مستندها قلنا إن تفطنت
لقول اهلل تعاىل ﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ [هود ،]107:فلم يصف نفسه بالتحجري عليه يف
حكمه والكون موصوف بالتحجري فتوجه عليه اخلطاب بأنه ال حيكم بكل ما يريد بل مبا
شرع له مث إنه ملا قيل ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ [ص ،]26:أي ال حتكم بكل ما خيطر
لك وال مبا يهوى كل أحد منك بل احكم مبا أوحى به إليك فإن اهلل تعاىل قال جرب القلب
خلفائه قل يا حممد ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﱠ[األنبياء ،]112:أي وال تفعل ما تريد فليكن حكمك
يف األمم يوم القيامة مبا شرعت هلم وبعثتنا به إليهم فإن ذلك مما يراد فإنك ما أرسلتنا إال مبا
تريد حىت يثبت صدقنا عندهم وتقوم احلجة عليهم إذا حكم احلق يف كل أمة مبا أرسل به نبيه
إليهم وهبذا تكون هلل ﱡﭐ ﱺ ﱻﱠ[األنعام ،]149:فدل التحجري على اخللق يف األهواء أن
هلم اإلطالق مبا هم يف نفوسهم مث حدث التحجري يف احلكم والتحكم كما أنه ﱡﭐ ﳆ ﳇ
ﳈ ﱠ.
مث إنه ما حكم إال مبا شرع وأمر عبده أن يسأله تعاىل يف ذلك حىت يكون حكمه فيه
عن سؤال عبده كما كان حكم العبد مبا قيده من الشرع عن أمر ربه بذلك فليست األهواء
إال مطلق اإلرادات فقد علمت ملاذا استندت األهواء واستند التحجري مث لتعلم إن اهلوى وإن
كان مطلقا فال يقع له حكم إال مقيدا فإنه من حيث القابل يكون األثر فالقابل البد أن يقيده
فإنه باهلوى قد يريد القيام والقعود من العني الواحدة اليت تقبلهما على البدل يف حال وجود
كل واحد منهما يف تلك العني والقابل ال يقبل ذلك فصار اهلوى حمجورا عليه بالقابل فلما
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قبل اهلوى التحجري بالقابل علمنا إن هذا القبول له قبول ذايت فحجر الشرع عليه فقبل وظهر
حكم القابل يف اهلوى ظهوره يف مطلق اإلرادة فيمن اتصف هبا فلما خلق اهلل النفس الناطقة
أو اخلليفة قل ما شئت خلق فيه قوى روحانية معنوية نسبية معقولة وإن كانت هذه القوي
عني من اتصف هبا كاالمساء والصفات اإلهلية اليت مرجعها وكثرهتا إىل نسب يف عني واحدة
ال تقبل الكثرة يف عينها وال العدد الوجودي العيين فكان من القوي اليت خلقها يف هذا اخلليفة
بل يف اإلنسان الكامل واحليوان وهو مطلق اإلنسان قوة تسمى الوهم وقوة تسمى العقل
وقوة تسمى الفكر وميز احلضرات الثالثة هلذا اخلليفة وواله عليها حضرة احملسوسات
وحضرة املعاين اجملردة يف نفسها عن املواد وإن مل يظهر بعضها إال يف بعض املواد وحضرة
اخليال وجعل اخليال حضرة متوسطة بني طريف احلس واملعىن وهو خزانة اجلبايات اليت جتبيها
احلواس وجعل فيه قوة مصورة حتت حكم العقل والوهم يتصرف فيها العقل باألمر وكذلك
الوهم أيضا يتصرف فيها باألمر وقوى يف هذه النشأة سلطان الوهم على العقل فلم جيعل يف
قوة العقل أن يدرك أمرا من األمور اليت ليس من شأهنا أن تكون عني مواد أو تكون ال تعقل
من جهة ما إال يف غري مادة كالصفات املنسوبة إىل اهلل املنزه عن إن يكون مادة أو يف مادة
فعلمه املنسوب إليه ما هو مادة وال ينسب إىل مادة فلم يكن يف قوة العقل مع علمه هبذا إذا
خاض فيه أن يقبله إال بتصور وهذا التصور من حكم الوهم عليه ال من حكمه فاحلس يرفع
إىل اخليال ما يدركه وتركب القوة املصورة يف اخليال ما شاءته مما ال وجود هلفي احلس من
حيث مجلته لكن من حيث أجزاء تلك اجلملة فإن كانت القوة املصورة قد صورت ذلك عن
أمر العقل بقوة الفكر فذلك لطلبه العلم بأمر ما والعلم مقيد بال شك وإن كان ما صورته
املصورة عن أمر الوهم ال من حيث ما تصرف به العقل من حكم الوهم بل من الوهم نفسه
فإن تلك الصورة ال تبقي فإن الوهم سريع الزوال إلطالقه خبالف العقل فإنه مقيد حمبوس مبا
استفاده.
وملا كان الغالب على اخللق حكم األوهام لسلطنة الوهم على العقل فإنه أثر فيه إنه ال
يقبل معىن يعلم قطعا أنه ليس مبادة وال يف مادة إال بتصور وذلك التصور ليس غري الصورة
اليت ال حيكم هبا إال الوهم فصار العقل مقيدا بالوهم بال شك فيما هو به عامل بالنظر وأما
علمه الضروري فليس للوهم عليه سلطان وبه يعلم أن مث معاين ليست مبواد وال يف أعيان
مواد وإن مل يقبلها بالنظر إال يف مواد من خلف حجاب رقيق يعطيه الوهم.
وملا علم احلق ما ركب عليه العامل املكلف مما ذكرناه أرسل الرسل إىل الناس
واملكلفني فوقفوا يف حضرة اخليال خاصة ليجمعوا بني الطرفني بني املعاين واحملسوسات فهو
موقف الرسل  فقالوا لبعض الناس من هذه احلضرة "اعبد اهلل كأنك تراه" مث نبه هذا
املخاطب املكلف بعد هذا التقرير على أمر آخر ألطف منه ألنه علم إن مث رجاال علموا إن مث
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معاين جمردة عن املواد فقال له فإن مل تكن تراه أي تقف مع دليلك الذي أعلمك أنك ال تراه
فإنه يعين اهلل يراك أي ألزم احلياء منه والوقوف عندما كلفك فعدل يف اخلطاب إىل حكم
وهم ألطف من احلكم األول فإنه البد هلذا املكلف أن يعلم أنه يراه إما بعقله أو بقول الشرع
وبكل وجه فالبد أن يقيده الوهم فإن العبد حبيث يراه اهلل فأخرجه عنه فحده إذ ميزه مع
علمه أنه ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[الشورى ،]11:فحريه وهذه احلرية سارية يف العامل النوري والناري
والترايب ألن العامل ما ظهر إال على ما هو عليه يف العلم اإلهلي وما هو يف العلم ال يتبدل
فاملرتبة اإلهلية تنفي بذاهتا التقييد عنها والقوابل تنفي اإلطالق عنها بالوقوع فعلمت سبب
احلرية يف الوجود ما هو قال تعاىل ﱡﭐﲽﲾﲿﳀﱠ[ق ،]29:أي ما حكم به العلم وسبق به
الكتاب فعرفنا ذلك من العلم والكتاب إذ كان له احلكم واخللفاء إمنا هم خلفاء العلم
والكتاب فالعلم والكتاب حجابان عن احلق الذي هو غين عن العاملني فمرجع الكون للعلم
والكتاب فتنتج األهواء مع إطالقها ما تنتجه العقول مع تقييدها فال يسلم لعقل حكم أصال
بال وهم يف هذه النشأة ألن النشأة هلا والدة على كل من ظهر فيها وما مث أعلى من احلق
رتبة ومع هذا ختيلته وقال هلا ختيليين أمرها بذلك لكونه ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
ﲫﱠ[البقرة ،]286:ووسعها ما تعطيه حقيقتها وجعل سعادهتا يف ذلك التخيل مث قال هلا
ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى ،]11:فجمعت بني التنزيه فقيدته وبني التشبيه فقيدته فإهنا مقيدة
فال تعلم إال التقييد الذي هو حقيقتها:
ف ااااااا
ف ااااا ف

ف نااااا ااااا ااااا
ااااااااااا ي

ن اااااااا
ااااااا
نااااااا ت مااااااا
ااااا ااااا
ااااا فااااا شااااا

ااااا ااااا مر ااااا
ااااااااااا ر ااااااااااا

وقد نبه احلق عباده يف كتابه العزيز إن عنده خزانة خزائن كل شيء واخلزائن تقتضي
احلصر واحلصر يقتضي التقييد مث بني أنه ما ينزل شيئا منها ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱠ[احلجر،]21:
وهو تقييد ولو ال التقييد بني املقدمتني الذي يربطهما ما ظهرت بينهما نتيجة أصال وال ظهر
خلق عن حق أصال وهلذا سرى النكاح يف املعاين واحملسوسات للتوالد قدميا وحديثا ولكن ال
يفقهون حديثا أي أنتم يا حمجوبون ال تعلمون ما حندثكم به فإن الشرع كله حديث وخرب
إهلي مبا يقبله العقل والوهم حىت تعم الفائدة ويكون كل من يف الكون خماطبا ويا علماء باهلل
وباألمر ال تعلمون حديثا بل تعلمون قدميا وإن حدث عندكم فما هو حديث العني
ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ[الشعراء ،]5:وما هو إال كالم اهلل املنعوت بالقدم فحدث
عندهم حني مسعوه فهو حمدث باإلتيان قدمي بالعني وجاء يف مواد حادثة ما وقع السمع وال
تعلق إال هبا وتعلق الفهم مبا دلت عليه هذه األخبار والذي دلت عليه منه ما هو موصوف
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بالقدم ومنه ما هو موصوف باحلدوث فله احلدوث من وجه والقدم من وجه ولذلك قال من
قال إن احلق يسمع مبا به يبصر مبا به يتكلم والعني واحدة واألحكام ختتلف قال تعاىل:
ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﱠ[النساء ،]133:فعلق الذهاب باملشيئة وقال ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠﭐ
[املؤمنون ،]18:فعلق الذهاب باالقتدار فما به قدرته أراد وشاء.
وهنا علم شريف وهو أن متعلق القدرة اإلجياد ال اإلعدام فيتعرض هنا أمران األمر
الواحد أن الذهاب املراد هنا ليس اإلعدام وإمنا هو انتقال من حال إىل حال فمتعلق القدرة
ظهور احملكوم عليه باحلال اليت انتقل إليها فأوجدت القدرة له ذلك احلال فما تعلقت إال
باإلجياد واألمر اآلخر إن وصفه باالقتدار على الذهاب أي ال مكره له على إبقائه يف الوجود
فإن وجود عني القائم بنفسه أعين بقاءه إمنا هو مشروط بشرط بوجود ذلك الشرط يبقى
الوجود عليه وذلك الشرط ميده اهلل به يف كل زمان وله أن مينع وجود ذلك الشرط وال بقاء
للمشروط إال به فلم يوجد الشرط فانعدم املشروط وهذا اإلمساك ليس من متعلق القدرة وقد
وصف ن فسه بالقدرة على ذلك فلم يبق إال فرض املنازع الذي يريد بقاءه فهو قادر على
دفعه ملا مل يرد اهلل بقاءه فيقهر املنازع فال يبقى ما أراد املنازع بقاءه والقهر حكم من أحكام
االقتدار.
وفيه علم سبب سجود املالئكة آلدم إمنا كان ألجل الصورة ال ألن علمهم األمساء
فأمروا بالسجود قبل أن يعرفوا فضله عليهم مبا علمه اهلل من األمساء ولو كان السجود بعد
ظهوره بالعلم ما أىب إبليس وال قال ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ [األعراف ،]12:وال استكرب عليه وهلذا قال
ﱡﭐﱾﱿ ﲀﲁ ﱠ[االسراء ،]61:وقال ﱡﭐﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑﱒﱠ[األعراف ،]12:مث بعد
ذلك أعلم اهلل املالئكة خبالفته فقالوا ما أخرب اهلل عنهم وهلذا قال تعاىل يف بعض ما كرره من
قصته ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ[البقرة ،]34:فأتى باملاضي من األفعال وبأداة إذ وهي ملا
مضى من الزمان فاجعل بالك هلذه املسألة لتعلم فضل آدم بعلمه على فضله بالسجود له جملرد
ذاته وملاذا نُهي يف الشرع أن يسجد إنسان إلنسان فإنه سجود الشيء لنفسه فإنه مثله من
مجيع وجوهه والشيء ال خيضع لنفسه وهلذا ملا سئل  يف الرجل إذا لقي الرجل أينحين له
قال" :ال ،قيل له أيصافحه ،قال :نعم".
تتمة :هو أن اهلل شرك بني املالئكة واجلن باالستتار

وصل :هذا املنزل بينه وبني الباب السبعني ومائتني وصلة بنسبة خاصة فأحلقنا منه يف
هذا املنزل هذا القدر الذي أذكره إن شاء اهلل وذلك أن اهلل تعاىل ملا خلق األرواح النورية
والنارية أعين املالئكة واجلان شرك بينهما يف أمر وهو االستتار عن أعني الناس مع حضورهم
معهم يف جمالسهم وحيث كانوا وقد جعل اهلل عز وجل بينهما وبني أعني الناس ﱡﭐ ﲤ
48

ﲥ ﱠ فاحلجاب مستور عنا وهم مستورون باحلجاب عنا فال نراهم إال إذا شاءوا أن
يظهروا لنا وهلذا مسى اهلل الطائفتني من األرواح جنا أي مستورين عنا فال نراهم فقال يف حق
املالئكة يف الذين قالوا إن املالئكة بنات اهلل ﱡﭐ ﱔﱕﱖ ﱗ ﱘﱠ [الصافات ،]158:يعين
باجلنة هنا املالئكة لقوهلم ما ذكرناه آنفا وكانوا يكرهون نسبة البنات إليهم فأخربنا اهلل
بذلك يف قوله ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ[النحل ،]62:فإهنم كانوا يكرهون البنات وهبذا أخربنا
اهلل عنهم يف قوله تعاىل ﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ[النحل ،]58:ﱡﭐ ﱩ ﱪ
ﱰ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱠ [النحل ،]59:وهو قوله تعاىل
ﱫﱬﱭﱮﱯ ﱱ
ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ[التكوير ،]9-8:وأنكر اهلل عليهم نسبة األنوثة إىل
املالئكة يف قوله ﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ[الصافات ،]150:فلما شرك اهلل تعاىل
بني املالئكة وبني الشياطني يف االستتار مسي الكل جنة فقال يف الشياطني ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﱠ[الناس ،]6-5-4:يعين
باجلنة هنا الشياطني وقال يف املالئكة ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱠ يعين املالئكة ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱞ ﱠ[الصافات ،]158:واملالئكة رسل من اهلل إىل اإلنسان موكلون به حافظون
كاتبون أفعالنا والشياطني مسلطون على اإلنسان بأمر اهلل فهم مرسلون إلينا من اهلل وقال عن
إبليس إنه ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ يعين املالئكة ﱡﭐ ﲗ ﱠ أي خرج أي ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚﱠ[الكهف،]50:
أي من الذين يستترون عن اإلنس مع حضورهم معهم فال يروهنم كاملالئكة فلما شرك بينهم
يف الرسالة أدخله أعين إبليس يف األمر بالسجود مع املالئكة فقال ﱡﭐﲌ ﲍﲎﲏ ﲐ
ﲑﲒﲓﱠ[الكهف ،]50:فأدخله معهم يف األمر بالسجود فصح االستثناء وجعله منصوبا
باالستثناء املنقطع فقطعه عن املالئكة كما قطعه عنهم يف خلقه من نار فكأنه يقول إال من
أبعده اهلل من املأمورين بالسجود وال ينطلق على األرواح اسم جن إال الستتارهم عنا مع
حضورهم معنا فال نراهم فحينئذ ينطلق عليهم هذا النعت فاجلنة من املالئكة هم الذين
يالزمون اإلنسان ويتعاقبون فينا بالليل والنهار وال نراهم عادة.
وإذا أراد اهلل عز وجل أن يراهم من يراهم من اإلنس من غري إرادة منهم لذلك رفع
اهلل احلجاب عن عني الذي يريد اهلل أن يدركهم فيدركهم وقد يأمر اهلل امللك واجلن بالظهور
لنا فيتجسدون لنا فنراهم أو يكشف اهلل الغطاء عنا فنراهم رأى العني فقد نراهم أجسادا على
صور وقد نراهم ال على صور بشرية بل نراهم على صورهم يف أنفسهم كما يدرك كل
واحد منهم نفسه وصورته اليت هو عليها وأن املالئكة أصل أجسامها نور واجلن نار مارج
واإلنسان مما قيل لنا ولكن كما استحال اإلنس عن أصل ما خلق منه كذلك استحال امللك
واجلن عن أصل ما خلقا منه إىل ما مها عليه من الصور فقد بان لك ما اشترك فيه اجلان
وامللك وما متيز به بعضهما عن بعض فيعترب اهلل يف التعبري لنا عن كل واحد منهما إما بالصفة
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املشتركة بينهما أو مبا ينفرد كل جنس منهما به كيف شاء ملن نظر نظرا صحيحا يف ذلك
وخلق اهلل اجلان شقيا وسعيدا وكذلك اإلنس وخلق اهلل امللك سعيدا ال حظ له يف الشقاء
فسمى شقي اإلنس واجلان كافرا ومسي السعيد من اجلن واإلنس مؤمنا وكذلك شرك بينهما
يف الشيطنة فقال تعاىل ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ[االنعام ،]112:وقال ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ[الناس ،]6-5:وقد علمنا إن النفس بذاهتا وإن كانت
مقيدة ال تشتهي التقييد بذاهتا وتطلب السراح والتصرف مبا خيطر هلا من غري حتجري فإذا
رأيت النفس قد حبب إليها التحجري فقامت به طيبة وكره إليها حتجري آخر فقامت به إن
قامت غري طيبة مكرهة فتعلم قطعا إن ذلك التحجري مما ألقى إليها من غري ذاهتا كان التحجري
ما كان فإذا حبب إىل نفوس العامة القيام بتحجري خاص فتعلم قطعا إن ذلك التحجري هو
الباطل الذي يؤدي العمل به إىل شقاوة العامل به والواقف عنده فإن الشيطان الذي يوسوس
يف صدره يوسوس إليه دائما وحيببه إليه ألن غرضه أن يشقيه وإذا رأيته يكره ذلك التحجري
ويطلب تأويال يف ترك العمل به فتعلم إن ذلك حتجري احلق الذي حيصل للعامل به السعادة إال
أهل الكشف الذين حبب اهلل إليهم االميان وزينه يف قلوهبم وكره إليهم الكفر والفسوق
والعصيان وإن مل يعرفوا أهنم كشف هلم ولكن علمناه حنن منهم وهم ال يعلمونه من
نفوسهم.
وهلذا نرى من ليس مبسلم يثابر على دينه ومالزمته كأكثر اليهود والنصارى أكثر مما
يثابر املسلم على إقامة جزئيات دينه ومثابرته على ذلك دليل على أنه على طريق يشقى
بسلوكه عليها وهذا من مكر اهلل اخلفي الذي ال يشعر به كل أحد إال من كان على بصرية
من ربه وهذا الصنف قليل وال يوجد يف اجلن ال يف مؤمنهم وال يف كافرهم من جيهل احلق
وال من يشرك وهلذا أحلقوا بالكفار ومل يلحقهم اهلل باملشركني وإن كانوا هم الذين جيعلون
اإلنس أن يشركوا فإذا أشركوا تربءوا ممن أشرك كما قال تعاىل ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
ﳃ ﱠ وهو وحي الشيطان إىل وليه ليجادل بالباطل أهل احلق فإذا كفر يقول له:
ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ[احلشر ،]16:فوصف الشيطان باخلوف من اهلل ولكن
على ذلك اإلنسان ال على نفسه فخوف الشيطان على الذي قبل إغواءه ال على نفسه كما
ختاف األنبياء  يوم القيامة على أممهم ال على أنفسهم.
وسبب ارتفاع اخلوف من الشيطان على نفسه علمه بأنه من أهل التوحيد وهلذا قال
ﱡﭐ ﳥ ﳦﳧﱠ[ص ،]82:فأقسم به تعاىل لعلمه بربه كأنه يرى احلق أنه قد علم
من نشأة اإلنسان قبوله لكل ما يلقي إليه فلما سأل ذلك أجاب اهلل سؤاله فأمره مبا أغوى به
اإلنس فقال له ﱡﭐ ﲔ ﱠ[االسراء ،]63:يعين إىل ما سألته مين وذكر له جزاءه وجزاءه وجزاء
من اتبعه من اإلنس فكان جزاء الشيطان إن رده إىل أصله الذي منه خلقه وجزاء اإلنسان
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الذي اتبعه كذلك ولكن غلب جزاء اإلنسان على جزاء إبليس فإن اهلل ما جعل جزاءمها إال
جهنم وفيها عذاب إبليس فإن جهنم برد كلها ما فيها شيء من النارية فهو عذاب إلبليس
أكثر منه ملتبعه وإمنا كان ذلك ألن إبليس طلب أن يشقي الغري فحار وباله عليه ملا قصده فهو
تنبيه من احلق لنا أن ال نقصد وقوع ما يؤدي إىل الشقاء ألحد فإن ذلك نعت إهلي ولذلك
أبان اهلل طريق اهلدى من طريق الضاللة فالعبد املستقيم هو الذي يكون على صراط ربه مع
أن الشيطان حتت أمر ربه يف قوله ﱡﭐ ﲔ ﱠ[االسراء ،]63:ﱡﭐ ﲞ ﱠ ﭐ ﭐ ﭐﱡﭐ ﲣ ﱠ
ﱡﭐﲧﱠ ﱡﭐﲫﱠ[االسراء ،]64:وهذه كلها أوامر إهلية فلو كانت ابتداء من اهلل ما شقي
إبليس وملا كانت إجابة له ملا قال ﱡﭐ ﳥ ﳦ ﳧ ﱠ[ص ،]82:و ﭐﱡﭐ ﲎ
ﲏﱠ[االسراء ،]62:شقي هبا كما تعب املكلف فيما سأله من التكليف فإن الشرع منه ما
نزل ابتداء ومنه ما نزل عن سؤال.
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خزائن اجلود
من خزائن اجلود :عبادة اهلل بالغيب عني عبادته بالشهادة
اااااااا ي اااااااا اااااااا
شاااااااار
فاااااااا
اااااااااا
اااااااااا أ
ف اااااااااا اااااااااا
اااااا
اااااا ف ماااااا اااااا اااااا ماااااا
اااااا
اااااا أ اااااا
فاااااا اااااا ماااااا

اااااااااا شاااااااااا
اااااااااا
ماااااااااا اااااااااا
ااااااااااااا ف مر ااااااااااااا ااااااااااااا نااااااااااااا
اااااااااااااا ي اااااااااااااا اااااااااااااا
ااااااااااااا
ماااااااااااااااااااااا
ف نااااااااااااااااااااا منشاااااااااااااااااااااا

اعلم أيدك اهلل أن عبادة اهلل بالغيب عني عبادته بالشهادة فإن اإلنسان وكل عابد ال
يصح أن يعبد معبوده إال عن شهود إما بعقل أو ببصر أو بصرية فالبصرية يشهده العابد هبا
فيعبده وإال فال تصح له عبادة فما عبد إال مشهودا ال غائبا فإن أعلمه بتجليه يف الصور
للبصر حىت مييزه عبده أيضا على الشهود البصري وال يكون ذلك إال بعد أن يراه بعني
بصريته فمن مجع بني البصرية والبصر فقد كملت عبادته ظاهرا وباطنا ومن قال حبلوله يف
الصور فذلك جاهل باألمرين مجيعا بل احلق إن احلق عني الصور فإنه ال حيويه ظرف وال
تغيبه صورة وإمنا غيبه اجلهل به من اجلاهل فهو يراه وال يعلم أنه مطلوبه فقال له الرسول :
"اعبد اهلل كأنك تراه" .فأمره باالستحضار فإنه يعلم أنه ال يستحضر إال من يقبل احلضور
فاستحضار العبد ربه يف العبادة عني حضور املعبود له فإن مل يعلمه إال يف احلد واملقدار حده
وقدره وإن علمه منزها عن ذلك مل حيده ومل يقدره مع استحضاره كأنه يراه وإمنا مل حيده
ومل يقدره العارف به ألنه يراه مجيع الصور فمهما حده بصورة عارضته صورة أخرى فاخنرم
عليه احلد فلم ينحصر له األمر لعدم إحاطته بالصور الكائنة وغري الكائنة له فلم حيط به علما
كما قال ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ[طه ،]110:مع وصفه بأنه أقرب إىل اإلنسان من حبل وريده
فاحلق أقرب إليه من نفسه فإنه أتى بأفعال من فثم قريب وأقرب األشياء قرب الظاهر من
الباطن فال أقرب من الظاهر إىل الباطن إال الظاهر عينه وال أقرب من الباطن إىل الظاهر إال
الباطن عينه وهو ﱡﭐ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱠ[ق ،]16:فهو عني املنعوت بأن له حبل الوريد فعلمنا
أنه عني كل صورة وال حنيط مبا يف الوجود من صور فال حنيط به علما فإن قلت فأنت من
الصور قلنا وكذلك نقول إال أن الصور وإن كانت عني املطلوب فإهنا أحكام املمكنات يف
عني املطلوب فال نبايل مبا ينسب إليها من اجلهل والعلم وكل وصف فإين أعلم كيف أنسب
وأصف وأنعت فـ ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ[الروم ،]4:فاحلق حق وإن مل تكن كما هو
احلق حق وإن كنت ال فرقان فللظاهر حكم ال يكون للباطن من حيث ما قلت فيه باطن يف
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العبادة وللباطن حكم ال يكون للظاهر من حيث ما قلت فيه ظاهر يف العبادة وكل حكم له
مقام معلوم وكل مقام له حكم معلوم فال يعلم شيء إال به فال يعبد إال به وهلذا نبه احلق من
ال علم له مبا ذكرناه على رتبة العلماء باهلل فقال إنه مسع العبد وبصره فما أبصرته إال به وال
مسعته إال به فعينه عني مسعك وبصرك فما عبدته إال به وليس بعد إعالم احلق عز امسه وجل
ذكره إعالم وال بعد أحكامه فيما حكم فيه أحكام:
اااااااااااااااا
اااااااااااااااا
اااااااااااااااا ف
اااااااا ر اااااااا
اااااااا ف اااااااا
اااااااا
اااااااااا ن اااااااااا
اااااااااا اااااااااا اااااااااا
اااااااااااااااااا
ناااااااااااااااااا م اااااااااااااااااا
ااااااا
ااااااا ي شااااااا فااااااا
ااااااا

ناااااااااااااااااا اااااااااااااااااا ر
ف اااااااااااااااااا ف
اااااااااا
اااااااااا فاااااااااا
فاااااااااا أ اااااااااا
فمااااااااااااا
مااااااااااااا ااااااااااااا
ااااااااااااا
ااااااا ااااااا ااااااا ااااااا ااااااا ف ااااااا
أ اااااااا ماااااااا اااااااا اااااااا اااااااا ناااااااا

واقعة :رأيت عينا من لنب حليب ما رأيت لبنا مثله يف البياض والطيب يف جرمه
دخلت فيه حىت بلغ ثديي وهو يتدفق فتعجبت لذلك ومسعت كالما غريبا إهليا يقول من
سجد لغري اهلل عن أمر اهلل قربة إىل اهلل طاعة هلل فقد سعد وجنا ومن سجد لغري اهلل عن غري
أمر اهلل قربة إىل اهلل فقد شقي فإن اهلل عز وجل يقول ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮﱠ[اجلن ،]18:فإن اهلل مع اخللق ما اخللق مع اهلل ألنه يعلمهم فـ ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ
ﱥﱠ[اجملادلة ،]7:يف ظرفية أمكنتهم وأزماهنم وأحواهلم ما اخللق معه تعاىل جل جالله فإن
اخللق ال تعرفه حىت تكون معه فمن دعا اهلل مع اخللق ما هو كمن دعا اخللق مع اهلل ﱡﭐﱪﱫ
ﱬﱭﱮﱠ[اجلن ،]18:وال يصح السجود إىل غري اهلل إال لكون اهلل مع اخللق حيث كانوا فال
نعلمه وال جنده إال باخللق فالسجود على احلقيقة هلل املوصوف باملعية مع اخللق وهلذا شرعت
القبلة كما قال " :إن اهلل يف قبلة املصلي".
فالقبلة ما هي اهلل واهلل فيها فأمرنا بالسجود هلا لكون اهلل فيها ومعها فمن رأى اخللق
ببصره فقد رأى احلق ببصريته مطلقا وليس له إذا رأى ذلك أن يسجد له إال إذا أمره
بالسجود وإن كان هلل فال يقع يف احلس إال لغري اهلل أبدا ألنه ال يصح أن يقع السجود هلل ألن
اهلل بكل شيء حميط فاجلهات كلها نسبتها أو نسبة احلق إليها على السواء ومن خر على قفاه
فما سجد هلل وإن كان اهلل خلفه كما هو أمامه لكن اهلل ما راعى إال وجهه مل يراع من
جهات العبد سوى وجهه فلذلك ال يصح السجود لغري اهلل إال عن أمر اهلل قال اهلل تعاىل
ﱡﭐﲙ ﲚ ﱠ[البقرة ،]34:فالسجود لغري اهلل والعبادة هلل ال تكون لغري اهلل أبدا فإنه ال أعظم
من الشرك وقد قال املشرك ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱠ[الزمر ،]3:فما عبدوا الشركاء
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ألعياهنم فما أوخذوا إال لكوهنم عبد وهم فإن اهلل ال يأمر خلقه وال يصح أن يأمر خلقه
بعبادة خملوق وجيوز أن يأمرنا بالسجود للمخلوق فمن سجد عبادة ملخلوق عن أمر اهلل أو
عن غري أمر اهلل فقد شقي ومن سجد غري عابد ملخلوق فإن كان عن أمر اهلل كان طاعة
فسعد وإن سجد ملخلوق غري عابد إياه عن غري أمر اهلل كانت رهبانية ابتدعها فما رعاها
ﱡﭐﲐ ﲑﱠ ...ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ[احلديد ،]27:ألنه ما قصدها إال قربة إىل اهلل فما
خلت هذه احلالة عن اهلل واهلل عند ظن عبده به ال خييبه فليظن به خريا فالبد من أخذ
املشركني لتعديهم باالسم غري حمله وموضوعة ومل يرد عليه أمر بذلك من اهلل ومن احملال أن
ترد عبادة وإن ورد سجود ولو ال وضع اسم األلوهية على الشريك ما عبدوه فإن نفوس
األناسي باألصالة تأنف من عبادة املخلوقني وال سيما من أمثاهلا فأصحبوا عليها االسم اإلهلي
حىت ال يتعبدهم غري اهلل ال يتعبدهم خملوق فما جعل املشرك يشرك باهلل يف وضع هذا االسم
على املخلوق إال التنزيه هلل الكبري املتعايل ألن املشرك البد له يف عبادته من حركات ظاهرة
تطلب التقييد والبد من تصور خيايل ألنه ذو خيال والبد من علم عن دليل عقلي يقضي
بتنزيه احلق عن التقييد ونفي املماثلة فلذلك نقلوا االسم للشريك والنيب  يقول جلربيل
 يف معرض التعليم لعباد اهلل" :اعبد اهلل كأنك تراه" ،فأمره بتصوره يف اخليال مرئيا فما
حجر اهلل على العباد تنزيهه وال ختيله وإمنا حجر عليه إن يكون حمسوسا له مع علمه بأن
اخليال من حقيقته أن جيسد ويصور ما ليس جبسد وال صورة فإن اخليال ال يدركه إال كذلك
فهو حس باطن بني املعقول واحملسوس مقيد أعين اخليال وما قرر احلق هذا كله إال للرمحة
اليت ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘﱠ حىت إذا رحم من وقع األخذ به عرف اخللق أن هذه الرمحة اإلهلية قد
ت قدم اإلعالم هبا من احلق يف الدار الدنيا دار التكليف فال ينكرها العاملون فما أخرج اهلل العامل
من العدم الذي هو الشر إال للخري الذي أراده به ليس إال الوجود فهو إىل السعادة موجود
باألصالة وإليها ينتهي أمره باحلكم فإن الدار اليت أشرك فيها دار مزج فهي دار شبهة وهي
الدنيا فلها وجه إىل احلق مبا هي موجودة وهلا وجه لغري احلق مبا ينعدم ما فيها وينتقل عنها
إىل األخرى والشبهة نسبة احلل إليها واحلرمة على السواء وما جعلها اهلل على هذه الصفة إال
إلقامة عذر العباد إذا أراد أن يرمحهم رمحة العموم فما ألطف اهلل خبلقه فإن الصانع له اعتناء
بصنعته فاملؤمن العامل ما جحد إن املشرك عبد اهلل فإنه مسعه يقول ﱡﭐﲀﲁﲂﲃﲄﲅ
ﲆﱠ[الزمر.]3:
واملشرك ما جحد اهلل تعاىل بل أقر به وأقر له بالعظمة والكربياء على من اختذه قربة
إليه فإذا علمت من أين أخذ من أخذ وأن األخذ األخروي كاحلدود يف الدنيا ال تؤثر يف
االميان بوجود اهلل وال يف أحدية العظمة له اليت تفوق كل عظمة عند اجلميع فإنه من رمحة اهلل
إن جعل اهلل ﱡﭐﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱠ [احلج ،]32:وحرمات اهلل والشعائر اإلعالم واملناسك قربة
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إىل اهلل وإن ذلك ﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ [احلج ،]32:فهذا أيضا من املشاركة يف العظمة وهي
مشروعة لنا فما عظم املشرك الشريك إال لعظمة اهلل ملا رأى أن العظمة يف املخلوقات سارية
جيدها كل إنسان يف جبلته ومع ذلك فأفرد املشرك عظم عظمة اهلل يف قلبه إىل اهلل فما وقعت
املؤاخذة إال لكون ما وقع من ذلك عن غري أمر اهلل يف حق أشخاص معينني ونقل االسم إىل
أولئك األشخاص.
النار قسمان :نار مضافة إىل اهلل وأخرى غري مضافة
ااااااااا
فاا م ماا
ااان ااا

اااااااااااف
نااااااااااا
نااااااااااا نااااااااااا
اااااااا اااااااا ف ماااااااا اااااااا منشاااااااا
مااااااا
ااااااا
ااااااا
رااااااا مااااااا

اا
ااا

ااااااااا
اا م ماا
ااان ااا

اااااااااف
اا ف
ااا ف

اعلم علمك اهلل أن النار جاء هبا احلق مطلقة مثل قوله تعاىل ﱡﭐ ﳌ ﱠ [البقرة،]24:

باأللف والالم حيث جاءت وجاء هبا مضافة فمنها نار أضافها إىل اهلل مثل قوله
ﱮ ﱠ[اهلمزة ،]6:ونار أضافها إىل غري اهلل مثل قوله ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ[فاطر ،]36:مث نعت
هذه النار بنعوت وأخرب عنها بأخبار من الوقد واإلطباق وغري ذلك وجعل هلا حكما يف
الظاهر فجعلها ظرفا مثل قوله ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ[اجلن ،]23:فجاء بالظرف
وحكما يف الباطن وهو أن يكون ظاهر العبد ظرفا هلا وهي ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ
ﱳ ﱴ ﱠ [اهلمزة ،]7-6:واألفئدة باطن اإلنسان فهي تظهر يف فؤاد اإلنسان وعن هذه النار
الباطنة ظهرت النار الظاهرة والعبد منشأ النارين يف احلالني فما عذبه سوى ما أنشأه كذلك
ما أغضب احلق سوى ما خلقه فلو ال اخللق ما غضب احلق ولو ال املكلف الذي أنشأ صورة
النارين بعمله الظاهر والباطن ما تعذب بنار فما جىن أحد على أحد يف احلقيقة والنظر
الصحيح.
ﱡﭐ ﱬ ﱭ

من خزائن اجلود :وهو ما ختزنه األجسام الطبيعية من األنوار

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

ااااااا

ااااااااااا مر ااااااااااا ل

مااااااا ااااااا

ااااااا

نااااااا

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

ااااا مااااا ااااا مااااا نااااا
اااااااااا
اااااااااا فاااااااااا أ اااااااااام

ننااااااااا
ااااااااااا

ااااا

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

ناااااااا

ااااااااا شاااااااا

اااااااا

ااااااااا

اااااااا اااااااا

فاااااااا

اااااااا

فبالنور الكوين واإلهلي كان ظهور املوجودات اليت مل تزل ظاهرة له يف حال عدمها
كما هي لنا يف حال وجودها فنحن ندركها عقال يف حال عدمها وندركها عينا يف حال
وجودها واحلق يدركها عينا يف احلالني فلو ال إن املمكن يف حال عدمه على نور يف نفسه ما
قبل الوجود وال متيز عن احملال فبنور إمكانه شاهده احلق وبنور وجوده شاهده اخللق فبني
احلق واخللق ما بني الشهودين فاحلق نور يف نور واخللق نور يف ظلمة يف حال عدمه وأما يف
حال وجوده فهو نور على نور ألنه عني الدليل على ربه وما حيتمل هذا الوصل أكثر من هذا
فإن فيه مكرا خفيا لعدم املثل للحق وال يتمكن أن يشهد ويعلم إال بضرب مثل وهلذا جعل
ﲦ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ
ﲧ
ﲢﲤﲥ
ﲣ
لنا اهلل نور السموات واألرض ﱡﭐ ﲠ ﲡ
ﲿﳁﳂ
ﲻ ﱠ مث قال ﱡﭐ ﲽﲾ ﳀ
ﲭ ﲮﲯﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴﲵ ﲶﲷﲸ ﲹﲺ ﲼ
ﳅﳇﳈﳉﱠ[النور ،]35:فجعله
ﳆ
ﳃﱠ من هذين النورين فيعلم املشبه واملشبه به ﱡﭐﳄ
ضرب مثل للتوصيل وجيوز يف ضرب األمثال احملال الذي ال ميكن وقوعه فكما ال يكون
احملال الوجود وجودا بالفرض كذلك ال يكون اخللق حقا بضرب املثل فما هو موجود
بالفرض قد ال يصح أن يكون موجودا بالعني ولو كان عني املشبه ضرب املثل ملا كان ضرب
مثل إال بوجه فال يصح أن يكون هنا ما وقع به التشبيه وضرب املثل موجودا إال بالفرض
فعلمنا بضرب هذا املثل إننا على غاية البعد منه تعاىل يف غاية القرب أيضا وهلذا قبلنا ضرب
املثل فجمعنا بني البعد والقرب وتسمى لنا بالقريب والبعيد فكما هو ﱡﭐ ﱐ ﱑ
ﱒﱠ[الشورى ،]11:هو ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ[ق ،]16:ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ [الشورى،]11:
فهو القريب باملثل البعيد بالصورة ألن فرض الشيء ال يكون كهو وال عني الشيء ويف هذا
الوصل إفاضة احلاج من عرفة إىل مجع ومن مجع إىل مين فإن إفاضة عرفات ليال وإفاضة مجع
هنار الصائم وإن شئت قلت هنارا من غري إضافة واحلج جيمع ذلك كله فقبل تفصيل اليوم
الزماين الذي هو الليل والنهار كما إن فيه ما يشوش العقول عن نفوذ نورها إىل رؤية
املطلوب وهو حجاب لطيف لقربه من املطلوب فإن الشوق أبرح ما يكون إذا أبصر احملب
دار حمبوبه قال الشاعر:
أ اااااااا

ماااااااا

اااااااا

شاااااااا ق

نااااااااااا

ماااااااا
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ااااااااااا

مااااااااااا

ااااااااااا

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

فإن العجب ليس من موجود يؤثر وإمنا العجب من معدوم يؤثر والنسب كلها أمور
عدمية وهلا األثر واحلكم فكل معدوم العني ظاهر احلكم واألثر فهو على احلقيقة املعرب عنه
بالغيب فإنه من غاب يف عينه فهو الغيب والطبيعة غائبة العني عن الوجود فليس هلا عني فيه
وعن الثبوت وليس هلا عني فيه فهي عامل الغيب احملقق وهي معلومة كما إن احملال معلوم غري
إن الطبيعة وإن كانت مثل احملال يف رفع الثبوت عنها والوجود فلها أثر ويظهر عنها صور
واحملال ليس كذلك ومفاتيح هذا الغيب هي األمساء اإلهلية اليت ال يعلمها إال اهلل العامل بكل
شيء واألمساء اإلهلية نسب غيبية إذ الغيب ال يكون مفتاحه إال غيبا وهذه األمساء تعقل منها
حقائق خمتلفة معلومة االختالف كثرية وال تضاف إال إىل احلق فإنه مسماها وال يتكثر هبا فلو
كانت أمورا وجودية قائمة به لتكثر هبا فعلمها سبحانه من حيث كونه عاملا بكل معلوم
وعلمناها حنن باختالف اآلثار منهما فينا فسميناه كذا من أثر ما وجد فينا فتكثرت اآلثار فينا
فكثرت األمساء واحلق مسماها فنسبت إليه ومل يتكثر يف نفسه هبا فعلمنا أهنا غائبة العني وملا
فتح اهلل هبا عامل األجسام الطبيعية باجتماعها بعد ما كانت مفترقة يف الغيب معلومة االفتراق
يف العلم إذ لو كانت جمتمعة لذاهتا لكان وجود عامل األجسام أزال لنفسه ال هلل وما مث موجود
ليس هو اهلل إال عن اهلل وما مث واجب الوجود لذاته إال اهلل وما سواه فموجود به ال لذاته
فالسر معقول النسب وإال خفي منها أعياهنا فباملشيئة ظهر أثر الطبيعة وهي غيب فاملشيئة
مفتاح ذلك الغيب واملشيئة نسبة إهلية ال عني هلا فاملفتاح غيب وإن مل تثبت هذه النسب يف
العلم وإن كانت غيبا وعدما فلم يكن يصح الوجود ملوجود أصال وال كان خلق وال حق
فالبد منها فالغيب هو النور الساطع العام الذي به ظهر الوجود كله وما له يف عينه ظهور
فهو اخلزانة العامة اليت خازهنا منها.
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يف معرفة منزل املزيد وسر وسرين من أسرار الوجود والتبدل
وهو من احلضرة احملمدية
ن ااااا اااااا اااااا
اااااا ل فاااااا
م ااااا
أ ااااااااا
ااااااااا
ااااااااا
ااااااااا ف
نااااااااا فااااااااا م ااااااااا أمااااااااا
م ااااااااا
ماااااااا
اااااااا
اااااااا
اااااااا ف
ناااااااا م اااااااا
اااااااا اااااااا
ناااااااا

اااااااا

ماااااااا
اااااااا ل فاااااااا
ااااااااا
ااااااااا
ااااااااا ف ف ااااااااا
ااااااااا م ااااااااا ااااااااا ي ن ااااااااا
فااااااااا
اااااااا
ف ناااااااا اااااااا ماااااااا اااااااا
ن ااااااااااا
ااااااااااا م ااااااااااا أ ااااااااااا

وأما صراط العزة وهو قوله تعاىل ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﱠ[سبأ ،]6:فاعلم أن هذا
صراط التنزيه فال يناله ذوقا إال من نزه نفسه أن يكون ربا أو سيدا من وجه ما أو من كل
وجه وهذا عزيز فإن اإلنسان يغفل ويسهو وينسى ويقول أنا ويرى لنفسه مرتبة سيادة يف
وقت غفلته على غريه من العباد فإذ والبد من هذا فليجتهد أن يكون عند املوت عبدا حمضا
ليس فيه شيء من السيادة على أحد من املخلوقني ويرى نفسه فقرية إىل كل شيء من العامل
من حيث إنه عني احلق من خلف حجاب االسم الذي قال اهلل فيه ملن ال علم له باألمر
ﱡﭐﲻﲼﱠ[الرعد ،]33:وملا كان اإلنسان فقريا بالذات احتجب اهلل له باألسباب وجعل نظر
هذا العبد إليها وهو من ورائها فأثبتها عينا ونفاها حكما مثل قوله تعاىل حملمد  ﱡﭐ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ [االنفال ،]17:مث أعقب هذه اآلية بقوله ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ
ﱒﱠ [االنفال ،]17:فجعل ذلك بالء أي اختبارا وهذا الصراط العزيز الذي ليس ملخلوق
قدم يف العلم به فإنه صراط اهلل الذي عليه ينزل إىل خلقنا وعليه يكون معنا أينما كنا وعليه
نزل من العرش إىل السماء الدنيا وإىل األرض وهو قوله ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
ﱧﱠ[االنعام ،]3:وعليه يقرب من عبده أضعاف ما يتقرب إليه عبده إذا سعى إليه بالطريق
اليت شرع له فهو يهرول إليه إذا رآه مقبال ليستقبله هتمما بعبده وإكراما له ولكن على صراط
العزة وهو صراط نزول ال عروج ملخلوق فيه ولو كان ملخلوق فيه سلوك ما كان عزيزا وما
نزل إلينا إال بنا فالصفة لنا ال له فنحن عني ذلك الصراط ولذلك نعته باحلميد أي باحلامد
احملمود ألن فعيل إذا ورد يطلب اسم الفاعل واملفعول فأما إن يعطي األمرين معا مثل هذا
وإما أن يعطي األمر الواحد لقرينة حال وقد أثىن على نفسه فهو احلامد احملمود وأعظم ثناء
أثىن به على نفسه عندنا كونه خلق آدم على صورته ومساه بأمهات األمساء اليت يدخل كل
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اسم حتت إحاطتها ولذلك قال " :أنت كما أثنيت على نفسك" ،فأضاف النفس الكاملة
إليه إضافة ملك وتشريف ملا قال" :من عرف نفسه عرف ربه" ،فكل ثناء أثىن اهلل به على
اإلنسان الكامل الذي هو نفسه لكونه أوجده على صورته كان ذلك الثناء عني الثناء على اهلل
بشهادة رسول اهلل  وتعريفه إيانا فيقوله " :أنت كما أثنيت على نفسك" ،أي كل ما
أثنيت به على من خلقته على صورتك هو ثناؤك عليك وملا كان اإلنسان الكامل ﱡﭐ ﲰ
ﲱ ﲲ ﱠ[سبأ ،]6:مل يكن للصراط أن يسلك فيه وال يتصف الصراط بالسلوك فلهذا
مساه بالعزيز أي ذلك ممنوع لنفسه فاحلق سبحانه خيتص بالنزول فيه كما أخرب عن نفسه من
النزول واهلرولة والعبد العارف على احلقيقة ما يسلك إال يف اهلل فاهلل صراطه وذلك شرعه:
اااااااااااااا
فاااااااا ن
ف ااااااااااا
ااااااااااااا
ف ااااااااااااا

أناااااااااا اااااااااا
اااااااااا
ف اااااااااا
م ااااااااااااااااااا م ااااااااااااااااااا من ااااااااااااااااااا
ااااااااااا ف نااااااااااا ف ااااااااااا
ااااااااااا
اااااااااااا
اااااااااااا ف اااااااااااا اااااااااااا
اااااااا ن
اااااااا ماااااااا اااااااا اااااااا

اااااااااااااا
ناااااااااااااا
اااااااااااااا
اااااااا ق
م اااااااا ف اااااااا اااااااا
ااااااااااا أنااااااااااا ااااااااااا ف ااااااااااا
ااااااااااااا أ ااااااااااااا ن
فمااااااااااااا
ااااااااااااا ااااااااااااا ف ااااااااااااا

فهو على صراط عزيز ألنه اخلالق فال قدم ملخلوق فيه أروين ما ذا خلق الذين من
دونه ال جيدونه أصال ال علما وال عينا ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ[لقمان ،]11:ألنه كل ما
علم فقد بان واهلل تعاىل أخرجنا من ظلمة العدم إىل نور الوجود فكنا نورا بإذن ربنا
ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﱠ[سبأ ،]6:فنقلنا من النور إىل ظلمة احلرية وهلذا إذا مسعناه يثين على
نفسه فنرى ذلك يف نفوسنا وإذا أثىن علينا فنرى ما أثىن به علينا هو ثناؤه على نفسه مث ميزنا
عنه وميز نفسه عنا ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى ،]11:ومبا علم وجهلناه ومبا حنن عليه من الذلة
ويتعاىل عن هذا الوصف يف نفسه فنقول حنن هو ما حنن هو بعد ما قلنا إذ أخرجنا من
الظلمات إىل النور هو هو وحنن حنن فتميزنا فلما جاء بالثناء بعد وجودنا ثناء منه على نفسه
وعلينا وكلفنا بالثناء عليه.
وأوقفنا يف احلرية فإن أثنينا عليه بنا فقد قيدناه وإن أطلقناه كما قال ال أحصي ثناء
عليك فقد قيدناه باإلطالق فميزناه ومن تقيد فال يوصف بالغىن فإن التقييد يربطه إذ قد
أدرك احملدث إطالقه تعاىل وقد قال عن نفسه ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ [ال عمران ،]97:فحرينا
فال ندري ما هو وال ما حنن فما أظن واهلل أعلم أنه أمرنا مبعرفته وأحالنا على نفوسنا يف
حتصيلها إال لعلمه أنا ال ندرك وال نعلم حقيقة نفوسنا ونعجز عن معرفتنا بنا فنعلم أنا به
أعجز فيكون ذلك معرفة به ال معرفة:
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ف

ف نااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااا م ااااااااااااااااااااا
اااااااااااا
ماااااااااااا اااااااااااا اااااااااااا

ااااااااااااااا ااااااااااااااا فااااااااااااااا ااااااااااااااا
ناااااااااااااا اااااااااااااا
ااااااااااااااد اااااااااااااا

فاجلهل صفة ذاتية للعبد والعامل كله عبد والعلم صفة ذاتية هلل فخذ جمموع ما أشرت
إليه يف هذا جتده الصراط العزيز وأما صراط ربك فقد أشار إليه تعاىل بقوله ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱈﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔ
ﱉ
ﱅﱆﱇ

ﱕﱠ[االنعام ،]125:يقول كأمنا خيرج عن طبعه والشيء ال خيرج عن حقيقته
ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠ[االنعام ،]125:و ﱡﭐ ﱠ ﱠ فأشار إىل ما تقدم ذكره ﱡﭐ ﱡ
ﱢ ﱣﱠ[االنعام ،]126:وما ذكر إال إرادته للشرح والضيق فالبد منهما يف العامل ألنه
ما يكون إال ما يريد وقد وجد مث وصف نفسه يعين بالغضب والرضاء والتردد والكراهة مث
أوجب فقال ومع الكراهة فالبد له من لقائي فهذا عني قوله ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ
ﱕﱠ[االنعام ،]125:فهو كاجلرب يف االختيار فمن ارتفع عنه أحد الوصفني من عباد اهلل
فليس بكامل أصال ولذا قال يف حق الكامل ﱡﭐﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱠ[احلجر،]97:
ﱡﭐ ﲲ ﱠ[األعراف ،]87:هو الصبور على أذى خلقه ومسي هذا الصراط صراط الرب
الستدعائه املربوب وجعله مستقيما فمن خرج عنه فقد احنرف وخرج عن االستقامة وهلذا
شرع لنا الود يف اهلل والبغض يف اهلل وجعل ذلك من العمل املختص له ليس للعبد فيه حظ إال
ما يعطيه اهلل من اجلزاء عليه وهو أن يعادي اهلل من عادى أولياءه ويوايل من واالهم فالسالك
على صراط الرب هو القائم بالصفتني ولكن باحلق املشروع له هلل ال لنفسه فإن اهلل ال يقوم
ألحد من عباده إال ملن قام له وهلذا قال ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱠ [املائدة ،]54:وحق اهلل أحق
بالقضاء من حق املخلوق إذا اجتمعا فإنه ليس ملخلوق حق إال جبعل اهلل فإذا تعني احلقان يف
وقت ما بدأ العبد املوفق بقضاء حق اهلل الذي هو له مث أخذ يف أداء حق املخلوق الذي أوجبه
اهلل وهذا خالف ما عليه اليوم الفقهاء يف الوصية والدين فإن اهلل تعاىل قدم الوصية على الدين
والوصية حق اهلل وقال ":حق اهلل أحق أن يقضى" ،فمن سامح يف حق اهلل عاد عليه عمله
فيسامح يف حقه فإن تكلم قيل له كذلك فعلت فأجن مثرة غرسك وصراط الرب ال يكون
إال مع التكليف فإذا ارتفع التكليف مل يبق هلذا الصراط عني وجودية وهلذا يكون املال إىل
الرمحة وأزاله حكم الغضب اإلهلي يف العاصني وقول هود  ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯﱠ[هود ،]56:يعين فيما شرع مع كونه تعاىل آخذا بنواصي عباده إىل ما أراد وقوعه
منهم وعقوبته إياهم مع هذا اجلرب فاجعل بالك وتأدب واسلك سواء السبيل.
ﱡﭐ ﱗ
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يف معرفة منزل سر وثالثة أسرار لوحية أمية حممدية
ااااااااااااا
اااااااااااااا ن
نمااااااااااااااا
مااااااااااا
ماااااااااااا
اااااااااا
ف نااااااااااااااا
نمااااااااااااا

اااااااااااااااا ن اااااااااااااااا ف
أ ف اااااااااااااااا
راااااااااااااااا ن م ماااااااااااااااا ن اااااااااااااااا
ااااااااااا أ ااااااااااا
ااااااااااا ي ااااااااااا
ااااااا مااااااا أ ااااااا
ف ااااااا مااااااا
ااااااااااااا نااااااااااااا ن ااااااااااااا
ااااااااااااا
أشااااااااااا
مااااااااااا ااااااااااا ااااااااااا
ااااااااااااااا مشااااااااااااااا
ااااااااااااااا
اااااااااااا
اااااااااااا ن
اااااااااااا اااااااااااا

ااااااااااااا ن م ااااااااااااا ن ااااااااااااا
م اااااااااااااات اااااااااااااان ف اااااااااااااا
ااااااااااااااا
ااااااااااااااا
ر ااااااااااااااا
ااااااااااا ااااااااااا م ااااااااااا
ااااااااااا
ناااااااااااا اااااااااااا اااااااااااا ناااااااااااا
ناااااااااا اااااااااا اااااااااا
اااااااااا
ااااااااااااااا م ااااااااااااااا نااااااااااااااا
اااااااااااااا ااااااااااااا ي أ فاااااااااااااا

واعلم أنه ملا كان اإلنسان الكامل عمد السماء الذي
ﱔ ﱠ[احلج ،]65:اهلل بوجوده ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ فإذا زال اإلنسان الكامل وانتقل
إىل الربزخ هوت السماء وهو قوله تعاىل ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ[احلاقة ،]16:أي
ساقطة إىل األرض والسماء جسم شفاف صلب فإذا هوت السماء حلل جسمها حر النار
فعادت دخانا أمحر كالدهان السائل مثل شعلة نار كما كانت أول مرة وزال ضوء الشمس
فطمست النجوم فلم يبق هلا نور إال أن سباحتها ال تزول يف النار ال بل انتثرت فهي على غري
النظام الذي كان سريها يف الدنيا فتعطي من األحكام يف أهل النار على قدر ما أوحى فيها
اهلل تعاىل ألن األخرى جتديد نشأة أخرى يف الكل ال يعرفها العقل األول وال اللوح احملفوظ
ولذلك قال  إنه حيمد اهلل يوم القيامة يف املقام احملمود مبحامد ال يعلمها اآلن يعلمه اهلل
إياها يف ذلك اليوم ،حبسب ما يظهر يف ذلك من حكم األمساء اإلهلية ال يعلمها أحد اليوم
فنشأة اخللق وأحواهلم وما يكون منهم يف القيامة والدارين على غري نشأة الدنيا وإن أشبهتها
يف الصورة ولذلك قال ﱡﭐ ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅﱠ[الواقعة ،]62:أهنا كانت على غري
مثال كذلك ﱡﭐﱺﱻﱼﱽﱾﱠ[الواقعة ،]61:يوم القيامة.
ﱡﭐ ﲃ ﱠ ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

فلنذكر يف هذا الباب طرفا من هيئة جهنم وهيئة اجلنات وما فيها مما مل نذكره يف
باهبما فيما تقدم ولنجعل ذلك كله يف أمثلة ليقرب تصورها على من ال يتصور املعاين من غري
ضرب مثل كما ضرب اهلل للقلوب مثال باألودية بقدرها يف نزول املاء وكما ضرب املثل
لنوره باملصباح كل ذلك ليقرب إىل األفهام الضعيفة األمر وهو قوله:
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ﱡﭐﱬﱭﱮ ﱯﱰﱱﱠ[الرمحن ،]4-3:مبا بني له فعلم كيف يبني لغريه فنقول إن
اجلسم ملا مأل اخلأل كان أول شكل قبله االستدارة فسمى تلك االستدارة فلكا ويف تلك
الدائرة ظهرت صور العامل كله أدناه وأعاله ولطيفه وكثيفه وما يتحيز منه وما ال يتحيز
فالذي مأل اخلأل غري متحيز وال يف مكان وال يقبل املكان ولو ال اتصاف احلق باإلحاطة ما
توهم العقل احنصار هذا اجلسم الكل يف اخلأل وال توهم اخلأل إال من شهود اجلسم احملسوس
كما مل يتوهم احنصار املمكنات وإن كانت ال تتناهى يف نفس األمر وما وجد منها هو متناه
ويدخل يف ذلك العقل األول وكل ما ال يتحيز وال يقبل املكان وكان ينبغي أن يقال فيما ال
يتحيز أن ذلك غري متناه ألن التناهي ال يعقل إال يف املكان والزمان املوجود وقد وجد ما ال
يتحيز فكيف يعقل فيه التناهي وكذلك ما دخل يف الوجود من املراتب وإن كانت عدما فإهنا
متومهة الوجود فإن املراتب نسب عدمية وهي املكانة تنزل كل شيء موجود أو معدوم
باحلكم يف رتبته سواء كان واجب الوجود لذاته أو واجب الوجود لغريه أو حمال الوجود
فللعدم اخلالص مرتبة وللوجود احملض مرتبة وللممكن احملض مرتبة كل مرتبة متميزة عن
األخرى فالبد من احلصر املتوهم واملعقول واملعلومات كلها يف علم اهلل على ما هي عليه فهو
يعلم نفسه ويعلم غريه ووجوده ال يتصف بالتناهي وما مل يدخل يف الوجود فال يتصف
بالتناهي واألجناس متناهية وهي معلومة بعلمه والعلم حميط مبا يتناهى وما ال يتناهى مع حصر
العلم له وهنا حارت العقول من حيث أفكارها مث إن احلق إن حققت األمر قد أدخل نفسه
يف الوصف الذي وصف به من الظرفية فوصف نفسه بأنه يف العماء وعلى العرش ويف السماء
ويف األرض ووصف نفسه بالقبل وباملعية وبكل شيء وجعل نفسه عني كل شيء بقوله
ﱡﭐﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ مث قال ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﱠ وهو ما ظهر يف عني األشياء مث قال ﱡﭐ ﲎ
ﲏﱠ[القصص ،]88:أي مردكم من كونكم أغيارا إيل فيذهب حكم الغري فما يف الوجود
إال أنا.
ونبني ذلك مثال باسم اإلنسان جبملة تفاصيله واتصافه بأحكام متغايرة من حياة
وحس وقوى وأعضاء خمتلفة يف احلركات وكل ما يتعلق هبذا املسمى إنسانا وليست هذه
األعيان اليت تظهر فيها هذه األحكام بأمر غري اإلنسان فإىل اإلنسان ترجع هذه األحكام
واألحكام يف احلق صور العامل كله ما ظهر منه وما يظهر واألحكام منه وهلذا قال ﱡﭐﲌﲍﱠ
مث يرجع الكل إىل أنه عينه فهو احلاكم بكل حكم يف كل شيء حكما ذاتيا ال يكون إال
هكذا فسمى نفسه بأمسائه فحكم عليه هبا ومسي ما ظهر به من األحكام اإلهلية يف أعيان
األشياء ليميز بعضها عن بعض كما ميز جسم اإلنسان عن روحه وليس إنسانا إال مبجموعه
كما تسمى خالقا به وخبلقه فال يقال يف روح اإلنسان إهنا عني اإلنسان وال غريه وكذلك يف
حقائقه ولوازمه وعوارضه ال يقال يف يد اإلنسان وال يف شيء من أعضائه أنه عني اإلنسان
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وال غري اإلنسان كذلك أعيان العامل ال يقال إهنا عني احلق وال غري احلق بل الوجود كله حق
ولكن من احلق ما يتصف بأنه خملوق ومنه ما يوصف بأنه غري خملوق لكنه كل موجود فإنه
موصوف بأنه حمكوم عليه بكذا فنقول يف اهلل إنه ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ [ال عمران ،]97:فحكمنا
عليه هبذا النعت وقلنا يف املسمى سواه إنه فقري إىل اهلل فحكمنا عليه فالكل حمكوم عليه كما
حكمنا على كل شيء باهلالك وحكمنا على وجهه باالستثناء من حكم اهلالك فهو أول
حمكوم عليه من عني هويته فمِمّا حكم به على هويته أن وصف نفسه بأن له نفسا بفتح الفاء
وأضافه إىل االسم الرمحن لنعلم إذا ظهرت أعياننا وبلغتنا سفراؤه هذا األمر مشول الرمحة
وعمومها ومال الناس واخللق كله إليها فإن الرمحن ال يظهر عنه إال املرحوم فافهم فالنفس
أول غيب ظهر لنفسه فكان فيه احلق من امسه الرب مثل العرش اليوم الذي استوى عليه
باالسم الرمحن وهو أول كثيف شفاف نوري ظهر فلما متيز عمن ظهر عنه وليس غريه
وجعله تعاىل ظرفا له ألنه ال يكون ظرفا له إال عينه فظهر حكم اخلأل بظهور هذا النفس ولو
ال ذلك ما قلنا خالء مث أوجد يف هذا العماء مجيع صور العامل الذي قال فيه إنه ﱡﭐ ﲈ ﱠ
يعين من حيث صوره ﱡﭐﲉﲊﱠ[القصص ،]88:يعين إال من حقيقته فإنه غري هالك فاهلاء يف
وجهه تعود على الشيء فكل شيء من صور العامل هالك إال من حقائقه فليس هبالك وال
يتمكن أن يهلك ومثال ذلك للتقريب أن صورة اإلنسان إذا هلكت ومل يبق هلا يف الوجود
أثر مل هتلك حقيقته اليت مييزها احلد وهي عني احلد له فنقول اإلنسان حيوان ناطق.
وال نتعرض لكونه موجودا أو معدوما فإن هذه احلقيقة ال تزال له وإن مل تكن له
صورة يف الوجود فإن املعلوم ال يزول من العلم فالعلم ظرف املعلومات فصورة العامل جبملته
صورة دائرة فلكية مث اختلفت فيها صور األشكال من تربيع وتثليث وتسديس إىل ما ال
يتناهى حكما ال وجودا واملالئكة احلافون من حول العرش ما هلم سباحة إال يف هذا العماء
املستدير الذي ظهر فيه أيضا عني العرش على التربيع بقوائمه ومحلته من صور املعاين وصور
أجسامها اليت هي احلروف الدالة عليها فإن املعىن ال يستدل عليه إال من حكم صورته وهو
احلرف واحلرف ال يعلم إال من حيث معناه فهو العامل العلم املعلوم فما يف الوجود إال الواحد
الكثري وفيه ظهرت املالئكة املهيمة والعقل والنفس والطبيعية والطبيعة هي أحق نسبة باحلق مما
سواها فإن كل ما سواها ما ظهر إال فيما ظهر منها وهو النفس بفتح الفاء وهو الساري يف
العامل أعين يف صور العامل وهبذا احلكم يكون جتلى احلق يف الصور اليت ذكرها عن نفسه ملن
عقل عنه ما أخرب به عن نفسه تعاىل فانظر يف عموم حكم الطبيعية وانظر يف قصور حكم
العقل ألنه يف احلقيقة صورة من صور الطبيعة بل من صور العماء والعماء هو من صور
الطبيعة وإمنا جعل من جعل رتبة الطبيعة دون النفس وفوق اهليوىل لعدم شهوده األشياء وإن
كان صاحب شهود ومشى هذه املقالة فإنه يعين هبا الطبيعة اليت ظهرت حبكمها يف األجسام
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الشفافة من العرش فما حواه فهي بالنسبة إىل الطبيعة نسبة البنت إىل املرأة اليت هي األم فتلد
كما تلد أمها وإن كانت البنت مولودة عنها فلها والدة على كل من يولد عنها وكذلك
العناصر عندنا القريبة إلينا هي طبيعة ما تولد عنها وكذلك األخالط يف جسم احليوان فلهذا
مسيناها طبيعة كما نسمي البنت والبنات واألم أنثى وجنمعها إناثا.
وإمنا ذكرنا هذا ملا نظهره من األشكال لضرب األمثال للتقريب على األفهام القاصرة
عن إدراك املعاين من غري مثل فإن اهلل ما جعل معرفة اإلنسان نفسه إال ضرب مثال ملعرفة ربه
إذ لو مل يعرف نفسه مل يعرف ربه وهذا صورة العماء الذي هو اجلسم احلقيقي العام الطبيعي
الذي هو صورة من قوة الطبيعية جتلى ملا يظهر فيه من الصور وما فوقه رتبة إال رتبة الربوبية
اليت طلبت صورة العماء من االسم الرمحن فتنفس فكان العماء فشبهه لنا الشرع مما ذكر عنه
من هذا االسم فلما فهمنا صورته بالتقريب قال ما فوقه هواء يعلو عليه فما فوقه إال حق وما
حتته هواء يعتمد عليه أي ما حتته شيء مث ظهرت فيه األشياء فالعماء أصل األشياء والصور
كلها وهو أول فرع ظهر من أصل فهو جنم ال شجر مث تفرعت منه أشجار إىل منتهى األمر
واخللق وهو األرض وذلك بتقدير العزيز العليم فهذا املثل املضروب املشكل املمثل الذي
نضربه ونشكله هو العماء وهو الدائرة احمليطة وهو فلك اإلشارات والنقط اليت يف الدائرة
مثال أعيان األرواح املهيمة والنقطة العظمى يف هذه النقط العقل والدائرة اليت إىل جانب
النقطة العظمى اليت يف داخلها نقطتان هي النفس الكل واللوح احملفوظ وتانك النقطتان فيهما
القوتان العلمية والعملية واألربع النقط اجملاورات لدائرة النفس رتبة الطبيعة اليت هي بنت
الطبيعة العظمى والدائرة اليت يف جوف هذه الدائرة العظمى هي جوهر اهليوىل وهو اهلباء
والشكل املربع فيه هو العرش والدائرة يف جوف هذا الشكل املربع هو الكرسي موضع
القدمني والدائرة اليت يف جوفه هي الفلك األطلس والدوائر الثمانية هي اجلنات والدائرة اليت
حتت الثمانية هو الفلك املكوكب فلك املنازل وما حتت مقعره هو جهنم وفيما حتت مقعره
انفتحت أشكال السموات واألرض وما بينهما من األركان والكواكب الثابتة كل ذلك
جهنم فإذا بدلت السماء واألرض فإمنا يقع التبديل يف الصور ال يف األعيان وإن كانت
األعيان صورا ولكن إذا علم املراد فال مشاحة يف األلفاظ والعبارات واخلطان اللذان حتت
الشكل املربع املسمى عرشا اخلط الواحد املاء واآلخر اهلواء واتصاف الدوائر اليت يف جوف
فلك الكواكب هي السموات واخلطوط اليت تستقر عليها أطراف إنصاف الدوائر األرض وما
بني القبة اليت يف أول خط من خطوط األرض ثالثة خطوط باحلمرة هي الثالثة األركان املاء
واهلواء والنار واملقادير املعينة يف الفلك األطلس هي الربوج واملقادير املعينة يف الفلك املوكب
هي املنازل وكل قبة من القباب السبعة فيها نقطة محراء هي صورة كوكب كل قبة مث مجيع
ما يف جوف الفلك املكوكب يستحيل يف اآلخرة إىل صور غري هذه الصور ويف جوف الفلك
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املكوكب يكون احلشر والنشر واحلساب والعرش الذي يتجلى فيه احلق للفصل والقضاء
واملالئكة يف تلك األرض سبعة صفوف بني يدي ذلك العرش والناس واجلان بني العرش
وصفوف املالئكة والصراط منصوب كاخلط الذي يقسم الدائرة نصفني وينتهي إىل املرج
الذي خارج سور اجلنة موضع املأدبة اليت يأكلها أهل اجلنة قبل دخول اجلنة وبعد اجلواز على
الصراط وسأشكل هذا كله وأمثاله واكتب على كل شكل اسم املراد به:
فمن ذلك صورة العماء وما حيوي عليه إىل عرش االستواء فإن موضع صور األشكال
ضيق هنا ال يتسع لصور ما نريد تشكيلة واحدة فإنه لو اتسع كان أبني للناظر فيه:
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ومن ذلك صورة عرش االستواء والكرسي والقدمان واملاء الذي عليه العرش واهلواء
الذي ميسك املاء والظلمة:
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ومن ذلك صورة الفلك األطلس واجلنات وسطح فلك الكواكب وشجرة طوىب:
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ومن ذلك صورة الفلك املكوكب وقباب السماوات وما تستقر عليه وهو األرض
واألركان الثالثة والعمد الذي ميسك اهلل به القبة واملعدن والنبات واحليوان واإلنسان:
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ومن ذلك صورة أرض احملشر وما حيوي عليه من األعيان واملراتب وعرش الفصل
والقضاء ومحلته وصفوف املالئكة:
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ومن ذلك صورة جهنم وأبواهبا ومنازهلا ودركاهتا:
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ومن ذلك صورة حضرة األمساء اإلهلية والدنيا واآلخرة والربزخ:
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ومن ذلك صورة كثيب الرؤية ومراتب اخللق فيه:
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ومن ذلك صورة العامل كله وترتيب طبقاته روحا وجسما وعلوا وسفال:
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أما الفلك األطلس والربوج واجلنات وشجرة طوبى وسطح الفلك املكوكب

اعلم أن اهلل خلق يف جوف هذا الكرسي الذي ذكرناه جسما شفافا مستديرا قسمه
اثين عشر قسما مسي األقسام بروجا وهي اليت أقسم هبا لنا يف كتابه فقال تعاىل ﱡﭐ ﱋ ﱌ
ﱍﱠ[الربوج ،]1:وأسكن كل برج منها ملكا هم ألهل اجلنة كالعناصر ألهل الدنيا فهم ما
بني مائي وترايب وهوائي وناري وعن هؤالء يتكون يف اجلنات ما يتكون ويستحيل فيها ما
يستحيل ويفسد ما يفسد أعين ينفسد بتغري نظامه إىل أمر آخر ما هو الفساد املذموم
املستخبث فهذا معىن يفسد فال تتوهم ومن هنا قالت األمامية باالثين عشر إماما فإن هؤالء
املالئكة أئمة العامل الذي حتت إحاطتهم ومن كون هؤالء االثين عشر ال يتغريون عن منازهلم
لذلك قالت األمامية بعصمة األئمة لكنهم ال يشعرون أن اإلمداد يأيت إليهم من هذا املكان
وإذا سعد وأسرت أرواحهم يف هذه املعارج بعد الفصل والقضاء النافذ هبم إىل هذا الفلك
تنتهي ال تتعداه فإهنا مل تعتقد سواه فهم وإن كانوا اثين عشر فهم على أربع مراتب ألن
العرش على أربع قوائم واملنازل ثالثة دنيا وبرزخ وآخرة وما مث رابع ولكل منزل من هذه
املنازل أربعة البد منهم هلم احلكم يف أهل هذه املنازل فإذا ضربت ثالثة يف أربعة كان اخلارج
من هذا الضرب اثين عشر فلذلك كانوا اثين عشر برجا وملا كانت الدار الدنيا تعود نارا يف
اآلخرة بقي حكم األربعة عليها اليت هلا والربزخ يف سوق اجلنة والبد فيه من حكم األربعة
واجلنة البد فيها من حكم األربعة فالبد من الربوج فاحلمل واألسد والقوس على مرتبة
واحدة من األربعة يف مزاجهم والثور والسنبلة واجلدي على مرتبة أخرى والة أيضا واجلوزاء
وامليزان والدايل على مرتبة أخرى والة أيضا والسرطان والعقرب واحلوت على مرتبة أخرى
والة أيضا ألن كل واحد من كل ثالثة على طبيعة واحدة يف مزاجهم لكن منازل أحكامهم
ثالثة وهم أربعة والة يف كل منزل وكل واحد منهم له احلكم يف كل منزل من الثالثة كما
إن اليوم والليلة لواحد من السبع اجلواري اخلنس الكنس هو وإليها وصاحبها احلاكم فيها
ولكن للباقي من اجلواري فيه حكم مع صاحب اليوم فال يستقل دون اجلماعة إال بأول ساعة
من يومه وثامن ساعة وكذلك الليل واآلخرة مثل ذلك وإن كان هلا األسد كما كان للدنيا
السرطان فالبد لباقي الربوج من حكم فيها كذلك الربزخ وإن كان له السنبلة فالبد لكل
واحد من الباقني من حكم فيها وما مث منزل ثالث إال بتبدل الدنيا بالنار فإنه قد كان صاحب
الدنيا حبكم األصل السرطان فلما عادت نارا عزل السرطان ووليها برج امليزان وتبعه الباقون
يف احلكم فانظر ما أعجب هذا فإذا انقضى عذاب أهل النار وليها برج اجلوزاء والبد ملن
بقي من الربوج حكم يف والية هذا الوايل وإذا كان احلكم لواحد من هؤالء يف وقت نظره
فيهم كان مزاج القابل يف اآلخرة على حكم النقيض حىت يتنعم به إذا حكم عليه هذا يف املال
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خاصة ألن املال رمحة مطلقة عامة ﱡﭐﲄﲅﱠ أعين ﱡﭐﲁﲂﲃﱠ فإنه

ﲉﱠ[ال عمران.]157:

ﱡﭐﲇﲈ

ذكر شجرة طوبى

واعلم أن شجرة طوىب جلميع شجر اجلنات كآدم ملا ظهر منه من البنني فإن اهلل ملا
غرسها بيده وسواها نفخ فيها من روحه وكما فعل يف مرمي نفخ فيها من روحه فكان عيسى
حييي املوتى ويربئ األكمه واألبرص فشرف آدم باليدين ونفخ الروح فيه فأورثه نفخ الروح
فيه علم األمساء لكونه خملوقا باليدين فباجملموع نال األمر وكانت له اخلالفة ﱡﭐ ﱁ ﱂ
ﱃ ﱄ ﱅﱠ[الكهف ،]46:وتوىل احلق غرس شجرة طوىب بيده ونفخ الروح فيها زينها
بثمر احللي واحللل الذين فيهما زينة لالبسهما فنحن أرضها فإن اهلل جعل ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦ ﱠ[الكهف ،]7:وأعطت يف مثر اجلنة كله من حقيقتها عني ما هي عليه كما أعطت النواة
النخلة وما حتمله مع النوى الذي يف مثرها وكل من تواله احلق بنفسه من وجهه اخلاص بأمر
ما من األمور فإن له شفوفا وميزة على من ليس له هذا االختصاص وال هذا التوجه ﴿ﲀ
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﴾.
يف فلك املنازل وهو املكوكب وهيئة السموات واألرض واألركان واملولدات والعمد

الذي ميسك اهلل السماء به أن تقع على األرض لرمحته مبن فيها من الناس مع

كفرهم بنعمته فال تهوي السماء ساقطة واهية حىت يزول الناس منها

اعلم أن اهلل خلق هذا الفلك املكوكب يف جوف الفلك األطلس وما بينهما خلق
اجلنات مبا فيها فهذا الفلك أرضها واألطلس مساؤها وبينهما فضاء ال يعلم منتهاه إال من
أعلمه اهلل فهو فيه كحلقة يف فالة فيحاء وعني يف مقعر هذا الفلك مثاين وعشرين منزلة مع ما
أضاف إىل هذه الكواكب اليت مسيت منازل القطع السيارة فيها وال فرق بينها وبني سائر
الكواكب األخر اليت ليست مبنازل يف سريها وفيما ختتص به من األحكام يف نزوهلا الذي
ذكرناها يف الربوج قال تعاىل ﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ [يس ،]39:يعين هذه املنازل املعينة يف هذا
الفلك املكوكب وهي كاملنطقة بني الكواكب من الشرطني إىل الرشاء وهي تقديرات
وفروض يف هذا اجلسم وال تعرف أعيان هذه املقادر إال هبذه الكواكب كما أنه ما عرفت
أهنا منازل إال بنزول السيارة فيها ولو ال ذلك ما متيزت عن سائر الكواكب إال بأشخاصها
ومن مقعر هذا الفلك إىل ما حتته هي الدار الدنيا فإنه من هناك إىل ما حتته يكون استحالة ما
تراه إىل األخرى فلألخرى صورة فيها غري صورة الدنيا فينتقل من ينتقل منها إىل اجلنة من
إنسان وغري إنسان ويبقى ما يبقى فيها من إنسان وغري إنسان وكل من يبقى فيها فهو من
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أهل النار الذين هو أهلها وجعل اهلل لكل كوكب من هذه الكواكب قطعا يف الفلك األطلس
ليحصل من تلك اخلزائن اليت يف بروجه وبأيدي مالئكته االثين عشر من علوم التأثري ما تعطيه
حقيقة كل كوكب وقد بينا ذلك وجعلها على طبائع خمتلفة والنور الذي فيها ويف سائر
السيارة من نور الشمس وهو الكوكب األعظم القليب ونور الشمس ما هو من حيث عينها
بل هو من جتل دائم هلا من امسه النور فما مث نور إال نور اهلل الذي هو نور السموات واألرض
فالناس يضيفون ذلك النور إىل جرم الشمس وال فرق بني الشمس والكواكب يف ذلك إال أن
التجلي للشمس على الدوام فلهذا ال يذهب نورها إىل زمان تكويرها فإن ذلك التجلي املثايل
النوري يستتر عنه يف أعني الناظرين باحلجاب الذي بينهما وبني أعينهم وبسباحة هذه
الكواكب حتدث أفالكا يف هذا الفلك أي طرقا واهلواء يعم مجيع املخلوقات فهو حياة العامل
وهو حار رطب فما أفرطت فيه احلرارة والسخونة مسي نارا وما أفرطت فيه الرطوبة وقلت
حرارته مسي ماء وما بقي على حكم االعتدال بقي عليه اسم اهلواء وعلى اهلواء أمسك املاء
وبه جرى وأنساب وحترك وليس يف األركان أقبل لسرعة االستحالة من اهلواء ألنه األصل
وهو فرع الزدواج احلرارة والرطوبة على االعتدال والطريق املستقيم فهو االسطقس األعظم
أصل االسطقسات كلها واملاء أقرب أسطقس إليه وهلذا جعل اهلل منه كل شيء حي ويقبل
بذاته التسخني وال تقبل النار برودة وال رطوبة ال بالذات وال بالعرض خبالف املاء.
يف العامل وهو كل ما سوى اهلل وترتيبه ونضده روحا وجسما وعلوا وسفال

اعلم أن العامل عبارة عن كل ما سوى اهلل وليس إال املمكنات سواء وجدت أو مل
توجد فإهنا بذاهتا عالمة على علمنا أو على العلم بواجب الوجود لذاته وهو اهلل فإن اإلمكان
حكم هلا الزم يف حال عدمها ووجودها بل هو ذايت هلا ألن الترجيح هلا الزم فاملرجح معلوم
وهلذا مسي عاملا من العالمة ألنه الدليل على املرجح فاعلم ذلك وليس العامل يف حال وجوده
بشيء سوى الصور اليت قبلها العماء وظهرت فيه فالعامل إن نظرت حقيقته إمنا هو عرض
زائل أي يف حكم الزوال وهو قوله تعاىل ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ [القصص ،]88:وقال
رسول اهلل " :أصدق بيت قالته العرب قول لبيدا كل شيء ما خال اهلل باطل" ،يقول ما له
حقيقة يثبت عليها من نفسه فما هو موجود إال بغريه ولذلك قال " :أصدق بيت قالته
العرب:
أ

اااااااااا شاااااااااا

مااااااااااا راااااااااا

ااااااااااا

فاجلوهر الثابت هو العماء وليس إال نفس الرمحن والعامل مجيع ما ظهر فيه من الصور
فهي أعراض فيه ميكن إزالتها وتلك الصور هي املمكنات ونسبتها من العماء نسبة الصور من
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املرآة تظهر فيها لعني الرائي واحلق تعاىل هو بصر العامل فهو الرائي وهو العامل باملمكنات فما
أدرك إال ما يف علمه من صور املمكنات فظهر العامل بني العماء وبني رؤية احلق فكان ما
ظهر دليال على الرائي وهو احلق فتفطن واعلم من أنت.
وأما نضده على الظهور والترتيب فأرواح نورية إهلية مهيمة يف صور نورية خلقية
إبداعية يف جوهر نفس هو العماء من مجلتها العقل األول وهو القلم مث النفس وهو اللوح
احملفوظ مث اجلسم مث العرش ومقره وهو املاء اجلامد واهلواء والظلمة مث مالئكته مث الكرسي مث
مالئكته مث األطلس مث مالئكته مث فلك املنازل مث اجلنات مبا فيها مث ما خيتص هبا وهبذا الفلك
من الكواكب مث األرض مث املاء مث اهلواء العنصري مث النار مث الدخان وفتق فيه سبع مساوات
مساء القمر ومساء الكاتب ومساء الزهرة ومساء الشمس ومساء األمحر ومساء املشتري ومساء
املقاتل مث أفالكها املخلوقون منها مث مالئكة النار واملاء واهلواء واألرض مث املولدات املعدن
والنبات واحليوان مث نشأة جسد اإلنسان مث ما ظهر من أشخاص كل نوع من احليوان
والنبات واملعدن مث الصور املخلوقات من أعمال املكلفني وهي آخر نوع هذا ترتيبه بالظهور
يف اإلجياد.
وأما ترتيبه باملكان الوجودي أو املتوهم فاملكان املتوهم املعقوالت اليت ذكرناها إىل
اجلسم الكل مث العرش مث الكرسي مث األطلس مث املكوكب وفيه اجلنات مث مساء رحل مث مساء
املشتري مث مساء املريخ مث مساء الشمس مث مساء الزهرة مث مساء الكاتب مث مساء القمر مث األثري مث
اهلواء مث املاء مث األرض.
وأما ترتيبه باملكانة فاإلنسان الكامل مث العقل األول مث األرواح املهيمة مث النفس مث
العرش مث الكرسي مث األطلس مث الكثيب مث الوسيلة مث عدن مث الفردوس مث دار السالم مث دار
املقامة مث املأوى مث اخللد مث النعيم مث فلك املنازل مث البيت املعمور مث مساء الشمس مث القمر مث
املشتري مث زحل مث الزهرة مث الكاتب مث املريخ مث اهلواء مث املاء مث التراب مث النار مث احليوان مث
النبات مث املعدن ويف الناس الرسل مث األنبياء مث األولياء مث املؤمنون مث سائر اخللق ويف األمم
أمة حممد  مث أمة موسى  مث األمم على منازل رسلها.
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يف معرفة منزل سر وسرين وثنائك عليك مبا ليس لك وإجابة
احلق إياك يف ذلك ملعىن شرفك به من حضرة حممدية
راااااااااااا فاااااااااااا
شاااااااااااا
ااااااااااااا فااااااااااااا
ااااااااااااا
ااااااااااا ف فااااااااااا
ااااااااااا
ناااااااااااااا ن اااااااااااااا فاااااااااااااا

اااااا فاااااا ر اااااا
ماااااا اااااا شاااااا
ااااااااا
ااااااااا فااااااااا
ااااااااا
فااااااااا
اااااااااااااا
اااااااااااااا ماااااااااااااا
ف اااااااااااااا
ف ااااااااااااااا مر ااااااااااااااا ق ااااااااااااااا ااااااااااااااا

ر اااااااااااا
أف ااااااااااااا
شااااااااااا
اااااااااااااا

ورد يف اخلرب الصحيح يف صحيح مسلم عن رسول اهلل  أنه قال" :إن اهلل مجيل
حيب اجلمال" ،وهو تعاىل صانع العامل وأوجده على صورته فالعامل كله يف غاية اجلمال ما فيه
شيء من القبح بل قد مجع اهلل له احلسن كله واجلمال فليس يف اإلمكان أمجل وال أبدع وال
أحسن من العامل ولو أوجد ما أوجد إىل ما ال يتناهى فهو مثل ملا أوجد ألن احلسن اإلهلي
واجلمال قد حازه وظهر به فإنه كما قال تعاىل ﱡﭐ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﱠ فهو مجاله إذ لو نقص
منه شيء لنزل عن درجة كمال خلقه فكان قبيحا ﱡﭐ ﳤ ﳥ ﱠ[طه ،]50:أي بني ذلك لنا
بقوله ﱡﭐﳠﳡﳢﳣﱠ:
ااااا ف ااااا ااااا ر ااااا
منااااا ااااا
ااااا مااااا نااااا ر ااااا
ااااا
ااااا
ااا
ن ااا ااا ااا
ااا فااا
ن اااااا
اااااا
اااااا اااااا
ناااااا
اااااا مااااااا
مااااااا
اااااا اااااا
اااا ن اااا
اااا ي
اااا اااا م اااا
شااا
فااا
ااا
ااا ااا ااا فااا
اااااا ماااااا ن اااااا
اااااا شاااااا
مااااااا ااااااا
ااااااا
ف نااااااا ااااااا
ااا
ااا مااا ر ااا ل
أ ااا ر ااا

شااااا
ااااااااا

ااااا ل
مااااا أ نااااا ااااا فااااا
ااااااااا م ااااااااا
فماااااااا ااااااااا
ااااا
ااااا م ااااا
ااااا ااااا
ماااا
اااا
اااا
اااا أناااا
فاااا اااا ماااا
ااا
مااا أنااا م ااا ااا ف ااا رااا
فاااااااا ناااااااا م اااااااا ف م اااااااا اااااااا
شاااااااااااا مشاااااااااااا
ف اااااااااااا شاااااااااااا
ااااااااا ن
ااااااااا
ااااااااا شااااااااا م
أنااااااا م منااااااا
ااااااا
فمااااااا ااااااا ااااااا
أ نااااااااا ن ااااااااا ف ن ن ااااااااا م ااااااااا

ومنها أيضا:
مااااااااا ااااااااا
اااااا م اااااا

ااااااا ن
فمااااااا ف ااااااا ن أ مااااااا ااااااا
ماااااا اااااا
ماااااا أر اااااا شاااااا
فشاااااا
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ااااااااا
ر اااااا

اااااا

ااااااااا
شاااااا

ماااااااا اااااااا

اااااااا

شاااااااا

ااااا

ن اااااااا

ااااا ف

ااااا ف أ

ااااا ف ااااا

فالعامل كله مجاله ذايت وحسنه عني نفسه إذ صنعه صانعه عليه وهلذا هام فيه العارفون
وحتقق مبحبته املتحققون وهلذا قلنا فيه يف بعض عباراتنا عنه إنه مرآة احلق فما رأى العارفون
فيه إال صورة احلق وهو سبحانه اجلميل واجلمال حمبوب لذاته واهليبة له يف قلوب الناظرين
إليه ذاتية فأورث احملبة واهليبة فإن اهلل ما كثر لنا اآليات يف العامل ويف أنفسنا إذ حنن من العامل
إال لنصرف نظرنا إليه ذكرا وفكرا وعقال وإميانا وعلما ومسعا وبصرا وهنيا ولبا وما خلقنا إال
لنعبده ونعرفه وما أحالنا يف ذلك على شيء إال على النظر يف العامل جلعله عني اآليات
والدالالت على العلم به مشاهدة وعقال فإن نظرنا فإليه وإن مسعنا فمنه وإن عقلنا فعنه وإن
فكرنا ففيه وإن علمنا فإياه وإن آمنا فبه فهو املتجلي يف كل وجه واملطلوب من كل آية
واملنظور إليه بكل عني واملعبود يف كل معبود واملقصود يف الغيب والشهود ال يفقده أحد من
خلقه بفطرته وجبلته فجميع العامل له مصل وإليه ساجد وحبمده مسبح فاأللسنة به ناطقة
والقلوب به هائمة عاشقة واأللباب فيه حائرة يروم العارفون أن يفصلوه من العامل فال
يقدرون ويرومون أن جيعلوه عني العامل فال يتحقق هلم ذلك فهم يعجزون فتكل أفهامهم
وتتحري عقوهلم وتتناقض عنه يف التعبري ألسنتهم فيقولون يف وقت هو ويف وقت ما هو ويف
وقت هو ما هو فال تستقر هلم فيه قدم وال يتضح هلم إليه طريق أمم ألهنم يشهدونه عني اآلية
والطريق فتحول هذه املشاهدة بينهم وبني طلب غاية الطريق إذ ال تسلك الطريق إال إىل
غاياهتا واملقصود معهم وهو الرفيق فال سالك وال مسلوك فتذهب اإلشارات وليست سواه
وتطيح العبارات وما هي إال إياه فال ينكر على العارف ما يهيم فيه من العامل وما يتومهه من
املعامل ولو ال إن هذا األمر كما ذكرناه ما أحب نيب وال رسول أهال وال ولدا وال آثر على
أحد أحدا وذلك لتفاضل اآليات وتقلب العامل هو عني اآليات وليست غري شؤون احلق اليت
هو فيها وقد رفع بعضها فَوقَ بَعضٍ دَرَجاتٍ ألنه بتلك الصورة ظهر يف أمسائه فعلمنا تفاضل
بعضها على بعض بالعموم واخلصوص فهو الغين عن العاملني وهو القائل ﱡﭐ ﱣ ﱤﱥﱦ
ﱧ ﱨ ﱠ[الذاريات ،]56:فأين اخلالق من الغين وأين القابض منه واملانع وأين العامل يف
إحاطته من القادر والقاهر فهل هذا كله إال عني ما وقع يف العامل فما تصرف رسول وال
عارف إال فيه ﱡﭐﳤﳥﳦﳧﳨﱠ[األعراف ،]187:وذلك ألن من الناس من يف أذنه
وقر وعلى بصره غشاوة وعلى قلبه قفل ويف فكره حرية ويف علمه شبهة وبسمعه صمم و
واهلل ما هو هذا كله عند العارف إال للقرب املفرط ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱈ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ [ق،]16:
ﱉ
ﱬﱠ[الواقعة ،]85:ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

وأين الوسوسة من اإلهلام وأين اسم اإلنسان من اسم العامل؟
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مااااااااااااااا نااااااااااااااا مااااااااااااااا نااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا ناااااااااااااااااااا
أ اااااااااااااااااااا
نااااااااااااااا
ااااااااااااااا ااااااااااااااا
ااااااااااااااا
فاااااااااااااااااااااا م ماااااااااااااااااااااا أ ناااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااا فاااااااااااااااا ناااااااااااااااا ناااااااااااااااا

اااااااااااااا ماااااااااااااا ناااااااااااااا
فماااااااااااااا
ماااااااااااااا اااااااااااااا ف ماااااااااااااا شاااااااااااااا
مشااااااااااااااااااا ف
ااااااااااااااااااا أ ااااااااااااااااااا
ف ااااااااااااااااااا ر ااااااااااااااااااا م ااااااااااااااااااا
ااااااااااااا ااااااااااااا
ااااااااااااا
فمااااااااااااا
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يف معرفة منزل ثالثة أسرار ظهرت يف املاء احلكمي املفضل
مرتبته على العامل بالعناية وبقاء العامل أبد اآلبدين وإن انتقلت
صورته وهو من احلضرة احملمدية
من ااااااااااااااااااااااااااااا ل ااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااا
ناااااااااا فاااااااااا اااااااااا
ماااااااااا
اااااااااا
اااااااااان
ف اااااااااا
اااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا اااااااااااااااااا
ااااااااااااااا ر ااااااااااااااا
ااااااااااااااا
أ
ااااااااااا مااااااااااا ااااااااااا
ااااااااااا

ااااااااااا ق
ااااااااااا
م مااااااااااا ااااااااااان
ااااااااااا
ااااااااااا ي
ااااااااااا
أفااااااااااا
ماااااااااا ماااااااااا اااااااااا ناااااااااا
ف اااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا ف مااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا ااااااااااا ن ااااااااااا
ااااااااااا أ
ن ااااااااااااا
ف ااااااااااااا ااااااااااااا ااااااااااااا

اعلم أيدك اهلل أن العامل كله كتاب مسطور ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ وهو الوجود فهو ظاهر
مبسوط غري مطوي ليعلم ببسطه أنه خملوق للرمحة وبظهوره يعقل ويعلم ما فيه وما يدل عليه
وجعله كتابا لضم حروفه بعضها إىل بعض وهو ترتيب العامل على الوجوه اليت ذكرناها وضم
معانيه إىل حروفه مأخوذ من كتيبة اجليش وإمنا قلنا يف بسطة إنه للرمحة ألنه منها نزل كما
قال تعاىل ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ[فصلت،]3-2:
وقال تعاىل يف ذلك ﱡﭐ ﲆﲇﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﱠ[هود ،]1:فأحكام اآليات فيه
وتفصيلها ال يعرفه إال من آتاه اهلل احلكمة وفصل اخلطاب وصورة احلكمة اليت أعطاها
احلكيم اخلبري ألهل العناية علم مراتب األمور وما تستحقه املوجودات واملعلومات من احلق
الذي هو هلا وهو إعطاء كل شيء خلقه إعطاء إهليا ليعطي كل خلق حقه إعطاء كونيا مبا
آتانا اهلل فنعلم بالقوة ما يستحقه كل موجود يف احلدود ونفصله بعد ذلك آيات بالفعل ملن
يعقل كما أعطانيه اخلبري احلكيم فننزل األمور منازهلا ونعطيها حقها وال نتعدى هبا مرتبتها
فتفصيل اآليات والدالالت من املفصل إذا جعلها يف أماكنها هبذا الشرط ألنه ما كل مفصل
حكيم دليل على أنه قد أويت احلكمة وعلم أحكام اآليات ورمحته باآليات واملوجودات اليت
هي الكتاب اإلهلي وليس إال العامل دليل على علمه مبن أنزله وليس إال الرمحن الرحيم وخامتة
األمر ليست سوى عني سوابقها وسوابقها الرمحن الرحيم فمن هنا تعلم مراتب العامل ومآله
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إنه إىل الرمحة املطلقة وإن تعب يف الطريق وأدركه العناء واملشقة فمن الناس من ينال الرمحة
والراحة بنفس ما يدخل املنزل الذي وصل إليه وهم أهل اجلنة ومنهم من يبقى معه تعب
الطريق ومشقته ونصب حبسب مزاجه ورمبا مرض واعتل زمانا مث انتقل من دائه واستراح
وهم أهل النار الذين هم أهلها ما هم الذين خرجوا منها إىل اجلنة فمستهم النار بقدر
خطاياهم مع كوهنم أماهتم اهلل فيها إماتة فإن أولئك ليست النار منزال هلم يعمرونه ويقيمون
فيه مع أهليهم وإمنا النار هلؤالء منهل من املناهل اليت ينزهلا املسافر يف طريقه حىت يصل إىل
منزله الذي فيه أهله فهذا معىن احلكمة والتفصيل.
فإن األمور أعين املمكنات متميزة يف ذاهتا يف حال عدمها ويعلمها اهلل سبحانه وعلى
ما هي عليه يف نفسها ويراها ويأمرها بالتكوين وهو الوجود فتتكون عن أمره فما عند اهلل
إمجال كما أنه ليس يف أعيان املمكنات إمجال بل األمر كله يف نفسه ويف علم اهلل مفصل وإمنا
وقع اإلمجال عندنا ويف حقنا وفينا ظهر فمن كشف التفصيل يف عني اإلمجال علما أو عينا أو
حقا فذلك الذي أعطاه اهلل احلكمة وفصل اخلطاب وليس إال الرسل والورثة خاصة وأما
احلكماء أعين الفالسفة فإن احلكمة عندهم عارية فإهنم ال يعلمون التفصيل يف اإلمجال
وصورة ذلك كما يراه صاحب هذا املقام الذي أعطاه اهلل احلكمة اليت عنده عناية إهلية وهي
عند احلق تعيني األرواح اجلزئية املنفوخة يف األجسام املسواة املعدلة من الطبيعة العنصرية من
الروح الكل املضاف إليه ولذلك ذكر أنه خلقها قبل األجسام أي قدرها وعينها الكل جسم
وصورة روحها املدبر هلا املوجود بالقوة يف هذا الروح الكل املضاف إليه فيظهر ذلك يف
التفصيل بالفعل عند النفخ وذلك هو النفس الرمحاين لصاحب الكشف فريى يف املداد الذي
يف الدواة مجيع ما فيه من احلروف والكلمات وما يتضمنه من صور ما يصورها الكاتب أو
الرسام وكل ذلك كتاب فيقول يف هذا املداد من الصور كذا وكذا صورة فإذا جاء الكاتب
والرسام أو الرسام دون الكاتب أو الكاتب دون الرسام حبسب ما يذكره صاحب الكشف
فيكتب بذلك املداد ويرسم مجيع ما ذكره هذا املكاشف حبيث ال يزيد على ذلك وال ينقص
وال يدرك ذلك هذا املسمى يف عرف العقالء حكما فهذا حظ أهل الكشف فهم الذين
أعطاهم اهلل احلكمة وفصل اخلطاب وقد أمرنا رسول اهلل  أن نعطي كل ذي حق حقه وال
نفعل ذلك حىت نعلم ما يستحقه كل ذي حق من احلق وليس إال بتبيني احلق لنا ذلك ولذلك
أضافه إليه تعاىل فقال ﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱠ[ص ،]20:ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
ﲾﱠ[البقرة ،]269:فما يعلمها إال من أوتيها فهي هبة من اهلل تعاىل كما وهبنا وجود
أعياننا ومل نكن شيئا وجوديا فالعلم اإلهلي هو الذي كان اهلل سبحانه معلمه باإلهلام واإللقاء
وبإنزال الروح األمني على قلبه وهذا الكتاب من ذلك النمط عندنا فو اهلل ما كتبت منه حرفا
إال عن إمالء إهلي وإلقاء رباين أو نفث روحاين يف روع كياين هذا مجلة األمر مع كوننا لسنا
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برسل مشرعني وال أنبياء مكلفني بكسر الالم اسم فاعل فإن رسالة التشريع ونبوة التكليف
قد انقطعت عند رسول اهلل حممد  فال رسول بعده  وال نيب يشرع وال يكلف وإمنا هو
علم وحكمة وفهم عن اهلل فيما شرعه على السنة رسله وأنبيائه عليهم سالم اهلل وما خطه
وكتبه يف لوح الوجود من حروف العامل وكلمات احلق فالتنزيل ال ينتهي بل هو دائم دنيا
وآخرة:
ااااااااا ن
ااااااااام ف ااااااااا ن ر ااااااااا
اااااا ي م اااااا ن اااااا ن
ف اااااا ف ن اااااا
اااااا
اااااام
ماااااا فاااااا ق اااااا

أنشاااااااااااا ماااااااااااا اااااااااااا راااااااااااا
ااااااا م ااااااا ل
أنشااااااا ااااااا ااااااا
ااااا ااااا نااااا ااااا
ااااا
نااااا

نريد قوله تعاىل ﱡﭐﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱠ[االنفال:]29:
اااااااا
اااااااا
ماااااااا
ناااااااااااا م اااااااااااا

مااااااا ن ااااااا
مااااااا أنااااااا مااااااا م فااااااا
ن اااااااااااا ل اااااااااااا نناااااااااااا اااااااااااا

اااااااا
اااااااااااا

اااااااا
ماااااااااااا

وإمنا قلنا ذلك لئال يتوهم متوهم إين وأمثايل وادعى نبوة ال واهلل ما بقي إال مرياث
وسلوك على مدرجة حممد رسول اهلل  خاصة وإن كان للناس عامة ولنا وألمثالنا خاصة
من النبوة ما أبقى اهلل علينا منها مثل املبشرات ومكارم األخالق ومثل حفظ القرآن إذا
استظهره اإلنسان فإن هذا وأمثاله من أجزاء النبوة املورثة ولذلك كان أول إنسان أنشأه اهلل
وهو آدم نبيا من مشى على مدرجته بعد ذلك فهو وارث البد من ذلك هبذه النشأة الترابية
وأما يف املقام فآدم ومن دونه إمنا هو وارث حممد  ألنه كان نبيا وآدم بني املاء والطني مل
يكن بعد موجودا.
فالنبوة حملمد  ال آدم والصورة اآلدمية الطبيعية اإلنسانية آلدم وال صورة حملمد 
وعلى آدم وعلى مجيع النبيني فآدم أبو األجسام اإلنسانية وحممد  أبو الورثة من آدم إىل
خامت األمر من الورثة فكل شرع ظهر وكل علم أمنا هو مرياث حممدي يف كل زمان ورسول
ونيب من آدم إىل يوم القيامة وهلذا أويت جوامع الكلم ومنها ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ فظهر
حكم الكل يف الصورة اآلدمية والصورة احملمدية فهي يف آدم أمساء ويف حممد  كلم
وكلمات اهلل سبحانه ال تنفد وموجوداته من حيث جوهرها ال تبعد وإن ذهبت صورها
وتبدلت أحكامها فالعني ال تذهب وال تتبدل بل وقع التبديل يف العامل ملا هو احلق عليه من
التحول يف الصور فلو مل يظهر التبدل يف العامل مل يكمل العامل فلم تبق حقيقة إهلية إال وللعامل
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استناد إليها على أن حتقيق األمر عند أهل الكشف إن عني تبدل العامل هو عني التحول اإلهلي
يف الصور فعني كونه فيما شاء جتلى عني كونه ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱠ[االنفطار،]8:
ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬﱭﱠ [االنسان ،]30:فتلك على احلقيقة مشيئة اهلل ال مشيئتك وأنت تشاء
هبا فاحلياة لعني اجلوهر واملوت لتبدل الصور كل ذلك ﱡﭐ ﱏ ﱠ بالتكليف ﱡﭐ ﱐ ﱑ
ﱒﱠ[امللك ،]2:وإمنا يبلوكم لتصح نسبة االسم اخلبري فهو علم عن خربة يعلم وال خربة
إلقامة حجة على من خلق فيه النزاع واإلنكار وهذا كله من تفصيل اآليات يف اخلطاب ويف
األعيان ﱡﭐﳖﳗﳘﱠ[االنعام ،]18:ﱡﭐﱔﱕﱖﱠ[امللك.]2:
فلو كشف لكل أحد ما كشفه لبعض العامل مل يكن غفورا وال كان فضل ألحد على
أحد إذ ال فضل إال مبزيد العلم كان مبا كان فالعامل كله فاضل مفضول فاشترك أعلى العلماء
مع أنزهلم يف علم الصنعة فالعامل صنعة اهلل والعلم بصنعة احلياكة علم احلائك وهو صنعته
وذلك يف العموم أنزل العلوم ويف اخلصوص علم الصنعة أرفع العلوم ألنه بالصنعة ظهر احلق
يف الوجود فهي أعظم دليل وأوضح سبيل وأقوم قيل ومن هنا ظهر خواص اهلل األكابر يف
احلكم بصورة العامة فجهلت مرتبتهم فال يعرفهم سواهم وما هلم مزية يف العامل خبالف
أصحاب األحوال فإهنم متميزون يف العموم مشار إليهم باألصابع ملا ظهر عليهم باحلال من
خرق العوائد وأهل اهلل اتقوا من ذلك الشتراك غري اجلنس معهم يف ذلك فأهل اهلل معلومون
باملقام جمهولون بالشهود ال يعرفون كما أن اهلل الذي هو ألهله معلوم بالفطرة عند كل أحد
جمهول عنده بالعقل والشهود فلو جتلى له ما عرفه بل مل يزل متجليا على الدوام لكنه غري
معلوم إال عند أهله وخاصته وهم أهل القرآن أهل الذكر الذين أمرنا اهلل أن نسأهلم ألهنم ما
خيربون إال عنه قال تعاىل ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ[النحل ،]43:ألن أهل الذكر هم
جلساء احلق فما خيرب الذاكر الذي يشهد اهلل فيه أنه ذاكر له إال عن جليسه فيخرب باألمر على
ما هو عليه وذلك هو العلم فإنه ﱡﭐﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﱠ[هود.]17:
والفائدة إمنا هي أن تكون أنت مع اهلل ال يف أنه معك فكذلك هو األمر يف نفسه فمن
كان مع احلق فالبد أن يشهد احلق ومن شهده فليس إال وجود العلم عنده فهذه هي املنح
اإلهلية:
أشاااااا ماااااا
فاااااا
ااااااا
ااااااا
فاااااا
ااااااااا م
أ مااااااااا

شااااااا أ ااااااا من ااااااا
ف اااااااااا شاااااااااا فاااااااااا
اااااااا
اااااااا
اااااااا

اااااا ماااااا ماااااان
اااااااف
ااااااا فااااااا
ااااااااا ف أ ااااااااا
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أ ااااااا
من اااااااااا
اااااااا

فكل علم ال يكون حصوله عن كشف بعد فتح الباب يعطيه اجلود اإلهلي ويبديه
ويوضحه فهو شعور ال علم ألنه حصل من خلف الباب والباب مغلق وليس الباب سواك
فأنت حبكم معناك ومغناك وذلك هو غلق الباب فإنك تشعر أن خلف هذا اجلسم والصورة
الظاهرة معىن آخر ال تعلمه وإن شعرت به فالصورة الظاهرة املصراع الواحد والنفس املصراع
اآلخر فإذا فتحت الباب متيز املصراع من املصراع وبدا لك ما وراء الباب فذلك هو العلم
فما رأيته إال بالتفصيل ألنك فصلت ما بني املصراعني حىت متيز هذا فيك فإن كان الباب
عبارة عن حق وخلق وهو أنت وربك فالتبس عليك األمر فلم يتميز عينك من ربك فال متيزه
ما مل يفتح الباب فعني الفتح يعطيك املعرفة بالباب والفرق بني املصراعني فتعلم ذاتك وتعلم
ربك وهو قوله " :من عرف نفسه عرف ربه" ،فالشعور مع غلق الباب والعلم مع فتح
الباب فإذا رأيت العامل متهما ملا يزعم أنه به عامل فليس بعامل وذلك هو الشهور وإن ارتفعت
التهمة فيما علم فذلك هو العلم ويعلم أنه قد فتح الباب له وأن اجلود قد أبرز له ما وراء
الباب وكثري من الناس من يتخيل أن الشعور علم وليس كذلك وإمنا حظ الشعور من العلم
إن تعلم أن خلف الباب أمرا ما على اجلملة ال يعلم ما هو ولذلك قال تعاىل ﱡﭐ ﲺ ﲻ
ﲼﱠ لقوهلم هو شاعر مث قال ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﳀﲿ ﳁ ﳂ ﱠ يعين هذا الذي بعثناه به ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﱠ أي
أخذه عن جمالسة من احلق ﱡﭐ ﳅ ﳆ ﱠ[يس ،]69:أي ظاهر مفصل يف عني اجلمع ما أخذه
عن شعور فإنه كل ما عينه صاحب الشعور يف املشعور به فإنه حدس ولو وافق األمر ويكون
علما فما هو فيه على بصرية يف ذلك وليس ينبغي لعاقل أن يدعو إىل أمر حىت يكون من
ذلك األمر على بصرية وهو أن يعلمه رؤية وكشفا حبيث ال يشك فيه وما اختصت هبذا املقام
رسل اهلل بل هو هلم وألتباعهم الورثة وال وارث إال من كمل له االتباع يف القول والعمل
واحلال الباطن خاصة فإن الوارث جيب عليه ستر احلال الظاهر فإن إظهاره موقوف على
األمر اإلهلي الواجب فإنه يف الدنيا فرع واألصل البطون وهلذا احتجب اهلل يف العموم يف الدنيا
عن عباده ويف اآلخرة يتجلى عامة لعباده فإذا جتلى ملن جتلى له على خصوصه كتجليه للجبل
كذلك ما ظهر من احلال على الرسل من جهة الداللة على صدقه ليشرع هلم والوارث داع
ملا قرره هذا الرسول وليس مبشرع فال حيتاج إىل ظهور احلال كما احتاج إليه املشرع.
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يف معرفة منزل الرؤية والرؤية وسوابق األشياء يف احلضرة
الربية وأن للكفار قدما كما إن للمؤمنني قدما وقدوم كل طائفة
على قدمها وآتية بإمامها عدال وفضال من احلضرة احملمدية
ماااا اااا فاااا
نااااا شااااا
ااااا ي ااااا

ماااا
ااااا
ااااان

اااااااا ن اااااااا
اااااااا م
أ اااااااا
ااااااااا م
شااااااااا

اااا اااا
اااا
اااااف مااااا اااااف
ااااا
ااااا

ر اااااااا أ م اااااااا
اااااااا م اااااااا
ااااااااا م ااااااااا

اعلم أيدك اهلل بالشهود وجعلك من أهل اجلمع والوجود إن اهلل تعاىل ملا جعل العرش
حمل أحدية الكلمة وهو الرمحن ال غريه وخلق الكرسي فانقسمت فيه الكلمة إىل أمرين
ليخلق من كل شيء زوجني ليكون أحد الزوجني متصفا بالعلو واآلخر بالسفل الواحد
بالفعل واآلخر باالنفعال فظهرت الشفيعة من الكرسي بالفعل وكانت يف الكلمة الواحدة
بالقوة ليعلم أن املوجود األول أنه وإن كان واحد العني من حيث ذاته فإن له حكم نسبة إىل
ما ظهر من العامل عنه فهو ذات وجودية ونسبة فهذا أصل شفيعة العامل والبد من رابط
معقول بني الذات والنسبة حىت تقبل الذات هذه النسبة فظهرت الفردية مبعقولية الرابط
فكانت الثالثة أول األفراد وال رابع يف األصل فالثالثة أول األفراد يف العدد إىل ما ال يتناهى
والشفيعة املعرب عنها باالثنني أول األزواج إىل ما ال يتناهى يف العدد فما من شفع إال ويوتره
واحد يكون بذلك فردية ذلك الشفع وما من فرد إال ويشفعه واحد يكون به شفعية ذلك
الفرد فاألمر الذي يشفع الفرد ويفرد الشفع هو الغين الذي له احلكم وال حيكم عليه وال
يفتقر ويفتقر إليه فتدلت إىل الكرسي القدمان ملا انقسمت فيه الكلمة الرمحانية فإن الكرسي
نفسه به ظهرت قسمة الكلمة ألنه الثاين بعد العرش احمليط من صور األجسام الظاهرة يف
اجلوهر األصل ومها شكالن يف اجلسم الكل الطبيعي فتدلت إليه القدمان فاستقرت كل قدم
يف مكان ليس هو املكان الذي استقرت فيه األخرى وهو منتهى استقرارمها فسمى املكان
الواحد جهنما واآلخر جنة وليس بعدمها مكان تنتقل إليه هاتان القدمان فهاتان القدمان ال
يستمدان إال من األصل الذي منه ظهرت وهو الرمحن فال يعطيان إال الرمحة فإن النهاية ترجع
إىل األصل باحلكم غري أنه بني البدء والنهاية طريق ميز ذلك الطريق بني البداية والغاية ولو ال
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تلك الطريق ما كان بدء وال غاية فكان سفرا لألمر النازل بينهن والسفر مظنة التعب
والشقاء فهذا سبب ظهور ما ظهر يف العامل دنيا وآخرة وبرزخا من الشقاء وعند انتهاء
االستقرار يلقى عصا التسيار وتقع الراحة يف دار القرار والبوار فإن قلت فكان ينبغي عند
احللول يف الدار الواحدة املسماة نارا أن توجد الراحة وليس األمر كذلك قلنا صدقت ولكن
فإنك نظر وذلك أن املسافرين على نوعني مسافر يكون سفره كإقامة مبا هو فيه من الترفه
من كونه خمدوما حاصلة له مجيع أغراضه يف حمفة حممول على أعناق الرجال حمفوظ من تغري
األهواء فهذا مثله يف الوصول إىل املنزل مثل أهل اجلنة يف اجلنة ومسافر يقطع الطريق على
قدميه قليل الزاد ضعيف املؤنة إذا وصل إىل املنزل بقيت معه بقية التعب واملشقة زمانا حىت
تذهب عنه مث جيد الراحة فهذا مثل من يتعذب ويشقى يف النار اليت هي منزله مث تعمه الرمحة
اليت ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘﱠ[األعراف ،]156:ومسافر بينهما ليست له رفاهية صاحب اجلنة وال
شظف صاحب النار فهو بني راحة وتعب فهي الطائفة اليت خترج من النار بشفاعة الشافعني
وبإخراج أرحم الرامحني وهم على طبقات فلذلك يكون فيهم املتقدم واملتأخر بقدر ما يبقى
معهم من التعب فيزول يف النار شيئا بعد شيء فإذا انتهت مدته خرج إىل حمل الراحة وهو
اجلنة إما بشفاعة شافع وإما باإلخراج العام وهو إخراج أرحم الرامحني فاألنبياء واملؤمنون
يشفعون يف أهل االميان وأهل االميان طائفتان منهم املؤمن عن نظر وحتصيل دليل وهم الذين
علموا اآليات والدالالت واملعجزات وهؤالء هم الذين يشفع فيهم النبيون ومنهم املؤمن
تقليدا مبا أعطاه أبواه إذ ربياه أو أهل الدار اليت نشأ فيها فهذا النوع يشفع فيهم املؤمنون كما
أهنم أعطوهم االميان يف الدنيا بالتربية وأما املالئكة فتشفع فيمن كان على مكارم األخالق يف
الدنيا وإن مل يكن مؤمنا وما مث شافع رابع وبقي من خيرجه أرحم الرامحني وهم الذين ما
عملوا خريا قط ال من جهة االميان وال بإتيان مكارم األخالق غري إن العناية سبقت هلم أن
يكونوا من أهل تلك الدار وبقي أهل هذه الدار األخرى فيها فغلقت أبواب الدار وأطبقت
ووقع الياس من اخلروج فحينئذ تعم الرمحة أهلها ألهنم قد يئسوا من اخلروج منها فإهنم كانوا
خيافون منها اخلروج ملا رأوا إخراج أرحم الرامحني وهم قد جعلهم اهلل على مزاج بصلح
لساكن تلك الدار ويتضرر باخلروج منها كما قد بيناه فلما يئسوا فرحوا فنعيمهم هذا القدر
وهو أول نعيم جيدونه وحاهلم فيها كما قدمناه بعد فراغ مدة الشقاء فيستعذبون العذاب
فتزول اآلالم ويبقى العذاب وهلذا مسي عذابا ألن املال إىل استعذابه ملن قام به كما يستحلي
اجلرب من حيكه فإذا حكه من غري جرب أو غري حاجة من يبوسة تطرأ على بعض بدنه تأمل
باحلك هكذا األمر يقتضيه حال املزاج الذي يعرض لإلنسان فافهم نعيم كل دار تسعد إن
شاء اهلل تعاىل.
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أال ترى إىل صدق ما قلناه إن النار ال تزال متأملة ملا فيها من النقص وعدم االمتالء
حىت يضع اجلبار فيها قدمه وهي إحدى تينك القدمني املذكورتني يف الكرسي والقدم
ﱛ ﱠ [يونس،]2:
ﱜ
األخرى اليت مستقرها اجلنة قوله ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ
فاالسم الرب مع هؤالء واجلبار مع اآلخرين ألهنا دار جالل وجربوت وهيبة واجلنة دار مجال
وأنس وتنزل إهلي لطيف فقدم الصدق إحدى قدمي الكرسي ومها قبضتان الواحدة للنار وال
يبايل واألخرى للجنة وال يبايل ألهنما يف املال إىل الرمحة فلذلك ال يبايل فيهما ولو كان األمر
كما يتومهه من ال علم له من عدم املباالة ما وقع األخذ باجلرائم وال وصف اهلل نفسه
بالغضب وال كان البطش الشديد فهذا كله من املباالة والتهمم باملأخوذ إذ لو مل يكن له قدر
ما عذب وال استعد له وقد قيل يف أهل التقوى إن اجلنة ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱠ[ال عمران،]133:
وقال يف أهل الشقاء ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﱠ[االنسان ،]31:فلو ال املباالة ما ظهر هذا احلكم
فلألمور واألحكام مواطن إذا عرفها أهلها مل يتعد بكل حكم موطنه وهبذا يعرف العامل من
غري العامل فالعامل ال يزال يتأدب مع اهلل ويعامله يف كل موطن مبا يريد احلق أن يعامله به يف
ذلك املوطن ومن ال يعلم ليس كذلك فبالقدمني أغىن وأفقر وهبما أمات وأحيا وهبما أهل
وأقفر وهبما ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ[النجم ،]45:وهبما أذل وأعز وأعطى ومنع وأضر
ونفع ولوالمها ما وقع شيء يف العامل مما وقع ولوالمها ما ظهر يف العامل شرك فإن القدمني
اشتركتا يف احلكم يف العامل فلكل واحدة منهما دار حتكم فيها وأهل حتكم فيهم مبا شاء اهلل
من احلكم وقد أومأنا إليه وإىل تفاصيله فإن األحكام كاحلدود تتغري بتغري املوجب هلا فاحملدود
يف االفتراء حيد حبد ال يقام فيه إذا قتل بل يتواله حد آخر خالف هذا واملفتري هو القاتل
عينه فتغريت احلدود عليه لتغري املوجب هلا فافهم فكذلك أحوال األحكام اإلهلية تتغري لتغري
املواطن فالعناية الكربى اليت هلل بالعامل كون استواءه على العرش احمليط بالعامل بامسه الرمحن
ﱡﭐﲄﲅﲆﲇﱠ[هود ،]123:ولذلك هو أرحم الرامحني ألن الرمحاء يف العامل لوال رمحته
ما كانوا رمحاء فرمحته أسبق.
وملا كانت القدمان عبارة عن تقابل األمساء اإلهلية مثل
ﳇﱠ [احلديد ،]3:ومثل ذلك ظهر عنها يف العامل حكم ذلك يف ﱡﭐ ﳉ ﳊ
ﳋﱠ[االنعام ،]73:واجلالل واجلمال والقرب والبعد واهليبة واألنس واجلمع والفرق
ﳌ
والستر والتجلي والغيبة واحلضور والقبض والبسط والدنيا واآلخرة واجلنة والنار كما إن
بالواحد كان لكل معلوم أحدية ميتاز هبا من غريه كما إن عن الفردية وهي الثالثة ظهر حكم
الطرفني والواسطة وهي الربزخ والشيء الذي هو بينهما كاحلار والبارد والفاتر وعن الفردية
ظهرت األفراد وعن االثنني ظهرت األشفاع وال خيلو كل عدد أن يكون شفعا أو وترا إىل ما
ال يتناهى التضعيف فيه والواحد يضعفه أبدا فبقوة الواحد ظهر ما ظهر من احلكم يف العدد
ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
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واحلكم هلل الواحد القهار فلو ال أنه مسي باملتقابلني ما تسمى بالقهار ألنه من احملال أن يقاومه
خملوق أصال فإذا ما هو قهار إال من حيث إنه تسمى باملتقابلني فال يقاومه غريه فهو املعز
املذل فيقع بني االمسني حكم القاهر واملقهور بظهور أحد احلكمني يف احملل فلذلك هو الواحد
من حيث إنه يسمى القهار من حيث أنه يسمى باملتقابلني والبد من نفوذ حكم أحد االمسني
فالنافذ احلكم هو القاهر والقهار من حيث إن أمساء التقابل له كثرية كما ذكرناها من احمليي
واملميت والضار والنافع وما أشبه ذلك ومن هاتني القدمني ظهر يف النبوة املبعوث وغري
املبعوث ويف املؤمنني املؤمن عن نظر وعن غري نظر فحكمهما سار يف العامل فقد بان لك
األمر فال ينهتك الستر كما حيكمك الشفع كذا حيكمك الوتر.
وأما معرفة احلجاب والرؤية ومها من أحكام القدمني وإن كان حكم الرؤية باقيا إال
أن متعلقها احلجاب فهي ترى احلجاب فما زال حكمها فما مث قاهر هلا وال مضاد إال أن
الرائي له عرض يف متعلق خاص إذا مل تتعلق رؤيته به هناك يظهر حكم احلجاب فالغرض هو
املقهور ال الرؤية فمن أراد أن يزول عنه حكم القهر فليصحب اهلل بال غرض وال تشوف بل
ينظر كل ما وقع يف العامل ويف نفسه جيعله كاملراد له فيلتذ به ويتلقاه بالقبول والبشر والرضي
فال يزال من هذه حاله مقيما يف النعيم الدائم ال يتصف بالذلة وال بأنه مقهور فتدركه اآلالم
لذلك وعزيز صاحب هذا املقام وما رأيت له ذائقا ألنه جيهل الطريق إليه فإن اإلنسان ال خيلو
نفسا واحدا عن طلب يقوم به ألمر ما وإذا كانت حقيقة اإلنسان ظهور الطلب فيه فليجعل
متعلق طلبه جمهوال غري معني إال من جهة واحدة وهو أن يكون متعلق طلبه ما حيدثه اهلل يف
العامل يف نفسه أو يف غريه فما وقعت عليه عينه أو تعلق به مسعه أو وجده يف نفسه أو عامله
به أحد فليكن ذلك عني مطلوبه اجملهول قد عينه له الوقوع فيكون قد ويف حقيقة كونه طالبا
وحتصل له اللذة بكل واقع منه أو فيه أو من غريه أو يف غريه فإن اقتضى ذلك الواقع التغيري له
تغري لطلب احلق منه التغري وهو طالب الواقع والتغري هو الواقع وليس مبقهور فيه بل هو ملتذ
يف تغيريه كما هو ملتذ يف املوت للتغري وما مث طريق إىل حتصيل هذا املقام إال ما ذكرناه فال
نقل كما قال من جهل األمر فطلب احملال فقال أريد أن ال أريد وإمنا الطلب الصحيح الذي
تعطيه حقيقة اإلنسان أن يقول أريد ما تريد.
وأما طريقتها يف العموم فسهل على أهل اهلل وذلك أن اإلنسان ال خيلو من حالة يكون
عليها ويقوم فيها عن إرادة منه وعن كره بأن يقام فيها من غري إرادة والبد أن حيكم لتلك
احلال حكم شرعي يتعلق هبا فيقف عند حكم الشرع فرييد ما أراده الشرع فيتصف باإلرادة
ملا أراد الشرع خاصة فال يبقى له غرض يف مراد معني وكذلك من قال إن العبد ينبغي أن
يكون مع اهلل بغري إرادة ال يصح وإمنا يصح لو قال إن العبد من يكون متعلق إرادته ما يريد
احلق به إذ ال خيلو عن إرادة فمن طلب رؤية احلق عن أمر احلق فهو عبد ممتثل أمر سيده ومن
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طلب رؤية احلق عن غري أمر احلق فالبد أن يتأمل إذا مل يقع له وجدان ملا تعلقت به إرادته
فهو اجلاين على نفسه فإن خالق األشياء واملرادات واحلوادث حيكم وال حيكم عليه فليكن
العبد معه على ما يريده فإنه جيوز هبذا الراحة املعجلة يف الدنيا وقد ورد يف األخبار اإلهلية" :يا
عبدي أريد وتريد وال يكون إال ما أريد" ،فهذا تنبيه على دواء إذا استعمله اإلنسان زال عنه
األمل الذي ذكرناه ولذلك ورد يف اإلهليات عن كعب األحبار أن اهلل تعاىل يقول يا ابن آدم
إن رضيت مبا قسمت لك أرحت قلبك وبدنك وهو موضع إرادة العبد وأنت حممود وإن مل
ترض مبا قسمت لك سلطت عليك الدنيا حىت تركض فيها ركض الوحش يف الربية مث وعزيت
وجاليل ال تنال منها إال ما قدرت لك وأنت مذموم وهذا أيضا دواء وأما قوله تعاىل:
ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱠ [االنسان ،]30:فهو عزاء أفاد علما ليثبت به العبد يف القيامة حكما
فهو تلقني حجة ورمحة من اهلل وفضل.
واعلم أنه كل ما ينال بسعاية فليس فيه امتنان والطلب سعاية والرؤية امتنان فال يصح
أن يطلب فإذا وقع ما وقع من الرؤية عن طلب فليست هي الرؤية على احلقيقة احلاصلة عن
الطلب فإن مطلوبة من املرئي أن يراه إمنا هو أن يراه على ما هو له وهو ال يتجلى له إال يف
صورة علمه به ألنه إن مل يكن كذلك أنكره فما جتلى له إال يف غري ما طلب فكانت الرؤية
إحسانا فإنه ما جاءه عني ما طلب وهو يتخيل أن ذلك عني ما طلب وليس هو فإذا وقع له
االلتذاذ مبا رآه وختيل أنه مطلوبة جتلى له بعد ذلك من غري طلب فكان ذلك التجلي أيضا
امتنانا إهليا أعطاه من العلم به ما مل يكن عنده وال خطر على باله فإذا فهمت ما ذكرته لك
علمت أن رؤية اهلل ال تكون بطلب وال تنال جزاء كما تنال النعم باجلنان وهذه مسألة ما يف
علمي أن أحدا نبه عليها من خلق اهلل إال اهلل مع أن رجال اهلل يعلموهنا وما نبهوا عليها
لتخيلهم إن هذه املسألة قريبة املأخذ سهلة املتناول أو وقوعها من احملال البد من أحد
احلكمني فإن اهلل ما سوى بني اخللق يف العلم به فالبد من التفاضل يف ذلك بني عباد اهلل.
فإن املعتزيل مينع الرؤية واألشعري جيوزها عقال ويثبتها شرعا يف مقتضى نظره
والفيلسوف ينفيها عقال إذ ال قدم له يف الشرع واالميان وأهل اهلل يثبتوهنا كشفا وذوقا ولو
كان قبل الكشف ما كان فإن الكشف يرده ملا أعطاه ما يبقيه على ما كان عليه إال إن كان
ممن يقول مبا جاء به أهل الكشف فإنه ال يتغري عليه احلال إال بقدر ما بني العلم ورؤية املعلوم
واعلم أن اهلل من حيث نفسه له أحدية األحد ومن حيث أمساؤه له أحدية الكثرة:
اااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااا
نَّماااااااااااااااااااااا
فاااااااااا ماااااااااا اااااااااا فاااااااااا أ اااااااااام
ااااااااااااااا ااااااااااااااا مااااااااااااااا
ااااااااااااااا
ااااااااا ااااااااا
ااااااااا ااااااااا ااااااااا ااااااااا

أ اااااااااااا
اااااااااااا اااااااااااا اااااااااااا
ااااااا
ااااااا مااااااا أ ااااااا
أ
فااااااا
َّ ااااااااااااااااام
ااااااااااااااااا أ ااااااااااااااااا
اااااااااا إل اااااااااا ماااااااااا أ اااااااااا
اااااااااا
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ااااااااااا مااااااااااا
اااااااااااف ااااااااااا
اااااااا أ اااااااا
اااااااا فاااااااا شاااااااا م
ن ااااااااااااا
نااااااااااااا ف ااااااااااااا
فااااااااااااا

اااااااااا ف اااااااااا ناااااااااا ماااااااااا
ف اااااااااا
ااااااااااااااااااااا مشااااااااااااااااااااا أ
ااااااااااااااااااااا
اااااااااااا اااااااااااا
ناااااااااااا اااااااااااا اااااااااااا

وهذا هو السبب املوجب لطلب جتليه تعاىل يف الصور املختلفة وحتوله فيها الختالف
املعتقدات يف العامل إىل هذه الكثرة فكان أصل اختالف املعتقدات يف العامل هذه الكثرة يف
العني الواحدة وهلذا وقع اإلنكار من أهل املوقف عند ظهوره وقوله ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱠ [النازعات،]24:
فلو جتلى هلم يف الصورة اليت أخذ عليهم امليثاق فيها ما أنكره أحد فبعد وقوع اإلنكار حتول
هلم يف الصورة اليت أخذ عليهم فيها امليثاق فأقروا به ألهنم عرفوه وهلم إدالل إقرارهم وأما
جتليه تعاىل يف الكثيب للرؤية فهنالك يتجلى يف صور االعتقادات الختالفهم يف ذلك يف
مراتبهم ومل خيتلف يف أخذ امليثاق فذلك هو التجلي العامل للكثرة وجتلى الكثيب هو التجلي
العام يف الكثرة والتجلي الذي يكون من اهلل لعبده وهو يف ملكه هو التجلي اخلاص الواحد
للواحد فرؤيتنا إياه يف يوم املواقف يف القيامة خيالف رؤيتنا إياه يف أخذ امليثاق وخيالف رؤيتنا
إياه يف الكثيب وخيالف رؤيتنا إياه وحنن يف ملكنا ويف قصورنا وأهلينا فمنه كان اخلالف
الذي حكم علينا به يف القرآن العزيز يف قوله تعاىل ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ [هود ،]118:وقوله
ﱡﭐﱍﱎ ﱏﱐﱠ[هود ،]119:فهم الذين عرفوه يف االختالف فلم ينكروه فهم الذين أطلعهم
اهلل على أحدية الكثرة وهؤالء هم أهل اهلل وخاصته فقد خالف املرحومون هبذا األمر الذي
اخت صهم اهلل به من سواهم من الطوائف فدخلوا هبذا النعت يف حكم قوله ﱡﭐ ﱉ ﱊ
ﱋﱠ[هود ،]118:ألهنم خالفوا أولئك وخالفهم أولئك فما أعطانا االستثناء إال ما ذكرناه
فكان سبحانه أول مسألة خالف ظهر يف العامل ألن كل موجود يف العامل أول ما ينظر يف
سبب وجوده ألنه يعلم يف نفسه أنه مل يكن مث كان حبدوثه لنفسه واختلفت فطرهم يف ذلك
فاختلفوا يف السبب املوجب لظهورهم ما هو فلذلك كان احلق أول مسألة خالف يف العامل.
وملا كان أصل اخلالف يف العامل يف املعتقدات وكان السبب أيضا وجود كل شيء من
العامل على مزاج ال يكون للشيء اآلخر هلذا كان مال اجلميع إىل الرمحة ألنه خلقهم
وأظهرهم يف العماء وهو نفس الرمحن فهم كاحلروف يف نفس املتكلم يف املخارج وهي
خمتلفة كذلك اختلف العامل يف املزاج واالعتقاد مع أحديته أنه عامل حمدث أال تراه قد تسمى
باملدبر املفصل فقال عز وجل ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ[الرعد ،]2:وكل ما ذكرناه آنفا هو
تفصيل اآليات فيه وفينا وداللة عليه وعلينا وكذلك حنن أدلة عليه وعلينا فإن أعظم الدالالت
وأوضحها داللة الشيء على نفسه والتدبر من اهلل عني التفكر يف املفكرين منافيا لتدبر متيز
العامل بعضه من بعض ومن اهلل وبالتفكر عرف العامل ذلك ودليله الذي فكر فيه هو عني ما
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شاهده من نفسه ومن غريه
[فصلت ،]53:أن ذلك املرئي هو احلق:

ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ

ااااااا
فااااااااا ر

م ااااااا
ااااااااا

فااااااا
ااااااااااا

ااااااا
ااااااا فااااااا
ااااااااا م ااااااااا
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م ااااااا م ااااااا
ااااااااااا ق ااااااااااا

ااااااا ن ااااااا
شااااااااااا

يف معرفة منزل التضاهي اخليايل وعامل احلقائق واالمتزاج وهو
من احلضرة احملمدية
ف ااااااااااا ااااااااااا أ أنااااااااااا م نااااااااااا
ااااااا
ااااااا شااااااا م ااااااا
ف ااااااا
فماااااا ناااااا اااااا اااااا اااااا ف أ اااااا
ماااااااااااا
اااااااااااا رااااااااااااف أ اااااااااااا

اااا

اااا
اااا ي ماااا فاااا
اااا
اااااااا أ اااااااا اااااااا ي فاااااااا شاااااااا
اااااااااااا
اااااااااااا
أ ناااااااااااا مناااااااااااا
اااااااااا
م اااااااااا ر اااااااااا
ماااااااااا

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

ااااااااااااااا أنااااااااااااااا

ااااااااااااااااااا

ااااااااااااااا

ااااااااااااااااااا

ااااااااااااااااااا

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

ااااااااا
فااااااااا ن ااااااااا فااااااااا
فااااااااااا
ااااااااااا فااااااااااا

اااااااا ف اااااااا
ر اااااااا اااااااا
ااااااااااااا ااااااااااااا
ف ااااااااااااا ف

نااااااااا
نااااااااااا

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

97

احلالتني مع اهلل فإن املقام اإلهلي هذه صورته فإنه لعباده بالصورتني فنزه نفسه وشبه فاملؤمن
الكامل هبذه املثابة وهذا عني الكمال فاحذر من الزيادة على ما ذكرته لك وكن متخلقا
بأخالق اهلل وقد قال تعاىل لنبيه  ممتنا عليه ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱠ[ال عمران،]159:
واللني خفض اجلناح واملداراة والسياسة.
أال ترى إىل احلق تعاىل يرزق الكافر على كفره وميهل له يف املؤاخذة عليه وقال عز
وجل ملوسى وهارون يف حق فرعون ﱡﭐﲘﲙﲚﲛ ﱠ[طه ،]44:وهذه عني املداراة فإنه يتخيل
يف ذلك إنك معه ومن هذا املقام ملا ذقته واحتدت به اتفق يل أين صحبت امللوك والسالطني
وما قضيت ألحد من خلق اهلل عند واحد منهم حاجة إال من هذا املقام وما زدين أحد من
امللوك يف حاجة التمستها منه ألحد من خلق اهلل وذلك أين كنت إذا أردت أن أقضي عنده
حاجة أحد أبسط له بساطا استدرجه فيه حىت يكون امللك هو الذي يسأل ويطلب قضاء
تلك احلاجة مسارعا على الفور بطيب نفس وحرص ملا يرى له فيها من املنفعة فكنت أقضي
للسلطان حاجة بأن أقبل منه قضاء حاجة ذلك اإلنسان ولقد كلمت امللك الظاهر بأمر اهلل
صاحب حلب يف حوائج كثرية فقضى يل يف يوم واحد مائة حاجة ومثان عشرة حاجة للناس
ولو كان عندي يف ذلك اليوم أكثر من هذا قضاء طيب النفس راغبا وإذا حصل لإلنسان
هذه القوة انتفع به الناس عند امللوك فما يف العامل أمر مذموم على اإلطالق وال حممود على
اإلطالق فإن الوجوه وقرائن األحوال تقيده فإن األصل التقييد ال اإلطالق فإن الوجود مقيد
بالضرورة ولذلك يدل الدليل على إن كل ما دخل يف الوجود فإنه متناه فاإلطالق الصحيح
إمنا يرجع ملن يف قوته إن يتقيد بكل صورة وال يطرأ عليه ضرر من ذلك التقييد وليس هذا إال
ملن حتقق باملداراة وهو اإلمعة واهلل عز وجل يقول ﱡﭐﱞﱟﱠﱡﱢﱠ[احلديد.]4:
فهي أشرف احلاالت ملن عرف ميزاهنا وحتقق هبا وهو واحد وأين ذلك الواحد:
اااااااااااااااا م اااااااااااااااا ق
اااااااااااااااا
ااااااااااااااااا ق
شااااااااااااااااا
مااااااااااااااااا
اااااااااااا ق
ف اااااااااااا
ف ناااااااااااا اااااااااااا
ااااااااااا ق
مااااااااااا
مااااااااااا نااااااااااا
فاااااااااا ق
اااااااااا
ف اااااااااا ناااااااااا

ن ااااااااااااااااا ق ااااااااااااااااا ن ااااااااااااااااا ق
أ
ااااااااا ف
ف ااااااااا ف ااااااااا ااااااااا ااااااااا
ماااااااااااا ناااااااااااا م ماااااااااااا شاااااااااااا
مااااااا ااااااا ي ااااااا ااااااا ف نااااااا
ااااااا
ماااااااااااا اااااااااااا م ماااااااااااا
ف اااااااااااا

فتدبر القرآن من كونه فرقانا وقرآنا فللقرآن موطن وللفرقان موطن فقم يف كل موطن
باستحقاقه حتمدك املواطن واملواطن شهداء عدل عند اهلل فإهنا ال تشهد إال بصدق وقد
نصحتك فاعمل واهلل املوفق.
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قلنا :ويف هذا املنزل من العلوم علم دقيق خفي ال يشعر به خلفائه مع ظهوره فإن
العلماء باهلل قد علموا مشول الرمحة واملؤمنون قد علموا اتساعها مث يروهنا مع الشمول
واالتساع ما هلا صورة يف بعض املواطن ومع كوهنا ما هلا صورة ظاهرة يف بعض املواطن فإن
احلكم هلا يف ذلك املوطن الذي ما هلا فيه صورة وال يكون هلا حكم إال بوجودها ولكن هو
خفي لبطوهنا جلي لظهور حكمها وأكثر ما يظهر ذلك يف صنعة الطب وإقامة احلدود فاهلل
يقول يف إقامة احلدود يف حد الزاين والزانية ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ[النور ،]4:فهذا عني
انتزاع الرمحة هبم وإقامة احلدود من حكم الرمحة وما هلا عني ظاهرة وكالطب إذا قطع
الطبيب رجل صاحب األكلة فإن رمحه يف هذا املوطن ومل بقطع رجله هلك فحكم الرمحة
حكم بقطع رجله وال عني هلا فللرمحة موطن تظهر فيه بصورهتا وهلا موطن تظهر فيه حبكمها
فيتخيل أهنا قد انتزعت من ذلك احملل وليس كذلك ويف األحكام الشرعية يف هذه املسألة
خفاء إال ملن نور اهلل بصريته فإن القاتل ظلما قد نزع اهلل الرمحة من قلبه يف حق املقتول وهو
حتت حكم الرمحة يف قتله ظلما وبقي حكمها يف القاتل فأما إن يقاد منه وإما أن ميوت
فيكون يف املشيئة وإن كان القائل كافرا فأما إن يسلم فتظهر فيه الرمحة بصورهتا وحيثما
كانت الرمحة بالصورة كانت باحلكم وقد تكون باحلكم وال تكون بالصورة.
وفيه علم غريب وهو علم تقييد احلق بانتزاح الكون عنه مع كونه يف قبضته وحتت
سلطانه وملكه وفيه علم السياسة يف الدعوة إىل اهلل فإن صورهتا من الداعي ختتلف باختالف
صورة املدعو فثم دعاء بصفة غلظة وقهر ومث دعاء بصفة لني وعطف وفيه علم عموم العهد
اإلهلي الذي أخذه على بين آدم وفيه علم اجلوالن يف امللكوت حسا وخياال وعقال بثلث
النشأة اإلهلية فإن النشأة اإلنسانية ملا أنشئت ممتزجة من األخالط أشبهت السنة يف فصوهلا
وليس كمال الزمان إال بفصول السنة مث يعود الدور فاإلنسان من حيث أخالطه سنة فهو
عني الدهر الذي هو الزمان فله جوالن يف امللكوت بأحد ثالثة أمور أو بكلها أو ببعضها فأما
أن جيول حبسه وهو الكشف وإما أن جيول بعقله وهو حال فكره وتفكره وإما أن جيول خبياله
والسنة اثنا عشر شهرا فلكل حقيقة من هذه النشأة املشبهة بالسنة ثلث السنة فلها التثليث يف
التربيع وهلا التربيع يف التثليث فأما تثليثها يف التربيع فهو ما ذكرناه من تقسيمها على ثالثة من
حس وخيال وعقل يف تربيع أخالطها وأما تربيعها يف التثليث فإن حكم األخالط بكماهلا يف
كل قسم من األقسام الثالثة وهي أربعة فلتربيعها حكم يف احلس وحكم يف اخليال وحكم يف
العقل وال يشعر بذلك إال أهل احلضور الناظرون اآليات يف أنفسهم.
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يف معرفة منزل جيمع بني األولياء واألعداء من احلضرة احلكمية
ومقارعة عامل الغيب بعضهم مع بعض وهذا املنزل يتضمن
ألف مقام حممدي
اااااام
فمااااا اااااا اااااا من اااااا ف اااااا
ماااااا
فاااااا ن اااااا فاااااا ر اااااا اااااا
ماااااا ن اااااا اااااا ي اااااام
اااااا
ااااا م
أ ااااا نااااا
نااااا
أ ااااا
اااااا م
اااااا
فماااااا اااااا فاااااا شاااااا
ماااااااااااا
ناااااااااااا مناااااااااااا
اااااااااااا

ااااااااااا
ااااااااااا
م ااااااااااا ن نااااااااااا
اااااااا اااااااا ن
من اااااااا ف اااااااا ف اااااااا
م ااااااا
مااااااا م ااااااا ف ااااااا من ااااااا
ف ااااااااااااا ااااااااااااان م ااااااااااااا من ااااااااااااا
اااااا ماااااا م فاااااا
ماااااا اااااا اااااا
م ااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا مااااااااااا

اعلم أن اهلل تعاىل قد أبان لعباده يف هذا املنزل أن له فيه حظا وافرا من حظوظ عباده
ومن أجل هذا قال رسول اهلل ":حق اهلل أحق بالقضاء" ،يعين من حق املخلوق وقال يف
القرآن العزيز ﱡﭐﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱠ[النساء ،]11:فقدم الوصية على الدين والوصية حق
اهلل ألنه الذي أوجبها علينا حني أوجبها املوصي يف املال الذي له فيه تصرف ،والفقهاء
يقدمون الدين على الوصية خالفا ملا ورد به حكم اهلل إال بعض أهل الظاهر فإهنم يقدمون
الوصية على الدين وبه أقول وجعل اهلل احلظ الذي له يف الصالة على النصف وهو دون هذا
احلظ اآلخر فقال" :قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني نصفها يل ونصفها لعبدي
ولعبدي ما سأل" ،فساوى سبحانه يف هذه القسمة بني اهلل وبني عبده إذا صلى وقال يف حظه
يف املغنم إن له اخلمس وحده من املغنم وما بقي وهو أربعة أمخاس تقسم على مخسة فلكل
صنف من احلظ دون ما هلل فحظ اهلل يف هذا املقسوم أكثر من حظه يف الصالة بالنسبة إىل
هذا احلال بينه وبني عبيده وإال فحظ النصف أعظم من حظ اخلمس فقسم الصالة أكثر من
قسم املغنم وبالنظر يف عني املوطن والقسمة اخلاصة فحظه يف املغنم بالنظر إىل ما بقي من
األصناف املقسوم عليهم أعظم فأنزل احلق نفسه من عباده منزلة أنفسهم وعاملهم مبا
يتعاملون به ويف موطن آخر يقول ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[الشورى ،]11:فنفى املماثلة ويف موضع
آخر يقول املترجم عنه إن اهلل خلق آدم على صورته ،مث إنه جعل اإلنسان حمل ظهور األمساء
فيه وأطلقها عليه فللعبد التسمية بكل اسم تسمى به احلق وإن اختلفت النسب فمعقولية
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مدلول االسم واحدة ال تتغري ،مث إنه جعل بعضهم خليفة عنه يف أرضه وجعل له احلكم يف
خلقه وشرع له ما حيكم به وأعطاه األحدية فشرع إنه من نازعه يف رتبته قتل املنازع فقال
رسول اهلل " :إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما" ،وجعل بيده التصرف يف بيت املال
وصرف له النظر عموما وأمرنا بالطاعة له سواء جار علينا أو عدل فينا فقال تعاىل ﱡﭐﳄﳅ
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱠ [النساء ،]59:وهم اخللفاء ومن استخلفه اإلمام من
النواب فإن اهلل قد جعل له أن يستخلف كما استخلفه اهلل فبأيديهم العطاء واملنع والعقوبة
والعفو كل ذلك على امليزان املشروع فلهم التولية والعزل كما أن احلق بيده امليزان خيفض
القسط ويرفعه وذلك امليزان هو الذي أنزله إىل األرض بقوله ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱠ [الرمحن ،]7:مث
قال إنه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار كذلك اخلليفة نرفع
إليه أعمال الرعية يرفعها إليه عماله وجباته فيقبل منها ما شاء ويرد منها ما شاء فكل ما
ذكره احلق لنفسه من التصرف يف خلقه ومل يعينه جعل لإلمام أن يتصرف به يف عباده مث إن
اهلل جعل له أعداء ينازعونه يف ألوهيته كفرعون وأمثاله ،كذلك جعل اهلل للخلفاء منازعني يف
رتبتهم وجعل له أن يقاتلهم ويقتلهم إذا ظفر مبن ظفر منهم ،كما يفعل سبحانه مع املشركني
ومدة إقامتهم كمدة إمهال اهلل إياهم ،وأخذ اخلليفة وظفره هبم كزمان املوت هلؤالء حىت لو
قابلت النسختني ما اختلفتا يف حرف واحد يف احلكم وكما إن احلق حيكم بسابق علمه يف
خلقه حيكم اخلليفة بغلبة ظنه ألن اخلليفة ليست له مرتبة العلم بكل ما جيري يف ملكه وال
يعلم احملق من املبطل وإمنا هو حبسب ما تقوله البينة كما يفعله اهلل مع خلقه مع علمه يقيم
على خلقه يوم القيامة الشهود فال يعاقبهم إال بعد إقامة البينة عليهم مع علمه وهبذا قال من
قال إنه ليس للحاكم أن حيكم بعلمه أما يف العامل فللتهمة مبا له من الغرض وأما يف جانب
احلق فإلقامة احلجة على احملكوم عليه حىت ال يأخذه يف اآلخرة إال مبا شرع له من احلكم به
يف الدنيا على لسان رسوله  وهلذا يقول الرسول لربه عن أمر ربه ﱡﭐ ﲵ ﲶ
ﲷﲸﱠ[األنبياء ،]112:يعين باحلق الذي بعثتين به وشرعت يل أن أحكم به فيهم فإذا علمت
إن احلق أنزل نفسه يف خلقه منزلتهم وجعل جماله األمت يف اخلليفة اإلمام مث قال" :كلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته" ،فعمت اإلمامة مجيع اخللق فحصل لكل شخص منهم مرتبة
اإلمامة فله من احلق هذا القدر ويتصرف بقدر ما ملكه اهلل من التصرف فيه فما مث إنسان إال
وهو على صورة احلق غري أنه يف اإلمام األكرب جماله أظهر وأمره أعظم وطاعته أبلغ.
واعلم أن اهلل تعاىل ملا شرع لعباده ما شرع قسم ما شرعه إىل فرض أوجبه على
املكلفني من عباده وهو على قسمني فرض أوجبه عليهم ابتداء من عنده كالصالة والزكاة
والصيا م واحلج والطهارة وما أشبه ذلك مما أوجبه عليهم من عند نفسه وفرض آخر أوجبوه
على أنفسهم ومل يكن ذلك فأوجبه اهلل عليهم ليؤجروا عليه أجر الواجب اإلهلي وليتحقق اهلل
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عندنا إن اإلنسان على صورته فإن اهلل أوجب على نفسه نصر املؤمنني والرمحة وأمثال ذلك
هذا يف حق العلماء باهلل ويف حق قوم أوجبه عليهم عقوبة هلم حني أوجبوه على أنفسهم
كالنذر وزامحوا الربوبية يف اإلجياب على نفسه فأوجبه عليهم ليعرفهم أهنم ليس هلم أن
يوجبوا على أنفسهم فيعرفون بذلك مقدارهم فاحلق تعاىل لو مل يفعل ما أوجب على نفسه
فعله ملا تعلق به ذم وال لوم يف ذلك ألن رتبته تقتضي بأنه الفعال ملا يريد وهلذا ما يتعلق
بإجيابه على نفسه حد الواجب والعبد ملا أوجب اهلل عليه ما أوجبه على نفسه تعلق به إذا مل
يقم بصورة ما أوجبه على نفسه حد الواجب كالواجب األصلي إذا مل يقم به يعاقب فأجره
عظيم والعقوبة عليه عظيمة فيمن مل يقم به فجزاؤه عظيم يف الواجبني معا مث ما جاء من
األفعال زائدا على صور الواجبات مسي ذلك نافلة أي زائدا على الواجب فإن مل يكن لذلك
الزائد عني صورة يف الفرائض مل يكن نافلة وكان ذلك عمال مستقال له مرتبة يف األجر
ليست للنوافل مث مزج النشأة كما مزج نشأة املكلف فجعل يف نشأة الفرائض سننا وهي
زوائد على الفرائض وجعل يف النوافل اليت تطوع العبد هبا من نفسه من غري وجوب الفرائض
يف نشأة النوافل وهلذا إذا مل جييء بالفرائض يوم القيامة تامة يقول اهلل" :كملوا لعبدي فريضة
من تطوعه" ،فما نقص من الفرض الواجب كمل من الفرض الذي يف النوافل وما نقص من
سنن الفرض الواجب كمل من سنن النوافل أحلق كل شيء مبثله.
تفسري الغاية

والغاية حدها الذي يغنيه عن إضافة العمل إليه فإن الصيب قبل البلوغ حركته وأفعاله
إليه فإذا بلغ رجع حكم األفعال منه إىل اهلل بعد ما كانت إليه والنيب  يقول" :ال يتم بعد
حلم" ،فكل ما حصل له قبل البلوغ فهو حقه الذي له من نفسه إذ عينه هلل له والذي
للمساكني فهو احلظ الذي حصل هلم بالعجز وعدم القدرة وسلب القوة فإن اهلل هو
ﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ[الذاريات ،]58:والذي البن السبيل فهو احلظ الذي له من حيث إنه ابن
للطريق إىل اهلل فإن النيب  يقول" :إن للدنيا أبناء ولآلخرة أبناء فكونوا من أبناء اآلخرة
وهم أبناء السبيل وال تكونوا من أبناء الدنيا" ،فأما صورة اإلخالص يف العمل فهو إن تقف
كشفا على إن لعامل لذلك العمل هو اهلل كما هو يف نفس األمر أي عمل كان ذلك العمل
مذموما أو حممود أو ما كان فذلك هو حكم اهلل تعاىل فيه ما هو عني العمل وضح يف اخلرب
أن اهلل تعاىل يقول" :من عمل عمال أشرك فيه غريي فإنا منه بريء وهو للذي أشرك" ،فنكر
العمل وما خص عمال من عمل والضمري يف فيه يعود على العمل والضمري يف منه يعود على
الغري الذي هو الشريك وضمري هو يعود على املشرك فإن اهلل ال يتربأ من العمل فإنه العامل
بال شك وإمنا يتربأ من الشريك ألنه عدم واهلل وجود فاهلل برأ من العدم فإنه ال يلحقه عدم
وال يتصف به فإنه واجب الوجود لذاته فالرباءة صحيحة وكذلك يف قوله ﱡﭐﱁﱂﱃﱄ
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ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ[التوبة ،]1:فهو أيضا تربأ من الشريك ألن الشريك ليس مث فهو
عدم ألنه قال ﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱠ فهو أيضا تربأ من الشريك فإخالص العمل هلل هو نصيب اهلل
من العمل ألن الصورة الظاهرة يف العمل إمنا هي يف الشخص الذي أظهر اهلل فيه عمله فيلتبس
األمر للصورة الظاهرة والصورة الظاهرة ال نشك أن العمل بالشهود ظاهر منها فهي إضافة
صحيحة فلهذا نقول إنه عني كل شيء من امسه الظاهر وهنا دليل خفي وذلك أن البصر ال
يقع إال على آلة وهي مصرفة ألمر آخر ال يقع احلس الظاهر عليه بدليل املوت ووجود اآللة
وسلب العمل فأذن آللة ما هي العامل واحلس ما أدرك إال اآللة فكما علم احلاكم أن وراء
احملسوس أمرا هو العامل هبذه اآللة واملصرف هلا املعرب عنه عند علماء النظر العقلي بالنفس
العاقلة الناطقة واحليوانية فقد انتقلوا إىل معىن ليس هو من مدركات احلس فكذلك إدراك
أهل الكشف والشهود يف اجلمع والوجود يف النفس الناطقة ما أدرك أهل النظر يف اآللة
احملسوسة سواء فعرفوا ن وراء النفس الناطقة هو العامل وهو مسمى اهلل والنفس يف هذا
العمل كاآللة احملسوسة سواء عند أهل اهلل وعند أهل النظر العقلي ومىت مل يدرك هذا اإلدراك
فال يتصف عندنا بأنه أخلص يف عمله مجلة واحدة مع ثبوت آلالت وتصرفها لظهور صورة
العمل من العامل فالعامل كله آالت احلق فيما يصدر عنه من األفعال لقوم يعلمون وقال
رسول اهلل  فيما صح عنه" :أتدرون ما حق اهلل على العباد ،قالوا اهلل ورسوله أعلم ،قال:
فإن حق اهلل على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا ،مث قال :أتدرون ما حقهم عليه إذا
فعلوا ذلك أن يدخلهم اجلنة ،فنكر  بقوله "شيئا" ليدخل فيه مجيع األشياء وهو قوله تعاىل
ﱡﭐ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﱠ [الكهف ،]110:فنكر أحد فدخل
حتته كل شيء له أحدية وما مث شيء إال وله أحدية وذكر لقاء اهلل ليدل على حالة الرضي من
غري احتمال كما ذكره رسول اهلل  وذلك يف اجلنة فإهنا دار الرضوان.
فما كل من لقي اهلل سعيد فاملواطن هلا احلكم يف ذلك مبا جعل اهلل فيها وكذلك قوله
ﲾ ﱠ [احلج ،]37:فجعل الذي يصيبه منا
ﲿ
تعاىل ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
التقوى فقد أعلم احلق عباده بنصيبه مما هم عليه وفيه يف كل شيء وعهد إىل عباده ذلك
فقال ﱡﭐﱧﱨ ﱩﱪﱠ[البقرة ،]40:فحظه منكم أن تفوا له تعاىل مبا عاهدكم عليه وهو
قوله  يف الصلوات اخلمس" :فمن أتى هبن مل يضيع من حقهن شيئا كان له عند اهلل عهدا
أن يدخله اجلنة" ،والصالة مناجاة اهلل على القسمة اليت شرع بينه تعاىل وبني عباده فمن
أعطاه قسمه ومنها وأخذ منها قسمه فقد أعطاه حقه ونصيبه فإذا كان اهلل تعاىل مع اتصافه
بالغىن عن العاملني قد جعل له فيما يكون للعامل ويفتقر إليه نصيبا يأخذه وقسما عينه فما
ظنك مبن أصله الفقر واملسكنة يف ظهور عينه ال يف عينه ووجوده وما هو فيه وإمنا قلنا ال يف
عينه ألن أعياهنا ال نفسها ما هي جبعل جاعل وإمنا األحوال اليت تتصرف عليها من وجود
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وعدم وغري ذلك فيها يقع الفقر إىل من يظهر حكمها يف هذه العني فاعلم ذلك فمن طلب
حقه واستقصاه فال يالم ولكن ملا شرع لنا يف بعض احلقوق إنا إذا تركناها كان أعظم لنا
وجعل ذلك من مكارم األخالق وناط به ما يف ذلك من األجر منه تعاىل وهو قوله عز وجل
ﲦﱠ[الشورى ،]40:ومن طلب حقه وهو قوله تعاىل ﱡﭐﲭﲮ ﲯﲰ
ﱡﭐﲡﲢ ﲣﲤﲥ ﲧ
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ[الشورى ،]41:كان له ذلك فكذلك يفعل مع عباده فيما ضيعوه من
حقه وحقوقه يعفو ويصفح ويصلح فيكون املال إىل رمحة اهلل يف الدارين فتعمهم الرمحة حيث
كانوا ولكن ال يستوون فيها قال تعاىل ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ
ﲼﲾ ﲿﳀﱠ[اجلاثية ،]21:كما مل يسو تعاىل بني الذين
ﲽ
ﲸﲹ ﲺ ﲻ
يعلمون والذين ال يعلمون فالكامل من العباد من مل يترك هلل عليه وال عنده حقا إال وفاه إياه
يف كل شيء له فيه نصيب أعطاه نصيبه على حد ما شرع له فإذا وفاه رد عليه مجيع ما ذكر
أنه له بالشرع فإذا ويف اهلل له بعهده فيأخذه منه امتناع وابتداء فضل ال جزاء وال يكون هذا
إال من العلماء باهلل الذين يعلمون األمر على ما هو عليه وهم أفراد من اخللق ال يعلمهم إال
هو فقد نبهتك على أكمل الطرق يف نيل السعادة اليت ما فوقها سعادة ومع هذا يا حي وبعده
فاألمر عظيم واخلطب جسيم واإلشكال فيه أعظم وهلذا جعل أهل اهلل الغاية يف احلرية وهو
العجز وهذا القدر كاف يف العلم بأن اهلل حقا ونصيبا عند عباده يطلبه منهم حبكم
االستحقاق ويطلب منهم أيضا حقوق الغري حبكم الوكالة كما قال ﱡﭐﲥ
ﲦﱠ[التوبة ،]104:حبكم الوكالة فريبيها ويثمرها فهو وكيل يف حق قوم تربعا من نفسه
رمحة هبم وإن مل يوكلوه ويف حق قوم وكيل جبعلهم كما أمرهم أن يتخذوه وكيال وإال
فليس للعبد من اجلرأة أن يوكل سيده فلما تربع بذلك لعباده ونزل إليهم عن كربيائه بلطفه
اخلفي اختذوه وكيال وأورثهم هذا النزول إدالال.
وأما حديث" :ما يقبل اهلل من صالة عبده إال ما عقل" ،يريد أنه يعضد أداء حق اهلل
تعاىل فيما تعني عليه وجعل أكثره النصف وهو احلد الذي عينه له من صالة عبده وأقله
العاشر فقال عشرها تسعها مثنها سبعها سدسها مخسها ربعها ثلثها نصفها وما ذكر النصف
إال يف الفاحتة فعلمنا املعىن فعممناه يف مجيع أفعال الصالة وأقواهلا بل يف مجيع ما كلفنا من
األعمال به فأما ما عينه فهو ما احنصرت فيه الفاحتة وهي تسعة أقسام:
القسم األول ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱠ الثاين ﱡﭐﱆﱇﱈﱉﱠ الثالث
ﱌ ﱠ الرابع ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ اخلامس ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱠ السادس ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱠ
السابع ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ الثامن ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ التاسع ﱡﭐ ﱟ ﱠ
ﱡ ﱢﱣ ﱠ [الفاحتة] ،فاخلاسر الساهي عن صالته من مل حيضر مع اهلل يف قسم واحد
من هذه األقسام اليت ذكرناها يف الفاحتة وهي اليت ذكر اهلل يف القبول من العشر إىل النصف
ﱡﭐﱋ
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فمن رأى أن بِسمِ اهلل الرَّحمنِ الرَّحِيمِ آية منها وال يفصلها عنها فالقسمة على ما ذكرناه يف
الفاحتة فإن حكم اهلل يف األشياء حكم اجملتهد فهو معه يف اجتهاده ومن أداه اجتهاده إىل
الفصل ففصل البسملة عن الفاحتة وإن البسملة ليست آية منها جعل اهلل له اجلزء التاسع وال
َّالنيَ والبسملة أحق وأوىل فإهنا من القرآن بال شك عند العلماء باهلل وتكرارها يف السور
الض ِّ
مثل تكرار ما يكرر يف القرآن من سائر الكلمات وما زاد على التسعة فعقله يف التالوة
حروف الكلمة فقد يعقل املصلي حرفا من حروف الكلمة مث يغفل عن الباقي فهذا معىن قوله
 العام إنه ال يقبل إال ما عقل منها فالعاقل من أتى هبا كاملة ليقبلها اهلل كاملة ومن انتقص
منها شيئا يف صالته جربت له من قراءته الفاحتة يف نوافله من الصالة فليكثر من النوافل فإن مل
تف قراءهتا يف النوافل مبا نقصه من قراءة الفاحتة يف الفريضة أكملت له من تالوته حبضور يف
غري الصالة املعينة وإن كان يف مجيع أفعاله يف صالة فإنه قد يكون من ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
ﲁ ﱠ[املعارج ،]23:وهم الذاكرون اهلل يف كل أحياهنم فهم يناجونه يف مجيع األحوال كلها
فحظ اهلل من مجيع ما كلف عباده به ما فرض عليهم ونصيب العباد من اهلل ما أوجبه احلق
هلم على نفسه والنافلة للنافلة يف كل ذلك.
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يف معرفة منزل األمة البهيمة واإلحصار والثالثة األسرار
العلوية وتقدم املتأخر وتأخر املتقدم من احلضرة اإلهلية
اااااااااا
ااااااااااا
ف ماااااااااا
شاااااااااا

اااااااااااااااا
ن اااااااااااااااا م اااااااااااااااا
ااااااااااااا م
ااااااااااااا
ف ااااااااااااا
م ااااااااااا
ااااااااااا منااااااااااا
مااااااااااا
ف اااااااااااااا ماااااااااااااا اااااااااااااا ماااااااااااااا

اااااااااا م اااااااااام
اااااااااا ف
ااااااااااا ن ااااااااااا
ااااااااااا
اااااااااا
اااااااااا ماااااااااا اااااااااا
اااااااااا ف اااااااااا
اااااااااا

اعلم أيدنا اهلل وإياك أن البهائم أمم من مجلة األمم هلم تسبيحات ختص كل جنس
وصالة مثل ما لغريها من املخلوقات فتسبيحهم ما يعلمونه من تنزيه خالقهم فلهم نصيب يف
ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[الشورى ،]11:وأما صالهتم فلهم مع احلق مناجاة خاصة قال تعاىل ﱡﭐ ﲫ
ﲬ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ [النور ،]41:وقال ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
ﲭ
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ[النحل ،]69-68:وهي ما شرع اهلل هلا
من السبل أن تسلكها ذلال فكل شيء من املخلوقات له كالم خيصه يعلمه اهلل ويسمعه من
فتح اهلل مسعه إلدراكه ومجيع ما يظهر من احليوان من احلركات والصنائع اليت ال تظهر إال من
ذي عقل وفكر وروية وما يرى يف ذلك من األوزان تدل على إن هلم علماء يف أنفسهم
بذلك كله مث يرون منهم أمورا تدل على أهنم ما هلم ما لإلنسان من التدبري العام فتعارضت
عند الناظرين يف أمرهم األمور فأنبهم أمرهم عليهم ورمبا مسوا لذلك هبائم من إهبام األمر إال
عندنا فإنه أوضح من كل واضح وما أتى علي من أتى عليه إال من عدم الكشف لذلك فال
يعرفون من املخلوقات إال قدر ما يشاهدونه منهم وكذلك من أحلقهم بدرجة املعارف والعلم
باهلل ومبا أهلهم اهلل له ما أحلقهم بذلك إال من كون اهلل كشف له عن أمرهم وأحواهلم أو
مؤمن صادق االميان قد بلغه عن اهلل يف كتاب أو سنة أمرهم.
مر بعض أهل اهلل على رجل راكب على محار وهو يضرب رأس احلمار حىت يسرع
يف املشي فقال له الرجل :مل تضرب على رأس احلمار؟ فقال له احلمار :دعه فإنه على رأسه
يضرب ،فهذا محار قد علم ما تؤول إليه األمور بالفطرة ال بالفكرة .فانظر يا حمجوب أين
مرتبتك من مرتبة البهائم؟ البهائم تعرفك وتعرف ما يؤول إليك وتعرف ما خلقت له وأنت
جهلت هذا كله.
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ومع هذا فالبهائم يف احلرية يف اهلل وهم مفطورون عليها إقامتها املقام الذي يصل إليه
أهل النظر الصحيح يف اهلل وأهل التجلي ولذلك قال اهلل فيمن مل يعرف اهلل ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌﱠ يعين يف الضالل الذي هو احلرية مث قال ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ[الفرقان ،]44:والسبيل
الطريق فزاد وإضالال أي حرية يف الطريق اليت يطلبوهنا للوصول إىل معرفة رهبم من طريق
أفكارهم فهذه حرية زائدة على احلرية يف اهلل.
واعلم أن البهائم وإن كانت مسخرة مذللة من اهلل لإلنسان فال تغفل عن كونك
مسخرا هلا مبا تقوم به من النظر يف مصاحلها يف سقيها وعلفها وما يصلح هلا من تنظيف
أماكنها ومباشرة القاذورات واألزبال من أجلها ووقايتها من احلر والربد املؤذيات هلا فهذا
وأمثاله من كون احلق سخرك هلا وجعل يف نفسك احلاجة إليها فإهنا اليت حتمل أثقالك إىل
بلد مل تكن تبلغه إال بنصف ذاتك وهو شق األنفس أي ما كنت تصل إليه إال بالوهم
والتخيل ال باحلس إال بوساطة هذه املراكب فال فضل لك عليها بالتسخري فإن اهلل أحوجك
إليها أكثر مما أحوجها إليك أال ترى إىل غضب رسول اهلل  حني سئل عن ضالة اإلبل
كيف قال" :ما لك وهلا معها حذاؤها وسقاؤها ترد املاء وتأكل الشجر حىت جيدها رهبا"،
فما جعل هلا إليك حاجة وجعل فيك احلاجة إليها ومجيع البهائم تفر منك ممن هلا آلة الفرار
وما هذا إال الستغنائها عنك وما جبلت عليه من العلم بأنك ضار هلا مث طلبك هلا وبذل
جمهودك يف حتصيل شيء منها دليل على افتقارك إليها فباهلل من تكون البهائم أغىن منه كيف
حيصل يف نفسه أنه أفضل منها صدق القائل ما هلك امرؤ عرف قدره فو اهلل ما يعرف
األمور إال من شهدها ذوقا وعاينها كشفا:
اااااااا

شاااااااا ق

ماااااااا

اااااااااااااا

اااااااا

ماااااااااااااا

ن اااااااااااااا

ما وصل إليك خرب الفيل وحبسه وامتناعه من القدوم على خراب بيت اهلل ما بلغك
ما فعلت الطري بأصحاب الفيل وما رمتهم به من احلجارة اليت هلا خاصية يف القتل دون غريها
من األحجار أترى يصدر ذلك منها من غري وحي إهلي إليها بذلك فكم من فيل كان يف
العامل وكم من أصحاب غزاة كانوا يف العامل ملا ظهر مثل هذا األمر يف هؤالء وما ظهر يف
غريهم وهل يوحي اهلل إىل من ال يعقل عنه وهل قال تعاىل ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲎ ﱠ [إبراهيم ،]4:هل ذلك إال ليفهموا لتقوم عليهم احلجة إذا خالفوا أو
ﲏ
ﲌﲍ
يعملوا مبا فهموا فيسعدوا هل مسعت يف النبوة األوىل والثانية قط إن حيوانا أو شيئا من غري
احليوان عصى أمر اهلل أو مل يقبل وحي اهلل أين أنت من فرار احلجر بثوب موسى  حىت
بدت لقومه سوأته ليعلموا كذهبم فيما نسبوه إليه ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱠ [األحزاب ،]69:أترى
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فرار احلجر هل كان عن غري أمر اهلل إياه بذلك أترى إبائة السموات واألرض واجلبال عن
محل األمانة وإشفاقهم منها عن غري علم بقدر األمانة وما يؤول إليه أمر من محلها فلم حيفظ
حق اهلل فيها وعلمهم بالفرق بني العرض واألمر فلما كان عرض ختيري احتاطوا ألنفسهم
وطلبوا السالمة وملا أمرهم احلق تعاىل باإلتيان فقال للسماء واألرض ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
ﲾﲿﱠ[فصلت ،]11:طاعة ألمر اهلل وحذرا أن يؤتى هبما على كره أترى لو نزل القرآن
على جبل فخشع وتصدع من خشية اهلل أترى ذلك منه عن غريه علم بقدر ما أنزل اهلل عليه
وما خاطب به من التخويفات اليت تذوب هلا صم اجلبال الشاخمات كم بني اهلل ورسوله لنا ما
هي املخلوقات عليه من العلم باهلل والطاعة له والقيام حبقه وال نؤمن وال نسمع ونتناول ما
ليس األمر عليه لنكون من املؤمنني وحنن على احلقيقة من املكذبني ورجحنا حسنا على
االميان مبا عرفنا به ربنا ملا مل نشاهد ذلك مشاهدة عني.

108

يف معرفة منزل احلل والعقد واإلكرام واإلهانة ونشأة الدعاء يف
صورة اإلخبار وهو منزل حممدي
اااااااااااااااااااا
ماااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااا
أ ناااااااااااااااا ماااااااااااااااا اااااااااااااااا اااااااااااااااا
من ااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااا
من ااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااا
مااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااا
شااااااااااااااااااااااا
ماااااااااااااااااااااا ناااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا ن

اااااااااااااااااااا
ماااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا
أ ناااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااا
ناااااااااااااااااااااااا
ف ماااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااا
ن ااااااااااااااااااااا
فمن ااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااا
من اااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااا
فماااااااااااااااااااااا
ماااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااا
ف اااااااااااااااااااا
فمااااااااااااااااااااااا نااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااا

اعلم أن االثين عشر منتهى البسائط من األعداد أصابع وعقد فاألصابع منها تسعة
والعقد ثالثة فاجملموع اثنا عشر ولكل واحد من هؤالء االثين عشر حكم ليس لآلخر ومشهد
إهلي ال يكون لسواه ولكل واحد من هذا العدد رجل من عباد اهلل له حكم ذلك العدد
فالواحد منهم ليس من العدد وهلذا كان وتر رسول اهلل  إحدى عشرة ركعة ألن الواحد
ليس من العدد ولو كان الواحد من العدد ما صحت الوترية مجلة واحدة ال يف العدد وال يف
املعدود فكان وتر رسول اهلل  إحدى عشرة ركعة كل ركعة منها نشأة رجل من أمته
يكون قلب ذلك الرجل على صورة قلب النيب  يف تلك الركعة وأما الثاين عشر فهو
اجلامع لألحد عشر والرجل الذي له مقام االثين عشر حق كله يف الظاهر والباطن يعلم وال
يعلم وهو الواحد األول فإن أول العدد من االثنني فإذا انتهيت إىل االثين عشر فإمنا هي
هنايت ك إىل أحد عشر من العدد فإن الواحد األول ليس منه وال يصح وجود االثين عشر إال
بالواحد األول مع كونه ليس من العدد وله هذا احلكم فهو يف االثين عشر ال هو كما يقول
أنت ال أنت وهؤالء االثين عشر هم الذين يستخرجون كنوز املعارف اليت اكتنزت يف صور
العامل فللعامل علم الصور من العامل وهلؤالء علم ما حتوي عليه هذه الصور وهو الكنز الذي
فيها فيستخرجونه بالواحد األول فهم أعلم الناس بالتوحيد والعبادة وهلم املناجاة الدائمة مع
اهلل الذاتية ملستصحبة استصحاب الواحد لألعداد مثل قوله ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ [احلديد،]4:
أي ليس لكم وجود معني دون الواحد فبالواحد تظهر أعيان األعداد فهو مظهرها ومغنيها
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فاأللف نعته إذا باأللف وقعت ألفة الواحد مبراتب العدد لظهوره فـ
ﳅﱠ[احلديد ،]:وإذا ضربت الواحد يف نفسه مل يظهر يف اخلارج بعد الضرب سوى نفسه
ويف أي شيء ضربت الواحد مل يتضاعف ذلك الشيء وال زاد فإن الواحد الذي ضربته يف
تلك الكثرة إمنا ضربته يف أحديتها فلهذا مل يظهر فيها زيادة فإن الواحد ال يقبل الزائد يف
نفسه وال فيما يضرب فيه فال يتضاعف فهو واحد حيث كان فتقول واحد يف مائة ألف مبائة
ألف وواحد يف اثنني باثنني وواحد يف عشرة بعشرة ال يزيد منه يف العدد املضروب شيء
أصال ألن مقام الواحد يتعاىل أن حيل يف شيء أو حيل فيه شيء وسواء كان من العدد
الصحيح أو املكسور ال فرق فهو أعين الواحد يترك احلقائق على ما هي عليه ال تتغري عن
ذاهتا إذ لو تغريت لتغري الواحد يف نفسه وتغري احلق يف نفسه وتغري احلقائق حمال ومل يكن
يثبت علم أصال ال حقا وال خلقا فثبت إن احلقائق ال تنقلب أصال وهلذا يعتمد على ما يعتمد
عليه وهو املسمى علما.
ﱡﭐ ﳃ ﳄ

 نش

ل

:

ش لم

ن ش من

ل

م

اعلم أن الفردية ال يعقلها املنصف إال بتعقل أمر آخر عنه انفرد هذا املسمى فردا
بنعت ال يكون فيمن انفرد عنه إذ لو كان فيه ما صح له أن ينفرد به فلم يكن ينطلق عليه
اسم الفرد فالبد من ذلك الذي انفرد عنه أن يكون معقوال وليس إال الشفع واألمر الذي
انفرد به الفرد إمنا هو التشبه باألحدية وأول األفراد الثالثة فالواحد ليس بفرد فإن اهلل وصف
بالكفر من قال ﱡﭐﱿﲀﲁﲂﱠ[املائدة ،]73:فلو قال ثالث اثنني ملا كان كافرا فإنه تعاىل
ثالث اثنني ورابع ثالثة وخامس أربعة بالغا ما بلغ وهو قوله تعاىل ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
ﱢﱠ[احلديد ،]4:فمن كان يف أحديته فهو تعاىل ثاين واحدة ومن كان يف تثنيته فهو ثالث
اثنينيته ومن كان يف تثليثه فهو تعاىل رابع ثالثة بالغا ما بلغ فهو مع املخلوقني حيث كانوا
فاخلالق ال يفارقهم ألن مستند اخللق إمنا هو لالسم اخلالق استنادا صحيحا ال شك فيه وإن
كان هذا االسم يستدعي عدة معان فهو يطلبها أعين االسم اخلالق بذاته لكل معىن منها أثر
يف املخلوق ال يف اخلالق فاخلالق هلذه املعاين كاجلامع خاصة وأثرها يف املخلوق ال فيه فاحلق
ال ينفرد يف األربعة بالرابع وإمنا ينفرد يف األربعة باخلامس ألنه ﱡﭐ ﱐ ﱑ
ﱒﱠ[الشورى ،]11:ولو كان عني الرابع من األربعة لكان مثلها وكل واحد من األربعة عني
الرابع لألربعة من غري ختصيص ولو كان هذا لكان الواحد من األربعة يربع احلق بوجوده
وليس األمر كذلك وهكذا يف كل عدد فمىت فرضت عددا فاجعل احلق الواحد الذي يكون
بعد ذلك العدد الالصق به والبد فإنه يتضمنه فاخلامس لألربعة يتضمن األربعة وال تتضمنه
فهو خيمسها وهي ال ختمسه فإهنا أربعة لنفسها وهكذا يف كل عدد وإمنا كان هذا حلفظ
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العدد على املعدودات واحلفظ ال يكون إال هلل وليس اهلل سوى الوحد فالبد أن يكون الواحد
أبدا له حفظ ما دونه من شفع ووتر فهو يوتر الشفع ويشفع الوتر فيقال رابع ثالثة وخامس
أربعة وال يقال فيه خامس مخسة وال رابع أربعة وال عاشر عشرة فاحلكماء يقولون يف الفردية
إهنا الوتر من كل عدد من الثالثة فصاعدا يف كل وتر منها كاخلامس والسابع والتاسع فبني
كل فردين مقام شفعية وبني كل شفعني مقام فردية هذا عند احلكماء وعندنا ليس كذلك
فإن الفردية تكون للواحد الذي يشفع الوتر وللواحد الذي يوتر الشفع الذي هو عند
احلكماء فرد ولو ال ذلك ما صح أن تقول يف فردية احلق إنه رابع ثالثة وسادس مخسة وأدىن
من ذلك وأكثر وهو فرد يف كل نسبة فتارة ينفرد بتشفيع الوتر وتارة بإيثار الشفع وهو قوله
ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ [اجملادلة ،]7:فما بني يف فرديته بالذكر
املعني إال فردية تشفيع الوتر الذي ال يقول به احلكماء يف اصطالح الفردية مث قال يف العام
ﱡﭐﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ[اجملادلة ،]7:سواء كان عددهم وترا أو شفعا فإن اهلل ال
يكون واحدا من شفعيتهم وال واحدا من وتريتهم بل هو الرقيب عليهم احلفيظ الذي هو من
وَراِئهِم مُحِيطٌ فمىت انتقل اخللق إىل املرتبة اليت كانت للحق انتقل احلق إىل املرتبة اليت تليها ال
ميكن له الوقوف يف تلك املرتبة اليت كان فيها عند انتقال اخللق إليها فانظر يف هذا السر
اإلهلي ما أدقه وما أعظمه يف التنزيه الذي ال يصح للخلق مع احلق فيه مشاركة فاخللق أبدا
يطلب أن يلحق باحلق وال يقدر على ذلك النتقال احلق عن تلك املرتبة وهلذا كان العدد ال
يتناهى فإنه لو تناهي للحق اخللق احلق وال يكون ذلك أبدا فاخللق خلق لنفسه واحلق حق
لنفسه ومثال ذلك أن يكون مجاعة من ثالثة يف جنوى بينهم قد مجعهم جملس فاهلل بال شك
رابع تلك اجلماعة فإن رابعهم إنسان آخر فجاء وجلس إليهم انتقل احلق من املرتبة الرابعة
مبجرد جميء ذلك الرجل أو الشخص الذي ربعهم إىل املرتبة اخلامسة فإن أطالوا اجللوس
حبيث أن جاء من مخس القوم انتقل احلق إىل املرتبة السادسة فيكون سادس مخس وهو سادس
اجلماعة أعين هذه اجلماعة بعد ما كان خامس اجلماعة اليت مخسها ذلك الواحد فاعلم فقد
نبهتك على علم عظيم تشكرين عليه عند اهلل فإين أرجو من اهلل أن ينفعين مبن علم مين ما
ذكرته يف كالمي هذا من العلم باهلل الذي ال جتده فيما تقدم من كتب املؤلفني يف هذا الفن
وهذا كله نقطة من كلمة من القرآن العزيز فما عندنا من اهلل إال الفهم فيه من اهلل وهو
الوحي اإلهلي الذي أبقاه احلق علينا فهذا الذي ذكرناه كان وتر رسول اهلل  من صالة
الليل وأما متام االثنيت عشرة فذلك املسمى املهيمن اخلارج عن نشء صورة الوتر القوي وهو
الواحد األول وليس إال اهلل فهو املنشئ سبحانه وتعاىل يف كربيائه الواحد األحد الذي ﱡﭐﱉ ﱊ
ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱠ.
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وصل :والرجل الذي كمل به االثين عشر كما كمل الشهور برمضان ما كملها إال
باسم من أمسائه وهو رمضان عز وجل فبه كمل كل شيء.
فكمال األربعة باخلامس إذا كان اهلل خامس أربعة فإنه الذي حيفظ عليها أربعتها فإذا
جاء من جنسها من خيمسها ذهبت األربعة وكان اهلل سادس اخلمسة حيفظ عليها مخستها
ألنه احلفيظ فانظر ما أعجب هذا األمر ومن هنا صح الفرار املوجود واالنتقال من حال إىل
حال فإن اهلل ينتقل يف مراتب األعداد ملا ذكرناه واسم هذا الرجل الذي كمل اهلل به االثين
عشر عبد اهلل وإمنا مسي عبد اهلل ألن اهلل يتجلى له حبقيقة كل اسم من أمسائه وهو قوله:
ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱠ [األعراف ،]180:فإذا دعوته باسم منها جتلى جميبا لك يف عني
ذلك االسم كصوم شهر رمضان فإن صومه واجب يف االثين عشر شهرا فكل صوم يف شهر
من الشهور األحد عشر إمنا هو تشبيه بصوم يوم من أيام شهر رمضان ألنه نافلة والواجب
ليس إال رمضان بالوجوب اإلهلي االبتدائي وإمنا قلنا االبتدائي من أجل النذر بالصوم الذي
أوجبه اهلل عليك بإجيابك إياه على نفسك عقوبة لك وليثيبك به إذا أديته ثواب الواجب لكن
الفرق بينه وبني الواجب املبتدأ أن الواجب املبتدأ تقضيه إذا مضى زمان إجيابه والواجب
الكوين لو نسيته لكن أو مرضت فلم تقدر على أدائه ومضى زمانه مل تقضه فهذا هو الفرق
بني الواجب اإلهلي والواجب الكوين فمن عرف ما ذكرناه من أمر هذه االثين عشر فقد
حصل على كنوز إهلية كما قيل يف الفاحتة إن اهلل أعطاها نبيه حممدا  خاصة دون غريه من
الرسل من كنز من كنوز العرش مل توجد يف كتاب منزل من عند اهلل وال صحيفة إال يف
القرآن خاصة وهبذا مسي قرآنا ألنه مجع بني ما نزل يف الكتب والصحف وما مل ينزل ففيه
كل ما يف الكتب كلها املنزلة وفيه ما مل ينزل يف كتاب وال صحيفة.
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يف معرفة منزل العلماء ورثة األنبياء من املقام احملمدي
ااااف
اااا اااا م نااا ف فاااا
فااا ن
اااانف
اااا
ناااا م
اااا
فاااا
فااا شااا فااا ااا ف
نااا ف مااا
مااا من ااا ل فااا م نااا فااا ااان ف
اااف أن ااا ف مااا ناااف
ااا ش فااا

اااااااا ل اااااااان ف
ماااااااا اااااااا ل اااااااا
ن ااااااا
نااااااا
ااااااا ااااااا ااااااا ي
ااااااا أ ااااااا
نااااااا
ف ااااااا ف شااااااا
ااااان ااااا شااااا
اااااف مااااا أل
اااااا ل اااااا ي ن اااااا ناااااا
ف اااااا

واعلم أن االجتهاد ما هو يف أن حتدث حكما هذا غلط وإمنا االجتهاد املشروع يف
طلب الدليل من كتاب أو سنة وإمجاع وفهم عريب على إثبات حكم يف تلك املسألة بذلك
الدليل الذي اجتهدت يف حتصيله والعلم به يف زعمك هذا هو االجتهاد فإن اهلل تعاىل ورسوله
ما ترك شيئا إال وقد نص عليه ومل يتركه مهمال فإن اهلل تعاىل يقول ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮﱠ[املائدة ،]3:وبعد ثبوت الكمال فال يقبل الزيادة فإن الزيادة يف الدين نقص من الدين
وذلك هو الشرع الذي مل يأذن به واهلل ومن الورث املعنوي ما يفتح عليك به من الفهم يف
الكتاب ويف حركات العامل كله وأما الورث اإلهلي فهو ما حيصل لك يف ذاتك من صور
التجلي اإلهلي عندما يتجلى لك فيها فإنك ال تراه إال به فإن احلق بصرك يف ذلك املوطن وال
يتكرر عليك صورة جتل فقد انتقل عنها وحصل لك نظريها يف ذاتك ويف ملكك ولذلك
تقول يف اآلخرة عموما للشيء إذا أردته ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﱠ [البقرة ،]117:ويف الدنيا خصوصا
فاحلق لك يف الدنيا حمل تكوينك فإنه يتنوع لتنوعك ويف اآلخرة تتنوع لتنوعه فهو يف الدنيا
يلبس صورتك وأنت يف اآلخرة تلبس صورته فانظر ما أعجب هذا األمر وكذلك لك يف
املرياث اإلهلي يف مراتب العدد فقد يكون احلق رابع ثالثة فإذا جئت أنت وانضممت إىل
الثالثة فربعتهم ال يكون ذلك لك حىت ينتقل احلق إىل مرتبة اخلمسة فيكون خامس أربعة بعد
ما قد كان رابع ثالثة فأخلي لك املرتبة فورثتها وكذلك يف كل مجاعة تنضم إليها هذا حكم
املرياث يف الدنيا وأما يف مرياث اخلصوص ويف اآلخرة فإنه رابع أربعة يف حال كونك أنت
رابع تلك األربعة فإنك يف الدنيا يف اخلصوص جئت بصورة حق ويف اآلخرة كذلك أنت
صورة حق وهلذا كفر أي ستر من قال ﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﱠ فستر نفسه بربه ألنه هو عني
ثالث الثالثة ورأى نفسه حقا ال خلقا إال من حيث الصورة اجلسدية ال من حيث ما هي به
موصوفة فهو حق يف خلق فستر خلقه مبا شهده من احلق القائم به املنصوص عليه يف العموم
بأنه مجيع قوى عبده وصفاته إذا كان من أهل اخلصوص فقال عن نفسه ﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ
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ﲂﱠ [املائدة ،]73:مث بني احلق تعاىل عقيب هذا القول فقال
ﲉﱠ[املائدة ،]73:وهو الذي ثلث الثالثة فاالثنان من العامة والذي ثلثهم خبلقه هو الثالث
خلقا خبلقه.

ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

مث إنه قد علم أن احلق مجيع قواه وأشهده احلق أنه مع االثنني مثل ما هو معه إال أنه
حجب عنهم علم ذلك فقالوا باخللق دون حق فقال هذا اخلاص ﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﱠ ألنه
شاهده فيها كما شاهده يف نفسه ﱡﭐ ﳙ ﳚ ﳛ ﱠ[األعراف ،]95:فرأى أن احلق مجعهم يف
صورة ثالثة فصح قول القائل إنه ثالث ثالثة يف الوجهني يف اخللق واحلق وصح ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ
ﲇ ﲈ ﲉﱠ [املائدة ،]73:ألنه عني كل واحد من الثالثة ليس غريه فهو واحد وهو ثالثة
فهذا من الورث اإلهلي النبوي فإنه ما حصل لنا هذا الشهود إال باالقتداء واالتباع النبوي
فلما علمنا ورثناه  وال يصح مرياث ألحد إال بعد انتقال املوروث إىل الربزخ وما حصل
لك من غري انتقال فليس بورث وإمنا ذلك وهب وأعطية ومنحة أنت فيها نائب وخليفة ال
وارث فأنت من حيث العلم وارث وأنت من حيث الشهود عينه ال وارث أال ترى يف قوله
" :إن ربكم واحد كما إن أباكم واحد" ،وليس أبوك إال من أنت عنه فإن عرفت عمن
أنت عرفت أباك وما ذكر النيب  أن أبوينا اثنان كما وقع يف الظاهر فإنا عن آدم وحواء
مثل قوله ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ[يوسف ،]100:ولكن ملا كانت حواء عني آدم ألهنا عني
ضلعه فما كان إال أب واحد يف صورتني خمتلفتني كما هو التجلي فعني حواء عني آدم
انفصال اليمني عن الشمال وهو عني زيد كذلك انفصال حواء عن آدم فهي عني آدم فما مث
إال أب واحد فما صدرنا إال عن واحد كما أن العامل كله ما صدر إال عن إله واحد فالعني
واحدة كثرية نسب إن مل يكن األمر كذلك وإال فما كان يظهر لنا وجود وال لنا وجود عني
وال لنا إجياد حكم فكما أوجدنا عينا أوجدنا احلكم له ﱡﭐﲰﲱﱠ [النبأ ،]26:إن تفطنت
فهو لنا موجد عني وحنن له موجد رب:
اااااااا
اااااااا ماااااااا اااااااا
اااااااا
مااااااا مااااااا ااااااا
ااااااا
ااااااا
ف اااا ماااا اااا
أماااا فاااا ر اااا

اااااااا
اااااااا ماااااااا اااااااا
ف اااااااا
ااااااااااااا منااااااااااااا
ااااااااااااا أ
ااااااااااااا
ااااااا شااااااا
مااااااا
فمااااااا ااااااا فااااااا

مث ما زال التوالد والتناسل يف كل نوع من املولدات كلها يف الدنيا ما دامت الدنيا
ويف اآلخرة إىل ما ال يتناهى وإن تنوعت أحوال التوالد كما ظهر ذلك يف الدنيا يف حواء
وعيسى وبىن آدم وأما يف آدم فباليدين وباألركان ويف النبات متنوع أيضا يف غراسه وبزوره
وكذلك يف املعادن فانظر ما أحكم حكمة اهلل يف خلقه وملا أطلعنا على الوجه اخلاص الذي
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لكل موجود مل يتمكن لنا أن نضيف التوالد لنا مجلة واحدة بل أضفنا كل ما ظهر يف الكون
إليه وهو قوله تعاىل ﱡﭐﱁﱂﱠ وحنن أمره ﱡﭐﱃﱄﱠ[القمر ،]50:فما مث موجد إال اهلل تعاىل
على كل وجه علم ذلك من علمه وجهله من جهله كما يقول الطبيعيون يف املوجودات
الطبيعية بأحدية الطبيعة فكل ما ظهر من املوجودات الطبيعية قالوا هذا عن الطبيعة فوحدوا
األمر كما وحدنا اإلله يف خلقه فلم يكن إال اهلل وهو الذي مسوه أولئك طبيعة وال علم هلم
كما مسته الدهرية بالدهر وال علم هلم إال أن اهلل تسمى لنا بالدهر وما تسمى بالطبيعة ألن
الطبيعة ليست بغري ملن وجد عنها عينا فهي عني كل موجود طبيعي ،وملا كان احلق له هذا
احلكم وظهر به عند اخلواص من عباده وعلمنا إن االسم داللة على املسمى فرأينا االسم وإن
دل فهو أجنيب فعلمنا أن حكم الطبيعة خيالف حكم الدهر فإن الدهر ما هو عني الكوائن
ورأينا الطبيعة عني الكوائن الطبيعية ورأينا أن احلق له تنزيه ينفصل به عنا انفصال الدهر عما
يكون فيه فتسمى تعاىل بالدهر تنزيها وما تسمى بالطبيعة لكون األمر ما هو غريه بل هو عينه
واملسمى ال يسمى نفسه لنفسه فال يسمى بالطبيعة وإمنا يسمى نفسه لغريه حىت إذا ذكره
عرف أنه يذكره وإذا ذكر عرفه فهذا أصل وضع األمساء:
فماااااااااا اااااااااا
ااااااا ن ااااااا

ااااااا

شاااااااااا
ااااااا ي

ماااااااااا اااااااااا
مااااااااا
فااااااااا ن

اااااااااا
ااااااا نااااااا
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ناااااااااا
ااااااااا

اااااااااا
ااااااااا

يف معرفة منزل التوحيد واجلمع وهو حيتوي على مخسة آالف
مقام رفريف وهو من احلضرة احملمدية وأكمل مشاهده من
شاهده يف نصف الشهر أو يف آخره
اااااا ماااااا
ماااااا اااااا
ف شاااااا
اااا
ماااا
اااام
ماااا فاااا ق اااا
أ ااااان أشااااا ق ف نااااا مااااا ااااان ااااا
ااااااا
ااااااا ااااااا
ااااااا

ااااا ر اااااا
ناااااا مااااا
ااااا مااااا
من ااااااااا
ااااااااان ف ااااااااا ااااااااا
ااااااااا مشااااااااا ف
ااااااااا ااااااااا
أ ااااااااا
م ااااا اااااا
ااااا ف ااااا ااااا
ااااا

نعين باهلبة عيسى روح اهلل من قول جربيل ملرمي ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ [مرمي،]19:

ورد يف اخلرب أنه قيل لرسول اهلل  أين كان ربنا قبل أن خيلق خلقه فقال رسول اهلل :
"كان يف عماء ما فوقه هواء وما حتته هواء".

وقد ذكرنا فيما تقدم حديث العماء وأن فيه انفتحت صور العامل والذي يقوم عليه
الدليل إن كل شيء سوى اهلل حادث ومل يكن مث كان فينفي الدليل كون ما سوى اهلل يف
كينونة احلق الواجب الوجود لذاته فدوام اإلجياد هلل تعاىل ودوام االنفعال للممكنات
واملمكنات هي العامل فال يزال التكوين على الدوام واألعيان تظهر على الدوام فال يزال
امتداد اخلأل إىل غري هناية ألن أعيان املمكنات توجد إىل غري هناية وال تعمر بأعياهنا إال اخلأل
وقولنا فيما تقدم إن العامل ما عمر سوى اخلأل نريد أنه ما ميكن أن يعمر مال ألن املأل هو
العامر فال يعمر يف مأل وما مث إال مأل أو خالفا لعامل يف جتديد أبدا فاآلخرة ال هناية هلا ولو ال
حنن ملا قيل دنيا وال آخرة وإمنا كان يقال ممكنات وجدت وتوجد كما هو األمر فلما عمرنا
حنن من املمكنات املخلوقة أماكن معينة إىل أجل مسمى من حني ظهرت أعياننا وحنن صور
من صور العامل مسينا ذلك املوطن الدار الدنيا أي الدار القريبة اليت عمرناها يف أول وجودنا
ألعياننا وقد كان العامل ومل نكن حنن مع أن اهلل تعاىل جعل لنا يف عمارة الدار الدنيا آجاال
ننتهي إليها مث تنتقل إىل موطن آخر يسمى آخرة فيها ما يف هذه الدار الدنيا ولكن متميز
بالدار كما هو هنا متميز باحلال ومل جيعل إلقامتنا يف تلك الدار اآلخرة أجال تنتهي إليه مدة
إقامتنا وجعل تلك الدار حمال للتكوين دائما أبدا إىل غري هناية وبدل الصفة على الدار الدنيا
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فصارت هبذا التبديل آخرة والعني باقية وبقي من ال علم له من اهلل باألمور يف حرية فعلى
احلقيقة ما مث حرية يف حق العلماء باهلل وبنسبة العامل إىل اهلل فالعلماء يف فرحة أبدا ومن
عداهم يف ظلم احلرية تائهون دنيا وآخرة ولو ال جتديد اخللق مع األنفاس لوقع امللل يف
األعيان ألن ا لطبيعة تقتضي امللل وهذا االقتضاء هو الذي حكم بتجديد األعيان ولذلك قال
رسول اهلل  عن اهلل تعاىل" :إن اهلل ال ميل حىت متلوا" ،فعني ملل العامل هو ملل احلق وال ميل
من العامل إال من ال كشف له وال يشهد جتديد العامل مع األنفاس على الدوام وال يشهد اهلل
خالقا على الدوام وامللل ال يقع إال باالستصحاب.
وأما احملمدي فما له هذا احلكم وال هذا احلصر فاتساعه اتساع احلق وليس للحق غاية
يف نفسه ينتهي إليها وجوده واحلق مشهود احملمدي فال غاية له يف شهوده وما سوى احملمدي
فإنه مشاهدا مكانه فما من حالة يقام فيها وال مقام إال وجيوز عنده انقضاؤه وتبدل احلال
عليه أو إعدامه ويرى أن ذلك من غاية املعرفة باهلل حيث ويف احلكم حقه بالنظر إىل نفسه
وإىل ربه وعيسى  حممدي وهلذا ينزل يف آخر الزمان وبه خيتم اهلل الوالية الكربى وهو
روح اهلل وكلمته وكلمات احلق ال تنفد فليس للمحمدي غاية يف خاطره ينتهي إليها فاعلم
إن هذه املقامات املذكورة ال تدرك إال بعني اخليال إذا شوهدت فإن صورها إذا مثلها اهلل
فيما شاء أن مبثلها متخيلة فتراه أشخاصا رأى العني كما ترى احملسوسات بالعني وكما ترى
املعاين بعني البصرية فإن اهلل إذا قلل الكثري وهو كثري يف نفس األمر أو كثر القليل وهو قليل
يف نفس األمر فما تراه إال بعني اخليال ال بعني احلس وهو البصر نفسه يف احلالني كما قال
تعاىل ﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ[االنفال ،]44:وقال
ﱡﭐﱾ ﱿ ﲀ ﲁﱠ [ال عمران ،]13:وما كانوا مثليهم يف احلس فلو مل ترهم بعني
اخليال لكان ما رأيت من العدد كذبا ولكان الذي يريه غري صادق فيما أراه إياك وإذا كان
الذي أراك ذلك أراكه بعني اخليال كانت الكثرة يف القليل حقا والقلة يف الكثرة حقا ألنه
حق يف اخليال وليس حبق يف احلس كما أراك اللنب يف اخليال فشربته ومل يكن ذلك اللنب
سوى عني العلم فما رأيته لبنا وهو علم إال بعني اخليال ورأيت تلقينك ذلك العلم ممن تلقنته
يف صورة شربك اللنب كذلك يف عني اخليال والعلم ليس بلنب والتلقني ليس بشرب وقد رأيته
كذلك فلو رأيته بعني احلس لكان كذبا ألنك رأيت األمر على خالف ما هو عليه يف نفسه
فما رأيته إال بعني اخليال يف حال يقظتك وإن كنت ال تشعر أنت بذلك فكذلك هو يف نفس
األمر ألن اهلل صادق فيما يعلمه وهو يف اخليال صدق كما رأيته وكذلك تلقيك العلوم من
اهلل بالضربة باليد فعلم الضروب بتلك الضربة علم األولني واآلخرين والعلم ال حيصل إال
بالتعليم باخلطاب من املعلم أو خبلق يف النفس ضرورة وقد حصل يف حضرة اخليال بالضرب
فالبد أن يكون الضرب خميال واملضروب يف عينه خميال إن كان يف نوم أو يقظة لصدق الذي
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يرى ذلك وهو اهلل كما قال تعاىل ﱡﭐﱔﱕﱖﱗﱘﱙ ﱠ[طه ،]66:ومل تسع يف نفس
األمر وهكذا كل ما تراه على خالف ما هو عليه يف نفسه ما تراه إال بعني اخليال حىت يكون
صد قا وهلذا يعرب كل ما وقع من ذلك أي جيوز به العابر إىل املعىن الذي أراد اهلل بتلك
الصورة فال تغفل عن مثل هذا العلم وفرق بني األعني.
ولقد رأيت لقاضي دمشق عندما ويل القضاء بدمشق وهو مشس الدين أمحد بن
مهذب الدين خليل اجلوين وفقه اهلل وسدده مبالئكته وعصمه يف أحكامه وقائل يقول له يف
النوم إن اهلل قد خلع عليك ثوبا نقيا سابغا فال تدنسه وال تقلصه واستيقظت وذكرهتا له فاهلل
جيعله ممن حفظ الوصية اإلهلية فاخليال من مجلة األرحام اليت تظهر فيها الصور وهذه احلضرة
اخليالية ملا قبلت املعاين صورا قال اهلل فيها ﱡﭐ ﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕ ﱠ[ال عمران،]14:
أي يف النساء فصور احلب صورة زينها ملن شاء من عباده فأحبها بنفسها ما أحبها بغريها ألنه
تعاىل ما زين له إال حب الشهوة فيما ذكره فاحلب املطلق زين له مث علقه بالشهوة فيما ذكره
وعلقه ملن شاء يف الشهوة أيضا يف أمر آخر وإمنا ذكر الشهوة ألهنا صورة طبيعية فإن اخليال
حصرته الطبيعة مث حيكم اخليال عليها فيجسدها إذا شاء فهذا فرع حيكم على أصله ألنه فرع
كرمي ما أوجد اهلل أعظم منه منزلة وال أعم حكما يسرى حكمه يف مجيع املوجودات
واملعدومات من حمال وغريه فليس للقدرة اإلهلية فيما أوجدته أعظم وجودا من اخليال فبه
ظهرت القدرة اإلهلية واالقتدار اإلهلي وبه ﱡﭐﱮﱯﱰﱱﱠ[األنعام ،]12:وأمثال ذلك
وأوجب عموما وهو حضرة اجمللى اإلهلي يف القيامة ويف االعتقادات فهو أعظم شعائر اهلل
على اهلل ومن قوة حكم سلطانه ما تثبته احلكماء مع كوهنم ال يعلمون ما قالوه وال يوفونه
حقه وذلك أن اخليال وإن كان من الطبيعة فله سلطان عظيم على الطبيعة مبا أيده اهلل به من
القوة اإلهلية فإذا أراد اإلنسان أن ينجب ولده فليقم يف نفسه عند اجتماعه مع امرأته صورة
من شاء من أكابر العلماء وإن أراد أن حيكم أمر ذلك فليصورها يف صورهتا اليت نقلت إليه أو
رآه عليها املصور ويذكر المرأته حسن ما كانت عليه تلك الصورة وإذا صورها املصور
فليصورها على صورة حسن علمه وأخالقه وإن كانت صورته احملسوسة قبيحة املنظر فال
يصورها إال حسنة املنظر بقدر حسن علمه وأخالقه كأنه جيسد تلك املعاين وحيضر تلك
الصورة المرأته ولعينه عند اجلماع ويستفرغان يف النظر إىل حسنها فإن وقع للمرأة محل من
ذلك اجلماع أثر يف ذلك احلمل ما ختيال من تلك الصورة يف النفس فيخرج املولود بتلك
املنزلة والبد حىت أنه إن مل خيرج كذلك فألمر طرأ يف نفس الوالدين عند نزول النطفة يف
الرحم أخرجهما ذلك األمر عن مشاهدة تلك الصورة يف اخليال من حيث ال يشعرون وتعرب
عنه العامة بتوحم املرأة وقد يقع باالتفاق عند الوقاع يف نفس أحد الزوجني أو الزوجني
صورة كلب أو أسد أو حيوان ما فيخرج الولد من ذلك الوقاع يف أخالقه على صورة ما
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وقع للوالدين من ختيل ذلك احليوان وإن اختلفا فيظهر يف الولد صورة ما ختيله الوالد وصورة
ما ختيلته األم حىت يف احلس الظاهر يف الصورة أو يف القبح وهم مع معرفتهم هبذا السلطان ال
يرفعون به رأسا يف اقتناء العلوم اإلهلية ألهنم جلهلهم يطمعون يف غري مطمع وهو التجرد عن
املواد وذلك ال يكون أبدا ال يف الدنيا وال يف اآلخرة فهو أمر أعين التجرد عن املواد يعقل وال
يشهد وليس ألهل النظر غلط أعظم من هذا وال يشعرون بغلطهم ويتخيلون أهنم يف احلاصل
وهم يف الفائت فيقطعون أعمارهم يف حتصيل ما ليس حيصل هلم وهلذا ال يسلم عقل من
حكم وهم وال خيال وهو يف عامل املالئكة واألرواح إمكان فال يسلم روح وال عامل باهلل من
إمكان يقع له يف كل ما يشهده ألن كل ما سوى اهلل حقيقته من ذاته اإلمكان والشيء ال
يزول عن حكم نفسه فال يرى ما يراه من قدمي وحمدث إال بنفسه فيصحبه اإلمكان دائما وال
يشعر به إال من علم األمر على ما هو عليه فيعقل التجريد ومها وال يقدر عليه يف نفسه ألنه
ليس مث وهنا زلت أقدام الكثريين إال أهل اهلل اخلاصة فإهنم علموا ذلك بإعالم اهلل.
طلب زكريا الوالد عندما تعشق باحلال

أال ترى إىل زكريا  ملا دخل على مرمي احملراب وهي بتول حمررة وقد علم زكريا
ذلك ورأى عندها رزقا آتاها اهلل فطلب من اهلل عند ذلك أن يهبه ولدا حني تعشق حباهلا
ﱍﱏﱐ
ﱎ
فقال ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ يقول من عندك عندية رمحة ولني وعطف ﱡﭐ ﱌ
ﱑ ﱠ[ال عمران ،]38:ومرمي يف خياله من حيث مرتبتها وما أعطاها اهلل من االختصاص
بالعناية اإلهلية ﱡﭐ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱠ ألنه دخل عليها احملراب عندما وجد
عندها الرزق ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ وهو الكمال ألن مرمي كملت
فكمل حيىي بالنبوة ﱡﭐﱣﱠ وهو الذي اقتطعه اهلل عن مباشرة النساء وهو العنني عندنا كما
اقتطع مرمي عن مباشرة الرجال وهي البتول فكان حيىي  زير نساء كما كانت حنة مرميا
ألن املرمي املنقطعة من الرجال وامسها حنة ومرمي لقب هلا وصفت به ملا ذكرناه آنفا فانظر ما
أثر سلطان اخليال من زكريا يف ابنه حيىي  حني استفرغت قوة زكريا يف حسن حال مرمي
 ملا أعطاها اهلل من املنزلة ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ[ال عمران ،]39:فما عصى اهلل قط وهو
طلب األنبياء كلهم أن يدخلهم اهلل برمحته يف عباده الصاحلني وهم الذين مل يقع منهم معصية
قط كبرية وال صغرية وما رأيت أعجب من حال زكريا  وما رأيت من ظهر فيه سلطان
اإلنسانية مثله هو الذي يقول ﱡﭐﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱠ[ال عمران ،]38:فما سأل حىت تصور
الوقوع وال بقوله ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱠ[ال عمران ،]40:فأين هذه
احلالة من تلك احلالة فإن مل يكن مث قرينة حال جعلته أن يقول مثل هذا حىت يقال له يف
الوحي ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ[ال عمران ،]40:فيكون قصده إعالم اهلل بذلك حىت يعلم
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غريه ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ [احلج ،]18:يف املعتاد أن خيرقه كما وقع وإن كان ذلك القول
من نفسه فقد أعطته اإلنسانية قوهتا فإن اإلنسان بذاته كما ذكره اهلل يف كتابه فما ذكره اهلل
يف موضع إال وذكر عند ذكره صفة نقص تدل على خالف ما خلق له ألن اهلل خلق اإلنسان
ﱡﭐﱨﱩﱪﱠ وهو أنه خلقه تعاىل مث رده إىل أسفل سافلني ليكون له الرقي إىل ما خلقه اهلل
له ليقع الثناء عليه مبا ظهر منه من رقية فمن الناس من بقي يف أسفل سافلني الذي رد إليه
وإمنا رد إليه ألنه منه خلق ولو ال ذلك ما صح رده وليس أريد بأسفل سافلني إال حكم
الطبيعة اليت منه نشأ عندما أنشأ اهلل صورة جسده وروحه املدبرة له فرده إىل أصل ما خلقه
منه فلم ينظر ابتداء إال إىل طبيعته وما يصلح جسده وأين هو من قوله بلى عن معرفة
صحيحة.
يف حضرة اخليال يف الدنيا يكون احلق حمل تكوين العبد

واعلم أن يف حضرة اخليال يف الدنيا يكون احلق حمل تكوين العبد فال خيطر له خاطر
يف أمر ما إال واحلق يكونه يف هذه احلضرة كتكوينه أعيان املمكنات إذا شاء ما يشاء منها
فمشيئة العبد يف هذه احلضرة من مشيئة احلق فإن العبد ما يشاء إال أن يشاء اهلل فما شاء احلق
إال أن يشاء العبد يف الدنيا ويقع بعض ما يشاء العبد يف الدنيا يف احلس وأما يف اخليال
فكمشيئة احلق يف النفوذ فاحلق مع العبد يف هذه احلضرة على كل ما يشاءه العبد كما هو يف
اآلخرة يف عموم حكم املشيئة ألن باطن اإلنسان هو ظاهره يف اآلخرة فلذلك يتكون عن
مشيئته كل شيء إذا اشتهاه فاحلق يف تصريف اإلنسان يف هذه احلضرة يف الدنيا ويف شهوته
يف اآلخرة ال يف الدنيا حسا فاحلق تابع يف هذه يف احلضرة ويف اآلخرة لشهوة العبد كما هو
العبد يف مشيئته حتت مشيئته احلق فما للحق شأن إال مراقبة العبد ليوجد له مجيع ما يريد
إجياده يف هذه احلضرة يف الدنيا وكذلك يف اآلخرة والعبد تبع للحق يف صور التجلي فما
يتجلى احلق له يف صورة إال انصبغ هبا فهو يتحول يف الصور لتحول احلق واحلق يتحول يف
اإلجياد لتحول مشيئة العبد يف هذه احلضرة اخليالية يف الدنيا خاصة ويف اآلخرة يف اجلنة
عموما.
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يف معرفة منزل اخلوامت وعدد األعراس اإلهلية واألسرار
األعجمية موسوية لزومية
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اعلم أنه ملا كانت اخلوامت أعيان السوابق علمنا إن الوجود يف الصور دائرة انعطف
أبدها على أزهلا فلم يعقل إله إال وعقل املألوه وال عقل رب إال وعقل املربوب ولكل معقول
رتبة ليست عني األخرى كما نعلم أن بني اخلامتة والسابقة متيزا معقوال به يقال عن الواحدة
سابقة وعن األخرى خامتة وإمنا قلنا إن اخلامتة عني السابقة إمنا ذلك يف احلكم على احملكوم
عليه وباحملكوم عليه تبينت اخلامتة من السابقة واعلم أن األعراس على قسمني عرس لعقد
وعرس لعقد ودخول وعرس بدخول وال عقد والعقد عبارة عما يقع عليه رضي الزوجني
والدخول وطء لوجود لذة أو إلجياد عني ودخول بال عقد عرس اإلماء وملا مل يكن يف
األنكحة أفضل من نكاح اهلبة ألنه ال عن عوض كاالسم الواهب الذي يعطي لينعم اختص
به لفظه أفضل اخللق وهو حممد  قال تعاىل ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﱠ[األحزاب ،]50:وكل نكاح خارج عما ذكرناه فهو
سفاح ال نكاح أي هو مبنزلة الشيء السائل الذي ال ثبات له ألنه ال عقد فيه وال رباط وال
وثاق.
وأما ختم األمساء اإلهلية فهو عني سابقتها وهو اهلو وهو مثل قوله
ﲒ ﲓﱠ[احلشر ،]22:فبدأ هبو وأتى باالسم اهلل احمليط جبميع األمساء اليت تأيت مفصلة مث بالنفي
فنفى إن يكون هذه املرتبة لغريه مث أوجبها لنفسه بقوله ﱡﭐ ﲒ ﲓﱠ فبدأ هبو وختم هبو فكل ما
جاء من تفصيل أعيان األمساء اإلهلية فقد دخل حتت االسم اهلل أتى بعد قوله هو فإن كلمة هو
أعم من كلمة اهلل فإهنا تدل على اهلل وعلى كل غائب وكل من له هوية وما مث إال من له
هوية سواء كان املعلوم أو املذكور موجود أو معدوما وأما اخلوامت اليت على القلوب فهي
خوامت الغرية اإلهلية فما ختم هبا إال االسم الغيور وهو قوله  يف اهلل إنه أغري مين ومن غريته
حرم الفواحش وجعل الفواحش ظاهرة وباطنة فقال تعاىل حملمد  ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
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ﱶ ﱷﱸ ﱹﱠ[األعراف ،]33:فختم على كل قلب إن تدخله ربوبية احلق فتكون نعتا له فما
من أحد جيد يف قلبه أنه رب إله بل يعلم كل أحد من نفسه أنه فقري حمتاج ذليل قال تعاىل
ﱡﭐﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ [غافر ،]35:فال يدخله كربياء إهلي أصال فجعل
البواطن كلها يف كل فرد خمتوما عليه إن ال يدخلها تأله ومل يعصم األلسنة إن تتلفظ
بالدعوى باأللوهة وال عصم النفوس أن تعتقد األلوهة يف غريها بل هي معصومة أن تعتقدها
يف نفسها ال يف أمثاهلا ألنه ما كل أحد عامل باألمور على ما هي عليه وال يعلم كل أحد أن
األمثال كلها حكمها يف املاهية واحد فهذه اخلوامت قد احنصرت يف تفصيل ما ذكرناه من
أنواعها.
وأما األعراس اإلهلية على تفصيل ما ذكرناه يف أول الباب فهي مشتقة من التعريس
وهو نزول املسافر يف منزلة معلومة يف سفره واألسفار معنوية وحسية فالسفر احملسوس معلوم
والسفر املعنوي ما يظهر للقلب من املعاين دائما أبدا على التايل والتتابع فإذا مرت هبذا القلب
عرست به فكان منزال لتعريسها وإمنا عرست به لتفيده حقيقة ما جاءت به وإمنا نسبت إىل
اهلل ألن اهلل هو الذي أسفرها وأظهرها هلذا القلب وجعله منزال هلا تعرس فيه وهي الشؤون
اليت قال احلق عن نفسه إنه فيها جل جالله يف كل يوم فالعامل يف سفر على الدوام دنيا
وآخرة ألن احلق يف شؤون اخللق على الدوام دنيا وآخرة والقلوب حملل تعريس هذه املعاين
اليت يسفرها احلق لقلوب عباده فتعرس فيها ليطلعه اهلل على ما أراد أن يعلمه ذلك القلب فما
من نفس إال وللقلب خاطر إهلي قد نزل به على أي طريق سلك لكن بعض القلوب تعرف
من عرس هبا من اخلواطر وقد ال تعرف من أي طريق جاء ألهنا ما شعرت به حىت نزل ذلك
اخلاطر بالقلب وبعض الناس هلم استشراف على أفواه السكك اليت تأيت عليها هذه اخلواطر
اليت تنزل هبذا القلب وتعرف كل طريق ومتيزه عن صاحبه فإذا أقبل اخلاطر عرف من أي
طريق أقبل فإذا نزل به يقابله من الكرامة به على قدر ما يعرفه فإنه لكل طريق حكم ليس
للطريق اآلخر وهذا كله أعين الذي ذكرناه من املراعاة إمنا ذلك يف زمان التكليف فإنه الذي
وضع الطريق وأوجب األحكام فإذا ارتفع التكليف يف النشأة اآلخرة توحدت الطريق فلم
يكون غري طريق واحدة فال حيتاج يف النازل عليه من اهلل املعرس بقلبه إىل متييز أصال فإنه ما
مث عمن يتميز ألحدية الطريق فال يكون العرس بالعقد ومبا فصلناه يف ذلك يف أول الباب إال
يف زمان التكليف وهو زمان احلياة الدنيا يف أول وجوب التكليف فاعلم ذلك.
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يف معرفة منزل العظمة اجلامعة للعظمات احملمدية
م ااااااااااااااا نااااااااااااااا
ااااااااااااااا
ااااااا أ م ااااااا
ف اااااا ااااااا ي أ ااااااا
ااااا
مااااا نااااا ااااا
ااااا ف ااااا
ااااااا ر ااااااا أ م ااااااا
ااااااا فااااااا م
أ مااااااااااا ن
ااااااااااا
ااااااااااا

أ

من

أ

ااااااااا ف ااااااااا
ااااااااا
مااااااااا
ااااا ااااا ي ف ااااا
ااااا
مااااا ااااا ف
اااااا
اااااا ي
ماااااا
اااااا اااااا
اااااا
اااااا ن اااااا
اااااا
اااااا
اااااااا فاااااااا أ اااااااا ف ماااااااا
ف

م:

ش

األول خيتص بصاحب الزمان والثاين والثالث خيتص باإلمامني والرابع واخلامس
والسادس والسابع خيتص باألوتاد والثامن والتاسع والعاشر واألحد عشر واألحد عشر واالثنا
عشر والثالث عشر والرابع عشر خيتص باألبدال وهبذه األحكام حيفظ اهلل عامل الدنيا فمن
علم هذا املنزل علم كيف حيفظ اهلل الوجود على عامل الدنيا ونظريه من الطب علم تقومي
الصحة كما أنه باألبدال تنحفظ األقاليم وباألوتاد ينحفظ اجلنوب والشمال واملغرب
واملشرق وباإلمامني ينحفظ عامل الغيب الذي يف عامل الدنيا وعامل الشهادة وهو ما أدركه
احلس وبالقطب ينحفظ مجيع هؤالء فإنه الذي يدور عليه أمر عامل الكون والفساد وهؤالء
على قلب أربعة عشر نبيا وهم آدم وإدريس ونوح وإبراهيم ويوسف وهود وصاحل وموسى
وداود وسليمان وحيىي وهارون وعيسى وحممد سالم اهلل عليهم وعَلَى اْلمُرسَلِنيَ وﱡﭐﱆﱇ
ﱈ ﱉ ﱠ.
ولكل واحد ممن ذكرنا طريق خيصه وعلم ينصه وخرب يقصه ويرثه من ذكرناه ممن
ليست له نبوة التشريع وإن كانت له النبوة العامة فلنذكر من ذلك ما تيسر فإنه يطول الشرح
فيه ويتفرع إىل ما ال يكاد أن ينحصر وهلم من األمساء اإلهلية اهلل والرب واهلادي والرحيم
والرمحن والشايف والقاهر واملميت واحمليي واجلميل والقادر واخلالق واجلواد واملقسط كل اسم
إهلي من هذه ينظر إىل قلب نيب ممن ذكرنا وكل نيب يفيض على كل وارث فالنيب كالربزخ
بني األمساء والورثة وهلم من حروف املعجم حروف أوائل السور وهي األلف والالم وامليم
والصاد والراء والكاف واهلاء والياء والعني والطاء والسني واحلاء والقاف والنون هذا هلم من
حيث اإلمداد اإلهلي الذي يأتيهم يف قلوهبم وإمنا الذي يأتيهم من احلروف يف صور خياهلم
باإلمداد أيضا فالدال فالذال والعني والنون والصاد والراء واأللف والطاء واحلاء والواو
والضاد والغني والالم وامليم والتاء والكاف والباء والسني والقاف والياء واهلاء واحلرف
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املركب من الم ألف الذي هو للحروف مبنزلة اجلوهر وهذه احلروف من عامل األنفاس اإلهلية
وما تر كب من الكلمات من هذه احلروف خاصة مما وقع عليها االصطالح يف كل لسان مبا
تكون به الفائدة يف ذلك اللسان فإن تلك الكلمات هلا على ما قيل يل خواص يف العامل
ليست لسائر الكلم.
وأما األرواح النورية فعني هلؤالء األنبياء منهم أربعة عشر روحا من أمر اهلل ينزلون من
األمساء اليت ذكرناها اإلهلية على قلوب األنبياء وتلقيها حقائق األنبياء  على قلوب من
ذكرناه من الورثة وحيصل للفرد الواحد من األفراد وراثة اجلماعة املذكورة فيأخذون علم
الورث من طريق املذكورين من األرواح امللكية واألنبياء البشريني ويأخذون بالوجه اخلاص
من األمساء اإلهلية علوما ال يعلمها من ذكرناه سوى حممد  فإن له هذا العلم كله ألنه أخرب
أنه قد علم علم األولني وعلم اآلخرين.
اعلم أن هلل كنوزا يف الطبيعة اليت حتت عرش العماء اكتنز فيها أمورا فيها سعادة العباد
كاختزان الذهب يف املعدن وصور هذه الكنوز صور الكلمات املركبة من احلروف اللفظية
فال تظهر إذا أراد اهلل إظهارها إال على ظهر أرض أجسام البشر على ألسنتهم وإنفاقها
واالنتفاع هبا عني التلفظ هبا مثل قول اإلنسان ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم فهذه
الكلمات من الكنوز املنصوص عليها من اهلل على لسان رسوله  وأول ما أظهرها اهلل تعاىل
على لسان آدم  فهو أول من أنفق من هذا الكنز يف الطواف بالكعبة حني أنزله جربيل
فطاف به بالكعبة فسأله ما كنتم تقولون يف طوافكم هبذا البيت فقال جربيل  كنا نقول
يف طوافنا هبذا البيت (سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب) فأعطى اهلل آدم وبنيه
من حيث ال تعلمه املالئكة كلمة ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم فقال آدم جلربيل
 وأزيدكم أنا ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم فبقيت سنة يف الذكر يف الطواف
لبنيه ولكل طائف به إىل يوم القيامة فأخرب رسول اهلل  أن هذه الكلمة أعطيها آدم 
م ن كنز من حتت العرش فالكنوز املكتنزة حتت العرش إمنا هي مكتنزة يف نشأتنا فإذا أراد اهلل
إظهار كنز منها أظهره على ألسنتنا وجعل ذلك قربة إليه فإنفاقه النطق به وهكذا مجيع ما
اكتنزه مما فيه قربة وما ليس بقربة فما هو مكتنز بل خيلق يف الوقت يف لسان العبد وكانت
صورة اختزانه إذ ال خيتزن إال أمر وجودي أن اهلل ملا أراد إجياد هذا املكتنز جتلى يف صورة
آدمية مث تكلم هبذا األمر الذي يريد أن يكتنزه لنا أو ملن شاء من خلقه فإذا تكلم به أمسعه
ذلك املكان الذي خيتزنه فيه فيمسك عليه فإذا أنشأ اهلل ذلك املكان صورة ظهر هذا الكنز يف
نطق تلك الصورة فانتفع بظهوره عند اهلل مث مل يزل ينتقل يف السنة الذاكرين به دائما أبدا ومل
يكن كنزا إال فيمن ظهر منه ابتداء ال يف كل من ظهر منه حبكم االنتقال واحلفظ وهكذا كل
من سن سنة حسنة ابتداء من غري تلقف من أحد خملوق إال من اهلل إليه فتلك احلسنة كنز
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اكتنزها اهلل يف هذا العبد من الوجه اخلاص مث نطق هبا العبد إلظهارها كالذي ينفق ماله الذي
اختزنه يف صندوقه فهذا صورة االكتناز إن فهمت فال يكون اكتنازا إال من الوجه اخلاص
اإلهلي وما عدا ذلك فليس باكتناز فأول ناطق به هو حمل االكتناز الذي اكتنزه اهلل فيه وهو
يف حق من تلقفه منه ذكر مقرب كان موصوفا بأنه كنز فهذه كلها رموزه ألهنا كلها
كنوزه.
واعلم أن عامل اإلنسان ملا كان ملكا هلل تعاىل كان احلق تعاىل ملكا هلذا امللك بالتدبري
فيه وبالتفصيل وهلذا وصف نفسه تعاىل بأن ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱠ[الفتح ،]4:وقال
ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﱠ[املدثر ،]31:فهو تعاىل حافظ هذه املدينة اإلنسانية لكوهنا حضرته اليت
وسعته وهي عني مملكته وما وصف نفسه باجلنود والقوة إال وقد علم أنه تعاىل قد سبقت
مشيئته يف خلقه أن خيلق له منازعا ينازعه يف حضرته ويثور عليه يف ملكه بنفوذ مشيئته فيه
وسابق علمه وكلمته اليت ال تتبدل مساه احلارث وجعل له خيال ورجال وسلطه على هذا
اإلنسان فاجلب هذا العدو على هذا امللك اإلنساين خييله ورجله ووعده بالغرور وبسفراء
خواطره اليت متشي بينه وبني اإلنسان فجعل اهلل يف مقابلة أجناده أجناد مالئكته فلما تراءى
اجلمعان وهو يف قلب جيشه جعل له ميمنة وميسرة وتقدمة وساقة وعرفنا اهلل بذلك لنأخذ
حذرنا منه من هذه اجلهات فقال اهلل تعاىل لنا إنه قال هذا العدو ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱿ ﱠ [األعراف ،]17:وهو يف قلب جيشه يف باطن اإلنسان فحفظ اهلل
ﲀ
ﱻ ﱼﱽﱾ
هذا امللك اإلنساين بأن كان اهلل يف قلب هذا اجليش وهذا العسكر اإلنساين يف مقابلة قلب
جيش الشيطان وجعل على ميمنته االسم الرب وعلى ميسرته االسم امللك وعلى تقدمته
االسم الرمحن ويف ساقته االسم الرحيم وجعل االسم اهلادي ميشي برسالة االسم الرمحن الذي
يف املقدمة إىل هذا الشيطان وما هو شيطان اجلان وإمنا أعين به شيطان اإلنس فإن اهلل يقول
ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠﱠ[االنعام ،]112:وقال ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ [الناس] ،فإن شياطني اإلنس هلم سلطان على
ظاهر اإلنسان وباطنه وشياطني اجلن هم نواب شياطني اإلنس يف بواطن الناس وشياطني اجلن
هم الذين يدخلون اآلراء على شياطني اإلنس ويدبرون دولتهم فيفصلون هلم ما يظهرون فيها
من األحكام وال يزال القتال يعمل على هذا اإلنسان املؤمن خاصة فيقاتل اهلل عنه ليحفظ
عليه إميانه ويقاتل عليه إبليس لريده إليه ويسلب عنه االميان وخيرجه عن طريق سعادته حسدا
منه فإنه إذا أخرجه ﱡﭐ ﱸ ﱹﱠ [التوبة ،]114:وجثا بني يدي ربه الذي هو مقدم صاحب
امليمنة وجيعله سفريا بينه وبني االسم الرمحن وعرفنا اهلل بذلك كله لنعرف مكايد فهو يقول
لإلنسان مبا يزين له أكفر فإذا كفر يقول له ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ
ﳎﱠ[احلشر ،]16:ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱠ[احلشر ،]17:ألن الكفر هنا هو
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الشرك وهو الظلم العظيم ولذلك قال ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ[احلشر ،]17:يريد املشركني
فإهنم ﱡﭐﱁ ﱂﱃﱄﱅﱆ ﱠ[االنعام ،]82:وفسره رسول اهلل  مبا قاله لقمان البنه
ﱟ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱠ[لقمان ،]13:فعلمنا هبذا التفسري أن اهلل أراد باإلميان هنا
ﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ
يف قوله ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ إنه االميان بتوحيد اهلل ألن الشرك ال يقابله إال التوحيد فعلم
النيب  ما مل تعلمه الصحابة وهلذا ترك التأويل من تركه من العلماء ومل يقل به واعتمد على
الظاهر وترك ذلك هلل إذ قال ﱡﭐﲣﲤﲥﲦﲧﱠ[ال عمران ،]7:فمن أعلمه اهلل مبا أراده يف
قوله علمه بإعالم اهلل ال بنظره ومن رمحة اهلل خبلقه أنه غفر للمتأولني من أهل ذلك اللسان
العلماء به إذا أخطأوا يف تأويلهم فيما تلفظ به رسوهلم إما فيما ترمجه عن اهلل وإما فيما شرع
له أن يشرعه قوال وفعال.
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يف معرفة املنازالت اخلطابية الفصل اخلامس يف املنازالت وهو من
سر قوله عز وجل

ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ

[الشورى ،]51:وهو من احلضرة احملمدية
اااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا
ناااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااا
شااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا ي ااااااااااا
ااااااااااا ف ااااااااااا ي ااااااااااا ف ااااااااااا
اااااااااااااااااف ااااااااااااااااا
ااااااااااااااااا

ااااااااااااااااااا ي
ااااااااااااااااااا
منااااااااااااااااااا
ماااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا
ااااااااااااا أ ااااااااااااا فن ااااااااااااا
ف ااااااااااااا
اااااااااااااا
ف اااااااااااااا اااااااااااااا ي اااااااااااااا
اااااااااااااا اااااااااااااا ف اااااااااااااا ي
فاااااااااااااا ن

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

ف ناااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااا ف اااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااا ن
ناااااااااااااااااااااا ناااااااااااااااااااااا
أنااااااااااااااااااااااااااااااااااا فااااااااااااااااااااااااااااااااااا ن أ
ااااااااااا نااااااااااا
مااااااااااا
ااااااااااا أ

وعلى احلقيقة فبنا ننزل عليه وبنا ينزل علينا ولو ال ذلك ما علمنا ما يقول يف خطابه
لنا فإنه الغين احلميد وعلى حقيقة احلقيقة فبه ننزل عليه وبه ينزل علينا وسواء كانت منازلة
أو نزوال تاما فيكون املتكلم والسامع فهو يعلم ما يقول فإنه مسع من كان هذا مقامه فما مسع
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كالمه غريه وملا كان هو األصل مل نكن إال به فإن الفرع بصورة األصل خيرج وفيها يظهر
الثمر أعين يف الفروع وحتصل الفوائد كما هي حمل احلوائج فما مث إال هو:
ااااااااااا
ااااااااااا
ماااااااااا ااااااااااا ااااااااااا
اااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااا
نناااااااااااااااااااا
ااااااااااااا
ااااااااااااا
فااااااااااااا منااااااااااااا
ناااااااااااااااااااااا ن اااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا

ااااااااااا ااااااااااا
ااااااااااا ااااااااااا ااااااااااا
ااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا أنااااااااااااااااااا ف
اااااااااااااا
اااااااااااااا ماااااااااااااا اااااااااااااا
فاااااااااااااااااا شاااااااااااااااااام
اااااااااااااااااا ف

ومن ذلك:
اااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا ف اااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااا مناااااااااااااااااااااااا
نااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااا م ااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا من اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااا اااااااااااااااا شاااااااااااااااا
ناااااااااااااااا

ااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااا
ماااااا اااااا اااااا اااااا ماااااا اااااا ي
اااااااااااااااااا اااااااااااااااااا
ف ماااااااااااااااااا
أ اااااااااااااااااا
ناااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا
ر اااااااااااااااااااااااااااااااااا
ف ناااااااااااااااااااااااااااااااااا

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

اااااااااا ل

اااااااااا

اااااااا

ن ااااااااااف

اااااااا

ل

اااااااا

اااااااا ف

قال تعاىل ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱠ فنفى ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱠ فأثبت عني ما نفى
ﱍﱠ[االنفال ،]17:فنفى عني ما أثبته فصار إثبات الرمي وسطا بني طريف نفي فالنفي األول
عني النفي اآلخر فمن احملال أن يثبت عني الوسط بني النفيني ألنه حمصور فيحكم عليه احلصر
وال سيما والنفي اآلخر قد زاد على النفي األول بإثبات الرمي له ال للوسط فثبت الرمي يف
الشهود احلسي حملمد  بثبوت حممد  يف كلمة احلق فكما هو رام ال رام كذلك هو يف
الكلمة اإلهلية حممد ال حممد إذ لو كان حممدا كما تشهد صورته لكان راميا كما يشهد رميه
فلما نفى الرمي عنه اخلرب اإلهلي انتفى عينه إذ ال فرق بني عينه ورميه وهكذا ﱡﭐ ﱁ ﱂ
ﱃ ﱄ ﱅﱠ[األنفال ،]17:وهذه هي البصرية اليت كان عليها الدعاة إىل اهلل يعلمون من
يدعو إىل اهلل ومن يدعي إىل اهلل فاإلدراك واحد فإذا أدرك به األمر على ما هو عليه مسي
بصرية ألنه علم حمقق وإذا أدرك به عني نسبة ما ظهر يف احلس مسي بصرا فاختلفت األلقاب
عليه باختالف املوطن كما اختلف حكم عني األداة وإن كانت بصورة واحدة حيث كانت
ختتلف باختالف املواطن مثل أداة لفظة ما ال شك أهنا عني واحدة ففي موطن تكون نافية
مثل قوله ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﱠ[ال عمران ،]7:ويف موطن تكون تعجبا مثل قوله ﱡﭐ ﲾ
ﲿ ﳀ ﳁ ﱠ[البقرة ،]175:ويف موطن تكون مهيئة مثل قوله ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌﱠ[احلجر ،]2:ويف موطن تكون امسا مثل قوله ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ [املائدة ،]117:إىل
أمثال هذا وقد تكون مصدرية وتأيت لالستفهام وتأيت زائدة وغري ذلك من مواطنها فهذه عني
واحدة حكمت عليها املواطن بأحكام خمتلفة كذلك صور التجلي مبنزلة األحكام ملن يعقل ما
يرى فأبان اهلل لنا فيما ذكره يف هذه اآلية أن الذي كنا نظنه حقيقة حمسوسة إمنا هي متخيلة
يراها رأى العني واألمر يف نفسه على خالف ما تشهده العني وهذا سار يف مجيع القوي
اجلسمانية والروحانية فالعامل كله يف صور مثل منصوبة فاحلضرة الوجودية إمنا هي حضرة
اخليال مث تقسم ما تراه من الصور إىل حمسوس ومتخيل والكل متخيل وهذا ال قائل به إال من
أشهد هذا املشهد فالفيلسوف يرمي به وأصحاب أدلة العقول كلهم يرمون به وأهل الظاهر
ال يقولون به نعم وال باملعاين اليت جاءت له هذه الصور وال يقرب من هذا املشهد إال
السوفسطائية غري أن الفرق بيننا وبينهم إهنم يقولون إن هذا كله ال حقيقة له وحنن ال نقول
بذلك بل نقول إنه حقيقة ففارقنا مجيع الطوائف ووافقنا اهلل ورسوله مبا أعلمناه مما هو وراء
ﱡﭐﱋ ﱌ
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ما أشهدناه فعلمنا ما نشهد والشهود عناية من اهلل أعطاها إيانا نور االميان الذي أنار اهلل به
بصائرنا.
ومن علم ما قررناه عَلِمَ عِلمَ األرض املخلوقة من بقية مخرية طينة آدم  وعلم إن
العامل بأسره ال بل املوجودات هم عمار تلك األرض وما خلص منها إال احلق تعاىل خالقها
ومنشئها من حيث هويته إذ كان له الوجود وال هي ولو ال ما هو األمر على ما ذكرناه ما
صحت املنازلة بيننا وبني احلق وال صح نزول احلق إىل السماء الدنيا وال االستواء على العرش
وال العماء الذي كان فيه ربنا قبل إن خيلق خلقه فلو ال حكم االسم الظاهر ما بدت هذه
احلضرة وال ظهر هذا العامل بالصورة ولو ال االسم الباطن ما عرفنا إن الرامي هو اهلل يف
صورة حممدية فما فوق ذلك من الصور فقال ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ وهو بشر
ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﱠ [الشورى ،]51:مثل قوله ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ [االنفال ،]17:فالرامي هو اهلل والبصر
يشهد حممدا ﱡﭐ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ [الشورى ،]51:صورة بشرية لتقع املناسبة بني الصورتني
باخلطاب ﱡﭐﳔ ﳕ ﳖﱠ [الشورى ،]51:وهو ترمجان احلق يف قلب العبد ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲋﱠ[الشعراء ،]193:عَلى قَ ْلبِكَ فإذا أوحى اهلل إىل الرسول البشري من الوجه اخلاص
بارتفاع الوسائط وألقاه الرسول علينا فهو كالم احلق لنا من وراء حجاب تلك الصورة
املسماة رسوال إن كان مرسال إلينا أو نبيا وقد تكون هذه الرتبة لبعض األولياء فإذا انكشف
الغطاء البشري عن عني القلب أدرك مجيع صور املوجودات كلها هبذه املثابة يف خطاب
بعضهم بعضا ومساع بعضهم من بعض فأجند املتكلم والسامع والباطش والساعي واحملس
واملتخيل واملصور واحلافظ ومجيع القوي املنسوبة إىل البشر فاملنازالت كلها برزخية بني
األول واآلخر والظاهر والباطن وصور العامل وصور التجلي ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼﱠ[التوبة ،]6:فاملترجم املتكلم وقد عرفنا إن الكالم املسموع هو كالم اهلل ال كالمه فتنظر
ما جاء به يف خطابه الربزخى وافتح عني الفهم إلدراكه وكن حبسب ما خاطبك به وال
يسمع كالم اهلل إال بسمع اهلل وال كالم الصورة إال بسمع الصورة والسامع من وراء السمع
واملتكلم من وراء الكالم ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﱠ
[الربوج ،]22-20:من التبديل والتغيري فأما ما يدل على توحيد وإما صفة تنزيه وإما صفة فعل
وإما ما يعطي االشتراك وإما تشبيه وإما حكم وإما قصص وإما موعظة بترغيب أو ترهيب أو
داللة على مدلول عليه فهو حمصور بني حمكم ومتشابه كل خطاب يف العامل فالطور اجلسم ملا
فيه من امليل الطبيعي لكونه ال يستقل بنفسه يف وجوده ﱡﭐ ﲐﲑ ﱠ[الطور ،]2:عن إمالء
إهلي وميني كاتبة بقلم اقتداري ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﱠ وهو عينك من باب اإلشارة ال من باب التفسري
ﱡﭐﲕﱠ [الطور ،]3:ظاهر غري مطوي فما هو مستور ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﱠ[الطور ،]4:وهو
القلب الذي وسع احلق فهو عامرة ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﱠ [الطور ،]5:ما يف الرأس من القوي
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احلسية واملعنوية ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﱠ[الطور ،]6:رأى الطبيعة املوقدة مبا فيها من النار احلاكم
املوجب للحركة ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ[الطور ،]7:أي ما تستعذ به النفس احليوانية والروح
االمري والعقل العلوي من سيدها املريب هلا املصلح من شأهنا ﱡﭐﲣﱠ لساقط عليها إذ كانت
هلا املنازل السفلية من حيث إمكاهنا مطلقا ومن حيث طبعها مقيدا ﱡﭐﲥﲦﲧﲨﱠ[الطور،]8:
ألنه ما مث غري ما ذكرناه فمن عندنا التلقي لتدليه والترقي لتدانيه وبني هذين احلكمني ظهور
الربازخ اليت هلا اجملد الشامخ والعلم الراسخ.
وقد تكون املنازلة بني األمساء اإلهلية مثل املنازلة يف احلرب على هذا اإلنسان إذا
خالف أمر اهلل فيطلبه التواب والغفور والرمحن ويطلبه املنتقم والضار واملذل وأمثاهلم وقد ورد
يف احلديث من هذا الباب قوله تعاىل" :ما ترددت يف شيء أنا فاعله ترددي يف قبض نسمة
املؤمن يكره املوت وأكره مساءته والبد له من لقائي" ،وهذا من املنازلة وقد ذقت هذا
الكشف رأيته من اهلل يف قتل الدجال حبضور رسول اهلل  معي فيه ومن هنالك انفتح يل
باب بسط الرمحة على عباد اهلل وعلمت إن رمحته ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘﱠ فالبد أن ينفذ حكمها
يف كل شيء وعلمت حكمة انعدام األعراض ال نفسها يف الزمان الثاين من زمان وجودها
وخلق اهلل األمثال يف احملل أو األضداد إذ لو ثبت عرض ثبوت حمله إذا مل يكن حمله معىن مثله
أي عرض آخر مثله يف العرضية لبقي كما يبقى اجلوهر ومل تكن تتبدل حاله على اجلوهر
فيكون إما دائم الشقاء من أول خلقه أو دائم السعادة فتكون رمحة اهلل قاصرة على أعيان
خمصوصني كما تكون بالوجوب يف قوم منعوتني بنعت خاص وفيمن ال يناهلا بصفة مقيدة
وجوبا تناله الرمحة من باب االمتنان كما نالت هذا الذي استحقها ووجبت له بالصفة اليت
أعطته فاتصفت هبا فوجبت الرمحة له فالكل على طريق االمتنان ناهلا ونالته فما مث إال منة إهلية
أصال وفرعا مث تسري املنازلة بني اإلصبعني من أصابع الرمحن يف القلب يف ميدان اإلرادة فإن
أزاغه أزاغه رمحان وإن أقامه أقامه رمحان فما مث حكم إال له ألنه املستوي على العرش فال
تنفذ األحكام إال من هذا االسم مث تظهر املنازلة بني امللك والشيطان على القلب باللمتني
اللتني جيدمها املكلف يف قلبه فإن مل يكن مكلفا ووجد التردد يف قلبه فال خيلو إما أن يكون
يف دار تكليف أو ال يكون فإن كان يف دار تكليف فالتردد إمنا هو من اللمة امللكية واللمة
الشيطانية بطلب كل واحد منهما ملا نفذت فيه ملته أن يكون للمكلف يف ذلك دخول بإعانة
يف فساد فيجوز اإلمث عليه كصبيني مل يبلغا حد التكليف فيتضاربان عن ملة الشيطان اليت
غلبت على كل واحد منهما فيجيء والدامها أو شخصان من قرابتهما أو جرياهنما أو من
كان من احلاضرين من الناس فيدخلون بينهما بغري ميزان شرعي بل محية غرض فرمبا يؤدي
ذلك إىل أن يكتسبوا إمثا فيما سعوا به يف حقهما فلهذا تكون حركة الصيب بالشر عن ملة
الشيطان فافهم واعرف املواطن تقر بالعلم األمت وإن كان غري مكلف وال يف دار تكليف
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ووجد التردد يف أمر بني فعلني ال حرج عليه فيما يفعل منهما فذلك التردد واملنازلة بني
اخلاطرين كالتردد اإلهلي غري أنه يف العبد من أجل طلب األوىل واألعلى يف حقه كما يتردد
املكلف بني طاعتني أيتهما يفعل فهذا تردد إهلي ما هو عن اللمتني إمنا مها غرضان أو غرض
واحد تعلق بأمرين إما على التساوي أو إبانة ترجيح يقتضيه الوقت وما هو مكلف وال يف
دار تكليف ألنه لوال التكليف ما قرب شيطان إنسانا بإغواء أبدا ألنه عبث والعبث ال يفعله
احلق ألن الكل فعله ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ [هود ،]123:فصاحب علم املنازالت البد له أن
يقف على هذا كله وأمثاله وكل تردد يف العامل كله فهذا أصله أما التردد اإلهلي أو اإلصبعان
أو اللمتان فشيء آخر له حكم ما هنالك واألصل التردد اإلهلي وما تعطيه حقائق األمساء
اإلهلية املتقابلة ﴿ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة منازلة من حقر غلب ومن استهني منع
ااااااا م ااااااا ااااااا م مااااااا
ااااااا
اااااااااا
ف اااااااااا
اااااااااا اااااااااا
اااااااااااام
ماااااااااااا من اااااااااااا
م ااااااا
مااااااا ف ااااااا
نااااااا مااااااا
ن اااااااا
اااااااا ن
اااااااان ناااااااا

ااااااااااااااا
أ
ااااااااااااااا
ااااااااااااااا
ااااااااا ي ااااااااا
أ ااااااااا ف أ ااااااااام
ن اااااا شاااااا م اااااا ي ن اااااا
ف ااااا مااااا أ ااااا مااااا ااااا م أ ااااا
ااااااااام
ااااااااان
فااااااااا أ ااااااااام

اعلم أيدنا اهلل وإياك بروح القدس أن احتقار شيء من العامل ال يصدر من تقي يتقي
اهلل فكيف من عامل باهلل علم دليل أو علم ذوق فإنه ليس يف العامل عني إال وهو من شعائر اهلل
من حيث ما وضعه احلق دليال عليه ووصف من يعظم شعائر اهلل فقال ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ[احلج ،]32:أي فإن عظمتها من تقوى القلوب أو الشعائر عينها من
تقوى القلوب مث إن كان شعائر اهلل يف دار التكليف قد حد اهلل هلا للمكلف يف مجيع حركاته
الظاهرة والباطنة حدودا عمت مجيع ما يتصرف فيه روحا وحسا باحلكم وجعلها حرمات له
عند هذا املكلف فقال ﱡﭐﲧﲨﲩﲪﱠ[احلج ،]30:وتعظيمها أن يبقيها حرمات كما
خلقها اهلل يف احلكم فإن مث أمورا خترجها عن إن تكون حرمات كما تكون يف الدار اآلخرة
ﳅﳇﳈ
ﳆ
يف اجلنة على اإلطالق من غري منع وهو قوله تعاىل ﱡﭐ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳉ ﱠ [الزمر ،]74:ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ [فصلت ،]31:وقوله ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ[يس ،]55:وارتفع احلجر فرمبا يقام العبد يف دار التكليف يف هذا املوطن
فرييد التصرف فيه كما تعطيه حقيقته ولكن يف موطنه فيسقط حرمات اهلل يف ذلك فال يرفع
هبا رأسا وال جيد هلا تعظيما فيفقد خريها إذا مل يعظمها عند ربه كما قال ﱡﭐ ﲧ ﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﱠ[احلج ،]30:وإمنا قال هذا ومل يتوعد بسبب أن أصحاب
األحوال إذا غلبت عليهم كانوا أمثال اجملانني ارتفع عنهم القلم فيفوهتم لذلك خري كثري عند
اهلل وهلذا ال يطلب احلال أحد من األكابر وإمنا يطلب املقام وحنن يف دار التكليف فما فاتنا يف
هذه الدار من ذلك فقد فاتنا خريه هنالك فنعلم قطعا أنا لسنا من أهل العناية عند اهلل بفوت
هذا اخلري هذا إذا مل تتعمل يف حتصيل هذا احلال الذي يفوتنا هذا اخلري فكيف بنا إذا اتصفنا
هبذا احلكم املفوت للخري عن نظر يف أصول األمور حني نعرف بعض حقائقها فيكون يف
ذلك البعض املفوت لنا هذا اخلري وقد رأينا منهم مجاعة كثرية من أصحاب النظر يف ذلك من
غري حال ذوقي اهلل يعيذنا منه حاال ونظرا.
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وملا كان الدليل يشرف بشرف املدلول والعامل دليل على وجود اهلل فالعامل شريف
كله فال حيتقر شيء منه وال يستهان به هذا إذا أخذناه من جهة النظر الفكري وهو يف القرآن
يف قوله ﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﱠﭐ
[الغاشية ،]19-18-17:اآليات النظرية كلها الواردة يف القرآن وكقوله ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲞ ﲟ ﱠ[األعراف ،]185:وقوله ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ[البقرة ،]164:اآلية
وقوله ﱡﭐﱒﱓﱔﱕﱖﱗ ﱘﱠ[الفرقان ،]45:وقوله ﱡﭐﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱠ[احلج ،]18:اآلية
وكقوله ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ [فصلت ،]53:وأمثال هذه
اآليات وأما عند أهل الكشف والوجود فكل جزء يف العامل بل كل شيء يف العامل أوجده اهلل
البد أن يكون مستندا يف وجوده إىل حقيقة اإلهلية فمن حقره أو استهان به فإمنا حقر خالقه
واستهان به ومظهره وكل ما يف الوجود فإنه حكمة أوجدها اهلل ألنه صنعة حكيم فال يظهر
إال ما ينبغي ملا ينبغي كما ينبغي فمن عمي عن حكمة األشياء فقد جهل ذلك الشيء ومن
جهل كون ذلك األمر حكمة فقد جهل احلكيم الواضع له وال شيء أقبح من اجلهل فإن
قلت فاجلهل من العامل وقد قبحته فقد قبحت من استند إليه اجلهل يف وجوده قلنا كان يصح
هذا لو كان اجلهل نسبة وجودية فاجلهل إمنا هو عبارة عن عدم العلم ال غري فليس بأمر
وجودي والعدم هو الشر والشر قبيح لنفسه حيثما فرضته وهلذا ورد يف اخلرب الصحيح أن
النيب  قال يف دعائه ربه تعاىل" :واخلري كله يف يديك والشر ليس إليك" ،فما نسب الشر
إليه فلو كان الشر أمرا وجوديا لكان إجياده إىل اهلل إذ ال فاعل إال اهلل فالوجود كله خري ألنه
عني اخلري احملض وهو اهلل تعاىل.
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يف معرفة منازلة حبل الوريد وأينية املعية
م اااااااااااااااااا أناااااااااااااااااا
م اااااااااااااااااا
م ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااا م م نااااااااااااااااااا
ناااااااااااااا
ناااااااااااااا ف اااااااااااااا
اااااااااااااا
م ناااااااااااا
اااااااااااا
اااااااااااا
اااااااااااا
اااااااااا ماااااااااا آناااااااااا
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قال اهلل عز وجل ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ [ق ،]16:وقال
ﱢﱠ[احلديد ،]4:فكان هبويته معنا وبأمسائه أقرب إلينا منا فإن احلق إذا مجع نفسه مع
أحديته فألمسائه من حيث ما تدل عليه من احلقائق املختلفة وما مدلوهلا سواه فإهنا ومدلوالهتا
عينه وأمساؤه فالبد أن تكون الكناية عن ذلك يف عامل األلفاظ والكلمات بلفظ اجلمع مثل
حنن وإنا بكسر اهلمزة وتشديد النون مثل قوله ﱡﭐ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﱠ[القمر ،]49:وﱡﭐ ﲇ ﲈ
ﲉﲊﲋﲌﲍﱠ[احلجر ،]9:وقد تفرد إذا أراد هويته ال أمساءه مثل قوله ﱡﭐﱇ ﱈﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ [طه ،]14:فوحد وأين حنن ما أنا وال معىن ملن قال إن ذلك كناية عن العظمة ال
بل هي عن الكثرة وما مث كثرة إال ما تدل عليه منه أمساؤه احلسىن أو تكون عينه أعيان
املوجودات وختتلف الصور الختالف حقائق املمكنات املركبات إذ قد قال عن هويته إهنا
مجيع قوى الصور أي إذا أحب الشخص من عباده كشف له عنه به فعلم أنه هو فرآه به مع
ثبوت عني املمكن وإضافة القوة اليت هي عينه تعاىل إىل العبد فقال كنت مسعه فالضمري يف
قوله كنت مسعه عني العبد والسمع عني احلق وال يكون العبد عبدا إال بسمعه وإال فمن يقول
إذا نودي ﱡﭐ ﲞ ﲟﱠ[البقرة ،]285:إال املأمور عند تكوينه ويف تصرفاته فلو ال أنه مسيع
ما قيل له كن وال يكون لوال طاعته لربه يف أمره إياه واحلق مسعه ليس غريه يف كل حال
فكشف له سبحانه عن ذلك وإذا كان األمر على ما ذكره عن نفسه وأعطاه الشهود
والكشف صح اجلمع يف لفظة إنا وحنن وإذا مل يكن عني القوي واملوجودات إال هو صح
اإلفراد يف ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ [طه ،]14:واهلو واألنت وضمري املفرد باخلطاب بالكاف يف ﱡﭐ ﱒ
ﱓ ﱠ [الفاحتة ،]5:وأمثال ذلك فأفرد نفسه يف مجعيتنا فقال ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ [احلديد ،]4:ومجع
نفسه يف أحديتنا يف قوله ﱡﭐﱊﱋﱌ ﱠ[ق ،]16:فأفرد الضمري العائد على اإلنسان فلم يكن
اجلمع إال بنا وال الواحد العني إال به فأينما كان اخللق فاحلق يصحبه من حيث امسه الرمحن
ألن الرحم شجنة منه ومجيع الناس رحم فإهنم أبناء أب واحد وأم واحدة فإنه خلقنا ﱡﭐ ﱇﱈ
ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
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ﱉﱠ وهو آدم وبث من آدم وحواء ﱡﭐﱏﱐﱑﱠ[النساء ،]1:فنحن أرحام من حيث إن
الرحم شجنة من الرمحن فصحت القرابة وقد أمر بصلة األرحام فقال تعاىل ﱡﭐ ﳈ ﳉ
ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﱠ[االنفال ،]75:وأمر بأن نوصل األرحام وهو أوىل هبذا الوصف منا
فالبد أن يكون للرحم وصوال فإهنا شجنة من الرمحن وقد لعن اهلل واللعنة البعد من انتسب
إىل غري أبيه أو انتمى إىل غري مواليه أي ال ينتسب إىل غري رمحه فنحن من حيث الرحم قرابة
قرىب ومن حيث الرتبة عبيد فال ننتسب إال إليه وال ننتمي لسواه وقد قال تعاىل يف الصحيح
عنه اليوم أضع نسبكم ألنه عارض عرض لنا ما هو أصل ألنا نفترق وال جنتمع وقد ال يعرف
بعضنا بعضا فنسبنا الذي بيننا ما هو أصل إذ لو كان أصال ما قبل العوارض وال صح النكران
مث قال" :وأرفع نسيب" ،فإنا ما زلنا عنه قط وال افترقنا منه وال فارقنا وال زال عنا وكيف
نزول عمن حنن يف قبضته ومن هو معنا أينما كنا وعلى أي حالة وصفنا من وجود وعدم مث
قال أين املتقون فقمنا إليه بأمجعنا ألنه ما منا إال من اختذه وقاية يف دفع الشدائد عن نفسه
وهو قوله ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ[االسراء ،]67:وما منا إال من كان
احلق له وقاية يف دفع ما يقال عنه فيه إنه سوء فيكون كاجملن له تتعاور علينا سهام إال سواء
فيضاف كل مكروه إلينا فداء له فصح أن الناس كلهم متقون لكن مث تقوى خصوص وتقوى
عموم ميزهتا الشرائع ونبهت عليها فمن علم ما قلناه محل التقوى محال عاما على مجيع اخللق
ومن وقف مع التقوى املعلومة عند الناس خصص وما نبهنا على هذا األمر إال مراعاة للشرع
فإن الشرع راعى ذلك ونبه عليه حىت إذا علمه اإلنسان وحتقق به ظهر له الفضل على غريه
فإن اهلل يقول ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ[الزمر ،]9:وقد أمر بصلة األرحام
والرمحن لنا رحم نرجع إليه فالبد للمطيع أمره أن يصل رمحه وليس إال وصلته بربه فإن اهلل
بال شك قد وصلنا من حيث إنه رحم لنا فـ ﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ [الذاريات،]58:
املنعم على أي حالة كنا من طاعة أمره أو معصية وموافقة أو خمالفة فإنه ال يقطع صلة الرحم
من جانبه وإن انقطعت عنه من جانبنا جلهلنا مث إنه ما أمر بصلة األرحام القريبة إال ليسعدوا
بذلك وما من شخص إال وله رحم يصلها ولو بالسالم كما قال" :صلوا أرحامكم ولو
بالسالم" ،فإذا وصلنا رمحنا مل نصل على احلقيقة إال هو وإن محلناه يف عني رمحنا فهو يعرف
نفسه كما إن الصدقة تقع بيد الرمحن قبل إن تقع بيد السائل وقال ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹﲺ
ﲾ ﱠ [احلج ،]37:ويف نفس األمر قد قلنا إنا وقاية له من كل سوء فالبد
ﲿ
ﲻﲼﲽ
لكل أحد أن يكون له صديق من الناس على أي دين كان والبد له من مراعاة صديقه وهو
يف النسب رمحه بال شك ألنه أخوه ألمه وأبيه فكل بر طهر من أحد إىل أحد فهو صلة رحم
لذا يقبلها اهلل من كل أحد فضال من اهلل ونعمة غري أهنم بينهم مفاضلة يف القرب قال علي بن
أيب طالب كرم اهلل وجهه يف ذلك:
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ااااااااااااااااااااااااا
آ
أ ااااااااااااااااااااااااا
ماااااااااا
اااااااااا فاااااااااا
اااااااااا ر
أ
ااااااا
مااااااا
ااااااا
ااااااا
ااااااااا أ ااااااااا
ااااااااا
ااااااااا

اااااااا م اااااااا أ اااااااا
ناااااااا ف فاااااااا
اااااا ماااااا أ اااااا ن ااااااف
اااااا
فاااااا
اااااااا أن اااااااا
اااااااا
اااااااا
ماااااااا
اااااان
اااااا اااااا ماااااا ماااااا اااااا

والقرابة قرابتان :قرابة الدين وقرابة الطني فمن مجع بني القرابتني فهو أوىل بالصلة وإن
انفرد أحدمها بالدين واآلخر بالطني فتقدم قرابة الدين على قرابة الطني كما فعل احلق تعاىل
يف املرياث فورث قرابة الدم ومل يورث قرابة الطني إذا اختلفا يف الدين فكان الواحد مؤمنا
باهلل وحده واألخ اآلخر كافر بأحدية اهلل ومات أحد األخوين مل جيعل له نصيبا يف مرياثه
فقال" :ال يتوارث أهل ملتني" ،وقد ذهب عقيل دون علي بن أيب طالب مبال أبيه ملا مات أبو
طالب عم رسول اهلل  وكل من قطع رمحه يف حق شخص وهو قد وصلها يف حق شخص
آخر فالذي يرعى اهلل من ذلك جانب الوصلة ال جانب القطع فإنه القائل على لسان رسوله
" :أتبع السيئة" ،مثل قطع تلك الرحم "احلسنة" مثل وصلة الرحم "حتمها" فوصل رمحه يف
زيد ميحو قطع رمحه يف عمرو وهذا أخوه وهذا أخوه ألن اهلل يصل الرحم وال يقطعها فاحلق
يعضده يف صلة من وصلها ويقطع من قطعها ألنه عني ذلك الذي قطعها ففي الوصل كلمة
عناية إهلية بالواصل ويف القطع كلمة حتقيق أي أن األمر كذلك فما يف العامل إال من هو
وصول رمحه األقوى األقرب فإن أفضل الصالت يف األرحام صلة األقرب فاألقرب وقد جاء
يف الصدقة أن أفضلها اللقمة جيعلها اإلنسان يف فمه ألنه ال أحد أقرب إليه من نفسه واهلل
أقرب إىل العبد من نفسه منه فإنه القائل ﱡﭐ ﱊﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ [ق ،]16:فإذا وصله العبد
فقد وصل األقرب بال شك فقد أتى ما هو األوىل بالوصل يف األقربني فإن النص فيه وهلذا
عم كل األشياء اتساع رمحته فمن حجر رمحة اهلل فما حجرها إال على نفسه ولو ال أن األمر
على خالف ذلك مل ينل رمحة اهلل من حجرها وقصرها ولكن واهلل ما يستوي حكم رمحة اهلل
فيمن حجرها مبن مل حيجرها وأطلقها من عني املنة كما أطلقها اهلل يف كتابه يف قوله ﱡﭐ ﱕ
ﱘ ﱠ [األعراف ،]156:فما من شيء إال وهو طامع يف رمحة اهلل فمنهم من تناله
ﱙ
ﱖﱗ
حبكم الوجوب ومنهم من تناله حبكم املنة كنت قاعدا يوما بإشبيلية بني يدي شيخنا يف
الطريق أيب العباس العريين من أهل العليا مبغرب األندلس فدخل عليه رجل فوقع ذكر
املعروف والصدقة فقال الرجل اهلل يقول األقربون أوىل باملعروف فقال الشيخ على الفور إىل
اهلل فما أبردها على الكبد وكذلك هو األمر يف نفسه وال أقرب من اهلل فهو القريب سبحانه
الذي ال يبعد إال بعد تنزيه وتنقطع األرحام باملوت وال ينقطع الرحم املنسوبة إىل احلق فإنه
معنا حيثما كنا وحنن ما بيننا نتصل يف وقت وننقطع يف وقت مبوت أو بفقد وارحتال وكم
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من حال قد أغىن عن سؤال ومن جهل نفسه فهو بغريه أجهل ومن علم غريه فهو بنفسه
أعلم من عرف نفسه عرف ربه:
م ااااااااا ااااااااا ي ر ااااااااا ااااااااا
فاااااااااا
اااااااااا ااااااااا
فااااااااا
ف نمااااااااااااا أر ااااااااااااا ااااااااااااا
ااااااااف م اااااااا ف فاااااااا
فمااااااااا أ ااااااااا م ااااااااا مااااااااا
ااااااااااااا ي ااااااااااااات ااااااااااااا
ااااااااااا ف مااااااااااا
ااااااااااا

ااااااااا
ااااااااا ف ااااااااا ي ر ااااااااا ااااااااا
نااااااااااااااا ر ااااااااااااااا ااااااااااااااا ف ااااااااااااااا
اااااااااا ماااااااااا أر اااااااااا اااااااااا ن اااااااااا
ااااااااااااااااااا نااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا
اااااااااااااا
اااااااااااااا
ماااااااااااااا اااااااااااااا
اااااااااااااااا أ اااااااااااااااا
اااااااااااااااا
ااااااااا ي
ااااااااا فااااااااا
مااااااااا أ ااااااااا

ن ااااااااا
اااااااااا
ن ااااااااااااا
اااااااا
م ااااااااا
ااااااااااااا
أ ااااااااااا

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

أ ااااااااااااااااااا ر ااااااااااااااااااا م ااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااا
ف ااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااا
ر اااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااا م ر ااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااا أ اااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااا اااااااااااااااا اااااااااااااااا شاااااااااااااااا

وإذا كان احلق يقول عن نفسه إنه ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ [األعلى،]3-2:
فما لك ال تسبح ﱡﭐ ﲐﲑ ﲒ ﱠ [األعلى ،]1:جعلنا اهلل ممن قيده احلق به ورزقه الوقوف عند

حدوده ومرامسه يف اآلخرة واألوىل فانظر يا أخي ما أعطت عناية هذه املعية اإلهلية يف قوله
ﱡﭐﱞﱟﱠﱡﱢﱠ[احلديد ،]4:فهو معنا هبويته وهو معنا بأمسائه فهل ترى عني العارف كونا
من األكوان وعينا من األعيان ال يكون احلق معه فاهلل يغفر للجميع بالواحد فكيف ال يغفر
للواحد باجلميع فما من إنسان إال ومجيع أجزائه مسبحة حبمد اهلل وال قوة من قواه إال وهي
ناطقة بالثناء على اهلل حىت النفس الناطقة املكلفة من حيث خلقها وعينها كسائر جسدها
الذي هو ملكها مسبحة أيضا هلل فما عصى وخالف األمر واحد من هذه اجلملة املعرب عنها
باإلنسان أفترى اهلل ال يقبل طاعة هذه اجلملة يف معصية ذلك الواحد هيهات وأين الكرم إال
هنا ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠ[اإلنفطار ،]6:فيقول كرمك فهذا تنبيه من اهلل لعبده أن
يقول كرمك كما يفعله احلاكم املؤمن العامل إذ يقول للسارق والزاين قل ال زنيت أو قل ال
سرقت أو قل ال لعلمه أنه إذا اعترف أقام عليه حدا فرمبا يكون الزاين يدهش بني يدي
احلاكم فينبهه ليقول هبذه املقالة ال فيدرأ عنه احلد بذلك ﴿ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة منازل التواضع الكربيائي
اااااااا ماااااااا اااااااا ماااااااا ن اااااااا
ماااااااا
اااااااااااااا أناااااااااااااا اااااااااااااا أ اااااااااااااا ف
ااااااا ف ااااااا فمااااااا
ااااااا مااااااا فااااااا
ااااااا ف ااااااا فمااااااا
ااااااا مااااااا فااااااا
اااااااا
ماااااااا ف ااااااا
ن ااااااا ف نااااااا

قال تبارك وتعاىل
ﱅﱠ[االنعام ،]91:وقال تعاىل

ﱡﭐ ﱐ ﱑ

اااااااا اااااااا ن اااااااا
اااااااا
ف اااااااا
مااااااا ااااااا مااااااا ااااااا مااااااا ن ااااااا
اااااااااان شم ااااااااااا
ااااااااااا
اااااااااا
ااااااااااا
نااااااااااا مااااااااااا
ن ااااااااااا
ااااااااااا
ن ااااااااااا ااااااااااا
ااااااااااا

ﱒﱠ[الشورى ،]11:وقال

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ[الصافات ،]180:وقال
ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﱠ[اجلاثية ،]37:وقال ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ
[ال عمران ،]97:ومع هذا كله فهو القائل يف الصحيح من األخبار عنه" :مرضت فلم تعدين
وجعت فلم تطعمين وظمأت فلم تسقين" ،يقول مثل هذا القول لعبده فأنزل نفسه هنا منزلة
عباده وأين ذلك الكربياء من هذا النزول وثبت يف الصحيح أن اهلل يعجب من الشاب ليست
له صبوة وثبت أن اهلل أفرح بتوبة عبده من فرح صاحب الناقة اليت عليها طعامه وشرابه إذا
وجدها بعد ما ضلت وهو يف فالة من األرض منقطعة وأيقن باملوت ففرح هبا فاهلل أفرح
بتوبة عبده من هذا بناقته وثبت عنه أنه تعاىل يتبشبش للذي يأيت املسجد كما يتبشبش أهل
الغائب بغائبهم إذا ورد عليهم وأين هذا كله من قوله تعاىل ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ
ﳎﱠ[الصافات] ،ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ [االنعام ،]91:فأين هذا النزول من هذه الرفعة فهذا
هو التواضع الكربيائي وكل حق وقول صدق وحكم صحيح ملن كشف اهلل عن بصريته من
علماء عباده فأراه احلق حقا وأراه الباطل باطال وهنا تعلقت الرؤية باملعدوم فإن الباطل عدم
وإذا كان العبد يتصف برؤية املعدوم فاحلق أوىل هبذه الصفة أنه يرانا يف حال عدمنا رؤية عني
وبصر ال رؤية علم.
وأما قوله ﱡﭐﱐﱑﱒﱠ[الشورى ،]11:فهو على الصحيح من الفهم معىن قوله :
"إن اهلل خلق آدم على صورته" ،يف بعض وجوه حمتمالت هذا اخلرب وقوله تعاىل ﱡﭐ ﱥ ﱦ
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ [التني ،]4:فما ذاك إال خللقه على صورة احلق وإمنا رده إىل أسفل سافلني
ليجمع له كمال الصورة باألوصاف كما ذكر عن نفسه أنه عليه فإن اتصافه بنفي املثل عن
نفسه من اتصافه باحلد واملقدار من استواء ونزول واستعطاف وتلطف يف خطاب وغضب
ورضاء وكلها نعوت املخلوق فلو مل يصف نفسه بنعوتنا ما عرفناه ولو مل ينزه نفسه عن
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نعوتنا ما عرفناه فهو املعروف يف احلالني واملوصوف بالصفتني وهلذا خلق من كل شيء
زوجني ليكون ألحد الزوجني العلو وهو الذكر وألحد الزوجني السفل وهو األنثى ليظهر من
بينهما إذا اجتمعا بقاء أعيان ذلك النوع وجعل ذلك يف كل نوع ليعلمنا أن األمر يف وجودنا
على هذا النحو فنحن بينه وبني معقولية الطبيعة اليت أنشأ منها األجسام الطبيعية وأنشأ من
نسبة توجهه عليها األرواح املدبرة وكل ما سوى اهلل البد أن يكون مركبا من راكب
ومركوب ليصح افتقار الراكب إىل املركوب وافتقار املركوب إىل الراكب لينفرد سبحانه
بالغىن كما وصف نفسه فهو غين لنفسه وحنن أغنياء به يف عني افتقارنا إليه فما ال نستغين
عنه فكل ما سوى اهلل مدبر ومدبر هلذا املدبر فاملدبر اسم فاعل مبا هو مدبر جيد ذلك قوة يف
ذاته يفتقر إىل مدبر يظهر فيه تدبريه وال مدبر اسم مفعول مبا هو مدبر جيد ذلك حالة يف ذاته
يفتقر هبا إىل من يدبر ذاته لصالح عينه وبقائه ففقر كل واحد إىل اآلخر فقر ذايت وإمنا
يتصف بالغىن عنه لكونه ال يفتقر إال إىل مدبر ال إىل هذا املدبر بعينه كما إن املدبر يتصف
بالغىن لكونه ال يفتقر إال إىل مدبر ال إىل هذا املدبر بعينه فكل واحد منهما غين عن اآلخر
عينه ال عن التدبري منه وفيه فغين كل واحد ليس على اإلطالق وغناء احلق مطلق بالنظر إىل
ذاته واخللق مفتقر على اإلطالق بالنظر أيضا إىل ذاته فتميز احلق من اخللق وهلذا كفر من قال
ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱠ[ال عمران ،]181:فهذا التمييز ال يرتفع أبدا ألنه متيز ذايت يف
املوصوف به من حق وخلق فما مث إال شيئيتان شيئية حق وشيئية خلق فليس كمثل اخللق يف
افتقاره شيء ألنه ما مث إال احلق واحلق ال يوصف باالفتقار فما هو مثل اخللق فليس مثل اخللق
شيء وليس كمثل احلق يف غناه شيء ألنه ما مث إال اخللق واخللق ال يتصف بالغىن لذاته فما
هو مثل احلق فليس مثل احلق شيء ألنه كما قلنا ما مث شيء إال اخللق واحلق فاخللق من حيث
عينه ذات واحدة يف كثري واحلق من حيث ذاته وعينه ذات واحدة هلا أمساء كثرية ونسب
فمن مل يعلم قوله تعاىل ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى ،]11:على ما قررناه فال علم له هبذه اآلية
فإنه جاء بالكاف مث نفى املثلية عن نفسه بزيادة الكاف للتأكيد يف النفي مث نفى املثلية عن
العامل جبعل الكاف صفة فعلق النفي باملماثل يف النفي أي انتفت عن اخللق املثلية ألنه ما مث إال
حق ال مياثل وانتفت عن احلق املثلية ألنه ما مث إال خلق ال مياثل:
ااااااااااااااااا
نااااااااااااااااا نااااااااااااااااا
ن اااااااااااااااااا
شاااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا ن
ااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا م م اااااااااااااااااا ن
مناااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا ن ااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا
فماااااااااااااااااااا آ ف اااااااااااااااااااا آناااااااااااااااااااا

اااااااااااااااااااا م اااااااااااااااااااا ن
ف اااااااااااااااااااا
ااااااااا فااااااااا
ف ااااااااا ف فااااااااا أ ااااااااا
اااااااااااااا ن اااااااااااااا
اااااااااااااا اااااااااااااا
اااااااااا ل اااااااااا
ااااااااا أ اااااااااا فاااااااااا
فم اااااااااااااا ر اااااااااااااا ناااااااااااااا ف اااااااااااااا
ااااااااااااا ي
ااااااااااااا
نااااااااااااا
ف ااااااااااااا
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ف ااااااااااااا
ااااااااااااا

ااااااااااااا
نااااااااااااا

ااااااااااااا
ااااااااااااا

ااااااااااا
ماااااااااااااا

ااااااااااااا
ر اااااااااااااا

ااااااااااا
فااااااااااا
نااااااااااااااا ماااااااااااااا

ااااااااااا ن
ااااااااااااااا

وأما قوله ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ [االنعام ،]91:وهو الذي أنطقهم مبا نطقوا به فيه فإنه
ﱅﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌ
ﱆ
يقول عن املشهود عليهم إهنم ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱍﱠ[فصلت ،]21:فما من شيء ينطق إال واهلل أنطقه واختلف املنطوق به فثم نطق أي
منطوق به يتعلق به مديح ومث منطوق به يتعلق به دم ومث منطوق به يتعلق به جتوز لتواطؤٍ
جعله اهلل يف العامل ومث منطوق به على ما هو املدلول عليه يف نفسه فهو إخبار عن حقيقة وما
مث إال ما ذكرناه فنطق املدح شهادة أويل العلم بتوحيد اهلل ونطق الذم قول القائل ﱡﭐ ﱇ ﱈ
ﱉﱠ[ال عمران ،]181:ﱡﭐ ﲴﲵﲶﱠ[املائدة ،]64:يريد البخل ونطق باحلقيقة ﱡﭐﲤﲥﱠ
ونطق بالتجوز للتواطؤ ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﱠ [الصافات ،]96:واآلية واحدة فأما قوله ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅﱠ[األنعام ،]91:لكوهنم ليسوا مثله فما عرفوه ومن جهل أمره ال يقدر قدره فهم ليسوا له
مبثل وال هو مثل هلم فوصفوه بنفوسهم ومبا هم عليه وال يتمكن هلم إال ذلك ألهنم يريدون
الوصف الثبويت وال يكون إال بالتشبيه ومن جعل مثل ملن ال يقبل املثل فما قدره حق قدره
أي ما أنزله املنزلة اليت يستحقها فذمهم باجلهل حيث تعرضوا ملا ليس هلم به علم من نفوسهم
فلو قالوا فيه مبا أنزله إليهم مل يتعلق هبم ذم من قبل احلق يف ذلك ألن احلاكي ال ينسب إليه
ما حكاه فال يتعلق به ذم يف ذلك وال مدح فعلم اخللق باهلل ال يدرك بقياس وإمنا يدرك
بالبقاء السمع خلطاب احلق إما بنفسه وإما بلسان املترجم عنه وهو الرسول مع الشهود الذي
ال يسعه معه غري ما مسعه من اخلطاب كما قال ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ إشارة ملا تقدم ﱡﭐ ﱔ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ فأحال على النظر الفكري بتقلب األحوال عليه ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝﱠ[ق ،]36:وما عدا هذين الصنفني فال طريق هلم إىل العلم مبا يستحقه احلق أن يضاف
إليه وما يستحقه اخللق أن يضاف إليهم فمن عرف نفسه فإنه ال مياثله احلق ومن عرف ربه
فإنه ال مياثله اخللق إذ معرفتكم جبزء واحد من العامل من كونه دليال عني معرفتك بالعامل كله
فلهذا أنزلنا العامل منزلة الواحد فنفينا عنه املثلية إذ ما مث يف الوجود إال احلق واحلق ما هو مثل
للعامل وإن كان العامل مياثل بعضه بعضا كما حتكم يف األمساء اإلهلية يف الغافر والغفور والغفار
وأمثال هذا بأهنا أمثال وإن متيزت مبراتب كالعامل فإن فيه أمثاال وإن متيزت باألعيان واملراتب
وهلذا ما نزلت هذه اآليات إال يف مقابلة قول كان منهم ورد ذلك يف اخلرب النبوي وأما يف
ﱎ ﱠ [االنعام ،]91:مع إقرارهم أن
القرآن فقوله ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱏ
التوراة نزلت على موسى  من عند اهلل فكذبوا على اهلل فاسودت وجوههم أي ذواهتم
فال نور هلم يكشفون به األشياء بل هم عمي فهم ال يبصرون.
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يف معرفة منازلة إىل كونك وألك كوني؟
ااااااااااااااا ااااااااااااااا منااااااااااااااا
ااااااااااااااا
نااااااااااااا
أنااااااااااااا أ ااااااااااااا أرااااااااااااا
ااااااااااااااااااا نااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا ن
اااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا
منااااااااااااااا
ي شااااااااااااااا
ااااااااااااااا

ااااااااااااااا
ااااااااااااااا منااااااااااااااا ااااااااااااااا ن
اااااااااااا ف اااااااااااا
ناااااااااااا
أراااااااااااا
ااااااااااااااا
ن ااااااااااااااا ف ااااااااااااااا ااااااااااااااا
ماااااااا أ اااااااا ف اااااااا مناااااااا ناااااااا ي
ااااااااااااا
ااااااااااااا أ اااااااااااااف نااااااااااااا

قال اهلل تعاىل ﱡﭐﱢﱣﱤﱠ[النجم ،]8:فهذه عني املنازلة ألن كل صورة منهما فارقت
مكاهنا فكانت كل صورة من األخرى أدىن من قاب قوسني لكل واحدة من الصورتني قوس
أظهر التقويس والفرقان بني الصورتني اخلط الذي قسم الدائرة بنصفني فكان األمر عينا
واحدة مث ظهر بالصورة أمران فلما صار احلكم أمرين كان من األمر الواحد تدليا ألن العلو
كان له ويف عني هذا التديل دنو من األمر اآلخر وكان من اآلخر تدان إىل من تدىل إليه فكان
دنوه عروجا ألن تدىل األمر اآلخر إليه أعلمنا أن السفل كان قسم هذا اآلخر وما تداىن كل
واحد من اآلخر إال لريجع األمر كما كان دائرة واحدة ال فصل بني قطريها فكالمها يسعيان
يف إزالة اخلط الذي أوجب التقسيم يف الدائرة فموضع التقسيم قوله" :قسمت الصالة بيين
وبني عبدي نصفني فنصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل" ،وما للعبد سؤال إال إزالة
هذه القسمة حىت يعود األمر كما كان فأجابه احلق إىل سؤاله بقوله" :ولعبدي ما سأل"،
فقال ﱡﭐﲄﲅﲆﲇﱠ[هود:]123:
اااااااااااااااااااااااااااااااااا ن ن اااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت
ننااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااا
فااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااام
ناااااااااااااااااااااا فاااااااااااااااااااااا
فاااااااااااااااااااااا
رااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااااا

ف اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
م نااااااااااااااااااااااااااااااا
ف نااااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا ف ناااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا
ااااااااااااااا مااااااااااااااا أ ااااااااااااااا ااااااااااااااا ن
فن اااااااااااااااااااااااااااااااااااا م اااااااااااااااااااااااااااااااااااا م

ومن ذلك:
ااااااااااااااااااااا منااااااااااااااااااااا
مااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااا

ف اااااااااااااااااااااا مناااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا
نااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااااا أ
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ااااااااااااااااااااا ن
نااااااااااااااااااااااا

وملا التقينا عن حب واشتياق خاطبين من أعلم يف سرى:
اااااااااااااا اااااااااااااا
اااااااااااا
أ اااااااااااا
اااااااااااااا
اااااااااااااا
فااااااااااااااا أن ااااااااااااااا

اااااااااااااا اااااااااااااا ي ماااااااااااااان أ اااااااااااااا
ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااا نااااااااااااااااااا
اااااااااااااااا
ماااااااااااااااا اااااااااااااااا ماااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااا آ اااااااااااااااااااااااااااا

اااااااااااااا
اااااااااااااا
اااااااااااا
ااااااااااااف
اااااااااااااا ف اااااااااااااا
ااااااااااااااا ف ااااااااااااااا

قال اهلل عز وجل ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ فخص طائفة بالتعيني ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﱠ فعني طائفة
أخرى ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ فعني طائفة أخرى ﱡﭐ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ[إبراهيم،]52:
فعيننا وهؤالء هم الذين ذكرناه وهم العلماء باهلل وباألمر على ما هو عليه فلم يكن اخلط
الذي قسم الدائرة إال عني متيزي عنه ومتيزه عين من الوجه الذي كان به إهلا وكنت به عبدا
فلما حتقق التمييز ووقع االنفصال بالتكوين وأظهر اخلط حكمه ووصفنا باحلجاب عنه
ووصف نفسه حبجب األنوار والظلم عنا وشرع لنا ما شرع وأمرنا باإلنابة إليه ووصف
نفسه بالنزول إلينا علمنا أنه يريد رجوع األمر إىل ما كان عليه بعد علمنا مبا قد علمنا
وحتققنا مبا به حتققنا قال عن نفسه إنه مسعنا الذي نسمع به وبصرنا الذي نبصر به وذكر لنا
مجيع القوي اليت جندها من نفوسنا وأثبت يف هذا الوصل أعياننا فال يشبه ما رجع األمر إليه
ما كان عليه قبل الفصل ألن الذي أثبته اخلط من احلكم ما يزول وإن زال اخلط فأثره باق
ألنا قد علمنا إن الدائرة قابلة للقسمة بال شك ومل نكن نعلم ذلك قبل فإذا اتصلت الدائرة
فال يزول العلم منا أهنا ذات قسمني من أي جزء فرضته فيها وإمنا تقبلها من أي حد فرضته
فيها ملا ورد يف األخبار اإلهلية من اتصاف احلق تعاىل بصفات اخللق واتصاف اخللق بصفات
ﲂ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱠ[االسراء ،]110:فإن
ﲃ
احلق كما قال تعاىل ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
قلت الرمحن مسيته جبميع األمساء احلسىن وإن قلت اهلل مسيته جبميع األمساء احلسىن وكذلك
تقول اخللق الذي هو العامل يقبل أمساء احلق وصفاته وكذلك احلق يقبل صفات اخللق ال
أمساءه بالتفصيل ولكن يقبلها باإلمجال فقبوله باإلمجال مثل قوله ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛﱠ [فاطر ،]15:وكونه ال يقبل أمساء العامل بالتفصيل فأعين بذلك األمساء اإلعالم وهو قوله
ﱡﭐ ﲻ ﲼﱠ[الرعد ،]33:يريد األمساء األعالم وما عدا األمساء األعالم فيقبلها احلق على
التفصيل فإن احلق ما له اسم علم ال يدل على معىن سوى ذاته فكل أمسائه مشتقة تنزلت له
منزلة األعالم وهلذا وقع االشتراك بالتفصيل يف أمساء احلق ومل يقع االشتراك بالتفصيل يف أمساء
العامل فتحقق ما نبهنا عليه فأعظم ما أخذه من صفاتنا الذي يدل الدليل على إحالته
ﱡﭐﱐﱑﱒ ﱠ[حممد ،]31:فما كان بعد هذا فهو أهون من حتوله يف الصور وغري ذلك
وعلى احلقيقة فكلها نعوته وأعظم من أخذنا حنن منه علمنا به الذي حييله الدليل وهو قوله
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ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒﱠ[الشورى ،]11:وقول رسول اهلل " :من عرف نفسه عرف ربه" ،فأخذنا
عنه وأخذ عنا:
اااااااا
اااااااا اااااااا
اااااااا ر اااااااا
ماااااا اااااا اااااا ف اااااا ف ناااااا م اااااا
ااااااااااااا
ااااااااااااا
ااااااااااااا
ف ااااااااااااا

نااااااااا
ااااااااا
ف اااااااا ااااااااا ل أ اااااااا
ااااااااا
ااااااااا
فمااااااااا ااااااااا أ ااااااااا
نااااااا م ااااااا
ر ااااااا
ااااااا ااااااا

قيل لسهل بن عبد اهلل :ما القوت؟ قال :اهلل .واعلم أن اإلل بكسر اهلمزة هو اهلل
تعاىل واإلل أيضا العهد بكسر اهلمزة فقوله إىل كونك أي ألوهيت ما ظهرت إال بك فإن
املألوه هو الذي جعل يف نفسه وجود اإلله وهلذا قال" :من عرف نفسه عرف ربه"،
فمعرفتك باهلل أنه أهلك أنتجته معرفتك بذاتك ولذلك ما أحالك اهلل يف العلم به إال عليك
وعلى العامل فكل ما ثبت هلل تعاىل من األحكام ما ثبت إال بالعامل فعني اإلل من حيث عينه
هو املوصوف هبذه األحكام فلو ارتفع العامل من الذهن ارتفعت األحكام اإلهلية كلها وبقي
العني بال حكم وإذا بقي بال حكم وإن كان واجب الوجود لذاته مل يلزم أن يكون له حكم
األلوهة فوجود أعياننا من وجوده ووجودنا أثبت العلم به يف ذواتنا ولو ال إن ذاته أعطت
وجودنا ما صح لنا وجود عني وهذا معىن قول العلماء إن العامل استفاد الوجود من اهلل وأما
قوله ألك كوين فهو عني قوله" :كنت مسعه وبصره" ،فجعل هويته عني مسمى مسعنا وقوانا
وليس العامل إال هبذا احلكم:
ااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااا أ ااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااا
ناااااااااااااااا ماااااااااااااااا اااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااا ف اااااااااااااااااااااا
ماااااااااااا أ اااااااااااا فاااااااااااا اااااااااااا اااااااااااا
شااااااااااامف ااااااااااا مااااااااااا ااااااااااا ااااااااااا
م ااااااااااااااااااااا ن مااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااا

فاااااااااااااااا فن اااااااااااااااا اااااااااااااااا أ اااااااااااااااا
ف ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
مناااااااااااااااااااااا مناااااااااااااااااااااا فاااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااااا
ف اااااااااااااااااااااااااااااااا
ف ااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااا مشااااااااااااااااااااا
فماااااااااااااااا ناااااااااااااااا اااااااااااااااا مااااااااااااااااا

فاحلق مصرف العامل والعامل مصرف احلق أال تراه يقول
ﳂﱠ[البقرة ،]186:أليست اإلجابة تصريفا هل يتصور إجابة من غري نداء وسؤال ال يصح
أن يتصرف يف نفسه فما له تصرف إال فينا فتصرفه إجياده إيانا دائما فأعيان تظهر وأحكام له
حتدث وتعلقات ال تنكر:
ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
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فاااااا

اااااا أناااااا

اااااا ناااااا

اااااا

اااااا

اااااان

اااااا

اااااا

اااااا ف

فيا ليت شعري من جيهل وما مث إال اهلل فالكل عامل مبا ال يعلمه مث يعلمه
ﱑﱒﱠ[حممد ،]31:وقد ظهر بعض رشح من هذا املشهد على طائفة من أصحاب النظر ال
يعرف من أين جاءهم ذلك فحكى عنهم أهنم يقولون إن اهلل ال يعلم نفسه ألن العلم بالشيء
يقتضي اإلحاطة باملعلوم وهو ال يتناهى وجوده ووجوده عني ماهيته ليس غريها وما ال
يتناهى ال يكون حماطا به إال أنه ال يتناهى وأحاط علما به أنه ال يتناهى ال له وال للعامل وهذا
وإن كان قوال فاسدا فإن له وجها إىل الصحة وذلك أنه ال يعلم نفسه على جهة اإلحاطة بل
يعلم نفسه أهنا ال تقبل اإلحاطة كما يعلم املمكنات ومجيع املقدورات أهنا ال تتناهى فانظر يف
هذا الرش من هذا البحر الغمر كيف أثر يف العامل حنلة ظهرت يف العني وبدت إىل عامل
الكون حىت سطرت يف الدفاتر وسارت هبا الركبان وتسامر هبا العلماء وما مث قائل إال اهلل وال
منطق إال اهلل وما بقي إال فتح عني الفهم لتنطق اهلل من حيث إنه ال ينطق إال بالصواب فكل
كالم يف العامل فهو إما من احلكمة أو من فصل اخلطاب فالكالم كله معصوم من األخطاء
والزلل إال أن للكالم مواطن وحمال وميادين له فيها جمال رب تتسع ميادينه حبيث أن تنبو عن
إدراك غايتها عيون البصائر:
ﱡﭐ ﱐ

اااااا ماااااا
مااااااا ف ااااااا

اااااااااا ف
ف ن اااااااااا اااااااااا ن اااااااااا
اااااااااااا أ اااااااااااا اااااااااااا
اااااااااااا

اااااا ف اااااا
مااااااا
ااااااا

ر اااااا ف
ااااااا ف

فإذا أردت السبيل إىل فهم هذه املعاين فتعمل يف تكثري النوافل اليت هلا أصل يف
الفرائض وإن متكن لك أن تكثر من نوافل النكاح فإنه أعظم فوائد نوافل اخلريات ملا فيه من
االزدواج واإلنتاج فتجمع بني املعقول واحملسوس فال يفوتك شيء من العامل الصادر عن
االسم الظاهر والباطن فيكون اشتغالك مبثل هذه النافلة أمت وأقرب لتحصيل ما ترومه من
ذلك فإذا فعلت هذا أحبك احلق وإذا أحبك غار عليك أن تشهدك عني أو يقيدك كون
فأدخلك يف محى حرمه وجعلك من مجلة أحبابه وأهلك له فصرت له أهال كما قال يف
احلديث يف أهل القرآن" :إهنم أهل اهلل وخاصته" ،خرج ذلك الترمذي يف منصفه وإذا أختذك
أهال جعلك حمال إللقائه وعرشا الستوائه ومساء لنزوله وكرسيا لقدميه فظهر لك فيك منه ما
مل تره مع كونه فيك وهو قوله تعاىل ﱡﭐﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﱠ[السجدة ،]17:ألن
جنوهبم جتافت عن املضاجع الطبيعية وصاروا أهال للموارد اإلهلية والشوارد الربانية فمياههم
عذبة صافية وعروشهم عن كل ما سوى ما يلقي اهلل إليهم خاوية آبارهم معطلة وأبواهبم
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مقفلة وقصورهم مشيدة ضاعت مفاتح أقفاهلا وتقطعت حبال آبارها فتنظر إىل مياهها وال
تذاق فتستحسن على جهالة فإذا سردت أخبارها قرآنا ظهر إعجازها فلم يستطع أحد
معارضتها فيستحليها فإذا سئل عن معانيها ال يدري ما يقول إذ ال ذوق له فيها إال ما أعطاه
الشهود فغايته أن يقول ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ [املدثر ،]24:الختالط ضوئه بظلمته تشبيها
بسحر الليل وبالسحر الذي خيرج اهلواء احلار ويسوق اهلواء البارد لتبقى بذلك احلياة على
هيكل احليوان فال يدري الناظر فيه أي وجه يستقبل به فإنه مهما أقبل على وجه أعرض عن
اآلخر إال أن يكون نبيا فريى من خلفه كما يرى من أمامه فيكون وجها كله وذلك هو املعرب
عنه بالذوق الذي يكون عنه حقيقة االشتياق والشوق فما ينطق عن هوى ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
ﱔﱠ[النجم ،]4:علمه ذو القوة املتني يف صورة شديد القوي ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ[التكوير ،]25-24:فإنه من عني القرب أخرب ألنه من ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ
كما تقدم ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ [النجم ،]9:وما هو من مرمجات الظنون كما يقولون يف
أصحاب الكهف الفتية املعلومة ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮﱠ[الكهف ،]22:يقول ما هو علي حتقيق فيما خيربون به من عددهم هذا رجم يف العدد
وأين أنت لو أخذوا يف حقيقة املعدود خلاضوا وما حصلوا على طائل أال ترى إىل قوله تعاىل
لنبيه  الذي ليس من شأنه وال من شأن األنبياء  إن ينهزم وال إن يقتل يف مصاف
ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ[الكهف ،]18:فوصفه باالهنزام وقوله
صدق أال ترى ذلك عن رؤيته أجسامهم أليسوا أناسا مثله فما ينهزم إال من أمر يريد إعدامه
وال ميأل مع شجاعته ومحاسته رعبا إال من شيء يهوله فلو مل ير منهم ما هو أهول مما رآه
ليلة إسراءه ما امتأل رعبا مما رآه وقد رأيناهم وما ملئنا رعبا ألنا ما شهدنا منهم إال صور
أجسامهم فرأيناهم أمثالنا فذلك الذي كان ميلؤه رعبا وما ذكر اهلل إال رؤية عينهم ألنه قال
ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ فوصفه باالطالع فهم أسفل منه باملقام ومع هذا كان يويل منهم فرارا
خوفا أن يلحق هبم فينزل عن مقامه وميأل منهم رعبا لئال يؤثروا فيه كما قلنا من تأثري األدىن
يف األعلى كقوله " :رُب ضاحك ملء فيه ال يدري أرضى اهلل أم أسخطه" ،قال ﱡﭐ ﲲ
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﱠ[حممد ،]28:ومن علم األمر على هذا حقيق عليه أن يويل فرارا
وميأل رعبا هل رأيتم عاقال يقف على جرف مهواة إال ويفر خوفا من السقوط فانظر فيما
حتت هذا النعت الذي وصف اهلل به نبيه لو اطلع على الفتية مع علو رتبتهم وشأهنم فعلوه
أعلى ورتبته أسىن فعرفنا بذلك ينهنا على علو رتبة نبينا حممد  فأعيان الفتية كانت
املشهودة لنا ومل نول وال ملئنا رعبا وأعيان الفتية لو اطلع عليهم نبينا لوىل فرارا منهم وملليء
رعبا فانظر إىل ما ذا ترجع صور العامل هل ألنفسهم أو لرؤية الناظر وتدبر ما قلناه كما تعلم
قطعا إن حبال السحرة وعصيهم يف عينها حبال وعصى ويف نظرنا حيات فهي عني احليات
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وهي عني العصي واحلبال فانظر ما ترى واعلم ما تنظر وكن حبيث تعلم ال حبيث ترى فإن
اهلل ينكر بالرؤية وال ينكر بالعلم فإذا مل ينكر بالرؤية فبشاهد العلم مل ينكر ﴿ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة منازلة ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﱠ[فاطر،]10:
هذا قول اهلل الصادق
مااااا

ااااا
مااااا
ااااا ف
اااااااا
اااااااا ي ماااااااا
أ
ماااااا اااااا
ماااااا اااااا
اااا
اااا اااا ر اااا
راااا
ااااااا نااااااا
ااااااا أ
ن ااااااا

ااااااااااااااا
ااااااااااااااا
ااااااااااااااا
ااااااااا
مااااااااا مااااااااان أ ااااااااا ااااااااا ي
ااااااااا ااااااااا
ااااااااا
ااااااااا ااااااااا
نااااااااا فااااااااا ر ف نااااااااا
ااااااااا
مااااااااا
ن اااااااااااا اااااااااااا فراااااااااااا ف ناااااااااااا

ااااا
اااااااا
شاااااا
شاااا
ااااااا

اعلم أيدنا اهلل وإياك بروح منه أن اهلل عز وجل يقول
ﲽ ﱠ[النساء ،]100:وقال " :فمن كانت هجرته إىل اهلل" مث قال " :ال هجرة بعد
الفتح" ،يعين فتح مكة فإنه ما مث إىل أين وقد جعل اهلل بيوت النفوس اإلنسانية هذه األجسام
الطبيعية اليت خلقها وسواها وعدهلا بالبناء لسكىن هذه النفوس اإلنسانية اليت هي من مجلة
كلهم احلق فلما نفخها فيها وأسكنها واعلم هذه النفس مبا هلا عند اهلل يف تدبري هذه اململكة
اليت ملكها اهلل وركز يف جبلتها علم التدبري مطلقا مث عني هلا يف تدبريها اخلاص والعامل أوقات
التدبري ومقادير ذلك وجهاته بلسان الشرع موافقا مليزان الطبع فيحمد ذلك التدبري اخلاص
والعامل فقال أهل هذا الشأن من علماء الطبيعة ما قال أحد يف أصل هذا العلم أمجع وال أبدع
من قول رسول اهلل  إذ قال" :املعدة بيت الداء واحلمية رأس الدواء وأصل كل داء الربدة"،
وأمر يف األكل إن كثر والبد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس وقال " :حبسب
ابن آدم لقيمات يقمن صلبه" ،هذا يف تدبري هذا البيت فما زال حيكم فيه حبكم اهلل إىل أن
انقدح له يف سره أنه وإن حكم فيه حبكم اهلل إنه إمنا حيكم فيه اهلل حبكم اهلل مع ثبوت عينه
عنده فلما عاين ذلك أنف من احلصر يف ظلمة هذا اهليكل وطلب التنزيه عنه فوجد اهلل قد
هيأ له من عمله مركبا ذلوال غري مجوح برزخيا دون البغل وفوق احلمار مساه براقا ألنه تولد
من عامل الطبيعة كما يتولد الربق يف عامل اجلو فأعطاه اهلل السرعة يف السري فيضع حافره عند
منتهى طرفه يراكبه فخرج مهاجرا من مدينة جسمه وأخذ يف ملكوت املإل األعلى وآياته
بعني االعتبار ملا تعطيه اآليات من العلم باهلل فتلقاه احلق عند وروده عليه من أكوانه وأكوان
املوجودات فأنزله عنده خري منزل وعرفه مبا مل يكن قبل ذلك يعرف معرفة خطاب إهلي
وشهود مشيئة من أجل املناسبة حىت ال يفجؤه األمر بغتة فيهلك عند ذلك كما صعق موسى
ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
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 فإنه تعاىل ما يتجلى له إال يف صورة حممدية فرياه برؤية حممدية وهي أكمل رؤية يرى
فيها احلق وهبا فريفعه هبا منزال ال يناله إال احملمديون وهو منزل اهلوية فال يزال يف الغيب
مشهده فال يرى له أثر يف احلس وهذا كان مشهد أيب السعود ابن الشبل ببغداد من أخص
أصحاب عند القادر اجليلي.
فإذا كان صاحب هذا الشهود غري صاحب هوية بل يشهده يف امللكوت مليكا وكل
مشاهد البد أن يلبس صورة مشهوده فيظهر صاحب هذا الشهود بصورة امللك فيظهر
باالسم الظاهر يف عامل الكون بالتأثري والتصريف واحلكم والدعوى العريضة والقوة اإلهلية
كعبد القادر اجليلي وكأيب العباس السبيت مبراكش لقيته وفاوضته وكان شياعي امليزان أعطى
ميزان اجلود وعبد القادر أعطى الصولة واهلمة فكان أمت من السبيت يف شغله وأصحاب هذا
املقام على قسمني منهم من حيفظ عليه أدب اللسان كأيب يزيد البسطامي وسليمان الدنيلي
ومنهم من تغلب عليه الشطحات لتحققه باحلق كعبد القادر فيظهر العلو على أمثاله وأشكاله
وعلى من هو أعلى منه يف مقامه وهذا عندهم يف الطريق سوء أدب بالنظر إىل احملفوظ فيه
وأما الذي يشطح باهلل على اهلل فذلك أكثر أدب مع اهلل من الذي يشطح على أمثاله فإن اهلل
يقبل الشطح عليه لقبوله مجيع الصور واملخلوق ال يقبل الشطح عليه ألنه مربوط مبقام إهلي
عند اهلل جمهول من الوجه اخلاص فالشاطح عليه قد يكذب من غري قصد وال تعمد وعلى اهلل
فما يكذب كاهليوىل الكل اليت تقبل كل صورة يف العامل فأي صورة نسبت إليها أو أظهرهتا
صدقت يف النسبة إليها وصدق الظهور فإن الصور تظهرها واهليوىل الصناعية ال تقبل ذلك
وإمنا تقبل صورا خمصوصة فقد ميكن أن جيهل إنسان يف النسبة إليها فينسب إليها صورا ال
تقبلها اهليوىل الصناعية هكذا هو األمر فيما ذكرناه من الشطح على اهلل والشطح على أهل
اهلل أصحاب املنازل وكان عبد القادر اجليلي رمحه اهلل ممن يشطح على األولياء واألنبياء
بصورة حق يف حاله فكان غري معصوم اللسان ورأيت أقواما يشطحون على اهلل وعلى أهل
اهلل من شهود يف حضرة خيالية فهؤالء ما لنا معهم كالم فإهنم مطرودون من باب احلق
مبعدون عن مقعد الصدق فتراهم يف أغلب أحواهلم ال يرفعون باألحكام املشروعة رأسا وال
يقفون عند حدود اهلل مع وجود عقل التكليف عندهم وباجلملة فإن اإلدالل على اهلل ال يصح
من املقربني من أهل اهلل مجلة واحدة ومن ادعى التقريب مع اإلدالل فال علم له مبقام التقريب
وال باألهلية الصحيحة ﴿ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة منازلة من وعظ الناس مل يعرفني ومن ذكرهم
عرفني فكن أي الرجلني شئت
ااااااااااا
ااااااااااا ااااااااااا
ااااااااااا
ناااااااا شاااااااا
ف ناااااااا اااااااا ف اااااااا
ااااااا
ن ااااااا
ااااااا
ااااااا ااااااا
مااااااا
شااااااامف
ااااااا
ااااااا ف
ااااااااا
ااااااااا ف ااااااااا ااااااااا
ااااااااا
اااااااا
ناااااااا
اااااااا م فاااااااا
ااااااا
ااااااا
ف اااااا
ااااااا
اااااا

اااااا اااااا ف اااااا
ر اااااا اااااا اااااا
اااااا اااااا
اااااا اااااا اااااا أ اااااا
ااااا ااااا
ااااا
ف اااااف ااااا مااااا
ااااااااا
ااااااااا
ااااااااا ااااااااا ي ااااااااا
ن ااااا
ااااا
ااااا
ف شااااامف أن ااااا
نااااااا ااااااا ف مااااااا
ن مااااااا
ف ااااااا
اااااا اااااا
اااااا فاااااا
اااااا ماااااا

اعلم أيدنا اهلل وإياك بروح منه أن اهلل يقول سبحانه ﱡﭐﲧﲨ ﲩﱠ[إبراهيم،]5:
وقال تعاىل فيما أمر به نبيه  يف كتابه العزيز ﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﱠ[سبأ ،]46:وقال عز
وجل ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ[احلج ،]55:فمدار هذه املنازلة على هذه الثالثة اآليات

فالتذكر للعلماء الغافلني والوعظ ال يكون للناس أمجعني وهلذا قال من وعظ الناس مل يعرفين
فإنه إمنا يعظهم مبا يكون مين ال يب وكذلك من خيوفهم إمنا خيوف مبا يكون مين ال مين
فالترغيب ال جيري جمرى الترهيب فإن الترغيب قد يكون يف والترهيب ال يكون إال مما يكون
مين ال مين واليوم العقيم الذي ال ينتج زمانا مثله أي ليس بعده يوم يكون عنه ألن األيام يف
الدنيا كل يوم هو ابن اليوم الذي قبله ومها توأمان ليلة وهنار فالليلة أنين والنهار ذكر
فيتناكحان فيولد إن النهار والليل اللذين يأتيان بعدمها ويذهبان األبوان فإهنما ال جيتمعان أبدا
ويف غشيان الليل والنهار وإيالج بعضهما يف بعض يكون والدة ما يتكون يف كل واحد
منهما من األمور والكوائن اليت هي من شؤون احلق فيكون الليل ذكرا والنهار أنثى ملا يتولد
يف النهار من احلوادث ويكون النهار ذكرا والليل أنثى ملا يتولد يف الليل من احلوادث وتكون
الليلة أنثى والنهار ذكر الوالدة التوأمني ومها اليوم الثاين وليلته والليل أصل والنهار منه
كحواء من آدم مث يقع النكاح والنتاج.
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فصل يف اليوم العقيم

والعقيم ما يوجب أن ال يولد منه فال تكون له والدة على مثله ومسي عقيما ألنه ال
يوم بعده أصال وهو من يوم األسبوع يوم السبت وهو يوم األبد فنهاره نور ألهل اجلنة دائم
ال يزال أبدا وليلة ظلمة على أهل النار ال يزال أبدا وهلذا ميوتون أهل الكبائر فيها الذين
خيرجون منها بعد العقوبة إىل اجلنة إذ ال خلود يف النار إال ألهلها الذين هم أهلها يقول
رسول اهلل " :أما أهل النار الذين هم أهلها فإهنم ال ميوتون فيها وال حييون ولكن ناس
أصابتهم النار بذنوهبم فأماهتم اهلل فيها إماتة" ،احلديث وهو صحيح فينامون فيها نومة حىت ال
حيسوا بالنار إذا مستهم عندما تتسلط على آالت املعاصي باألكل وهي اجلوارح واالميان مينع
من ختلصها إىل القلب فهذه عناية التوحيد الذي كان يف قلوهبم فعلم التوحيد مييتهم يف النار
موتة النائم يف حال نومه واالميان على باب النار ينتظرهم حىت إذا بعثهم اهلل من تلك النومة
وهم قد صاروا فحما أخرجهم سبحانه فغمسهم يف هنر احلياة فينبتون كما تنبت احلبة تكون
يف محيل السيل مث يدخلون اجلنة فال يبقى يف النار من علم إن اهلل إله واحد يف الدنيا مجلة
واحدة وألهل اجلنة يف اجلنة مقادير يعرفون هبا انتهاء مدة طلوع الشمس إىل غروهبا يف الدنيا
وإن مل يكن يف اجلنة مشس فاحلركة اليت كانت تسري بالشمس فيظهر من أجلها طلوعها
وغروهبا موجودة يف الفلك األطلس الذي على اجلنة وهو سقفها واحلركة بعينها فيه موجودة
وألهل اجلنة كشف ورؤية إىل املقادير اليت فيه املعرب عنها بالربوج فإن ذلك الفلك هو السماء
الذي أقسم اهلل به يف قوله ﱡﭐﱋﱌﱍ ﱠ[الربوج ،]1:فيعلمون هبا حد ما كان عليهم يف
الدنيا مما يسمى بكرة وعشيا وكان هلم يف هذا الزمان يف الدنيا حالة تسمى الغداء والعشاء
فيتذكروهنا هنالك فيأتيهم اهلل عند ذلك برزق يرزقهم فيها كما قال ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
ﳋﱠ[مرمي ،]62:وهو رزق خاص يف وقت خاص معلوم عندهم وما عدا ذلك فأكلها دائم
ال ينقطع والدوام يف األكل إمنا هو عني النعيم مبا يكون به الغذاء للجسم ولكن ال يشعر به
كثري من الناس إال العلماء بعلم الطبيعة وذلك أعين صورة قوله ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱠ إن اإلنسان
إذا أكل الطعام حىت يشبع فذلك ليس بغذاء وال بأكل على احلقيقة وإمنا هو كاجلاين اجلامع
مع املال يف خزانته واملعدة خزانة ملا مجعه هذا اآلكل من األطعمة واألشربة فإذا جعل فيها
أعين يف خزانة معدته وما اختزنه فيها ورفع يده حينئذ تتوالها الطبيعة بالتدبري وينتقل ذلك
الطعام من حال إىل حال ويغذيه هبا يف كل نفس خيرج عنه دائما فهو ال يزال يف غذاء دائم
ولو ال ذلك لبطلت احلك مة يف ترتيب نشأة كل متغذ واهلل حكيم فإذا خلت اخلزانة حرك
الطبع اجلايب إىل حتصيل ما ميلؤها به فال يزال األمر هكذا دائما أبدا فهكذا صورة الغذاء يف
املتغذي فالتغذي يف كل نفس دنيا وآخرة وكذلك أهل النار وقد وصفهم اهلل باألكل
والشرب فيها على هذا احلد إال أهنا دار بالء فيأكلون عن جوع ويشربون عن عطش وأهل
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اجلنة يأكلون ويشربون عن شهوة اللتذاذ ال عن جوع فإهنم ما يتناولون الشيء املسمى غذاء
إال عن علم بأن الزمان الذي كان االختزان فيه قد فرغ ما كان خمتزنا فيه فيسارع إىل
الطبيعة مبا تدبره فال يزال يف لذة ونعيم ال حيوج الطبيعة إىل طلب وحاجة للكشف الذي هم
عليه كما إن أهل النار يف احلجاب فال يعلمون هذا القدر فيجوعون ويظمئون ألن املقصود
منهم أن يتأملوا فتبني لك أنه ال لذة إال العلم وال أمل إال اجلهل والشمس مكورة قد نزع
نورها يف أعينهم طالعة على أهل النار وغاربة كما تطلع على أهل الدنيا يف حال كسوفها
وكذلك القمر يسبحان ومجيع الدراري على صورة سباحتهم اآلن يف أفالكهم لكنها
مطموسة يف أعينهم فعلى ما هو األمر يف نفسه هم الذين طمس اهلل أعينهم إذ شاء عن إدراك
األنوار اليت يف املنريات فاحلجاب على أعينهم كما نعلم أن الشمس هنا يف حال كسوفها ما
زال نورها منها وإمنا القمر حجبها عنا ولو مل يكن كذلك ما عرف أهل التعاليم مىت يكون
الكسوف وكم يذهب منها يف الكسوف عن أعيننا ويقع ذلك على ما ذكروه فلو كان من
األمور اليت ال جتري على مقادير موضوعة وموازين حمكمة قد أعلمها اهلل من وفقه لطلب مثل
هذا العلم ما علمه وهذا ال يقدح يف قولنا إن الشمس قد كسفت أو قد زال نورها عن
إدراك أعيننا فإن هذا القدر وهذه الصورة ما مث من مينعنا أن نصطلح على أن نطلق عليها اسم
كسوف وخسوف وتكوير وطمس فيشهد أهل النار أجرام السيارة طالعة عليهم وغاربة وال
يشهدون هلا نورا ملا يف الدخان من التطفيف فكما كانوا يف الدنيا عمياء عن إدراك أنوار ما
جاءت به الشرائع من احلق كذلك هم يف النار عمي عن إدراك أنوار هذه السيارة وغريها من
الكواكب ﱡﭐﲡﲢﲣﲤ ﲥﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫﱠ [االسراء ،]72:وإمنا كان أضل
سبيال فإنه يف الدنيا جيد من يرشده إىل الطريق ولكن ال يسمع ويف النار ما جيد من يرشده إىل
الطريق فإنه ما مث طريق لكن جيد من يندمه على ما فاته ليزيده حسرة إىل حسرته وعذابا إىل
عذابه فليل أهل النار ال صباح له وهنار أهل اجلنة ال مساء له أي ال ليل فيه فمن وعظ الناس
يف عقده طلبا منه بذلك أن ينفع الناس يف عقده فما عرف اهلل خبالف املذكر فإنه يذكر
ويعظ مبا عنده ويعلم أن من السامعني من يكون له ذلك الوعظ شفاء ودواء ومن الناس من
يزيده مرضا إىل مرضه كما قال تعاىل ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ وهي واحدة ﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ[التوبة ،]124:بورود العافية عليهم ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯ ﱠ[التوبة ،]125:والسورة واحدة واملزاج خمتلف فال يعرف حقيقة هذه اآلية إال
األطباء الذين يعلمون أن العقار الفالين فيه شفاء ملزاج خاص من مرض خاص وهو داء وعلة
ملزاج خاص وزيادة مرض يف مرض خاص فالطبيب أحق الناس علما هبذه اآلية وكذلك
طبيب القلوب فيما يؤمنها وخييفها فاحلكيم هو الذي يأيت إىل العليل من ما منه ويظهر له
بصورة من يعتقد فيه ليستدرجه إىل صورة احلق باحلق الذي يليق به ولكن وقع األمر اإلهلي
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يف العامل خبالف هذا ألن مشيئة اهلل تعلقت بأن اهلل ال جيمعهم على اهلدى وأما الطريق يف
ذلك فمعلوم عند اهلل وعند أهله ال يشكون فيه فإن الذي يعتقد يف خملوق ما من حجر أو
نبات أو حيوان أو كوكب إنه إهله وهو يعبده وخياطبه ذلك اإلله املشهود له على الكشف مبا
هو احلق عليه يرجع إىل قوله العتقاده فيه كما يرجع إىل قوله يف اآلخرة ويتربأ منه كما تربأ
إهله منه واهلل قادر على أن ينطقه يف الدنيا بذلك يف حق من يعبده لكن العلم السابق واملشيئة
اإلهلية منعا من ذلك ليكون اخلالف يف العامل فجرى األمر على ذلك يف الدنيا وبعض اآلخرة
ويرجع األمر إىل حكم أخذ امليثاق بالرمحة اليت ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘﱠ ﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ ﴾.
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يف معرفة منازلة من ظهر يل بطنت له ومن وقف عند حدي
اطلعت عليه
ااااا
اااا

ااااا ي
ااا
اااا اااا
فمااااااا ااااااا

اااا فاااا اااا ماااا
اااا ي اااا
اااا ي اااا اااا
ناااا فاااا
فاااا اااا
اااااا
اااااا ااااا
ااااا
ف ااااا ر اااااا
ااااااااا ااااااااا ق أنااااااااا ااااااااا ر اااااااااف

ااااا فااااا ااااا م ااااا
اااا
ااا ق ماااا
اااا
ن اااا اااا
اااا فاااا
م ااااااا ااااااا
ااااااا

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

ماااااااااا
اااااااااا
ماااااااااا اااااااااا

أشااااااااااا
أ ااااااااا

اااااااااا
اااااااااا

شااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااا
ااااااااا مااااااااا ااااااااا

فإذا ظهرت بعيين يف ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ[الفاحتة ،]2:بطن تعاىل يف خطايب
ومسع إمياين وقال" :أثىن على عبدي" ،فسمى آخريته عبدا ويف اجلواب هو الرب فاألولية
ردها إيل فإنه مل يقل حىت قلت كما أين مل أوجد حىت قال كن فكنت أول سامع وكان أول
قائل مث كنت أول قائل وكان أول سامع فتعني الباطن والظاهر ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ يب
وبنفسه وما ظهر إال يب وما بطن إال يب وما صحت األولية إال يب وما ثبتت اآلخرية إال يب
فإنا كل شيء فهو يب عليم فلو مل أكن مبن كان يكون عاملا فأنا أعطيته العلم وهو أعطاين
والوجود فارتبطت األمور بيين وبينه وقد اعترف يل بذلك يف تقسيمه الصالة بيين وبينه على
السواء ألنه علم أنه يل كما أنه له فالبد مين ومنه فالبد من واجب وممكن ولو مل يكن
كذلك لكان عاطال غري حال فإنا زينته فهو أرضي ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦﱠ[الكهف ،]7:فظهر يب اقتداره ونفوذ أحكامه وسلطان مشيئته فلو مل أكن مل تكن زينته مث
قلب األمر فجعلين أرضا وكان زينة يل وقلدين اإلمامة فلم أجد على من أكون إماما إال عليه
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وعني إماميت ما زينيت به وما زينيت إال هبويته فهو مسعي وبصري ولساين ويدي ورجلي
ومؤيدي وجعلين نورا كلي فزينين به له ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠ [الزمر ،]69:وهو ﱡﭐ ﲚ
ﲛﲜﱠ[النور ،]35:وذكر أن األرض ذلول وهل مث أذل مين وأنا حتت عزته وملا خلق
اخللق وعرفين مبا خلق قال يل اجعل بالك وتفرج يف صنعي خبلقي فكلف وأنا أنظر إىل ما
يريد إظهاره مما ال علم يل به فحد احلدود فتجاوزهتا العبيد وقال فلم يسمع له مقال وأمر فلم
ميتثل أمره ابتداء وهني فلم ميتثل له هني ابتداء وقال فاعترض كيف جتعل فيها من يفسد فيها
فجعلوا نظرهم أصلح من نظره وعلمهم أمت من علمه فقال يل أنت قلت إنك ذلول وال ذلة
أعظم من ذلتك وأي ذلة أعظم من ذلة من أذلة الذليل هذا امللك يعترض هذا اخلليفة وليته
وهنيته فعصى هذا اللعني أمرته بالسجود فأىب وادعى اخلريية على من هو خري منه فهل رأيت
بعينك إال من اعترف بعظميت ونفوذ اقتداري ومع ذلك خالفين واعترض علي وتعدى حدي
فلو كانت عزيت وعظميت حاال هلم زينتهم هبا ما وقع شيء من ذلك فهم أرض مرداء جرداء
ال نبات فيها فال زينة عليها فعلمت أنه مىت أتيت علي فزينتهم يب فرأيتين زينيت فعظموين وما
عظمين إال زينيت فقال املعترض ال علم لنا وقال من هنيته ربنا ظلمنا أنفسنا وقال من خالف
أمري ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ[املائدة ،]28:فأين هذا املقام من ذلك وأين دار رضوان من
دار مالك فـ ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ فمن العزيز ومن الذليل فلو ال ما اطلع على من جتاوز
احلدود والرسوم ما رجعوا إىل حدودهم فإن االطالع ما يكون إال من رفيع وهو ﱡﭐ ﲪ
ﲫ ﱠ[غافر ،]15:فخافوا فاعترفوا كما قلنا جبهالتهم وظلمهم أنفسهم وخوفهم من
تعدى حدود سيدهم فقال ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ وجتاوزوا حدود سيدهم
ﲞ ﱠ [الزمر ،]53:فإن اهلل للرمحة خلقهم وهلذا تسمى بالرمحن واستوى به
ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲟ
على العرش وأرسل أكمل الرسل وأجلهم قدرا وأعمهم رسالة رمحة للعاملني ومل خيص عاملا
من عامل فدخل املطيع والعاصي واملؤمن واملكذب واملوحد واملشرك يف هذا اخلطاب الذي هو
مسمى العامل وملا أعطاه  مقام الغرية على جناب اهلل تعاىل وما يستحقه أخذ يقنت يف
صالته شهرا يدعو على طائفة من عباد اهلل باهلالك رعل وذكوان وعصية عصت اهلل ورسوله
فأنزل اهلل عليه وحيه بواسطة الروح األمني يا حممد إن اهلل يقول لك ما أرسلك سبابا وال
لعانا وإمنا بعثك رمحة أي لترحم مثل هؤالء كأنه يقول له بدل دعائك عليهم كنت تدعوين
هلم مث تال عليه كالم ربه ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ[األنبياء ،]107:أي لترمحهم
فإنك إذا دعوتين هلم رمبا وفقتهم لطاعيت فترى سرور عينك وقرهتا يف طاعتهم وإذا لعنتهم
ودعوت عليهم وأجبت دعاك فيهم مل يتمكن أن آخذهم إال بأن يزيدوا طغيانا وإمثا مبينا
وذلك كله إمنا كان بدعائك عليهم فكانت أمرهتم بالزيادة يف الطغيان الذي نؤاخذهم به
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فتنبه رسول اهلل  ملا أدبه به ربه فقال " :إن اهلل أدبين فحسن أديب" ،وقال بعد ذلك:
"اللهم اهد قومي فإهنم ال يعلمون".
وقام ليلة إىل الصباح ال يتلو فيها إال قوله تعاىل
ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ[املائدة ،]118:وهو قول عيسى  واهلل تعاىل قد قال له ملا ذكر رسله
ﲾ ﳀﳁﱠ [االنعام ،]90:وكان من هدى عيسى  هذه اآلية اليت
ﱡﭐﲻ ﲼ ﲽ ﲿ
قام هبا رسول اهلل  ليلة كله إىل الصباح أين هذا املقام من دعائه  على رعل وذكوان
ﲤ ﱠ [الزمر ،]53:وما خص ذنبا من ذنب كما مل خيص إسرافا من
ﲥ
ﱡﭐﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
إسراف كما مل خيص يف إرسال حممد  عاملا من عامل ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ [الزمر،]53
باأللف والالم للشمول مع عمارة الدارين فالبد من مشول الرمحة ولو ال إن األمور قد عني
اهلل هلا آجاال مسماة وأياما معدودات لكان عني االنتقال باملوت إىل اهلل عني الرمحة هبم اليت
تكون هلم بعد استيفاء احلدود لتعديهم احلدود فتعديهم احلدود هو الذي أقام عليهم يف الدار
اآلخرة احلدود كما أقامها على بعضهم يف الدار الدنيا فما مات أحد من خلق اهلل إال كما
ولد مؤمنا وما وقع األخذ إال مبا كان بني اإلميانني فإن رمحة اهلل ﱡﭐ ﱖ ﱗ
ﱘﱠ[األعراف ،]156:ﱡﭐﱯﱰﱱﱠ[احلديد ،]13:وهلذا قال من ظهر يل بطنت له ألنه ما
ظهر أحد هلل حىت فارقه إذ لو مل يفارقه ملا ميز نفسه عنه فبطن احلق يف ظهوره فهو السور
الذي ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ[احلديد ،]13:والناس ال يشعرون والكالم يف هذا
الباب ال يتناهى فصوله وهذا القدر من التنبيه على ما فيه كاف إن شاء اهلل ﱡﭐﱕﱖ ﱗﱘ
ﳁ ﳃﳄﳅﳆ
ﳂ
ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ

ﱙﱚﱛﱜﱝﱠ[ق﴿ ،]37:ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة منازلة امليت واحلي ليس له إىل رؤيتي من سبيل
فاااااااا اااااااا ن ماااااااا ناااااااا شاااااااا
فاااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا
فاااااااااااااااااا
ن اااااااااااا اااااااااااا
فاااااااااااا
فنشاااااااااااا
ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااا
نااااااااااااااااااا

اااااااااااا
م اااااااااااا
اااااااااااا اااااااااااا
ماااااااااااااا
منااااااااااااا فاااااااااااااا ناااااااااااااا
اااااااااااااااااااا م ماااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااا م نااااااااااااااااا
ف م ااااااااااااااااا

قال اهلل عز وجل ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ [االنعام ،]103:وقال عز وجل ملوسى 
ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﱠ [األعراف ،]143:وكل مرئي ال يرى الرائي إذا رآه منه إال قدر منزلته ورتبته فما
رآه وما رأى إال نفسه ولو ال ذلك ما تفاضلت الرؤية يف الرائني إذ لو كان هو املرئي ما
اختلفوا لكن ملا كان هو جملى رؤيتهم أنفسهم لذلك وصفوه بأنه يتجلى وأنه يرى ولكن
شغل الرائي برؤيته نفسه يف جملى احلق حجبه عن رؤية احلق فلذلك لو مل تبد للرائي صورته
أو صورة كون من األكوان رمبا كان يراه فما حجبنا عنه إال أنفسنا فلو زلنا عنا ما رأيناه
ألنه ما كان يبقى مث بزوالنا من يراه وإن حنن مل نزل فما نرى إال أنفسنا فيه وصورنا وقدرنا
ومنزلتنا فعلى كل حال ما رأيناه وقد نتوسع فنقول قد رأيناه ونصدق كما أنه لو قلنا رأينا
اإلنسان صدقنا يف أن تقول رأينا من مضى من الناس ومن بقي ومن يف زماننا من كوهنم
إنسانا ال من حيث شخصية كل إنسان وملا كان العامل أمجعه وآحاده على صورة حق ورأينا
احلق فقد رأينا وصدقنا وإن نظرنا إىل عني التمييز يف عني مل نصدق وأما قوله  يف حديث
الدجال ودعواه إنه إله فعهد إلينا رسول اهلل  أن أحدنا ال يرى ربه حىت ميوت ألن الغطاء
ال ينكشف عن البصر إال باملوت والبصر من العبد هوية احلق فعينك غطاء على بصر احلق
ﱚﱜﱝ
ﱛ
فبصر احلق أدرك احلق ورآه ال أنت فإن اهلل ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ
ﱞﱠ[االنعام ،]103:وال ألطف من هوية تكون عني بصر العبد وبصر العبد ال يدرك اهلل
وليس يف القوة أن يفصل بني البصرين واخلبري علم الذوق فهو العليم خربة إنه بصر العبد يف
بصر العبد وكذا هو األمر يف نفسه وإن كان حيا فقد استوى امليت واحلي يف كون احلق
تعاىل بصرمها وما عندمها شيء فإن اهلل ال حيل يف شيء وال حيل فيه شيء إذ ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱓ
ﱒ
ﱔﱕﱖﱠ[الشورى:]11:
ف اااااااااااااااااااااا
فاااااااااااااااااا ن
ااااااااااااااااااااااا

اااااااااااااااااااااام
أ اااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااا م

اااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااا
فاااااااااااااااا اااااااااااااااا اااااااااااااااا

اااااااااااااااااااااا
ماااااااااااااااااا
فااااااااااااااااااااااا
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ااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااا
شاااااااااااااااا

يف معرفة منازلة ال حجة يل على عبيدي ما قلت ألحد منهم مل
عملت إال قال يل أنت عملت
وقال احلق ولكن السابقة أسبق بال شك فال تبديل:
منااااا م
ااااا
ااااا أ ااااا فااااا
اااااف ش ااااا
ااااا ف ااااا ااااا فااااا
اااا اااا م اااا
فاااا ناااا
اااااااا اااااااا م
اااااااا
اااااااا اااااااا
ااااااا ر ااااااا ااااااا ف ااااااا مااااااا م
مااااااا م ااااااا ممااااااا ااااااا م ااااااا م

اااااااااا ف م اااااااااا م اااااااااا
ناااااااااا
ااااا فااااا ااااا مااااا
ااااا
ااااا
م ااااااااا م
ااااااااا
مااااااااا ااااااااا ن
اااااااااا م
ف اااااااااا ناااااااااا أ اااااااااا اااااااااا
م ااااااا
مااااااا ناااااا
ف اااااا ااااااا اااااا
ف اااااااا أ اااااااا اااااااا ماااااااا م اااااااا ل

قال اهلل عز وجل ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ [الصافات ،]96:اعلم أن الكرمي هو الذي
يترك ماله ويؤدي ما أوجبه على نفسه من احلقوق كرما منه قبل أن يسأهلا مث إنه مينع وقتا
ويطالب وقتا لتظهر بذلك منزلة الشافع عنده يف مثل هذا وكرمه بالسائل فيما سأله فيه
بإجابته وعبيد اهلل عبد إن عبد ليس للشيطان عليه سلطان وهو عبد االختصاص وهو الذي ال
ﱻ ﱠ [االنعام ،]149:فإهنا
ﱼ
ينطق إال باهلل وال يسمع إال باهلل فاحلجة هلل ال له ﱡﭐ ﱹ ﱺ
حجة اهلل ومن عبيد االختصاص من ينطق عن اهلل ويسمع من اهلل فهذا أيضا من أهل احلجة
البالغة ألنه ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ[النجم ،]4-3:فهو تعاىل السائل واجمليب
ﲼﲾ
ﲽ
وأما عبد العموم فهو الذي قال عنهم لرسول اهلل  ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲿﳀﳁﳂﱠ[البقرة ،]186:فما خص عبيدا من عبيد وأضافهم إليه وقوله ﱡﭐﲓﲔﲕ
ﲖ ﲗﱠ [الزمر ،]53:فأضافهم إليه مع كوهنم مسرفني على اإلطالق يف اإلسراف وهناهم
أن يقنطوا من رمحة اهلل وهذا وأمثاله أطمع إبليس يف رمحة اهلل من عني املنة ولو قنط من رمحة
اهلل لزاد إىل عصيانه عصيانا وأخرب اهلل عنه يف إسرافه أنه يعدنا الفقر ويأمرنا بالفحشاء ليجعل
فضله تعاىل يف مقابلة ما وعد به الشيطان من الفقر الذي هو به مأمور يف قوله تعاىل
ﱡﭐﲫﱠ[االسراء ،]64:فهو مصدق هلل فيما أخرب به عنه ممتثل أمر اهلل بشبهة يف أمره يف
قوله ﱡﭐﲫﱠ وجعل مغفرته يف مقابلة الفحشاء واألمر بالفحشاء من الفحشاء فدخل حتت
وعد احلق باملغفرة فزاده طمعا وإن كانت دار النار مسكنه ألنه من أهلها وإن حارت عليه أو
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زار من اتبعه ممن هو من أهل النار فما محل إال ما هو منقطع بالغ إىل أجل وفضل اهلل ال
انقطاع له ألنه خارج عن اجلزاء الوفاق ورمحة اهلل ال ختص حمال من حمل وال دارا من دار بل
وسعت كل شيء فدار الرمحة هي دار الوجود وهؤالء العبيد املذكورون ذكرهم اهلل باإلضافة
إليه واإلضافة إليه تشريف فجمع يف اإلضافة بني العبيد ﱡﭐ ﲖﲗ ﲘ ﲙﱠ[الزمر،]53:
الذين هناهم سبحانه أن يقنطوا من رمحة اهلل وبشرهم أنه ﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤﱠ[الزمر،]53:
ومل يعني وقتا فقد تكون املغفرة سابقة لبعض العبيد الحقة لبعض العبيد وبني العبيد الذين
ليس للشيطان عليهم سلطان:
فماااااااااا اااااااااا

اااااااااا

اااااااااا

ماااااااااااا اااااااااااا

اااااااااا

اااااااااااا

اااااااااااا

وﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ

أراد بالرحيم هنا املرحوم اسم مفعول مثل قتيل وجريح وطريد
ﱜ ﱠ[يونس ،]64:وهي أعيان العامل وإمنا التبديل هلل ال هلم ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ
ﱝ
ﱊ ﱋ ﱌﱠ[البقرة ،]106:ويف قراءة [أو ننساها] ،ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭﱠ[الفرقان ،]70:ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ[البقرة ،]211:وهي ما بشرنا به من عموم
مغفرته ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ[البقرة ،]211:فمن هنا وإن كانت شرطا ففيها رائحة االستفهام
وقال يف اجلواب ﱡﭐﱒﱓﱔﱕﱠ[البقرة ،]211:ومل يقل فإن اهلل يعاقب من بدل نعمة
اهلل فهو كما قال ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱠ يف حال العقوبة فما مث من يقدر ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑﱠ فيبدل نعمة اهلل مبا هو خري منها حبسب حاجة الوقت فإن احلكم له أو مثلها والنسخ
تبديل ال بدائم أنه القائل "أنا عند ظن عبدي يب فليظن يب خريا" فمن مل يظن باهلل خريا فقد
عصى أمره وجهل ربه وأشقى من إبليس فال يكون وقد أخرب اهلل تعاىل عنه أنه يتربأ من
الكافر ووصفه باخلوف هلل رب العاملني وقد ذكر تعاىل أنه ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲲﱠ[فاطر ،]28:وأمت هذه اآلية بقوله ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ أي ميتنع أن يؤثر فيه أمر حيول بينه
وبني عموم مغفرته على عباده ﱡﭐ ﲷ ﱠ [فاطر ،]28:ببنية مبالغة يف الغفران بعمومها فهي
رجاء مطلق للعصاة على طبقاهتم وقوله فيمن ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ أنه ﱡﭐ ﱔ
ﱕ ﱠ [البقرة ،]211:أي يسرع تعاىل إىل من هذه صفته بالعقاب وهو أن يعقبه فيما بدله
أن التبديل هلل عز وجل ليس له فيعرفه أنه ﱡﭐ ﳃ ﳄﳅﳆﱠ[املؤمنني ،]88:فإن اهلل ما
قرن هبذا العقاب أملا ومىت مل يقرن األمل بعذاب أو عقاب فله حممل يف عني األمر املؤمل فإنه ال
خياف إال من األمل وال يرغب إال يف االلتذاذ خاصة هذا يقتضيه الطبع الذي وجد عليه من
يقبل األمل واللذة وقد أعطى اهلل لعبيدة يف القرآن من االحتجاج ما ال حيصى كثرة كل ذلك
تعليم من اهلل فلو كان الشقاء يستأصل الشقي ما بسط اهلل لعباده من الرمحة ما بسط وال
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ذكر من احلجج ما ذكره وهو قوله
ﳑﱠ[النساء ،]113:وال يعظم الفضل اإلهلي إال يف املسرفني واجملرمني وأما يف احملسنني
ﱡﭐﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗﱠ[التوبة ،]91:فإن الفضل اإلهلي جاءهم ابتداء وبه كانوا حمسنني
وما بقي الفضل اإلهلي إال يف غري احملسنني ﴿ﲀ ﲁﲂ ﲃﲄﲅ﴾ ﱡﭐﱓ ﱔ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ.
ﳋﳍﳎﳏﳐ
ﳌ
ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
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يف معرفة منازلة من شق على رعيته سعى يف هالك ملكه ومن
رفق بهم بقي ملكا كل سيد قتل عبدا من عبيده فإمنا قتل
سيادة من سياداته إال أنا فانظره
م اااااااااا اااااااااا ن ف ناااااااااا
اااااااااا
ااااااااا ن م نااااااااا
ااااااااا
ااااااااا
ن ناااااااا
ماااااااا ناااااااا
ناااااااا ناااااااا
ناااااااا
اااااااا ماااااااا ف اااااااا
اااااااا
نااااااااااا
فااااااااااا ن ااااااااااا أ ااااااااااا

نااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا ف
ااااااااااا
اااااا ل ماااااا
اااااا ماااااا ناااااا
اااااا
اااا اااا فاااا ر اااا ي ماااا اااا م اااا ي
اااااااا
اااااااا م اااااااا
ماااااااا اااااااا
نااااااااا ااااااااا ر ااااااااا ااااااااا ف ااااااااا

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

ااااا

ااااا رااااا
نااااا أ مااااا
آ ااااااا ااااااا م ااااااا ااااااا ن م ااااااا
اااااااا ف اااااااا اااااااا ل
اااااااا
ن اااااااا
ف ااااااا نااااااا ااااااا ف ااااااا ق م ااااااا
اااا فاااا أي اااا ل
اااا
فماااا شاااا
اااااااااااا
اااااااااااا اااااااااااا
ف اااااااااااا

نراااااااا
ي ناااااااا
ن اااااا ي
اااااا
اااااا
ااااااا
ااااااا
ااااااا
ااااا
ااااا
م مااااا
أ
اااااااااااااا
اااااااااااااا
اااا
م اااام ل
اااا

قال اهلل عز وجل ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ [الذاريات ،]56:فابتدأ بالم العلة
وختم بياء اإلضافة وقال فيما أوحى به إىل موسى  يا ابن آدم خلقت األشياء من أجلك
وخلقتك من أجلي وقال لنا على لسان رسوله  الصوم يل وقال الصوم ال مثل له فإنه هلو
ﱡﭐ ﱐﱑﱒﱠ[الشورى ،]11:وأذل األذالء من كان له عز وجل ألن ذلك الذليل على قدر
من ذل حتت عزه وال عز أعظم من عز احلق فال ذل أذل ممن هو هلل ومن ذل هلل فإنه ال يذل
لغري اهلل أصال إال أن يذل لعني الصفة حيث يراها يف خملوق أو غري خملوق فيتخيل من ال علم
له مبا شهده هذا الذليل أنه ذل حتت سلطان هذا العزيز وإمنا ذل حتت سلطان العزة وهي هلل
فما ذل إال للحق املنعوت هبذا النعت وينبغي له أن يذل فلها يذل كل ذليل يف العامل فمنهم
العامل بذلك يف حال ذله ومنهم من ال يعلم وأما اخلزي فال خيزي إذا كان هلل فإن اخلزي ال
يكون من اهلل ملن هو له وإمنا يكون ملن هو لغري اهلل يف شهوده ولذلك قالت خدجية وورقة بن
نوفل لرسول اهلل  كال واهلل ال خيزيك اهلل أبدا ملا ذكر له ابتداء نزول الناموس عليه فاخلزي
الذي يقوم بالعبد إمنا هو ما جناه على نفسه جبهله وتعديه رسوم سيده وحدوده فالذل صفة
شريفة إذا كانت الذلة هلل واخلزي صفة ذميمة بكل وجه إذا قامت بالنفس فجميع مذام
األخالق وسفسافها صفات خمزية عند اهلل ويف العرف ومجيع مكارم األخالق صفات شريفة
يف حق وخلق أال ترى إىل قول رسول اهلل " :إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق" ،فإنه نقص
منها املسمى سفسافا فعني هلا مصارف فعادت مكارم أخالق فهي إذا اتصف هبا العبد يف
املواطن املعينة هلا مل يلحقه خزي وال كان ذا صفة خمزية فما مث إال خلق كرمي مهما زال
حكم الغرض النفسي املخالف لألمر اإلهلي واحلد الزماين النبوي وأما الكائنون هلل فهم على
مراتب منهم من هو هلل باهلل ومنهم من هو هلل بنفسه ومنهم من هو هلل ال باهلل وال بنفسه لكن
بغريه من حيث ما هو جمبور لذلك الغري فمن هو هلل باهلل فال يذل وال خيزي فإن اهلل ال
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يوصف بالذلة كما قال اهلل أليب يزيد يف بعض منازالته تقرب إيل مبا ليس يل الذلة واالفتقار
ومن هو هلل بنفسه فيذل ذل شرف لكنه ال خيزي ومن كان هلل ال باهلل وال بنفسه فهو حبيث
يقبل اجلرب فإن أجرب يف اهلل فمنزلته منزلة من هو هلل باهلل يف حق شخص وبنفسه يف حق
شخص وإن أجرب يف أمر نفسي وهو بنفسه يف تلك احلالة ال هلل فهو يف اخلزي الدائم والذل
الالزم واحنصرت أقسام هذه املنازلة ﴿ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة منازلة عني القلب
ااااااااا نااااااااا
ااااااااا ااااااااا
ااااااااا
ااااااااا
م ااااااااا ف ااااااااا
اااااااا
اااااااا اااااااا
م اااااااا
اااااااا
اااااااا
ماااااااا اااااااا اااااااا اااااااا
ااااااااااا رااااااااااا
أ ننااااااااااا أنااااااااااا
اااااااا ف اااااااا م اااااااا
اااااااا
أ اااااااا

نااااااا
ااااااا
ااااااا ف مااااااا
ااااااا
اااااااااااا م اااااااااااا
فاااااااااااا
فاااااااااااا ن
ااااااااااا
مااااااااااا ااااااااااا
مااااااااااا ااااااااااا
ااااااا ف ااااااا
ااااااا
ااااااا فااااااا
اااااا
اااااا اااااا ي اااااا
اااااا اااااا
ااااا
ااااا
ااااا ااااا مااااا ااااا ااااا

قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﱠ الذي ذكرها به ﱡﭐ ﳝ ﳞ ﳟ ﱠ الذي
ذكرها به إذا كانت مؤمنة ﱡﭐ ﳠ ﳡ ﱠ[الرعد ،]28:يف تقلبها فتسكن إىل التقليب مع
األنفاس وتعلم أن الثبات على حال واحدة ال يصح فإن صورة احلق ال تعطي الضيق وال
اتساع هلا وال جمال إال يف التقليب وال تقليب للحق إال يف أعيان املمكنات وأعيان املمكنات
ال هناية هلا فالتقليب اإلهلي فيها ال يتناهى فهو كل يوم يف شأن حيث كان فما زال األمر مذ
كان وال يزال من حال إىل حال فالعني آلة وبالبصر يقع اإلدراك للمبصر وهو احلق فبه تبصر
ومن أبصر أمرا فقد علمه وإذا علمه فقد سكن إليه فأبصر التقليب دائما فعلمه دائما فاطمأن
به وسكن إليه فهو يف كل نفس ينظر إىل آثار ربه يف قلبه فيما يقيمه وفيما خرج عنه ما
يعطيه فيه وينبهه به عليه فال يزال صاحب هذا املقام يف كل نفس يف علم جديد فهو يف خلق
جديد وغريه يف لبس من هذا اخللق اجلديد أمر اهلل تبارك وتعاىل نبيه  أن يقول ﱡﭐ ﱑ ﱒ
ﱓ ﱠ [طه ،]114:أي ارفع عين اللبس الذي حيول بيين وبني العلم باخللق اجلديد فيفوتين خري
كثري حصل يف الوجود ال أعلمه واحلجاب ليس إال التشابه والتماثل ولو ال ذلك ملا التبس
على أحد اخللق اجلديد الذي هلل يف العامل يف كل نفس بكل شأن وما تنبه هلذا من الطوائف
إال القائلون بتجديد العامل يف كل زمان فرد وهم طائفة يقال هلم احلسبانية ومل يبلغوا فيه مبلغ
األمر على ما هو عليه لكنهم قاربوا كما قارب القائلون بأن العرض ال يبقى زمانني والعرض
كل ما ال قيام له بنفسه فهؤالء أيضا قاربوا األمر وما بلغوا فيه ما هو األمر عليه إال القاضي
بن الطيب فإنه قارب يف بعض األمر يف موضعني املوضع الواحد قوله يف األكوان إهنا نسب ال
عني هلا وقوله فيما نسب إىل احلق من صفة إن ذلك احلكم ملعىن ما هو عني املعىن اآلخر
الذي أعطى حكما آخر فقارب أيضا ومل يبلغ فيه ما هو األمر عليه وإمنا متيز عمن يقول إن
مسع احلق وبصره عني علمه والباقالين ال يقول هبذا ورأيت بفأس أبا عبد اهلل الكناين إمام أهل
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الكالم يف زمانه باملغرب وقد سألين يوما يف الصفات اإلهلية فقلت له ما هو األمر عليه عندنا
مث قلت له فما قولك أنت فيها هل أنت مع املتكلمني أو ختالفهم يف شيء مما ذهبوا إليه فيها
فقال يل أنا أقول لك ما عندي أما إثبات الزائد على الذات املسمى صفة فالبد منه عندي
وعند اجلماعة وأما كون ذلك الزائد عينا واحدة هلا أحكام خمتلفة كثرية أو لكل حكم معىن
زائد أوجبه ما عندنا دليل على أحديته وال على تكثره هذا هو اإلنصاف عندي يف هذه
املسألة وكل من تكلف يف غري هذا دليال فهو مدخول والزائد البد منه غري إنا نقول ما هو
هو وال هو غريه ملا قد علمت يا سيدنا من مذهب أهل هذا الشأن يف الغريين فقلت له يا أبا
عبد اهلل" :أصبت بعضا وأخطأت بعضا" ،فقال يل ال أهتمك واهلل فيما تعلمه وال أقدر أرجع
عن احلكم بالزائد إال إن فتح اهلل يل مبا فتح اهلل به عليك مع اختالف أهل النظر فيما ذهبت
إليه هذا قوله فتعجبت من إنصافه ومن تصميمه مع شهادته على نفسه إنه ما يتهمين وهو
خيالفين فأشبه من أضله اهلل على علم ولكن ال يقدح ذلك عندي يف إميانه وإمنا يقدح يف
عقله.
مث نرجع ونقول إن عني القلب ليس إال ما هو احلق عليه يف أحوال العامل ظاهرا وباطنا
وأوال وآخرا وإن تعددت األمساء فاملسمى واحد واملفهوم ليس بواحد فيحار الداعي إذا دعا
ما يدري ما يدعو هل يدعو املسمى أو يدعو املفهوم فإن األمساء اإلهلية ما تعددت جزافا
فالبد من نسب تعقل لتعددها فاملفهوم من العامل ما هو عني املفهوم من احلي واحلي هو العامل
فاحلي عني العامل واملفهوم من احلي ما هو املفهوم من العامل وال القادر وال العزيز وال العايل
وال املتعايل وال الكبري وال املتكرب ومل نقل هذا عنه وال مسيته هبذا بل هو مسي يل نفسه هبذا
فهل هو اسم له أو ملا هو املفهوم منه وهل املفهوم منه أمر وجودي أو نسبة مث مشاركتنا إياه
يف هذه األمساء الواردة اإلهلية كلها من أعجب ما يف األمر مث رفع املماثلة بيين وبينه فتعلم
قطعا إن هذه األمساء من حيث املفهوم ال ترفع املماثلة:
ف ااااااااااااااا
ف اااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااا
فماااااااااااااا أ
م ااااااااااااااااا
ناااااااااااااا

فمااااااااااااااا ااااااااااااااا فمااااااااااااااا ااااااااااااااا
ناااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااا نناااااااااااااااااااااااااااااااااا
فاااااااااااااااااااا ن اااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااا
مااااااااااااااااا
ااااااااااااااااا
مااااااااااااااااا
م ااااااااااااااا ااااااااااااااا مااااااااااااااا ااااااااااااااا
ناااااااااااااااااااااااااااااااا
ف ناااااااااااااااااااااااااااااااا

نااااااااااااااا ااااااااااااااا ااااااااااااااا
ناااااااااااااااااااااا
أ اااااااااااااااااااااا ن
ااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااا ن ر ااااااااااااااااااااااا
ماااااااااااااا اااااااااااااا
اااااااااااااا
مااااااااااااااااا ااااااااااااااااا م ااااااااااااااااا
اااااااااااااا
ماااااااااااااا أ اااااااااااااا
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فما عينين دار إال له فبه أمسع وبه أبصر وقد وسعه قليب وما عني يل دارا إال هو فيه
أقيم وبه أنزل وهو يسترين هبويته عن خلقه فهو الظاهر وأنا خمبوء يف كنفه فإذا مسع باآللة أو
بالنسب فيب يسمع ويب يبصر على ذلك كما أمسع به وأبصر به فهو يف بالنوافل فإنه األصل
وأنا الزائد فإن ظاهر الصورة عيين وأنا فيه بالفرائض فيب يسمع ويب يبصر:
فماااا اااا
ف ر ااااااااا

اااا فاااا
ااااام
ااااااااا
اااااااااف

ماااا اااا
ااااااا م ااااااا

ااااا م
ااااااااا
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اااا
ااااااا

ناااا
اااا فاااا
ااااااا ااااااا
ااااااا

يف معرفة منازلة االستفهام عن اإلنيتني
ااااااااا أ ااااااااا ااااااااا ي أنااااااااا أن ااااااااا
شاااااااااا أن اااااااااا
ماااااااااا أ اااااااااا
اااااااا أن اااااااا
اااااااا اااااااا
ماااااااا
ااااااااااا أن ااااااااااا
أنااااااااااا م ااااااااااا
ااااااااااا ااااااااااا م فااااااااااا أن ااااااااااا
اااااااا أن اااااااا
اااااااا
اااااااا
اااااااااا ل اااااااااا م أن اااااااااا
اااااااااا
مااااااااا ااااااااا أن ااااااااا
ااااااااا ااااااااا
ااااااااا أن ااااااااا
ااااااااا ي ف ااااااااا
أنااااااااا ااااااااا مااااااااا ااااااااا أن ااااااااا
اااااااا مناااااااا اااااااا ف أن اااااااا
أناااااااا
ف نااااااااااااا ااااااااااااا م ااااااااااااا ف أن ااااااااااااا
اااااااا أناااااااا أ أناااااااا أن اااااااا
فاااااااا
اااااا اااااا اااااا أناااااا أن اااااا
اااااا
أن ااااااااااا
نااااااااااا ف ااااااااااا
ن اااااااااا

اااااااا ي
ناااااااا فاااااااا
ماااااااا ناااااااا
نااااااااااا
شااااااااااا
ااااااااااا
ف مااااااااااا
ااااااااااااا
ماااااااااااا أ أ ااااااااااااا أنااااااااااااا
اااااااااا أ ف اااااااااا
اااااااااا
ف ناااااااااا
ناااااااااااا
اااااااااااا
اااااااااااا
أ
ااااااااا
اااااااا
ااااااااا
فماااااااا أ اااااااا
اااااااا
اااااااا
اااااااا
ف ناااااااا فاااااااا
ناااااااا فاااااااا ن
فاااااااا أناااااااا اااااااا
ناااااااا
اااااااا
فماااااااا أ ناااااااا ناااااااا
اااااااااااااااا
أ ماااااااااااااااا
ناااااااااااااااا
ااااااااااااااا ي
ااااااااااااااامن
أ أمااااااااااااااا
ااااااااا ي
نااااااااا ااااااااا ف ااااااااا
فااااااااا
ف اااااااااا اااااااااا ماااااااااا أناااااااااا اااااااااا أ
اااااااااااااا
ماااااااااااااا ناااااااااااااا
ف اااااااااااااا
اااااااااااااااااااا
فاااااااااااااااااااا ن ن اااااااااااااااااااا

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

ااااااااااا ف ااااااااااا
مااااااااااا ااااااااااا
ااااا
ااااف ماااا اااا ي ماااا اااا

اااااا ي ناااااا
ااااااااا
اااااااااف

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

ف ن اااااااااااااااااا ر اااااااااااااااااا م اااااااااااااااااا
ااااااااااااااااا
ف رااااااااااااااااا مااااااااااااااااا
شااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا
فااااااااااا
ااااااااااااا ف نااااااااااااا م ااااااااااااا ااااااااااااا ن
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ن اااااااااااا
اااااااااااااااااا
ااااااااااااا
شاااااااااااا

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

اااااا اااااا
ماااااااااااااااااا
اااااااا
اااااااا

اااااااا

اااااااا ي اااااااا اااااااا
نااااا ااااا م مااااا
منااااااا أرااااااا ق ااااااا ااااااا

اااااا
اااااا ي اااااا م
اااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا
اااااااا
ف اااااااا

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

قال اهلل عز وجل يف العارفني

ااااااااا
ن
ماااا
اااا

اااااااااا
أف اااااااااا ل ااااااااا ف
ااااا
ااااا
ااااا ر
ااااا
ناااا
اااا
ناااا اااا شاااا
اااا اااا ن ف اااا ف اااا
اااا

ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ

ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﱠ[املائدة ،]83:ومل يقل علموا
ﲸﱠ[املائدة ،]83:ومل يقولوا علمنا ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ ومل يقل نعلم ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱊ ﱠ وما قالوا نتحقق ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ[املائدة ،]84:وهي الدرجة الرابعة
ﱝ
ﱜ
ﱡﭐﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ[املائدة ،]85:ومل يقل مبا علموا ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ[املائدة ،]85:واجلنات عند اهلل فلهذا قال ناظرة إىل ما عندي فإنه
قال يف حق طائفة آخرين ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ[القيامة ،]23-22:على إن تكون
إىل حرف أداة غاية ال تكون اسم مجع النعمة فإن ذلك يف اللفظ حيتمل وهلذا ما هي هذه
اآلية نص يف الرؤية يوم القيامة وإذا كان األمر هكذا فاعلم إن اهلل قد فرق بني العارفني
والعلماء مبا وصفهم به وميز بعضهم عن بعض فالعلم صفته واملعرفة ليست صفته فالعامل إهلي
والعارف رباين من حيث االصطالح وإن كان العلم واملعرفة والفقه كله مبعىن واحد لكن
يعقل بينهما متيز يف الداللة كما متيزوا يف اللفظ فيقال يف احلق إنه عامل وال يقال فيه عارف
وال فقيه وتقال هذه الثالثة األلقاب يف اإلنسان وأكمل الثناء تعاىل بالعلم على من اختصه من
عباده أكثر مما أثىن به على العارفني فعلمنا إن اختصاصه مبن شاركه يف الصفة أعظم عنده
ألنه يرى نفسه فيه فالعامل مرآة احلق وال يكون العارف وال الفقيه مرآة له تعاىل وكل عامل
عندنا مل تظهر عليه مثرة علمه وال حكم عليه علمه فليس بعامل وإمنا هو ناقل والعلم
يستصحب الرمحة بال شك فإذا رأيت من يدعي العلم وال يقول بشمول الرمحة فما هو
صاحب علم فإن الرمحة تتقدم بني يدي العلم تطلب العبد مث يتبعها العلم هذا هو علم الطريق
الذي درج عليه أهل اهلل وخاصته وهو قوله ﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ
[الكهف ،]65:وهذا هو علم الذوق ال علم النظر.
ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

واعلم أن العارفني هم املوحدون والعلماء وإن كانوا موحدين فمن حيث هم عارفون
إال أن هلم علم النسب فهم يعلمون علم أحدية الكثرة وأحدية التمييز وليس هذا لغريهم
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وبتوحيد العلماء وحد اهلل نفسه إذ عرف خلقه بذلك وملا أراد اهلل سبحانه أن يصف نفسه لنا
مبا وصف به العارفني من حيث هم عارفون جاء بالعلم واملراد به املعرفة حىت ال يكون ال
طالق املعرفة عليه تعاىل حكم يف الظاهر فقال ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﱠ[األنفال ،]60:فالعلم
هنا مبعىن املعرفة ال غري فالعارف ال يرى إال حقا وخلقا والعامل يرى حقا وخلقا يف خلق
فريى ثالثة ألن اهلل وتر حيب الوتر فهو مع اهلل على ما حيبه اهلل مع الكثرة كما ورد" :أن هلل
تسعة وتسعني امسا مائة إال واحد" ،فإن اهلل وتر حيب الوتر فما تسمى إال بالواحد الكثري ال
بالواحد األحد وإمنا قلنا يف العارف إنه رباين فإن اهلل ملا ذكر من وصفه بأنه عرف قال عنه
إنه يقول يف دعائه ربنا مل يقل غري ذلك من األمساء وقال رسول اهلل  فيه مثل ذلك" :من
عرف نفسه عرف ربه" ،وما قال علم وال قال إهله فلزمنا األدب مع اهلل تعاىل ومع رسوله 
فأنزلنا كل أحد منزلته من األمساء والصفات ومن أراد حتقيق الفرق بني املعرفة والعلم فعليه
مبطالعة ما ذكرناه يف مواقع النجوم لنا فإين شفيت يف ذلك الغليل ﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ

ﲅ﴾.
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يف معرفة منازلة يف تعمري نواشئ الليل فوائد اخلريات
ن شااااااا
ااااااااا ن
ف اااااااااااا
ااااااااااا
اااااااا ف

اااااا

ماااااا اااااا م
ف اااااا ناااااا
اااااااا
اااااااا
اااااااا ماااااااا
ماااااااا
ااااااان
ر ااااااا
ااااااا ي رااااااا
اااااا
ماااااا
فاااااا
اااااا
اااااا
اااا
ماااا ماااا اااا اااا فاااا
ر اااا

ااااااا ف ااااااا ر ااااااا أ م ااااااا
ااااااااا ن
نااااااااا نااااااااا ااااااااا
اااااااااااا شاااااااااااا
اااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا
اااااااا اااااااا اااااااا
اااااااا ف

قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ[القلم ،]4:ﱡﭐ ﲱ ﲲ ﱠ[احلجر ،]87:فكان
القرآن خلقه فمن أراد أن يرى رسول اهلل  ممن مل يدركه من أمته فلينظر إىل القرآن فإذا
نظر فيه فال فرق بني النظر إليه وبني النظر إىل رسول اهلل  فكان القرآن انتشا صورة
جسدية يقال هلا حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب والقرآن كالم اهلل وهو صفته فكان حممد
صفة احلق تعاىل جبملته فـ ﱡﭐ ﱁ ﱂﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱠ[النساء ،]80:ألنه ال ينطق عن اهلوى
فهو لسان حق فكان  ينشئ يف ليل هيكله وظلمة طبيعته مبا وفقه اهلل إليه من العمل الصاحل
الذي شرعه له صورا عملية ليلية لكون الليل حمل التجلي اإلهلي الزماين من امسه الدهر تعاىل
يستعني باحلق لتجليه يف إنشائها على الشهود وهو قوله تعاىل ﱡﭐﱧ ﱨ ﱩ ﱪ
ﱫﱠ[االسراء ،]78:ومل تكن هذه الصور إال الصالة بالليل دون سائر األعمال وإمنا قلنا
باالستعانة لقوله تعاىل قسمت الصالة بيين وبني عبدي وقوله ﱡﭐﲛ
ﲜﱠ[األعراف ،]128:وال يطلب العون إال من له نوع تعمل يف العمل وهو قوله ﱡﭐ ﱔ
ﱕ ﱠ [الفاحتة ،]5:فكن أنت يا وارثه هو املراد هبذا اخلطاب يف هذا العمل فيكون حممد
 ما ف قد من الدار الدنيا ألنه صورة القرآن العظيم فمن كان خلقه القرآن من ورثته وأنشأ
صورة األعمال يف ليل طبيعته فقد بعث حممدا  من قربه فحياة رسول اهلل  بعد موته
حياة سنته ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱠ[املائدة ،]32:فإنه اجملموع األمت والربنامج
األكمل وهلذا قال يف ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱠ إهنا ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱠ وال أقوم قيال من القرآن وكذلك
ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱠ[املزمل ،]6:أي أعظم متهيدا ألنه قال ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱠ[االنعام،]38:
وليس إال القرآن اجلامع وأشد ثباتا فإنه ال ينسخ كما نسخت سائر الكتب قبله به وإن ثبت
ما ثبت منها مما ورد يف القرآن وهلذا جاء بلفظ املفاضلة يف الثبوت فهو أشد ثبوتا منها
التصاله بالقيامة وفيه ما يف الكتب وما ليس يف الكتب كما كان يف حممد  ما كان يف كل
نيب وكان فيه ما مل يكن يف نيب ألن القرآن كان خلقه فأعطى هو وأمته ما مل يعط نيب قبله
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فإذا أنشأ من أنشأ صورة هذه األعمال الليلية ونفخ احلق لشهوده من كونه معينا له أرواحها
فيها قامت حية ناطقة عن أصل كرمي الطرفني بني عبد متحقق بعبوديته موف حق سيده مل
يلتفت إىل نفسه وال إىل صورة ما خلقه اهلل عليها اليت توجب له الكربياء بل كان عبدا حمضا
مع هذه املنزلة وهلذا قدم إِيَّاكَ نَعبُدُ فإنه ما قبل الصورة إال يف ثان حال فقال بذاته ﱡﭐ ﱒ
ﱓﱠ وقال بالصورة وﱡﭐﱔﱕﱠ مث رجع فقال ﱡﭐ ﱗ ﱘﱙﱚﱛﱜ
ﱝ ﱞ ﱟﱠﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱠ [الفاحتة] ،فجمع بني األمرين وبني رب عظيم
وفاه حقه على قدر ما شرعه له ال يطالب بغري ذلك فإنه تعاىل هو الذي أدبه أي مجع له وفيه
مجيع فوائد اخلريات فلما نشأت هذه الصورة العملية الليلية بني هذين الطرفني الكرميني كانت
وسطا جامعة للطرفني فكانت عبدا سيدا حقا خلقا وهبذه الصفة أنشأ اهلل العامل ابتداء فإن له
يف أمسائه ونعوته الطرفني فإنه وصف نفسه مبا يتعاىل به عن اخللق ووصف نفسه مبا هو عليه
اخللق ومل يزل هبذين النعتني موصوفا لنفسه ومها طرفا نقيض فجمع بني الضدين ولو ال ما
هو األمر على هذا ما خلق الضدين يف العامل واملثالن ضدان فهما ضدا املماثلة حىت تعلم أن
العامل على صورته يف قبول الضدين بل هو العامل الذي هو عني الضدين صورة من أنشأه
فظهر العامل باألصالة بني الطرفني ومشى األمر يف خلق ما خلق اهلل بأيدي العامل فللعامل إنشاء
الصور وللحق أرواحها وحياهتا كما قال يف حق عيسى  ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱿﱠ[ال عمران ،]49:فجعل الصورة
ﱵﱠ[املائدة ،]110:يف الصورة اخللقية ﱡﭐ ﱼ ﱽﱾ ﲀ
للخلق وكونه طائرا للحق ويف إنشائك قال ﱡﭐﲻ ﲼﱠ[احلجر ،]29:هو مثل ﱡﭐ ﱱ ﱲ
ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ مث قال ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ [احلجر ،]29:وهو قوله ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻﱠ
[املائدة ،]110:فمن كان مع احلق يف مقام الشهود واجلمع عند إنشاء العبد صور األعمال
قامت حية ناطقة وإن أنشأها على غري هذا النعت من اجلمع والشهود كانت صورا بال
أرواح كصور املصورين الذين يقول اهلل هلم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم فال يستطيعون ألن
األحياء ليس هلم وإمنا هو هلل وأعين باإلحياء األحياء الذي تقع به الفائدة من احلي فإن الطبيعة
تعطي حياة يف الصورة ولكن حياة ال فائدة معها وهي احلياة اليت توجد يف املعفنات فليس يف
قوة الطبيعة أكثر من وجود اإلحساس ال غري وأما القوي الروحانية اليت عنها تكون الصنائع
العملية بالتفكر فمن الروح اإلهلي فمن علم مراتب األرواح يعلم ما أومأنا إليه يف هذه
العجالة ﴿ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة منازلة من حترك عند مساع كالمي فقد مسع يريد
الوجد الذي يعطي الوجود
اااااااا مناااااااا اااااااا اااااااا
أ نناااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا مااااااااااا
اااااا
اااااا
اااااا
اااااا
اااااا
ااااااا ااااااا
ااااااا
ااااااا
ااااااا

مااااااا ااااااا
ااااااام م ااااااا
ااااااا
اااا
اااام ماااا
اااا
اااا
اااا
ااااااا شااااااا ن
فااااااان فااااااا ااااااا
اااااااا اااااااا
اااااااا ف اااااااا مماااااااا

وأما كالم اهلل من الشجرة ملوسى فهو عند بعضهم دليل على أن الكالم ينسب ملن
خلقه كما تقول الطائفة األخرى إن السمع تعلق باملناسب وهو اخلطاب من الشجرة وليس
إال كالم اهلل كما قال ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ [التوبة ،]6:ومعلوم مبا ذا تعلق السمع منه
وهؤالء القائلون بأن املتكلم من قامت به صفة الكالم وأهل الكشف الذين يرون أن الوجود
هلل بكل صورة جعلوا الشجرة هي صورة املتكلم كما كان احلق لسان العبد ومسعه وبصره
هبويته ال بصفته كما يظهر يف صورة تنكر وتتحول إىل صورة تعرف وهو هو ال غريه إذ ال
غري فما تكلم من الشجرة إال احلق فاحلق صورة شجرة وما مسع من موسى إال احلق فاحلق
صورة موسى من حيث هو سامع كما هو الشجرة من حيث هو متكلم والشجرة شجرة
وموسى موسى ال حلول ألن الشيء ال حيل يف ذاته فإن احللول يعطي ذاتني وهنا إمنا هو
حكمان:
ااا ف مااا ااا
ااا مااا
ااا
اااا
اااا
ماااا فاااا
ن اااا اااا
اااااا
اااااا
اااااا ماااااا
اااااا ف

فااااااا ف شااااااا مااااااا ف ااااااا ن ااااااا
ااااا
ااااا
ااااا ااااا فااااا
فااااا ن
ااااااا ي اااااا ماااااا اااااااف
اااااا
اااااا

فانظر إىل هذه النكت اإلهلية يف هذه املنازالت ما أخصرها وما أعطاها لألمور على ما
هي عليه يف إجياز ﴿ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة االثني عشر قطبا الذين يدور عليهم عامل زمانهم
ااااااااااااا
ن ااااااااااااا شااااااااااااا مااااااااااااا
ااااااااا مااااااااا ااااااااا
ااااااااا
فااااااااا
ااااااااااااااااا
ااااااااااااااااا من ااااااااااااااااا
اااااااااا ماااااااااا اااااااااا ماااااااااا
فاااااااااا
ااااااااااااا
فااااااااااااا أف من ااااااااااااا فااااااااااااا

اااااااااااا
اااااااااااام فاااااااااااا
من اااااااااااا
ماااااااااااااا
ااااااااااااا
ااااااااااااا
فااااااااااااا
ااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا من ااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا أ ااااااااااااااااااا نشااااااااااااااااااا
م مااااااااااااا
ااااااااااااا
ااااااااااااا فااااااااااااا

عدد أقطاب األمة احملمدية إثنا عشر

فأقطاب هذه األمة اثنا عشر قطبا عليهم مدار هذه األمة كما إن مدار العامل اجلسمي
واجلسماين يف الدنيا واآلخرة على اثين عشر برجا قد وكلهم اهلل بظهور ما يكون يف الدارين
من الكون والفساد املعتاد وغري املعتاد وأما املفردون فكثريون واخلتمان منهم أي من املفردين
فما مها قطبان وليس يف األقطاب من هو على قلب حممد  وأما املفردون فمنهم من هو
على قلب حممد  واخلتم منهم أعين خامت األولياء اخلاص فأما األقطاب االثنا عشر فهم على
قلوب األنبياء  فالواحد منهم على قلب وإن شئت قلت على قدم وهو أوىل فإين هكذا
رأيته يف الكشف بإشبيلية وهو أعظم يف األدب مع الرسل واألدب مقامنا وهو الذي أرتضيه
لنفسي ولعباد اهلل فنقول إن األول أعين واحدا منهم على قدم نوح  والثاين على قدم
إبراهيم اخلليل  والثالث على قدم موسى  والرابع على قدم عيسى  واخلامس
على قدم داود  والسادس على قدم سليمان  والسابع على قدم أيوب  والثامن
على قدم الياس  والتاسع على قدم لوط  والعاشر على قدم هود  واحلادي
عشر على قدم صاحل  والثاين عشر على قدم شعيب  ورأيت مجيع الرسل واألنبياء
كلهم مشاهدة عني وكلمت منهم هودا أخا عاد دون اجلماعة ورأيت املؤمنني كلهم
مشاهدة عني أيضا من كان منهم ومن يكون إىل يوم القيامة أظهرهم احلق يل يف صعيد واحد
يف زمانني خمتلفني وصاحبت من الرسل وانتفعت به سوى حممد  مجاعة منهم إبراهيم
اخلليل قرأت عليه القرآن وعيسى تبت على يديه وموسى أعطاين علم الكشف واإليضاح
وعلم تقليب الليل والنهار فلما حصل عندي زال الليل وبقي النهار يف اليوم كله فلم تغرب
يل مشس وال طلعت فكان يل هذا الكشف أعالما من اهلل أنه ال حظ يل يف الشقاء يف اآلخرة
وهود  سألته عن مسألة فعرفين هبا فوقعت يف الوجود كما عرفين هبا هذا إىل زماين
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هؤالء وعاشرت من الرسل حممدا  وإبراهيم وموسى وعيسى وهودا وداود وما بقي فرؤية
ال صحبة.
واعلم أن كل قطب من هؤالء األقطاب له لبث يف العامل أعين دعوهتم فيمن بعث
إليهم آجال خمصوصة مسماة تنتهي إليها مث تنسخ بدعوة أخرى كما تنسخ الشرائع بالشرائع
وأعين بدعوهتم ما هلم من احلكم والتأثري يف العامل فلنذكر مدد أعمارهم يف حياهتم الدنيا
فمنهم من كان عمره يف واليته ثالثة وثالثني سنة وأربعة أشهر ومنهم من كانت مدته ثالثني
سنة وثالثة أشهر وعشرين يوما ومنهم من دامت مدته مثانية وعشرين سنة وثالثة أشهر
وعشرة أيام ومنهم من دامت مدته مخسا وعشرين سنة ومنهم من دامت مدته اثنتني
وعشرين سنة واحد عشر شهرا وعشرين يوما ومنهم من دامت مدته تسع عشرة سنة ومخسة
أشهر وعشرة أيام ومنهم من دامت مدته ستة عشر سنة ومثانية أشهر ومنهم من دامت مدته
ثالث عشرة سنة وعشرة أشهر وعشرين يوما ومنهم من دامت مدته إحدى عشرة سنة
وثالثة أشهر وعشرة أيام ومنهم من دامت مدته سنتني وتسعة أشهر وعشرة أيام ومنهم من
دامت مدته مثان سنني وأربعة أشهر ومنهم من دامت مدته مخس سنني وستة أشهر وعشرين
يوما وهجريهم واحد وهو اهلل ،اهلل بسكون اهلاء وحتقيق اهلمزة ما هلم هجري سواه وما عدا
هؤالء األقطاب من أقطاب القرى واجلهات واألقاليم وشيوخ اجلماعات فأنواع كثرية وهي
اليت أذكر منها يف هذا الفصل ما تيسر وما أذكر ذلك إال ألجل نتيجة ذلك الذكر ملن دام
عليه على احلال املعروفة يف الذكر يف ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ
[األحزاب ،]35:ولو مل نقصد ذلك مل يكن يف ذكري وتعييين له يف هذا الكتاب منفعة فلنذكر
أوال من أحوال هؤالء األقطاب ما تيسر مع أحدية هجريهم وإمنا توحد لتوحد مقام القطبية
فذلك هو هجري القطبية ال هجري الشخص ولكل واحد منهم هجري يف أوقات خالف هذا
وقال " :ال تقوم الساعة حىت ال يبقى يف األرض من يقول اهلل اهلل" ،يريد ال يبقى قطب
يكون عليه مدار العامل وال مفرد حيفظ اهلل هبمته العامل وإن مل يكن قطبا فال تقوم الساعة إال
على أشرار الناس.
فأما القطب األول فهو على قدم نوح  فله من سور القرآن سورة ﱡﭐ ﱜ ﱠ.

فإنه لكل قطب سورة من القرآن من هؤالء االثين عشر وقد يكون ملن سواهم من
األقطاب الذين ذكرناهم السورة من القرآن واآلية الواحدة من القرآن وقد يكون للواحد
منهم ما يزيد على ال صورة وقد يكون منهم من له القرآن كله كأيب يزيد البسطامي ما مات
حىت استظهر القرآن فلنذكر ما خيتص به هؤالء االثنا عشر من سور القرآن فهذا القطب
الواحد له سورة ﱡﭐ ﱜ ﱠ وهو أكمل األقطاب حكما مجع اهلل له بني الصورتني الظاهرة
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والباطنة فكان خليفة يف الظاهر بالسيف ويف الباطن باهلمة وال أمسيه وال أعينه فإين هنيت عن
ذلك وعرفت ألي أمر منعت من تعيينه بامسه وليس يف مجاعة هؤالء األقطاب من أويت
جوامع ما تقتضيه القطبية غري هذا كما أويت آدم  مجيع األمساء كما أويت حممد 
جوامع الكلم ولو كان مث قطب على قدم حممد  لكان هذا القطب إال أنه ما مث أحد على
قدم حممد  إال بعض األفراد األكابر وال يعرف هلم عدد وهم أخفياء يف اخللق أبرياء علماء
باهلل ال يرزؤون وال يعرفون فريزؤون مقامهم احلفظ فيما يعلمون ال يدخل عليهم يف علمهم
شبهة حتريهم فيما علموه بل هم على بينة من رهبم هذا حال األفراد.
فلنرجع إىل ذكر هذا القطب فنقول إن منازله عند اهلل على عدد آيات هذه السورة
وكذلك كل قطب منازله على عدد آيات سورته وسورهم معلومة أذكرها مجلة مث أذكرها
إن شاء اهلل تعاىل فالواحد له كما قلنا سورة [يس] ،والثاين سورة [اإلخالص] ،والثالث
سورة [إذا جاء نصر اهلل] ،والرابع سورة [الكافرون] ،واخلامس سورة [إذا زلزلت]،
والسادس سورة [البقرة] ،والسابع سورة [اجملادلة] ،والثامن سورة [آل عمران] ،والتاسع
سورة [الكهف] ،وهو الذي يقتله الدجال ويدرك عيسى  والعاشر سورة [األنعام]،
واحلادي عشر سورة [طه] ،وهذا القطب هو نائب احلق تعاىل كما كان علي بن أيب طالب
نائب حممد  يف تالوة سورة [الرباءة] ،على أهل مكة.
فأما حال هذا القطب فله التأثري يف العامل ظاهرا وباطنا يشيد اهلل به هذا الدين أظهره
بالسيف وعصمه من اجلور فحكم بالعدل الذي هو حكم احلق يف النوازل ورمبا يقع فيه من
خالف حكمه من أهل امل ذاهب مثل الشافعية واملالكية واحلنفية واحلنابلة ومن انتمى إىل قول
إمام ال يوافقها يف احلكم هذا القطب وهو خليفة يف الظاهر فإذا حكم خبالف ما يقتضيه أدلة
هؤالء األئمة قال أتباعهم بتخطئته يف حكمه ذلك وأمثوا عند اهلل بال شك ﱡﭐ ﳙ ﳚ ﳛﱠ
فإنه ليس هلم أن خيطئوا جمتهدا ألن املصيب عندهم واحد ال بعينه ومن هذه حاله فال يقدم
على ختطئة عامل من علماء املسلمني كما تكلم من تكلم يف إمارة أسامة وأبيه زيد بن حارثة
حىت قال يف ذلك رسول اهلل  ما قال فإذا طعن فيمن قدمه رسول اهلل  وأمره ورجحوا
نظرهم على نظر رسول اهلل  فما ظنك بأحواهلم مع القطب وأين الشهرة من الشهرة
هيهات فزنا وﱡﭐﲠﲡ ﱠ فو اهلل ال يكون داعيا إىل اهلل إال من دعا على بصرية ال من دعا
على ظن وحكم به ال جرم أن من هذه حاله حجر على أمة حممد  ما وسع اهلل به عليهم
فضيق اهلل عليهم أمرهم يف اآلخرة وشدد اهلل عليهم يوم القيامة املطالبة واحملاسبة لكوهنم
شددوا على عباد اهلل أن ال ينتقلوا من مذهب إىل مذهب يف نازلة طلبا لرفع احلرج واعتقدوا
أن ذلك تالعب بالدين وما عرفوا أهنم هبذا القول قد مرقوا من الدين بل شرع اهلل أوسع
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وحكمه أمجع وأنفع
[الصافات ،]26-24:هذا حال هؤالء يوم القيامة ﱡﭐﲓﲔﲕﲖﱠ[املرسالت.]36:

ﳕﳗﳘﳙ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱠ
ﳖ
ﱡﭐ

وهلذا القطب مقام الكمال فال يقيده نعت هو حكيم الوقت ال يظهر إال حبكم الوقت
ومبا يقتضيه حال الزمان اإلرادة حبكمه ما هو حبكم اإلرادة فله السيادة وفيه عشر خصال
أوهلا احللم مع القدرة ألن له الفعل باهلمة فال يغضب لنفسه أبدا وإذا انتهكت حمارم اهلل فال
يقوم شيء لغضبه فهو يغضب هلل والثانية األناة يف األمور اليت حيمد اهلل األناة فيها مع
املسارعة إىل اخلريات فهو يسارع إىل األناة ويعرف مواطنها والثالثة االقتصاد يف األشياء فال
يزيد على ما يطلبه الوقت شيئا فإن امليزان بيده يزن به الزمان واحلال فيأخذ من حاله لزمانه
ومن زمانه حلاله فيخفض ويرفع والرابعة التدبري وهو معرفة احلكمة فيعلم املواطن فيلقاها
باألمور اليت تطلبها املواطن كما فعل أبو دجانة حني أعطاه النيب  السيف حبقه يف بعض
غزواته فمشى به اخليالء بني الصفني فقال رسول اهلل  وهو ينظر إىل زهوه "هذه مشية
يبغضها اهلل ورسوله إال يف هذا املوطن" وهلذا كان مشي رسول اهلل  فيه سرعة كأمنا ينحط
يف صبب فصاحب التدبري ينظر يف األمور قبل إن يربزها يف عامل الشهادة فله التصرف يف عامل
الغيب فال يأخذ من املعاين إال ما تقتضيه احلكمة فـ ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ [سبأ ،]1:فما ينبغي
أن يبديه جممال أبداه جممال وما ينبغي أن يبديه مفصال أبداه مفصال وما ينبغي أن يبديه حمكما
أبداه حمكما وما ينبغي أن يبديه متشاهبا أبداه متشاهبا واخلصلة اخلامسة التفصيل وهو العلم مبا
يقع به االمتياز بني األشياء مما يقع به االشتراك فينفصل كل أمر عن مماثله ومقابله وخالفه
ويأيت إىل األمساء اإلهلية القريبة التشابه كالعليم واخلبري واحملصي واحمليط واحلكيم وكلها من
أمساء العلم وهي مبعىن العليم غري إن بني كل واحد وبني اآلخر دقيقة وحقيقة ميتاز هبا عن
الباقي هكذا يف كل اسم يكون بينه وبني غريه مشاركة والسادسة العدل وهو أمر يستعمل يف
احلكومات والقسمة والقضايا وإيصال احلقوق إىل أهلها وهو يف احلقوق شبيه مبا ذكر اهلل
عن نفسه أنه ﱡﭐ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﱠ [طه ،]50:وقوله يف موسى ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾﱠ[البقرة ،]60:وقوله يف ناقة صاحل ﱡﭐﲺﲻﲼﲽﲾﲿ ﱠ[الشعراء ،]155:ويتعلق
ﱿ
به علم اجلزاء يف الدارين والعدل بني اجلناية واحلد والتعزير والسابعة األدب وهو العلم جبوامع
اخلريات كلها يف كل عامل وهو العلم الذي حيضره يف البساط ومينحه اجملالسة والشهود
واملكاملة واملسامرة واحلديث واخللوة واملعاملة مبا يف نفس احلق يف املواطن من اجللوة فهذا
وأمثاله هو األدب والثامنة الرمحة ومتعلقها منه كل مستضعف وكل جبار فيستنزله برمحته
ولطفه من جربوته وكربيائه وعظمته بأيسر مئونة يف لني وعطف وجنان والتاسعة احلياء
فيستحي من الكاذب عن الكاذب ويظهر له بصورة من صدقه يف قوله ال يظهر له بصورة من
تعامى عنه حىت يعتقد فيه الكاذب أنه قد مشى عليه حديثه وأنه جاهل مبقامه ومبا جاء به
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فيذل يف شغله مث ال يكون يف حقه عند ربه إال واسطة خري يدعو له بالتجاوز فيما بينه وبني
اهلل عند الوقوف والسؤال يوم القيامة وقد ورد يف اخلرب" :ان اهلل يوم القيامة يدعو بشيخ
فيقول له ما فعلت فيقول من املقربات ما شاء اهلل واهلل يعلم أنه كاذب يف قوله فيأمر به إىل
اجلنة فتقول املالئكة يا رب إنه كذب فيما ادعاه فيقول احلق قد علمت ذلك ولكين
استحييت منه أن أكذب شيبته" ،وما أوصل إلينا رسول اهلل  هذا اخلرب عن اهلل إال لنكون
هبذه الصفة فنحن أحق هبا حلاجتنا إن يعاملنا احلق هبا والعاشرة اإلصالح وأعظمه إصالح
ذات البني وهو قوله تعاىل ﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎﱠ[االنفال ،]1:وقد ورد يف اخلرب" :إن اهلل
يصلح بني عباده يوم القيامة فيوقف الظامل واملظلوم بني يديه للحكومة واإلنصاف مث يقول
هلما ارفعا رؤوسكما فينظران إىل خري كثري فيقوالن ملن هذا اخلري فيقول اهلل هلما ملن أعطاين
الثمن فيقول املظلوم يا رب ومن يقدر على مثن هذا فيقول اهلل له أنت بعفوك عن أخيك هذا
فيقول املظلوم يا رب قد عفوت عنه فيقول اهلل له خذ بيد أخيك فادخال اجلنة مث تال رسول
اهلل  ﱡﭐﱊﱋﱌﱍﱎﱠ[االنفال ،]1:فإن اهلل يصلح بني عباده يوم القيامة".
وأما القطب الثاني من االثني عشرة فهو على قدم اخلليل إبراهيم  وهو
الذي له سورة اإلخالص.

الذي حبه إياها أدخله اجلنة ولقارئها ثلث القرآن وله من املنازل بعدد آيها وهو
صاحب احلجة والدليل النظري يكون له خوض يف املعقوالت فيصيب وال خيطئ وذلك أن
الناس قد اختلفوا يف العلم املوهوب الذي من شأنه أن يدركه العاقل بفكره ويوصله إليه دليل
النظر فقال بعضهم مثل هذا العلم إذا وهبه اهلل من وهبه وهبه بدليله فيعلم الدليل واملدلول
البد من ذلك ورأيت أبا عبد اهلل الكتاين مبدينة فاس إماما من أئمة املسلمني يف أصول الدين
والفقه يقول هبذا القول فقلت له هذا ذوقك هكذا أعطاكه احلق فذوقك صحيح وحكمك
غري صحيح بل قد يعطيه العلم الذي ال حيصل إال بالدليل النظري وال يعطيه دليله وقد يعطيه
إياه ويعطيه دليله كإبراهيم اخلليل قال تعاىل ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ
ﱒﱠ[االنعام ،]83:وهو أكمل من الذي يعطي العلم الذي يوصل إليه بالدليل وال يعطي
الدليل وال يشترط أحد ختصيص دليل من دليل إمنا يعطي دليال يف اجلملة فإن األدلة على
الشيء الواحد قد تكثر ومنها ما يكون يف غاية الوضوح ومنها ما يغمض كمسألة إبراهيم
اخلليل يف إحياء املوتى وإماتة األحياء وعدوله إىل إتيان الشمس من املشرق أن يأيت هبا اخلصم
من املغرب وكالمها دليل على املقصود وهذا القطب من الدعاة إىل اهلل باألمر اإلهلي ومسكنه
يف اهلواء يف فضاء اجلو يف بيت جالس على كرسي له نظر إىل اخللق ال يزال تاليا عنده مجاعة
من أهل اهلل وخاصته كالمه يف األحدية اإلهلية ويف أحدية الواحد ويف أحدية الوحدانية
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باألدلة النظرية وما حصلها عن نظر ولكن هكذا وهبها احلق تعاىل له وحاله احلضور دائما إال
أنه مل حير مثل ما حار غريه بل أبان اهلل له ما وقف عنده ومل يشغل خاطره مبا يوجب عنده
احلرية قد تفرغ مع اهلل لقضاء حوائج الناس يعرف األمساء اإلهلية معرفة تامة يقول بنفي املثلية
يف جانب احلق أخربين احلق بالطريقة اليت جرت العادة أن خيرب هبا عباده يف أسرارهم إن هذا
العبد أعطاه الرمحة لعباده والصلة لرمحه فسأله يف أمر فلم جيبه اهلل إليه وهو أنه سأله أن يرث
مقامه عقبه فقال له ليس ذلك إليك ال يكون مقام اخلالفة بالورث ذلك يف العلوم واألموال.
وأما اخلالفة فكل خليفة يف قوم حبسب زماهنم فإن الناس يف زماهنم أشبه منهم بآبائهم
فإن احلق ال حيكم عليه خلق إال يف العلم واخللق ال يعرف أن له هذه املرتبة إال من أعلمه اهلل
بذلك ولقد رأيت من فتح اهلل عليه بصحبيت واستفاد أحواال وعلوما وخرق عوائد أعطاه اهلل
ذلك من حسن معاملته مع اهلل وأخربين أنه ما استفاد شيئا مما هو عليه إال مين وأنا ال علم يل
ﱍﱏ
ﱈ ﱊﱋﱌ ﱎ
ﱉ
بذلك إمنا أدعو إىل اهلل واهلل يعلم من جييب ﱡﭐ ﱂﱃ ﱄﱅ ﱆﱇ
ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ[املائدة ،]109:وصدقوا وكذا هو األمر فال علم ألحد إال من يعلمه اهلل وما
عدا هذه الطريقة اإلهلية يف التعليم فإمنا هو غلبة ظن أو مصادفة علم أو جزم على وهم وأما
علم فال فإن مجيع الطرق املوصلة إىل العلم فيها شبه ال تثق النفس الطاهرة اليت أوقفها اهلل
على هذه الشبه أن تقطع حبصول علم منها إال بالطريقة اإلهلية وهي قوله تعاىل ﱡﭐﱯﱰ ﱱ
ﱲ ﱳ ﱴﱠ[االنفال ،]29:وقوله ﱡﭐ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ[الرمحن ،]4-3:فهو يبني
عما يف نفسه وهلذا القطب أسرار عجيبة.
وأما القطب الثالث وهو على قدم موسى  فسورته ﱡﭐﱡﱢﱣﱤ

ﱥﱠ.

ومنازله بعدد آيها وهلا ربع القرآن وهذا القطب كان من األوتاد مث نقل إىل القطبية
كما كان القطب الثاين من األئمة مث نقل إىل القطبية وهو صاحب جهد ومكابدة ال ينفك
عن االشتغال باخللق عند اهلل أعطاه اهلل يف منزل النداء اثين عشر ألف علم ذوقا يف ليلة واحدة
ومنزل النداء من أعظم املنازل وقد عيناه يف منزل املنازل من هذا الكتاب ولنا فيه جزء مفرد
أعين يف طبقات املنازل وكمياهتا فمن علوم هذا القطب علم االفتقار إىل اهلل باهلل وهو علم
شريف ما رأيت له ذائقا ملا ذقته ومعىن هذا وسره إن اهلل أطلعه على إن حاجة األمساء إىل
التأثري يف أعيان املمكنات أعظم من حاجة املمكنات إىل ظهور األثر فيها وذلك أن األمساء هلا
يف ظهور آثارها السلطان والعزة واملمكنات قد حيصل فيها أثر تتضرر به وقد تنتفع به وهي
على خطر فبقاؤها على حالة العدم أحب إليها لو خريت فإهنا يف مشاهدة ثبوتية حالية ملتذة
بالتذاذ ثبويت منعزلة كل حالة عن احلالة األخرى ال جتمع األحوال عني واحدة يف حال
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الثبوت فإهنا تظهر يف شيئية الوجود يف عني واحدة فزيد مثال الصحيح يف وقت هو بعينه
العليل يف وقت آخر واملعايف يف وقت هو املبتلى يف وقته ذلك بعينه ويف الثبوت ليس كذلك
فإن األمل يف الثبوت ما هو يف عني املتأمل وإمنا هو يف عينه فهو ملتذ بثبوته كما هو ملتذ
بوجوده يف املتأمل واحملل متأمل به وسبب ذلك أن الثبوت بسيط مفرد غري قائم شيء بشيء
ويف الوجود ليس إال التركيب فحامل وحممول فاحملمول أبدا منزلته يف الوجود مثل منزلته يف
الثبوت يف نعيم دائم واحلامل ليس كذلك فإنه إن كان احملمول يوجب لذة التذ احلامل وإن
أوجب أملا تأمل احلامل ومل يكن له ذلك يف حال الثبوت بل العني احلاملة يف ثبوهتا تظهر فيما
تكون عليه يف وجودها إىل ما ال يتناهى فكل حال تكون عليها هو إىل جانبها ناظر إليها ال
حممول فيها فالعني ملتذة بذاهتا واحلال ملتذ بذاته فحال األحوال ال يتغري ذوقه بالوجود
وحال احلامل يتغري بالوجود وهو علم عزيز وما تعلم األعيان ذلك يف الثبوت إال بنظر احلال
إليها ولكن ال تعلم أنه إذا محلته تتأمل به ألهنا يف حضرة ال تعرف فيها طعم اآلالم بل تتخذه
صاحبا فلو علمت العني أهنا تتأمل بذلك احلال إذا اتصف به لتأملت يف حال ثبوهتا بنظره إياها
لعلمها أهنا تتلبس به وحتمله يف حال وجودها فتألفها به يف الثبوت تنعم هلا وهذا الفن من
أكرب أسرار علم اهلل يف األشياء شاهدته ذوقا إهليا ألن من عباد اهلل من يطلعه اهلل كشفا على
األعيان الثبوتية فرياها على صورة ما ذكرناها من اجملاورة والنظر ما يرى فيها حاال وال حمال:
ااااااااااااا ااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااا

ااااااااااا
ااااااااااا شااااااااااا ف
مااااااااااا
ناااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااا ق

ااااااااااااا ن ااااااااااااا
ن اااااااااااااااااااااااااااااا

فإذا فهمت الفرق بني الوجود والثبوت وما لالعيان يف الوجود وما هلا يف الثبوت من
األحكام علمت إن بعض األعيان ال تريد ظهور األثر فيها باحلال ما هلا يف ذلك ذوق فهي
باحلال لو عرض عليها ذوق األمل يف حال الثبوت لضجت فإن أمرها يف حال الوجود إذا
محلت األمل قد حتمل الصرب وقد ال حتمله وفرضناها يف حال الثبوت حاملة فاقدة للصرب فما
هلا بلسان احلال ذلك االفتقار إىل طلب الوجود وإن طلبته بالقول الثبويت من اهلل فإذا وجدت
تقول ك ما قد نقل عن بعضهم ليتين مل أخلق وأمثال هذا فتكون األعيان أقل افتقارا من
األمساء واألمساء أشد افتقارا ملا هلا يف ذلك من النعيم وال سيما وهي تشاهد من احلق االبتهاج
الذايت بالكمال من حيث استصحاب املمكنات يف ثبوهتا لذاته وإنه منزه عن أثرها والتأثر
بسببها فهو من حيث ذاته يف كمال عن التأثر يف حال ثبوت األعيان وحال وجودها ألنه ما
زاد يف نفسه علما مبا مل تكن عليه فيها فإهنا أعطته العلم بشأهنا أزال وبتلك الصورة توجد
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فاجملاورة يف الثبوت حلول يف الوجود ففي الثبوت إىل جانبها ويف الوجود حال فيها فهذا علم
واحد من تلك العلوم فاعلم ذلك.
وأما القطب الرابع الذي على قدم عيسى  فسورته من القرآن ﱡﭐﱁﱂ
ﱃﱠ

وهلا ربع القرآن ومنازله بعدد آيها وهذا القطب من الضنائن املصانني له التجلي الدائم
كالمه يف اجلمع والوجود وعلم املزيد إذا رأى شبهة يف أحد حتول بينه وبني العلم أزاهلا حىت
يتبني لصاحبها صورة احلق يف ذلك األمر له ستمائة مفتاح مقام يف كل مقام من العلوم ما
شاء اهلل له علم االمتزاج والتركيب االعتدايل ال يعرف االحنراف وال النقص وال الزيادة
مسكنه بقبة أرين منقطع عن اخللق إال من شاء اهلل عاش طيبا مع اهلل إىل أن توفاه اهلل وكان
من األوتاد أيضا فانتقل إىل القطبية يقول إن الوجود وجود احلق وإن اجلمع مجع احلق صفات
القدم واحلدوث وهو علم غريب يف اجلمع ما رأيت من يقول به من أهل اهلل غري هذا القطب
فإين شاهدت هؤالء األقطاب أشهدنيهم احلق وإن كانوا قد درجوا من الدنيا وهو العلم
الذي وردت به الشرائع يف جانب احلق فنقول ذلك هو اجلمع وعنده إن احملدث صاحب
دعوى يف تلك الصفات املسماة حمدثة وألجل دعواه قلنا إنه مجع وإال فاألمر واحد كلها
صفات قدم يف القدمي وحمدثة يف احملدث لظهورها فيه ومل تكن ظاهرة فحدثت عند املتصف
هبا كما قال ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ [األنبياء ،]2:وليس إال كالم اهلل القدمي فجمعنا
عليه ما له مع نسبته إلينا فسمي من فعل ذلك صاحب مجع ووجود فمحكوم حكم
املمكنات وجود احلق ال غريه فمن فهم اجلمع هكذا علم األمور كيف هيه:
مااااااااااااااااااا
ف ااااااااااااااااااااا

اااااااااااااا
اااااااااااااا ماااااااااااااا اااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااام ن
فاااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ااااااااااااااااااا
ي مااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااا

وأما القطب اخلامس الذي على قدم داود  فسورته من القرآن ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱠ

وهلا نصف القرآن ومنازله بعدد آيها وحاله التفرقة وله مقام احملبة فهو معلول للحب
فداؤه دواؤه وما له علم يتقدم فيه على غريه إال علم ثبوت احملبة اإلهلية والكونية وهلذا كان
يف مقام التفرقة وكان من األئمة فنقل إىل القطبية يقول هذا القطب إن احلب ما ثبت وكل
حب يزول فليس حبب أو يتغري فليس حبب ألن سلطان احلب أعظم من أن يزيله شيء حىت
إن الغفلة اليت هي أعظم سلطان حتكم على اإلنسان ال يتمكن هلا أن تزيل احلب من احملب
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يتمكن عنده إن يغفل اإلنسان عن نفسه مبحبوبه وال يتمكن للمحب أن يغفل بأحد عن
حمبوبه فذلك هو احملب وذلك هو احلب:
فااااااااااااا
فاااااااااااااا

م ااااااااااااا مااااااااااااا
اااااااااااااا ن اااااااااااااا

شااااااااااااااا
ااااااااااا

ااااااااااااا
اااااااااااااا

ااااااااااااااا م ااااااااااااااا
ااااااااااا مااااااااااا ااااااااااا

فبحب اهلل أحببنا اهلل وحب احلق ال يتغري فحب الكون ال يتغري فقيل له فحب الكون
هل يتغري قال ال ألن الكون حمبوب لذاته واحملبة الذاتية ال ميكن زواهلا قيل له فقد رأينا من
تستحيل مودته فقال تلك إرادة ما هي حمبة إذ لو كانت حمبة ثبتت أال تراها تسمى ودا لثبوهتا
وثبوت حكمها وذلك أنه ما يف احملب لغري حمبوبه فضلة من ذاته يتمكن للمزيل أن يدخل
عليه منها هذا سبب ثبوهتا فإنه يشاهد عني حمبوبه يف كل شيء يشهده فال يفقده فلو صح
للمحب أن يشهد غري حمبوبه يف عني ما لدخل عليه من ذلك ما يزيل حبه وهذا ليس بواقع
يف احلب فالتبس علي من هذه حالته حكم اإلرادة حبكم احلب وما كل مريد حمب وكل
حمب مريد وما كل مراد حمبوب وكل حمبوب مراد فمقام هذا القطب ما ذكرناه وشأنه
عجيب وتفصيل حاله يطول ومذهبنا االختصار.
وأما القطب السادس الذي على قدم سليمان  فسورته الواقعة

وهلا احلياة الدائمة ومنازله بعدد آيها اختص بعلم احلياة واحليوان ال يأخذ حاال من
أحواله إال عن ربه فأحواله أحوال ربه هداه هدى األنبياء كما أمر اهلل نبيه  ملا ذكر له
ﲾﳀﳁﱠ[االنعام ،]90:وما قال فبهم اقتده فعلمنا
األنبياء  قال ﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﲿ
إن حممدا مساو جلميع من ذكره من األنبياء ومن مل يذكره فإنه لكل نيب هدى كما ذكر
ﱡﭐﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱠ [املائدة ،]48:فهو سبحانه نصب الشرائع وأوضح املناهج
ومجع ذلك كله يف حممد  فمن رآه فقد رأى مجيع املقربني ومن اهتدى هبديه فقد اهتدى
هبدى مجيع النبيني:
ماااااااااااااااااا

اااااااااااااااااا

أ

م اااااااااااااااااا ن

مااااااااااا

ااااااااااا

فااااااااااا

ااااااااااا

وأعين بقويل إن أحوال هذا القطب أحوال ربه ما قال احلق عن نفسه من أنه كل يوم
يف شأن فهذا عبارة عن اختالف األحوال فهو من القوم الذين يشاهدون احلق يف شؤونه
فينظرون إىل ما له من الشؤون فيهم فيتلبسون هبا منه فهم من أحواهلم على بصرية فمن هذه
حاله ما هو مثل من حاله التخلق باألمساء اإلهلية بل هلذا ذوق وهلذا ذوق فمثل هذا الرجل
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يكون جمهول احلال ألن مواطن احلق خفية ال يدركها إال من كان مقامه التلبس بالشؤون
والدليل على ذلك إنا قد مجعنا على أنه ال موجد إال اهلل وأنه حكيم يضع األمور مواضعها
وال يتعدى هبا موطنها فكل شيء ظهر يف العامل فهو حكمة يف موضعه وقد مجعنا أن مجيع
اخللق وأن أهل اهلل أكثرهم يقولون لو كان كذا عن فعل من األفعال ظهر يف الوجود على يد
إنسان ل كان أحسن من هذا الفعل الذي فعلت وأوىل يقولون للذي يظهر ذلك الفعل اإلهلي
فيه وعلى يديه فهل هذا إال جلهلهم حبكمة اهلل فيما وقع هلم فيه مثل هذا القول فهذا ما وقع
من أهل اهلل إال بغفلتهم عن اهلل ال جبهلهم فإذا ذكروا تذكروا ويقع من غري أهل اهلل جبهله ال
بغفلته فإنه ال يزول عما ذهب إليه يف ذلك الفعل من اللؤم حىت تبدو له حكمة اهلل فيه مىت
بدت حينئذ يعترف جبهله ويعرف قصور علمه وعقله وما رأيت أحدا من أهل هذا الذوق
وال مسعت بأنه رُأى وهو قريب يف غاية الظهور ولكن األغراض متنع واألهواء من التعمل يف
حتصيله وذلك أن حجة من ال يروم حتصيله من أهل الدين يقول إن الشرع قد أمرنا أن ننكر
أشياء وأن نقول األوىل ترك هذا من فعله مع علمي بأن الفعل هلل قلنا صدقت ولكن ما خرج
مثل هذا االعتراض من شخص فهم رتبيت وذلك أين قلت إنه جهل حكمة اهلل فيما اعترض
فيه فمن اعترض باعتراض الشرع فهو ناقل اعتراض اهلل فيما اعترض ما هو املعترض وذلك
االعتراض إذا وجد من اهلل يعلم صاحب هذا الذوق حكمته ومنزلته وصاحب هذا احلال يأمر
باملعروف وينهى عن املنكر ويقيم احلدود وهو يشاهد حكمة ذلك كله ويراها يف الشؤون
اإلهلية املشهودة له وال يشهدها إال عند تكوينها خاصة هذا هو مقام صاحب هذا احلال فإن
من أهل اهلل أيضا من يشاهد هذه الشؤون قبل أن يكون احلق فيها وهو الذي يشاهد أعيان
املمكنات يف حال عدمها كما يشهدها احلق وهلذا يعني احلق منها ما يعني بالتكوين دون
غريها من املمكنات فإن احلق ال يوجدها إال مبا هي عليه يف حال عدمها من غري زيادة وال
نقصان ومن أهل اهلل من يشهد األمر قبل ظهوره يف احلس وهو التكوين اآلخر يشهده يف
اإلمام املبني وهو اللوح احملفوظ احلاوي على احملو واإلثبات فكل شيء فيه فلذلك الشيء
تكوين أول يف التسطري وهذا الكشف دون كشف الذي يريه اهلل أعيان املمكنات على ما
تكون عليه يف حال الوجود فيحكم هبا حكم اهلل فيها وإلدراك هذه الشؤون قبل ظهورها يف
احلس مدارك كثرية أعالها ما ذكرناه أي أقصاها وبعده مشاهدة احلق يف تكوينها فإن ذلك
أعلى من مشاهدة املشاهد إياها يف اإلمام املبني ويف غريه ودون هذا الشهود كل شهود يكون
للعبد قبل تكوين الشأن هذا حال من قال ما رأيت شيئا إال رأيت اهلل معه وهو أعلى حاال
من الذي يقول ما رأيت شيئا إال رأيت اهلل قبله فإن األوىل كلمة حتقيق وإن كانت األخرى
مثلها يف التحقيق لكن بينهما فرقان فالواحد قوله مثل من يقول رأيت زيدا يصنع كذا ويقول
اآلخر رأيت الصانع يصنع كذا فهذا الفرق بني الشخصني فيما يشهد أنه فإن األمساء األعالم
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ما وضعت إال للتخاطب هبا يف حال غيبة املسمى هبا ويف احلضور ما هي مطلوبة وإن جيء
هبا فأما ألدب يقتضيه احلال وإما تأكيد يف األخبار فقد أبنت لك من حال هذا القطب ما
مسعت وله أحوال كثرية أعرفها أفعله يف كل قطب ما أذكر مجيع أحواله ألن ذلك يتسع
اخلرق فيه حبيث إنه ال بقي به الوقت.
وأما القطب السابع الذي على قدم أيوب  وسورته البقرة

وهي البيضاء احلاوية على سيدة آي القرآن ومنازله بعدد حروفها ال آيها حال هذا
القطب العظمة حبيث إنه يرى أن العامل ال يسعه ألن ذوقه كونه وسع احلق قلبه وقد ورد يف
اخلرب أن احلق يقول" :ما وسعين أرضي وال مسائي ووسعين قلب عبدي" ،وما كل قلب يسع
احلق وقال ﱡﭐﳆﳇﳈﳉﳊﳋﱠ[احلج ،]46:فبني مكان القلوب فإذا كان مشهودا
لعبد كون احلق يف قلبه فكما ال يسع العامل احلق ال يسع العامل أيضا هذا العبد فهذا سبب
شهود ضيق العامل عنه وما رأيت من حتقق هبذا املقام وشهوده إال رجال باملوصل من أهل
حديثة املوصل كان هبذه املثابة وأطلعه احلق على أمر ومل يطلعه على سره فيه وكان يطلب
على من يوضح له حاله فذكرين له اإلمام جنم الدين حممد بن شاى املوصلي املدرس مبدرسة
سيف الدين بن علم الدين حبلب يف هذا الزمان الذي حنن فيه وهو سنة مثان وعشرين
وستمائة فطلب االجتماع بنا فلما وصل ذكرنا زلته فأوضحتها له فسرى عنه واستبشر
وخرج يل حباله ملا رآين فهمته فوجدته قد أخذ من مقام العظمة حبظ وافر لكنه دون ذوق
هذا القطب فيه ألنه أخربين أن النخامة كانت تدور يف فيه ال يقدر أن يلقيها من فيه ألنه ال
جيد هلا حمال تقع فيه خاليا من احلق وقد علم ما جاء يف األدب يف إلقائها يف الشرع فكان
يتحري ورأيت آخر مثله بإشبيلية من بالد األندلس وروينا عن احلالج أنه ذاق من هذا املقام
حىت ظهر عليه منه حال املقام فكان له بيت يسمى بيت العظمة إذا دخل فيه مأله كله بذاته
يف عني الناظر حىت نسب إىل علم السيمياء يف ذلك جلهلهم مبا هم عليه أهل اهلل من األحوال
واملتمكن يف هذا املقام ال يظهر عليه باحلال ما يدل على أنه صاحب هذا الذوق ولكن نعوته
جتري حبكم هذا املقام ال حاله فإن احلال يعطي خرق العوائد كما قال صاحب حماسن
اجملالس فيها ملا ذكر األحوال أهنا للمريدين قال واألحوال للكرامات يريد خرق العوائد
وليست الكرامات يف عرف هذا اللسان األخرق العوائد مع االستقامة يف احلال أو تنتج
االستقامة يف الفور البد من ذلك عندهم وسبب هذا التحديد إن خرق العادة قد ال يكون
كرامة من اهلل للعبد فأكملهم يف مقام العظمة من جيهل حاله وال يعرف فيعرف ما يعامل به
وجيار الناظر فيه إال أنه على بينة من ربه وبصرية من أمره فمن أراد أن يعرف أحوال هذا
اإلمام فليتدبر آيات سورة البقرة آية بعد آية حىت خبتمها فهذا القطب جمموع آيها وباهلل
التوفيق.
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وأما القطب الثامن الذي على قدم الياس  وسورته آل عمران

وهي البيضاء أيضا ومنازله بعدد آيها ولست أعين بقويل القطب األول والثاين إن هذا
الترتيب بالزمان إمنا أريد به ترتيب العدد إىل أن يكمل اثنا عشر قطبا فقد يكون الثاين عشر
أو غريه هو األول بالزمان وإمنا أعلمت بذلك لئال يتوهم من قد أوقفه اهلل وأطلعه على العلم
بأزمان هؤالء األقطاب فريى هذا الترتيب الذي سقناه فيهم أنه ترتيب أزماهنم فلذلك بينت
أنه ترتيب العدد ال غري وحال هذا القطب العلم باملتشابه من كالم اهلل الذي ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲦ ﲧﱠ[آل عمران ،]7:فيعلمه هذا القطب بإعالم اهلل خاصة وال يعلم أبدا إال بإعالم اهلل
فيكون عنده حمكما يف تشاهبه فيعرف من أي وجه كان التشابه فيه فيحصل له علم املناسبة
اليت مجعت بني اهلل وبني من وقع معه التشابه يف اآلية كآيات التشبيه كلها أو ترقع التشبيه من
طريق داللة للفظ املشترك الذي ال يكون إال ملناسبة خفية فإن املناسبة يف التشبيه جلية ويف
االشتراك خفية كالنور للعلم جلي فتسمى العلم نورا والنور نورا كقوله ﱡﭐ ﲋ ﲌ
ﲍﱠ[االنعام ،]122:ﱡﭐﱛ ﱠ يعين الوحي وهو العلم ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗﱠ[الشورى ،]52:ويف االشتراك كالعني فاملناسبة يف العينية يف كل مسمى بالعني خفية
فهي عند هذا القطب جلية بإعالم اهلل.
وأما أصحاب التأويل بالنظر يف ذلك فما هم على علم وإن صادفوا العلم ومن هذا
العلم تعلم أن النساء شقائق الرجال أال ترى حواء خلقت من آدم فلها حكمان حكم
الذكورة باألصل وحكم األنوثة بالعارض فهي من املتشابه فإن اإلنسانية جممع الذكر واألنثى
وأين حقيقة الفاعل من املنفعل ملن هو فيه فاعل وال يفعل إال يف مشاكله وذلك أنه أول ما
أحدث االنفعال يف نفسه فظهر فيه صورة ما ينفعل عنه وبتلك القوة انفعل عنه ما انفعل
وظهر كالبديع واملخترع واحلق قد قدمنا حتقيق العلم بالعامل أن العلم يتبع املعلوم والعلم صفة
العامل واملعطي العلم ما هو املعلوم عليه مث يعطي العامل إجياد املعلوم كما يعطي املخترع إجياد
األمر املخترع وإظهاره يف الوجود فمن هنا يعرف ملا حبب اهلل النساء حملمد  فمن أحب
النساء حب النيب  هلن فقد أحب اهلل واجلامع االنفعال ملا كان من إعطاء املعلوم العلم
ليقال فيه إنه عامل فهو أول منفعل ملعلوم وظهر يف عيسى انفعاله عن مرمي يف مقابلة حواء من
آدم ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ [ق ،]37:فيفهم قول اهلل عز وجل ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ
ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ مثل حواء ﱡﭐ ﱫ ﱠ[احلجرات ،]13:مثل عيسى وباجملموع مثل بىن آدم باقي
الذرية فهي اجلامعة خللق الناس ولقد كنت من أكره خلق اهلل تعاىل يف النساء ويف اجلماع يف
أول دخويل إىل هذا الطريق وبقيت على ذلك حنوا من مثان عشرة سنة إىل أن شهدت هذا
املقام وكان قد تقدم عندي خوف املقت لذلك ملا وقفت على اخلرب النبوي أن اهلل حبب
النساء لنبيه  فما أحبهن طبعا ولكنه أحبهن بتحبيب اهلل إليه فلما صدقت مع اهلل يف التوجه
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إليه تعاىل يف ذلك من خويف مقت اهلل حيث أكره ما حببه اهلل لنبيه أزال عين ذلك حبمد اهلل
وحببهن إيل فإنا أعظم اخللق شفقة عليهن وأرعى حلقهن ألين يف ذلك على بصرية وهو عن
حتبب ال عن حب طبيعي وما يعلم قدر النساء إال من علم وفهم عن اهلل ما قاله يف حق
زوجيت رسول اهلل  عندما تعاونا عليه وخرجا عليه كما ذكر اهلل يف سورة التحرمي وجعل
يف مقابلة هاتني املرأتني يف التعاون عليه من يعاون رسول اهلل  عليهما وينصره وهو اهلل
وجربيل وصاحلُ املؤمنني مث املالئكة بعد ذلك وليس ذلك إال الختالف السبب الذي ألجله
يقع التعاون فثم أمر ال ميكن إزالته إال باهلل ال مبخلوق ولذلك أمرنا أن نستعني باهلل يف أشياء
وبالصرب يف أشياء وبالصالة يف أشياء فاعلم ذلك وكان مث أمر وإن كان بيد اهلل فإن اهلل قد
أعطى جربيل اقتدارا على دفع ذلك األمر فأعان حممدا  يف دفعه إن تعاونا عليه وإن رجعا
عنه وأعطيا احلق من نفوسهما سكت عنهما كما سكتنا فكان هلما األمر من قبل ومن بعد
وهو نعت إهلي فإنه حلركتهما حترك من حترك ولسكوهنما سكن الذي أراد التحرك وكذلك
صاحلُ املؤمنني كان عندمها أمر نسبته يف اإلزالة بصاحلي املؤمنني أقرب من نسبته إىل غريهم
فيكون ﱡﭐ ﲐ ﲑﱠ [التحرمي ،]4:معينا حملمد  مث املالئكة بعد ذلك إذا مل يبق إال ما
يناسب عموم املالئكة اليت خلقت مسخرة يدفع هبا ما ال يندفع يف الترتيب اإلهلي إال
باملالئكة مع انفراد احلق باألمر كله يف ذلك والقيام به ولكن اجلواز العقلي فأخرب احلق
بالواقع لو وقع كيف كان يقع فما يقع إال كما قاله وما قال إال ما علم أنه يقع هبذه الصورة
وما علم إال ما أعطاه املعلوم من نفسه أنه عليه مبا شهده أزال يف عينه الثابتة يف حال عدمه
فانظر يا ويل كيف تبدي األمور حقائقها لذي فهم وقلب جعلنا اهلل وإياكم من أهل الفهم
عن اهلل ممن ﭐﱡﭐ ﱗﱘ ﱠ [ق ،]37:يعقل به عن اهلل ﱡﭐ ﱚﱛ ﱠ خلطاب اهلل ﱡﭐ ﱜﱝ ﱠ ملا
حيدثه اهلل يف كونه من الشأن.
وأما القطب التاسع الذي على قدم لوط  فسورته سورة الكهف

وهلا العصمة واالعتصام ومنازله بعدد آيها حاله العصمة من كل ما يؤدي إىل سوء
األدب الذي يبعد صاحبه عن البساط فهو حمفوظ عليه وقته أبدا وعلمه علم االعتصام وقد
عينه اهلل وحصره يف أمرين االعتصام به فقال عز من قائل ﱡﭐ ﲻ ﲼ ﱠ [احلج،]78:
واالعتصام اآلخر حببله وهو قوله تعاىل ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ[ال عمران ،]103:فمن الناس
من اعتصم باهلل ومنهم من اعتصم حببل اهلل وقال إن االعتصام حببل اهلل هو عني االعتصام باهلل
وهذا القطب مجع بني هذين االعتصامني والفرق بني االعتصامني أن حبل اهلل هو الطريق
الذي يعرج بك إليه مثل قوله ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﱠ[فاطر ،]10:وليس
حبله سوى ما شرعه وتفاضل فهم الناس فيه فمنهم ومنهم ولذلك ﱡﭐﱆﱇﱈ ﱉﱊﱠ
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فمن مل خيط طريقه فهو املعصوم والتمسك به هو االعتصام وعليه حال املؤمنني الذين بلغوا
الكمال يف االميان ومثل هؤالء يعتصمون باهلل يف اعتصامهم حببل اهلل وهو قوله ﱡﭐ ﱔ
ﱕ ﱠ [الفاحتة ،]5:وقوله ﱡﭐﲛ ﲜ ﱠ [األعراف ،]128:وأما االعتصام باهلل فهو قوله
 قوله يف االستعاذة" :وأعوذ بك منك" ،فإنه ال يقاومه شيء من خلقه فال يستعاذ به إال
منه فإن اإلنسان ملا حصل يف مسعه أنه خملوق على صورة احلق ومل يفرق بني اإلنسان الكامل
وبني اإلنسان احليوان وختيل أن اإلنسان لكونه إنسانا هو على الصورة وما هو كما وقع له
ولكنه مبا هو إنسان هو قابل للصورة إذا أعطيها مل ميتنع من قبوهلا فإذا أعطيها عند ذلك
يكون على الصورة ويعد يف مجلة اخللفاء فال يتصرف من هو على الصورة إال تصرف احلق
هبا وتصرف احلق عني ما هو العامل عليه وفيه وأنت تعلم بكل وجه ما العامل فيه من مكلف
وغري م كلف ومما ينكر ويعرف وال يعرف ما ينكر وما يعرف من العامل املكلف إال اخلليفة
وهو صاحب الصورة فاحلق له حكم اإلنكار ال للعبد فاملعتصم باهلل إذا كان صاحب الصورة
ال يعتصم إال منه بأن يظهر به يف موطن ينكره عليه وإن كانت صفته فليس له أن يتلبس هبا
يف كل موطن وال يظهر به يف كل مشهد بل له الستر فيها والتحلي هبا حبسب ما حيكم به
الوقت وهذا هو املعرب عنه باألدب ولو كان مشهده أنه ال يرى إال اهلل باهلل وأن العامل عني
وجود احلق وأعظم من هذا الصارف عن اإلنكار فال يكون ولكن البد من اإلنكار إن صح
له هذا املقام فهو ينكر حبق على حق حلق وال يبايل وحجته قائمة.
وأما القطب العاشر الذي على قلب هود  فسورته سورة األنعام

وهلا الكمال والتمام يف الطواالت ومنازله بعدد آيها وهلذا القطب علوم مجة منها علم
االستحقاق الذي يستحقه كل خملوق يف خلقه وعلم ما يستحقه ذلك اخللق من املراتب فأما
استحقاق اخللق فقوله ﱡﭐ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﱠ [طه ،]50:وأما املراتب فالتنبيه عليها من قوله
تعاىل ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ[االنعام ،]91:ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ [النساء،]171:
وهو أن تزيده على مرتبته أو تنقصه منها وما يتميز العامل العاقل من غريه إال بإعطاء كل ذي
حق حقه وإعطاء كل شيء خلقه ومىت مل يعلم ذلك فهو جاهل باحلق ومىت علم ومل يعمل
بعلمه فهو غري عاقل فالبد لصاحب هذا املقام أن يكون تام العقل كامل العلم وهذا هو
احلفظ اإلهلي والعناية العظمى والسلوك على هذه الطريقة املثلى اليت هي الطريقة الزلفى هو
السلوك األقوم.
وملا أمت اهلل خلق العامل روحا وصورة وأنزل كل خلق يف رتبته جعل بني العامل التحاما
روحانيا وجسمانيا لظهور أشخاص كل نوع من العامل إذ كان دخول أشخاص كل نوع يف
الوجود مستحيال وإمنا فعل ذلك ليظهر فضل الفاعل على املنفعل بالذوق فيعلمون فضل احلق
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على عباده ويعرفون كيف يتحققون معه يف عبودهتم ونسب إليهم اخللق فقال
ﱳﱠ[املائدة ،]110:وقال ﱡﭐﲦﲧﲨﲩﱠ[املؤمنون ،]14:فذكر إن مث خالقني اهلل
أحسنهم خلقا فإنه تعاىل خيلق ما خيلق عن شهود واخلالق من العباد ال خيلق إال عن تصور
يتصور من أعيان موجودة يريد أن خيلق مثلها أو يبدع مثلها وخلق احلق ليس كذلك فإنه
يبدع أو خيلق املخلوق على ما هو ذلك املخلوق عليه يف نفسه وعينه فما يكسوه إال حلة
الوجود بتعلق يسمى اإلجياد فمن أوقفه اهلل كشفا على أعيان ما شاء من املمكنات فليس يف
قوته إجيادها أي ليس بيده خلعة الوجود اليت تلبسها تلك العني الثابتة املمكنة أعين باملباشرة
ولكن له اهلمة وهي إرادة وجودها ال إرادة إجيادها منه ألنه يعلم أن ذلك حمال يف حقه فإذا
علق مهته بوجودها يتعلق احلق القول بالتكوين فتعلم قول رهبا من قول اخللق سواء كان
القول على لسان اخللق أو كان من احلق بارتفاع الوسائط فيتكون ذلك الشيء والبد فيقال
يف الش اهد فعل فالن هبمته كذا وكذا وإن تكلم يقال قال فالن كذا وكذا فانفعل عن قوله
كذا فمن عرف ذلك عرف ما للعبد يف ذلك التكوين وما للحق فيه فلذلك قال إنه ﱡﭐ ﲨ
ﲩ ﱠ [املؤمنون ،]14:فإذا ظهر عني ذلك املكون أي شيء كان تشوفت إليه مرتبته ألن
مزاجه يطلبها وأعين املرتبة األوىل فيكتسب االستعداد ألمور علية أو دنية حبسب ما يعطيه
ذلك االستعداد املكتسب فيظهر يف العامل بصورة ذلك فإذا نظر فيه األجنيب وأعين باألجنيب
الذي ال علم له باحلقائق ونظر إىل استعداده فأعطاه نظره أنه نازل عن رتبته أو رتبته فوق
ذلك أعين الرتبة اليت ظهر فيها واألمر يف نفسه ليس كما ظهر لصاحب هذا النظر فإن
االستعداد املؤثر إمنا هو يف اخللق وهو استعداد ذايت وأما االستعداد العرضي فال حكم له بل
االستعداد العرضي رتبة أظهرها االستعداد الذايت وغاب هذا القدر من العلم عن أكثر اخللق
مثال ذلك أن يروا شخصا ساكتا قد تصور العلوم وأحكمها وأعطى من املراتب أخسها ممن
ال ينبغي ملن مجع هذه الفضائل والعلوم أن يكون غايته تلك الرتبة فيقال إنه قد حط هذا
الرجل عن رتبته وما أنصف يف حقه وما عندهم خرب بأن رتبته إمنا هي عني تلك الفضائل اليت
مجعها وتلك العلوم اليت أحكمها ومن مجلتها هذه املرتبة اخلسيسة اليت والة السلطان عليها إن
كان من الوالة وإن مل يكن من الوالة وال نال شيئا مع هذا الفضل من املناصب قيل فيه إنه
حمروم وما هو حمروم وإمنا املوطن اقتضى ذلك وهو أن الدنيا اقتضت أن يعامل فيها اجلليل
باجلالل يف وقت ويف وقت يعامل اجلليل بالصغار ويف وقت يعامل الصغري بالصغار ويف وقت
يعامل الصغري باجلالل خبالف موطن اآلخرة فإن العظيم هبا يعامل بالعظمة واحلقري هبا يعامل
باحلقارة ولو نظر الناظر لرأى يف الدنيا من يقول يف اهلل ما ال يليق به تعاىل ومن يقول فيه ما
يليق به من التنزيه والثناء وأعظم من احلق فال يكون هذا العبد فمن علم املواطن علم األمور
كيف جتري يف العامل وإىل اهلل ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ [هود ،]123:ما صح منه وما اعتل فال تنظر
ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ
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إىل املناصب وانظر إىل الناصب الذي يعمل حبكم املواطن ال مبا يقتضيه النظر العقلي فإن
الناظر إذا كان عاقال علم بعقله أن موطن الدنيا كذا يعطى ويترك عنه اجلواز العقلي الذي
ميكن يف كل فرد من أفراد العامل فإن هذا اجلواز يف عني الشهود ليس بعلم وال صحيح
وليكن العاقل مع الواقع يف احلال فإن ذلك صورة األمر على ما هو عليه يف نفسه ال تعلق
لعاقل باملستقبل إال إن أطلعه اهلل كشفا على أعيان املمكنات قبل وقوعها يف الوجود فال فرق
بينه وبني من شهدها يف وقوعها ألن هذا املكاشف يزول عنه حكم اجلواز العقلي فيما
كوشف به وأطلعه اهلل عليه فهذا بعض علم هذا القطب.
وأما القطب احلادي عشر الذي على قدم صاحل  فسورته من القرآن سورة
﴿طه﴾

وهلا الشرف التام ومنازله بعدد أيها اعلم أن هذا القطب دون سائر األقطاب أشرف
هبذه السورة من سائر األقطاب ألن هذه السورة أشرف سورة يف القرآن يف العامل السعيد
فإهنا السورة اليت يقرؤها احلق تعاىل يف اجلنة على عباده بال واسطة وهذا القطب له علوم مجة
له البطش والقوة كما قال أبو يزيد البسطامي وقد مسع قارئا يقرأ ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ
ﲡﱠ[الربوج ،]12:فقال بطشي أشد وكان حاله حال من ينطق باهلل فقول اهلل عن نفسه
أن بطشه شديد على لسان عبده أشد من بطشه بغري لسان عبده مث بطشه على لسان عبده
الطبيعي أشد من بطشه على لسان عبده اإلهلي مبا ال يتقارب وأكثر علم هذا اإلمام يف التنزيه
واإل حاطة وليس التنزيه واإلحاطة اليت يعلم هو املفهوم املتعارف بل هو تنزيه التنزيه املتعارف
وجعله يف ذلك علم اإلحاطة وذلك أن تنزيهه عدم املشاركة يف الوجود فهو الوجود ليس
غريه واملعرب عنه عنده بالعامل إمنا هو االسم الظاهر وهو وجهه فما بطن منه عن ظاهره فهو
االسم الباطن وهو هويته فيظهر له ويغيب عنه وأما اآلالم واللذات فتقابل األمساء وتوافقها
وهبا تكثرت الصور فإهنا اليت تشكلت فأدرك بعضها بعضا فكان حميطا هبا منزها عنها فله
الستر عنها والتجلي فيها فتختلف عليه الصور فينكر حاله مع علمه أنه هو وهو ما تسمعه
من قول اإلنسان عن نفسه إين يف هذا الزمان أنكر نفسي فإهنا تغريت علي وما كنت أعرف
نفسي هكذا وهو هو ليس غريه فمن حيث تشكل األمساء له اإلمكان ومن حيث العني القابلة
الختالف الصور األمسائية عليها له الوجوب فهو الواجب املمكن واملكان واملتمكن املنعوت
باحلدوث والقدم كما نعت كالمه العزيز باحلدوث مع اتصافه بالقدم فقال ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱠ
الضمري يعود على صور األمساء إال الرب ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ [األنبياء ،]2:فنعته
باحلدوث فهو حادث عند صورة الرمحن ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱠ الضمري مثل األول إال الرمحن ﱡﭐ ﱋ ﱌ
ﱍﱎﱏﱠ فنعته باحلدوث فهو حادث عند صورة الرب فإن تقدم إتيان ذكر الرب كان
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ذكر الرمحن جوابه وإن تقدم ذكر الرمحن كان ذكر الرب جوابه فاملتقدم أبدا من الذكرين
قرآن والثاين فرقان ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ للمتقدم منهما وهو القرآن ﱡﭐ ﱔ ﱕ
ﱖﱠ[الشورى ،]11:لآلخر منهما وهو الفرقان ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ كما هو ﱡﭐ ﳆ
ﳇ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ [احلديد ،]3:وليس إال قبول صور األمساء وكل لإلحاطة فاحنصر
ﳈ
األمر فيه فما قال ﴿ﲯ ﴾ إال له وال كىن بيكون إال عنه أال تراه تسمى بالدهر وأنه يقلب
الليل والنهار وليس الدهر غري الليل والنهار وليس التقليب سوى اختالف الصور فاأليام
والساعات والشهور واألعوام هي عني الدهر ويف الدهر وقع التفصيل مبا ذكرناه فمن وجه
هو ساعة ومن وجه هو يوم وليل وهنار ومجعة وشهر وسنة وفصول ودور.
ااااااااااااااا شااااااااااااااا ااااااااااااااا ف ااااااااااااااا
ف اااااااااااااااا ماااااااااااااااا اااااااااااااااا اااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااا
اااااااااااااا
فاااااااااااااا اااااااااااااا أ اااااااااااااا
أنااااااااااا ااااااااااا مااااااااااا أنااااااااااا ااااااااااا
اااااااااااااااااااا م اااااااااااااااااااا م اااااااااااااااااااا

ف اااااااااااااااااا ر اااااااااااااااااا اااااااااااااااااا اااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااا
ف ااااااااااااااااااااااا
مااااااااااااااااااااااا
مااااااااااااااااااااااا مااااااااااااااااااااااا
ف نمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أن ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ف ناااااااااااا اااااااااااا ماااااااااااا أناااااااااااا اااااااااااا
ااااااااااااااااااااان
ااااااااااااااااااااان
ااااااااااااااااااااا

فهذا من بعض أنفاس علم هذا القطب وهكذا جمراه يف علومه كلها على كثرهتا
وتفاصيلها.
وأما القطب الثاني عشر الذي على قدم شعيب  فسورته من القرآن سورة
ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱠ[امللك]1:

وهي اليت جتادل عن قارئها ومنازله بعدد آيها انظر يف جداهلا يف قوله
ﱤ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ [امللك ،]4-3:ينبه على النظر يف
ﱥ
ﱢﱣ
املقدمتني ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ يعين خلال يكون منه الدخل فيما يقيمه من الدليل ﱡﭐ ﱱ ﱲ
ﱳ ﱠ وهو النظر ﱡﭐ ﱴ ﱠ بعيدا عن النفوذ فيه بدخل أو شبهه ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱠ[امللك ،]4:أي
قد عيي أي أدركه العياء وكل آية يف هذه السورة فإهنا جتري على هذا النسق إىل أن ختم
بقوله ﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ[امللك ،]30:أال ترى الوجود كله من غري
تعليم هل تراه يف حال اضطراره يلجأ إىل غري اهلل ما يلجأ إال إىل اهلل بالذات فلو كان غريا ما
عرفه حىت يلجأ وهو قول العامة فيمن رزئ مالك ملا ترجع يف رزيتك إال إىل الصرب والصرب
ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
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ليس إال صفة الصابر فتسمى أيضا بالصبور يقول أنا هو ما مث غريي وهذا عني ما ادعاه يف
علمه القطب الذي على قدم صاحل صلى اهلل على نبينا حممد وآله وسلم:
ااااااااااااااااااااف
ناااااااااااااااااااا شاااااااااااااااااااا
ر اااااااا ف ف اااااااا ماااااااا ف اااااااا ااااااااف

ف ااااااااااا شااااااااااا ف مااااااااااا ااااااااااا اااااااااااف
مااااااااااااا ف ااااااااااااا
ااااااااااااا
فااااااااااااا ن

وهلذا القطب علم الرباهني وموازين العلوم ومعرفة احلدود كله روح جمرد لطيفة
حاكم على الطبيعة مؤيد للشريعة بني أقرانه ضخم الدسيعة يطعم وال يطعم وينعم وال يتنعم
الغالب عليه التفكر ليتذكروا الدخول يف األمور الواضحة ليتنكر فهو اجملهول الذي ال يعرف
والنكرة اليت ال تتعرف أكثر تصرفه فيما يتصرف فيه من األمساء اإلهلية االسم املدبر واملفصل
واملنشئ واخلالق واملصور والبارئ واملبدئ واملعيد واحلكم والعدل وال يرى احلق يف شيء من
جتليه دون أن يرى امليزان بيده خيفض ويرفع فما مث إال خفض ورفع ألنه ما مث إال معىن
وحرف وروح وصورة ومساء وأرض ومؤثر ومؤثر فيه فما مث إال شفع وكل واحد من الشفع
وتر فما مث إال وتر ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱠ[الفجر ،]3-1:فالشفع يطلب الشفع
والوتر يطلب الوتر وهو طلب الثأر:
ااااااااااا فااااااااااا شااااااااااا منااااااااااا
ف اااااااااا ماااااااااا اااااااااا اااااااااا م ماااااااااا
ااااااااااات
أن ااااااااااا مااااااااااا ااااااااااا
ااااااا ف ااااااا م ااااااات
ااااااا
ااااااا
شااااااااااااااااا مااااااااااااااااا
شااااااااااااااااا
ااااااا
ااااااا ي ااااااا
ااااااا
فااااااا
اااااااااااا ماااااااااااا راااااااااااا
ناااااااااااا

اااااااااااااا
اااااااااااااا
فشاااااااااااااا فاااااااااااااا
اااااااااااااااا
اااااااااااااااا ف م
اااااااااااااااا
أ اااااااااااااااااا أر اااااااااااااااااا
ف اااااااااااااااااا
أ ن اااااااااااااااا
شاااااااااااااااا
ناااااااااااااااا
اااااااااااااا اااااااااااااا ااااااااااااااا
اااااااااااااا
ااااااااااااا ف مااااااااااااا ااااااااااااا
ن ااااااااااااا
ف ااااااااااا مااااااااااا ااااااااااا مااااااااااا ااااااااااا

مجع هلذا القطب بني القوتني القوة العلمية والقوة العملية فهو صنع ال يفوته صنعه
بالفطرة وله يف كل علم ذوق إهلي من العلوم املنطقية والرياضية والطبيعية واإلهلية وكل
أصناف هذه العلوم عنده علوم إهلية ما أخذها إال عن اهلل وما رآها سوى احلق وال رأى هلا
داللة على احلق فكل علم أو مسألة من ذلك العلم له آية وداللة على اهلل ال يعرف هلا داللة
على غريها الستغراقه يف اهلل ألنه جمذوب مراد مل يكن له تعمل فيما هو فيه بل وجد فيه أنه
هو مث فتح عينيه فرأى كل شيء رؤية إحاطة مبا رأى فالزيادة اليت يستفيدها إمنا هي يف
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تفصيل ما رأى دائما أبدا ألنه كل مرئي يف الوجود فإنه يتنوع دائما فال تزال اإلفادة دائما
وكل استفادة زيادة علم مل يكن عنده يف معلوم مل يزل عاملا به مشهودا له.
فهذا قد ذكرنا من أحوال االثين عشر قطبا ما يسر اهلل ذكره على لساين
ﲂﲃﲄﲅ﴾ فواحد من هؤالء األقطاب له الواحد من العدد وهو صاحب التوحيد
اخلالص وآخر له الثاين من العدد وهكذا كل واحد إىل العاشر واحلادي عشر له املائة والثاين
عشر له األلف واملفرد له تركيب األعداد من أحد عشر إىل ما ال هناية له وذلك لألفراد وهم
الذين يعرفون أحدية الكثرة وأحدية الواحد جعلنا اهلل وإياكم ممن فهم عن اهلل ما سطره يف
العامل من العلم به سبحانه الدال عليه عز وجل إنه الويل احملسان اجلواد الكرمي املنان ﴿ﲀ
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﴾.
﴿ﲀ ﲁ
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يف معرفة حال قطب كان منزله ال حول وال قوة إال باهلل
نااااااااااااا ااااااااااااا ي ااااااااااااا م ااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااا ل
اااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااا نااااااااااااا مااااااااااااا
ف ااااااااااااا

ااااااااااااااااااااااااااااااااا ل
ااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااا أ
ااااااااااااااااا
نمااااااااااااااااا
فااااااااا ن ااااااااا
مااااااااا ااااااااا مااااااااا

قال اهلل تعاىل معرفا أن موسى  قال لقومه ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﱠ [األعراف،]128:
وشرع لنا يف القسمة بيننا وبينه أن نقول ﱡﭐﱔ ﱕ ﱠ [الفاحتة ،]5:فقال هذه بيين وبني

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

اااااااااااا أ اااااااااااا
اااااااااااا اااااااااااا

اااااااااااااا ل
ااااااااااااااااااا ل

أناااااااااااا
أناااااااااااا

اااااااااااا
اااااااااااا م

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

يف حال قطب كان منزله ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ[املطففني ،]26:و

ﭐ

ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ [الصافات]61:
ااااااا ف م ااااااا
نااااااا م ااااااا ر
اااااا اااااا
اااااا ماااااا اااااا
اااااا
اااااااا م اااااااا ف ممناااااااا
اااااااا
اااااااااا
ف اااااااااا ف اااااااااا اااااااااا
اااااااااا
م ناااااااااا ف اااااااااا ن اااااااااا
ف نااااااا ر ااااااا ااااااا ف ااااااا م ااااااا
ااااا
ااااا
ااااا ي ااااا ااااا
مااااا
ف اااااا اااااا
ر اااااا فاااااا ف ف اااااا
ااااااااااا
ااااااااااا ااااااااااا
فااااااااااا
ااااا مشااااا
ااااا نااااا شااااا
اااااااا ف اااااااا
ااااااا ماااااااا اااااااا
ااااااا
ااااااا
ااااااا ااااااا
فااااااا

ااااا مشااااا
شااااار م ااااا
ااااااااا
ااااااااا ن
ااااااااا
أ ااااااااا
ف مااااااااا
ااااااااا ااااااااا
ااااااااان
ن اااااا
ناااااا
ماااااا ف اااااا م ااااااف
اااااا اااااا
اااااا شاااااا م
اااااا
فاااااااااا
اااااااااا أف اااااااااا ر اااااااااا
اااااا اااااا ماااااا اااااا اااااا
اااااا
اااااااااا
ااااااااا
ااااااااا
ااااااااا
ااااااا
ااااااا
ااااااا
م ااااااا شااااااا
اااااااا اااااااا اااااااا
ناااااااا فف فاااااااا
ناااااااا فف أ اااااااا اااااااا اااااااا
اااااااا
مااااااا ااااااا ف ااااااا
مااااااا
م ااااااا

قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ[الروم ،]32:وموجب الفرح املناسبة وملا
علمنا إن اإلنسان جمموع ما عند اهلل علمنا أنه ما عند اهلل أمر إال وله إليه نسبة فله منه
مناسب فالعامل ال يرمي بشيء من الوجود وإمنا يربز إليه ما يناسبه منه وال يغلب عليه حال
من األحوال بل هو مع كل حال مبا يناسبه كما هو اهلل معنا أينما كنا ﱡﭐ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ
ﳨ ﱠ [األعراف ،]187:ذلك بل هم هبذا القدر جاهلون وعنه عمون وهذا هو الذي أداهم
إىل ذم الدنيا وما فيها والزهد يف اآلخرة ويف الكونني ويف كل ما سوى اهلل وانتقدوا على من
شغل نفسه مبسمى هذه كلها وجعلهم يف ذلك ما حكي عن األكابر يف هذا النوع ومحلوا
ألفاظهم على غري وجه ما تعطيه احلقيقة ورأوا أن كل ما سوى اهلل حجاب عن اهلل فأرادوا
هتك هذا احلجاب فلم يقدروا عليه إال بالزهد فيه وسأبني هذا الفن يف هذا الباب بيانا شافيا
وكون احلق كل يوم يف شأن اخللق وكون اجلنة وهي دار القربة وحمل الرؤية هي دار
الشهوات وعموم اللذات ولو كانت حجابا لكان الزهد واحلجاب فيها وكذلك الدار الدنيا
فأقول إن اهلل خلق أجناس اخللق وأنواعه وما أبرز من أشخاصه لننظر فيه نظرا يوصلنا إىل
العلم خبالقه فما خلقه لنزهد فيه فوجب علينا االنكباب عليه واملثابرة واحملبة فيه ألنه طريق
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النظر املوصل إىل احلق فمن زهد يف الدليل فقد زهد يف املدلول
ﲠ ﲡ ﱠ[احلج ،]11:وجهل حكمة اهلل يف العامل وجهل احلق وكان من اخلاسرين
الذين ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ[البقرة ،]16:فالرجل كل الرجل من ظهر
بصورة احلق يف عبودة حمضة فأعطى كل ذي حق حقه ويبدأ حبق نفسه فإهنا أقرب إليه من
كل من توجه له عليه حق من املخلوقني وحق اهلل أحق بالقضاء وحق اهلل عليه إيصال كل
حق إىل من يستحقه وﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ[الصافات ،]61:إذ والبد من إضافة العمل
إلينا فإن اهلل أضاف األعمال إلينا وعني لنا حماهلا وأمكنتها وأزمنتها وأحواهلا وأمرنا هبا وجوبا
وندبا وختيريا كما أنه هنانا عز وجل عن أعمال معينة عني لنا حماهلا وأماكنها وأزماهنا وأحواهلا
حترميا وتنزيها وجعل لذلك كله جزاء حبساب وبغري حساب من أمور ملذة وأمور مؤملة دنيا
وآخرة وخلقنا وخلق فينا من يطلب اجلزاء امللذ وينفر بالطبع عن اجلزاء املؤمل وجعل يل
وعلي حقا يف رعيىت إذ خلق يل نفسا ناطقة مدبرة عاقلة مفكرة مستعدة لقبول مجيع ما
كلفها به وهي حمل خطابه املقصودة بتكليفه وامتثال أوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده
ومرامسه حيث حد هلا ورسم يف حق احلق وحق نفسه وحق غريه فيطلبه أصحاب احلقوق
حبقوقهم نطقا وحاال ظاهرا وباطنا فيطلبه السمع حبقه والبصر واللسان واليدان والبطن
والفرج والقدمان والقلب والعقل والفكر والنفس النباتية واحليوانية والغصبية والشهوانية
واحلرص واألمل واخلوف والرجاء واإلسالم واالميان واإلحسان وأمثال هؤالء من عامله
املتصل به وأمره احلق أن ال يغفل عن أحد من هؤالء أوال ويصرفهم يف املواطن اليت عني له
احلق وجعل هذه القوي كلها متوجهة على هذه النفس الناطقة بطلب حقوقها وجعلها كلها
ناطقة بتسبيح اهلل تعاىل جعال ذاتيا ال تنفك عنه وجعل هذه احلقوق اليت توجهت هلا على
النفس الناطقة احلاكمة على اجلماعة ثابتة احلق جزاء ملا هي عليه من تسبيح اهلل حبمده دنيا
وآخرة وما منهم من خيالف أمر اهلل اختيارا وإنه إذا وقعت املخالفة منهم فجربا جيربهم على
ذلك الوايل عليهم الذي أمروا بالسمع والطاعة له فإن جار فلهم وعليه وإن عدل فلهم وله
ومل يعط اهلل هؤالء الرعايا الذين ذكرناهم املتصلني به قوة االمتناع مما جيربهم على فعله
خبالف ما خرج عنهم ممن له أمر فيهم.
ﲜﲞﲟ
ﲝ
ﱡﭐ ﲚ ﲛ

مث إن اهلل نعت هلم اجلزاء احلسي وأشهدهم إياه يف احلياة الدنيا بضرب مثال من نعيم
احلياة الدنيا وبالوعد بذلك يف اآلخرة ومنهم من أشهده ذلك يف األخرى وهو يف احلياة الدنيا
مشاهدة عني فرأى ما وقع له برؤيته من االلتذاذ ما ال يقدر قدره وما التذ به إال من يطلب
ذلك من رعيته فأخذ يسأله حقه من ذلك وأن ال مينعه ويف مثل هذا ﱡﭐ ﲼ
ﲽﱠ[املطففني ،]26:وأي نفاسة أعظم من هذا فالعارف املكمل املعرفة يعلم أن فيه
من يطلب مشاهدة ربه ومعرفته الفكرية والشهودية فتعني عليه إن يؤدي إليهم حقهم من
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ذلك وعلم أن فيه من يطلب املأكل الشهي الذي يالئم مزاجه واملشرب واملنكح واملركب
وامللبس والسماع والنعيم احلسي احملسوس فتعني عليه أيضا أن يؤدي إليهم حقوقهم من ذلك
اليت عني هلم احلق ومن كان هذا حاله كيف يصح له أن يزهد يف شيء من املوجودات وما
خلقها اهلل إال له إال أنه مفتقر إىل علم ما هو له وما هو لغريه لئال يقول كل شيء هو له فال
ينظر من الوجوه احلسان إال ما يعلم أنه له وما يعلم أنه لغريه يكف بصره ويغضه عنه فإنه
حمجور عليه ما هو لغريه فهذا حظه من الورع واالجتناب والزهد إمنا متعلقة األولوية خبالف
الورع وكل ترك فأما األولوية فينظر يف املوطن ويعمل مبقتضاه ومقتضاه قد عينه له احلق مبا
أع لمه به بلسان الشارع فسموا من طريق األخذ باألولوية زهادا حيث أخذوا هبا فإن هلم
تناول ذلك يف احلياة الدنيا فما فعلوا ألن اهلل خريهم فما أوجبه عليهم وال ندهبم إليه وال
حجر عليهم وال كرهه فاعلم ذلك.
مث إنه ينظر يف هذا املخري فيه فال خيلو حاله يف تناوله أن حيول بينه هذا التناول وبني
املقام إال على الذي رجحه له أو ال حيول فإن حال بينه وبينه تعني عليه حبكم العقل الصحيح
السليم تركه والزهد فيه وإن كان ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ[هود ،]17:إن ذلك ال يقدح وال حيول
بينه وبني املرتبة العليا من ذلك فال فائدة لتركه كما قال لنبيه سليمان  ﱡﭐ ﲾ ﲿﳀﳁ
ﳂ ﳃ ﳄ ﱠ[ص ،]39:وال تكون ممن تلبس عليه األمور فيتخيل أنه بزهده فيما هو حق
لشخص ما من رعيته ينال حظ ما يطلبه به منه شخص آخر من رعيته فإن ذلك عني اجلهل
فإن تلك احلقيقة تقول له ما هذا عني احلق يل فاألوىل بالعبد الذي كلفه اهلل تدبري نفسه
ووالة أن يعلم فإذا علم استعمله علمه حىت يكون حبكم علمه وال يستعمل هو العلم فإنه إن
استعمل علمه كان علمه حبكمه فوقتا يعمل به ووقتا يتركه أي يترك العمل به وما عمل
الترك إال بالعلم وإذا كان العلم يستعمله ويصرفه ويكون هو معموال مستعمال للعلم حكم
عليه جربا على الصواب فوىف احلقوق أرباهبا ومثل هذا اإلمام يف العامل قليل ولذلك يقول
ليس السخي من تسخي مباله وإمنا السخي من تسخي بنفسه على العلم فكان حتت سلطان
علمه هذا هو كبري العامل وأما ما ذكرناه من علم األوامر والنواهي اإلهلية فنوردها إن شاء اهلل
يف الباب األخري من هذا الكتاب وبه ختمنا الكتاب وهو باب الوصية فانظر إىل ما يعطيك
هذا اهلجري من الفوائد وما ذكرت لك ما نتيجة هذه اهلجريات إال ليكون ذلك باعثا لك
على طلب األنفس وإال وجه واألوىل ﴿ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة حال قطب كان منزله

ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ

ﲬ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﱠ [لقمان]16:
ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫ ﲭ
اااااا
اااااا ق اااااا
فاااااااااا
اااااااااا
ااااااااف
ف ناااااااا

اااااااااا
ماااااااا
اااااا

اااااا ق اااااا ف اااااا
اااااااااا
اااااااااا ف
ااااااااف اااااااا ف اااااااا

أ اااااااااا
اااااااااا
اااااااااا
اااااااا ف اااااااا اااااااا ف اااااااا
اااااا ر اااااا
اااااا ف ف اااااا

ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ[هود ،]86:ما أحل لك تناوله من الشيء الذي يقوم به أودك
لتقوم به يف طاعة ربك وإمنا مساه بقية ألنه باألصالة خلق لك ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ
ﳁﱠ[البقرة ،]29:فكنت مطلق التصريف يف ذلك تأخذ ما تريد وتترك ما تريد مث يف ثاين
حال حجر عليك بعض ما كان أطلق فيه تصرفك وأبقى لك من ذلك ما شاء أن يبقيه لك
فذلك بقية اهلل وإمنا جعلها خريا لك ألنه علم من بعض عباده أن نفوسهم تعمي عن هذه
البقية مبا يعطيهم األصل فيتصرفون حبكم األصل فقال هلم البقية اليت أبقى ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌ ﲍﱠ[هود ،]86:أي مصدقني بأين خلقت ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﱠ[البقرة،]29:
فإن صدقتموين يف هذا صدقتموين فيما أبقيت لكم من ذلكم وإن فصلتم بني األمرين فآمنتم
ببعض و كفرمت ببعض مل تكونوا مؤمنني مث إنكم لن تنالوا من ذلك مع مجعكم إياه وانكبابكم
عليه إال ما قدرته لكم وخسرمتوين وسواء عليكم تعرضتم لتحصيل ما ضمنته لكم أو
أعرضتم عنه البد يل أن أوصله إليكم فإين أطلبكم به كما أطلبكم بآجالكم وما ذلك من
كرامتكم علي وال من إهانتكم فإين أرزق الرب والفاجر واملكلف وغري املكلف وأميت الرب
والفاجر واملكلف وغري املكلف وإمنا عناييت إن أوصل إليك من البقية ال من غريها يف مثل
هذا تظهر عناييت بالشخص املوصل إليه ذلك فإنه لن متوت نفس حىت تستكمل رزقها كما
ألن متوت نفس حىت يأتيها أجلها املسمى وسواء كان الرزق قليال أو كثريا وليس رزقك إال
ما تقوم به نشأتك وتدوم به قوتك وحياتك ليس رزقك ما مجعت وادخرت فقد يكون ذلك
لك ولغريك لكن حسابه عليك إذا كنت جامعه وكاسبه فال تكسب إال ما يقوتك ويقوت
من كلفك اهلل السعي عليه ال غري وما زاد على ذلك مما فتحت به عليك فأوصله إنعاما منك
إىل من شئت ممن تعلم منه أنه يستعمله يف طاعيت فإن جهلت فأوصله فإنك لن ختيب من
فائدته من كونك منعما مبا مسيته ملكا لك فأنت فيه كرب النعمة وليس غريي فأنت نائيب
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والنائب بصورة من استخلفه وقدر زقت النبات واحليوان والطائع والعاصي فكن أنت كذلك
وحترى الطائع جهد استطاعتك فإن ذلك أوفر حلظك وأعلى ويف حقك أوىل وأثىن.
واعلم أنه كما خلقت لك ما حتيي به ذاتك وتنعم به نفسك اعتناء بك فقد خلقت
لك أيضا ما إذا تصرفت فيه أحييت به أمسائي ونعمت به نفوسهم وتكون أنت اآليت بذلك
إليهم كما أنا اآليت برزقك إليك حيث كنت وكان رزقك فإين أعلم موضعك ومقرك وأعلم
عني رزقك وأنت ال تعلمه حىت تأكله أو أعلمك به على التعيني فإذا تغذيت به وسرى يف
ذاتك حينئذ تعلم أنه رزقك كذلك علمتك فعلمت ما تستحقه األمساء احلسىن من الرزق
الذي تقوم به حياهتا ونشأهتا وأعطيتك علم ذلك وعينه وجعلتك اآليت به إليهم وكما طلبت
منك الشكر على ما جئتك به من الرزق كذلك تطلب أنت الشكر على ما أتيت به من
أمسائي وإذا شكرتك أمسائي فإنا شكرتك فسعدت سعادة مل يسعد مثلها إال من عمل مثل
هذا العمل وأمسائي البد أن يصل إليها ذلك من العامل ولكن ال يشكر أمسائي إال من قصدها
بذلك اع تناء منه جبانبها ال من جاء هبا غافال عنها إن ذلك هلا ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
ﳇ ﳈﱠ[الزمر ،]9:ال واهلل كما ال يستوي ﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ بـ ﱡﭐ ﲶ ﲷ
ﲼ ﲾ ﲿﳀ ﱠ[اجلاثية ]21:أي ساء من حيكم بذلك
ﲽ
ﲸ ﲹ ﱠ يف ﱡﭐ ﲻ
مث أفصل وأقول قول لقمان البنه ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ[لقمان ،]16:أي عند ذي قلب قاس ال
شفقة له على خلق اهلل قال تعاىل ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲑﱠ[البقرة ،]74:وقوله ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑﱠ فإن احلجر ال يقدر أن ميتنع عن تأثريك فيه باملعول
والقلب ميتنع عن أثرك فيه بال شك فإنه ال سلطان لك عليه فلهذا كان القلب أشد قسوة أي
أعظم امتناعا وأمحى وإن أحسنت يف ظاهره فال يلزم أن يلني قلبه إليك فذلك إليه.
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يف حال قطب كان منزله

ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲃ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ [لقمان]22:
ﲄ
ﲂ
اااااااا اااااااا ف اااااااا ن اااااااا
فاااااااا
ناااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا
ناااااااااااااااااا ف
اااااااا اااااااا ف اااااااا ر اااااااا
اااااااا
اااااااااااااا
اااااااااااااا
م اااااااااااااا
ااااااااااااااااا
ااااااااااااااااا
ف ااااااااااااااااا
فمن ااااااااااااااااا من نااااااااااااااااا ااااااااااااااااا

ااااااا
ااااااا ااااااا ااااااا م
مااااااا
اااااااااااااااااا ف اااااااااااااااااا اااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا م
ف شااااااااااااااااااا
ااااااااااااااا ن
ااااااااااااااا ل ااااااااااااااا
اااااااا
اااااااا
اااااااا ل
اااااااا
اااااااا
ااااااااا
ااااااااا ااااااااا ر ااااااااا
ااااااااا

يعين يف قوله ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[الشورى ،]11:قال اهلل تعاىل
ﲂﱠ[االسراء ،]110:فلم يفرق بني االسم اهلل واالسم الرمحن بل جعل االمسني من األلفاظ
املترادفة وإن كان يف الرمحن رائحة االشتقاق ولكن املدلول واحد من حيث العني املسماة
هبذين االمسني واملسمى هو املقصود يف هذه اآلية ولذلك قال ﱡﭐ ﲇ ﲈ
ﲉﱠ[االسراء ،]110:ومن أمسائه احلسىن اهلل والرمحن إىل كل اسم مسي به نفسه مما نعلم
ومما ال نعلم ومما ال يصح أن يعلم ألنه استأثر بأمساء يف علم غيبه ملا كان االسم اهلل قد عصمه
اهلل أن يسمى به غري اهلل فال يفهم منه عند التلفظ به وعند رؤيته مرقوما إال هوية احلق ال غري
فإنه يدل عليه تعاىل حبكم املطابقة قال أبو يزيد عند ذلك أنا اهلل يعين ذلك املتلفظ به يف
الداللة على هويته يقول رضي اهلل عنه أنا أدل على هوية اهلل من كلمة اهلل عليها ولذاك مساه
كلمته وقال " :إن أولياء اهلل هم الذين إذا رأوا ذكر اهلل" ،ومسوا أولياء اهلل لقيام هذه
الصفة اليت توالهم اهلل هبا هبم وأي إسالم وانقياد ذايت ألنه قال وجهه أعظم من هذا االنقياد
واإلسالم وهو حمسن أي فعل ذلك عن شهود منه ألن اإلحسان أن ترى ربك يف عبادتك
فإن العبادة ال تصح من غري شهود وإن صح العمل فالعمل غري العبادة فإن العبادة ذاتية للخلق
والعمل عارض من احلق عرض له فتختلف األعمال فيه ومنه والعبادة واحدة العني فكما ال
تفرق بني اهلل والرمحن كذلك ال تفرق بني العبد احلقيقي وبني ربه فعند ما نراه تراه فال
ينكره إال من أنكر الرمحن فلذلك مسي هذا املقام العروة الوثقى أي اليت النتصف باالخنرام
ألهنا لذاهتا هي عروة وثقى شطرها حق وشطرها خلق ،كالصالة حكم واحد نصفها هلل
ونصفها للعبد ومل يقل للمصلي ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ[لقمان ،]22:فنبه إن مرجع هذا
ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
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التفصيل كله إىل عني واحدة ليس غري ذلك العني هلا صفة الوجود فمن مل يكن له مثل هذا
النتاج يف هذا اهلجري فما ذكر اهلل به وإن مل يزل به متلفظا فليس املقصود منه إال ظهور مثل
هذا وهذه اإلشارة كافية يف هذا الذكر واحلمد هلل وحده.
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يف معرفة حال قطب كان منزله ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ
ﱳ ﱴ ﱠ[الشمس]10-9:
اااااااااا ف فاااااااااا نشاااااااااا
اااااااااا
م اااااااااااا
اااااااااااا ف اااااااااااا اااااااااااا
مااااااا مااااااا ااااااا
ااااااا
مااااااا
ن اااااااااا راااااااااا ف ماااااااااا م اااااااااا
اااااااااااا
اااااااااااا فاااااااااااا
ناااااااااااا
م ااااااااااا
ااااااااااا فااااااااااا
ااااااااااا ر

ااااااااااا
ااااااااااان ف مااااااااااا
فااااااااااا
اااااااااااا
اااااااااااا
أ اااااااااااا م اااااااااااا
ااااااااا
ااااااااا ااااااااا
ف مااااااااا فااااااااا
ن مااااااااااااا
ااااااااااااا
ااااااااااااا ي ااااااااااااا
اااااااا ااااااااف ماااااااا اااااااا ماااااااا ن اااااااا
مااااااااااااااااا ااااااااااااااااا
ف ااااااااااااااااا

حتقيق هذا الذكر إن النفس ال تزكو إال برهبا فبه تشرف وتعظم يف ذاهتا ألن الزكاة
ربو فمن كان احلق مسعه وبصره ومجيع قواه والصورة يف الشاهد صورة خلق فقد زكت
نفس من هذا نعته ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ [احلج ]5:كاألمساء اإلهلية هلل واخللق
كله هبذا النعت يف نفس األمر ولو ال أنه هكذا يف نفس األمر ما صح لصورة اخللق ظهور
وال وجود ولذلك ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱠ[الشمس ،]10:ألنه جهل ذلك فتخيل أنه دسها يف هذا
النعت وما علم إن هذا النعت لنفسه نعت ذايت ال ينفك عنه يستحيل زواله لذلك وصفه
باخليبة حيث مل يعلم هذا ولذلك قال ﱡﭐ ﱫ ﱬﱠ[الشمس ،]9:ففرض له البقاء والبقاء ليس إال
هلل أو ملا كان عند اهلل وما مث إال اهلل أو ما هو عنده فخزائنه غري نافدة فليس إال صور تعقب
صورا والعلم هبا يسترسل عليها استرساال بقوله ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱠ [حممد ،]31:مع علمه هبا قبل
تفصيلها فلو علمها مفصلة يف حال إمجاهلا ما علمها فإهنا جمملة والعلم ال يكون علما حىت
يكون تعلقه مبا هو املعلوم عليه فإن املعلوم هو الذي يعطيه بذاته العلم واملعلوم هنا غري مفصل
فال يعلمه إال غري مفصل إال أنه يعلم التفصيل يف اإلمجال ومثل هذا إال يدل على أن اجململ
مفصل إمنا يدل على أنه يقبل التفصيل إذا فصل بالفعل هذا معىن ﱡﭐﱑﱒﱠ وإذا كان األمر
كما ذكرناه فما مث ﱡﭐﱲﱳﱠ ولو كان مث لكان هو املوصوف باخليبة ألن الشيء ال ميكن
أن ينجعل وال يندس يف غري قابل الندساسه وإذا دسه فقد قبله ذلك القابل وإذا قبله فما
تعدى ذلك املدسوس رتبته ألنه حل يف موضعه واستقر يف مكانه فما خاب من دسه اخليبة
املفهومة من احلرمان فله العلم وما له نيل الغرض فحرمانه عدم نيل غرضه فإن العلم ما هو
حمبوب لكل أحد ولو كان العلم حمبوبا لكل أحد ما قال من قال إن العلم حجاب واحلجاب
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عن اخلري تنفر منه الطباع وحنن إذا قلنا العلم حجاب فإمنا نعين به حيجب عن اجلهل فإن
الوجود والعدم ال جيتمعان أعين النفي واإلثبات فما خييب إال أصحاب األغراض وهم
األشقياء فمن ال غرض له ال خيبة له وأنت تعلم أنه إذا دس شيء يف شيء إن مل يسعه فال
يندس فيه وإن اندس فقد وسعه وال يسعه إال ما هو له فلكل دار أهل وما مث يف اآلخرة إال
داران جنة وهلا أهل وهم املوحدون بأي وجه وحدوا وهم الذين زكوا نفوسهم والدار الثانية
النار وهلا أهل وهم الذين مل يوحدوا اهلل وهم الداسون أنفسهم فخابوا ال بالنظر إىل دارهم
ولكن بالنظر إىل الدار األخرى فكما أنه مل يتعد أحد هنا ما قدر له وما أعطته نشأته اخلاصة
به كذلك مل يتعد هنالك ما قدر له موطنه الذي هو معني لذلك الذي قدر له فمن خلق
للنعيم فسييسره لليسرى ﱡﭐﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ ﲪﲫﲬﱠ[الليل ،]7-5:ومن
خلق للجحيم فسييسره للعسرى ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ بنفسه على ربه حيث طلب منه قلبه ليتخذه
بيتا له باإلميان أو التوحيد ﱡﭐ ﲰ ﱠ[الليل ،]8:بنفسه عن ربه يف زعمه ﱡﭐ ﲲ
ﲳﱠ[الليل ،]9:وهي أحكام األمساء احلسىن ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱠ[الليل ،]10:فهذا تيسري
التعسري وهو يشبه الدس فإن الدس يؤذن بالعسر ال بالسهولة فلو جهد أحد أن يدخل فيما ال
يسعه ما ميكن له ذلك مجلة واحدة وما كلف اهلل ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫﱠ يف نفس األمر ولذلك
وسعت رمحته كل شيء وزال الغضب وارتفع حكمه وتعينت املراتب وبانت املذاهب ومتيزا
ملركوب من الراكب ﴿ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.

210

يف معرفة حال قطب كان

منزله ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ

[األحزاب]36:
ااااااااااا ااااااااااا
ااااااااااا
أ
ااااااا ف ااااااا
فمااااااا ااااااا
ااااااااااا ف ااااااااااا ااااااااااا
فااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا ااااااااااا
ف ااااااااااا
ف ااااااااااااف اااااااااااا ل ماااااااااااا
ااااااااا
مر ااااااااا
ف ااااااااا

شاااااااااااااااا
اااااااااااااااا
اااااااااااااااا
اااااااااااااااا
ماااااا فاااااا اااااا ف ماااااا ن
م ااااااااااااا ااااااااااااا ااااااااااااا
اااااااااااف ااااااااااا ل مااااااااااا
ااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا

ي ااااااااااا
ااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا
اااااااااااا
اااااااااا ف

اااااااااااااااا
اااااااااااااااا
اااااا
اااااا
شااااااااااااا
ااااااااااا
م ااااااااااااااااااا

ﱆ ﱠ [النساء ،]80:ألنه ال ينطق إال عن اهلل بل ال
قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﱁ ﱂﱃ ﱄ ﱅ ﱇ
ينطق إال باهلل بل ال ينطق إال هلل منه فإنه صورته وما ورد ومن يعص الرسول فقد عصى اهلل
كما أنزله يف الطاعة ألن طاعة املخلوق هلل ذاتية وعصيانه بالواسطة فلو أنزل هنا الرسول كما
أنزله يف الطاعة مل يكن إهلا وهو إله فال يعصى اال حبجاب وليس احلجاب سوى عني الرسول
وحنن اليوم أبعد يف املعصية للرسول من أصحابه إىل من دوهنم إلينا فنحن ما عصينا إال أويل
أمرنا يف وقتنا وهم العلماء منا مبا أمر اهلل به وهنى عنه فنحن أقل مؤاخذة وأعظم أجرا ألن
للواحد منا أجر مخسني ممن يعمل بعمل الصحابة يقول " :للواحد منهم أجر مخسني
يعملون مثل عملكم" ،فاجعل بالك لكونه مل يقل منكم مث قال تعاىل ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
ﳋ ﳌ ﳍﱠ [النساء ،]59:فذكر اهلل تعاىل وذكر الرسول وذكرنا أعين أويل األمر منا وهم
الذين قدمهم اهلل علينا وجعل زمامنا بأيديهم ومل يكن رسول اهلل  يقدم يف السرايا وغريها
إال من هو أعلمهم وما كان أعلمهم إال من كان أكثرهم قرآنا فكان يقدمه على اجليش
ﱆ ﱠ [النساء ،]80:إذ
وجيعله أمريا وما خص االسم اهلل من غريه من األمساء يف قوله ﱡﭐ ﱄﱅ ﱇ
كان اهلل هو االسم اجلامع فله معاين مجيع األمساء اإلهلية كما هو للتجلي مجيع الصور كذلك
اخلليفة وهو الرسول وأولو األمر منا البد أن يظهروا يف مجيع الصور اليت حتتاج إليها الرعايا
فمن بايع اإلمام فإمنا يبايع اهلل تعاىل وال تصح املعصية إال بعد العقد وقد وقع يف أخذ امليثاق
والعهد يف قوله تعاىل ﱡﭐ ﱢ ﱣﱠ[األعراف ،]172:مث ألقمه احلجر األسود وأمر بتقبيله
تذكرة وأخرب بلسان الرسول أن احلجر ميينه فأمر ببيعة حممد  وقال يف الذين يبايعونه
ﱡﭐ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ [الفتح ،]10:فأنزله منزلته ومل ينزل احلجر منزلته بالذكر فعظم قدر ابن
آدم:
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اااااااا شاااااااا
اااااااا ماااااااا
أ اااااااا
ااااااااا
ااااااااا
ااااااااا
ااااااااا
اااا
شاااا فااا
شااا فاااا شااا
اااا ماااا أ اااا
اااا
ماااا اااا فاااا
ااااااا
ااااااا
ااااااا ف ااااااا
ااااااا
ااااااا
ف مااااااا ااااااا ف ااااااا
ااااااا
اااا
اااا ماااا ن اااا ماااا
اااام
مااااااااااا
ااااااااااا آرااااااااااا
ااااااااااا
ن ااا فااا ااا
مااا فااا
ر ااا
ماااا
اااا فاااا
ف ناااا شاااامف اااا
اااااااا فاااااااا ن اااااااا
اااااااا
ناااااااا
ر ااااااا
ااااااا
فااااااا م أ مااااااا

اااااا
اااااا فاااااا
اااااا فاااااا ماااااا
ااااااا ااااااا
م ااااااا مااااااا نااااااا
شااااا فااااا شااااا
شااااا فااااا م ااااا
اااااااااااااااا
فمااااااااااااااا اااااااااااااااا
فااااا
ااااا
ااااا
ااااا
ااااا
ااااا
ماااااااااااا
اااااااااااا
اااااااااااا ماااااااااااا
مااااا
ااااا
ااااا أمااااا
ااااا ااااا
ااااااااا ل أ ااااااااا
ااااااااا
فمااااااااا ااااااااا
ااااااا أ مااااااا
ااااااا م ااااااا م فمااااااا
ااا
ااا مااا
ااا مااا فااا
شااامف
اااا
اااا
اااا ماااا
اااا ف فاااا
ااااااا م ااااااا
ااااااا
ف ننااااااا فااااااا

ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱠ

ﱒ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ[الشورى ،]11:وذلك هو الفضل
[الصافات ،]182-180:ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱓ
املبني أقول له أنت يقول يل أنت أقول له فإنا يقول يل ال بل أنا فأقول له فكيف األمر فيقول
كما رأيت فأقول فما رأيت إال احلرية فال حتصيل مين وال توصيل منك فيقول قد أوصلتك
فأقول فما بيدي شيء فيقول هو ذاك الذي أوصلت فعليه فاعتمد وباهلل فاتئد:
ماااااااااا
فاااااااااااا
اااااااااا

اااااا ماااااا اااااا ي اااااا
فماااااا فاااااا
مااااااااا رااااااااا ق ر ااااااااا
ماااااااا ااااااااا
ماااااااا مر اااااااا ق اااااااا
ماااااااا اااااااا
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اااااااااا فماااااااااا
اااااااااا
اااااااااااا ماااااااااااا
ماااااااااااا
ماااااااااا اااااااااا فماااااااااا اااااااااا

يف معرفة حال قطب كان

ﳊﳌﳍﳎﳏﳐ
منزله ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳋ

ﳑ ﳒ ﱠ [النساء ،]78:ألنهم مل جيدوه إذ كان عندهم
ااااااا
ااااااا
ف ااااااا ااااااا ف فااااااا
ااااااا
ااااااا
ااااااا فااااااا
ااااااا
اااااااااا
اااااااااا فاااااااااا
ف اااااااااا
ااااااااا أ ر اااااااااا
ااااااااا م ااااااااا
ااااااااا ن ااااااااا
ااااااااا ااااااااا
ااااااااا
اااااااا ف نااااااااا ماااااااا ااااااااا

ااااااا مااااااا ر ااااااا
ااااااا مااااااا فااااااا
ااااااااا ااااااااا
ااااااااا ن ااااااااا
مااااااااا ااااااااا
ااااااااااااااا
ن ااااااااااااااا ااااااااااااااا ااااااااااااااا
ف ااااااااااا أ ااااااااااا
مااااااااااا ن ااااااااااا ااااااااااا
نااااااااااااااا
نمااااااااااااااا ااااااااااااااا منااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا ي
ااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا

قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ[الشعراء ،]5:وقال
ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱠ[األنبياء ،]3-2:فجاء
الذكر من الرب والرمحن فأخرب أهنم استمعوا وأصغوا لذكر الرب يف حال هلو وذكر
إعراضهم عن ذكر الرمحن مع العلم منهم بأنه القرآن وهو كالم اهلل والكالم صفته فله القدم
وإن حدث اإلتيان اعلم أن احلديث قد يكون حديثا يف نفس األمر وقد يكون حديثا بالنسبة
إىل وجوده عندك يف احلال وهو أقدم من ذلك احلدوث وذلك إذا أردت بالقدم نفي األولية
فليس إال كالم اهلل وليس إال عني القابل صور التجلي وإذا أردت به غري نفي األولية فقد
يكون حادثا يف ن فسه ذلك الشيء قبل حدوثه عندك وقد يكون حادثا حبدوثه عندك أي
ذلك زمان حدوثه وهو ما يقوم بك أو مبن خياطبك أو جيالسك من األغراض يف احلال وأما
عندية اهلل فهي على قسمني أعين ما هو عنده القسم الواحد ما هو عليه من األمر الذي يعقل
زائدا على هويته وإن مل نقل فيه إنه غريه وال عينه أيضا كالصفات املنسوبة إليه ال هي هو
وال هي غريه وقد يكون عنده ما حيدثه فينا ولنا وهو مثل قوله ﱡﭐﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱﱠ[احلجر ،]21:وهذا الذي عندنا على نوعني نوع حيدث صورته ال جوهره كاملطر
فإنا نعلم ما هو من حيث جوهره وما هو من حيث صورته وكل العامل على هذا أو هو
النوع اآلخر ما حيدث جوهره وليس إال جوهر الصورة ووجود جوهر العني القائمة به تلك
الصورة فإنه ال وجود لعني جوهرها الذي قامت به إال عند قيامها به فهو قبل ذلك معقول ال
موجود العني فموضع الصورة أو حمل الصورة من املادة حيدث له الوجود حبدوث الصورة يف
حال ما ال يف كل حالو ينعدم من الوجود بعدمها ما مل تكن صورة أخرى تقوم به والكل
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عند اهلل فإن اهلل عني شيئيته فما مث معقول وال موجود حيدث عنده بل الكل مشهود العني له
بني ثبوت ووجود فالثبوت خزائنه والوجود ما حيدثه عندنا من تلك اخلزائن فصورة املاء يف
اجلليد معقول ة ينطلق عليها اسم جليد واملاء يف اجلليد بالقوة فإذا طرأ على اجلليد ما حيلله فإنه
يصري ماء فظهرت وحدثت صورة املاء فيه ومنه وزال عنه اسم اجلليد وصورته وحده
وحقيقته وكان عندنا قبل حتلله أنه خزانة من خزائن الغيث فظهر أنه عني املخزون فكان
خزانة بصورة وخمزونا بصورة غريها وهكذا حكم ما يستحيل هو عني ما استحال وعني ما
يستحيل إليه وإمنا جئنا هبذا املثال احملقق ملا نعاينه من صور التجلي يف الوجود احلق لنلحق
بذلك صور العامل كله يف وجود احلق فنطلق عليه خلقا كما يطلق على املاء الذي حتلل من
اجلليد ماء ويطلق عليه ذلك إطالقا حقيقيا ألنه ليس غري ما حتلل مما كان اسم اجلليد له فهو
حق بوجه خلق بوجه هذا ينتجه وأمثاله هذا الذكر من العلم اإلهلي ومن هنا تعلم مجيع
احملدثات ما هي ومىت ينطلق عليها اسم احلدوث ومىت تقبل اسم القدم وهو علم نفيس خيص
اهلل به من شاء من عباده وذلك هو الفضل املبني ﴿ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة حال قطب كان منزله ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ [االنعام]91:
اااااااااااا ف اااااااااااا ف اااااااااااا اااااااااااا
ااااااااااااااا
فااااااااااااااا
نااااااااااااااا
اااااا
اااااا ماااااا
فاااااا اااااا اااااا
شاااااااا
اااااااا
ماااااااا فاااااااا

ااااااااااااااا أ ااااااااااااااا
مااااااااااااااا ااااااااااااااا
اااااا ناااااا ي اااااا
ماااااا اااااا اااااا
ر ااااااا مااااااا أفااااااا ااااااا
ااااااا ااااااا
ااااااااا
ااااااااا
ااااااااا
ااااااااا
ااااااااا

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

ااااااااااااا شااااااااااااا
ااااااااااااا ف فااااااااااااا
أنااااااااااااااا ااااااااااااااا ي ااااااااااااااا مااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا
م اااااااااااااااااااا
فااااااااااااااااااا ن
مااااااااااااا ااااااااااااا مااااااااااااا ااااااااااااا فااااااااااااا
ف اااااااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااااااا ف ناااااااااااااااااااااااا

قال اهلل عز وجل ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱠ[ال عمران،]18:

فما له مثل إذ لو كان له مثل مل يصح نفيه فإنه ما نفى إال املرتبة ما نفى مثلية الذات وما عني
التفاضل يف األمثال إال املراتب فلو زالت لزال التفاضل فمن ذاته يقبل الصور ومن مرتبته ال
يقبل املثل وهلذا مساه خليفة وخلفاء ألهنا تولية ونيابة فما هم فيها حبكم االستحقاق أعين
استحقاق الدوام لكن هلم استحقاق قبول النيابة واخلالفة فهم يف الرتبة مستعارون وهي هلل
ذاتية فتزول عنهم وال تزول ذواهتم واحلق ما جتلى هلم إال يف صور ذواهتم ال يف رتبته فإذا
جتلى هلم يف رتبته انعزل اجلميع فلم يكن إال هو فنفى مثلية املرتبة يف الشهود ونفي مثلية
الذات يف الوجود:
اااااااااااااا

من اااااااااااااا ماااااااااااااا
اااااااااااااااااا اااااااااااااااااا
نناااااااااااااااااااا ناااااااااااااااااااا
منااااااااااااااا ااااااااااااااا ااااااااااااااا
اااااااااااا ناااااااااااا اااااااااااا
منااااااااااااا مااااااااااااا نااااااااااااا ن
اااااااااااا
اااااااااااا ماااااااااااا

ااااااااااااا
م ااااااااااااا ااااااااااااا فااااااااااااا
فااااااااااااا ااااااااااااا ي أ نااااااااااااا
فااااااااااااا ف
اااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا
ف ناااااااااااااااااااا
فاااااااااااااا ن اااااااااااااا ف ناااااااااااااا اااااااااااااا ن
اااااااااااااا ن اااااااااااااا ماااااااااااااا م اااااااااااااا
اااااااااااااااااااااا ن اااااااااااااااااااااا ي اااااااااااااااااااااا
ن ااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااا
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شاااااااااااااا
اااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا
ن ااااااااااااااا
شاااااااااااا
ااااااااااااا
م اااااااااااا

فال يشهده إال رب وال جيده إال عبد وبالعكس ألن اهلل مسعه وبصره ومجيع قواه
فانتفى عن العبد ما ينبغي أن ينتفي وبقي له ما ينبغي أن يبقى وهذا كله إذا كان حرف
الكاف زائدا فله قبول ما قلنا من النفي وإذا كان للصفة بقي ما قلنا:
اااااااا م اااااااا ماااااااا م اااااااا اااااااا
اااااااااا م اااااااااا ناااااااااا مناااااااااا ف اااااااااا
ااااااا
ااااااا فااااااا ااااااا
ااااااا

ن ااااااااا م ااااااااا ااااااااا م ااااااااا ف ااااااااا
اااااااا م اااااااا اااااااا اااااااا م اااااااا ماااااااا
ااااااااااااا مااااااااااااا ااااااااااااا ااااااااااااا

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

ااااااااااااااااااااان ن ااااااااااااااااااااا
ف مااااااااااااااااااااا
فاااااااااا ن ماااااااااا اااااااااا م اااااااااا ناااااااااا

مااااااااااا ن ااااااااااا ااااااااااا
اااااااااا ماااااااااا مشاااااااااا

وأكثر من هذا البسط يف العبارة ما يكون فإن هذا امليدان يضيق اجلوالن فيه جدا واهلل
ويل اإلعانة إذ هو املعني ﴿ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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ﱟ ﱠ ﱠ [االنفال]27:
رااااااااااااااا
ااااااااااااااا
م نااااااااااااااا
اااااااااا ف اااااااااا
أماااااااااا اااااااااا
مااااااااااااااااا ف م نااااااااااااااااا أمااااااااااااااااا
اااااااااااا
اااااااااااا ف اااااااااااا ي
ااااا ف ااااا مااااا ااااا ف ااااا
فااااا
ناااااااااااا
اااااااااااا
فاااااااااااا اااااااااااا م

ناااااااااااااااا اااااااااااااااا
ر ناااااااااااااااا
م اااااااااااااااا
ماااااااااااااااا
اااااااااااااااا
اااااااااااااا ماااااااااااااا م اااااااااااااا م اااااااااااااا
م اااااااااااااا
اااااااااااااا
اااااااااااااا اااااااااااااا
ااااااااااااااا مااااااااااااااا ااااااااااااااا ناااااااااااااااا
ف
اااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا

قال رسول اهلل  موصيا" :ال تسألوا اإلمارة فإنك إن أعطيتها من غري سؤال أعنت
عليها وإن أعطيتها عن سؤال مل تعن عليها" ،فاخليانة ثالث أعين الذين خيانون خيانة اهلل
وخيانة الرسول وخيانة األمانات وما أيه اهلل يف هذه اخليانات إال باملؤمنني فإن كنت مؤمنا
فأنت املخاطب فأما خيانة اهلل يف أمانته وخيانة الرسول وخيانة األمانات فإنا أذكرها إن شاء
اهلل تعاىل ملا قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﱠ ألهنا
ﲻﲽﲾﲿﳀﱠ[االحزاب ،]72:يريد ظلوما
ﲼ
كانت عرضا ال أمرا ﱡﭐﲸﲹﲺ
لنفسه جهوال بقدر ما محل قال لنا تعاىل ملا محلناها ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
ﲯﱠ[النساء ،]58:وما محلها أحد من خلق اهلل إال اإلنسان فال خيلو ما أن حيملها عرضا أو
جربا فإن محلها عرضا فقد خاطر بنفسه وإن محلها جربا فإنه مؤد هلا على كل حال والبد.
واعلم أن أهل األمانات الذين أمرنا اهلل أن نوديها إليهم ليس املعترب من أعطاها والبد
وإمنا أهلها من تؤدي إليه فإن كان الذي أعطاها بنية أن تؤدي إليه يف وقت آخر فهو أهلها
من حيث ما تؤدي إليه ال من حيث إنه أعطاها وإن أعطاها هذا األمني املؤمتن إىل من أعطاه
إياها ليحملها إىل غريه فذلك الغري هو أهلها ال من أعطى فقد أعلمك باألهلية فيها فإن احلق
إمنا هو ملن يستحقه فاعلم ذلك واعمل عليه.
واعلم بأن اهلل قد أعطاك أمانة أخرى لتردها إليه كما أعطاك أمانة لتوصلها إىل غريك
ﱱﱳﱴﱵﱶ
ﱲ
ال تردها إليه كالرسالة فإن اهلل يقول ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱷ ﱸﱠ [املائدة ،]67:وقال ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠ [املائدة ،]99:وأما ما يرد إليه عز
وجل من األمانات فهو كل علم آمنك عليه من العلوم اليت إذا ظهرت هبا يف العموم ضل به
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من ال يسمعه منك بسمع احلق فإذا حصل لك مثل هذا العلم ورأيت من كان احلق مسعه
وبصره ومجيع قواه وليس له هذا العلم فأداه إليه فإنه ما يسمعه منك إال بسمع احلق فاحلق
على احلقيقة هو الذي مسع فرددت األمانة إليه تعاىل وهو الذي أعطاكها وحصلت هلذا
الشخص الذي احلق مسعه فائدة مل يكن يعلمها ولكن حامل هذه األمانة إن مل يكن عاملا بأن
هذا ممن يكون صفته أن يكون احلق مسعه وإال فهو ممن خان اهلل وقد هناه اهلل أن خيون اهلل
وكذلك أيضا من خيانة من أطلعه اهلل على العلم بأن العامل وجوده وجود احلق مث تصرف فيه
بتعدي حد من حدود اهلل يعلم أنه متعد فيه فإن اهلل يف هذا احلال هو عني األمانة يف وجوده
عند أهل احلجاب سواء علم ذلك شرعا أو عقال فقد خان اهلل يف تصرفه باعتقاده التعدي

ﲻﲽﲾﲿﳀﱠ[األحزاب.]72:
ﲼ
ﱡﭐﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱠ[الطالق ،]1:ﱡﭐ ﲺ

وكذلك من خان اهلل يف أهل اهلل فقد خان اهلل وكل أمر بيدك أمرك اهلل فيه إن ترده
إليه فلم تفعل فذلك من خيانة اهلل واهلل يقول ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ [هود ،]123:وأما خيانة
من خان رسول اهلل  فهي فيما أعطاك اهلل من اآلداب أن تعامل به رسول اهلل  وهذه
املعاملة هي عني أدائها إليه  فإذا مل تتأدب معه فما أديت أمانته إليه فقد خنت رسول اهلل
 فيما أمنك اهلل عليه من ذلك ومن خيانتك رسول اهلل  ما سألك فيه من املودة يف قرابته
وأهل بيته فإنه وأهل بيته على السواء يف مودتنا فيهم فمن كره أهل بيته فقد كرهه فإنه 
واحد من أهل البيت وال يتبعض حب أهل البيت فإن احلب ما تعلق إال باألهل ال بواحد
بعينه فاجعل بالك وأعرف قدر أهل البيت فمن خان أهل البيت فقد خان رسول اهلل 
ومن خان ما سنه رسول اهلل  فقد خانه  يف سنته ولقد أخربين الثقة عندي مبكة قال
كنت أكره ما تفعله الشرفاء مبكة يف الناس فرأيت يف النوم فاطمة بنت رسول اهلل  وهي
معرضة عين فسلمت عليها وسألتها عن إعراضها فقالت إنك تقع يف الشرفاء فقلت هلا يا
سيديت أال ترين إىل ما يفعلون يف الناس فقالت أليس هم بىن فقلت هلا من اآلن وتبت فأقبلت
علي واستيقظت:
اااااااا ل
اااااااا اااااااا أ اااااااا
ف اااااااا
اااااااااااااااااا ل
اااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا

اااااااااا ر اااااااااا
اااااااااا
فاااااااااا اااااااااا
ن ااااااااااا ر ااااااااااا
ف ااااااااااا مااااااااااا

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

أناااااا اااااا ي فاااااا شاااااا م ن اااااا
اااااااااااا ن اااااااااااا ف ماااااااااااا شاااااااااااا

ااااااا ااااااا ف مااااااا
ااااااا
نااااااا ر
ر اااااااا ف اااااااا
اااااااا
اااااااا ن اااااااا
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ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ [البينه]5:
ن

ااااااا مااااااا ااااااا
ااااااا
ر اااااااااا
اااااااااا
ن اااااااااا
اااااااا ن
اااااااا
اااااااا اااااااا
مااااااااا ن
ااااااااا
فااااااااا
ااااااااااااا م
ااااااااااااا ن ااااااااااااا

اااااااااااا أ ماااااااااااا
اااااااااااا أناااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا
مااااااااااا
نااااااااااا
اااااا ف اااااا ف اااااا ف ناااااا
ماااااا اااااا
ااااااا ااااااا
ااااااا ي ااااااا
ف ااااااا ف
ااااااا
ااااااا آ
ااااااا فااااااا
فااااااا

ااااااا
اااااااااا
اااااااا
ااااااااا
ااااااااااااا

ﱹﱠ[الزمر ،]3:هذا الذكر على املشهد واحملتد فإن اهلل
ﱺ
قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﱶ ﱷﱸ
ما خلق اجلن واإلنس إال ليعبدوه ما علل بغري هذا خالق العامل وما نعلم أحدا أخذ عبادة
اخللق لنفسه أو لغري اهلل حىت خيلصها منه وقد علمنا صدق قوله يف طلبه اإلخالص يف العبادة
فعلمنا أنه البد مث من نسبة فيها إىل غري اهلل فلم جند إال حنن فنحن أصحاب الدعاوي فيما هو
هلل ألنه ما من شيء إال وهو ساجد هلل والسجود عبادة إال حنن ولذلك قال ﱡﭐ ﱷ ﱸ
ﱹﱠ[احلج ،]18:ومل يعم كما عم يف كل من ذكر من األنواع أال تراه تعاىل ما أرسل
رسوال ﱡﭐﲊﲋﲌﱠ[إبراهيم ]4:فالرسالة هلل واألداء للرسول  بلسان القوم:
ااااااا مااااااا نااااااا
ااااااا ي
فااااااا
فااااااااااااا ااااااااااااا ف ااااااااااااا منااااااااااااا
ااااااا
ااااااا آ شااااااا
ااااااا ف فااااااا
اااااااااااااااااا
م اااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا
اااااااااا
اااااااااا
اااااااااا
اااااااااا

اااااااااااااا اااااااااااااا آ اااااااااااااا ناااااااااااااا
اااااااااااااااا
نماااااااااااااااا ن اااااااااااااااا اااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااام
ااااااااااااااااااااا مااااااااااااااااااااان
ااااااااااااا
ف نااااااااااااا منااااااااااااا م ااااااااااااا
اااااااااااااا ناااااااااااااا
اااااااااااااا اااااااااااااا

ولكن اهلل قد أبان لنا أن هوية احلق مسع العبد وبصره ومجيع قواه والعبد ما هو إال
بقواه فما هو إال باحلق فظاهره صورة خلقية حمدودة وباطنه هوية احلق غري حمدودة للصورة
فهو من حيث الصورة من مجلة من يسبح حبمده وهو من حيث باطنه كما ذكرنا فاحلق
يسبح نفسه وأعطى اجملموع معىن دقيقا غامضا مل يعطه كل واحد على االنفراد به وأضيف
إىل الصورة ما أضيف من موافقة وخمالفة وطاعة ومعصية وبه قيل إنه مكلف وبه صحت
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القسمة يف الصالة بينه وبني اهلل فيقول العبد كذا فيقول اهلل كذا وال يكون عبدا إال باجملموع
فانظر ما حصل للحق من النعت ملا وصف نفسه بأنه قوى العبد فما كان عبدا إال به كما مل
يكن احلق قواه إال به ألن اسم العبد ما انطلق إال على اجملموع وقد أعلمنا اهلل من هو اجملموع
فيقول العبد ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ واحلق لسانه واحلق مسعه فمن قال احلمد هلل ومن
مسع قوله احلمد هلل فيقول اهلل أثىن على عبدي ولكن بغري هذا اللسان القائل بل هبوية احلق
جمردة عن اإلضافة هبذا العبد يف حال إضافتها إليه فلم يقل باجملموع اثين على عبدي وما أثىن
عليه إال بكالمه فإن ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ كالم اهلل فباملعىن املعلوم كانت العبارة عنه
أثنيت على نفسي بصورة عبدي حكى عبدي عين من حيث صورته الظاهرة ما أثنيت به
على نفسي كما ذكر لنا يف غري هذا املوضع إن اهلل قال على لسان عبده مسع اهلل ملن محده
وقال لنبيه  ﱡﭐﲸﲹﲺ ﲻﲼﱠ[التوبة ،]6:وما مسع إال صوت املؤدي وهو الرسول
وحنن نعلم أن كالم العامل كله ليس إال كالمه فإن العامل كله إنسان كبري كامل فحكمه
حكم اإلنسان وهوية احلق باطن اإلنسان وقواه اليت كان هبا عبدا فهوية احلق قوى العامل اليت
كان هبا إنسانا كبريا عبدا مسبحا ربه تعاىل:
ن مااااااااااا
نااااااااااا ن ااااااااااا
ااااااااااا
ر ماااااااااااا
فمناااااااااااا اااااااااااا اااااااااااا
ماااااا
اااااا مناااااا
فاااااا
فمناااااا
مااااا
ااااا فااااا
فمااااا ف ااااا مااااا
م مااااااا
ااااااا
ااااااا
ااااااا مااااااا

ماااااااا
اااااااا
أ اااااااا اااااااا فاااااااا
اااااااااام م اااااااااا م اااااااااا
اااااااااا اااااااااا
ااااااا ااااااا ي ااااااا ااااااا
ااااااا م
ف اااااااااااااااا
ف اااااااااااااااا أ ناااااااااااااااا
اااااااا
فماااااااا اااااااان اااااااا ن مناااااااا

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

اااااااا اااااااا ف اااااااا
اااااااا
فاااااااا
اااااااا اااااااا اااااااا م م اااااااا
فاااااااا ن
ف ر اااااا
اااااا
اااااا
اااااا اااااا

أي تلقاه تلك العبادة وإن شئت قلت هلل منه عبادة تلقاه فإنك ما أخذهتا إال به فمنه
ختلصها له وأنت حمل الظهور فالصورة لك والعني هويته كما قررنا يف غري موضع أن الصور
املعرب عنها بالعامل إحكام أعيان املمكنات يف وجود احلق وهلذا يقال إن العامل ما استفاد
الوجود إال من احلق وهو احلدوث وهذا القدر كاف يف ختليص العبادة هلل فيكون احلق العابد
من وجه املعبود من وجه بنسبتني خمتلفتني ﴿ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة حال قطب كان منزله قوله تعاىل ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ
[العلق]14:
اااااااااااا ناااااااااااا شاااااااااااا
نااااااااااا
اااااااا ن اااااااا ن اااااااا اااااااا شاااااااا
ااااااااااااا مااااااااااااا ااااااااااااا
ف م نااااااااااااا
اااااااااااااااا
اااااااااااااااا
مر اااااااااااااااا
اااااااا
ن اااااااا اااااااا
اااااااا ماااااااا
ااااااااا
ااااااااا شااااااااا ف ااااااااا
ااااااااا

منااااااااااااااا
ااااااااااااااا ااااااااااااااا
أ ااااااااااااااا
نااااااااااااا
ااااااااااااا فااااااااااااا
ف منااااااااااااا
نااااااااا ي
مااااااااا أ اااااااااف شااااااااا
ااااااااا منااااااااا
ااااااااا
ااااااااا ااااااااا
ااااااام ماااااا اااااا فااااااا م
ف اااااا اااااا
ماااااااااا م فاااااااااا ن
اااااااااا ماااااااااا

قال رسول اهلل " :استحيوا من اهلل حق احلياء" ،ما قال اهلل تعاىل
ﱊﱠ[العلق ،]14:وعرف بذلك عباده الختالف أهل النظر يف ذلك بني الطريقني بني أنه يرانا
وبني أنا نراه فاملؤمن على كل حال يعلم أن اهلل يراه من هذا التعريف فما عرفهم إال ليلزموا
احلياء منه تعاىل يف تعدى حدوده فمن كان ذكره هذا الذكر فإن اهلل يتجلى له يف هذه الدار
جتليه جلبل موسى  ولكن ال جيعله دكا وسبب ذلك الدأب على هذا الذكر فإنه يورث
العبد قوة وتلك القوة من كون الذاكر ال يزال يذكر اهلل واهلل جليس من يذكره وإن مل يشعر
به فأول ما يفتح اهلل لكل ذاكر يف نفسه معرفة من يذكر اهلل به فال يرى الذاكر منه اهلل إال
هلوية احلق مث يف مسعه ذكره كذلك يشهد أنه ال يسمع ذكر اهلل منه إال اهلل فإذا رأى نفسه
حقا كله حينئذ يقع له التجلي الذي وقع جلبل موسى وملوسى فال يندك وال يصعق وإن فىن
فإمنا يفنيه مجال ذلك املشهود فإن اهلل مجيل وحيب اجلمال فالبد أن يكسو اهلل باطن هذا العبد
من اجلمال حبيث إنه ال يتجلى له إال حبا ملا ظهر فيه من اجلمال اخلاص املقيد به الذي ال
ميكن أن يظهر ذلك اجلمال إال يف هذا احملل اخلاص فإنه لكل حمل مجال خيصه ال يكون لغريه
وال ينظر اهلل إىل العامل إال بعد أن جيمله ويسويه حىت يكون قبوله ملا يرد به عليه يف جتليه على
قدر مجال استعداده فيكسوه ذلك التجلي مجاال إىل مجال فال يزال يف مجال جديد يف كل
جنل كما ال يزال يف خلق جديد يف نفسه فله التحول دائما يف باطنه وظاهره ملن كشف اهلل
عن بصريته غطاء عماه.
ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

واعلم أن احلدود املوضوعة يف العامل أعين احلدود املشروعة اليت أمرنا احلق أن ال
نتعداها مث شرع لنا حدودا تقام علينا إذا تعديناها كل ذلك لنعرف أن األمر حد كله فينا
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وفيه دنيا وآخرة ألن باحلدود يقع التمييز وبالتمييز يكون العلم فلو ال الفارق ملا متيزت عني
من عني وال كان مث علم بشيء أصال وقد متيز لنا وبنا وعنا كما متيزنا له وبه وعنه فعرفنا من
حنن ومن هو فإن غلبنا حال يقول ذلك احلال بلسانه:
أنااااااااا مااااااااا أ ااااااااا

أنااااااااا

مااااااااا أ ااااااااا

فيكفيه من قوة أثر احلدود إن فرق بني أنا وبني من أهوى ولو أنه يهوى نفسه فحاله
كونه يهوى وهو الفاعل ما هو عني حاله يهوى وهو املفعول فبينت احلدود األحوال كما
بينت األعيان وهذا علم ما تصل إليه العبارة يف أحدية العني ومل يقدر على أن يوحد احلال
وال ذلك مبمكن أصال ويف باب العلم باهلل أوصل ما يكون األمر وأعظم يف األحدية أن يكون
وجود العامل عني وجود احلق ال غريه ومعلوم اختالف صور العامل واختالف األمساء اإلهلية
وال معىن لالختالف الواضح إال العلم بأنه لوال احلدود ملا كان التمييز وإن كان الوجود عينا
واحدة وهو الوجود احلق فاملوجودات واملعقوالت خمتلفة ولقد لعن اهلل على لسان رسول اهلل
 من غري منار األرض وهو احلدود ألن التشابه إذا غمض جدا أوقع احلرية وخفي احلد فيه
فإن شخصيات النوع الواحد األخري متماثلة باحلد متميزة بالشخص فالبد من فارق يف
املتماثل باحلد ويكفيك إن جعلته مثله ال عينه:
ف ااااا

ااااا ف مااااا فااااا

ااااا

ااااا أ م ااااا
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ااااا

ااااا فااااا

ن ااااا

يف معرفة حال قطب كان

منزله ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱉ ﱠ [البقرة]257:
ﱊ
ﱈ
اااااااااااا
ف ر اااااااااااان اااااااااااا م
اااااااااا شاااااااااا
م ناااااااااا ف اااااااااا
مااااااا شااااااا ن ف ااااااا ااااااا فااااااا
ااااااا أ مااااااا ف ااااااا فااااااا ااااااا
اااااااا اااااااا
اااااااا اااااااا
اااااااا
اااااااام
اااااااا
شاااااااا
فشاااااااا
اااااا
اااااا
ناااااا
فاااااا
ف اااااا
مااااااااا
فااااااااا
نااااااااا ااااااااا
اااااااا مماااااااا
ماااااااا ماااااااا اااااااا ن
ناااااااا فاااااااا اااااااا ي اااااااا آ اااااااا
اااااااااا فاااااااااا اااااااااا
اااااااااا
اااااا أ اااااا
فاااااا نشاااااا ل راااااا
اااااااااا
ف ماااااااااا مناااااااااا ر ف اااااااااا
ااااااااااا مااااااااااا
ااااااااااا
نااااااااااا

مااااااا
ااااااا نااااااا فااااااا
ااااااا
ااااااا ي
فر ااااااا من ااااااا أ ااااااا نااااااا
أ اااااااا م اااااااا ي اااااااا ي أ اااااااا اااااااا
ن ااااااا ااااااا ف ااااااا
أ ااااااا فااااااا
ماااااااااا اااااااااا ي
ف اااااااااامم إل ماااااااااا
ااااااا
ااااااام ر ااااااا
ااااااا
ااااااا
ااااااااااااااا
أن
ن ااااااااااااااا أشااااااااااااااا
نااااااا فااااااا أ ااااااا ن
ااااااا
ااااااا
اااااااااااا اااااااااااا
فاااااااااااا أ اااااااااااا
م ااااااااااااااا
ااااااااااااااا
ر فااااااااااااااا
اااااا
ناااااا ن اااااا
فاااااا
ف اااااا
ااااااااا
مااااااااا
مااااااااا أ ااااااااا مااااااااا
م ااااااااا مااااااااا ر ااااااااا
أمااااااااا م ااااااااا
ف ناااااااا م اااااااا فاااااااا ماااااااا ر ف اااااااا

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

ف نااااااااااااااااااااااا منااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااا
مااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااا
فااااااااااااااااااااا
أنااااااااااااااااااااا مااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااا ف ااااااااااااااااااااا ي
ف نااااااااااااااااااااا

ما يف قوله مايل هو مبعىن الذي فاعلم يا ويل أن ظلمة اإلمكان أشد الظلمات فإهنا
عني اجلهل احملض فإذا توىل اهلل عبده أخرجه من ظلمة هذا اجلهل الذي هو اإلمكان وليس
إال نظره لنفسه معرى عن نظره للذي تواله فيخرجه هبذا التويل من ظلمة إمكانه إىل نور
وجوب وجوده به وهو املنعوت بالواجب فأخرجه منه لنفسه وفرق بني الوجوب الذي
حكمه هلل وبني حكم الوجوب الذي لنا بالتقيد به فوجوبه تعاىل لنفسه ووجوبنا به:
اااااااااااااااااااا
ف ناااااااااااااااااااا فاااااااااااااااااااا
اااااااااااااااا
ماااااااااااااااا ناااااااااااااااا ماااااااااااااااا
اااااااااااااااا
ماااااااااااااااا ناااااااااااااااا ماااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااان
ر
ااااااااااااااااااااااااا
أناااااااااااااااااااااااا منااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااف
فااااااااااااااااااااااا
م اااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا أ اااااااااااااااااااا
فااااااااااااااااااااا م اااااااااااااااااااااف شااااااااااااااااااااا
ااااااااااااا ي
مااااااااااااا مشااااااااااااا ااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااا
منااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااا
فااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااا
أ اااااااااااااااااااااااااااااااااام
اااااااااااااااااااااا
نااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا

اااااااااااااااااا ف
ف شاااااااااااااااااا ن فاااااااااااااااااا
ناااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااا
ناااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
فن اااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
اااااااااااااا
ف اااااااااااااا اااااااااااااا أشاااااااااااااا
مشاااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااا أماااااااااااااااااااا ي
ف ناااااااااااااااااااااااا أ ماااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااااا
منااااااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااا
اااااااااااااااا
اااااااااااااااا اااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااا أن ااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااا ي
ااااااااااااااااااااا
أ ااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااا
ف نااااااااااااااااا مااااااااااااااااا أ ااااااااااااااااا ااااااااااااااااا
نااااااااااااااااااااا شااااااااااااااااااااا ر
ف نااااااااااااااااااااا

فوالية العبد ربه ووالية الرب عبده يف قوله ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ [حممد ،]7:وبني
الواليتني فرق دقيق فجعل تعاىل نصره جزاء وجعل مرتبة اإلنشاء إليك كما قدمك يف العلم
بك على ال علم به وذلك لتعلم من أين علمك فتعلم علمه بك كيف كان ألنه قال ﱡﭐﱐ
ﱑ ﱒ ﱠ [حممد ،]31:وقد ذكرنا يف كتاب املشاهد القدسية أنه قال يل أنت األصل وأنا
الفرع على وجوه منها علمه بنا منا ال منه فانظر فإن هنا سرا غامضا جدا وهو عند أكثر
النظار منه ال منا أوقعهم يف ذلك حدوثنا والكشف يعطي ما ذكرناه وهو احلق الذي ال
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يسعنا جهله وملا سألين عن هذه اللفظة مفيت احلجاز أبو عبد اهلل حممد بن أيب الصيف اليمين
نزيل مكة ذكرت له أن علمنا به فرع عن علمنا بنا إذ حنن عني الدليل يقول رسول اهلل :
"من عرف نفسه عرف ربه" ،كما إن وجودنا فرع عنه ووجوده أصل فهو أصل يف وجودنا
فرع يف علمنا به وهو من مدلول هذه اللفظة فسر بذلك وابتهج رمحه اهلل وهذا الوجه اآلخر
من مدلوهلا أيضا وهو أعلى ولكن ما ذكرناه له رمحه اهلل يف ذلك اجمللس ألنه ما حيتمله وال
يقدر أن ينكره وما مث ذلك االميان القوي عنده وال العلم وال النظر السليم فكان حيار فأبرزنا
له من الوجوه ما يالئم مزاج عقله وهو صحيح فإنه ما مث وجه إال وهو صحيح يف احلق
وليس الفضل إال العثور على ذلك فاهلل ويل املؤمن واملؤمن ويل اهلل.
سئل رسول اهلل  فقيل له من أولياء اهلل فقال " :الذين إذا رأوا ذكر اهلل فذكر
وعلم وشهد برؤيتنا إياهم" ،فجعلهم أولياء اهلل كما جاء عن اهلل أنه ﱡﭐ ﱂ ﱃ
ﱄﱠ[البقرة ،]257:فاملؤمن من أعطى األمان يف احلق أن منه يضيف إليه ما ال يستحق
جالله أن يوصف به مما ذكر تعاىل أن ذلك ليس له بصفة كالذلة واالفتقار وهذه أرفع
الدرجات أن نصف العبد بأنه مؤمن فإن املؤمن أيضا من يعطي األمان نفوس العامل بإيصال
حقوقهم إليهم فهم يف أمان منه من تعديه فيها ومىت مل يكن كذا فليس مبؤمن فالوالية
مشتركة بني اهلل وبني املؤمنني ﴿ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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ﳑ ﱠ [سبأ]39:
ﳒ
يف معرفة حال قطب كان منزله ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ
فاااااا اااااا ماااااا ر اااااا
فااااا اااااا اااااا
ااااااا ف ااااااا ف ف ن ااااااا
ااااااا ف ااااااا
اااااا
اااااا ماااااا ناااااا
اااااام
ااااا م ااااا
ااااا ف ااااا
فااااا
ااااااا
ااااااا
ااااااا ف ااااااا
ن اااااااااا
اااااااااا ق اااااااااا
فاااااااااا
ااا آ فااا ااا ل ااا
مااا ااا فااا
اااا ماااا اااا اااا فاااا اااا ل اااا
اااا ن اااا اااا ماااا اااا ماااا اااا
ااا ااا
ااا آ فااا ن
مااا ااا فااا
ااااا ق
ااااا مااااا
ااااا
ااااا
ف ااااا

اااااا ل ن اااااا
نماااااا ن اااااا ق ماااااا
اااااا ااااا ق ماااااا ااااا ف اااااا
ف ااااا
ااااااا
ااااااا ااااااا ااااااا
م
فمااااااا
ن اااااااااا فاااااااااا مر اااااااااا
أن اااااااااا
ااااااااا
ن ااااااااا ااااااااا ف
ااااااااا
اااااااااا
ن اااااااااا اااااااااا ف
اااااااااا
شاااااااااا فاااااااااا م أماااااااااا
اااااااااا
ااااااا
ااااااا م فااااااا ااااااا
ااااااا
اااا
فاااا اااا ل ناااا ف اااا اااا
نااااا م منااااا
ااااا ااااا ف
ااااا
ناااااااااااا
اااااااااااا
فماااااااااااا اااااااااااا

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

ااااااااا
اااااااا

ااااااااا
مااااااااا أر ااااااااا ااااااااا ر ااااااااا
اااااااااا ر اااااااااا
شاااااااااا اااااااااا ي

ااااااااا ي
ااااااااا ااااااااا
ااااااا ي ماااااااا ف ااااااا ااااااااف

واعلم أنه ال يقبل االنفاق إال احملدث فإن االنفاق إهالك وال يهلـك إال احملـدث
وﭐﱡﭐﲆﲇﲈﲉﲊﱠ[القصص ،]88 :أهلك شيئا فقد فقده وإذا فقده مل جيـده وإذا مل
جيده وجد اهلل عنده فهو خيلفه فكما عاد إىل الضمري على الشيء من خيلفه وال خيلف إال مثله
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ال عينه فليس هو هو وإذا مل يكن هو هو والبد من اخللف فيخلفه اهلل وجوده وهو قولـه:
ﱡﭐﱳﱴﱵﱠ [النور ]39:فحيث تفين األسباب هناك يوجد اهلل ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆ
ﱇﱈﱉﱊﱠ[االسراء ،]67:ومعىن ضل منكم وتلف فلم جتدوه وما وجدمت عند فقده إال
اهلل يقول رسول اهلل  يف دعائه ربه يف سفره" :أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل"،
فما جعله خليفة يف أهله إال عند فقدهم إياه فينوب اهلل عن كل شيء أي يقوم فيهم مقـام
ذلك الشيء هبويته وهلذا قال ﱡﭐﳐﳑﱠ [سبأ ]39:فأي سبب يكون للمنفق بعد اإلنفاق
يسد مسد ما أنفقه من أمر ظاهر أو باطن حىت اليقني أو االستغناء عن األمر الذي كان يصل
إليه بذلك الذي أنفقه يف عني حتصيله لذلك الشيء فهو جمعول من هوية احلق أو هوية احلق
واهلو عند الطائفة أمت األذكار وأرفعها وأعظمها وهو ذكر خواص اخلواص وليس بعده ذكر
أمت منه فيكون ما يعطيه اهلو يف إعطائه أعظم من إعطاء اسم من األمساء اإلهلية حىت من االسم
اهلل فإن االسم اهلل داللة على الرتبة واهلوية داللة على العني ال تدل على أمر آخر غري الذات
وهلذا يرجع إليها حملول لفظة اهلل فإنك تزيل األلف والالمني على الطريقة املعروفة عند أهل
اهلل فيبقى هو فإن جعلته سببا لتعلق اخللق به مكنت الضمة فقلت هو فجئت بواو العلة وفيها
رائحة الغناء عن العاملني والعلة ما هلا هذا املقام من أجل طلبها املعلول كما يطلبها املعلـول
فحركت بالفتح ختفيفا من ثقل العلية فقيل هو فدل على عني غائبه عن أن حيصرها علـم
خملوق فال يزال غيبا عند كل من يزعم أنه عامل به حىت عن األمساء اإلهلية فشغلها مبا وضعها
له من املعاين فجعل الرزاق مهته متعلقة بالرزق واملقيت بالتقويت والعامل بالعلم واحلي باحلياة
وكل اسم مبا وضع له وما دل عليه من احلكم فاألمساء موضوعة وضعتها املمكنات يف حال
ثبوهتا وعدمها فاألمساء أحكامها واهلوية تقوم للممكنات هبذه األحكام فإليه وهو اهلو ﱡﭐﲅ
ﲆﲇﱠ[هود ]123:وإىل اهلو من ﱡﭐﱪﱫﱬﱭﱮﱠ[الشورى ،]53:ترجع األمور كلها
وما ذكر إال اهلو بالتصريح أو اهلل ما ذكر امسـا غـريه فـافهم ﴿ﲀ ﲁﲂﲃﲄ
ﲅ﴾ .
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يف معرفة حال قطب كان

منزله ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭ ﱮ ﱠ [األعراف]146:
اااااااا اااااااا ناااااااا ااااااااف اااااااا
شااااااااا
ااااااااا أ ااااااااا مشااااااااا
ااااااااا
مااااااااا ااااااااا ن ااااااااا أ ااااااااا

ااااااااا
ااااااااا ااااااااا
ااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا فرااااااااااا
ف مااااااااااا أ
اااااااااااا ف اااااااااااا ن اااااااااااا
من اااااااااااا

فاعلم أيدنا اهلل وإياك أن الكربياء ليس إال هلل فمن تكرب من اخللق بغري احلق فما هو
كبري يف نفس األمر وإمنا هي دعوى حال ال وجود له يف عني املدعي فإن كان له وجود
وتكون الدعوى صحيحة فليس املدعي عند ذلك إال احلق واحلق له الكربياء وما مسي احملل
متكربا إال لكون الدعوى ما ظهرت إال يف حمل ما له الكربياء وادعاؤه حبق فكان لسان
املدعي عني احلق كما جاء" :كان اهلل مسعه وبصره".
واعلم أن اهلل ما صرف أحدا عن اآليات إال وقد صرفه عن العلم باألمر على ما هو
عليه األمر والشأن واآليات اليت صرف هذا العبد عنها هي عني اآليات اليت أراها ملن أراها
ﱡﭐﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﱠ[فصلت ،]53:الذي يتكرب به من تكرب فمن
تكرب يف األرض دون السماء بغري احلق فهو أجهل اجلاهلني ألنه وضع الكربياء يف غري موضعه
إذ من شرطه أمران الواحد احلق الذي يقبله املخلوق والثاين العلو فمن تكرب يف األرض باحلق
فاحلق له العلو بالذات والسمو مل يصرف اهلل عنه اآليات فرييه إياها تشريفا هلذا احملل فإذا
رآها تبني له عني احلق فإنه ما رآها إال باحلق ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱠ[االسراء،]105:
وﱡﭐ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱠ[الدخان ،]39:وأمرنا أن نعطي كل ذي حق حقه وما مث إال ذو حق
وحقه إمنا هو احلافظ له.
وهنا نكتة خفية فإن اهلل له على عباده حق يطلبه منهم وقد ورد يف الصحيح أن حق
اهلل أحق بالقضاء من حق املخلوق ألن نسبة احلق إىل اهلل أمت وأصح من نسبة احلق إىل
املخلوق ألن نسبة احلق باحلق ذاتية ما هي باجلعل ونسبة احلق إىل املخلوق باجلعل ولكنه
جعل ال يصح انفكاكه عنه فالسعيد من عرف احلقوق وأهلها فأداها والشقي من مل يعرف
احلقوق وال عرف أهلها والذي بني السعيد والشقي من عرف احلقوق وأهلها وظلمهم
وظلمها فهذه الطائفة هم يف ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ[البقرة ،]17:والطرف اآلخر هم الصم البكم
العمي الذين ﱡﭐﱗﱘﱠ عندما يبصرون ﱡﭐﲁﲂﱠ عندما يسمعون وال يصيبون عندما
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يتكلمون فأولئك الذين ﱡﭐﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱠ فإهنم ظلموا احلقوق وأهلها فإن هلم
قلوبا يعقلون ويفقهون هبا وإن هلم أعينا يبصرون هبا وإن هلم آذانا يسمعون هبا فأنزلوا
نفوسهم منزلة األنعام بل أضل سبيال ألن األنعام ما جعل اهلل هلم هذه القوي اليت توجب
لصاحب البصر أن يعترب ولصاحب األذن أن يعي ما يسمع ولصاحب القلب أن يعقل فهم
الذين ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ فيعطيهم التفكر مما مسعوا وأبصروا وتقليب
األحوال عليهم أن يقولوا ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ[ال عمران ،]191:فسبحوه إن
جعلوه منزها عن إجياب العلة عليه يف خلقه ألنه إذن خلقها حلكمة فكان تلك احلكمة
أوجبت اخللق عليه وما مث موجب عليه إال ما يوجبه بنفسه على نفسه خللقه امتنانا منه
لصدق وعده ال غري ومتم التعريف بقوله ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ[ال عمران ،]191:وليست إال
الطبيعة يف هذه الدار فإهنا حمل االنفعال فيها ألهنا للحق مبنزلة األنثى للذكر ففيها يظهر
التكوين أعين تكوين كل ما سوى اهلل وهي أمر معقول.
فلما رأى من رأى قوة سلطاهنا وما علم إن قوة سلطاهنا إمنا هو يف قبوهلا ملا يكونه
احلق فيها فنسبوا التكوين هلا وأضافوه إليها ونسوا احلق هبا ﱡﭐ ﱦ ﱧﱠ [احلشر ]19:إذ
صرفهم عن آيات نفوسهم وهو قوله ﱡﭐﱦﱧﱨﱩﱠ[األعراف ،]146:ووصفهم احلق
فانقسم اخللق إىل قسمني قسم إىل احلق الصرف وقسم إىل الطبيعة الصرف وظهر بينهما
برزخ ظهر فيه عامل ما هو وال واحد من هذين القسمني فرأى ما يستحقه احلق فأعطاه حقه
ولو مل يعطه فهو له ورأى ما تستحقه الطبيعة فأعطاها حقها ولو مل يعطها فهو هلا فإن
الطبيعة ليست مبجعولة بل هي لذاهتا يف العقل ال يف العني كما هو احلق لذاته يف العقل والعني
فإن اجتمع احلق والطبيعة يف العقل فقد افترق احلق من العقل ومتيز يف العني فإن احلق له
الوجود العيين والعقلي والطبيعة هلا الوجود العقلي ما هلا وجود عيين وذلك ليكون احلكم يف
اخللق بني الوجود والعدم فيقبل العدم من حيث الطبيعة ويقبل الوجود من جانب احلق فلهذا
يتصف كل ما سوى اهلل بقبول العدم والوجود فكان احلكم فيه للعدم كما كان فيه احلكم
للوجود ولو مل يكن األمر على ما ذكرناه الستحال على املخلوق قبول العدم يف وجوده أو
قبول الوجود يف عدمه فهكذا ينبغي أن تعرف احلقائق وال سبيل إليها إال بعدم الصرف عن
اآليات والنظر إىل ما حرم اهلل من تكرب ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ[األعراف ]146:وهذا من العلم
الذي انتجه هذا الذكر لصاحبه وأمثاله ﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ﴾[األحزاب،]4:
فللطبيعة القبول وللحق الوهب والتأثري فهي األم العالية الكربى للعامل الذي ال يرى العامل إال
آثارها ال عينها كما أنه ال يرى أيضا من احلق إال آثاره ال عينه فإن األبصار ال تدركه
والرؤية ليست إال هبا فهو اجملهول الذي ال يعلم سواه وهو املعلوم للذي ال ميكن ألحد اجلهل
به وإن مل يعلم ما هو:
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ااااااااااا ر ااااااااااا
نااااااااااا فااااااااااا
ااااااااااا ااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا
فاااااااااااااا
ف اااااااااااااا ر اااااااااااااا اااااااااااااا

ااااااااااااااا
ااااااااااااااا
ااااااااااااااا
ف ااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا ف اااااااااااااااااااا
ن ناااااااااااااااا
ر اااااااااااااااا اااااااااااااااا ف
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[االنفال ،]29:ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﱠ [البقرة]282:
ماااااااااا اااااااااا ماااااااااا أماااااااااا ف اااااااااا
اااااااااا اااااااااا
اااااااااا
ناااااااااا
ااااااااااا شااااااااااا
ااااااااااا فااااااااااا
ااااااااا ف ااااااااا
ااااااااا ااااااااا شااااااااار
ااااااااااا ف ااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااااا
ف ااااااااااااا ااااااااااااا ااااااااااااا
ااااااااااااا ف ااااااااااااا ااااااااااااا ن ااااااااااااا
ر اااااااا
اااااااا فاااااااا اااااااا
اااااااا
ااااااااااااااااااا
ف مااااااااااااااااااا ر ااااااااااااااااااا

ااااااااااااا ااااااااااااا
مااااااااااااا ااااااااااااا
ااااااااااااا
منااااااااااااا ااااااااااااا
فااااااااااااا
اااااااااااا
اااااااااااا فاااااااااااا شاااااااااااا
اااااااااا اااااااااا
اااااااااا فاااااااااا اااااااااا
ااااااااااااا
ااااااااااااا
ااااااااااااا
ف ااااااااااااا
ن ااااااااااااااااااااام ااااااااااااااااااااا أ ن ااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا فااااااااااااااااااا من ااااااااااااااااااا
ف نشااااااااااااااااااااا م ااااااااااااااااااااا نشااااااااااااااااااااا ل
ااااااااااااااااا
رااااااااااااااااا أ أ ااااااااااااااااا

اعلم أيدنا اهلل وإياك بروح القدس أن املتقي مبجرد تقواه قد حصل يف الفرقان إذ لو مل
يفرق ما اتقى:
فاااااا م
ااااااااا
اااااااا
مشااااااااا
اااااااا ف

مااااااا م
فااااااا م مااااااا ااااااا م مااااااا
ااااااااا فااااااااا ااااااااا م ااااااااا
ف ااااااااا
اااااا فاااااا اااااا م اااااا ف اااااا
اااااااااا ي اااااااااا
اااااااااا
مناااااااااا
فمااااااااااااا ن ااااااااااااا نااااااااااااا شااااااااااااا

ماااااا اااااا م اااااا ف م اااااا
فااااااااا ااااااااا مااااااااا
ااااااااا
اااااااا اااااااا ن اااااااا شاااااااا
ااااااااا ي أ ااااااااا
ااااااااا
اااااااا اااااااا ي اااااااا اااااااا ف اااااااا

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

فاااااا

اااااا

اااااا ماااااا

اااااا

أ اااااااااا

ف اااااا

اااااااااا

شاااااااااا

اااااااااا

وهذا الفرقان الذي أنتجه التقوى ال يكون إال بتعليم اهلل ليس للنظر الفكري فيه طريق
غريه فإن أعطاه اهلل اإلصابة يف النظر الفكري فما هو هذا العلم اخلاص فإن الطريق متيز العلوم
املشتبهة بالصورة املختلفة بالذوق ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝﱠ فاعلم ذلك ﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ ﴾.
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ﲜ ﱠ [الطالق]3:
ﲝ
يف معرفة حال قطب كان منزله ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
ااااااااااااا
ااااااااااااا ااااااااااااا
فاااااااااااا
مااااااااااااااا ااااااااااااااا
ااااااااااااااا
ااااااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا مااااااااااا ااااااااااا

اااااااااااااا
اااااااااااااا
اااااااااااااا
ماااااااااااااا
ااااااااااااا فااااااااااااا ااااااااااااا أ ااااااااااااا
اااااااااا ي اااااااااا اااااااااا
اااااااااا
فاااااااااا

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

نااااااااااااا
ااااااااااااا ااااااااااااا
ف ااااااااااااا
ااااااااا ل
ااااااااا ف ااااااااا
ااااااااا
ف نماااااااا
اااااااا اااااااا
اااااااا ماااااااا
نناااااااااا
ناااااااااا
شاااااااااا فاااااااااا ق
اااااااااااا م اااااااااااا
اااااااااااا
اااااااااااا
ااااااااااااااا
ااااااااااااااام
شااااااااااااااا

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

ااااااا ااااااا ن ااااااا
ااااااا
ااااااا
اااااااااااا
ماااااااااااا
ااااااااااا ر اااااااااااا
ااااااااااااا ف ااااااااااااا ااااااااااااا ن ااااااااااااا
ااااااااا ااااااااا أ ااااااااا
ااااااااا ااااااااا
اااااااااا ماااااااااا شم اااااااااا
فاااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا فااااااااااا
أشااااااااااا

ماااااااااااااااااا
فاااااااااااااااااا
ف اااااااااااااااااا أ
ناااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا من ااااااااااااااااااااااف
اااااااااا اااااااااا
اااااااااا ماااااااااا
اااااااااا
فمااااااااا رااااااااا ااااااااا ااااااااا ااااااااا أ ااااااااا
ااااااااااااااااااااا
فااااااااااااااااااااا
فااااااااااااااااااااا
نااااااااااااا
ااااااااااااا ف فااااااااااااا
ف شااااااااااااا

واعلم أنه لوال االبتالء لقال من شاء ما شاء فأصل االبتالء وسببه الدعوى ومن
االبتالء ما يكون يف غاية اخلفاء مثل قوله تعاىل ﱡﭐ ﲾ ﲿﳀﳁﱠ[البقرة ،]175:ومنه ما
يكون يف غاية اجلالء مثل قوله ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗﱠ[حممد ]31:وال يعرف مثل هذا إال من يعرف اجللي واخلفي وملاذا يرجع وهل مث
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خفي لنفسه أو هو خفي بالنسبة فإنا نعلم ﱡﭐﱬﱭ ﱮﱯﱰ ﱱﱲﱳ ﱠ وهو املعلوم وكل
ما يف الطبيعة من األسرار فإن صورها أرض األرواح ﱡﭐﱴﱵﱶﱠ وهو املعلوم وكل ما يف
األرواح اليت بني الطبيعة والعماء وهي اليت تشرق هذه األرض بأنوارها فاعلم ذلك ﴿ﲀ
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﴾.
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يف معرفة حال قطب كان منزله

ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯﱰ

ﱱﱲ ﱳﱴﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺ ﱻ

ﲆ ﱠ[التوبة ،]24:ﱡﭐ ﳒ ﳓ ﳔﳕ ﱠ
ﲇ
ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄﲅ
اااااااا
اااااااا اااااااا ي اااااااا
اااااااا
ااااااا ف ااااااا مااااااا ف ااااااا
ااااااا ااااااا
ااااااا ي م ن ااااااا
شااااااا
ااااااا
ااااااا ف ن ااااااا م نااااااا مااااااا م ن ااااااا
ف اااااا
اااااا ف اااااا ي اااااا فاااااا ن
اااااا
اااااا
اااااا ف شاااااا ماااااا
ااااااااااا
مااااااااااا
ااااااااااا ف ااااااااااا
ااااا
أ ااااا مااااا ااااا ف ااااا ي فااااا
ن ااااااااااا
ااااااااااا أ مااااااااااا
فمااااااااااا

ااااااا
ااااااا ف ااااااا ااااااا ي شااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا ف ااااااااااا
شاااااا مر اااااا
فاااااا
اااااا اااااا
ااااااا فااااااا شااااااا فااااااا ااااااا م ااااااا
اااااااا اااااااا
اااااااا
اااااااا فاااااااا
اااااااا
ااااااا ااااااا
ااااااا فااااااا شااااااا
ااااااا
ااااا
ااااا
ااااا ااااا ي فااااا م ااااا
اااااااااااا
اااااااااااا اااااااااااا
اااااااااااا
اااااا م فاااااا
ماااااا اااااا ر اااااا ماااااا

اعلم أيدنا اهلل وإياك بروح منه أن اخلري يف هذا املنظوم يريد به احلكمة وهو اخلري
الكثري والعلم ما يدركه من التركيب واملعرفة ما يدركه يف املفردات هذه آية جاءت إلينا يوم
مجعة بعد الصالة يف املقابر بإشبيلية سنة ست ومثانني ومخسمائة فبقيت فيها سكران مايل
تالوة يف صالة وال يقظة وال نوم إال هبا ثالث سنني متوالية أجد هلا حالوة ولذة ال يقدر
قدرها وهي من األذكار املفرقة بني اهلل وبني اخللق تفريق متييز فهو تفريق يف مجع وفرقان يف
قرآن فيجمع هبذا الذكر بني القرآن والفرقان فكل من له عليك والدة من أي نوع ويف أي
صورة كان من ظاهر وباطن واسم إهلي وكياين فهو أبوك وكل من لك عليه والدة من أي
نوع كان ويف أي صورة كان من ظاهر وباطن واسم إهلي وكياين فهو ابنك فقد يكون ابنك
يف هذا الذكر عني أبيك فيكون له عليك والدة ولك عليه والدة وهو املقام الذي أشار إليه
احلالج بقوله:
ااااااااااااااااااااااا

ماااااااااااااااااااااااااااااا

أمااااااااااااااااااااااا أ ااااااااااااااااااااااا
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اااااااااااااااااااااااااااااا

وكل ما قابلك من األمثال وداخلك من األشباه ومازجك أو قارب من األنداد وكان
عديال لك يف الوراثة حبيث لو وزنتما يف العلم املوروث من الكتاب ما رجح عليك وزنا وال
رجحت عليه فهو أخوك ولكن من االسم الظاهر فأبوكما واحد ظاهرا ال غري وليس لالسم
الباطن هنا حكم فإن الباطن مينع أن تكونا أخوين ألب واحد وأم واحدة فإن املزاج الواحد
ال جيمع اثنني يف الكون والتجلي ال يكون عنه اثنان فإن األمر أوسع من ذلك فكل واحد له
واحد من أم وأب فالطبيعة ال تلد توأمني والوالد ال يلقي يف كل نكاح ماءين كما ال يكون
يف العامل لواحد يف زمن واحد شأنان وكل من ثناك وجوده وانفعل لك فيما تريده وكنت
فيه خالقا وإليه إذا غاب عنك مشتاقا ومجعتكما الرمحة الواحدة واملودة الثابتة وسكنت إليك
وسكن إليك وأعطاك من نفسه التحكم فيه وظهر فيه اقتدارك فهو زوجك حتبه طبعا وتتحد
به ويكون ملكا لك شرعا وكل ما تعتضد به يف أمورك من األمساء اإلهلية والتجلي والكون
من أرواح قدسية وعقول قدسية تؤيدك يف الشدائد وتأتيك بالتحف والزوائد فهو عشريتك
وكل من متيل إليه فيميل إليك مليلك وحيضره ديوان نيلك ويقف عند فعلك فيه وقولك
ويتحكم فيه سلطان طولك وتصل يف اقتنائه هنارك بليلك فذلك هو مالك الذي اقترفته من
األموال الظاهرة والباطنة واملعنوية واحملسوسة من ثابت كالعقار ومن غري ثابت كالعروض
والدرهم والدينار وكل منقول ال يقربه قرار فالثابت كاملقام وغري الثابت كاحلال وكله مال
ألنه مال وإليه املال بعد الرحلة عنه واالنفصال ولكن إذا آل إليه أمرك رأيته يف غري الصورة
اليت عليها فارقته وكل أمر تطلب اخلروج عنه ليكون ذلك اخلروج سببا لتحصيل ما يكون
عندك أنفس منه فتطلب به النفاق يف األسواق ويقوم لك فيه اجلمع بني التالق والفراق
والنكاح والطالق ظاهرا وباطنا فذلك التجارة اليت ختشى كسادها وختاف فسادها فاستبطنت
مهادها واستوطأت قتادها وأعددت هلا إعدادها وحصلت هلا إن كنت تاجر سفر زادها
لتنجيك من عذاب أليم وتوفيك الربح واحلق اجلسيم وكل من اختذته حمال وكنت به حملي
وجعلته حرما لك وحال فذلك مسكنك الذي ترضاه ومنزلك الذي تقصده وتتوخاه فقال
لك احلق فيما أنزله إليك ووفد به رسوله األمني عليك إذا مل تر وجه احلق يف كل ما ذكرته
وتعشقت به لعينه وتعرف أنه من عنده ما هو عينه وآثرته مع هذا احلجاب على ما دعاك
احلق إليه من الزهد فيه إذا فقدت فيه وجه احلق فتعلم إن اهلل ما أراد منك إال أن تعرفه فيما
أمرك بالزهد فيه والرغبة عنه وأحببته حب عني وصورة كون وكان أحب إليك من اهلل
اجلامع لل رغبة فيه والرغبة عنه فإنه املعطي املانع والضار النافع وأحب إليك من رسوله الوافد
عليك املعرف مبا هو حجاب عن املقصود وستر بني العابد واملعبود مع علمك مبا أعلمك أنه
ما خلقك إال لتعبده وتؤثره على ما تراه فيه وتقصده وأحب إليك من جهادك يف سبيل اهلل
الذي جيمع لك بني احلياتني فال تعرف للموت طعما وال للحصر حكما ﱡﭐ ﲂ ﱠ كلمة
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هتديد ووعيد ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﱠ[البقرة ]109:فتعرف عند ذلك خريه من شره وحلوه من
مره وتذوق شهده من صربه مث نصح يف اإلنزال على لسان اإلرسال بالفرار إىل اهلل من هذه
احلجب والتدبر ملا جاءت به من عند اهلل الصحف والكتب مع إرخاء الطنب لتخلو
باملقصورات يف اخليام وتفتض أبكارا مل يطمثهن إنس قبلك وال جان فتحصل من املعارف يف
تلك العوارف ما ال يصفه واصف وال يتمكن أن يقف عنده واقف لورود ما هو أعلى
وأنفس من كل حمل أقدس وإن كان الفكر والتجلي يف عدم اإلحاطة باملدرك هبما سيان ومها
من هذا الوجه مثالن فبينهما فرقان بني ال خفاء به إن صاحب الفكر حيكم عليه يف حمصوله
الدخل وتتمكن منه الشبه وتزلزله عما كان باألمس يعتمد عليه ويركن إليه والتجلي للعارف
ليس كذلك بل هو يف نعيم متجدد ويف شهود خللق جديد ما هو منه يف لبس وهو اجلامع يف
االل تذاذ بني اليوم واألمس فال يزال يف لذة موجودة لصورة إهليه مشهودة ال يعطيه الفناء عن
مجيع لذاته ألهنا من لذاته وجدت لوجوده فاجتمعا يف شهوده ﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ ﴾.
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يف معرفة حال قطب كان

هجريه ﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱠ

[األحزاب ،]37:وهذه آية عجيبة
اااااااااااااااااااا
أ أ اااااااااااااااااااا
ر اااااااااا
اااااااااا اااااااااا
اااااااااا ف
اااااااااا
ماااااااااا
اااااااااا اااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااان
ااااااااااا فااااااااااا

اااااااااااااا نناااااااااااااا
أ اااااااااااااا فاااااااااااااا
اااااااااااااا ماااااااااااااا
اااااااااااااا
ن اااااااااااااا
مااااااااا اااااااااا ف اااااااااا
ف ااااااااا اااااااااا
ااااااااااا ي
ااااااااااا راااااااااااش ر ااااااااااا

قال اهلل تبارك وتعاىل ﱡﭐﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂﲃﱠ[األحزاب ،]37:اعلم
أن الرجل الكامل واقف مع ما متسك عليه املروءة العرفية حىت يأيت أمر اهلل احلتم فإنه حبسب
ما يؤمر فإن كان عرضا نظر إىل قرائن األحوال فإن كانت قرينة احلال تعطيه حكم األمر
احلتم بادر إىل القبول مبادرته إىل األمر احلتم الذي ال يسعه خالفه وإن كانت قرينة احلال
حتريه بقي على األمر العريف الذي يشهد له مبكارم األخالق ولذلك قال ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﱠ[األحزاب ،]40:فهو واقف مع حكم اهلل وهكذا املؤمن
الكامل االميان ما هو مع الناس وإمنا هو مع ما حيكم اهلل به عليه على لسان رسوله  الذي
باإلميان به  ثبت االميان له فإن النيب  يقول يف حق من يؤمن باهلل ويؤمن يب ومبا جئت
به وما بعثه اهلل تعاىل إال ليتمم مكارم األخالق فأحواله كلها مكارم أخالق فهو مبني هلا
باحلال وهو أمت وأعدل وأمضى يف احلكم من القول فإن احلق:
ااااااااااااا
مااااااااااااا نااااااااااااا ن ااااااااااااا
ماااااااااااااااااا ت
اااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا
راااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا
فاااااااااااااااااا
ااااااااااااا
ااااااااااااا ف ااااااااااااا نااااااااااااا
ااااااااااا ت
مااااااااااا ااااااااااا شااااااااااا

اااااااااااااااا
اااااااااااااااا
اااااااااااااااا ناااااااااااااااا
ااااااااااااااااا
ف نااااااااااااااااا ااااااااااااااااا ااااااااااااااااا
ااااااااااا ااااااااااا
مااااااااااا ااااااااااا ف فااااااااااا
اااااااااااااا
اااااااااااااا
ن اااااااااااااا فاااااااااااااا
ناااااااااااااااا
اااااااااااااااا
اااااااااااااااا

فنسبة املؤمن الكامل والرسول إىل اخللق نسبة ليلة القدر إىل الليايل وما أراد بألف
شهر توقيتا بل أراد أهنا خري على اإلطالق من مجيع ليايل الزمان يف أي وجود كان:
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ف نااااااااا ر ااااااااا مااااااااا أ ااااااااا شااااااااا
منااااااااااااا نااااااااااااا ف ااااااااااااا
ااااااااااااا
ااااااااا ااااااااا ااااااااا ف ااااااااا اااااااااا ي
ااااااااااااااا ااااااااااااااا أمااااااااااااااا
نااااااااااااااا

اااااااااااااااا ف اااااااااااااااا اااااااااااااااا أماااااااااااااااا
ااااااااااا مااااااااااا ااااااااااا ااااااااااا
فااااااااااا
ن اااااااا ااااااااا
فاااااااا
ماااااااا اااااااا
ااااااااا ي
ااااااااا ااااااااا مااااااااا
فااااااااا

فكان مما نزل ﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱠ[األحزاب ،]37:وما جعله يف ذلك إال
قوله " :لو كنت أنا بدل يوسف ألجبت الداعي" ،يعين داعي امللك ملا دعاه إىل اخلروج
من السجن فلم خيرج يوسف حىت قال ﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ يعين العزيز الذي حبسه ﱡﭐ ﲥ ﲦ
ﲧ ﲨ ﱠ[يوسف ]50:ليثبت عنده براءته فال تصح له املنة عليه يف إخراجه من السجن
ﱡﭐﳍﳎ ﳏﳐﱠ[احلجرات ،]17:إذ لو بقي االحتمال لقدح يف عدالته وهو رسول من اهلل
فالبد من عدالته أن تثبت يف قلوهبم فلذلك كانت اخلشية حىت ال ترد دعوة احلق فابتلى اهلل
نبيه  بنكاح زوجة من تبناه وكان لو فعله عند العرب مما يقدح يف مقامه وهو رسول اهلل
فأبان اهلل هلم عن العلة يف ذلك وهو رفع احلرج عن املؤمنني يف مثل هذا الفعل مث فصل بينه
وبينهم بالرسالة واخلتم فكان من اهلل يف حق رسول اهلل  ما كان من يوسف حني مل جيب
الداعي فهذا من هدى األنبياء الذي قال فيه لرسوله  حني ذكر األنبياء  ﱡﭐ ﲻ ﲼ
ﲾ ﳀ ﳁﱠ [االنعام ،]90:فلو كان رسول اهلل  يف احلال الذي كان فيه يوسف
ﲽ ﲿ
 ما أجاب الداعي ولقال مثل ما قال يوسف فما قال لو كنت أنا ألجبت الداعي إال
تعظيما يف حق يوسف كما قال حنن أوىل بالشك من إبراهيم ومل يكن يف شك ال هو وال
إبراهيم من الشك الذي يزعمونه الذي نفاه رسول اهلل  فإنه لو شك إبراهيم لكان حممد
أوىل بالشك منه فإنه مأموران يهتدي هبداهم فالرسل واملؤمنون الكمل ما هم واقفون مع ما
يعطيهم نظرهم وإمنا يقفون مع ما يأتيهم من رهبم والذي يأتيهم من اهلل قد يكون كما قلنا
أمرا وعرضا فاألمر معمول به والبد ويف العرض التخيري كما قررنا وأما حاهلم يف معرفتهم
باهلل فكما قلنا يف قصيدة لنا:
م اااااا

اااااا

ر اااااا

ااااااااا أ ااااااااا

اااااا أ اااااا

ااااااااا

ااااااااا

وكما قلنا:
ااااا
ااااا مشااااا ي ااااا
مااااا فااااا ااااا
مااااا ااااا ااااا
اااااا
فماااااا اااااا اااااا فاااااا

فمااااااا
اااااا
نااااااااا

ااااا
ااااا
اااااا
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ااااااا
مااااااا ااااااا
ااااااا
اااااا ف ماااااا اااااا اااااا
اااااا
ااااااااا نااااااااا رااااااااا
ااااااااا

اااا

اااا

ن اااا اااا
اااااا اااااا م اااااا
ااااااا آ
ااااااا أ ااااااا

اااا

اااا ماااا
اااا
اااااا فاااااا اااااا
نااااااا نااااااا

اااا اااا اااا
اااا اااا
ناااااااااا اااااااااا
ماااااااااا
فماااااااااا
اااااا
ماااااا اااااا أ اااااا ماااااا من اااااا

فهذا ذكر حكيم يعطي من عوارف املعارف واآلداب ما ال يسعه كتاب
ﲂﲃﲄﲅ﴾.
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اااا

﴿ﲀ ﲁ

يف معرفة بعض األمساء احلسىن التي لرب العزة وما جيوز أن
يطلق عليه منها لفظا وما ال جيوز
ااااااااا
ااااااااام
اااااااا
أ
ااااااا م
ااااااا ااااااا
ف ااااااا
فاااااااا ناااااااا
أ اااااااا اااااااا أ
ااااااا ااااااا ااااااا ف ااااااا
فااااااا
ااااااااااااا
ااااااااااااا أ
ف ااااااااااااا
اااااااااا ف
ف نناااااااااا أ اااااااااام

اااااا ي اااااا اااااا ناااااا ف شاااااام
ااا
مااا مااا ااا ف
ااا
شااا
اااا
فاااا ناااا اااا ف اااا ي
اااااا اااااا ماااااا م اااااا م اااااا
ااااااا
ااااااا
ااااااا ي شااااااا
ااااااا
ااااا
مااااا
ااااا
ف ااااا ن ااااا

ااااااااا
مااااااا
اااااااا
ااااااا
ااااااااااااا
اااااااااا

قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ [األعراف ،]180:وليست سوى احلضرات اإلهلية
اليت تطلبها وتعينها أحكام املمكنات وليست أحكام املمكنات سوى الصور الظاهرة يف
الوجود احلق فاحلضرة اإلهلية اسم لذات وصفات وأفعال وإن شئت قلت صفة فعل وصفة
تنزيه وهذه األفعال تكون عن الصفات واألفعال أمساء والبد لكن منها ما أطلقها على نفسه
ومنها ما مل يطلق لكن جاء بلفظ فعل مثل ﱡﭐ ﱌ ﱍﱠ [ال عمران ،]54:ﱡﭐ ﳄ
ﳅﱠ[التوبة ،]79:ﱡﭐﲇﲈﱠ[الطارق ،]16:وﱡﭐﲻﲼﲽﱠ[البقرة ]15:الذي إذا بنيت
من اللفظ اسم فاعل مل ميتنع وكذلك الكنايات منها مثل ﱡﭐ ﱨ ﱩ
ﱪﱠ[النحل ،]81:وهو تعاىل الواقي والنائب هنا السربال وشبه ذلك ومنها الضمائر من
املتكلم والغائب واملخاطب والعام مثل قول اهلل تعاىل ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱠ
[فاطر ،]15:فقد تسمى يف هذه اآلية بكل ما يفتقر إليه فكل ما يفتقر إليه فهو اسم هلل تعاىل
إذ ال فقر إال إليه وإن مل يطلق عليه لفظ من ذلك فنحن إمنا نعترب املعاين اليت تفيدنا العلوم
وأما التحجري ورفع التحجري يف اإلطالق عليه سبحانه فذلك إىل اهلل فما اقتصر عليه من
األلفاظ يف اإلطالق اقتصرنا عليه فإنا ال نسميه إال مبا مسي به نفسه وما منع من ذلك منعناه
أدبا مع اهلل فإمنا حنن به وله فلنذكر يف هذا الباب بعض احلضرات اإلهلية اليت كىن اهلل عنها
باألمساء احلسىن.
فمن ذلك احلضرة اإلهلية وهي االسم اهلل
اااااااااااااااااااااااااا ي

آ ااااااااااااا أنااااااااااااا فااااااااااااا

ماااااااااااااااااااااااااا
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نااااااااااااا

ااااااا
رااااا

ن

ااااااا
ااااااا أ
ااااا ف ااااا شااااا

مااااااااا
ف ااااااااااا

ااااااا أ ااااااا
مااااا أ ااااا

ااااااااا
ااااااااا فااااااااا ااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا ااااااااااا

وهي احلضرة اجلامعة للحضرات كلها ولذلك ما عبد عابد هلل إال هي وبذا حكم
تعاىل يف قوله ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ [االسراء ،]23:وقوله ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛﱠ[فاطر:]15:
ف اااااااااا ماااااااااا ر اااااااااا

ن اااا ااااا

ماااااااااا اااااااااا

اااا

ااااا ي اااا ف

ااااا

واعلم أنه ملا كان يف قوة االسم اهلل بالوضع األول كل اسم إهلي بل كل اسم له أثر
يف الكون يكون عن مسماه ناب مناب كل اسم هلل تعاىل فإذا قال قائل يا اهلل فانظر يف حالة
القائل اليت بعثته على هذا النداء وانظر أي اسم إهلي خيتص بتلك احلال فذلك االسم اخلاص
هو الذي يناديه هذا الداعي بقوله يا اهلل ألن االسم اهلل بالوضع األول إمنا مسماه ذات احلق
عينها اليت بيدها ﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ[املؤمنون ]88:فلهذا ناب االسم الدال عليها على
اخلصوص مناب كل اسم إهلي مث إن هلذا املسمى من حيث رجوع األمر كله إليه اسم كل
مسمى يفتقر إليه من معدن ونبات وحيوان وإنسان وفلك وملك وأمثال ذلك مما ينطلق عليه
اسم خملوق أو مبدع فهو تعاىل املسمى بكل اسم ملسمى يف العامل مما له أثر يف الكون وما مث
إال من له أثر يف الكون وأما تضمنه ألمساء التنزيه فمأخذ ذلك قريب جدا وإن كان كل اسم
إهلي هبذه املثابة من حيث داللته على ذات احلق جل جالله وعز يف سلطانه لكن ملا كان ما
عدا االسم اهلل من األمساء مع داللته على ذات احلق يدل على معىن آخر من سلب أو إثبات
مبا فيه من االشتقاق مل يقو يف أحدية الداللة على الذات قوة هذا االسم كالرمحن وغريه من
ﲂﲄﲅ
ﲃ
األمساء اإلهلية احلسىن وإن كان قد ورد قوله تعاىل آمرا نبيه  ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱠ[االسراء ،]110:فالضمري يف له يعود على املدعو به تعاىل فإن املسمى
األصلي الزائد على االشتقاق ليس إال عينا واحدة مث إن اهلل تعاىل قد عصم هذا االسم العلم
أن يسمى به أحد غري ذات احلق جل جالله وهلذا قال اهلل عز وجل يف معرض احلجة على
من نسب األلوهة إىل غري هذا املسمى ﱡﭐ ﲻﲼﱠ[الرعد ،]33:فبهت الذي قيل له ذلك فإنه
لو مساه مساه بغري االسم اهلل.
وأما ما فيها من اجلمعية فإن مدلوالت األمساء الزائدة على مفهوم الذات خمتلفة كثرية
وما بأيدينا اسم خملص علم للذات سوى هذا االسم اهلل فاالسم اهلل يدل على الذات حبكم
املطابقة كاألمساء األعالم على مسمياهتا ومث أمساء تدل على تنزيه ومث أمساء تدل على إثبات
أعيان صفات وإن مل تقبل ذات احلق قيام األعداد وهي األمساء اليت تعطي أعيان الصفات
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الثبوتية الذاتية كالعامل والقادر واملريد والسميع والبصري واحلي واجمليب والشكور وأمثال ذلك
وأمساء تعطي النعوت فال يفهم منها يف اإلطالق إال النسب واإلضافات كاألول واآلخر
والظاهر والباطن وأمثال ذلك وأمساء تعطي األفعال كاخلالق والرازق والبارئ واملصور وأمثال
ذلك من األمساء واحنصر األمر ومجيع األمساء اإلهلية بلغت ما بلغت البد أن ترجع إىل واحد
من هذه األقسام أو إىل أكثر من واحد مع ثبوت داللة كل اسم منها على الذات البد من
ذلك فهي حضرة تتضمن مجيع احلضرات فمن عرف اهلل عرف كل شيء وال يعرف اهلل من
ال يعرف شيئا واحدا أي مسمى كان من املمكنات وحكم الواحد منها حكم الكل يف
الداللة على العلم باهلل من حيث ما هو إله للعامل خاصة.
مث إذا وقع لك الكشف بالعمل املشروع رأيت أنك ما علمته إال به فكان عني الدليل
هو عني املدلول عليه بذلك الدليل والدال وهذه احلضرة وإن كانت جامعة للحقائق كلها
فأخص ما خيتص هبا من األحوال احلرية والعبادة والتنزيه فأما التنزيه وهو رفعته عن التشبيه
خبلقه فهو يؤدي إىل احلرية فيه وكذلك العبادة فأعطانا قوة الفكر لننظر هبا فيما يعرفنا بأنفسنا
وبه فاقتضى حكم هذه القوة أن ال مماثلة بيننا وبينه سبحانه وتعاىل من وجه من الوجوه إال
استنادنا إليه يف إجياد أعياننا خاصة وغاية ما أعطى التنزيه إثبات النسب له بكسر النون بنا ملا
نطلبه من لوازم وجود أعياننا وهي املسمى بالصفات فإن قلنا إن تلك النسب أمور زائدة
على ذاته وإهنا وجودية وال كمال له إال هبا وإن مل تكن كان ناقصا بالذات كامال بالزائد
الوجودي وإن قلنا ما هي هو وال هي غريه كان خلفا من الكالم وقوال ال روح فيه يدل
على نقص عقل قائله وقصوره يف نظره أكثر من داللته على تنزيهه وإن قلت ما هي هو وال
وجود هلا وإمنا هي نسب والنسب أمور عدمية جعلنا العدم له أثر يف الوجود وتكثرت النسب
لتكثر األحكام اليت أعطتها أعيان املمكنات وإن مل نقل شيئا من هذا كله عطلنا حكم هذه
القوة النظرية وإن قلنا إن األمور كلها ال حقيقة هلا وإمنا هي أوهام وسفسطة ال حتوي على
طائل وال ثقة ألحد بشيء منها ال من طريق حسي وال فكري عقلي فإن كان هذا القول
صحيحا فقد علم فما هذا الدليل الذي أوصلنا إليه وإن مل يكن صحيحا فبأي شيء علمنا أنه
ليس بصحيح فإذا عجز العقل عن الوصول إىل العلم بشيء من هذه الفصول رجعنا إىل
الشرع وال نقبله إال بالعقل والشرع فرع عن أصل علمنا بالشارع وبأي صفة وصل إلينا
وجود هذا الشرع وقد عجزنا عن معرفة األصل فنحن عن الفرع وثبوته أعجز فإن تعامينا
وقبلنا قوله إميانا ألمر ضروري يف نفوسنا ال نقدر على دفعه مسعناه ينسب إىل اهلل أمورا تقدح
فيها األدلة النظرية وبأي شيء منها متسكنا قابلة اآلخر فإن تأولنا ما جاء به لنرده إىل النظر
العقلي فنكون قد عبدنا عقولنا ومحلنا وجوده تعاىل على وجودنا وهو ال يدرك بالقياس فأدانا
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تنزيهنا إهلنا إىل احلرية فإن الطرق كلها قد تشوشت فصارت احلرية مركز إليها ينتهي النظر
العقلي والشرعي.
وأما العبادة فمن حيث هي ذاتية فليست سوى افتقار املمكن إىل املرجح وإمنا أعين
بالعبادة التكليف والتكليف ال يكون إال ملن له االقتدار على ما كلف به من األفعال أو مسك
النفس يف املنهيات عن ارتكاهبا فمن وجه ننفي األفعال عن املخلوق ونردها إىل املكلف
والشيء ال يكلف نفسه فالبد من حمل يقبل اخلطاب ليصح ومن وجه نثبت األفعال للمخلوق
مبا تطلبه حكمة التكليف والنفي يقابل اإلثبات فرمانا هذا النظر يف احلرية كما رمانا التنزيه
واحلرية ال تعطي شيئا فالنظر العقلي يؤدي إىل احلرية والتجلي يؤدي إىل احلرية فما مث إال
حائرة وما مث حاكم إال احلرية وما مث إال اهلل كان بعضهم إذا تقابلت عنده هذه األحكام يف
سره يقول يا حرية يا دهشة يا حرقا ال يتقرى وما هذا احلكم حلضرة أخرى غري هذه احلضرة
اإلهلية.
احلضرة الربانية وهي االسم الرب
اااااااااااا ف ناااااااااااا ناااااااااااا
ااااا
مااااا نااااا أ ي ااااا ن
اااااا ناااااا
اااااا اااااا

اااااااااا ف م ناااااااااا اااااااااا ف م اااااااااا ن
ااااا أ ااااا ن
ااااا ي ااااا
ااااا
أ ااااااااااا ن منااااااااااا أ ااااااااااا ن
فااااااااااا

اااااااااااا
ااااا
اااااا م

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

ااااااااااااا
ااااااااااااا
ف مااااااااااااا نااااااااااااا
ااااااااااا
م ااااااااااا ااااااااااا
ااااااااااا
اااااااااان ماااااااااا اااااااااا اااااااااا
م ناااااااااا
اااااااااااا
اااااااااااا
اااااااااااام
ن ناااااااااااا
ااااااااااااا ف نااااااااااااا
ااااااااااااا
ااااااااااااا
اااااااااااااااااف
ااااااااااااااااا ن فم ااااااااااااااااا
ااااااااااا ي
ل فااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا

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

حضرة امللك وامللكوت وهو االسم امللك
م اااااااا اااااااا شاااااااا ف اااااااا
ااااااا
فااااااا م ااااااا ااااااان ف ااااااا

م ااااااا
ف ماااااا

اااااااا

ااااااا
ااااااا

ااااااا م ااااااا
ااااااا
ااااااا ااااااا ن ااااااا م ااااااا

وأيضا:
اااااااا م اااااااا فاااااااا
ماااااا فاااااا
اااااا

م اااااااا اااااااا شاااااااا ف اااااااا اااااااا
ااااااا ي
ااااااا ااااااا ااااااا مااااااا م ااااااا

اااااااا
ماااااااا
اااااا ل شاااااا

اعلم أن امللك وامللكوت هلما االسم الظاهر والباطن وهو عامل الغيب وعامل الشهادة
وعامل اخللق وعامل األمر وهو امللك املقهور فإن مل يكن مقهورا حتت سلطان امللك فليس
مبلك ومن كان باختيار ملكه ال باختيار نفسه يف تصرفه فيه فليس ذلك مبلك وال ملك بل
منزلة من هو هبذه املثابة يف ملكه منزلة املتنفل يف العبادة فهو عبد اختيار ال عبد اضطرار يعزل
ملكه إذا شاء ويوليه إذا شاء وامللك اجملبور املضطر ليس كذلك فهو حتت سلطان امللك فإذا
نفذ أمره يف ظاهر ملكه ويف باطنه فذلك امللكوت وإن اقتصر يف النفوذ على الظاهر وليس له
على الباطن سبيل فذلك امللك وقد ظهرت هاتان الصفتان بوجود املؤمن واملنافق يف اتباع
الرسل صلوات اهلل عليهم فمنهم من اتبعه يف ظاهره وباطنه وهو املؤمن املسلم ومنهم من
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اتبعه يف ظاهره ال يف باطنه وذلك املنافق ومنهم من اتبعه يف باطنه ال يف ظاهره فذلك املؤمن
العاصي وما جعل اهلل لإلنسان عينني إال ليدرك هبما هاتني الصفتني عني حس وعني عقل
بصرية وبصر ألنه ملا خلق ﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ[هود ]40:خلق إلدراكهما عينني وملا
أضاف إىل نف سه األعني بلفظ اجلمع ليدل على الكثرة فكل عني حافظة مدركة ألمر ما بأي
وجه كان فهي عني احلق الذي له احلفظ واإلدراك فذلك سبب اجلمع فيها:
ف ااااااااااا

ااااااااااا

ن ااااااااااا

ااااااا

ر ااااااااااا

ااااااا

مااااااا ااااااا مااااااا

ااااااا

بل وصف نفسه تعاىل باملشيئة واالختيار أثبت بذلك عندنا شرعا ال عقال إن له
تصرفا يف نفسه وهذا حكم حييله النظر العقلي بعني البصرية على اهلل ويصححه اخلرب الشرعي
والعني البصري يف اختالف الصور عليه اليت يتجلى فيها وبه ثبت ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ﲩﱠ[الرعد ،]39:وﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ[إبراهيم ،]19:وﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲪ
ﲠﱠ[الزمر ،]4:ففي هذا كله وجه إىل أحدية متعلق اإلرادة ووجه إىل التصرف يف التعلق
والتصرف يف التعلق تصرف يف اإلرادة واإلرادة إما ذاته على مذهب نفاة الزائد وإما صفته
على مذهب مثبيت الصفات زائدة والصحيح يف غري هذين القولني وهو أن اإلرادة ليست بأمر
زائد على الذات وال هي عني الذات وإمنا هي تعلق خاص للذات أثبته املمكن إلمكانه يف
القبول ألحد األمرين على البدل لوال معقولية هذين األمرين ومعقولية القبول من املمكن ما
ثبت لإلرادة وال لالختيار حكم وال ظهر له يف العبارات اسم فمن حضر مع احلق يف حضرة
امللك وامللكوت ومل يعرف العامل وال ما هو وال عرف نسبته من احلق وال نسبة احلق منه فما
حضر يف هذه احلضرة بوجه من الوجوه وال كان له حظ يف االسم امللك.
حضرة التقديس وهو االسم القدوس
اااااااااااا
اااااااا

أ م ااااااااااا ف ناااااااااااا ااااااااااا
اااااااا
ماااااااا اااااااا فاااااااا
ااااااااااااا ل ااااااااااااا
ااااااااااااا
ماااااااااا
اااااااااا ماااااااااا
اااااااااا م
ااااااااا أ ااااااااا ااااااااا ااااااااا نشااااااااا ي
اااااا
اااااا مناااااا فاااااا
اااااا

ن ااااااا
ااااااا ااااااان ف ااااااا
مااااااا
اااااااااااا
اااااااااااا م اااااااااااا اااااااااااا
اااااااااا ف أ م اااااااااا م اااااااااا
اااااااااا
اااااااااااااا ن
اااااااااااااا ش م اااااااااااااا
اااااااااا ف اااااااااا ف اااااااااا ن اااااااااا
فاااااااااا
اااااااااااا اااااااااااا ف اااااااااااا ر اااااااااااا
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سبوح قدوس مطهر من األمساء النواقص واألمساء النواقص هي اليت ال تتم إال بصلة
وعائد فإن من أمسائه سبحانه الذي وما يف قوله ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ[االنعام ،]1:ويف
قوله ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ[امللك ،]2:وأما ما يف قوله تعاىل ﱡﭐﱛ ﱜ ﱝﱠ[الشمس،]5:
يف بعض وجوه ما يف هذا املوضع فإن ما قد تكون هنا مصدرية وقد تكون مبعىن الذي
فتكون ناقصة فتكون هنا امسا هلل عز وجل فاعلم إن اهلل ملا خلق األسباب وجعلها الظاهرة
لعباده وفعل املسببات عندها وختيل الناظرون أهنا ما خلقت إال هبا وهذا هو الذي أضل اخللق
عن طريق اهلدى والعلم وحجبهم عن الوجه اخلاص الذي هلل يف كل كائن فاعلم إن ذلك
اللفظ املسمى امسا ناقصا وهو ما ومن والذي وأخوات هذه األمساء إمنا مسماها السبب الذي
احتجب اهلل به عن خلقه يف خلقه هذه املسببات فهو القدوس أي املطهر عن نسبة األمساء
النواقص إليه ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ [ال عمران ،]6:فأنت خبري النظرين إما أن يكون
كشفك إن احلق هو الظاهر يف مظاهر املمكنات فيكون التقديس للممكنات بوجود احلق
وظهوره يف أعياهنا فتقدست به عما كان ينسب إليها من اإلمكان واالحتماالت والتغيريات
فليس إال أمر واحد وأعيان كثرية كل عني يف أحديتها ال تتغري عني لعني بل يظهر بعضها
لبعض وخيفى بعضها عن بعض حبسب صورة املمكن وإما أن يكون احلق عني املظهر ويكون
الظاهر أحكام أعيان املمكنات الثابتة أزال اليت ال يصح هلا وجود فيكون التقديس للحق
ألجل ما ظهر من تغري أحكام املمكنات يف عني الوجود احلق أي احلق مقدس قدوس عن
تغريه يف نفسه بتغري هذه األحكام كما تقول يف الزجاج املتلون بألوان شىت إذا ضرب النور
فيه وانبسط نور الشعاع خمتلف األلوان ألحكام أعيان التلون يف الزجاج وحنن نعلم أن النور
ما انصبغ بشيء من تلك األلوان مع شهود احلس لتلون النور بألوان خمتلفة فتقدس ذلك النور
يف نفسه عن قبول التلون يف ذاته بل نشهد له بالرباءة من ذلك ونعلم أنه ال ميكن أن ندركه
إال هكذا فكذلك وإن نزهنا احلق عن قيام تغيري ما أعطته أحكام أعيان املمكنات فيه عن أن
يقوم به تغيري يف ذاته بل هو القدوس السبوح ولكن ال يكون األمر إال هكذا يف شهود العني
ألن األعيان الثابتة يف أنفسها هذه صورهتا وكذلك روح القدوس تارة يتجلى يف صورة دحية
وغريه وجتلى وقد سد األفق وجتلى يف صورة الدر وتنوعت عليه الصور أو تنوع يف الصور
ونعلم أنه من حيث إنه روح القدس مطهر عن التغيري يف ذاته ولكن هكذا ندركه كما أنه إذا
نزل باآليات على من نزل من عباد اهلل واآليات متنوعة فإن القرآن متنوع ينطبع عند النازل
عليه يف قلبه بصورة ما نزل به عليه فتغري على املنزل عليه احلال لتغيري اآليات والكالم من
حيث ما هو كالم اهلل واحد ال يقبل التغيري والروح من حيث ما هو ال يقبل التغيري فالكالم
قدوس والروح قدوس والتغيري موجود فتنظر يف مدلول اآليات فإذا كان مدلوهلا املمكنات
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فالتقديس للحق وإذا كان مدلول اآلية احلق فما هو من حيث عينه ألنه قدوس وإمنا هو من
حيث اسم ما إهلي من األمساء وهذه فائدة الداللة.
حضرة السالم االسم اإلهلي السالم
ااااااا ااااااا م ااااااا شااااااا م
ااااااا
اااااااااا اااااااااا
م اااااااااا
اااااااااا
ااااااا
ف نااااااا مااااااا أ ااااااام ن ااااااا
ماااااااااا
اااااااااا
اااااااااا
اااااااااا
نااااا
ااااا مااااا
ااااا
ااااا

اااااااااااا ر اااااااااااا
ماااااااااااا اااااااااااام
اااااااا ي اااااااا شاااااااا
اااااااا فاااااااا
ناااااااااااا
اااااااااااا ماااااااااااا
اااااااااااا
ااااااااا م مااااااااا
نااااااااا ااااااااا ر ااااااااا
اااااااااااا ر اااااااااااا
ماااااااااااا اااااااااااام

قال اهلل تعاىل ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ[االنعام ،]127:وهي دار
ﲼﱠ[احلجر ،]48:فهم فيها ساملون واعلم أن السالمة اليت للعارف هي تنزيهه من دعوى
الربوبية على اإلطالق إال أن يظهر عليه نفحاهتا عندما يكون شهوده كون احلق مجيع قواه
فيكون دعوى فيكون سالمته عند ذلك من نفسه وهبا مسي السالم سالما ملا أراد الصحابة
رضي اهلل عنهم يف التشهد أن يقولوا أو قالوا السالم على اهلل حتية فقال رسول اهلل " :ال
تقولوا السالم على اهلل فإن اهلل هو السالم" ،فإذا حضر العبد وهو عبد السالم مع احلق يف
هذه احلضرة وكان احلق مرآة له فلينظر ما يرى فيها من الصور فإن رأى فيها صورة باطنة
ومعاينة مشكلة بشكل ظاهره فعلم أنه رأى نفسه وما حصلت له درجة من يكون احلق مجيع
قواه وإن رأى صورة غري مشكلة بشكل جسدي مع تعقله أن مث أمرا ما هو عينه فتلك صورة
حق وإن العبد يف ذلك الوقت قد حتقق بأن احلق قواه ليس هو وإن كان العبد يف هذا الشهود
هو عني املرآة وكان احلق هو املتجلي فيها فلينظر العبد من كونه مرآة ما جتلى فيه فإن جتلى
فيه ما يقيد بشكله فاحلكم للمرآة ال للحق فإن الرائي قد يتقيد حبقيقة شكل املرآة من طول
وعرض واستدارة واحنناء وكرب وصغر فترد الرائي إليها وهلا احلكم فيه فيعلم بالتقييد املناسب
لشكل املرآة أن الذي رآه قد حتول يف شكل صورته يف أنواع ما تعطيه حقيقته يف تلك احلال
وإن رآه خارجا عن شكل ذاته فيعلم أنه احلق الذي هو ﱡﭐ ﳜ ﳝ ﳞ ﱠ[فصلت،]54:
وبأي صورة ظهر فقد سلم من تأثري الصورة األخرى فيه ألن حضرة السالم تعطي ذلك أال
ترى الرجل الذي رأى احلق عند رؤية أيب يزيد فمات وقد كان يرى احلق قبل رؤية احلق يف
رؤية أيب يزيد فال يتأثر فقد رأى احلق يف غري صورة مرآته ومثاله رؤية الشخص نفسه يف
مرآة فيها صورة مرآة أخرى وما يف تلك املرآة األخرى فريى املرآة األخرى يف صورة مرآة
نفسه ويرى الصورة اليت يف تلك املرآة األخرى يف صورة تلك املرآة األخرى فبني الصورة
ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ
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ومرآة الرائي مرآة وسطي بينها وبني الصورة اليت فيها وقد بينا ونبهنا على هذا ورغبنا يف هذا
املقام يف رؤية احلق بالرؤية احملمدية يف الصورة احملمدية فإهنا أمت رؤية وأصدقها وهذه احلضرة
ملن مل يشرك باهلل شيئا ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ[الفرقان ،]63:واجلاهل من أشرك
باهلل خفيا كان الشرك أو جليا وذلك ألهنم يعرفون من أين خاطبهم اجلاهلون وما حضرهتم
فلو أجابوهم النتظموا معهم يف سلك اجلهالة فإن كل إنسان ما يكلم إنسانا بأمر ما من
األمور ابتداء أو جميبا حىت ينصبغ بصفة ذلك األمر الذي يكلمه به كان ذلك ما كان وكل
ذلك من احلضرات اإلهلية علم ذلك من علمه وجهله من جهله فلم يتمكن هلؤالء أن يزيدوا
على قوهلم سالما شيئا ولو راموا ذلك ما استطاعوا وهذه احلضرة من أعظم احلضرات منها
نقول املالئكة ألهل اجلنة ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ[الرعد ،]24:ومنها شرعت التحية فينا بالسالم
على التعريف والتنكري ويف الصالة ويف غري الصالة.
واعلم أن اجلاهل هو الذي يقول أو يعتقد ما يصوره يف نفسه وما لذلك املصور اسم
مفعول صورة يف عينه زائدة على ما صوره هذا القائل واملعتقد يف نفسه فكل ما تطلبه يف
حضرة وجودية فال جتده إال يف نفس الذي صوره أو تلقاه عمن صوره فذلك اجلهل أعين
تصويره وذلك اجلاهل أعين الذي صوره ومن كان من أهل هذه احلضرة السالمية فإنه عامل
باحلضرات الوجودية وما حتوي عليه من الصور فإذا مل جيد فيها صورة ما خاطبه هبا هذا
القائل علم أنه جاهل أو مقلد جلاهل فال يزيده على قوله سالما شيئا وهذا مقام عزيز ما
رأيت من أهله أحدا إىل اآلن أعين أهل الذوق الذين هلم فيه شهود وإن كنت رأيت من
يصمت عند خطاب اجلاهل فما كل من يصمت عند خطاب اجلاهل يصمت من هذه
احلضرة وإن علم إن القائل من اجلاهلني ولكن ال يقول سالما إال صاحب هذه احلضرة فإن
له اطالعا على وجود تلك الصورة يف نفس القائل وال يرى هلا صورة يف غري حمله أصال سواء
كان ذلك القائل مقلدا أو قائال عن شبهة وكل ما ال صورة له إال يف نفس قائله فإهنا تذهب
من الوجود بذهاب قوله أو ذهاب تذكر ما صوره من ذلك فإنه ما مث حضرة وجودية تضبط
عليه وجوده وللحروف املنظومة الدالة عليه من املتكلم به أعين أعيانا ثابتة يف حضرة الثبوت
أعين يف شيئية الثبوت يف عني هذا القائل ويف شيئية الوجود اخلطايب أيضا ولكن مدلوهلا العدم
فالبد من ذهاب الصورة من النفس وإن بقيت هلا صورة يف اخلطاب كائنة من حيث ما
تشكلت يف اهلواء ملكا مسبحا يعرف أمه وهو القائل وال يعرف له أبا يف حضرة من
حضرات الوجود فيبقى غريبا ما له نسب يعرفه سوى الذي تكون فيه وهو هذا اجلاهل
القائل وهبذا كان الصدق له اإلعجاز يف الكالم ألنه حق وجودي خبالف املزور يف نفسه ما
ليس هو فما له شيء يستند إليه فيظهر قصوره عن غريه ولذلك هنينا أن نضرب هلل األمثال
وهو يضرب األمثال ألنه يعلم وحنن ال نعلم فهو عز وجل يضرب لنا األمثال مبا له وجود يف
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عينه وحنن لسنا كذلك إال حبكم املصادفة فنضرب املثل إذا ضربناه مبا له وجود يف عينه ومبا
ال وجود له إال يف تصورنا فنطلب مستندا فال جنده فال يبقى له عني فيزول لزواله ما ضرب
له املثل ألنه ال يشبهه كما يزول نور السراج من البيت إذا ذهب السراج منه وقد رأينا مجاعة
من املنتمني إىل اهلل يتسعون يف ضرب املثل من علماء الرسوم ومن أهل األذواق كما أهنم
يتكلمون يف ذات احلق مبا يقع به التنزيه هلا من كوهنا لو كانت كذا لزم أن تكون كذا فإذن
ﳄ ﱠ
ﳅ
ليست بكذا والكالم يف ذات اهلل عندنا حمجور بقوله ﱡﭐ ﳂ ﳃ
[ال عمران ،]28:من باب اإلشارة وإن كان له مدخل يف التفسري أيضا وال يقع يف مثل هذا
إال جاهل باألمر ويف ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[الشورى ،]11:ما يقع به االستغناء لو فهموه وما رأينا
أحدا ممن يدعي فيه أنه من فحول العلماء من أي صنف كان من أصناف النظار إال وقد
تكلم يف ذات احلق غري أهل اهلل من حتقق منهم باهلل فإهنم ما تعرضوا لشيء من ذلك ألهنم
رأوه عني الوجود كما أشهدهم فهم يتكلمون عن شهود فال يسلبون وال ينفون وال يشبهون
﴿ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
حضرة اجلربوت وهي لالسم اجلبار
ااااااا م ااااااا م ااااااا
فمااااااا ااااااا
ااااااا م ااااااا
ااااااا ن ااااااا مااااااا
أ ننااااااااا ااااااااا م ااااااااا ي منشااااااااا

اااااااا أ اااااااا اااااااا اااااااا أ م اااااااا
ااااااااا مااااااااا نااااااااا ن مااااااااا
ااااااااا
ماااااااا اااااااا أ نناااااااا اااااااا
اااااااا

وأما جربوت العبد مبثل هذه الصفة فممقوت عند اهلل ألنه ليس له ذلك وال يستحقه
وإمنا جرب املخلوق يف املخلوق باإلحسان خاصة وذلك هو اجلرب احملمود شرعا وعقال وكل
عبد أظهر القهر يف العامل بغري صفة احلق وأمره فهو جاهل يف غاية اجلهل وهلذه احلضرة
اجلربوتية حكمان أو وجهان كيف شئت قل الوجه الواحد العظمة وهو قول أيب طالب املكي
وغريه ممن يقول بقوله والوجه اآلخر الربزخية فلهذا املقام اجلمع بني الطرفني مبا هو برزخ
فيعلم نفسه ويعلم بطرفيه ما هو به برزخ بني شيئني فيكون جامعا من هذا الوجه عايل املقام
وبني فضله على الطرفني فإن كل طرف ال يعلم منه إال الوجه الذي يليه فهو عامل أعين
اجلربوت إن شاء جتلى يف صورة برزخية وإن شاء جتلى يف صورة إحدى طرفيها كيف شاء
جتلى فيكون شبهه باحلق أمت ونسبة هذا اجلربوت إىل احلق نسبة لطيفة ال يشعر هبا كثري من
الناس وهو أن احلق بني اخللق وبني ذاته املوصوفة بالغىن عن العاملني فاأللوهة يف اجلربوت
الربزخى فتقابل اخللق بذاهتا وتقابل الذات بذاهتا وهلذا هلا التجلي يف الصور الكثرية والتحول
فيها والتبدل فلها إىل اخللق وجه به يتجلى يف صور اخللق وهلا إىل الذات وجه به تظهر
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للذات فال يعلم املخلوق الذات إال من وراء هذا الربزخ وهو األلوهة وال حتكم الذات يف
املخلوق باخللق إال هبذا الربزخ وهو األلوهة وحتققناها فما وجدناها سوى ما ندعوه به من
األمساء احلسىن فليس للذات جرب يف العامل إال هبذه األمساء اإلهلية وال يعرف العامل من احلق
غري هذه األمساء اإلهلية احلسىن وهي أعيان هذه احلضرات اليت يف هذه الباب فهذا قد أنبأناك
باجلربوت اإلهلي ما هو على االقتصار واالختصار ﴿ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
احلضرة البارئية وهي لالسم البارئ
ااااااااااااا
ف ااااااااااااا ااااااااااااا
ااااااااااااا ي ااااااااااااا مااااااااااااا

ااااااااااااااااااااا ر ااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااا أ
اااااااا ي ماااااااا
ف اااااااا مشاااااااا فاااااااا

ااااااااااااا
ااااااااااااا

يدعى صاحبها عبد البارئ فمن أصحابنا من قصرها على كل خملوق من األرض
العنصري خاصة ما هلا سوى ذلك من اخللق وما عدا هذا اخللق املنسوب إىل أرض العنصر
فخلق آخر ما هو عني هذا ومن أصحابنا من عمم األمر يف كل خملوق من أرض الطبيعة
فدخل فيه كل صورة طبيعية من جوهر اهليوىل إىل كل صورة تظهر فيه فلم يدخل اللوح
والقلم واملالئكة املهيمة يف هذا اخللق وجعل أولئك خلقا آخر والكل خلق يف العماء الذي
هو نفس الرمحن القابل لصور كل ما سوى اهلل وقد ورد ذلك يف خلق احلق نفسه فردته
العقول كلها لعدم فهمها من ذلك وما شعرت بأن كل صاحب مقالة يف اهلل إنه يتصور يف
نفسه أمرا ما يقول فيه هو اهلل فيعبده وهو اهلل ال غريه وما خلقه يف ذلك احملل إال اهلل فهذا
معىن ذلك اخلرب.
واختلفت املقاالت باختالف نظر النظار فيه فكل صاحب نظر ما عبد وال اعتقد إال
ما أوجده يف حمله وما وجد يف حمله وقلبه إال خملوق وليس هو إال له احلق ويف تلك الصورة
أعين املقالة تتجلى له وإن كانت العني من حيث ما هي واحدة ولكن هكذا تدركه وهذا
معىن قول عليم األسود حني ضرب بيده األسطوانة فصارت ذهبا يف عني الرائي فلما هبت
الرائي عند ذلك قال له عليم يا هذا إن األعيان ال تنقلب ولكن هكذا تراها حلقيقتك بربك
يشري إىل ظهور احلق يف صورة كل اعتقاد لكل معتقد وهذا هو احلق املخلوق به يف نفس كل
ذي عقد من ملك وجان وإنسان مقلد أو صاحب نظر فجاءت األنبياء يف احلق على مقالة
واحدة ال تتبدل وال تتغري بل عني ما أثبته األول أثبته كل رسول بعده ونيب إىل آخر من خيرب
عن اهلل وادعوا أن ذلك مما أوحى به إليهم ولو ال ذلك الختلفوا فيه كما اختلف أهل النظر
فهم أقرب إىل احلق بل ما جاءوا إال باحلق يف ذلك ليصدق اآلخر األول واألول اآلخر وهذه
مقالة ال يقتضيها النظر الفكري أصال لكن الكشف يعطيها.
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وعلى كل حال فأجنى الطوائف من اعتقد يف اهلل ما أخرب احلق به عن نفسه على ألسنة
رسله فإنا نعلم أن احلق صادق القول فلوال إن هذا احلكم عليه صحيح بوجه ما ،ما وجه به
إرساله إىل الكافة من عباده ولو ال إن له وجها يف كل معتقد ما وصف نفسه على ألسنة
رسله بالتحول يف صور االعتقادات فقد برأ يف نفس كل معتقد صورة حق يقول من جيدها
هذا هو احلق الذي نستند إليه يف وجودنا فلم ير املخلوق إال خملوقا فإنه ال يرى إال معتقده
واحلق وراء ذلك كله من حيث عينه القابلة يف عني الرائي والعاقل هلذه الصور ال يف نفسها
ﱡﭐﲩﲪ ﲫﲬﲭ ﱠ [ال عمران ،]97:بالعاملني كما تقول يف صاحب املال إنه غين باملال عن
املال فهو املوجب له صفة الغناء عنده وهي مسألة دقيقة لطيفة الكشف فإن الشيء ال يفتقر
ﲛﲝﲞ
إىل نفسه فهو غين بنفسه عن نفسه لكونه عند نفسه ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲜ
ﲟ ﱠ عنكم ﱡﭐ ﲠ ﱠ[فاطر ]15:الذي يرجع إليه عواقب الثناء وما يثىن عليه إال بنا من
حيث وجودنا.
وأما تنزيهه عما جيوز علينا فما وقع الثناء عليه إال بنا فهو غين عنا بنا ألن كونه غنيا
إمنا هو غناه عنا فالبد منا لثبوت هذا الغناء له نعتا ومن أراد أن يقرب عليه تصور هذا األمر
فلينظر إىل ما مسي به نفسه من كل اسم يطلبنا فالبد منا فلذا مل يكن الغناء عنا إال بنا إذ
حكم األلوهية باملألوه والربوبية باملربوب والقادر باملقدور فللربوبية سر لو ظهر لبطلت
الربوبية كما إن للربوبية أيضا سرا لو ظهر لبطلت النبوة وهو ما يقتضيه النظر العقلي بأدلته
يف اإلله إذا جتلى احلق فيه بطلت النبوة فيما أخربت به عن اهلل مما ال تقبله العقول من حيث
أدلتها وقد دلت على صدق املخرب فلها الرد والقبول فتقبل اخلرب الوارد وترد الفهم فيه الذي
يقع به املشاركة بني اهلل وبني خلقه وإذا رددت املفهوم األول فقد بطلت النبوة يف حقها اليت
ثبتت عند السوداء وأمثاهلا والنبوة ال تتبعض فإذا رد شيء منها ردت كلها كما قال اهلل تعاىل
يف حق من قال ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻﱠ[النساء ،]151-150:فرجح جانب الكفر يف احلكم على جانب االميان وإمنا
رجح حكم الكفر ألحدية املخرب وصدقه عنده فيما أخرب به مطلقا من غري تقييد الستحالة
الكذب عليه فالبد له من وجه صحيح فيما جاء به مما يرده العقل ولذلك املؤمن يتأول إذا
كان صاحب نظر وإذا عجز علم إن له تأويال يعجز عنه ال يعلمه إال اهلل فيسلمه هلل ولكن
عن تأويل جمهول ما هو على مفهوم لفظه الظاهر وعند أهل اهلل كل الوجوه الداخلة حتت
حيطة تلك الكلمة صحيحة صادقة فـ ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳﱠ وقد أعد اهلل للمؤمنني ﱡﭐ ﲭ

ﲮﲯﱠ[األحزاب.]35:
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حضرة التصوير وهي لالسم املصور
ااااااا
ااااااا فمااااااا فااااااا
ماااااا ف اااااا
اااااا اااااا
ااااا أ ااااا
ااااا ااااا
فااااا
اااااااا اااااااا
اااااااا نناااااااا

نااااااا
ااااااا مااااااا ااااااا ي م ااااااا
اااااا م اااااا ماااااا اااااا اااااا
اااااا
اااااااا ي اااااااا ناااااااا ن
فماااااااا ناااااااا
نااااااا مااااااا أنااااااا نااااااا
ااااااا نااااااا

مم ااااااا
م اااااا
ااااا
اااااااا

يدعى صاحب هذه احلضرة عبد املصور واملصور من الناس من يذهب خيلق خلقا
كخلق اهلل وليس خبالق وهو خالق ألنه قال ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ [املائدة،]110:
فسماه خالقا وما له سوى هيأة الطائر واهليئة صورته وكل صورة هلا قبول ظهور احلياة
احلسية فإن اهلل قد ذم وتوعد املصور هلا ألنه مل يكمل نشأهتا إذ من كمال نشأهتا ظهور احلياة
فيها للحس وال قدرة له على ذلك خبالف تصويره ملا ليس له ظهور حياة حسية من نبات
ومعدن وصورة فلك وأشكال خمتلفة وليست الصورة سوى عني الشكل وليس التصوير
سوى عني التشكل يف الذهن.
واعلم أن اهلل ملا خلق آدم على صورته علمنا أن الصورة هنا يف الضمري العائد على اهلل
إهنا صورة االعتقاد يف اهلل الذي خيلقه اإلنسان يف نفسه من نظره أو تومهه وختيله فيقول هذا
ريب فيعبده إذ جعل اهلل له قوة التصوير ولذلك خلقه جامعا حقائق العامل كله ففي أي صورة
اعتقد ربه فعبده فما خرج عن صورته اليت هو عليها من حيث هو جامع حقائق العامل فالبد
أن يتصور فيه أعين يف احلق إنسانيته على الكمال أو من إنسانيته ولو نزه ما عسى إن ينزه
فإن غاية املنزه التحديد ومن حد خالقه فقد أقامه كنفسه يف احلد ولذلك أطلق اهلل له على
لسان رسوله " :اعبد اهلل كأنك تراه" ،فأدخل على الرؤية كاف التشبيه والتمثيل وقال له
إن اهلل يف قبلة املصلي وقال ﱡﭐ ﲈﲉ ﲊﲋﲌﱠ [البقرة ،]115:ووجه الشيء ذاته وحقيقته
ففي أي صورة أقام اهلل عبده فهي موضع توليه ففيها وجه اهلل إن عقلت فقد أثبت احلق لك
ما ينفيه عقلك بدليله واحلق أحق أن يتبع فاإلنسان ينشئ يف نفسه صورة يعبدها فهو املصور
وهو خملوق مُنشأ أنشأه اهلل عبدا يعبد ما ينشئه:
ااااااااا ي ر ااااااااا
ااااااااا ف نشااااااااا
اااا
اااانش أ
فاااا م اااا اااا
اااااااا
اااااااا ف اااااااا
ناااااااا
اااااااا
م اااااا اااااا اااااا ي ناااااا اااااا اااااا

اااااااا اااااااا ر اااااااا
ف اااااااا ف نشاااااااا
ااااااا أ م ااااااا
ف ااااااا ااااااا ي أنشااااااا
فااااااااا فااااااااا ر ااااااااا ااااااااا ر ااااااااا
ناااااا ف اااااا ن اااااا اااااا م اااااا
ماااااا
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فللعبد املؤمن إقامة نشء صور األعمال اليت كلفه احلق أن يقيم نشأهتا على أمت الوجوه
وأعطاه القوة على نفخ الروح يف كل صورة ينشيها من عمله وهو احلضور واإلخالص فيها
وما ذم اهلل عبدا يصور صورة هلا روح منه ينفخه فيها بإذن ربه فتقوم عنه حية ناطقة مسبحة
حبمد ربه وإمنا ذم اهلل من خيلق صورة هلا استعداد احلياة فال حيييها إذ كان خالقها ولكن مبا
هي عليه من االستعداد حيييها احلق دون هذا الذي أنشأها فبمثل هذا املصور تعلق الذم اإلهلي
مث إن احلق رد كل صورة يف العامل تظهر عن األسباب املنشئة هلا إىل نفسه يف اخللق تعاىل
فقال يف كل عامل ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ [الصافات ،]96:فهو خالقك وخالق ما أضاف
عمله إليك فأنت العامل ال العامل كما قال ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ فنفى عني ما أثبت لك
وأثبته لنفسه فقال ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ [االنفال ،]17:وما رمى إال العبد فأعطاه امسه ومساه به
وبقي الكالم يف أنه هل حاله به كما مساه به أم ال فإنا ال نشك أن العبد رمى وال نشك أن
اهلل تعاىل قال ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ وقد نفى الرمي عنه أوال فنفى عنه اسم العبودة ومساه بامسه
إذ البد من مسمى وليس إال وجود عني العبد ال من حيث هو عبد لكن من حيث هو عني
فإن العبد ال يقبل اسم السيادة والعني كما تقبل العبودية تقبل السيادة فانتقل عنها االسم
الذي خلقت له وخلع عليها االسم الذي يكون عنه التكوين وهو قوله تعاىل ﱡﭐ ﱋ ﱌ
ﱍﱠ واحلق ال يباهت خلقه فما يقول إال ما هو األمر عليه يف نفسه فنفى ما يستحق النفي
لعينه وأثبت ما يستحق الثبوت أيضا لنفسه فظهرت احلقائق يف أماكنها على منازهلا ما اختل
شيء منها يف نفس األمر وإن ظهر االختالل بالنظر إىل قوم فذلك االختالل لو مل يكن لكان
يف الوجود نقص لعدم حكم ذلك االختالل فالبد من كونه ألنه البد من كمال الوجود وهو
قولنا يف النقص إنه من كمال الوجود أن يكون فيه نقص وإن كان عينا سلبية ولكن حكمها
واضح ملن عقل األمور على ما هي عليه فحضرة التصوير هي آخر حضرة اخللق وليس
وراءها حضرة للخلق مجلة واحدة فهي املنتهى والعلم أوهلا واهلوية هي املنعوتة هبذا كله أعين
اهلوية فابتدأ بقوله هو ألن اهلوية البد منها مث ختم هبا يف السلب والثبوت وهو قوله ﱡﭐ ﲍ ﲎ
ﲏﲐﲑﲒﲓﱠ[احلشر ،]22:وابتدأ من الصفات بالعلم بالغيب والشهادة وختم باملصور ومل
يعني بعد ذلك امسا بعينه بل قال ﱡﭐﲸﲹﲺﱠ[احلشر.]24:
مث ذكر أنه ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﱠ[احلشر ،]24:ومل يقل وما يف األرض ألن
كثريا من الناس يف األرض ال يسبحون اهلل وممن يسبح اهلل منهم ما يسبحه يف كل حال
واألرض تسبحه يف كل حال والسموات وما فيها وهم املالئكة واألرواح املفارقة وهي
تسبحه كما قال ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ [األنبياء ،]20:فراعى هنا من يدوم تسبيحه
وهو األرض كما راعى يف موطن آخر من القرآن تسبيح من يف األرض وإن كان البعض من
العامل فقال عز من قائل ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﱠ [االسراء ،]44:جبمع من يعقل مث
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أكد ذلك بقوله ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ وزاد يف التأكيد بقوله
ﲓﱠ[االسراء ،]44:فأتى بلفظة من ومل يأت مبا وأتى يف احلشر مبا ومل يأت مبن فإن
سيبويه يقول إن اسم ما يقع على كل شيء إال أنه مل يعم املوجودات فوجلت قلوب من بقي
منها ومل يقع له ذكر يف التسبيح فجرب اهلل كسرها وأزال وجلها بقوله عقيب هذا القول ﱡﭐﲊ
ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ وزاد يف الثناء عليهم جبهل الناس تسبيحهم بقوله ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓﱠ فكان هذا اجلرب يف مقابلة ذلك االنكسار الذي ناهلم فتضاعف الطرب عندهم
بذلك والفرح وما هو تضاعف على احلقيقة وإمنا هو تعمري املوضع الذي ظهر الكسر فإنه
أخرب أن كل شيء ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﱠ كما هو األمر عليه يف نفسه وسد خلل االنكسار بقوله
ﱡﭐﲑﲒﲓﱠ حبرف االستدراك وهو قوله ولكن طمعا يف أن ينفردوا دون من سواهم
هبذا التسبيح اخلاص فإن الناس إذا عرفوه سبحوا اهلل أيضا به فاملسبحون أبدا يف إنشاء صور
فهم املصورون الذين ينفخون يف صورهم أرواحا وإنشاء الصور ال يتناهى دنيا وال آخرة
فاإلنشاء متصل دائم وإن تناهت الدنيا ﴿ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ

حضرة إسبال الستور وهي لالسم الغفار والغافر الغفور
ااااااا
ااااااا
فااااااا
فاااااا شاااااا أ اااااا

اااااا
اااااا ي
اااااا ماااااا
اااااا
ناااااااااا ف اااااااااا اااااااااا
ف اااااااااا م اااااااااا

ااااااا أف م ااااااا
اااااا
شاااااا

يدعى صاحب هذه احلضرة عبد الغفار وهي حضرة الغرية والوقاية واحلفظ والعصمة
والصون فاعلم أيدنا اهلل وإياك ﱡﭐ ﱝ ﱞﱠ[اجملادلة ]22:أن األمور كلها ستور بعضها على
بعض وأعالها ستر االسم الظاهر اإلهلي فإنه ستر على االسم الباطن اإلهلي وما مث وراء اهلل
مرمى فهو ستر عليه فإذا كنت مع االسم الباطن اإلهلي يف حال شهود ورؤية كان هذا االسم
اإلهلي الباطن الذي أنت به يف الوقت متحدا وله مشاهد سترا على االسم اإلهلي الظاهر وال
تقل انتقل حكم الظهور لالسم اإلهلي الباطن وصار البطون لالسم الظاهر بل الظاهر على ما
هو عليه من احلكم يعطي الصور يف العامل كله والباطن وإن كان مشهودا فهو على حاله
باطن يعطي املعاين اليت تسترها الصور الظاهرة فهذا أعلى الستور وأخفاها وأعلى مستور
وأخفاه ودون هذا الستر كون القلب وسع احلق فهو ستر عليه فإن القلب حمل الصور اإلهلية
اليت أنشأهتا االعتقادات بنظرها وأدلتها فهي ستور عليها لذلك تبصر الشخص وال تبصر ما
اعتقده إال أن يرفع لك الستر بستر آخر وهو العبارة عن معتقده يف ربه.
فالعبارة وإن دلتك عليه فهي ستر بالنظر إىل عني ما تدل عليه فإن الذي تدل عليه ما
ظهر لعينك وإمنا حصل يف قلبك مثل ما يعتقده صاحب تلك العبارة فأخرب عن مستور وهو
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عندك مستور أيضا فما كشفته ولكن نقلت مثاله إليك ال عينه فكل حرف جاء ملعىن فهو
ستر عليه وإن جاء ليدل عليه فهذا الستر من أعظم الستور وإن كان دون الستر األول الذي
هو ستر األمساء اإلهلية وإن دلت على ذات املسمى فهي أعيان الستور عليها فإن الناظر حيار
فيها الختالف أحكامها يف هذه الذات املسماة فكل اسم له حكم فيها فهي وإن عزت
وعظمت وهلا احلكم الذايت يف الوجود باإلجياد حمكوم عليها بأحكام هذه األمساء احلسىن بل
أمساء املوجودات كلها أمساؤها ملن فهم عن اهلل.
مث املرتبة الثالثة يف النزول يف علم الستور ستور أعيان األمساء اللفظية الكائنة يف ألسنة
الناطقني واألمساء الرقمية يف أقالم الكاتبني فإهنا ستور على األمساء اإلهلية من حيث إن احلق
متكلم لنفسه بأمسائه فتكون هذه األمساء اللفظية واملرقومة اليت عندنا أمساء تلك األمساء
وستورا عليها فإنا ال ندرك لتلك األمساء كيفية ولو أدركنا كيفيتها شهودا الرتفعت الستور
وهي ال ترتفع وما لنا يف أنفسنا أمثلة هلا مجلة واحدة بل أعظم ما عندنا ختيلها يف نفوسنا
والتخيل أمر حتدثه يف النفوس احملسوسات فتصورها بالقوة املصورة يف خيال الشخص وليس
بعد هذه الستور إال ستور اخللق بعضه على بعض فالستور وإن كانت دالئل فهي دالئل
إمجالية فالعامل بل الوجود كله ستر ومستور وساتر فنحن يف غيبه مستورون وهو ستر علينا
فهو مشهود لنا إذ الستر البد أن يكون مشهودا ملستوره فإن الستر برزخ أبدا بني املستور
واملستور عنه فهو مشهود هلما.
وملا جاءت األحكام املشروعة إىل املكلفني وتعلقت بأفعاهلم وفرق احلكم يف أفعال
املكلفني إىل طاعة ومعصية وال طاعة وال معصية وإىل مرغب فيه وإىل حكم غري مرغب فيه
فالطاعة واملعصية حظر ووجوب فعال أو تركا واملرغب فيه وغري املرغب فيه ندب وكراهة
فعال أو تركا وال طاعة وال معصية وال مرغب فيه وال غري مرغب فيه إباحة وهو حكم مرتبة
النفس مبا هي لذاهتا وعينها وباقي األحكام ليست لعينها وإمنا تقبله بالداعي من خارج من ملة
ملك وملة شيطان فهي ملن حكمت عليه ملته منهما ال لذاهتا فالسعيد من النفوس املكلفة على
نوعني يف السعادة النوع الواحد مستور عن قيام املعصية به وغري املرغب فيه وال ال طاعة وال
ال معصية وال مرغبا وال غري مرغب فيه فهو أسعد السعداء والنوع اآلخر هو املستور بعد
حكم املعصية فيه عن العقوبة على ذلك وهو املغفور له وهذه األحكام تتعلق من املكلف يف
ظاهره وباطنه فالسعيد التام الكامل املعصوم ودونه احملفوظ ظاهرا غري احملفوظ باطنا فأقل
مستور من امسه عبد الغافر وأكثر مستور من امسه عبد الغفور واملتوسط بينهما عبد الغفار
فالناس أعين املكلفني على ثالثة أحوال غافر وغفار وغفور مث إن للمكلفني بعضهم مع بعض
حكم هذه األمساء فيمن جىن عليهم أو من محوه عن وقوع اجلناية منهم وهلم أحكام أمساء اهلل
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فمىت جتاوز عمن جىن عليه جتاوز اهلل عنه ومن أنظر معسرا جىن مثرة ذلك يف اآلخرة من عند
اهلل فما يرى املكلف يف اآلخرة إال أعماله مث إن اهلل ﱡﭐﳓﳔﳕﱠ.
واعلم أن من الستور وإرخائها ما هو معلول بالبشرية وهو قوله
ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ وهو الستر ﱡﭐ ﳔ ﳕ ﳖ ﱠ [الشورى ،]51:وهو ستر أيضا
وليس الستر هنا سوى عني الصورة اليت يتجلى فيها للعبد عند إمساعه كالم احلق يف أي
صوره جتلى فإن اهلل يقول لنبيه  ﱡﭐﲸﲹﲺ ﲻﲼﱠ[التوبة ،]6:واملتكلم رسول اهلل
 وإن اهلل قال على لسان عبده" :مسع اهلل ملن محده" ،وقوله تعاىل" :كنت مسعه وبصره"،
احلديث فهذه كلها صور حجابية أعطتها البشرية وما مث إال بشر وروح هذه املسألة ﱡﭐﲭﲮ
ﲳﱠ[ص ،]75:فنفى الوسائط عن خلق آدم ومن هنا إىل ما دون ذلك حكم
ﲴ
ﲯﲰﲱﲲ
اسم البشر فحيث ارتفعت الوسائط ظهر حكم البشرية ملن عقل ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱵﱠ[النحل ،]67:فهذا حصر الستور وإرخاؤها على البدور واملكسوفات ستور فمنها
ظاللية ومنها أعيان ذوات مثل كسوف القمر والشمس وسائر الكواكب اخلمسة وأعظمها
ستر الشمس فإهنا تطمس أنوار الكواكب كلها فال يبقى نور إال نورها يف عني الرائي وإن
كانت أنوار الكواكب مندرجة فيها ولكن ال ظهور هلا كما قال النابغة اجلعدي يف ممدحه:
ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

أ اااااااااا
أ اااااااااا اااااااااا أ
ناااااااااا شاااااااااامف م اااااااااا

اااااااا

اااااااااا ل
ااااااااااف

ن اااااااا
اااااااا م اااااااا
ااااااا ااااااا ااااااا مااااااان

اااااااا ف
اااااااف

ونعلم بالقطع أن الكواكب بادية وطالعة يف أعياهنا وجماريها غري إن إدراك الرائي
يقصر عنها لقوة نور الشمس نور على نور البصر فيبهره قيل لرسول اهلل  أرأيت ربك
فقال" :نوراين أراه" ،فكيف أن يرى به فهو حجاب عليه ومل يكن ذلك إال لضعف اإلدراك
فإنه تعاىل قد يتجلى فيما دون النور فريى كما ورد أينما شاء وهو القائل ﱡﭐ ﲫ
ﲬﱠ[األعراف ،]143:فرؤيته ال رؤيته فهو املستور املرئي من غري ظهور وال إحاطة فالستر
البد منه وهذا القدر كاف من اإلمياء فإن ميدان الغفران واسع ألنه الغيب والشهادة ﱡﭐ ﳂﳃ
ﳄﳅﱠ[الربوج ،]20:فأسبل الستر بالوراء على أعني السامعني فوقفوا مع ما مسعوا:
ااااااااااااااااا ااااااااااااااااا م
ااااااااااااااااا
ماااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا نااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااا
ااااااااااااااااا أمااااااااااااااااا
ااااااااااا أ مااااااااااا
مااااااااااا مر ااااااااااا

ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااا
ف ااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا ناااااااااااااااااااا م ر اااااااااااااااااااا
ااااااااااااااا ف
ف ااااااااااااااا م ااااااااااااااا ااااااااااااااا
ااااااااا شااااااااام
مااااااااا ااااااااا مااااااااا
فاااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااااا آ
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حضرة العلم وهي لالسم العليم والعامل والعالم
ااااااا م ااااااا
ف ااااااا فااااااا
فااااااا ن
شااااا م ااااا
أف ااااا مااااا ااااا فااااا
مااااااا
شااااااامف
فااااااا
ااااااان
اااااااااا فاااااااااا
أ ماااااااااا فاااااااااا
اااااااا ن اااااااا
فاااااااا ن اااااااا ن اااااااا
اااااا ن اااااا
أ م اااااا اااااا فاااااا
ن ااااااا ف ااااااا ااااااا ااااااا
فااااااا

ااااااااا م ااااااااا ف ااااااااا ن
اااااااا
ااا مااا ااا
ااا فااا
ااا
ااا
اااااااا ر اااااااا
اااااااا ماااااااا اااااااا ي
م ااااا
ااااا
ااااا رااااا
ااااا
اااااا ل
شاااااامف فاااااا
ف اااااا اااااا
اااا م اااا
ماااا اااا ماااا م اااا أن
م اااااا
اااااا ي اااااا اااااا
ماااااا

يدعى صاحب هذه احلضرة عبد العليم والعلماء يف هذه احلضرة على ثالث مراتب
عامل علمه ذاته وعامل علمه موهوب وعامل علمه مكتسب وله حكم يف اإلهليات وله حكم يف
الكون ففي اهلل علمه بكل شيء لذاته وعموم تعلقها بكل معلوم وقد بينا من أين تعلق علمه
بالعامل واملكتسب يف اهلل قوله ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱠ[حممد ]31:واملوهوب يف اهلل ما أعطاه العبد من
تصرفه يف املباح فإنه ال يتعني تقييده تعني الواجب واحملظور واملندوب واملكروه فحصول
العلم بالتصريف يف املباح علم وهب يعلمه احلق من العبد بطريق إهلية ألنه ال جيب عليه
اإلتيان به كما جيب عليه اعتقاده فيه إنه مباح واالميان به واجب.
وأما مراتب هذه العلوم يف الكون فهينة اخلطب.
فإن الكون قابل للعلم بالذات فالعلم الذايت له هو ما يدركه من العلم بعني وجوده
خاصة ال يفتقر يف حتصيله إىل أمر آخر إال مبجرد كونه فإذا ورد عليه ما ال يقبله إال بكونه
موجودا على مزاج خاص هو علمه الذايت له واملكتسب ما له يف حتصيله تعمل من أي نوع
كان من العلوم املكتسبة واملوهوب هو ما مل خيطر بالبال وال له فيه اكتساب كعلم األفراد
وهو علم اخلضر فعلمه من لدنه علما رمحة من عند اهلل به حىت كان مثل موسى  الذي
كلمه ربه يستفيد منه ما مل يكن عنده وال أحاط به خربا يقول مل نذق له طعما فيما علمه اهلل
من العلم باهلل.
واعلم أنه ما من موجود يف العامل إال وله وجه خاص إىل موجدة إذا كان من عامل
اخللق وإن كان من عامل األمر فما له سوى ذلك الوجه اخلاص وإن اهلل يتجلى لكل موجود
من ذلك الوجه اخلاص فيعطيه من العلم به ما ال يعلمه منه إال ذلك املوجود وسواء علم ذلك
املوجود أو مل يعلمه أعين أن له وجها خاصا وأن له من اهلل علما من حيث ذلك الوجه وما
فضل أهل اهلل إال بعلمهم بذلك الوجه مث يتفاضل أهل اهلل يف ذلك فمنهم من يعلم أن هلل جتليا
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لذلك املوجود من هذا الوجه اخلاص ومنهم من ال يعلم ذلك والذين يعلمون ذلك منهم من
يع لم العلم الذي حيصل له من ذلك التجلي ومنهم من ال يعلمه أعين على التعيني وما أعين
بالعلم إال متعلق العلم هل هو كون أو هو اهلل من حيث أمر ما.
حضرة القبض وهي لالسم القابض
اااااااااااا فاااااااااااا م م اااااااااااا
فاااااااااااا
م اااااااااااااااااااااااااااااااااا
ناااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااا م مااااااااااا
م ااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااااااااا
ااااااااااااااااا
مااااااااااااااااا
اااااااااااا م اااااااااااا
ف اااااااااااا فاااااااااااا

م ااااااااااااااااا
اااااااااااااااا
شاااااااااااااااا أ
ااااااااااااا ف م مااااااااااااا نااااااااااااا ااااااااااااا
مااااااااااااا ر فااااااااااااا
ماااااااااااا رااااااااااااا
اااااااااااااااااااا أ اااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا ن
ااااااااااااا م ااااااااااااا
نااااااااااااا
من ااااااااااااا

هلا أثر يف احملدث والقدمي يدعى صاحبها عبد القابض مبا يعطيه املمكن من أفعاله
فيقبضها احلق منه كما ورد أن اهلل ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﱠ[التوبة ]104:من عباده فريبيها هلم
ﱡﭐﲄ ﲅ ﲆ ﲇﱠ[هود ،]123:فيقبضه حبيث إنه ال يبقى لغري اهلل فيه تصرف بعد القبض
اإلهلي إال أن يعطيه احلق ذلك فيقبضه العبد من ربه وأول قبض قبضه املمكن من ربه وجوده
فقبض احلق من املمكن علمه به وقبض املمكن من احلق وجوده ومجيع ما يتصرف فيه
ويضاف إليه من األفعال فإذا وقعت يقبضها احلق من العامل فحضرة القبض بني القابض
واملقبوض منه وقد يكون هلذه احلضرة يف القابض قبض جمهول وهو خطر جدا كما يكون هلا
قبض معلوم فإذا وجد العبد من هذه احلضرة قبضا يف نفسه ال يعرف سببه وال يعرف منه
سوى علمه بأنه قابض ألمر جمهول فهو مقبوض الباطن للحق بذلك األمر الذي ال يعلمه فإذا
وقع له مثل هذا القبض من هذه احلضرة فليسكن على ما هو عليه وليتحرك على امليزان
املشروع وامليزان العقلي وال يتزلزل فإنه البد أن ينقدح له سبب وجود ذلك القبض إما مبا
يسوءه أو مبا يسره وهلل عباد يسرهم كل شيء يقامون فيه من بسط وقبض جمهول ومعلوم.
واعلم أن األدب مصاحب هلذه احلضرة وحلضرة البسط فإذا قبض من احلق ما يعطيه
اهلل فيقبضه من يده يف أمور معينة ومن يد الغري يف أمور معينة يعني ذلك مسمى اخلري والشر
فاخلري كله بيد اهلل فيقبضه منه ولكن بأدب يليق بذلك اخلري املعني وابذل جهدك يف إن ال
تقبض الشر مجلة واحدة فإن أعماك احلق وأصمك واستعملك يف قبض الشر فمن األدب أن
ال تقبضه من يد اهلل واقبضه من يد املسمى شيطانا فإن على يده يأتيك الشر فلو زال هذا
الربيد مل يقع يف الوجود حكم شر وما أظهر عني الشر من هذا الشيطان إال التكليف فإذا
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ارتفع هذا احلكم ومل يبق إال الغرض واملالءمة فنيل الغرض واملالئم خري وفقد ما تعلق به
الغرض وما ال يالئم شر:
ماااااااااااااااا
فاااااااااااااااا

فراااااااااااااااااااااااا ر اااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااا
م شاااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااا

اااااااااااااااا
اااااااااااااااا

اااااااااااااااا
اااااااااااااااا

اااااااااااااااا
شاااااااااااااااا

سواء نسبتهما إىل الشرع أو إىل الغرض أو املالءمة فمن القبض ما يكون عن وهب
ومنه ما يكون عن جود وكرم وعن سخاء وعن إيثار وليس إال قبض الشر يكون وهو عن
إيثار جلناب احلق حيث أضفته إىل نفسك ومل تضفه إىل اهلل أدبا مع اهلل حيث مل ينسبه إىل
نفسه فإن رسول اهلل  املترجم عن اهلل تعاىل يقول والشر ليس إليك وقال ﱡﭐ ﳛ ﳜ ﳝ
ﳞ ﳟ ﳠﱠ [النساء ،]79:فكل ما يسوءك فهو شر يف حقك فلو مل يطلق عليه اسم شر
مل تضفه إليك وال أضافه احلق إليك أ ال تراه إذا نظرته فعال من غري حكم عليه كيف يقول
كُلٌّ من عِندِ اهلل ظهر فقف مع احلكم اإلهلي يف األشياء وعلى األشياء تكن أديبا معصوما فإنه
ال حيفظ اهلل هذا املقام إال على من عصم اهلل واعتىن به ومن هذه احلضرة تقرض اهلل ما طلب
منك من القرض وتعلم أنه ما طلبه منك إال ليعود به وبأضعافه عليك من جهة من تعطيه إياه
من املخلوقني فمن أقرض أحدا من خلق اهلل فإمنا أقرض اهلل وليس احلسن يف القرض إال أن
ترى يد اهلل هي القابضة لذلك القرض ال غري فتعلم عند ذلك يف يد من جعلت ذلك وهو
احلفيظ الكرمي وأما قبضه ما يقبضه للداللة عليه كقبض الظل إليه ليعرفك بك وبنفسه ألنه ما
خرج الظل إال منك ولو ال أنت مل يكن ظل ولو ال الشمس أو النور مل يكن ظل وكلما
كثف الشخص حتققت أعيان الظالل فاألمر بينك وبينه كما قررنا يف الوجود بني االقتدار
اإلهلي وبني القبول من املمكن مهما ارتفع واحد منهما ارتفع الوجود احلادث كذلك إذا
ارتفع العني املشرق واجلسم الكثيف احلائل عن نفوذ هذا اإلشراق فيه حدث الظل فالظل من
أثر نور وظلمة وهلذا ال يثبت الظل عند مشاهدة النور كما ال تثبت الظلمة ألنه ابنها فإن
للظلمة والدة على الظل بنكاح النور فما قابل النور من اجلسم الكثيف أشرق فذلك اإلشراق
هو نكاح النور له وبنفس ما يقع النكاح تكون والدته للظل فنفس النكاح نفس احلمل نفس
الوالدة يف زمان واحد كما قلنا يف زمان وجود الربق انصباغ اهلواء وظهور احملسوسات
وإدراك األبصار هلا والزمان واحد والتقدم والتأخر معقول وهكذا الظل فافهم ومن هذه
احلضرة مساع ما يقبضك ورؤية ما يقبضك فلو مل يقبض املسموع الذي قبضك ما كنت
مقبوضا وكذلك الرؤية فأنت القابض املقبوض فما أتى عليك إال منك فلو أزلت الغرض عند
السماع أو الرؤية لكنت قابضا ومل تكن مقبوضا غري إن هذه احلقيقة ال ترتفع من العامل ألن
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االستناد قوى بقوله ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﱠ[حممد ،]28:وليس إال القبض فإذا أخرب احلق
بوجود األثر يف ذلك اجلناب فأين خيرج العبد من حكمه لذلك قال يف نعيم اجلنان ﱡﭐ ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ[فصلت ،]31:وليس إال نيل األغراض فتحقق حكم هذه احلضرة وما
تعطيه يف اإلنسان ﴿ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
الوداد حضرة الود
اااااااااا شاااااااااا
اااااااااا اااااااااا
ااااااااام
ااااااااا
ااااااااا
ااااااااا
ن اااااااااااااااا
اااااااااااااااا
ن اااااااااااااااا
نااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا
اااااااااااااا
اااااااااااااا ف راااااااااااااا

ااااااااااااااااا
ااااااااااااااااا
ااااااااااااااااا
م ناااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااا م اااااااااااااااااااا
أنااااااااااااااااا ف ااااااااااااااااا أ
ااااااااااااااااا
اااااااااااااااا
ناااااااااااااااا
أ اااااااااااااااا
ااااااااااااااااا
راااااااااااااااا ف ااااااااااااااااا من

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

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

ااااااا
ااااااا مااااااا ااااااا
ااااااا
مااااااااااااااا
ي ااااااااااااااا
فمااااااااااااااا
ناااااااا
فم اااااااا
اااااااا اااااااا شاااااااا

اااااااا
م اااااااااا
اااااااااااا
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ف ناااااااا
ف اااااااا

ناااااااا اااااااا ماااااااا
ااااااااف اااااااا

ااااااااااااا
ن ااااااااااااا
ناااااااااااااااا أ اااااااااااااااا

اااااااا اااااااا
اااااااا مناااااااا

م ااااااااااااا
اااااااااااااااا

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

نااااااااااااااااااا
مااااااااااااااااااا
ف ااااااااااااااااااا
اااااااااااااا
اااااااااااااا أناااااااااااااا
من اااااااااااااا
ف اااااااااااااا م اااااااااااااا اااااااااااااا ي أ نااااااااااااااا
ااااااااااااا ف نااااااااااااا
ف ااااااااااااا ف ااااااااااااا
ااااااااااااا
ااااااااااااا
نااااااااااااا فااااااااااااا
فماااااااااااااا أ ااااااااااااااف م ااااااااااااااف اااااااااااااا

اااااااااا ف اااااااااا ناااااااااا
ماااااااااا أناااااااااا اااااااااا
ماااااااااااا اااااااااااا ي
ااااااااا ي أنااااااااا ااااااااا
مناااااااااااااا أناااااااااااااا
ف اااااااااااااا أناااااااااااااا

أن اااااااااا
أن اااااااااا
اااااااااااا ن
م ااااااااا
أن اااااااااااااا
أن اااااااااااااا

فما أعجب القرآن يف مناسبة األمساء باألحوال
ﲲ ﲳ ﱠ[الربوج ،]16-14:فهو احملب وهو فعال ملا يريد فهو احملبوب ألن احملبوب فعال ملا
يريد مبحبوبه واحملب سامع مطيع مهيأ ملا يريد به حمبوبه ألنه احملب الودود أي الثابت على
لوازم احملبة وشروطها والعني واحدة فإن الودود هنا هو الفعال ملا يريد فانظر يف هذا التنبيه
اإلهلي ما أعجبه ﱡﭐﱐﱑﱒﱓﱠ[طه﴿ ،]114:ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
ﱡﭐﲨﲩﲪﲫ ﲬﲭﲮﲯﲰﲱ

اجملد حضرة اجملد

يدعى صاحبها عبد اجمليد والقرآن اجمليد وهو كالمه تعاىل فهو عينه حضرة اجملد
والشرف حضرة الزهو والصلف:
اااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا اااااااااااااااااا
نااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااا ن ااااااااااااااااااا
اااااااااااااا اااااااااااااا اااااااااااااا
راااااااااااااا

م اااااااااااااااااااااا ن فماااااااااااااااااااااا
فاااااااااااااااااااااا
فاااااااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااااااا م اااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااا
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اااااااااااااااااا ن اااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااا فاااااااااااااااااااا
ننااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااا
فااااااااااااااااااااا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ف اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااا ن ااااااااااااااااااااااااااااااااااا
م ااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا
ن ااااااااااااااااااا

إذا قال املصلي ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ[الفاحتة ،]4:يقول احلق جمدين عبدي أي جعل يل
الشرف عليه كما هو األمر يف نفسه فانظر إىل هذا االعتراف وهو احلق الذي له اجملد
باألصالة والكالم كالمه بال خالف فإنه القرآن و قال عن نفسه إنه يقول عند ﱡﭐ ﱎ ﱏ
ﱐﱠ "جمدين عبدي" ،وهو تنبيه إهلي من اهلل على إن األمر إضايف فإنه إذا مل يكن هناك من
يشرف عليه كونا ثابتا أو عينا كائنة فعلى من يشرف ويتمجد فما أعطاه اجملد إال وجود
العبد فما قال احلق يف قوله" :جمدين عبدي" ،إال حقا:
ااااااااااا
ف م ااااااااااا ي ااااااااااا م ااااااااااا
اااااااااا اااااااااا م اااااااااا
اااااااااا اااااااااا
ف ااااااااااا شااااااااااا ن منااااااااااا م ااااااااااا
اااااا م اااااا
ماااااا اااااا اااااا فاااااا
اااااااااا ف ناااااااااا ماااااااااا اااااااااا
اااااااااا
اااااااااا اااااااااا ف اااااااااا ماااااااااا أ اااااااااا
اااااااااا
اااااااااا
ناااااااااا
ف اااااااااا
أ اااااااااااااا ف اااااااااااااا
اااااااااااااا ماااااااااااااا

م اااااااااا ناااااااااا
ف اااااااااا ناااااااااا اااااااااا
ااااااااا منااااااااا
ااااااااا
ااااااااا ااااااااا
اااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا
نااااااااااااااااااا
ااااااااا ااااااااا
ااااااااا مااااااااا
ف ااااااااا
ااااااااا ي
فااااااااا
ااااااااا ااااااااا
ااااااااا
اااااااااااا ماااااااااااا
اااااااااااا ف اااااااااااا
ف اااااااا ف اااااااا ناااااااا اااااااا اااااااا ن
ااااااااااااا
ااااااااااااا
ف ااااااااااااا شااااااااااااا

فلما قال" :جمدين عبدي" ،عند قول املصلي ﱡﭐﱎ ﱏﱐﱠ علمنا أنه قال أعطاين
عبدي اجملد والشرف على العامل يف الدنيا واآلخرة ألين جازيت العامل على أعماهلم يف الدنيا
واآلخرة فيوم الدين هو يوم اجلزاء فإن احلدود ما شرعت يف الشرائع األجزاء وما أصابت
املصائب من أصابته األجزاء مبا كسبت يده مع كونه يعفو عن كثري قال تعاىل ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎ
ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱠ[الشورى ،]30:وكذلك ما ظهر من الفنت واخلراب
واحلروب والطاعون فهو كله جزاء بأعمال عملوها استحقوا بذلك ما ظهر من الفساد يف
الرب من خسف وغري ذلك وقحط ووباء وقتل وأسر وكذلك يف البحر مثل هذا مع غرق
وجترع غصص لزعزع ريح متلفة قال تعاىل ﱡﭐ ﳍ ﳎ ﱠ وهو ما ذكرناه ومن جنس ما
قررناه ﱡﭐﳏﳐﳑﳒﳓ ﳔﳕﱠ أي مبا عملوا ﱡﭐﳖﳗﳘﳙﱠ[الروم،]41:
وهذا عني اجلزاء وهو يف الدنيا هو فيوم الدنيا يوم اجلزاء ويوم اآلخرة هو يوم اجلزاء غري أنه
يف اآلخرة أشد وأعظم ألنه ال ينتج أجرا ملن أصيب وقد ينتج يف الدنيا أجرا ملن أصيب وقد
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ال ينتج فهذا هو الفرقان بني يوم الدنيا ويوم اآلخرة وقد تعقب املصيبة ملن قامت به توبة
مقبولة وقد يكون يف الدنيا حكم يوم اآلخرة يف عدم قبول التوبة وهو قوله يف طلوع الشمس
من مغرهبا إنه ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ[األنعام ]158:فال ينفع
عمل العامل مع كونه يف الدنيا فأشبه اآلخرة وكذلك أيضا املصاب يف الدنيا تكفر عنه
مصيبته من اخلطايا ما يعلم اهلل ومصيبة اآلخرة ال تكفر وقد يكون هذا احلكم يف يوم الدنيا
فأشبه اآلخرة أيضا وهو قوله يف حق احملاربني ﱡﭐﱭﱮﱯﱰﱠ من قتلهم وصلبهم
ﲈﲊﲋ
ﲉ
وقطع أيديهم وأرجلهم من خالف ونفيهم من مواطنهم وﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ
ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ[املائدة ،]33:على تلك احملاربة والفساد جزاء هلم فما كفر عنهم ما
أصاهبم يف الدنيا من البالء.
فانظر ما أحكم القرآن وما فيه من العلوم ملن رزق الفهم فيه فكل ما هم فيه العلماء
باهلل ما هو إال فهمهم يف القرآن خاصة فإنه الوحي املعصوم املقطوع بصدقه الذي ﱡﭐ ﲂ ﲃ
ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ فتصدقه الكتب املنزلة قبله ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊﱠ[فصلت ،]42:وال ينزل بعده ما
يكذبه ويبطله فهو حق ثابت وكل تنزل سواه يف هذه األمة وقبلها يف األمم فيمكن أن يأتيه
الباطل من بني يديه فيعثر صاحبه على آية أو خرب صحيح يبطل له ما كان يعتمد عليه من
تنزيله وهو قول اجلنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة أن يشهدا له بذلك بأنه حق من عند
اهلل ويأتيه من خلفه أي ال يعلم يف الوقت بطالنه لكن قد يعلمه فيما بعد فهو نظري قوله يف
ﲊﲌﲍﲎﲏ ﱠ[فصلت ،]42:فأي جمد أعظم من
ﲋ
القرآن ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
هذا اجملد الذي اعترف به العبد لربه بأن شهد له بأنه امللك يف يوم الدين واخللق ملكه الذي
تظهر فيه أحكامه.
مث إنه قد علمنا باخلرب الصدق أن أعمال العباد ترجع عليهم فالبد أن يرجع عليهم هذا
اجملد الذي جمدوا احلق به فيكون هلم يف اآلخرة اجملد الطريف والتليد فرجوع أعماهلم عليهم
اقتضته حقيقة قوله ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ [هود ،]123:بعد ما كانت الدعاوي الكيانية قد
أخذته وأضافته إىل اخللق فمن رجوع األمر كله إليه رجعت أعمال العباد عليهم فالعبد
حبسب ما عمل فهو املقدس إن كان عمله تقديس احلق وهو املنزه بتنزيهه واملعظم بتعظيمه
وملا حلظ من حلظ من أهل الكشف هذه الرجعة عليه قال سبحاين فأعاد التنزيه عليه لفظا
كما عاد عليه حكما وكما قال اآلخر يف مثل هذا أنا اهلل فإنه ما عبد إال ما اعتقده وما اعتقد
إال ما أوجده يف نفسه فما عبد إال جمعوال مثله فقال عندما رأى هذه احلقيقة من االشتراك يف
اخللق قال أنا هلل فأعذره احلق ومل يؤاخذه فإنه ما قال إال علي كما قال من أخذه اهلل تعاىل
ﱡﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱠ[النازعات ،]25:وأما من قاهلا حبق أي من قال ذلك واحلق لسانه ومسعه
وبصره فذلك دون صاحب هذا املقام فمقام الذي قال أنا اهلل من حيث اعتقاده أمت ممن قاهلا
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حبق فإنه ما قاهلا إال بعد استشرافه على ذلك فعلم من عبد والفضل يف العلم يكون
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﴾.

﴿ﲀ

احلياء حضرة احلياء
ااااااااا ف ااااااااا
ااااااااا
ااااااااا
ااااااا
نااااااا
ااااااا م ااااااا ااااااا
م اااااااا
اااااااا
اااااااا
ناااااااا

ااااااااااااااا ااااااااااااااا ف م ااااااااااااااا
اااااا
ااااا
فااااا ف ااااا اااااا نااااا
ن اااااااا
اااااااا
ناااااااا فاااااااا اااااااا

يدعى صاحبها عبد احلي أو عبد املستحيي ورد يف اخلرب" :أن اهلل حيي" ،لكن للحياء
موطن خاص فإن اهلل قد قال يف املوطن الذي ال حكم للحياء فيه ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ[البقرة ،]26:أي ال يترك ضرب املثل باألدىن واألحقر عند اجلاهل فإنه ما هو
حقري عند اهلل وكيف يكون حقريا من هو عني الداللة على اهلل فيعظم الدليل بعظمة مدلوله
مث إن رسول اهلل  نطق من هذه احلضرة بقوله" :احلياء من االميان واالميان نصف صرب
ونصف شكر واهلل هو الصبور الشكور" ،ومن هذه احلضرة من امسه املؤمن شكر عباده على
ما أنعموا به على األمساء اإلهلية بقبوهلم آلثارها فيهم وصرب على أذى من جهله من عباده
فنسب إليه ما ال يليق به ونسبوا إليه عدوا بغري علم كما أخربنا عنهم فصرب على ذلك وال
شخص أصرب على أذى من اهلل القتداره على األخذ فهو املؤمن الكامل يف إميانه بكمال صربه
وشكره ومن أعجب شكره أنه شكر عباده على ما هو منه مث إنه تعاىل من حيائه إنه يؤتى
بشيخ يوم القيامة فيسأله ويقرره على هناته وزالته فينكرها كلها فيصدقه ويأمر به إىل اجلنة
فإذا قيل له سبحانه يف ذلك يقول إين استحييت أن أكذب شيبته فأما تصديقه من كون
احلياء من االميان وهو املؤمن فإنه صدق من قبوله ملا خلق اهلل فيه من املعاصي والذنوب وكل
ما خلق اهلل فيه لوال قبوله ما نفذ االقتدار فيه وأما قوله  وهو" :احلياء" ال يأيت إال خبري
واهلل حيي فأتاه من حيائه خبري وأي خري أعظم من أن يستر عليه ومل يفضحه وغفر له وجتاوز
عنه وإن العبد إذا قامت به هذه الصفات اإلهلية فمن هذه احلضرة تأتيه ومنها يقبلها فإنه
لكونه على الصورة اإلهلية يقبل من كل حضرة إهلية ما تعطيه ألن هلا وجها إىل احلق ووجها
إىل العبد وكذلك كل حضرة تضاف إىل العبد مما يقول العلماء فيها تضاف إىل العبد بطريق
االستحقاق واألصالة وإن كنا ال نقول بذلك فإن لكل حضرة منها أيضا وجهني وجها إىل
احلق ووجها إىل العبد فانتظم األمر بني اهلل وبني خلقه واشتبه فظهر يف ذلك احلق بصفة اخللق
وظهر اخللق بصفة احلق ووافق شن طبقة فضمه واعتنقه ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ
[ال عمران ،]97:فظهر يف ذلك التعانق والتوافق الم األلف فكان ذلك العقد والرباط وأخذ
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العهود والعقود بني اهلل وبني عباده فقال تعاىل ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ [البقرة،]40:
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﴾.

﴿ﲀ

احملسان حضرة اإلحسان
اااااااااااا ن اااااااااااا
اااااااااااا فاااااااااااا
مااااااااااااااا ااااااااااااااا ف ااااااااااااااا ن ااااااااااااااا
مااااااااا
ااااااااا
ااااااااا ف
ف نااااااااا
اااااا ن اااااا ن
اااااا
اااااا ف ماااااا
اااااااااا
اااااااااا ن
اااااااااا
اااااااااا
أ ناااااااااااا ن
اااااااااااا أ فاااااااااااا
مااااااا أ ااااااا ن
ااااااا
ف ااااااا
ااااااا

اااااااااااااااا
اااااااااااااااا ل م اااااااااااااااا
ااااااااااااااا
ااااااااااااااا مااااااااااااااا شااااااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا
أ ااااااااااا ااااااااااا ي
اااااااااا اااااااااا
اااااااااا
اااااااااا
نمااااااااااا مااااااااااا ااااااااااا م ن مااااااااااا
فااااااا
نااااااا
ااااااا مااااااا نااااااا
ااااا
ااااا مااااا
ااااا ن ااااا ي مااااا

يدعى صاحبها عبد احملسن وإن شئت عبد احملسان قال جربيل  لرسول اهلل  ما
اإلحسان فقال رسول اهلل " :اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه فإنك إن ال تراه فإنه يراك"،
ويف رواية فإن مل تكن تراه فإنه يراك فأمره أن خييله وحيضره يف خياله على قدر علمه به
فيكون حمصورا له وقال تعاىل ﱡﭐﲧﲨﲩﲪﲫﱠ[الرمحن ،]60:فمن علم قوله" :إن
اهلل خلق آدم على صورته" ،وعلم قوله " :من عرف نفسه عرف ربه" ،وعلم قوله تعاىل
ﲓ ﲕ ﲖ ﱠ[الذاريات ،]21:وقوله ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ
ﲔ
ﱡﭐ ﲒ
[فصلت ،]53:علم بالضرورة أنه إذا رأى نفسه هذه الرؤية فقد رأى ربه جبزاء اإلحسان وهو
أن تعبد اهلل كأنك تراه إال اإلحسان وهو أنك تراه حقيقة كما أريته نفسك فالصورة األوىل
اإلهلية يف العبادة جمعولة للعبد من جعله فهو الذي أقامها نشأة يعبدها عن أمره عز وجل له
بذلك اإلنشاء فجزاؤه أن يراه حقيقة جزاء وفاقا يف الصورة اليت يقتضيها موطن ذلك الشهود
كما اقتضى جتليه يف الصورة اإلهلية اجملعولة من العبد يف موطن العبادة والتكليف فإن الصور
تتنوع بتنوع املواطن واألحوال واالعتقادات من املواطن فلكل عبد حال ولكل حال موطن
فبحاله يقول يف ربه ما جيده يف عقده ومبوطن ذلك احلال يتجلى له احلق يف صورة اعتقاده
واحلق كل ذلك واحلق وراء ذلك فينكر ويعرف وينزه ويوصف وعن كل ما ينسب إليه
يتوقف فحضرة اإلحسان رؤية وشهود ﴿ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
الدهر حضرة الدهر
ااااااااااااااااااااا

ااااااااااااااااااااا

مااااااااااااااااااااااا

مااااااااااااااااااااا
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ااااااااااااااااااااااا مااااااااااااااااااااااا

فاااااااااااااااا
اااااااا
ماااااااااااا
اااااااا
ااااااا
ف اااااااا

ااااااااااااااااااااااااااااااااا
ف ااااااااااااااااااااااااااااااااا ف
مااااااا
مااااااا ااااااا ي ااااااا
ااااااا
ااااااااا ن ااااااااا
ااااااااا ف ااااااااا
اااا ي ماااا اااا ي اااا راااا اااا ن
ااااااااااا
ااااااااااا
نااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا
اااااااااااف
ن مااااااااااا منااااااااااا

اااااااااااااااا
اااااااااااااااا اااااااااااااااا
اااااااا ف ناااااااا
اااااااا ي اااااااا
اااااااااااا
اااااااااااا
اااااااااااا
اااااااا
اااااااا ماااااااا اااااااا
اااااااا
ااااااا ااااااا ف مشااااااا
ااااااا
ماااااااا أ اااااااا اااااااا مم اااااااا

يدعى صاحبها عبد الدهر وقال رسول اهلل " :ال تسبوا الدهر فإن اهلل هو الدهر"،
فجعل الدهر هوية اهلل فصدق القائلون يف قوهلم ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱠ فإنه ما يهلكهم إال اهلل
فإهنم جهلوا يف قوهلم ﱡﭐﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱠ[اجلاثية ]24:أي حنيي فيها مث منوت وصدقوا
يف قوهلم بعد ذلك ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱠ فصدقوا فإن الدهر هو اهلل وجهلوا يف اعتقادهم فإهنم
ما أرادوا إال الزمان بقوهلم الدهر فأصابوا يف إطالق االسم وأخطأوا يف املعىن وهم ما أرادوا
إال املهلك فأصابوا يف املعىن ووافقوا االسم املشروع توفيقا من اهلل ومل يقولوا الزمان أو رمبا
لو قالوا الزمان لسمى اهلل نفسه بالزمان كما مسي نفسه بالدهر والدهر عبارة عما ال يتناهى
وجوده عند مطلقي هذا االسم أطلقوه على ما أطلقوه فالدهر حقيقة معقولة لكل داهر وهو
املعرب عنه حبضرة الدهر وهو قوهلم ال أفعل ذلك دهر الداهرين وهو عني أبد اآلبدين فللدهر
األزل واألبد أي له هذان احلكمان لكن معقولية حكمه عند األكثر يف األبد فإهنم اتبعوه
األبد فلذلك يقول القائل منهم دهر الداهرين وقد يقول بدله أبد اآلبدين فال يعرفونه إال
بطرف األبد ال بطرف األزل ومن جعله اهلل فله حكم األزل واألبد فاعلم ذلك.
ومن هذه احلضرة ثبت حكم األزل واألبد ملن وصف به وإن عني العامل مل يزل يف
األزل الذي هو الدهر األول بالنسبة إىل ما نذكره ثابت العني وملا أفاده احلق الوجود ما طرأ
عليه اإلحالة الوجود ال أمر آخر فظهر يف الوجود باحلقيقة اليت كان عليها يف حال العدم
فتعني حبال وجود العامل الطرف األول املعرب عنه باألزل وليس إال الدهر وتعني حال وجود
العامل بنفسه وهو زمان احلال وهو الدهر عينه مث استمر له الوجود إىل غري هناية فتعني الطرف
اآلخر وهو األبد وليس إال الدهر فمن راعى هذه النسب جعله دهور أو هو دهر واحد وليس
إال عني الوجود احلق بأحكام أعيان املمكنات أو ظهور احلق يف صور املمكنات فتعني إن
الدهر هو اهلل تعاىل كما أخرب عن نفسه على ما أوصله إلينا رسوله  فقال لنا ملا مسع من
يسب الدهر لكونه مل يعطه أغراضه فقال" :ال تسبوا الدهر فإن اهلل هو الدهر" ،ألنه املانع
وجود ما لكم يف وجوده غرض وهلذا مسي باملانع ،فتوليد العامل إمنا هو للزمان وهو الدهر
ﱡﭐﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ [احلج ،]61:فيتناكحان فيلد النهار مجيع ما يظهر فيه من األعيان
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القائمة بأنفسها وغري القائمة بأنفسها من األجسام واجلسمانيات واألرواح والروحانيات
واألحوال فيظهر كل روحاين وجسماين من كل اسم رباين ويظهر كل جسم وروح من
االسم الرب ال من االسم الرباين وﱡﭐﲐﲑﲒﲓﱠ فيتناكحان فيلد الليل مثل ما ولد
النهار سواء على حد ما مضى وهذا املعرب عنه بالليل والنهار سدنة الدهر واإليالج والتكوير
والغشيان وهو قوله ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﱠ[الزمر ،]5:من كور العمامة
ﱡﭐﲄ ﲅﱠ فيشفعوا ﱡﭐ ﲆ ﱠ [األعراف ،]54:فهذه مقاليد الدهر الذي ﱡﭐ ﲊ ﲋ
ﲌﱠ وهو الناكح ﱡﭐﲍﱠ[الزمر ،]63:وهو املنكوح فمن عال من هذين الزوجني فله
الذكورية وهو السماء ومن سفل من هذين الزوجني فله األنوثة وهو األرض ونكاحهما
املقالد واإلقليد الذي به يكون الفتح فيظهر ما يف خزائن اجلود وهو الدهر فهكذا وجد العامل
عن نكاح دهري زماين ليلي وهناري فإن عال ماء الناكح ماء املنكوح أذكر فظهرت األرواح
الفاعلة وإن عال ماء املنكوح ماء الناكح أنثى فظهرت اجلثث الطبيعية القابلة لالنفعال
املنفعلة:
م ااااااااااااااا ااااااااااااااا
أ اااااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا ااااااااااا
مااااااااااا
ااااااااااا فااااااااااا ااااااااااا
اااااااااااااااااا ناااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا
اااااااااااااا اااااااااااااا ن اااااااااااااا
فاااااااااااااا
ناااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا
أ اااااااااااااااااااااا
فاااااااااااااا اااااااااااااا أ اااااااااااااا اااااااااااااا
ااااااااااااا
ااااااااااااا
مااااااااااااا ااااااااااااا
ن اااااااااااااااااااااااااااا نشاااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا
أن اااااااااااااااااااا ناااااااااااااااااااا
ااااااااااااف ااااااااااااا مااااااااااااا ااااااااااااا
اااااااااااااااااا اااااااااااااااااا ي اااااااااااااااااا

مااااااااااااااااااااا
ف ااااااااااااااااااااا نااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااا
ف ااااااااااااااا أمااااااااااااااا ر ااااااااااااااا
اااااااااااااااا اااااااااااااااا
اااااااااااااااا اااااااااااااااا
اااااااااااااااا اااااااااااااااا اااااااااااااااا
ف اااااااااااااااا
اااااااااااااااااا ر اااااااااااااااااا
ن اااااااااااااااااا
اااااااااااااا شاااااااااااااا
اااااااااااااا اااااااااااااا
ااااااااااااااا
فر ااااااااااااااا ااااااااااااااا ااااااااااااااا
ن ااااااااااااا ف ااااااااااااا
ااااااااااااا
ااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااام
ااااااااااااااااااااا
فااااااااااااااااااااا ن منااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا
ن اااااااااااااااااااااا
فااااااااااااا ااااااااااااا أ ن ااااااااااااا
فااااااااااااا

الفرد الوتر األحد حضرة اإلفراد
ااااااااااااااااااا م ااااااااااااااااااا
نااااااااااااااااااا
أ اااااااااااا
ناااااااااااا اااااااااااا اااااااااااا
ااااااااااااااا
ااااااااااااااا ن م ااااااااااااااا
ااااااااااااا
نااااااااااااا أنااااااااااااا ااااااااااااا

فاااااااااااا نشاااااااااااا
اااااااااااا
اااااااااااا
اااااااااا اااااااااا
ماااااااااا اااااااااا اااااااااا
اااااااااا ماااااااااا أشاااااااااا رن اااااااااا ماااااااااا
ن اااااااااااااا اااااااااااااا أ اااااااااااااا
ناااااااااااااا
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ااااااااااااااا

اااااااااااااااا ي

ااااااااااااااااا

اااااااااااااااا ناااااااااااااااا

ااااااااااااااااا

ن أ ااااااااااااااااان

يدعى صاحبها عبد الفرد وعبد الوتر وعبد األحد وأمثال ذلك ،قال رسول اهلل :
"إن اهلل وتر حيب الوتر" ،وأوتر رسول اهلل  بواحدة وبثالث وباخلمس وبالسبع وبالتسع
وبإحدى عشرة وكل فرد وتر بالغا ما بلغ وكل مشفع وترا أحد وكل موتر شفعا وتر وفرد
وأحد ويسمى وترا ألنه طالب ثار من األحد الذي شفع فرديته فإن احلكم لألحد يف شفع
الفرد ليس للفرد وال للوتر فلما انفرد به األحد طلب الفرد ثأره من األحد بالوتر فإن الوتر يف
اللسان بلحنهم هو الدخل وهو طلب الثأر وهو قوله  يف الذي تفوته صالة العصر يف
اجلماعة" :كأمنا وتر أهله وماله" ،كان صالة اجلماعة يف العصر طلبت ثأرها من املصلي فذا
مع متكنه من اجلماعة وإذا أوتر بواحدة مسيت البترياء ألن من شأن الوتر على حكم األصل
أن يتقدمه الشفع فإذا أوتر بواحدة مل يتقدمها شفع فكانت بتريا على التصغري واألبتر هو
الذي ال عقب له وهذه البترياء ما هي بتريا لكوهنا ال عقب هلا وإمنا هي بتريا لكوهنا ليست
منتجة وال نتجت فلها منزلة مل يلد ومل يولد فإذا تقدمها الشفع مل تكن بتريا ألهنا ما ظهرت
إال عن شفع وهلذا كان رسول اهلل  ال يسلم من شفعه إال يف وتر ذلك الشفع فيصله
بالشفع ليعلم أنه منه هذا كله ليتميز من األحد فإن األحد ال يدخله اشتراك وال يكون نتيجة
عن شفع أصال وإن كان عن شفع فليس بواحد وإمنا هو ثالثة أو مخسة فما فوق ذلك
وتقول يف سادس اخلمسة إنه واحد ألنه ليس بسادس ستة فقد متيز عن الشفع مبا هو منفصل
وليس إال األحد خبالف الفرد والوتر.
وقال رسول اهلل " :إن هلل تعاىل تسعة وتسعني امسا مائة إال واحد من أحصاها دخل
اجلنة فإن اهلل وتر حيب الوتر" ،فأوتر التسعني بالتسعة واستثىن الواحد من املائة ومل يقل مائة
إال وترا أو فردا ألن االشتراك يف الفردية والوترية وليس يف األحدية اشتراك ولو قاهلا هنا لعلم
بذكر املائة وذكر التسعة والتسعني أنه أراد الواحد فلو ال قرائن األحوال ما كان يعرف أنه
أراد الواحد لالشتراك الذي يف األفراد واألوتار فأبان بالواحد بعني امسه فقوة األحد ليست
لسواه واحدية الكثرة أبدا إمنا هي فرد أو وتر ال يصح أن تكون واحدا وسواء كانت الكثرة
شفعا أو وترا وإمنا أحب اهلل الوتر ألنه طلب الثأر واهلل يقول ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ [حممد،]7:
واحلق سبحانه قد نوزع يف أحديته باأللوهية فلما نوزع يف ألوهيته جاء بالوتر أي بطالب
الثأر ليفىن املنازع وينفرد احلق باألحدية أحدية الذات ال أحدية الكثرة اليت هي أحدية األمساء
فإن أحدية األمساء شفع الواحد ألن اهلل كان من حيث ذاته وال شيء معه فما شفع أحديته
إال أحدية اخللق فظهر الشفع:
فمااااااا فااااااا

ااااااا

شااااااا

فاااااااااااا

فااااااا ن
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اااااااااااا ف اااااااااااا م

ناااااااااااا

ناااااااااا
شاااااااااا
أ اااااااااا شاااااااااا
م اااااااااااااااااا ن ناااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا
اااااااااا ن ماااااااااا م ن ناااااااااا
أ اااااااااا
ناااااااااااا
اااااااااااا ف اااااااااااا
اااااااااااا
م نااااااااااااااا
م نااااااااااااااا
ااااااااااااااا
اااااا ن
اااااا ماااااا اااااا
فماااااا فاااااا
ااااااااااا ف نااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا
اااااااااااا فماااااااااااا آ ف اااااااااااا آناااااااااااا

فماااااااا ف اااااااا اااااااا ي اااااااا اااااااا ف اااااااا
اااااااااا راااااااااا ف اااااااااا
اااااااااا
اااااااااا
نااااااااا ااااااااا ر ااااااااا من ااااااااا
ااااااااا
ناااااااااا
اااااااااا
اااااااااا
ف اااااااااا فاااااااااا
ف اااااااااااا ف اااااااااااا
اااااااااااا اااااااااااا
ااااااااااا م ااااااااااا
ن ااااااااااا ااااااااااا
ااااااااااااا ااااااااااااا شااااااااااااا
ااااااااااااا
اااااااا ي اااااااا اااااااا مناااااااا
ماااااااا اااااااا

الرفيق حضرة الرفق واملرافقة
م اااااااااا
اااااااااا
اااااااااا ماااااااااا
ااااااا
ااااااام مااااااا
ااااااا
أ ااااااا
ف اااااااا
اااااااا
اااااااان اااااااا
فاااااااا
اااااااااااا
ناااااااااااا اااااااااااا م ناااااااااااا
ااااااااااا م ن ااااااااااا ااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااااااا مااااااااااااااا ااااااااااااااا ق
م
ااااااااا نااااااااا شااااااااا ق
شااااااااا

ف اااااااااا اااااااااا اااااااااا ي اااااااااا ف
اااااااا م ماااااااا
فاااااااا ن اااااااا اااااااا
ف ااااااااااا
ف ااااااااااا ااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا ف ااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا
م اااااااااااا ن
اااااااااااا اااااااااااا شاااااااااااا
ااااااااااااا ف ااااااااااااا
ااااااااااااا أ نااااااااااااا
م اااااااااااا فاااااااااااا ن
اااااااااااا
اااااااااااا

يدعى صاحبها عبد الرفيق وهو أخو الصاحب يف الداللة وملا خرب  عند املوت ما
قال" :وال مسع منه إال الرفيق األعلى" ،فإنه تعاىل كان مرافقه يف الدنيا وعلم منه تعاىل أنه
يريد بطلوع الفجر الرجوع إىل عرشه من السماء الدنيا اليت نزل إليها يف ليل نشأته الطبيعية
فلم يرد  مفارقة رفيقه فانتقل النتقاله ورحل لرحلته ولذلك قال " الرفيق" ومل يقل غري
ذلك ألن اإلنسان خلق يف حمل احلاجة والعجز فهو يطلب من يرتفق به فلما وجد احلق نعم
الرفيق وعلم إن االرتفاق به على احلقيقة هو االرتفاق املوجود يف العامل وإن أضيف إىل غريه
فلجهل الذي أضافه فطلب الرفيق الذي بيده مجيع اإلرفاق فلم يطلب أثرا بعد عني وهكذا
حال كل من أحب لقاء اهلل إذا مل تكن له درجة مشاهدة الرفيق وهو يف قوله تعاىل ﱡﭐﱞﱟ
ﱠ ﱡ ﱢﱠ [احلديد ،]4:فهو رفيقنا تعاىل يف كل وجهة نكون فيها غري إنا حجبنا فسمي
انفصالنا عن هذا الوجود احلسي باملوت لقاء اهلل وما هو لقاء وإمنا هو شهود الرفيق الذي
أخذ اهلل بأبصارنا عنه فقال من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه:
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شاااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا

ماااااااااااااااااااااااااااااااااااا
فن اااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا م اااااااااااااااااااف ااااااااااااااااااا ق

اااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا

فلم يعرفه احملجوب رفيقا حىت لقيه فإذا لقيه عرفه وهو قوله
ﳑ ﱠ[الزمر ،]47:فاستحيوا منه املؤمنون ملا عاملوه به من املخالفة ألوامره تعاىل وخاف
منه اجملرمون فلقوه على كره فكره اهلل لقائهم ومع هذه الكراهة فالبد من اللقاء للجزاء كان
اجلزاء ما كان وملا كان األنس والرمحة وأخواهتما يف الرفيق واملرافقة لذلك اختصت البنوية
باسم الرفيق فتقول فالن رفيق فالن ألنه يغضب لرفيقه وينصره وال خيذله وينصر احلق وال
خيذله فإنه من شرط البنوة أنه ال يكذب فيعتضد بالنبوي احلق يف إظهار الصدق وليس ذلك
لغري هذه الطائفة وإذا مل يكن على مكارم هذه األخالق خلع عنه قميص البنوة وهو قميص
نقي سابغ فمن دنسه أو قلصه عاد ذلك عليه وخلع عنه قميصها فال يلبسه إال أهلها.
ﱡﭐ ﳊﳋﳌﳍ ﳎﳏﳐ

الباعث حضرة البعث
ف ااااااا
منااااااااا
أناااااااااااااا

ااااااااا
ااااااااا ل
ااااااااا ل ااااااااا
اااااااااا
ماااااااااا اااااااااا اااااااااا أ اااااااااا ن
ااااااااا أن ااااااااا
ااااااااا ااااااااا
ااااااااا

ااااااا ق ااااااا مااااااا أ ااااااا
نااااااااا ااااااااا
ااااااااا
اااااااااااااا
ر اااااااااااااا

وفيه:
اااااا ق ر اااااا
ماااااا أ اااااا اااااا ماااااا
ااا أ ااا ي
اااف ف ااان
مااا شااا
ن ااااا
ااااا
فااااا ق نااااا ي ااااا
ماااااا
فاااااا شاااااامف
ماااااا شاااااا
ااااااا
ف شااااااا
مااااااا شااااااا

اااا
اااا اااا م اااا ف فاااا
ناااا
ناااااا اااااا ي ماااااا أفاااااا اااااا
اااااا
شااااااا ااااااا
ااااااا مااااااا
مااااااا شااااااا
ف شاااااا ن اااااا اااااا أ اااااا م اااااا ل
اااااااااااااا
اااااااااااااا أ ن ناااااااااااااا

يدعى صاحبها عبد الباعث قال تعاىل ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ[اجلمعة،]2:
وقال ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ[احلج ]7:وقال ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ[اإلسراء،]15:
وقال ﱡﭐﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ[اجملادلة ،]6:فمن هذه احلضرة بعث الرسل وأنزل الكتب وحشر

الناس بعد أن أنشرهم مث بعث هبم من هذه احلضرة إىل منازهلم يعمروهنا من جنة ونار كل
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بشاكلة عمله فيبعثهم ويبعث إليهم فالبعث ال ينقطع يف الدنيا واآلخرة والربزخ غري أن
الرسل عرفاء ال متشي إال بني امللوك ال بني الرعايا وإمنا ختاطب الرؤساء والعرفاء فاإلرسال
من اهلل إمنا أرسلهم من كونه ملكا إىل النفوس الناطقة من عباده لكوهنم مدبرين مدائن
هياكلهم ورعاياهم جوارحهم الظاهرة وقواهم الباطنة فما جتيء رسالة من امللك إال بلسان
ﲎ ﱠ [إبراهيم،]4:
ﲏ
من أرسل إليهم قال تعاىل ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
فيبعث اهلل رسله إىل هذه النفوس الناطقة وهي اليت تنفذ يف اجلوارح ما تنفذ من طاعة
وخمالفته وهلا قبول الرسالة واإلقبال على الرسول والتحفي به أو اإلهانة وقد يكون الرد
حبسب ما أعطا ها اهلل من االستعداد من توفيق أو خذالن فجعل النفوس ملوكا على أبداهنا
وأتاها ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ[املائدة ]20:وهو طاعة رعاياها هلا فاجلوارح والقوي ال
تعصى هلا أمرا بوجه من الوجوه وسائر امللوك الذين رعاياهم غري متصلني هبم قد يعصون
أوامر ملوكهم كما إن من هؤالء امللوك قد يعصى ما أمره به امللك احلق سبحانه وتعاىل على
لسان رسوله إليهم وقد يطيع فتوجيه الرسل وبعث اهلل إليهم أثبت هلم كوهنم ملوكا فلما
أنزهلم منزلته يف امللك علمنا أنه لوال ما مث مناسبة تقتضيه ما كان هذا فإذ املناسبة يف أصل
اخللقة وهي قوله تعاىل ﱡﭐﲽﲾﲿ ﳀ ﱠ[احلجر ،]29:فهو والة وملكه وجعله خليفة عنه
فمنهم من خرج عليه كفرعون وأمثاله ومنهم من مل خيرج عليه فما كانت الرسل إال إىل
والته مث إن هؤالء امللوك النواب وجهوا أيضا منهم إليه تعاىل إرساهلم يطلبون منه ما يؤيدهم
به يف تدبري ما والهم عليه فصار امللك ملك امللك هلذا السبب فمنه إليهم ومنهم إليه فما
وجه وال بعث إرساله إال إليه وما قبل اإلرسال إال منه فإهنم من روحه وجدوا ومن عني
كونه كانوا وهنا أمور وأسرار أعين يف خروجهم عليه كما خيرج الولد على والده والعبد
على سيده إذا ملكه يسعى يف هالكه مع إحسانه إليه وبايع على قتله لينفرد هو بامللك وهذا
واقع يف رد األفعال إليهم وليست إال إىل اهلل تعاىل وغاية املوفق منهم االشتراك يف األمر وهو
الشرك اخلفي فشرع هلم سبحانه قول ال حول وال قوة إال باهلل رمحة هبم وقوله ﱡﭐ ﱔ
ﱕﱠ[الفاحتة ،]5:وقنع منه بذلك من كونه حكيما.
وملا علم أن مثل هذا الشرك يقع منهم والدعوى أمرهم باالستعانة باهلل تقريرا
لدعواهم حىت يكون ذلك عن أمره فأمثالنا يقول مثل هذا كله تعبدا ويثابر عليه خبالف من
ال يعلم وما قرر احلق لعباده هذا إال غرية فيتخذون ذلك عبادة ويقولون إذا رجعوا إليه وكان
امللك ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ[غافر ]16:يف موطن اجلمع وسألوا عن مثل هذا الشرك اخلفي
يقولون أنت أمرتنا باالستعانة بك فأنت قررت لنا أن لنا قوة تنفرد هبا وإن كان أصلها منك
ولكن ما هلا النفوذ ال مبعونتك فطلبنا القوة منك فإنك ذو القوة املتني فيصدقهم اهلل يف كوهنم
جعلوا القوة منه اليت فيهم وإهنم رأوا فيها القصور خلاصية احملل فما هلا نفوذ االقتدار اإلهلي إال
282

مبساعدة االقتدار اإلهلي فإن العجز واجلنب والبخل يف اخللق ذايت الزم يف جبلته وأصل خلقه
ﱡﭐﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱠ[املعارج ،]21-19:فإذا تكر وتشجع
فنصرته من املكانة واالكتساب والتخلق بأخالق اهلل حيث كان يف ذاته روحا منه فأثرت
البقعة كما تؤثر البقعة يف املاء مبا يوجد من امللوحة واملرارة وغري ذلك من املطاعم واملاء من
حيث هويته على صفة واحدة من الطيب والطعم فانظر إىل ما أثرت فيه البقعة كذلك هي
األرواح املنفوخة يف األجسام من أصل مقدس نقي فإن كان احملل طيب املزاج زاد الروح
طيبا وإن كان غري طيب خبثه وصريه حبكم مزاجه فرسل اهلل الذين هم خلفاؤه أطهر الناس
حمال فهم املعصومون فما زادوا الطيب إال طيبا وما عداهم من اخللفاء منهم من يلحق هبم
وهم الورثة يف احلال والفعل والقول ومنهم من خيتل بعض اختالل وهم العصاة ومنهم من
يكثر منه ذلك االختالل وهم املنافقون ومنهم املنازع واحملارب وهم الكفار واملشركون
فيبعث اهلل إليهم الرسل ليعذروا من نفوسهم إذا عاقبهم خبروجهم عليه واستنادهم إىل غريه
الذي أقاموه إهلا فيهم من أنفسهم وكذبوا عليهم يف جعلهم إياهم آهلة واإلله ال يكون باجلعل
ولكن ما محلهم على ذلك إال أصل صحيح وهو أهنم رأوا اختالف املقاالت يف اهلل مع
االجتماع على أحديته وأنه واحد ال إله إال هو مث اختلفوا فيما هو هذا اإلله فقال كل
صاحب نظر مبا أداه إليه نظره فتقرر عنده أن اإلله هو الذي له هذا احلكم وما علم أن ذلك
عني جعله فما عبد إال إهلا خلقه يف نفسه واعتقده مساه اعتقادا واختلفوا يف ذلك اختالفا
كثريا والشيء الواحد ال خيتلف يف نفسه فالبد أن يكون هو يف نفسه على إحدى هذه
املقاالت أو خارجا عنها كلها.
وملا كان األمر هبذه املثابة أثر وهان عليهم اختاذ األحجار واألشجار والكواكب
واحليوانات وأمثال ذلك من املخلوقات آهلة كل طائفة مبا غلب عليها كما فعل أهل املقاالت
يف اهلل سواء فمن هذا األصل كان املدد هلم وهم ال يشعرون فما ترى أحدا يعبد إهلا غري
جمعول فيخلق اإلنسان يف نفسه ما يعبده وما حيكم عليه واهلل هو احلاكم ال ينضبط للعقل وال
يتحكم له بل له األمر يف خلقه من قبل ومن بعد ال إله إال هو إله كل شيء ومليكه وهذا
كله من االسم الباعث فهو الذي بعث إىل بواطنهم رسل األفكار مبا نطقوا به واعتقدوه يف
اهلل كما أنه بعث إىل ظاهرهم الرسل املعروفني باألنبياء والنبوة والرسالة فالعاقل من ترك ما
عنده يف اهلل تعاىل ملا جاءوا به من عبد اهلل يف اهلل فإن وافقوا ما جاءت به رسل األفكار إىل
بواطنهم كان وشكروا اهلل على املوافقة وإن ظهر اخلالف فعليك باتباع رسول الظاهر وإياك
وغائلة رسل الباطن تسعد إن شاء اهلل وهذا نصيحة مين إىل كل قابل ذي عقل سليم ﱡﭐ ﱐ

ﱑﱒﱓﱠ[طه﴿ ،]114:ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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الغني حضرة الغني واإلغناء
نااااااااااا
أ نمااااااااااا م نااااااااااا
اااااااا اااااااا
اااااااا
ف اااااااا
ااااااا أفنااااااا
ااااااا ااااااا
ااااااا ق ااااااا
ااااااا
أ ااااااا
ف ااااااا ن مااااااا ااااااا ااااااا

ااااا
مااااا ااااا ف ااااا مااااا م ااااا
اااااااااااا
اااااااااااا
اااااااااااا م اااااااااااا
ااااااااا مااااااااا م ااااااااا
ف ااااااااا مااااااااا
اااااا من اااااا
اااااا ماااااا أ أ اااااا
ااااااااا ف ااااااااا
ااااااااا
ف ااااااااا

ااااااااااا
ناااااااا
ااااااا
ااااااا ف
فااااااا

يدعى صاحبها عبد الغين وعبد املغين قال اهلل عز وجل
[ال عمران ،]97:وقال تعاىل ﴿وَأَنَّهُ هُوَ َأغْىن وأَقْىن﴾[النجم ،]48:وقال رسول اهلل  من هذه
احلضرة" :ليس الغين عن كثرة العرض لكن الغين غىن النفس" ،ترى التاجر عنده من املال ما
يفي بعمره وعُمرٍ ألزامه لو عاش إىل انقضاء الدنيا وما عنده يف نفسه من الغين شيء بل هو
من الفقر إىل غاية احلاجة حبيث أن يرد مباله موارد اهلالك يف طلب سد اخللقة اليت يف نفسه
عسى يستغين فما يستغين بل ال يزال يف طلب الغين الذي هو غىن النفس وال يشعر فاعلم إن
أول درجة الغين القناعة واالكتفاء باملوجود فال غىن إال غىن النفس وال غىن إال من أعطاه اهلل
غىن النفس فليس الغين ما تراه من كثرة املال مع وجود طلب الزيادة من رب املال فالفقر
حاكم عليه فاإلنسان فقري بالذات ألنه ممكن وهو غين بالعرض ألنه غين بالصورة وذلك أمر
عرض له بالنسبة إليه وإن كان مقصودا للحق فلإلنسان وجهان إذا كان كامال وجه افتقار
إىل اهلل ووجه غىن إىل العامل فيستقبل العامل بالغىن عنه ويستقبل ربه باالفتقار إليه وهلذين
الوجهني قيل إنه ال يكون عند اهلل وجيها ألنه ال يكون عند اهلل أبدا إال فقريا ذليال ويكون
عند العامل وجيها أي غنيا عزيزا وأما اإلنسان احليوان الذي ال معرفة له بربه فهو فقري إىل
العامل أبدا وإن كانت الغرية اإلهلية قد أزالت االفتقار إىل العامل من العامل بقوهلا ﱡﭐ ﲕ ﲖﲗ
ﲛ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ [فاطر ،]15:فمن ذاق طعم الغين عن العامل وهو يراه
ﲘﲙﲚ ﲜ
عاملا البد من هذا الشرط فقد حصل على نصيب وافر من الغين اإلهلي إال أنه حمجوب عن
املقام األرفع يف حقه ألن العامل مشهود له وهلذا اتصف بالغىن عنه فلو كان احلق مشهوده
وهو ناظر إىل العامل التصف بالفقر إىل اهلل وحاز املقام األعلى يف حقه وهو مالزمة الفقر إىل
اهلل ألن يف ذلك مالزمة ربه عز وجل وأما االستغناء فإنه يؤذن بالقرب املفرط وهو حجاب
كالبعد املفرط ومن وقف على سر وجود العامل من حيث إجياد اهلل إياه عرف ما أشرنا إليه
فإذا كان العارف على قدر معلوم بني القرب والبعد حصل املطلوب وكان يف ذلك الشرف
التام لإلنسان إذ كان الشرف ال حيصل إال ألهل الربازخ اجلامعني الطرفني قد علمنا إميانا أن
ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ
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اهلل أقرب إلينا ﱡﭐ ﱍﱎﱏ ﱠ[ق ]16:ولكن ال نبصره هلذا القرب املفرط وقد علمنا إميانا أنه
ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱠ[طه ]5:فال نبصره هلذا البعد املفرط عادة أيضا فمن شاهد احلق ورآه
فإمنا يشاهده يف معينه من قوله ﱡﭐﱞﱟﱠﱡﱢﱠ[احلديد ،]4:هذا حد رؤيته هنا وال يشاهد
مىت شوهد إال من هذا املقام وهبذه الصفة البد من ذلك فإذا أغناك فقد أبعدك يف غاية القرب
وإذا أفقرك فقد قربك يف غاية البعد:
ااااااااااااااا مااااااااااااااا ااااااااااااااا ااااااااااااااا ف
اااااااااااااااااااف
ااااااااااااااااااا
فااااااااااااااااااا ن
اااااااااااااااااااف
ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااا ن
ااااااااااااف
اااااااااااا اااااااااااا
اااااااااااا ي
اااااااااااااااااااف
ااااااااااااااااااا نرااااااااااااااااااا ل
اااااااااااااااااااف
ااااااااااااااااااا
ف ااااااااااااااااااا

ااااااااااااااااا ااااااااااااااااا
ف ااااااااااااااااا مااااااااااااااااا
أ ناااااااااااااا ماااااااااااااا اااااااااااااا ن اااااااااااااا
ناااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااا ف اااااااااااااااااااااااا
م ااااااااااااااااااااااااااااااااااف اااااااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااااا
أ اااااااااااااااااااااااااااااااا م
اااااااااااااااف
اااااااااااااااف فااااااااااااااا
فااااااااااااااا

ومن هذه احلضرة ظهر الغين يف العامل الذي حيوي على الفقر واخلوف مع ما فيه من
الزهو والفخر أما ما فيه من الفقر فلطلب الزيادة وأما ما فيه من اخلوف فهو الفزع من تلف
ما بيده واحلوطة عليه وأما ما فيه من الزهو والفخر فهو ما يشاهده من الطالبني رفده وسعى
الناس يف حتصيل مثل ما عنده فمن هو بني غىن وفقر كيف يفتخر فالفقر ال يتركه يفرح
والغين ال يتركه حيزن فقد تعرى هبذين احلكمني من هاتني الصفتني فأغىن األغنياء من استغىن
باهلل عن األغنياء باهلل ولو مل يكن عنده قوت يومه مع أنه حيزن من جهة من كلفه اهلل النظر
يف حتصيل ما يقوم هبم ويقوهتم من أهله وما يهتم بذلك إال متشرع أديب عانق األدب
وعرف قدر ما شرع له من ذلك فإن طريق األدباء طريق خفية ال يشعر هبا إال الراسخون يف
العلم احملققون حبقائق الفهم عن اهلل فكما إن اهلل ليس بغافل عما حيتاج إليه عباده كذلك أهل
اهلل ال يغفلون عما قال هلم احلق احضروا معه وال تغفلوا عنه فترى الكامل حريصا على طلب
مئونة أهله فيتخيل احملجوب أن ذلك احلرص منه لضعف يقينه وكذلك يف ادخاره وليس
ذلك منه إال ليويف األدب حقه مع اهلل فيما حد له من الوقوف عنده فالعامل من ال يطفئ نور
علمه نور ورعه وال حيول بينه وبني أدبه فمن تعدى ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱠ[الطالق ]1:ومن
ظلم نفسه كان لغريه أظلم أال ترى إىل ما يف هذه احلضرة من العجب أن املشاهد غىن احلق
الذي هو صفته يف غىن العامل فال يشهد إال حقا وال يكون القبول واإلقبال إال على صفة حق
كيف يعتب على ذلك من هو هبذه املثابة فقيل له أما من استغىن فأنت له تصدى وقد علم
تعاىل ملا تصدى وملن تصدى فإن اهلل ﱡﭐﳋﳌﳍﱠ:
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ااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااا
ر اااااااااااااااااا
ناااااااااااااااااا اااااااااااااااااا
ااااااااااااا أفااااااااااااا
ااااااااااااا م ااااااااااااا

ااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااا
فمااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااا ف
ماااااااااااااااااااااا أ اااااااااااااااااااااا
اااااااااااااا اااااااااااااا م اااااااااااااا
فماااااااااااااا

فاحذر هذه احلضرة فإن فيها مكرا خفيا واستدراجا لطيفا فإن الغين معظم يف العموم
حيث ظهر وفيمن ظهر واخلصوص ما هلم نظر إال يف الفقر فإنه شرفهم فال يربحون يف شهود
دائم مع اهلل ﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ﴾[االحزاب ،]4:وما راعى احلق يف عتبة لرسوله
 إال جهل من جهل من احلاضرين أو من يبلغه ذلك من الناس مبن تصدى له رسول اهلل 
فلو عرفوا األمر الذي تصدى له رسول اهلل  ما عاتبه وال كان يصدر منهم ما صدر من
األنفة من جمالسته  األعبد فهل هذا إال من ذهوهلم عن عبوديتهم للذي اختذوه إهلا وما
تلهى رسول اهلل  عن األعمى إال حلبه يف الفال وما جاء اهلل تعاىل باألعمى إال لبيان حال
خمرب رسول اهلل  بعمي هؤالء الرؤساء وعلم بذلك رسول اهلل  ولكن وقف مع حرصه
على إمياهنم والوفاء بالتبليغ الذي أمره اهلل به وألن صفة الفقر صفة نفس املخلوق وقد علم
 أنه الدليل فإن الدليل ال جيتمع هو واملدلول وهو دليل على غىن احلق وقد جتلى يف صورة
هؤالء الرؤساء فالبد من قوع األعراض عن األعمى واإلقبال على أولئك األغنياء ومع هذا
كله وقع العتاب جربا لألعمى وتعريفا جبهل أولئك األغنياء فجرب اهلل قلب األعمى وأنزل
األغنياء عما كان يف نفوسهم من طلب العلو يف األرض فانكسروا لذلك ونزلوا عن كربيائهم
بقدر ما حصل يف نفوسهم من ذلك العتاب اإلهلي وهذا القدر كاف.
الضار حضرة الضرر
اااااا
ااااا أن
أ اااااااا
ااااااااا
ماااااا

اااااا ي
اااااا ي
ااااا ن ااااا ااااا ااااا
اااااااا
اااااااا
اااااااا
ن فااااااااا ااااااااا ااااااااا
اااااا
اااااا
اااااا

فاااااا
ف اااااااا
اااااااا
ف ااااااا
ااااا

م ن اااااا
ااااا ن
نراااااااا ل
نااااااااا
اااااا

اااااا ي م ن اااااا م اااااا
اااااااا ف
ماااااااا راااااااا فاااااااا
اااااااا م اااااااا
اااااااا ناااااااا
ااااااا م ااااااا
ااااااا
ااااااا
مااااا ااااا ناااااف
نااااا

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

فاااااا اااااا
ااااااااا

اااااااااا
شاااااااا

اااااا ماااااا
اااااا
فااااااااا
شااااااااا

شاااااا
ااااااااا

فالبعل هو الذي يعطي كل ضرة حقها من نفسه وإن أضر ذلك احلق باألخرى فلعدم
إنصافها يف ذلك وليس البعل هنا بني الصورتني إال ما قررناه من حقيقة احلقائق املعقولة اليت
هلا احلدوث يف احلادث والقدم يف القدمي ويظهر ذلك باالشتراك يف األمساء فسماك مبا مسى به
نفسه وما مساك ولكن احلقيقة الكلية مجعت بني احلق واخللق فأنت العامل وهو العامل لكن
أنت حادث فنسبة العلم إليك حادثة وهو قدمي فنسبة العلم إليه قدمي والعلم واحد يف عينه
وقد اتصف بصفة من كان نعتا له فافهم ﴿ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
حضرة احلضرات اجلامعة لألمساء احلسىن

قال اهلل تعاىل ﱡﭐﱣﱤﱥﱦﱧﱠ[األعراف،]180:
ﲅﲆﲇﲈﲉﱠ[االسراء.]110:

ﲂﲄ
ﲃ
ﱡﭐ ﱽ ﱾﱿ ﲀﲁ

فاعلم إن أمساء اهلل منها معارف كاألمساء املعروفة وهي الظواهر ومنها مضمرات مثل
كاف اخلطاب وتائه تاء املتكلم ويائه وضمري الغائب وضمري التثنية من ذلك وضمري اجلمع
مثل ﱡﭐﳕﳖﱠ[االنسان ،]23:ونون الضمري يف اجلمع مثل ﱡﭐ ﳔ ﳕﱠ[االنسان ،]23:وكلمة أنا
287

وأنت وهو ومنها أمساء تدل عليها األفعال ومل ينب منها أمساء مثل
ﳆﱠ[التوبة ،]79:ومثل ﱡﭐﲻﲼﲽﱠ[البقرة ،]15:ومنها أمساء النيابة هي هلل ولكن نابوا
عن اهلل منابه مثل قولنا ﱡﭐ ﱨﱩ ﱪ ﱠ[النحل ،]81:وكل فعل منسوب إىل كون ما
من املمكنات إمنا ذلك املسمى نائب فيه عن اهلل ألن األفعال كلها هلل سواء تعلق بذلك الفعل
ذم أو محد فال حكم لذلك التعلق بالتأثري فيما يعطيه العلم الصحيح فكل ما ينسب إىل
املخلوق من األفعال فهو فيه نائب عن اهلل فإن وقع حممودا نسب إىل اهلل ألجل املدح فإن اهلل
حيب أن ميدح كذا ورد يف الصحيح عن رسول اهلل  وإن تعلق به ذم مل ننسبه إىل اهلل أو
حلق به عيب مثل احملمود قول اخلليل ﱡﭐ ﳁ ﳂ ﱠ[الشعراء ،]80:وقال يف املرض:
ﱡﭐ ﲿ ﳀﱠ ومل يقل أمرضين وما أمرضه إال اهلل فمرض كما أنه شفاه وكذلك ﱡﭐ ﲊ ﲋ
ﲌﱠ[الكهف ،]79:فكىن العامل العدل األديب عن نفسه إرادة العيب وقال يف احملمود فَأَرادَ
َربُّكَ يف حق اليتيمني وقال يف موضع احلمد والذم ﱡﭐ ﲠ ﱠ[الكهف ،]81:بنون اجلمع ملا فيه
من تضمن الذم يف قتل الغالم بغري نفس وملا فيه من تضمن احلمد يف حق ما عصم اهلل بقتله
أبويه فقال فَأَرَدنا وما أفرد وال عني هكذا حال األدباء مث قال ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﱠ يعين ما فعل
ﱡﭐ ﳅﳆﱠ[الكهف ،]82:بل األمر كله هلل فإذا كىن احلق عن نفسه بضمري اجلمع فألمسائه ملا
يف ذلك املذكور من حكم أمساء متعددة وإذا ثىن فلذاته ونسبة اسم خاص وإذا أفرد فالسم
خاص أو ذات وهي املسمى إذا كىن بتنزيه فليس إال الذات وإذا كىن بفعل فليس إال االسم
على ما قررناه واحنصر فيما ذكرناه مجيع أمساء اهلل ال بطريق التعيني فإنه فيها ما ينبغي أن
يعني وما ينبغي أن ال يعني وقد جاء من املعني مثل الفالق واجلاعل ومل جييء املستهزئ
والساخر وهو الذي يسته زئ مبن شاء من عباده ويكيد ويسخر ممن شاء من عباده حيث
ذكره وال يسمى بشيء من ذلك وال بأمساء النواب ونوابه ال يأخذهم حصر ولكن انظر إىل
كل فعل منسوب إىل كون من األكوان فذلك املسمى هو نائب عن اهلل يف ذلك الفعل كآدم
ﱆ ﱠ [النساء ،]80:فلننبه من ذلك على
والرسل خلفاء اهلل على عباده ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱇ
يسري يكون خامتة هذا الباب لنفيد املؤمنني مبا فيه سعادهتم ألن السعادة كلها يف العلم باهلل
تعاىل فنقول إن من األفعال ما علق اهلل الذم بفاعله والغضب عليه واللعنة وأمثال ذلك ومن
األفعال ما علق اهلل املدح واحلمد بفاعله كاملغفرة والشكر واالميان والتوبة والتطهري
واإلحسان وقد وصف نفسه بأنه حيب املتصفني هبذا كله كما أنه ال حيب املوصوفني باألفعال
اليت علق الذم بفاعلها مع قوله ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ [الصافات ،]96:واألمر كله هلل وقال
ﱡﭐﲏ ﲐ ﲑ ﲒﱠ [االعراف ،]54:فأخرب أنه حيب الشاكرين واحملسنني والصابرين والتوابني
واملتطهرين والذين اتقوا ويغفر هلم وﱡﭐﲭ ﲮﲯ ﱠ وال الظاملني وما جاء يف القرآن من
صفة من ال حيبه عز وجل فاألدب من العلماء باهلل أن تكون مع اهلل يف مجيع القرآن وما صح
ﱡﭐ ﳄ ﳅ
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عندك أنه قول اهلل يف خرب وارد صحيح فما نسب إىل نفسه باإلمجال نسبناه جممال ال نفصله
وما نسبه مفصال نسبناه إليه مفصال وعيناه بتفصيل ما فصل فيه ال نزيد عليه وما أطلق لنا
التصرف فيه تصرفنا فيه لنكون عبيدا واقفني عند حدود سيدنا ومرامسه:
شاااااااااا مناااااااااا م اااااااااا
فن اااااااااا
اااااااااا
اااااااااا
أ اااااااااا اااااااااا
ناااااا فاااااا شاااااا
اااااا م ماااااا
ااااااااا فااااااااا أ ننااااااااا مااااااااا ااااااااا
اااااا
اااااا اااااا
أ اااااا فاااااا
اااااااااا
اااااااااا
ماااااااااان
ف اااااااااا
ااااااااا
ااااااااا مااااااااا ر ااااااااا ااااااااا ي
ن منااااااااااااا منااااااااااااا فمااااااااااااا ن ااااااااااااا
ااااااا
ااااااا
نااااااا فااااااان
فااااااا

ااااااااااااا
ف نااااااااااااا ااااااااااااا ف ن ااااااااااااا
فاااااااااااااا ف اااااااااااااا
نناااااااااااااا اااااااااااااا
مااااااااااااااااا
ااااااااااااااااا م
ااااااااااااااااا
نااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااا ن ف ااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااا ي
ااااااااااااااااا
ااااااااااااااااا
ماااااااااااااا
فاااااااااااااا
ماااااااااااااا اااااااااااااا
اااااااااااااا ماااااااااااااا
نن ااااااااااااااف اااااااااااااا
ف ااااااااااااااا ر نااااااااااااااا نااااااااااااااا ااااااااااااااا
ااااااااااااا فااااااااااااا ن
نااااااااااااا ن منااااااااااااا

فما نعمنا إال حبادث فبنا نعمنا ألنه يستحيل تنعمنا به ويستحيل قيام احلوادث به
فتنعمه وابتهاجه بذاته وكماله فإنه الغين عن العاملني فما رأى راء سوى نفسه ال رؤية علم
وال رؤية حس فانظر ما ذا ترى وأنظر من ذا يرى وأنظر ما حيصل عن كل رؤية يف نفس
الرائي فإن اقتضى ذلك احلاصل حكم رضي وإن اقتضى حكم سخط وغضب سخط
وغضب كان ذلك الرائي من كان ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﱠ[حممد ،]28:فقد
أسخطوا اهلل وأغضبوه فعاد وبال ذلك الغضب على من أغضبه فلو ال شهود ما أغضبه ما
غضب وما أسخطه ما سخط وما أرضاه ما رضي فإن األصل التعري والتنزيه عن الصفات
وال سيما يف اهلل إذا كان أبو يزيد يقول ال صفة يل فاحلق أوىل أن يطلق عن التقييد بالصفات
لغناه عن العامل ألن الصفات إمنا تطلب األكوان فلو كان يف احلق ما يطلب العامل مل يصح
كونه غنيا عما هو له طالب.
واعلم أن هذه احلضرة اجلامعة للحضرات تتضمن ملك اهلل وليس ملك اهلل سوى
املمكنات وهي أعياننا فنحن ملكه وبناء كان ملكا وهو القائل ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞﱠ[البقرة ،]107:وقول رسول اهلل  يف الثناء على اهلل "إنه رب كل شيء ومليكه"
فجاء بلفظة شيء وهي تنطلق على األعيان الثابتة والوجودية فما وجد منها فهو متناه وما مل
يوجد فال يوصف بالتناهي.
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مث أنظر يف اخلرب اإلهلي الثابت الصحيح قوله" :لو أن أولكم وآخركم" ،وما له آخر
ألن األمر ال يتناهى فال يظهر اآلخر إال فيما وجد مث يوجد آخر فيزول عن ذلك حكم اآلخر
وينتقل إىل هذا الذي وجد هكذا إىل ما ال يتناهى وقد يتناهى األمر يف نوع خاص كاإلنسان
فإن أشخاص هذا النوع متناهية ال أشخاص العامل وال يتناهى أيضا خلق أشخاص النوع
اإلنساين بوجه آخر ال يعثر عليه كل أحد وهو يف قوله تعاىل ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ﳍﱠ[ق ،]15:فعني كل شخص يتجدد يف كل نفس البد من ذلك فال يزال احلق فاعال يف
املمكنات الوجود ويدل على ذلك اختالف األحكام على األعيان يف كل حال فالبد أن
تكون تلك العني اليت هلا هذه احلال اخلاص ليست تلك العني اليت كان هلا ذلك احلال الذي
شوهد مضيه وزواله فيما شوهد من ذلك مث قال" :وإنسكم وجنكم" ،وهو ما تبصرون وما
ال تبصرون وجاء بلو وهي كلمة امتناع المتناع أي لو وقع هذا لكان احلكم فيه كما قرره.
مث قال" :كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا" ،وهو
الصحيح ألن ذلك عني ملكه فما زاد شيء يف ملكه بل يقبل الزيادة ملك الوجود وهو إمنا
أراد ملك الثبوت فالنقص والزيادة يف الوجود.
مث قال" :ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم
ما نقص ذلك من ملكي شيئا" ،وكيف ينقص منه والكل عني ملكه مث قال" :لو أن أولكم
لكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد مث سألوا فأعطيت كل واحد منهم
مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا" ،ألن املعطى واملعطي إياه ما هو سوى عني ملكه فما
خرج شيء عن ملكه إال أن ملكه منه ما هو موصوف بالوجود ومنه ما هو موصوف
بالثبوت فالثبوت والوجود منه البد أن يكون متناهيا والثابت ال هناية له وما ال هناية له ال
يتصف بالنقص ألن الذي حصل منه يف الوجود ما هو نقص يف الثبوت ألنه يف الثبوت لعينه
يف حال وجوده إال إن اهلل كساه حلة الوجود بنفسه فالوجود هلل احلق وهو على ثبوته ما
نقص وال زاد فما كسي منه حلة الوجود كأنه تعني وختصص وحده مما ال يتناهى حد
املخيط إذا غمسته يف اليم فانظر ما يتعلق به فإنا نعلم أن املثال صحيح فإنا نعلم أن من
األعيان الثابتة ما يتصف بالوجود كما نعلم أن املخيط قد تعلق به من اليم يف الغمس ونسبة
ما تعلق من املاء باملخيط من اليم ما هو يف الدرجة مثل ما اكتسى من األعيان الثابتة حلة
الوجود ألن اليم حمصور يأخذه العدد والتناهي لوجوده واألعيان الثابتة ال هناية هلا وما ال
يتناها ال يأخذه حد وال حيصيه عدد مع صحة املثال بال شك وهكذا مثل اخلضر ملوسى بنقر
الطائر يف البحر مبنقاره وهو على حرف السفينة فقال له اخلضر تدري ما يقول هذا الطائر
وكان اخلضر قد أعطى منطق الطري فكان نقره كالما عند اخلضر ال علم ملوسى بذلك وكان
اخلضر قد ذكر ملوسى  أنه على علم علمه اهلل ال يعلمه موسى وموسى على علم علمه
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اهلل ال يعلمه خضر مع العلم الكثري الذي كان عند كل واحد منهما فقال ما نقص علمي
وعلمك من علم اهلل إال بقدر ما نقر هذا الطائر ومعلوم أنه قد حصل شيئا من املاء يف نقره
كذلك حصل مبا عل مه موسى واخلضر من العلم شركه مع اهلل يف ذلك القدر فعلمنا من علم
اهلل شيئا مما يعلمه اهلل فحقق ما حصل لك وما بقي ومل حيصل لك فوقع التشبيه الصحيح من
جهة ما حصل ال من جهة ما مل حيصل ألن الذي مل حيصل من اليم متناه والذي مل حيصل من
العلم ملوسى واخلضر غري متناه فلذلك جاء ضرب املثل من جهة ما حصل خاصة فإنا ال
نشك يف أنه حصل شيء يف نفس األمر إال أن حصول املعاين يف النفوس بأي نوع كان
حصوهلا ال يتصف من حصلت منه ومن كان موصوفا هبا أنه نقص منه بقدر ما حصل عند
املتعلم منه بل هو عنده كما هو عند من حصل له وإمنا ملا ظهر ذلك املعىن يف حملني كأنه وقع
فيه االشتراك.
ويف املثال احملسوس ما يؤيد هذا وهو أخذ النور من السراج بالفتائل فتتقد به فتائل ال
تتناهى وال ينتقص منه شيء وإمنا حصل ذلك باستعداد القابل أن يقبل واستعداد ملأخوذ منه
أن ال ميتنع والسراج سراج على حاله وقد مأل العامل سرجا كذلك العلم والتعلم فإذا كان
احملسوس هبذه السعة وعلى هذه احلقيقة فما ظنك باملعاين مث لتعلم إن لنا أحكاما يف حضرة
احلق تضاف إليها هبا من مواالة وعبادة وسؤال وغري ذلك مما ال حيصى كثرة إذا تتبع اإلنسان
أحوال نفسه مع ربه وهلذا وصف نفسه بأن له أمساء وأخالقا وهي معلومة عند علماء الرسوم
ألفاظها ومعانيها وعند أهل اهلل االتصاف هبا حىت أطلق عليهم منها أعيان أمسائها كما قال
عن نبيه  ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ[التوبة ،]128:ووصف نفسه بأنه ﱡﭐ ﲨ ﲩﱠ
وخري الشاكرين وﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱠ وكل ذلك اتصف به أهل اهلل على السنة املشروعة
والطريقة اإلهلية املوضوعة فاختذوا ذلك قربة إىل اهلل فاهلل جيعلنا من أهله فإنا من هذه األهلية
إهلية واليناه ومن كونه جميبا ملا يطلبه منه عباده حني ينادونه سألناه ومن كونه نزل إلينا يف
ألطافه اخلفية وسأل منا أمورا وردت هبا األخبار اإلهلية بالسنة الشرائع بادرنا إىل ذلك وقبلناه
ومن كونه إذا تقربنا إليه بنوافل اخلريات وأحبنا فكان مسعنا وبصرنا ومجيع قوانا هبويته كنا
ومن كونه خلقنا دون مجيع صور العامل على صورته وما بقي اسم ورد إال وظهرنا به حىت
أضيف إلينا وسعناه ومن كونه أعطانا االنفعال عنا والتأثري يف األكوان علمنا ما حصل لنا من
ذلك منه وحققناه.
ومن استنادنا إىل ذات موجدة هلا غىن عنا ولنا إليها افتقار ذايت إلمكاننا عرفناه ومن
كون هذا األمر الذي استندنا إليه له نسبة إلينا هبا ظهرت أعياننا مبا حنن عليه من مجيع ما
يقوم بنا ونتصف به علمناه وبتجليه يف صورة كل شيء من العامل يف قوله ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
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ﲙ ﲚ ﲛﱠ [فاطر ،]15:خشعنا له وشهدناه ومن امسه الظاهر يف املظاهر فال فاعل يف
الكون إال هو رأيناه.
ومن كونه يطلب آثار عباده وما يكون منهم وإن كان ذلك خلقا له كما قال
ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ [حممد ،]31:طالعناه ومن كونه
وصف نفسه بصفات احملدثات تنزال لنا آمنا بذلك القول إذ نسبه إىل نفسه واعتقدناه ومن
كونه أوحى إىل رسوله  أن يقول لنا" :اعبد اهلل كأنك تراه وإن اهلل يف قبلة املصلي إذا هو
ناجاه ختيلناه".
ومن قوله

ﲦﲨ
ﲧ
ﲢﲤﲥ
ﲣ
ﲜ ﲞﲟﲠﲡ
ﲝ
ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ

ﲿﱠ
ﲻ ﲽﲾ ﳀ
ﲩﲪﲫﲬ ﲭﲮﲯﲰ ﲱﲲﲳﲴﲵﲶ ﲷﲸﲹﲺ ﲼ

[النور ،]35:شبهناه ومن كونه قال ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ[البقرة ،]115:ومع هذا أمرنا
باستقبال جهة خاصة مساها القبلة جعل نفسه لنا فيها فقال " :إن اهلل يف قبلة املصلي"،
وأمرنا باحترامها وأن نستقبلها يف جمالسنا وأداء صلواتنا وأن ال نستقبلها بغائط وال بول فإن
اضطررنا إىل هذه القاذورات احنرفنا عنها قليال قدر الطاقة واستغفرنا اهلل مثلناه.
ومن كونه قال له رسول اهلل  عند سفره عن أهله أنت الصاحب يف السفر واخلليفة
يف األهل و أمرنا أن نتخذه وكيال وكلناه.
ومن كونه أقرب إلينا من ﱡﭐﱎﱏﱠ ولكن ال نبصره كربناه.
ومن كونه أمرنا أن نعظم شعائر اهلل لداللتها عليه وحرمات اهلل عظمناه وعن مالبسته
إيانا يف حركاتنا وسكناتنا مع شهودنا إياه فيها أجللناه ومن أمره إيانا يف اإلهالل باحلج
بتوحيده نفينا الشريك عنه تعاىل وأثبتناه وبتهليله يف قولنا ال إله إال اهلل هللناه ومن دعائه
بأمره لنبيه  يف قوله ﱡﭐﱷﱸﱹﱺﱠ[احلج ،]27:اآليات لبيناه.
ومن كونه ظهر فينا بنا وإلينا عنا وكان أقرب إلينا منا كما أخربنا آمنا بذلك كله مث
قال إنه ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[الشورى ،]11:صدقناه ونزهناه وبقوله قال اهلل يف غري موضع من
كتابه ووعده ووعيده وجتاوزه عن سيئاتنا يف خطابه وإضافة الكالم إليه صدقناه.
ومن كونه أمرنا أن نعلمه ونصب األدلة لنا حمررة على الوصول إىل العلم به والبحث
عنه لنتبني أنه احلق يف قوله ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ [فصلت ،]53:لنستدل مبا
ذكره عليه طلبناه وملا علمنا أنه ما طلبنا وال طلب منا أن نطلبه إال والبد أن جنده إما
بالوصول إليه أو بالعجز عن ذلك وعلى كال األمرين فوجدناه فلما ظفرنا به يف زعمنا وأردنا
أن نقره على ما وجدناه حتول سبحانه لنا يف غري الصورة اليت ظفرنا به فيها ففقدناه ومن قوله
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ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﱠ[املزمل ،]20:علمنا بتقييد القرض باحلسن أنه يريد أن نرى النعمة منه
وإهنا نعمته فعلى هذا احلد من املعرفة باإلنعام والنعم أقرضناه وملا ظهر لنا سبحانه عند صور
التجلي يف صور العامل لنحكم عليه مبا تعطيه حقائق ما ظهر فيها من الصور وقد ظهر يف
صور تقتضي امللل وأخرب  أن اهلل ال ميل حىت متلوا فأشار إن ملل اإلنسان ملله فأثبته
لإلنسان ونفاه ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ [االنفال ،]17:ومع هذا التعريف مللناه ومبا
أطلعنا عليه من أسراره يف عباده واطلع على أسرار عباده مبا أطلعوه عليه من ذلك من هذه
النسبة ال من كونه عاملا هبا من غري نسبة اطالعنا إياه عليها كاشفناه.
ومن كونه غيورا كما ذكره رسول اهلل  يف حديث الغرية يف خرب سعد إن اهلل غيور
ومن غريته حرم الفواحش سترناه ومن قوله ﱡﭐﱜﱝﱞﱟﱠﱠ[اجملادلة.]13:
ومن كونه من ورائنا حميطا حجبناه ومن كونه أنزل نفسه منا منزلة السر وأخفى مع
شدة ظهوره بكونه صورة كل شيء وقال ﱡﭐ ﲻ ﲼﱠ[الرعد ،]33:علمنا أنه يريد اإلخفاء
فأخفيناه.
ومن كونه يقول يف نزوله هل من داع دعونا وهل من تائب ومن سائل ومن مستغفر
وأمثال هذا نازلناه.
ومن كونه أعلمنا أنه معنا أينما كنا بطريق الشهود واحلفظ صاحبناه.
ومن كونه أظهرنا بكل صورة ظهر هبا ال نزيده عليها يف احلال الذي يظهر به يف
عباده وافقناه.
ومن كونه صادق القول فقال ﱡﭐﲢﲣﱠ[التوبة ،]67:مع علمه بأن العامل منا يعلم أنه
هوية كل شيء نسيناه ومن كونه أنزل ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ
ﱐﱑﱒﱓﱠ[االخالص] ،نسبا له عند قول اليهود حملمد  انسب لنا ربك فنسبناه.
ومن كونه مسى نفسه لنا بأمساء تطلب معانيها تقوم به ما هي عني ذاته من حيث ما
يفهم منها مع اختالفها وصفناه.
ومن كونه مسى نفسه بأمساء ال يفهم منها معان تقوم به بل يفهم منها نسب
وإضافات كاألول واآلخر والظاهر والباطن والغين والعلي وأمثال ذلك نعتناه ومن قوله:
ﲴﱠ[االنبياء ،]22:فنبه على العلة وحدناه.
ﲵ
ﱡﭐﲮﲯﲰﲱﲲﲳ
ومن كونه يف عماء ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱠ ﭐ وجعلنا على أحوال نطلب هبا نزول الذكر
إلينا وهو كالمه والصفة ال تفارق املوصوف فإذا حنن لضعفنا نزلناه فإذا نزل إلينا ملا طلبناه له
293

بقلوبنا أنزلناه وملا أنزلناه يف آنية خمصوصة معينة عينها سبحانه لنفسه حصرناه وباستمرار
بقائه باألين الذي أنزلناه به مع األناة وصفنا بأنا مسكناه.
ومن كونه حيا ومسى نفسه احمليي وجعلنا بلدا ميتا دعوناه إىل إحيائه وسقيناه وملا
عرضنا هذه الصفات اليت نسبنا إليه مع ما تقرر عندنا من ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى،]11:
ﱡﭐﳉﳊﳋﳌﳍﳎﱠ[الصافات ،]180:وكل تسبيح ورد عن اهلل تعاىل وعن رسوله
 أنكرناه.
وملا آيه بنا من مكان قريب وبعيد حلكمة يريد ظهورها فينا أجبناه ومبا استعمله منا يف
ابتالئنا أعلمناه.
ومن كونه عند عبده يف لسانه إذا مرض وقلبه والتجائه واضطراره إليه عدناه
وباستسقاء الظمآن الذي ختيل السراب ماء فلما جاءه ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ سقيناه وباستطعام
اجلائع أطعمناه وإىل كل ملمة ونازلة مهمة لريفعها عن الضعفاء دعوناه وبقولنا يف دعائنا إياه
ﲺﲼﲽ
ﲻ
عن أمره اغفر لنا وارمحنا وانصرنا أمرناه وبقولنا ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﳆ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﱠ [البقرة،]286:
ﳇ
ﲾ ﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ

هنيناه وبقولنا إنه لن يعيدنا كما بدأنا كذبناه وبقولنا إن له صاحبة وولدا شتمناه وبتكذيبه
وشتمه آذيناه وباستفهامه إيانا عن أمور يعلمها أخربناه وبتالوتنا كالمه العزيز بالنهار حدثناه
وبه يف ظالم الليل سامرناه ويف الصالة عندما نقول ويقول ناجيناه وعند سفرنا يف أهلنا
استخلفناه وعند طلبه منا نصرة دينه نصرناه وإذا مل نطلب سواه شاهد أو غائبا واعتمدنا
عليه يف كل حال حصلناه ومبحاسبتنا نفوسنا وهو السريع احلساب سابقناه.
وبأمسائنا اليت أدخلتنا عليه وأعطتنا احلظوة لديه كاخلاشع والذليل والفقري قابلناه
وبكونه مسعنا مسعناه وبصرنا أبصرناه ورأيناه ومبا أوجدنا له بالم العلة عبدناه ويف اعتمارنا
الذي شرع لنا زرناه ويف بيته الذي أذن فينا باحلج إليه قصدناه وأملناه ولنيل مجيع أغراضنا
أردناه وذلك ملا نسب إىل نفسه من األمساء احلسىن دون غريها من األمساء وإن كانت أمساء له
يف احلقيقة إال أنه عراها عن النعت باحلسىن.

فهو عز وجل اهلل من حيث هويته وذاته الرمحن بعموم رمحته اليت
ﱗﱠ الرحيم مبا أوجب على نفسه للتائبني من عباده الرب مبا أوجده من املصاحل خللقه امللك
بنسبة ملك السموات واألرض إليه فإنه رب كل شيء ومليكه القدوس بقوله ﱡﭐﱁﱂﱃﱄ
ﱅﱠ[االنعام ،]91:وتنزيهه عن كل ما وصف به السالم بسالمته من كل ما نسب إليه مما
كره من عباده أن ينسبوه إليه املؤمن مبا صدق عباده ومبا أعطاهم من األمان إذ أوفوا بعهده
املهيمن على عباده مبا هم فيه من مجيع أحواهلم مما هلم وعليهم العزيز لغلبة من غالبه إذ هو
ﱡﭐ ﱕ ﱖ
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الذي ال يغالب وامتناعه يف علو قدسه أن يقاوم اجلبار مبا جرب عليه عباده يف اضطرارهم
واختيارهم فهم يف قبضته املتكرب ملا حصل يف النفوس الضعيفة من نزوله إليهم يف خفي ألطافه
ملن تقرب باحلد واملقدار من شرب وذراع وباع وهرولة وتبشيش وفرح وتعجب وضحك
وأمثال ذلك اخلالق بالتقدير واإلجياد.
البارئ مبا أوجده من مولدات األركان املصور مبا فتح يف اهلباء من الصور ويف أعني
املتجلي هلم من صور التجلي املنسوبة إليه ما نكر منها وما عرف وما أحيط هبا وما مل يدخل
حتت إحاطة الغفار مبن ستر من عباده املؤمنني الغافر بنسبة اليسري إليه الغفور مبا أسدل من
الستور من أكوان وغري أكوان القهار من نازعه من عباده جبهالة ومل يتب الوهاب مبا أنعم به
من العطاء لينعم ال جزاء وال ليشكر به ويذكر الكرمي املعطي عباده ما سألوه منه اجلواد
املعطي قبل السؤال ليشكروه فيزيدهم ويذكروه فيثيبهم السخي بإعطاء كل شيء خلقه
وتوفيته حقه الرزاق مبا أعطى من األرزاق لكل متغذ من معدن ونبات وحيوان وإنسان من
غري اشتراط كفر وال إميان الفتاح مبا فتح من أبواب النعم والعقاب والعذاب العليم بكثرة
معلوماته العامل بأحدية نفسه العالم بالغيب فهو تعلق خاص والغيب ال يتناهى والشهادة
متناهية إذا كان الوجود سبب الشهود والرؤية كما يراه بعض النظار وعلى كل حال
فالشهادة خصوص فإن من يقول إن العلة يف الرؤية استعداد املرئي فما مث مشهود إال احلق
وما وجد من املمكنات وما مل يوجد وبقي احملال معلوما غيبا مل يدخل حتت الرؤية وال
الشهادة القابض بكون األشياء يف قبضته واألرض مجيعا قبضته وكون الصدقة تقع بيد الرمحن
فيقبضها الباسط مبا بسطة من الرزق الذي ال يعطي البغي بسطة وهو القدر املعلوم وإنه تعاىل
يقبض ما شاء من ذلك ملا فيه من االبتالء واملصلحة ويبسط ما شاء من ذلك ملا فيه من
االبتالء واملصلحة الرافع من كونه تعاىل بيده امليزان خيفض القسط ويرفعه فريفع ليؤيت امللك
من يشاء ويعز من يشاء ويغين من يشاء اخلافض لينزع امللك ممن يشاء ويذل من يشاء ويفقر
من يشاء بيده اخلري وهو امليزان فيويف احلقوق من يستحقها ويف هذه احلال ال يكون معاملة
االمتنان فإن استيفاء احلقوق من بعض االمتنان أعم يف التعلق.
املعز املذل فأعز بطاعته وأذل مبخالفته ويف الدنيا أعز مبا أتى من املال من أتاه ومبا
أعطى من اليقني ألهله ومبا أنعم به من الرئاسة والوالية والتحكم يف العامل بإمضاء الكلمة
والقهر ومبا أذل به اجلبارين واملتكربين ومبا أذل به يف الدنيا بعض املؤمنني ليعزهم يف اآلخرة
ويذل من أورثهم الذلة يف الدنيا إلمياهنم وطاعتهم السميع دعاء عباده إذا دعوه يف مهماهتم
فأجاهبم من امسه السميع فإنه تعاىل ذكر يف حد السمع فقال ﱡﭐﲇﲈﲉﲊﲋﲌ ﲍ
ﲎ ﱠ[االنفال ،]21:ومعلوم إهنم مسعوا دعوة احلق بآذاهنم ولكن ما أجابوا ما دعوا إليه
وهكذا يعامل احلق عباده من كونه مسيعا البصري بأمور عباده كما قال ملوسى وهارون ﱡﭐ ﲰ
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ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ [طه ،]46:فقال هلما ﱡﭐ ﲭ ﲮﱠ [طه ،]46:فإذا أعطى بصره األمان فذلك
معىن البصري ال أنه يشهده ويراه فقط فإنه يراه حقيقة سواء نصره أو خذله أو اعتىن به أو
أمهله احلكم مبا يفصل به من احلكم يوم القيامة بني عباده ومبا أنزل يف الدنيا من األحكام
املشروعة والنواميس الوضعية احلكمية كل ذلك من االسم احلكم العدل حبكمه باحلق وإقامة
امللة احلنيفية ﱡﭐ ﲴ ﲵﲶﲷﲸ ﱠ [االنبياء ،]112:فهو ميل إليه إذ قد جعل للهوى حكما من
اتبعه ضل عن سبيل اهلل.
اللطيف بعباده فإنه يوصل إليهم العافية مندرجة يف األدوية الكريهة فأخفى من ضرب
املثل يف األدوية املؤملة املتضمنة الشفاء والراحة ال يكون فإنه ال أثر هلا يف وقت االستعمال مع
علمنا بأهنا يف نفس استعمال ذلك الدواء وال حنس هبا للطافتها ومن باب لطفه سريانه يف
أفعال املوجودات وهو قوله ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ [الصافات ،]96:وال نرى األعمال إال من
املخلوقني ونعلم أن العامل لتلك األعمال إمنا هو اهلل فلو ال لطفه لشوهد اخلبري مبا اخترب به
عباده ومن اختباره قوله ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱠ [حممد ،]31:فنرى هل ننسب إليه حدوث العلم أم ال
فانظر أيضا هذا اللطف ولذلك قرن اخلبري باللطيف فقال ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱠ [االنعام،]103:
احلليم هو الذي أمهل وما أمهل ومل يسارع باملؤاخذة ملن عمل سوءا جبهالة مع متكنه أن ال
جيهل وأن يسأل وينظر حىت يعلم العظيم يف قلوب العارفني به الشكور لطلب الزيادة من
عباده مما شكرهم عليه وذكرهم به من عملهم بطاعته والوقوف عند حدوده ورسومه
وأوامره ونواهيه وهو يقول ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢﱠ [ابراهيم ،]7:فبذلك يعامل عباده
فطلب منهم بكونه شكورا أن يبالغوا فيما شكرهم عليه العلي يف شأنه وذاته عما يليق
بسمات احلدوث وصفات احملدثات الكبري مبا نصبه املشركون من اآلهلة وهلذا قال اخلليل فيم
عرض احلجة على قومه مع اعتقاده الصحيح أن اهلل هو الذي كسر األصنام املتخذة آهلة حىت
جعلها جذاذا مع دعوى عابديها بقوهلم ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ [الزمر ،]3:فنسبوا
الكرب له تعاىل على آهلتهم فقال إبراهيم  ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ وهنا الوقف ويبتدئ ﱡﭐ ﱯ
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱠ [االنبياء ،]63:فلو نطقوا العترفوا بأهنم عبيد وأن اهلل هو الكبري
العلي العظيم احلفيظ بكونه ﱡﭐ ﳜ ﳝ ﳞ ﱠ [فصلت ،]54:فاحتاط باألشياء ليحفظ
عليها وجودها فإهنا قابلة للعلم كما هي قابلة للوجود فمن شاء سبحانه أن يوجده فأوجده
حفظ عليه وجوده ومن مل يشأ أن يوجد وشاء أن يبقيه يف العدم حفظ عليه العدم فال يوجد
ما دام حيفظ عليه العدم فأما أن حيفظه دائما أو إىل أجل مسمى.
املقيت مبا قدر يف األرض من األقوات ومبا أوحى يف السماء من األمور فهو سبحانه
يعطي قوت كل متقوت على مقدار معلوم.
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احلسيب إذا عدد عليك نعمه لرييك منته عليك ملا كفرت هبا فلم يؤاخذك حللمه
وكرمه ومبا هو كافيك عن كل شيء ال إله إال هو العليم احلكيم اجلليل لكونه عز فلم تدركه
األبصار وال البصائر فعال ونزل حبيث إنه مع عباده أينما كانوا كما يليق جبالله يل أن بلغ يف
نزوله أنقال لعبده مرضت فلم تعدين وجعت فلم تطعمين وظمئت فلم تسقين فأنزل نفسه من
عباده منزلة عباده من عباده فهذا من حكم هذا االسم اإلهلي.
الرقيب ملا هو عليه من لزوم احلفظ خللقه فإن ذلك ال يثقله وليعلم عباده أنه إذا
راقبهم يستحيون منه فال يراهم حيث هناهم وال يفقدهم حيث أمرهم اجمليب من دعاه لقربه
ﲼﲾﲿﳀﳁ
ﲽ
ومساعه دعا عباده كما أخرب عن نفسه ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﳂﱠ[البقرة ،]186:فوصف نفسه بأنه متكلم إذ اجمليب من كان ذا إجابة وهي التلبية.
الواسع العطاء مبا بسط من الرمحة اليت ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘﱠ وهي خملوقة فرحم هبا كل
شيء وهبا أزال غضبه عن عباده فانظر فهنا سر عجيب يف قوله ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ
ﱘﱠ[االعراف ،]156:وقوله ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ [القصص ،]88:احلكيم بإنزال كل
ﱙ
شيء منزلته وجعله يف مرتبته ﱡﭐ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼﲽﲾﱠ[البقرة ،]269:وقد قال
عن نفسه أن بيده اخلري وقال  له واخلري كله بيديك فلم يبق منه شيئا والشر ليس إليك.
الودود الثابت حبه يف عباده فال يؤثر فيما سبق هلم من احملبة معاصيهم فإهنا ما نزلت
هبم إال حبكم القضاء والقدر السابق ال للطرد والبعد ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏﱠ[الفتح ،]2:فسبقت املغفرة للمحبني اسم املفعول اجمليد ملا له من الشرف على كل
موصوف بالشرف فإن شرف العامل مبا هو منسوب إىل اهلل إنه خلقه وفعله فما هو شرفه
بنفسه فالشريف على احلقيقة من شرفه بذاته وليس إال اهلل الباعث عموما وخصوصا فالعموم
مبا بعث من املمكنات إىل الوجود من العدم وهو بعث مل يشعر به كل أحد إال من قال بأن
للممكنات أعيانا ثبوتية وإن مل يعثر على ما أشرنا إليه القائل هبذا وملا كان الوجود عني احلق
فما بعثهم إال اهلل هبذا االسم خاصة مث خصوص البعث يف األحوال كبعث الرسل والبعث من
الدنيا إىل الربزخ نوما وموتا ومن الربزخ إىل القيامة وكل بعث يف العامل يف حال وعني فمن
االسم الباعث فهو من أعجب اسم تسمى احلق به تعريفا لعباده.
الشهيد لنفسه بأنه ﱡﭐ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱠ ولعباده مبا فيه اخلري والسعادة هلم مبا جاءوا به من
طاعة اهلل وطاعة رسوله ومبا كانوا عليه من مكارم األخالق وشهيد عليهم مبا كانوا فيه من
املخالفات واملعاصي وسفساف األخالق لرييه منة اهلل وكرمه هبم حيث غفر هلم وعفا عنهم
وكان ماهلم عنده إىل مشول الرمحة ودخوهلم يف سعتها إذ كانوا من مجلة األشياء وإن تلك
األشياء املسماة خمالفة مل يربزها اهلل من العدم إىل الوجود إال برمحته فهي خملوقة من الرمحة
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وكان احملل الذي قامت به سببا لوجودها ألهنا ال تقوم بنفسها وإمنا تقوم بنفس املخالف وقد
علمت أهنا خملوقة من الرمحة ومسبحة حبمد خالقها فهي تستغفر للمحل الذي قامت به حىت
ظهر وجود عينها لعلمها بأهنا ال تقوم بنفسها احلق الوجود الذي ﱡﭐ ﲂ ﲃﲄﱠ وهو العدم
ﱡﭐﲅﲆﲇﲈﲉ ﲊﱠ[فصلت ،]42:فمن بني يديه من قوله ﱡﭐﲱﲲﲳﱠ[ص ]75:ومن
خلفه لقول رسول اهلل " :ليس وراء اهلل مرمى" ،فنسب إليه الوراء وهو اخللف فهو وجود
حق ال عن عدم وال يعقبه عدم خبالف اخللق فإنه عن عدم ويعقبه العدم من حيث ال يشعر به
فإن الوجود واإلجياد ال ينقطع فما مث يف العامل من العامل إال وجود وشهود دنيا وآخرة من
غري إهناء وال انقطاع فأعيان تظهر فتبصر الوكيل الذي وكله عباده على النظر يف مصاحلهم
فكان من النظر يف مصاحلهم أن أمرهم باإلنفاق على حد معني فاستخلفهم فيه بعد ما اختذوه
وكيال فاألموال له بوجه فاستخلفهم فيها واألموال هلم بوجه فوكلوه يف النظر فيها فهي هلم
مبا هلم فيها من املنفعة وهي له مبا هي عليه من تسبيحه حبمده فمن اعترب التسبيح قال إن اهلل
ما خلق العامل إال لعبادته ومن راعى املنفعة قال إن اهلل ما خلق العامل إال لينفع بعضه بعضا
أول املنفعة فيهم لإلجياد فأوجد احملال لينتفع بالوجود من ال يقوم من املوجودات إال مبحل
وأوجد من ال قيام له بنفسه لينتفع به من ال يستغين عن قيام احلوادث به وال يعري عنها
فوجود كل واحد منهما موقوف على صاحبه من وجه ال يدخله الدور فيستحيل الوقوع.
القوي املتني هو ﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱠ[الذاريات ،]58:ملا يف بعض املمكنات أو فيها مطلقا من
العزة وهي عدم القبول لألضداد فكان من القوة خلق عامل اخليال ليظهر فيه اجلمع بني
األضداد ألن احلس والعقل ميتنع عندمها اجلمع بني الضدين واخليال ال ميتنع عنده ذلك فما
ظهر سلطان القوي وال قوته إال يف خلق القوة املتخيلة وعامل اخليال فإنه أقرب يف الداللة على
احلق فإن احلق ﱡﭐﳃﳄﳅﳆﳇﱠ[احلديد ]3:قيل أليب سعيد اخلراز مب عرفت اهلل
قال جبمعه بني الضدين مث تال هذه اآلية وإن مل تكن من عني واحدة وإال فما فيها فائدة فإن
النسب ال تنكر فإن الشخص الواحد قد تكثر نسبه فيكون أبا وابنا وعما وخاال وأمثال ذلك
وهو هو ال غريه فما حاز الصورة على احلقيقة إال اخليال وهذا ما ال يسع أحدا إنكاره فإنه
جيده يف نفسه ويبصره يف منامه فريى ما هو حمال الوجود موجودا فتنبه لقوله ﱡﭐ ﱴﱵﱶﱷ

ﱸﱹﱺﱠ[الذاريات.]58:

الويل هو الناصر من نصره فنصرته جمازاة ومن آمن به فقد نصره فاملؤمن يأخذ نصر
اهلل من طريق الوجوب فإنه قال ﱡﭐﲛﲜﲝﲞ ﲟﱠ[الروم ،]47:مثل وجوب الرمحة
عليه سوء قال تعاىل ﱡﭐ ﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ ﱦﱧﱨﱩ
ﱪ ﱠ[االنعام ،]54:وأين هذا من اتساعها فنصرة اهلل تشبه رمحة الوجوب وتفارق رمحة
االمتنان الواسعة فإنه ما رأينا فيما أخربنا به تعاىل نصرة مطلقة وإمنا رأيناها مقيدة إما باإلميان
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وإما بقوله ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ[حممد ،]7:وهنا سر من أسرار اهلل تعاىل يف ظهور املشركني
على املؤمنني يف أوقات فتدبره تعثر عليه إن شاء اهلل فما ورد حىت نؤمن به إال أن االميان إذا
قوى يف صاحبه مبا كان فله النصر على األضعف وامليزان خيرج ذلك وقويل هذا ما كان
لقوله ﱡﭐ ﳃﳄ ﳅﱠ [العنكبوت ،]52:فسماهم مؤمنني ولكن حتقق يف إمياهنم بالباطل
إهنم ما آمنوا به من كونه باطال وإمنا آمنوا به من كوهنم اعتقدوا فيه ما اعتقد أهل احلق يف
احلق فمن هنا نسب االميان إليهم ومبا هو يف نفس األمر على غري ما اعتقدوه مساه احلق لنا
باطال ال من حيث ما تومهوه.
احلميد مبا هو حامد بلسان كل حامد وبنفسه ومبا هو حممود بكل ما هو مثىن عليه
وعلى نفسه فإن عواقب الثناء عليه تعود احملصي كل شيء عددا من حروف وأعيان وجودية
إذ كان التناهي ال يدخل إال يف املوجودات فيأخذه اإلحصاء فهذه الشيئية شيئية الوجود ويف
قوله ﱡﭐ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﱠ[اجلن ،]28:املبدئ هو الذي ابتدأ اخللق باإلجياد يف الرتبة الثانية
وكل ما ظهر من العامل ويظهر فهو فيها وما مث رتبة ثالثة فهي اآلخر واألوىل للحق فهو األول
فاخللق من حيث وجوده ال يكون يف األول أبدا وإمنا له اآلخر واحلق معه يف اآلخر فإنه مع
العامل ﱡﭐﱣﱤﱥﱠ[اجملادلة ]7:وقد تسمى باآلخر فاعلم.
املعيد عني الفعل من حيث ما هو خالق وفاعل وجاعل وعامل فهو إذا خلق شيئا
وفرغ خلقه عاد إىل خلق آخر ألنه ليس يف العامل شيء يتكرر وإمنا هي أمثال حتدث وهي
اخللق اجلديد وأعيان توجد احمليي بالوجود كل عني ثابتة هلا حكم قبول اإلجياد فأوجدها
احلق يف وجوده املميت يف الزمان الثاين فما زاد من زمان وجودها فمفارقتها وانتقاهلا حلال
الوجود الذي كان هلا موت وقد يرجع إىل حكمها من الثبوت الذي كان هلا فمن احملال
وجودها بعد ذلك حىت تفرغ وهي ال تفرغ لعدم التناهي فيها فافهم.
ويف تقييدي هذا الباب يف هذه املسألة مسعت منشدا ينشد من زاوية البيت ال أرى له
شخصا لكين أمسع الصوت وال أدري ملن خياطب بذلك الكالم وهو:
اااااااااااااااااااا
مناااااااااااااااااااا أناااااااااااااااااااا
ن ااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااا
من اااااااااااااااااا اااااااااااااااااا
اااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااف ااااااااااااااااااا ن
فااااااااااااااااااا
منااااااااااااااااااا ر ااااااااااااااااااا منااااااااااااااااااا
ف ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااا م ااااااااااااااااااا

اااااااااااااااااااااااااااااااااا
ف ناااااااااااااااااااااااااااااااااا
أ
ف ااااااااااااااااااااااااا نااااااااااااااااااااااااا ممااااااااااااااااااااااااا
نااااااااااااااااف
اااااااااااااااا اااااااااااااااا فاااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااا أ ااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااا ف ااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااا
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فهو بالنسبة إىل رؤية اهلل قريب وقد يكون بالنسبة إلينا بعيد مثل قوله يف املعارج
ﱡﭐﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ[املعارج ،]7-6:احلي لنفسه لتحقيق ما نسب إليه مما ال
يتصف به إال من شرطه أن يكون حيا القيوم لقيامه على كل نفس مبا كسبت الواجد باجليم
ملا طلب فلحق فال يفوته هارب كما ال يلحقه يف احلقيقة طالب معرفته الواحد من حيث
ألوهته فال إله إال هو الصمد الذي يلجأ إليه يف األمور وهلذا اختذناه وكيال القادر هو النافذ
االقتدار يف القوابل الذي يريد فيها ظهور االقتدار ال غري املقتدر مبا عملت أيدينا فاالقتدار له
والعمل يظهر من أيدينا فكل يد يف العامل هلا عمل فهي يد اهلل فإن االقتدار هلل فهو تعاىل قادر
لنفسه مقتدر بنا املقدم املؤخر من شاء ملا شاء ومن شاء عما شاء األول اآلخر بالوجوب
وبرجوع األمر كله إليه الظاهر الباطن لنفسه ظهر فما زال ظاهر أو عن خلقه بطن فما يزال
باطنا فال يعرف أبدا الرب بإحسانه ونعمه وآالئه اليت أنعم هبا على عباده التواب لرجوعه على
عباده ليتوبوا ورجوعه باجلزاء على توبتهم املنتقم ممن عصاه تطهريا له من ذلك يف الدنيا
بإقامة احلدود وما يقوم بالعامل من اآلالم فإهنا كلها انتقام وجزاء خفي ال يشعر به كل أحد
حىت إيالم الرضيع جزاء العفو ملا يف العطاء من التفاضل يف القلة والكثرة وأنواع األعطيات
على اختالفها البد أن يدخلها القلة والكثرة فالبد أن يعمها.
العفو فإنه البد من األضداد كاجلليل الرؤوف مبا ظهر يف العباد من الصالح واألصلح
ألنه من املقلوب وهو ضرب من الشفقة الوايل لنفسه على كل من ويل عليه فوىل على
األعيان الثابتة فأثر فيها اإلجياد وويل على املوجودات فقدم من شاء وأخر من شاء وحكم
فعدل وأعطى فأفضل املتعايل على من أراد علوا يف األرض وادعى له ما ليس له حبق املقسط
هو ما أعطى حبكم التقسيط وهو قوله ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱠ [احلجر ،]21:وهو التقسيط
اجلامع بوجوده لكل موجود فيه الغين عن العاملني هبم املغين من أعطاه صفة الغين بأن أوقفه
على إن علمه بالعامل تابع للمعلوم فما أعطاه من نفسه شيئا فاستغىن عن األثر منه فيه لعلمه
بأنه ال يوجد فيه إال ما كان عليه البديع الذي مل يزل يف خلقه على الدوام بديعا ألنه خيلق
األمثال وغري األمثال والبد من وجه به يتميز املثل عن مثله فهو البديع من ذلك الوجه.
الضار النافع مبا ال يوافق الغرض ومبا يوافقه النور ملا ظهر من أعيان العامل وإزالة ظلمة
نسبة األفعال إىل العامل اهلادي مبا أبانه للعلماء به مما هو األمر عليه يف نفسه املانع إلمكان
إرسال ما مسكه وما وقع اإلمساك إال حلكمة اقتضاها علمه يف خلقه الباقي حيث ال يقبل
الزوال كما قبلته أعيان املوجودات بعد وجودها فله دوام الوجود ودوام اإلجياد الوارث ملا
خلفناه عند انتقالنا إىل الربزخ خاصة الرشيد مبا أرشد إليه عباده يف تعريفه إياهم بأنه تعاىل
ﱡﭐﲋﲌﲍﱠ يف أخذه بناصية كل دابة فما مث إال من هو على ذلك الصراط واالستقامة
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ما هلا إىل الرمحة فما أنعم اهلل على عباده بنعمة أعظم من كونه آخذا بناصية كل دابة فما مث
إال من مشى به على الصراط املستقيم.
الصبور على ما أوذي به يف قوله ﱡﭐﱱﱲﱳ ﱴﱵﱠ[االحزاب ،]57:فما عجل
هلم يف العقوبة مع اقتداره على ذلك وإمنا أخر ذلك ليكون منه ما يكون على أيدينا من رفع
ذلك عنه باالنتقام منهم فيحمدنا على ذلك فإنه ما عرفنا به مع اتصافه بالصبور إال لندفع
ذلك عنه ونكشفه فهذا بعض ما أعطته حضرة احلضرات من هذا الباب فإنه باب األمساء.
وأما الكنايات فنقول فيها لفظا جامعا وهو إذا جاءت يف كالم الرسول عن اهلل تعاىل
أو يف كتاب اهلل فلننظر القصة والضمري وحنكم على تلك الكناية مبا يعطيه احلال يف القصة
املذكورة ال يزاد يف ذلك وال ينقص منه والباب يتسع اجملال فيه فلنقتصر منه على ما ذكرنا
﴿ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ﴾.
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يف معرفة أسرار وحقائق من منازل خمتلفة
م ااااااااااااااااااا أنااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا أ نااااااااااااااااااا
اااااااااااااااا ي ن اااااااااااااااا
ااااااااااااااااا ااااااااااااااااا
ااااااااا ف ااااااااا فااااااااا ااااااااا
ناااااااااااااااااا أ نااااااااااااااااااا
ناااااااااااا
اااااااااااا فاااااااااااا

فاااااااااااااااااااااا ر اااااااااااااااااااااا ناااااااااااااااااااااا
ااااااااااااا ي ااااااااااااان
ااااااااااااا
ااااااااااااا
اااااااااا اااااااااا شاااااااااار
فاااااااااا اااااااااا
اااااااااااااا فاااااااااااااا
ناااااااااااااا فاااااااااااااا
ااااااااااااااا
ااااااااااااااا م ااااااااااااااا
ااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا ف ناااااااااااااااااااا
فااااااااااااان م اااااااااااااا اااااااااااااا شاااااااااااااا

شااااااااااااااااااا
من اااااااااااااااااااا
اااااااااااااااا
ااااااااااااااااا
ن ااااااااا
ااااااااااااااااااا
ماااااااااااا

اعلم أيدنا اهلل وإياك بروح القدس أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب هو
الباب اجلامع لفنون األنوار الساطعة والربوق الالمعة واألحوال احلاكمة واملقامات الراسخة
واملعارف اللدنية والعلوم اإلهلية واملنازل املشهودة واملعامالت األقدسية واألذكار املنتجة
واملخاطبات املبهجة والنفثات الروحية والقابالت الروعية وكل ما يعطيه الكشف ويشهد له
احلق الصرف ضمنت هذا الباب مجيع ما يتعلق بأبواب هذا الكتاب مما البد من التنبيه عليه
مرتبا من الباب إىل آخره فمن ذلك سر اإلمام املبني:
شااااااااااا م مااااااااااا م نااااااااااا
فااااااا
ااااااا مااااااا رااااااا

مااااااا ااااااا م ااااااا شااااااا م مااااااا
ناااااااا
اااااااا
من اااااااا اااااااا ي فاااااااا

ااااااااااا ل
ااااااا

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

أ ناااااااااااا
ااااااااااا

ن اااااااااااااا ماااااااااااااا
اااااااااااااا
ااااااااااااا منااااااااااااا
ااااااااااااا

اااااااااااا
ااااااااااا

اااااااااااا
ااااااااااا

شاااااااااااا
ن ااااااااااا

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

ا
ف
ااااااااااا
ااااااااااا منااااااااااا
اااااااا اااااااا
اااااااا م
ناااااااا

ا

ف اااااااا
اااااااا اااااااا مناااااااا راااااااا
ااااااااا ف اااااااااا
ااااااااا
فااااااااا
ااااا
ااااا
ااااانف
مااااا
مااااا

فن ا
ااااااااااا
اااااااا
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ااااااا ف مااااااا
ااااااااا ااااااااا

ناااااااااااا
ف ااااااااا م

ااااااام نااااااا ف ااااااا ي
ااااااااا ر ااااااااا شااااااااا م

اااااااااااا أناااااااااااا
ااااااااا ف ااااااااا

ن اااااااااااا
ااااااااا

هو اللطيف يف أمسائه احلسىن وهبا ظهر املأل األعلى واألدىن ملا جتاورت حتاورت وملا
تكاثرت تسامرت فرأت أنفسها على حقائق ما هلا طرائق مساؤها ما هلا من فروج ومع هذا
فلها نزول وعروج فطلبت أرضا تنبت فيها كل زوج هبيج فقالت املفتاح يف النكاح والبد
من ثالثة و يل وشاهدي عدل هلذا القضاء الفصل فقال العليم البد من ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ
فهذا أيها الويل الشاهدان والويل فهذا كان أول تركيب األدلة وبعد هذا عرضت الشبه
املضلة.
ومن ذلك سر كن والبسملة فيمن علله :قال احلالج وإن مل يكن من أهل االحتجاج
بسم اهلل منك مبنزلة كن منه فخذ التكوين عنه فمن تقوى جأشه واستدار عرشه ومتهد فرشه
كرسول اهلل  قال كن ومل يبسمل فكان ومل حيوقل فمن ذاق ضاق ﱡﭐ ﱩ ﱪ
ﱫﱠ[القيامة ]29:فإىل ربك املساق فإليه ترجع األمور إذ كان منه الصدور:
[

م ااااااااااااااااا مااااااااااااااااا ااااااااااااااااا ااااااااااااااااا
ناااااااااااااااااااااا ف اااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا

اااااااااااااااااااام اااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااا
ناااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ف اااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ومن ذلك سر الروح وتشبيهه بيوح:
ااااا

مااااا ااااا
اااااااااا اااااااااا

اااا فاااا م اااا اااا
م اااا ماااا ناااا
ااااااا ااااااا ااااااا ي
ااااااا
ااااااا

مااااا ااااا ي ااااا ي
فناااااااااا
اااااااااا

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

ااااااا
ااااااا م ااااااا
ناااااااااا ماااااااااا اااااااااا

ااااااا ف مااااااا
ف ناااااااا اااااااا

مااااااا
اااااااااا
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ااااااا ن
مااااااا
اااااااا
فاااااااا ن

مااااااا
ماااااااا

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

اااااااااا
اااااااا

اااااااا

فااااااا ن ااااااا
مااااااااا نااااااااا

اااااااااا ر اااااااااا
ناااااااا ي مشاااااااا ل

مااااااا

ف ااااااا
ااااااااا

ااااااا
ااااااااا

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

ااااا ن

فااااا
ااااااااااا

اااااا
اااااااااااا

ااااا ق ااااا شااااا
ااااااااااا
ااااااااااا

ماااااا ماااااا ماااااا ي اااااا
ف ناااااااااااا ماااااااااااا
اااااااااااا

اااااا

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

شاااااااامف م اااااااا
شاااااااامف مشاااااااا
أ ماااااااااااااااا
اااااااااااااااا ف اااااااااااااااا
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ماااااااا ناااااااا
اااااااف آ ااااااا

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

ااااااااااااااا ااااااااااااااا ف
أنااااااااااااااا فااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااا
ف ناااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااا

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

ااااااااااا
نااااااااا

ااااااااااا
مااااااااا

ااااااااااا
ااااااااااا

مااااااااااا
ااااااااا

نااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا
ن نااااااااااا
نااااااااااا ن ااااااااااا

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

ااااااااااااااا ش ااااااااااااااا
أنااااااااااااااا فااااااااااااااا
نااااااااااااااااااااااااااااااااااااا م مااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ااااااااااااااا ش شااااااااااااااا
ااااااااااااااااا ف شااااااااااااااااا

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

ماااااا
اااااا فاااااا
اااااا
ف شاااااامف
اااا
اااا فاااا
اااا ل
اااا ماااا
ااااا م ااااا
ااااا مااااا
ف ااااا
ف اااااااا
اااااااا
اااااااا اااااااا اااااااا
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ومن ذلك سر إطفاء النرباس باألنفاس :ملا كان القائل له مزاج االنفعال كان للنفس
اإلطفاء واإلشعال فإن أطفأ أمات وإن أشعل أحيا فهو الذي ﱡﭐ ﳩ ﳪ ﱠ[النجم]43:
فينسب الفعل إليه والقابل ال يعول عليه وذلك لعدم اإلنصاف يف حتقيق األوصاف مع علمنا
بأن االشتراك معقول يف األصول للقابل اإلعانة وال يطلب منه االستعانة فهو اجملهول املعلوم
عليه صاحب الذوق حيوم وحكمه يف احملدث والقدمي يظهر ذلك يف إجابة السائل وهذا معىن
قولنا القابل لوال نفس الرمحن ما ظهرت األعيان ولو ال قبول األعيان ما اتصفت بالكيان وال
كان ما كان الصبح إذا تنفس أذهب الليل الذي كان عسعس:
ف ااااااااا

ااااااااا مااااااااا ااااااااا

اااااااا

ن ااااااااا

ناااااااا

ماااااااا

اااااااا

ن اااااااا

نفرت الظلم ألكواهنا ال ألعياهنا فإن العني ال تذهب وإن اختلفت عليها األحوال
فسجود الظالل بِالْغُ ُدوِّ والْآصالِ سجود شكر واعتصام من استدراج إهلي ومكر.
ومن ذلك سر األوتاد واألبدال وتشبيههم باجلبال :أرواح األبدال أعيان األمالك من
نريات السبعة األفالك وقطعهم فلك الربوج ما يتصفون به يف املقامات من العروج وحلوهلم
باملنازل ما يستقبلونه من النوازل ولذلك قسم عليهم الوجود بالنحوس والسعود فعزل ووالية
وإمالق وكفاية واألوتاد مسكنة لكوهنا متمكنة فلها الرسوخ والشموخ ومع هذه العزة واملنع
وقوة الردع والدفع فالبد من صريورهتا عنها منفوشا وهبا منبثا مفروشا فتلحق باألرض
الندكاكها وتؤثر فيها حركات أفالكها من أعجب علوم الرجال ما مل يسم فاعله مثل رج
األرض وبس اجلبال ومها دليالن على وقوع الواقعة اليت ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ
[الواقعة ]3-2:أول علم حصل للعامل باهلل علم السماع باإليقاع من اهلل فقال
﴿ﲯ﴾[النحل ،]40:ملعدوم مل يكن فظهر عني األوزان يف امليزان وليس سوى اإلنسان
فظهر بصورة احلق ونزل ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ[القمر ]55:ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ وكانت اإلمامة
عالمة واخلالفة ضيافة فبعلم األمساء حاز ملك األرض والسماء وجبوامع الكلم أحاط علما
باحلكم فهو احلكيم احمليط مبا يستحقه املركب والبسيط فساح يف االنفساح وصال باالتصال
فأخذ الوجد يف اإلجياد وحترك عن موطن ثبوته ال عني األشهاد وما مث إشهاد إال األمساء اليت
تكونت أحكامها عنه وظهرت آثارها به منه فبالسماع كان الوجود وبالوجود كان الشهود:
ف ااااااااا
ااااااا

ااااااااا مااااااااا ن ااااااااا
شااااااا م مااااااا ااااااا

ااااااا
ااااااا

ااااااااا
ااااااا
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ااااااا مااااااا ااااااا ف
اااااااف
ااااااا مااااااا

ااااااا
ااااااا

ااااااا
ااااااا مااااااا ااااااا
ااااااا
اااااااا
اااااااا ماااااااا اااااااا
اااااااا
اااااااااا
اااااااااا أ
ماااااااااا فاااااااااا
مااااااااااااا
ااااااااااااا
ااااااااااااا
اااااااا ماااااااا م اااااااا م اااااااا ناااااااا
ن اااااااااااااااا
اااااااااااااااا ف اااااااااااااااا
اااااااا
اااااااا م اااااااا اااااااا
اااااااا
اااااااااا ماااااااااا
اااااااااا اااااااااا
اااااااااا
ااااااااااااااااا
ااااااااااااااااا
م ااااااااااااااااا ل

اااااااا م ماااااااا اااااااا شاااااااا
اااااااا
ااااااام
ااااااا مااااااا ن ااااااا
ااااااا
شااااااااا اااااااااا
ااااااااا مااااااااا أ اااااااااا
اااااااااااا شاااااااااااا
ن اااااااااااا
اااااااااااا
ااااااااااا
ااااااااااا
أ شر ااااااااااا ااااااااااا
ماااااااااا
اااااااااا
آراااااااااا ماااااااااا اااااااااا
ااااااااااااا أمااااااااااااا
ااااااااااااا
ف ااااااااااااا
اااااااااااا
اااااااااااا ناااااااااااا
ن اااااااااااا
اااااااااا ن اااااااااا ف
اااااااااا
ف اااااااااا

ومن ذلك سر من منح لريبح فلنفسه سعى فكان ملا أعطى وعا:
ف اااااااااااااااااااا ف اااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااام

ماااااااااااااااااااااا ناااااااااااااااااااااا م اااااااااااااااااااااا ن
ااااااااااااااااااااااا أن ااااااااااااااااااااااا
فااااااااااااااااااااااا ن

ناااااااااااااااااااا
ن اااااااااااااااااااا ن

ملا انتقل العلم إليه بقوله ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱠ[حممد ،]31:سكت العارف ملا مسع ذلك وما
تكلم وتأول عامل النظر هذا القول حذرا من جاهل يتوهم ومرض قلب املشكك وتأمل وسربة
العامل باهلل اهلمهم ولكنه ما تكلم بل تكتم وقال مثل ما قاله الظاهري اهلل أعلم فاإلهلي علم
ﳋ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ
ﳌ
واحملدث سلم فامحد اهلل الذي ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
ﳑﱠ[النساء ،]113:فثابر على شكره وألزم فإذا رأيت من يفرق بني احلد والذم قل له ال
تتقدم فتندم فإن جدارك هتدم وظهر املعمى فآمن من كان باألمس قد أسلم فإذا املعطي عني
اآلخذ فعلى نفسه تكرم فهذه شعائر اهلل من عظمها عظم فعظم ومن اهتضمها اهتضم فأين
أصحاب اهلمم وأهل اجلود والكرم يوضحون املبهم ويفتحون ما طبع عليه وختم فتربز
خمدرات الغيوب والظلم ذوات الثنايا الغر واللمم فيأخذ هبم ذات اليمني على الطريق األمم
لينظر سائر األمم ما خصت به أمة من أويت جوامع الكلم وفنون احلكم حممد بن عبد اهلل 
فبه بُدئ األمر وختم فكان نبيا وآدم بني املاء والطني ما مخرت طينته وما علم وأخرت طينته
 إىل أن جاءت دورة امليزان الذي عدل حني حكم فهو واضع الشرائع ورافعها روحا
ونفسا وعقال وحسا خط ذلك كله يف اللوح احملفوظ القلم.
ومن ذلك سر التعبد يف التهجد إذا بان الصبح لذي عينني :وكنا ممن أماتنا اهلل
تعاىل اثنتني وأحيانا اثنتني ظهر يف غيوبنا ما اعترفنا به من ذنوبنا فكان هتجدنا حمدودا وقرآننا
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مشهودا وطلع اآلفل يف النوافل وعمرت الفرائض املرابض فقربناها ضحايا ومطوناها مطايا
فرحبت جتارة األوراد وظهر الرشاد واإلرشاد يف حرق األدب املعتاد فقعدنا باحلق يف مقعد
الصدق بنعت القائم ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﱠ[الرعد ]33:والعامل مبا اكتسبت فعند ما طلع
فجرها سعى بني يديها نورها يتلوه أجرها فحاز األجر كثيفها واستنار بالنور لطيفها:
اااااا
فم اااااا فاااااا
ف اااااااا اااااااا فاااااااا ف
اااااااا ق فاااااااا
اااااااا ن
ااااااا ااااااا فااااااا ااااااا
اااااااا
ماااااااا ماااااااا
اااااااااا فاااااااااا
ف اااااااااا
ااااااااا ق فااااااااا
مااااااااا

ي
ن ااااااااااااااا ااااااااااااااا
ن ااااااااااااااا
اااااااااا
اااااااااا
أراااااااااا
اااااااااا
ااااااا نااااااا
ااااااا
مااااااا
ااااااا
اااااااااااا ق اااااااااااا اااااااااااا ي
أناااااااااااا
ااااااااا ااااااااا ي
ااااااااا ي ااااااااا مااااااااا
نااااااااااااا أف ااااااااااااا
مااااااااااااا
ف ااااااااااااا
ااااااااااااا ق ااااااااااااا ن ااااااااااااا
ف ااااااااااااا

اااااا م اااااا ي
اااااااا ي
اااااااا
اااااااا ي
اااااااا
ااااااا ي
ااااااا
ماااااااا ي
اااااااا
اااااااااا اااااااااا
ااااااااا ي ااااااااا

ومن ذلك سر اجلزر واإلمداد يف العلم املستفاد من األمور ما يأخذه احلد ومنها ما ال
حيد واجلزر واملد أثران من الطبيعة يأخذمها احلد والعلم املستفاد للعليم يعم احلديث والقدمي
فإن عاندت فافهم قوله تعاىل ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ [حممد ،]31:ومبا حكم به احلق على نفسه
فاحكم وال تنفرد بعقلك دون نقلك فإن التقليد يف التقييد قيدا خلليفة بالنظر يف عباده حني
أهبطه إىل مهاده فقيده حني قلده وﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱠ[الشورى ،]12:وبيده ميزان
الرفع واخلفض ومع كونه مالك امللك فهو ملك امللك يؤيت امللك من يشاء وينزع امللك ممن
ﱒﱔ
يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده اخلري وهو على كل شيء قدير وﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱓ
ﱕ ﱖ ﱠ [الشورى ،]11:وما جزر بعد املد فإنه تنبيه على إن الزيادة نقص يف احلد فما
جزر إال ليكشف ما ستر علم احلق بنا قد يكون معلوما لنا وأما علمه بنفسه فال يعلم لعلو
قدسه وهو قوله " :وال أعلم ما يف نفسك" ،فإين لست من جنسك فأنت اجلنس الذي ال
يتنوع ملا يعطيه احلمى إال منعوا لوال جتليه يف صور اآلهلة ما تنعمت به النفوس الفاكهة ومن
هنا قلت أنت اجلنس وهو األصل الذي يرجع إليه واألس.
ومن ذلك سر النافلة والفرض يف تعلق العلم بالطول والعرض :من كان علته عيسى
فال يوسى فإنه اخلالق احمليي واملخلوق الذي حييي عرض العامل يف طبيعته وطوله يف روحه
وشريعته وهذا النور من الصيهور والديهور املنسوب إىل احلسني بن منصور مل أر متحدا رتق
وفتق وبربه نطق وﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ
[االنشقاق ]19-16:مثله فإنه نور يف غسق منزلة احلق لديه منزلة موسى من التابوت ولذلك
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كان يقول بالالهوت والناسوت وأين هو ممن يقول العني واحدة وحييل الصفة الزائدة وأين
فاران من الطور وأين النار من النور العرض حمدود والطول ظل ممدود والفرض والنفل شاهد
ومشهود.
ومن ذلك سر التواجل والتخاجل :التواجل نكاح والتخاجل والدة يف عامل امللكوت
والشهادة من تواجل الليل والنهار ظهرت خلج األعصار فتميزت األيام واألعوام والشهور
ومجع الدهر بالدهور لوال حكم الشمس ما ظهر يف عامل األركان ذو نفس ونفس تعددت
املنازل بالنوازل ال بل النوازل عينت املنازل فأتبعها العدد وما بالدار من أحد فإن وقع استثناء
يف هذا النفي فهو منقطع وهذا أمر ال يندفع.
ومن ذلك سر املنازل والنازل :للمنزل األين وللمنزلة العني فاألمر والشأن يف املكانة
واملكان والنازل من معناه يف منزلته ويف منزله من حيث صورته للقرآن سور هي منازله وله
آيات هي دالئله وفيه كلمات هي صوره وله حروف هي جواهره ودرره فاحلرف ظرف ملن
هي منعوتة بقاصرة الطرف والكلمات يف الكالم كاملقصورات يف الْخِيامِ فال تعجز ملفهوم
اإلشارات وال نعجز عن مدلول العبارات فما وقع اإلعجاز إال بتقديسه عن اجملاز فكله صدق
ومدلول كلمه حق واألمر ما به خفاء وإن كان يف نسبة املناسبة للطلب باإلتيان بسور مثله
جفا فما أرسل رسول ﱡﭐﲊﲋﲌﱠ[إبراهيم ]4:فتأمل ومن اهلل املعونة فاسأل.
ومن ذلك سر الصون وطلب العون :الصون حفظ يف األولياء عصمة يف الرسل
واألنبياء فكان من تعبريه فيما عن اهلل يبلغه أنه يقذف ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊﱠ[األنبياء ]18:واآلخر يف أثره الحق فإن التكليف وإن كان حقا فإنه زائل كما أنه
عرض ماثل فللدنيا حكم ليس ألختها واألم ال تنكح على بنتها بل البنت إذا مل تكن يف
احلجر فهي يف بعض املذاهب حالل وإن نكحت أمها بالشرع لذي حجر طلب اإلعانة
دعوى من صاحب بلوى إمنا تسدل األستار والكل من أجل املقل إياك والنظر فقد يكذب
اخلرب االستعانة بالصرب حرية بني التخيري واجلرب واالستعانة باهلل تؤذن باالشتباه ومن اتبع
املتشابه فقد ضل وزاغ ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ[النور ،]54:ومن لزم احملكم فقد حتكم ﴿ﲀ
ﲁﲂﲃﲄﲅ﴾ فإنه الكفيل.
ومن ذلك سر االشرتاك بني الشرائع من حكم الزوابع :اعلم أن الزوابع تكون حبكم
الشرائع والطبائع ولذلك تعلو وتسفل وتترقى وتنزل ومع أنه كل وصف من هذين كياين
وهو نعت إهلي فالعلو ما يشك فيه الدليل املعقول والنزول ثبت خبرب الشرع املنقول فصاحب
اخلالفة واإلمامة مسكنه بني جند وهتامة فله اجملد الشامخ بتحصيله علم الربازخ فله التمييز
ﲲ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﱠ[الروم ]5-4:لفرح
ﲳ
والنقد و ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
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إمامهم وسيدهم وعالمهم وعلم السياسة ألصحاب الرئاسة فكل رئيس مدبر سؤوس على
قدر ما هو عليه املرؤوس ما كنا ﱡﭐﱏﱐﱑﱒﱠ[آل عمران ]110:إال وكان نبينا 
سيد ولد آدم من غري شك وال التباس فهو بنا وحنن به فانتبه.
ومن ذلك سر اختصاص أنواع اإلنعام باأليام :كل حليم أواه إذا ذكرته بأيام اهلل
هنجت به منهج االنتباه وال ينتبه إال النائم وال يوقظه إال من هو ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
ﲶﱠ[الرعد ]33:قائم إمنا نابت األيام مناب النعم ألهنا اآلتية بأنواع الكرم الزمان حافظ
إذ كان له االحتواء وبه يكون االحنراف واالستواء وملا عنده من السعة حاز الفصول األربعة
فالزمان حيكم يف األركان بتعاقب امللوان املوجبان احلدثان فصور حتدث ومتر وأحوال تسوء
وتسر فأدوار تدور وجنوم تطلع وتغور وأيام ومجع وسنون وشهور يعني تصريفها حوادث
الدهور فاليوم ليل وهنار والشهر حمق وإبدار والسنة تكرار واجلمعة سبعة أدوار وحكم
الطرائق يف الساعات والدرجات والدقائق وما زاد عليها من ثوان وثوالث فما زاد فهي رقائق
متد احلقائق.
ومن ذلك سر الرموز والكنوز :رموز النصائح كنوز املصاحل فالناصح ملا فتقه الدهر
ناصح والعمل باملصاحل شيمة كل عبد صاحل أال تراه كيف أقام اجلدار فإنه من مصاحل األيتام
الصغار ومل يطلب على ذلك أجرا بل قال ﱡﭐﲫﲬﲭﲮ ﱠ[الكهف ]70:فلما أخربه انقاد
الكليم إليه وعول فيما أنكره عليه فانصف العبد املرحوم واعترف وقال لصاحبه كل واحد
منا على علم ال يعلمه اآلخر وهنا وقف فلما علم فضله عليه سلم األمور أمجعها إليه.
ومن ذلك سر سجود الظالل ﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ [الرعد :]15:أنفت الظالل من
السجود للشمس ملا هي عليه من شرف النفس فاستدبرهتا يف هذه األوقات وامتدت ساجدة
ملن بيده ملكوت األرض والسموات حني سجد هلا من يزعم أنه من أهل التمكني وتعبدت
من يدعي العقل الرصني وملا رأت الظالل طلب استشراف الشمس عليها لتنظر إليها تقلصت
وانقبضت تطلب أصلها لتبني فضلها فلم تر هلا الشمس عينا تستعبده بنورها لسرعة نفورها
ولو ال عناية األصل ما صح هلا هذا الفضل.
ومن ذلك سر التكييف يف املشىت واملصيف :ال يعلم الرب يف احلافرة إال من عرف
األوىل واآلخرة من كان ظاهره مصيفا فباطنه مشىت فيجمع ما بني أين ومىت ومن كان ظاهره
مشىت فباطنه مصيف فليتقنع يف احلالني بالنصيف ومها من أحوال التكييف الكيف حال
األجسام وحمال األوهام يعم املتكيف وله يف البسائط لطائف وزمان االعتدال ما له من زوال.
ومن ذلك سر تنزيه أهل البيت عن املوت :قدوس سبوح رب املالئكة والروح
يذهب األرجاس ويقي شر الوسواس اخلناس وموت اجلهل أشر موت وقد عصم اهلل منه أهل
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البيت فال يقدرهم حق قدرهم إال من أطلعه اهلل على أمرهم ومن اطلع عليه استند يف احلال
إليه فهو أعظم مستند وأوثق ركن قصد فاستمسك حببهم للعقىب فإنه ما سأل  منا ﱡﭐﱐ
ﱑﱒﱓﱠ[الشورى.]23:
ومن ذلك سر الراكب والفارس والقائم واجلالس :للراكب القفر وللفارس الكر والفر
وللقائم اإلنفاق وللجالس اإلرفاق فمن ركب مل يعطب ومن تفرس مل ينكب ومن قام نام
ومن جلس بئس فيا أهل الركاب عملكم يف تَبابٍ يا خيل اهلل اركيب واسلكي سبيل مذهيب
ويا قائمني على النفوس بالرزق املعنوي واحملسوس تواصوا باحلق وتواصوا بالصرب ويا جلساء
احلق يف مقعد الصدق احذروا من املكر وتواصوا بالشكر ما أباح اهلل نكاح األربع إال حليازهتا
املقام األوسع ولو ال السعة اليت يف األربعة ما ضمت العشرة املوصوفة بالكمال ملن اعتربه
ﱡﭐﳝ ﳞ ﳟﱠ [البقرة ]196:يف األيام املتواصلة ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع وقطع كل فج
العشرة أول العقود ومنها تتركب احلدود الراكب يرى ما ال يراه الفارس والقائم يشهد ما ال
يشهده اجلالس شأن األمري االستواء على السرير واخلادم بني يديه قائم فهو السيد وإن قام بني
يديه فإن أموره مصروفة إليه ومها يصرفان الركاب واخليل تأويبا بالنهار وآسادا بالليل
فافتكروا واعتربوا.
ومن ذلك سر األصول يف الفصول :لوال الفصول املقومة ما نارت البيوت املظلمة لوال
الفصول ما أبانت احلدود األصول بالفصول املقسمة ظهرت املرمحة واملشأمة بالفصل متيز
الرب من املربوب وبه اتصل احملب باحملبوب فبالفصل علم احملب أنه هالك واحملبوب مالك ال
يرد الفصل إال على وصل فهو عنوانه وبه قام ميزانه الفصل خالء حمدود واملفصول مأل
مشهود وهو حيل حمل الوصل فالوصل خال مثله ومثل املماثل شكله فالفصل والوصل ضرتان
مها من اهلل نعمتان.
ومن ذلك سر تدبري اإلكسري :اإلكسري سلطان يقلب األعيان حكمه حكم الزمان
لكنه أسرع يف احلدثان ومع سلطانه فهو يف حكم القابل وإىل ما يقبله بالفعل مائل فالعجز
والقصور سار يف مجيع األمور وعدم االستقالل يقطع باآلمال لوال املرض ما كان التدبري وال
نزل األمري عن السرير وال حلق الذهب بالقصدير وال قام عطارد مقام اإلكسري باإلكسري وال
ذهب النحاس بالذهب ولو مل ترجع املعادن إىل أصل واحد ما مسيت بالناقص والزائد وأصل
اعتالل األبدان بالزيادة والنقصان والطبيب املاهر هو املدبر األكاسر ال يزال من أجل الفضة
والذهب يتلو سورة أيب هلب تبت يداه وما كسب فهو يسعى يف إقامة امليزان واعتدال
األوزان وحيافظ على إقامة نشأة اإلنسان يف شهر نيسان فإنه شباب الدهر وأوان الثمر والزهر
ومسرح النواظر يف النواضر فاعلم وإذا علمت فالزم وإذا لزمت فتكتم.
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ومن ذلك سر النية يف املوحدين والتنويه :ملا مل يصح وجود العني احلادث املعرض
للحوادث إال بوجود االثنني والثالث وذلك تركيب املقدمات لظهور املولدات بنكاح
حمسوس ومعقول على وجه وشرط معقول ومنقول فوافق العقل النقل وساعد الطبع السمع
أال ترى األمر موقوفا على اقتدارنا فذو قبول كما حكمت به براهني العقول فمن نظر يف
توقف االثنني على الثالث قال بالتوحيد يف وجود عني احلادث ومن نظر إىل هذين قال مع
وجود الزائد باالثنني ورأوا األمر بني ظلمة ونور وغم وسرور وقال يف الكالم الذي ال يدخله
ريب وال مني ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ[الذاريات ،]49:وما مث غري هذين فاإلله واحد
والقائل بغري هذا يضرب يف حديد بارد.
ومن ذلك سر أنفاس اجلالس :من جلس رأس وهو قوهلم من ثبت نبت اجلليس أنيس
الذاكرون اهلل اهلل جليسهم وإذا كان جليسهم فهو بالذكر أنيسهم ومن جالسك فقد جالسته
فأنتم جلساء احلق وذلك هو مقعد الصدق مث يفترق اجللوس فأما أن جتلس إليه وإما أن جيلس
إليك فإن جلس إليك كان يف مقام حىت نعلم فإن فهمت فالزم وإن جلست إليه أفادك
ظرائف احلكم وأتاك جوامع الكلم فقد يستفيد املفيد ويفيد املستفيد أهل اجملالس واجللوس
هم املقدمون والرؤوس كل من جلس خدم وكل من قام ندم لوال قيام اجلدار ما اهندم ولو
ال إقامة النشأة اإلنسانية ﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ[النحل ]70:ما مسي اهلدم القائم متعرض هلبوب
األنفاس واملتحرك يف قيامه متصف بالذاهب واخلناس فتعوذوا برب الناس ﱡﭐﱻ ﱼ
ﱽﱠ.
ومن ذلك سر اجلرس واختاذ احلرس :اجلرس كالم جممل واحلرس باب مقفل فمن
فصل جممله وفتح مقفلة أطلع على األمر العجاب والتحق بذوي األلباب وعرف ما صانه
القشر من اللباب فعظم احلجاب واحلجاب اإلمجال حكمة وفصل اخلطاب فسمة إلزالة غمه
يف أمور مهمة حمجوبة بليال مدهلمة واحلرس عصمه فهم أعظم نعمه إلزالة نقمه صلصلة
اجلرس عني مححمة الفرس.
ومن ذلك سر متهيد موسى لعيسى :التوراة أول جيل أمن باإلجنيل وأول نور ظهر
بالزبور موسى خ رج يف طلب النار فورى زناد األقدار فجاء بالتوراة وهو حيمد اآلثار موسى
حيي بعيسى ألنه روح عيسى كلمة من كلم موسى فأشبه نور يوح ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱬ ﱠ [النساء ،]164:وسلم على عيسى تسليما وما سلم عليه إال به ليتنبه ويسلم على
ابن خالته بنفسه لتتميز رتبة يومه من أمسه فريتفع اللبس باليوم الذي بني الغد واألمس كل
متقدم من الرسل بشري ويف أمته نذير يعلم باآليت وحيرض على صحبة املوآيت ما نشأ اخلالف
إال من عدم اإلنصاف وما مث االخلف ألن الذي خلف من سلف خلف مل يكن لرسول اهلل
 خلف ألنه أنصف.
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ومن ذلك سر حال االتباع يف االتباع :لوال حكم االتباع ما مسوا باألتباع أتباع الرسل
هم املتحققون بالسبل من سلك سوى سبيله محد يف فعله وقيله األمر صادق وصديق فالبد
من تابع ومتبوع هذا هو التحقيق ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱠ[األعراف ]105:فإين باهلل
أمسع وأبصر وأنطق فالزم تعلم.
ومن ذلك سر ما ال ينال إال بالكشف الصرف :وليس إال علم التجلي والتداين والتديل
وكذلك ما ينتجه التجلي باألمساء من علوم األنباء وكل علم موقوف على احلس فما فيه لبس
وما ينتجه الفكر فال يعول عليه فإن النكر يسارع إليه وأما قوله ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ فقد
أثبت لك ما رأيت ودل قوله ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ [االنفال ،]17:على أمر يستوي فيه البصري
واألعمى فيد اهلل أيدي األكوان وإن اختلفت األعيان فعد عن النظر يف الصور فإهنا حمال الغري
ﱡﭐﱐﱑﱒﱓﱠ[طه ]114:لتحدث حكما.
ومن ذلك سر العزل والوالية يف الضاللة واهلداية :يتضمن العزل الوالية تضمن
الضالل اهلداية اهلدى إىل الضالل هدى فإياك أن جتعل الضاللة سدى الضاللة حرية ولو مل
تكن ذاتية ألوجبتها الغرية لو مل تكن الضاللة انتهك محاه وكان إدراكه يف عماه ال عزل إال
من والية وال ضالل إال بعد هداية ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌﱠ[التوبة ،]115:وهذا من العلم املخزون املصون من ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ[اجلاثية ]23:فهو
صاحب فهم واهلل الوايل من امسه املتعايل.
ومن ذلك سر اجملاورة واحملاورة :احملاورة ال تعقل من غري جماورة احملاورة مراجعة
احلديث يف القدمي واحلديث اجلار أحق بصقبه من صاحب نسبه فإنكم باألصل من أويل
األرحام ومن أهل االلتئام وااللتحام ال يشترط يف اجلوار اجلنس فإنه علم يف لبس اهلل جار
عبده باملعية وإن انتفت املثلية والعبد جار اهلل يف حرمه ومطلع على حرمه وهي أعيان كلمات
اهلل اليت ال تنفد وال تبعد فتبعد.
ومن ذلك سر النهار والليل واحلرمان والنيل :النهار معاش والليل لباس فالنيل
وجدان واحلرمان إفالس فقد ارتفع االلتباس النهار حركة والليل سكون واحملروم من اخللق
من يقول للشيء ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﱠ[البقرة ]117:فظهر املنازع بالتكوين وحصل التعيني يف
الكثرة لوجود التلوين فما جىن على التوحيد إال الكون وما نازعه إال وجود العني فصاحب
اللواء من يرى احلق عني السوي.
ومن ذلك سر الفتوة املختصة بالنبوة :الفىت ال يعرف أين ومىت أينه دائم مستقر
وزمانه حال مستمر التحم أزله بأبده فال أول وال انقضاء ألمده ال يعرف األجل املسمى وال
يقول بفك املعمى امللوان حبكم الفتيان تصرفهما أحواهلم فأعماهلما أعماهلم من عىت ما تفيت
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وال مسي بفىت غاية الفىت اخللة ملا سد اخللة غار بالرقباء فقطعهم جذاذا واختذ الكبري مالذا مث
أحاهلم على ما أوحي هلم.
ومن ذلك سر إحلاق الشبه بالشبه :لوال الشبه ما كانت الشبه فالظالل أمثال وأي
أمثال من أعجب األمر يف الظل مع املثل أن النور يصوره وهو ينفره واجلسم يقرره ويثبته ألنه
منبته يف لسان األمة من أشبه أباه ما ظلم أمه أمساؤه احلسىن أمساؤنا فعلى الشبه قام بناؤنا
وأحكامنا أحكامه فنحن بكل وجه شعائره وأعالمه فتعظيمنا إياها من ﱡﭐ ﱠ
ﱡﱠ[احلج ]32:وفتح الغيوب.
ومن ذلك سر التصرف يف الفنون من شأن أهل اجلنون :الفنون أعيان الشؤون
والشؤون هوية احملتد ربانية املشهد من أعجب ما ورد أنه ﱡﭐﱉﱊ ﱠ وعنه ظهرت األعداد فله
أحدية العدد وما بالدار من أحد اجلنون ستور فقل ﱡﭐﱪﱫﱬﱭﱮﱠ.
ومن ذلك سر التكرار يف األدوار :تكرر امللوان باالسم ال باألعيان ودار الفلك فحدث
اجلديدان أطت السماء وحق هلا أن تئط فإن األمر فيها منضغط كيف ال يسمع هلا صوت
وهي ختاف الفوت لعلمها بأهنا متور مورا ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﱠ[الطور ]10:ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ[النازعات ]8-6:ونفوس تالفة وعقول خائفة وأسرار على
حاهلا عاكفة وهت السماء فهي واهية حني أصبحت على عروشها خاوية لو بقي ساكنها ما
خربت مساكنها فالدور أظهر الكور.
ومن ذلك سر القليل والكثري يف التيسري

والتعسري :من تعبدته اإلضافات فهو

صاحب آفات من كان ﱡﭐﲸﲹﲺﲻﲼﱠ[البقرة ]280:ﱡﭐ ﱉﱊﱋﱌﱠ[الشرح]5:

وقد كان الرطب بلحا وبسرا مرقوم يف الكتاب

ﱹ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱠ
ﱺ
ﱡﭐ ﱷ ﱸ

[احلج ]18:ﱡﭐﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉﱠ[اإلسراء ]85:مع كونه ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱠ[املزمل...]6:
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ[املزمل ،]8:ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱠ  ...ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱠ وﱡﭐ ﱄ ﱅ ﱠ فـ
ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ إخراج ما يف اليد هو الكثري وإن قل فاعرف معىن الكثر والقل
سبق درهم ألفا لكونه ما وجد ألفا.
ﱡﭐ ﱬ

ومن ذلك سر السافل والعايل واملتسافل واملتعايل :العايل صاحب الروح والسافل له
إليه طرف مجوح واملتوسط ذو طرفني له إىل كل طرف جنوح املتسافل يشهد لصاحبه
بالسمو واملتعايل يشهد للمتصف به باملقام الدين للدنو احلاصل ال يبتغى وما سفل إال من
طغى ما بلغ املاء الريب حىت زاد السيل وطمى ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱠ غري احلق
وال ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱠ [النساء ]171:ما عنده علم وال فتوة من احلق العبودة بالبنوة
أين األبناء من العبيد وأين اإلنس من الوحيد.
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ومن ذلك سر األزل يف العلل :لو كان علة لساوقه املعلول يف الوجود وقد تأخر فثبت
االسم املقدم واملؤخر لو اقتضى وجود العامل لذاته مل يتأخر عنه شيء من حمدثاته ولو مل يصح
أن يصدر عنه إال واحد لبطلت النسب والشواهد من جعل للصادر مع أحديته نسبا فقد
أثبت أحكاما ونسبا والصادر موجود معلوم والنسب أمر معدوم والعدم ال يقوم بالوجود فإن
الرباهني تبطله واحلدود والكثرة معقولة وما مث علة إال وهي معلولة.
ومن ذلك سر وجود النفس يف العسس :بالعسس يطيب املنام وبالنفس تزول اآلالم
إن أضيف إىل غري الرمحن فهو هبتان عن الرمحن ظهر حكمه فزال عن املكروب غمه من قبل
اليمن جاء وبعد تنفيذ حكمه فاء ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ[هود ]123:ألنه ظله ال ينقبض الظل
إال إىل من صدر عنه فإنه ما ظهر عينه إال منه فالفرع ال يستبد فإنه إىل أصله يستند يف
الفروع يظهر التفصيل وتشهد له األصول يف قضية العقول.
ومن ذلك سر احلرية والقصور فيما حيوي عليه اخليام والقصور :اخليمة والقصر يؤذن
بالقهر والقسر لوال احلرية ما وجد العجز وال ظهر سلطان العز وبالقصور علم حبدوث األمور
القصور يلزم الطرفني لعدم االستقالل بإجياد العني لوال القبول واالقتدار وتكوير الليل والنهار
باإلقبال واإلدبار ما ظهرت أعيان وال عدمت أكوان فسبحان املتفضل بالدهور واألمور.
ومن ذلك سر اهلرب من احلرب :من مال
ﲾﱠ[األنفال ]16:فما مال فاهلرب من احلرب وهو من اخلداع يف الفزاع كن قارا وال تتبع
فارا ال تضطره إىل ضيق فيأتيك من تكرهه من فوق كل جيري يف قربه إىل أجل فال تقل جبل
إذا نزل القدر عمى البصر نزول احلمام يقيد االقدام ال جناح ملن غلبه األمر املتاح من راح
استراح إىل مقر األرواح من فتح له باب السماء استظل بسدرة االنتهاء الشهيد حي وإجنازه
يل.
ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ

ومن ذلك سر عبادة اهلوى ملاذا تهوي :ال احتجار على اهلوى وهلذا يهوى باهلوى
جيتنب اهلوى وحق اهلوى إن اهلوى سبب اهلوى ولو ال اهلوى يف القلب ما عبد اهلوى باهلوى
يتبع احلق واهلوى يقعدك مقعد الصدق اهلوى مالذ ويف العبادة به التذاذ وهو معاذ ملن به عاذ
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ[النجم ،]2-1:فبهوى النجم وقع القسم بعد ما طلع
وجنم مواقع النجوم ﱡﭐﳑﳒﳓﳔﱠ[الواقعة ]76:فلو ال علو قدره ما عظم من أمره.
ومن ذلك سر اإلشارات وإحلاقها بالعبارات :اإلشارة إمياء جاءت هبا األنباء فأشارت
إليه متكلة علي ه فربأهتا شهادته مما قيل وتلي ذلك يف كل جيل يف قرآن وزبور وتوراة وإجنيل
اإلشارة حرام إال ملن لزم الصيام اإلشارات عبارات خفية وهو مذهب الصوفية اإلشارة نداء
على رأس البعد وبوح بعني العلة يف كل ملة لوال طلب الكتمان ما كانت اإلشارة باألجفان
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هي داللة على املني وساعية يف بني البني ولذلك مل يكن ينبغي لنيب أن يكون له خائنة عني
وهلذا دلت على املني.
ومن ذلك سر الشياطني يف السالطني :السلطان ظل وصحبته ذل والشيطنة بعد
والظل ال يتبني حىت ميتد إذا امتد عن أصله بعد وإذا فاء إليه بعد السلطان راع وداع وكلكم
راع فالكل أمثال واألمثال أضداد واملضادة عناد فثبت إن الشياطني سالطني الشيطان رجيم
لذوات األذناب من النجوم قعدت الشهب على النقب فرمتها من قبل وعن جنب األمر
الكبار يف حرق النار بالنار.
ومن ذلك سر تتبع التنوع :تنوعات العامل يف احلق الشؤون وهي ما يظهر من الفنون
الظن رجم بالغيب والعلم ما فيه شك وال ريب الظن أكذب احلديث يف القدمي واحلديث
األنواع تفاصيل اجلنس من غري نزاع ولو ال دفاع اهلل الناس بعضهم ببعض لبطلت السنة
والفرض تنوعت األمساء فتنوعت األسباب والكل نسب والنسب يف تباب التنوع افتراق ملا
ضمته احلقاق وقد حلق باحملاق من قال ﱡﭐ ﲃﲄﲅﲆ ﱠ[ص ]7:التتبع جتسس وقد نُهي عن
التجسس.
ومن ذلك سر اإلهلام والوحي يف املنام :الدقائق أعوام يف حال املنام وعلوم النظر
أوهام عند علوم اإلهلام القائل عن اإلهلام ما خيطئ واحلكم به ال يبطئ عظم حمن النفوس
وبلواها يف ﱡﭐﱧﱨﱩﱠ[الشمس ،]8:فمن هنى النفس عن هواها هبواها فقد أمن
غايتها ومنتهاها لوال إهلام النحل ما وجد العسل يف زمان احملل باإلهلام طلب املرعى ومجع
فأوعى املبشرات نبوات ورساالت فاستدرك بعد أن عمم فقال لكن املبشرات فخصص ومتم
فسبحان من خصه باحلكم وجوامع الكلم.
ومن ذلك سر الزمان واملكان :املكان نسبة يف موجود والزمان نسبة يف حمدود وإن مل
يكن له وجود املكان حيد باجلالس والزمان يعد باألنفاس اإلمكان حيكم يف الزمان واملكان
الزمان له أصل يرجع إليه وهو االسم اإلهلي الدهر الذي يعول عليه ظهر املكان باالستواء
وظهر الزمان بالنزول إىل السماء وقد كان قبل االستواء له ظهور يف العماء األينية للمتمكن
واحلال والفرق ظاهر بني األماكن واحملال احلال حبيث احملل واملتمكن عن املكان منتقل الزمان
ظرف ملظروف كاملعاين مع احلروف وليس املكان بظرف فال يشبه احلرف ظرف املكان
جتوز يف عبارة اإلنسان الزمان حمصور يف القسمة باآلن وما من شرطه وجود األعيان وإذا مل
يعقل املكان إال بالساكن فهو من املساكن.
ومن ذلك سر الطالع واآلفل يف الفرائض والنوافل :إذا طلع منك وأفل فيك فهذا
القدر من العلم به يكفيك فهو الظاهر بطلوعه والباطن بأفوله فقف إن أردت السعادة والعلم
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عند قيله إمنا مل حيب اخلليل اآلفل ألنه رآه يطلب السافل ومهته يف العلو لطلب الدنو فإنه
بذاته يسفل وحبقيقته يأفل وملا كان أفوله من خارج افتقر اخلليل إىل معارج حىت ال يفقد
النجم فال حيال بينه وبني العلم واملعارج رحلة وقد علم إن األمر ما فيه نقله فإن نسبة
األينيات إليه على السواء يف االستواء ويف غري االستواء جعل اهلل يف النوافل عينك كونه
وجعل يف الفرائض كونك عينه فبك يبصرك يف الفرض وبه تبصر يف النفل فاألمر ﱡﭐ ﲈ
ﲉﲊﲋﱠ:
مااااااااا ااااااااا

نااااااااا

ااااااااا أنااااااااا

ف ناااااااااا مناااااااااا ماااااااااا أناااااااااا مناااااااااا

نااااااااا

ومن ذلك سر العطاء بكشف الغطاء :كل جزء من العامل فقري إىل العظيم احلقري فالكل
عبيد النعم ومن املنعم األمان من حلول النقم فما منهم إال من يقرع باب الكرم اإلهلي
واجلود الرباين فمنهم من يكون له كشف الغطاء عني العطاء ومنهم من يكون له بقاء الغطاء
عني العطاء فمن الناس من يكون هدهدي البصر ومنهم من هو خفاشي النظر فإن األمر
إضايف واحلكم يف األشياء نسيب أين حالق وله  يف رؤية ربه نوراين أراه وبني قوله يف رؤية
ربه" :ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر" ،وليس املرئي سواه فأثبتها لنا ونفاها عنه ملا
علم منه ومل يقل نرى بالنون وفيه سر مصون.
ومن ذلك سر قيام الليل جلزيل النيل :قيام هذه األجسام أوجب اسم ذي اجلالل
واإلكرام فالتزم اجلالل واإلكرام التزم األلف والالم فكان اجلالل للتنزيه عن التشبيه وكان
اإلكراه للتنويه به يف نفي التشبيه بالشبيه فقال ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى ،]11:مع أنه ظل
ويفء فجعله مثال ال مياثل ومفضوال ال يفاضل فليل هذه النشأة جسمه الطبيعي وهناره ما نفخ
فيه الروح العقلي فكان أعدل الفتائل لقبول كرم الشمائل فله األلطاف اخلفية وجزيل األعطية
املنزهة عن الكمية هلا فتح الباب والعطاء بغري حساب النشأة اإلنسانية جبميعها ليل ويف الثلث
اآلخر منها يكون النزول اإلهلي لينيله أجزل النيل ومل يكن الثلث األخري إال الروح املنفوخ
الذي له الثبات والرسوخ والعلو على الثلثني والشموخ فالثلث األول هيكله الترايب والثلث
الثاين روحه احليواين والثلث األخري به كان إنسانا وجعل الباقي له أعوانا.
ومن ذلك سر األمان من االميان :أخوة االميان تعطي األمان واالميان ميان فذهب
احلرمان ال ختيفوا النفوس بعد أمنها إن كنتم عقال ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅﱠ[النحل ]94:إن كنتم أمنا االميان برزخ بني إسالم وإحسان فله من اإلسالم ما يطلبه
عامل األجسام وحمل االنقسام وله من اإلحسان ما يشهد به احملسان فمن آمن فقد أسلم
وأحسن ومن مجع بني الطرفني فاز باحلسنيني باإلميان ثبت النسب بينك وبني الرمحن فهو
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املؤمن بك ولك وإن أقامك فيما يناقض أملك لوال أمساء احلذر ما كان لألمان أثر قيدت
األمساء باحلسىن لداللتها على املسمى األسىن فإن نظر العامل إىل تشتت مبانيها واختالف
معانيها وفيما ذا تتحد ومبا ذا تنفرد بإخوة االميان ترث فال تأسف على إخوة النسب وال
تكترث املؤمن أخو املؤمن ال يسلمه وما ترك فهو يتسلمه االميان واإلحسان إخوان واإلسالم
بينهما نسب رابط فال تغالط اإلسالم صراط قومي واالميان خلق كرمي عظيم واإلحسان شهود
القدمي لوال اإلحسان ما عرف صورته اإلنسان فإن االميان تقليد والعلم يف شاهد ومشهود
إذا صح االنقياد كانت عالمته خرق املعتاد املؤمن من أمن جاره بواثقه واحملسن من قطع منه
عالئقه واملسلم من حقق عوائقه وجعلها إىل مطلوبه طرائقه فسلك فيها سواء السبيل ومل
جينح إىل تأويل فعرس يف أحسن مقيل يف خفض عيش وظل ظليل ﱡﭐ ﱹﱺﱻﱼﱽﱾ

ﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﱠ[الواقعة.]34-28:

ومن ذلك سر أين كونك إذ هو عينك :أبنية العماء للجهالء وأبنية السماء للعلماء وفا
العماء لسيد البناء وكيانه فاء السماء للسوداء املنعوتة باخلرساء فنابت منها اإلشارة مناب
العبارة فاجتمع اجلاهل والعامل يف تعيني هذه املعامل ولكن للرب املضاف الذي ما فيه خالف
وأما ظرفية استواء العرش وظرفية أحوال أصحاب الفرش فالواحدة للرمحن واألخرى لعامل
اإلنسان فهذه أربعة ملن صفته إمعة وإمنا كانت أربعة إلقامة السلطان على مسالك الشيطان
فجعل وجهه يف كل وجهة ليعصم من شاء وحيفظ من شاء فإن احلق مع بعض عباده بالوالية
وعناية وبالكالءة والرعاية فله تعاىل عني يف كل أين ولذلك قال ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱠ[القمر،]14:
فجمع والقول احلق إذا جاء صدع فكل مدبر عينه وكل عامل يده وكونه فاهلل يف السماء
ويف األرض وبيده ميزان الرفع واخلفض ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ [األنعام ]3:ﱡﭐ ﳤ
ﳥﳦﳧﳨﱠ[األعراف ]187:وكذلك ﱡﭐ ﲮ ﲯﲰﱠ[البقرة ]100:فلنا أينيات
إال كون يف األحوال والظروف وله أينيات الكلمات واحلروف فهو اجملهول املعروف واملنزه
املوصوف حكمت العقول بأدلتها عليه أنا به وإليه فـ ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ[هود ،]123:إذ
كل ما يف الكون ظله فالكل باجملموع مثال ومن حيث الكثرة أمثال فلم يسجد له إال الظالل
يف الغدو واآلصال وهلا التقلص واالمتداد ألهنا من كثائف األجساد فعرب عنها بالعباد فمنهم
املتكربون والعباد فمن تعبد أشبه ظله ومن تكرب أشبه أصله والرجوع إىل الفروع أوىل من
الوصول إىل األصول فتحقق تكن من أهل احلق.
ومن ذلك سر املوت األمحر باملقام األخضر :ذبح النفوس أعظم يف األمل من الذبح
احملسوس خمالفة اآلراء أعظم يف الشدة من مقابلة األعداء جمانبة األغراض غاية األمراض من
فاز مبخالفة النفس سكن حظرية القدس من ﱡﭐﲷﲸﲹﲺ ﱠ[النازعات ]40:كانت جنة
املأوى ال ينهاها إال ﱡﭐﲳﲴﲵﲶﱠ وخاف عقوبة ذنبه والتزم الوفاء ومتيز يف أهل الصفاء
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وقام مبا كلف فقبل وما عنف ولقد رأيت هذه الليلة يف واقعيت ما شيب سالفيت وقد نظمت
ما رأيته ويف هذا الباب كتبته ويف النوم قلته:
ماااااااااا
اااااااااا ماااااااااا راااااااااا
ااااااااااا
اااااااااااف مااااااااااا
فااااااااااا
اااااااااااااا
ناااااااااااااا ماااااااااااااا
ااااااااااااا فااااااااااااا
نااااااااااااا
اااااااااااا فاااااااااااا ر اااااااااااا
اااااااااا ناااااااااا م اااااااااا م ماااااااااا
ااااااااااا أ
ااااااااااا ل
فااااااااااا
اااااااااااا اااااااااااا م ماااااااااااا

ااااااااا
مااااااااا
ااااااااا مااااااااا ااااااااا
ماااااااا مشاااااااا اااااااا ر اااااااا
فاااااااا
اااااااااا
اااااااااا ن اااااااااا
ماااااااااا
ااااااااااااااااا ن
ااااااااااااااااا ااااااااااااااااا
ااااااااااااا
ااااااااااااا ق ااااااااااااا مااااااااااااا
اااااااااااااااااا
م اااااااااااااااااا اااااااااااااااااا
اااااااااا ف اااااااااا
اااااااااا اااااااااا
ااااااااا
مااااااااا رااااااااا ف مااااااااا ااااااااا

شاااااااااا ل
ااااااااااا
اااااااااااااا
مااااااااااااا
ماااااااااااا
اااااااااا
ااااااااااا
شاااااااااااا

ومن ذلك سر االعتبار يف اإلستبصار من األبصار :لوال احلواس ما ثبت القياس ولو ال
البصر ما صدق من اعترب االعتبار جواز من أين إىل أين وانتقال من عني إىل عني ومن كون
إىل كون وعدم ال من عدم إىل كون االعتبار تعجب من االقتدار بالفلك املدار ظهرت
الدهور واألعصار وبالشمس ظهر الليل والنهار من خفايا األمور املد واجلزر يف األهنار
والبحور أمن القمر مده وجزره أم من غري ذلك فكيف أمره هو عبد مأمور مثل سائر األمور
مده ماد الظل ونزله منزل الوبل والطل ال شك أن األمور معلولة والكيفية من اهلل جمهولة
والنفوس على طلب العلم به جمبولة انفرد بعلم العلل فأصل األبد من األزل.
ومن ذلك سر األفكار متعلق األغيار :حلت املثالت بأهل التفكر يف احملدثات البد من
وجه جامع بني لدليل واملدلول يف قضايا لعقول وإذا مل يدرك بالدليل فما إىل معرفته من
سبيل وقد دعانا إىل معرفته وما دعانا إال بصفته فالبد من صفة تتعلق هبا املعرفة وما مث يف
العقل إال صفة تنزيه ويف النقل ما مث إال مثل ذلك مع صفة تشبيه فعلى ما هو املعول على
اآلخر أو األول ،األول ال يتبدل واآلخر يف كل صورة يتحول فكما أنه ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ
ﱨ ﱠ [االنفطار ،]8:كذلك يف أي صورة ركبته يف املعتقد فيظهر فيها وما عتبك فله التجلي
باجليم ولك التحلي باحلاء املهملة بصفة القدمي فباألفكار تبدو عيون األغيار وباألذكار تذهب
اآلثار وتطمس األنوار.
ومن ذلك الفىت ال يقول مىت :الفىت ابن الوقت خمافة املقت ال يتقيد بالزمان كما ال
حيصره املكان ال تصحب من إذا قلت له باسم اهلل قال لك أين تذهب ليس للفىت من الزمان
إال اآلن ال يتقيد مبا هو عدم بل له الوجود األدوم زمان احلال ال ينقال ال فىت إال علي ألنه
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الوصي والويل الفتيان رؤساء املكانة واإلمكان هلم احلجة والسلطان والدليل والربهان عليهم
قام عماد األمر وهم على قدم حذيفة يف علم السر هلم التمييز والنقد وهم أهل احلل والعقد
ال ناقض ملا أبرموه وال مربم ملا نقضوه وال مطنب ملا قوضوه وال مقوض ملا طنبوه إن أوجزوا
أعجزوا وإن أسهبوا أتعبوا إليهم االستناد وعليهم االعتماد.
ومن ذلك ما عتي من زعم أنه فىت :هو صاحب الفتوح ما عنده مجوح سهل اهلوى
واالنقياد ومع هذا فهو مع من زاد بزاد وبغري زاد الفىت هو الكليم وأين رتبة كالم احلق إياه
من اتباعه اخلضر بطلب التعليم انظر إىل هذا اإلنصاف وما خيتص به من األوصاف ما جترب ال
عىت وهلذا صح له اسم الفىت ،الفىت من ال يزال للعلم طالبا ومن اجلهل هاربا لوال ما شاهد
يف الكالم السنة اإلمام ما كلم وال اتبع خملوقا ليتعلم هو عرف ما هنالك فتعشق بذلك قال له

ﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ

ﲖﲗﱠ[الكهف ،]68-66:أي مل تذق خطاب احلق بلساين وال رأيته يف كياين.

ومن ذلك العلم واملعرفة بالذات والصفة :املعروف الذات واملعلوم الصفات من عرف
نفسه عرف رهبما وسع القلب ربه حىت علم قلبه العلم ما علم بالعالمة فالعامل عالمة فال تعلم
ذات إال مقيدة وإن أطلقت هكذا عرفت األشياء وحققت فاإلطالق تقييد يف األرباب
والعبيد والتحديد لباس ويف التحديد االلتباس فاحذر من اللبس فإنه من أخفى ما يكون يف
النفس أين علم املريد والناس يف لبس من خلق جديد اخللق مع األنفاس وهو فيها يف خلع
ولباس وال يشعر بذلك إال قليل من الناس املعرفة أحدية احملتد والعلم ثنوي املشهد العلم يتعلق
باإلله واملعرفة تتعلق بالرب وتنفي االشتباه باملعرفة يزول االشتراك وفيها يقع االرتباك الذات
جمهولة فال تقل فيها علة وال معلوله وال يصح أن تكون حلق حمققه وال لشرط مشروطه وال
لدليل مدلوله وجه الدليل يربط الدليل باملدلول والذات ال ترتبط وقد خاب من اشترط ووقع
يف الغلط.
ومن ذلك إيضاح السبيل يف إحلاق حممد باخلليل :اللهم صل على حممد كما صليت
على إبراهيم يف العاملني ملن هو يف هذه احلال من األبرار ومن املقربني أين هذه العالمة منقوله
أنا سيد الناس يوم القيامة وإنه يفتح باب الشفاعة دون اجلماعة للجماعة ومن اجلماعة اخلليل
بذلك املقام احملمود اجلليل كان آلدم السجود وحملمد املقام احملمود مبحضر الشهود يا ليت
شعري هل تقوم اخللة بكون رسالة حممد اليت تعم كل ملة ومبا أويت من جوامع مناهج األدلة
وال ينال اخللة إال من سد اخللة حممد صاحب الوسيلة يف جنته وما ناهلا إال بدعاء أمته وأين
أمته منه يف الفضيلة ومع هذا بدعائهم نال الوسيلة واملدعو له أرفع من الداع فلتكن ملا أورده
من الصالة على حممد كالصالة على إبراهيم احلافظ الواعي وحنن املؤمنون العاملون بسيادته
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وخصوصية عبادته وأين املقام احملمود من مقام السجود سجد املقربون واألبرار لبناء قائم من
التراب واألحجار فاجملد الطريف والتليد فيمن اختص باملقام احلميد.
ومن ذلك قول العارف من وحد أحلد :إمنا قيل من وحد أحلد من أجل من فإهنا تطلب
العدد يؤيد هذا التعريض كوهنا قد تأيت للتبعيض وال نشك أنه كلمة حق من قول ﱡﭐ ﱠ ﱡ
ﱢ ﱠ[القمر ،]55:فإنه من وحد مال إىل احلق وتوحد إذ امللحد هو املائل يف لغة القائل فإذا
احلد العبد ومال بلغ ما أمله من اآلمال ويف الكالم املقبول من احلد فقد أخلد إال أنه ملا احلد
فهو ملا قصد اإلحلاد اللغوي البد منه وال حميص ملخلوق عنه أال ترى إىل أصحاب األعراف
ملا مل يبلغوا يف هذا االتصاف حد اإلنصاف كيف وقفوا بني اجلنة والنار فال هم مع األشرار
وال مع املصطفني األ خيار فكانوا خيلصون إىل دار القرار أو إىل دار البوار فلو ال التلبيس ما
حصلوا بني نعم وبئس ﱡﭐﲓﲔﲕ ﱠ[الرعد ،]24:لألبرار وبئس عقىب الدار للفجار اعتدلت
كفتا ميزاهنم فهذا كان من شأهنم فلو ال ما تفضل احلق عليهم فيما كلف اخللق به يوم
القيامة من السجود إليه ما يرجوا عليه فلما سجدوا فيمن سجد رجحت كفة حسناته فسعد
فانفك من أسر السور وحلق بدار السرور.
ومن ذلك املسافر منافر :السفر قطعة من العذاب ملا يتضمنه من فراق األحباب
فاملسافر منافر يف سفر األكوان النزوح عن األوطان الرمحن ينزل كل ليلة من عرشه إىل مسائه
جبميع أمسائه ويف القيامة ينزل بعرشه إىل فرشه وقد قال االمام علي كرم اهلل وجهه يف السفر
للمسافر مخس فوائد:
ااااااااااا

ااااااااااا

اااااااااااااا

ااااااااااا ف م شااااااااااا

آ ف

اااااااااااااا

م اااااااااااااا

ال هم إال هم الوحيد ملا هو عليه من التفريد ففي وجود اخللق مؤانسة احلق واكتساب
املعيشة ما يأيت إليه به اإلرسال من أعمال العمال وعلم يف سر قوله ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱠ[حممد،]31:
فافهم وأدأب ما يأتون به من مجيع اخلري طلبا حلسن املآب وصحبة ماجد مثل الداعي
والسائل واملستغفر والتائب وهو القاصد فصح ما نظمه الشاعر يف السفر للمسافر فالسفر
صفة احلق وال يطلق إال على اخللق فهو يف احلق نزول ويف اخللق عروج ورحيل.
ومن ذلك الثالثة نفر يف السفر :احلق وامللك والغمام اثنان اهلل ثالثهما والسالم
فالركب احملفوظ بعني اهلل ملحوظ الواحد شيطان لبعده عن اجلماعة واالثنان شيطانان لعدم
الناصر وتوقع ما تقوم به الشناعة والثالثة نفر وهم أهل األمان غالبا يف السفر التثليث من
أجل احملدث واحملدث واحلديث ما كفر القائل بالثالثة وإمنا كفر بقوله ﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲂﱠ[املائدة ،]73:فلو قال ثالث اثنني ألصاب احلق وأزال املني :ما ظنك باثنني اهلل ثالثهما.
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يريد أن اهلل عز وجل حافظهما يعين يف الغار يف زمان هجرة الدار من أصعب أحوال اإلنسان
فراق األوطان فمن كان وطنه العدم يف القدم كانت غربته الوجود وإن حصل له فيه الشهود
فهو حين إىل وطنه ويغيب عند شهود سكنه والفناء حال من أحوال العدم عند من فهم
األمور وعلم فما يطلب أهل اهلل الشهود إال ألجل الفناء عن الوجود وأما بعض العبيد فلما
فيه من اجلود كما إن منزل احلق التوحيد فيفنيهم عند الشهود حلصول التفريد واهلل على ما
نقول شهيد وقد قال أهل اللسان إنه اآلن على ما عليه كان نعين من التنزيه ونفي التشبيه.
ومن ذلك التنفيس تقديس ﱡﭐﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ ﱠ[التكوير ،]18-17:إنه
للرمحن الناصر الذي ليس يف نصره بقاصر الناصر املؤمتن اآليت من قبل اليمن نصر بالصبا ملا
فيها من امليل واحلنان وهو النفس الذي يف اإلنسان لذلك ورد يف األخبار أنه كناية عن
األنصار يف اهلبوب إىل احملبوب تنفس املكروب ما مث إال تنفيس لذلك هو تقديس وإن كان
يتضمن الكرب فإنه من مجلة القرب واحلقيقة تعطي ذلك الختالف األغراض وما يف القلوب
من األمراض مصائب قوم عند قوم فوائد فكل ما زاد عليه فهو من الزوائد ال يعرف الزائد إال
الواحد وأما واحد الكثرة فال يعرف بالزائد ألن عني كثرته واحد.
ومن ذلك التفصيل يف اإلمجال مجال :من فصل بينك وبينه أثبت عينك وعينه أال
تراه تعاىل قد أثبت عينك وفصل كونك بقوله إن كنت تنتبه كنت مسعه الذي يسمع به
فأثبتك بإعادة الضمري إليك ليدل عليك وما قال باالحتاد إال أهل اإلحلاد وأما القائلون
باحللول فهم من أهل التفصيل فإهنم أثبتوا حاال وحمال وعينوا حراما وحال فمن فصل فنعم ما
فعل ومن وصل فقد شهد على نفسه أنه فصل ألن الشيء ال يصل نفسه بنفسه إال ذا كان
الشيء أشياء وكان ذا أجزاء وإمنا الواحد كيف يصح فيه انقسام وما مث على عينه أمر زائد
فالفصل ألهل الوصل.
ومن ذلك الغرية حرية :من غار حار الغرية ضيق وصاحبها متصف باالشتياق
والشوق من فهم من الفوق اجلهة فهو صاحب شبهة الشوق يسكن باللقاء واالشتياق يهيج
بااللتقاء الغرية به منوطة وعن غريه مسقوطة من مل يعرف أن مث غريه مل يتصف بالغرية وال
جعل الغرية حريه كيف يغار من حيار ال تثبت قدم لصاحب احلرية مع إميانه بالغرية تثبت
احلدود وهبا وقع التحجري يف الوجود من غار على اهلل فهو جاهل باهلل فهو الغيور الذي ال
يغار عليه فإن احلصر عليه حمال وال يثبت لديه من غار عليه فقد حده ومن حده جعل عينه
ضده أو نده من غريته حرم الفواحش فسلم وال تناقش.
ومن ذلك اجلامع واسع :لو مل يكن يف اجلامع اتساع ما كان جامعا باإلمجاع قلب
املؤمن جامع للواسع فغاية اتساعه على مقداره واتساعه على قدر أنواره فتجول األبصار على
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قدر ما تكشف له األنوار ويكون السرور على قدر ما حيصل لك من الكشف بذلك النور
ﲜ ﱠ [النور ،]35:فقد عم الرفع واخلفض فصاحب البصر احلديد يدرك به
ﲝ
ﱡﭐﲙ ﲚ ﲛ
ما يريد وهلذا إرادة احملدث قاصره ودائرته ضيقة متقاصرة أال تراه ألبسه على ما قلناه يف
اخلرب :فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر .وهي جنة حمصورة
واألمور فيها مقصورة فكيف مبن ال يأخذه حصر وال يسعه قصر كيف ينضبط شأنه أو حيد
مكانه من مكانه عينه جهل ولو عرف كونه.
ومن ذلك من جل مل :االستبالل ال يرد إال على االعتالل ومن قال باحللول فهو
معلول وهو مرض ال دواء لدائه وال طبيب يسعى يف شفائه مريض الكون إذا بل أعل فإن
احلدوث له الزم به وقائم فمرضه دائم ال يزال على فراشه ملقى ومن سهام نوائب زمانه غري
موقى فال يزال غرضا مائال وهدفا نائال فهو الصحيح العليل والكثيب املهيل علته صحيحه
وألسن عباراهتا باحلال عنها فصيحة فإن كان احلق قواه فقد بريء من علته وقواه فإن احلق
مسعه فاجنرب صدعه وإنه بصره فقد نفذ نظره وإنه لسانه فقد فهم بيانه وإنه رجله فقد استقام
ميلة وإنه يده فما يطلب من يعضده فمن عرف هذه النحل فقد بريء من مجيع العلل فاهلل
شفاؤه وهو داؤه فاملتكرب مقصوم ومن كان احلق صفته فهو معصوم.
ومن ذلك من مل يرتو من مائه مل يكن من أنبيائه :من شرب من املاء حيي حياة
العلماء ومن شرب اللنب متيز يف رجال اليمن ومن شرب العسل املصفى كان يف وحيه ممن
وىف ومن شرب اخلمر مل يكتم األمر اخلمر للسماح واللنب لإلفصاح واملاء حلياة األرواح
والعسل علم أصحاب اجلناح فهو العلم الصراح ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱠ[البقرة]60:
ﲛ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﱠ[فاطر،]1:
ﲜ
وحققوا مذهبهم ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
وواضع يف املعارج سبال فلها النقص واملشاء لو شرب اخلمر لضلت األمة وغوت بإظهار ما
عليه حوت والدنيا دار حجاب فالبد من غلق الباب والبد من احلجاب وهم الرسل أولو
األلباب فبعثة الرسل لتعيني السبل وإقامة اخللفاء يف األرض من القرض ليشوقوا النفوس
احملجوبة مبا وصفوه وما شرعوه من األمور املطلوبة.
ومن ذلك من بدر فقد أبدر :اإلبدار ثالث ليال وهلذا كفر من قال
ﲂﱠ [املائدة ،]73:من الضالل فإنه ما مث على األحدية زائد وكذلك اإلبدار واحد
واحتجب باالثنني يف رأى العني كما حجبنا اهلل عن معرفته باليدين وما أشبه ذلك مما وردت
به الشرائع من غري ريب وال مني فبدار بدار إىل ليلة اإلبدار وهي ليلة السرار ذلك هو اإلبدار
النافع والنور الساطع حيث مل تغريه األركان مبا تعطيه من البخار والدخان فإن حالة البدر يف
ليلة أربع عشرة من الشهر معرض لآلفات وهلذا هو زمان الكسوفات فهو املأفوف بالكسوف
ﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ
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وقد حيجب يف سراره من إنارة ومنحه أنواره خدمة تتقدم بني يديه حىت ال تصل عني إليه
تقديسا له وتنزيها وتشريفا للخادم الذي أهله هلذه الرتبة وتنويها.
ومن ذلك إشراق يوح هو الروح :يف الشكل املثلث يعرف من ثلث ومبا حيدث من
رمى الشمس شعاعها على اجلسم الصقيل يقع التمثيل فال شيء أشبه بالروح مما أعطته يوح
هذا أثر خلق يف خلق فما ظنك بأثر احلق ما حصل اإلنسان الكامل اإلمامة حىت كان عالمة
وأعطى العالمة وكان احلق إمامه وال يكون مثله حىت يكون وجها كله فكله إمام فهو اإلمام
ال خلف حيده فقد انعدم ضده فحيث ما ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ[البقرة ،]115:صفة احلليم
األواه ما مسي باخلليل إال بسلوكه سواء السبيل وال قال يف متثيله املرء على دين خليله إال
لصورته وقيامه يف سورته.
ومن ذلك النيل ألهل الليل :ما ظهرت قدرة احلي القيوم إال يف إنشاء اجلسوم وما مث
إال رسم فما مث إال جسم لكن األجسام خمتلفة النظام فمنها األرواح اللطائف ومنها األشباح
الكثائف وما عدا احلق الذي هو املنهاج فهو امتزاج وأمشاج والصفات واألعراض توابع هلذا
اجلسم اجلامع فإنه مركب واملركب مركب ومن أراد العلم بصورة احلال فليحقق علم اخليال
فيه ظهرت القدرة وهو الذي أنار بدره فال ينقلب إال يف الصور وال يظهر إال يف مقام البشر
ولست أعين بالبشر األناسي فإين كنت أشهد على نفسي بإفالسي وأنا عامل زماين لعلمي
باألواين فما مث إال وعاء وآنية مال فتدبر تتبصر.
ومن ذلك القسم باألمم :لوال إن الشرف عم وإليه ترجع األمم ما أقسم احلق
بالوجود والعدم ﱡﭐﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ ﱠ[احلاقة ]39-38:إظهار العلو مرتبة املقسم
به ﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ[البقرة ]145:فاألشقياء سعداء وإن كانوا بعداء فهو البعيد القريب
واجلنيب احلبيب ،فالشقي شقي يف بطن أمه ملا هو عليه من غم هو السعيد سعيد يف بطن أمه
ملا خصه به من علمه فلقد رأيت من مشت أمه وهو يف بطنها حني عطست ومحدت فعند ما
مسعت ذلك التشميت من جوفها سرت فسجدت فهذا واحد ممن خصه اهلل بعلمه يف بطن
أمه فمن احتج بقوله ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ[النحل ،]78:فذلك مثل من
رد ﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﱠ[النحل ،]70:وما يلزم العامل حضوره دائما مع علمه
فهكذا حال اجلنني إذا خرج من بطن أمه.
ومن ذلك تنزيه األمساء من غري تعرض للمسمى :جتلى العظيم يف الركوع ألنه
برزخ اجلميع وجتلى العلي يف السجود ملا يعطيه من التمييز واحلدود ما هو العلي وإمنا هو
األعلى واألمر مفاضلة واملفاضلة أوىل أعطت ذلك الصورة احلاكمة والنشأة القائمة باألمساء
تعددت النعم ألهنا حضرة الكرم إذا كان احلق يصلي فمن املتجلي قسمت الصالة بيين وبني
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عبدي لعهده وعهدي فما يقول إال قلت وال يسأل إال أجبت العبد قبلة احلق واحلق يف قبلة
العبد الصالة حكم واحد يف الغائب والشاهد الصوم له والصالة مقسومة واحلج أذكاره
املعلومة يأخذ الصدقة فريبيها رمحة مبن ولدها لقيامه فيها فإن قلب كل إنسان حيث جعل ما
له فإذا نظر إليه فال يقل ما له فمن نظر إىل صدقته نظر إىل ربه حبقيقته فهو للعارف العابد
شهادة يف كل عباده.
ومن ذلك اخلروج عن الطباق باإلطباق :األحوال اليت عليها اخللق هي عني شؤون
احلق ومن أحواهلم أعياهنم فمن شؤوهنم أكواهنم فما لك ال تؤمن مبا ترى وتعلم أن اهلل يرى
يراك يف حال عدمك وثبوت قدمك أنت لنفسك وهو لنفسه ما أنت معه كبدره مع مشسه
وأنت معه كذلك نبه عليه بقوله تعاىل ﱡﭐﲆﲇﲈﱠ ففكر فيما قال لك تعرف من هلك
هل هلك من البدر إال نوره ال عينه وبقيت ذاته وكونه وموقع الشبهة يف قوله ﱡﭐﲉ
ﲊﱠ[القصص ،]88:فقد كان ذا نور فأظلم واستترت األشياء حني اعتم فقال مع علمه
باخلرب خسف القمر وعني القمر هو الظاهر يف الكسوفني واملتجلي يف الوجودين فالعبد
الظاهر وهو املظاهر.
ومن ذلك إهمال اإلنسان دون احليوان :ما أمهل من أمهل من األناسي إال جلهله
مبنزلته وتصرفه يف غري مرتبته فلو أعطى نفسه حقها كما أعطاها رهبا خلقها لكان إمام
العاملني ولذلك ملا قال ﱡﭐ ﲢﲣﱠ قال له ﱡﭐ ﲦ ﲧﲨﲩ ﱠ [البقرة ،]124:فاملعاين إذا
كانت متهمة كالطرق املظلمة ال يعرف املاشي فيها يف أي مهواة يهوى ومع هذا يسري وال
يلوي فإذا سقط عند ذلك يعلم أنه فرط والسيد اإلمام العارف العالم يقول اإلمام اإلمام ويف
يده سراجه ويف رأسه تاجه يشهد له احلق باخلالفة واألمن من كل عاهة وآفة واهلل املعايف
وهو الشايف.
ومن ذلك كيف للخلق برد دعوة احلق :صورته ردت عليه وبضاعته ردت إليه ما أشبه
ذلك بالصدى إذا ظهر بدا فتخيل الصيت أنه غريه وما هو إال عينه وأمره وما هو الصدى يف
كل مكان كذلك ما هذا اإلدراك لكل إنسان بل ذلك عن استعداد خاص غريه منه يف مناص
وإن كان من أهل املباصر احلق وإن كان واحدا فاالعتقادات تنوعه وتفرقة وجتمعه وتصوره
وتصنعه وهو يف نفسه ال يتبدل ويف عينه ال يتحول ولكن هكذا يبصره بالعضو الباصر يف
هذه املناظر فيحصره األين وحيده االنقالب من عني إىل عني فال حيار فيه إال النبيه وال يتفطن
إىل هذا التنبيه إال من مجيع بني التنزيه والتشبيه وإما من نزه فقط أو من شبه فقط فهو
صاحب غلط وهو كصورة خيال بني العقل واحلس وما للخيال حمل إال النفس فإهنا الربزخ
اجلامع للفجور والتقوى املانع.
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ومن ذلك اإلطالق تقييد يف السيد واملسود :ما دام الروح يف اجلسد فهو ميت يف قربه
رقد فمنهم النائم نومة العروس ومنهم النائم نوم احملبوس وكل واحد من هذين مقيد مع أن
أحدمها خمذول واآلخر مؤيد فإذا جيء به يف موته إىل حشره وبعثر ما يف قربه عاد إىل أصله
ووصل ما كان من فصله ولذلك قال من تعنت كرامته وثبتت رسالته عندما دلت عليه
عالمته من مات فقد قامت قيامته وهذه قيامة صغرى وسأحدث لك من القيامة الكربى
ذكرا وذلك إذا زوجت النفوس بأبداهنا لكوهنا ما زال عنها باملوت حكم إمكاهنا وكان
الطالق رجعيا واحلكم حكما شرعيا فتلك القيامة الكربى اآلخرة فهي كالرد يف احلافرة وما
هي يف احلكم كاحلافرة ومن توهم ذلك قال ﱡﭐﲻﲼﲽﲾﱠ[النازعات ،]12:إمنا أشبهتها يف
عدم املثل ولكن ما زالت عن الشكل.
ومن ذلك فتنة املال والولد يف كل أحد :لوال إمالة املال ما متيز الرجال ولو ال إن
الولد قطعة من الكبد ما علم أنه من سكان البلد ما خلقه اهلل يف كبد إال ليشفق عليه كل
أحد فمن أشفق فقد وافق ما ندب إليه احلق ومن مل يقل بالوفاق عدم اإلشفاق وما يلزم من
ثبوت العلة ظهور سلطاهنا يف كل ملة فإنه ما خلقنا إال لعبادته ومنا من خذله اهلل فلم يقل
بسيادته ومنا من مل يفرده بالسيادة وال أخلص له العبادة مع ثبوت العلة وما أثبتتها كل حنلة
فليست احملن بعني زائدة على الفنت هي عينها وكوهنا فاالستكثار من املال هو الداء العضال
من وقف مع إحلاق املتمين باملتصدق الغين عرف األمر فلم يطلب الكثر.
ومن ذلك اإلنسان خملوق على صورة الرمحن :إمنا يرحم اهلل من عباده الرمحاء
فارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء الرحم شجنة من الرمحن وهي الصورة اليت
خلق عليها اإلنسان فمن وصلها وصل وهو عني وصلها ومن قطعها قطع وهو عني فصلها
فالرمحن هلا فاصل واإلنسان هلا واصل فإن الشحنة قطعة فانظر يف هذه احملنة أين التخلق
بأخالق اهلل عند املتعطش األواه فمن قطعها ختلق ومن وصلها عمل مبا شرعه احلق فاقطعها
عنك تكن متخلفا وصلها به تكن متحققا فإنه كذا فعل وهبذا الوحي علينا نزل فإن مل تتخلق
هبا على هذا احلد فما وفيت بالعقد فكما هي شجنة منه هي شجنة منك فحينما قطع عنه
ليأخذ ما قطعت عنك هذا هو السحر احلالل ال ما تقوله ربات احلجال هم يف األجنة ما
ولدوا ويف األكنة ما شهدوا.
ومن ذلك السرار يشفع اإلبدار :اهلالل وترى احملتد شفعي املشهد والقمر بالنص له
الصورة واملقدار بالزيادة والنقص ألنه وإن مل يرجع على معراجه فهو على منهاجه فما من
دور إال وهو حور ال كور والسرار يشفع اإلبدار من غري الوجه الذي تدركه األبصار فيسمه
احلق مسة احملق من كان ذا وجهني فبذاته صري نفسه اثنني فهو الربزخ لنفسه كامليت يف رمسه
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ميت عند السميع البصري حي عند منكر ونكري هو املتكلم الصامت كما هو احلي املائت فما
أنار إال أظلم وما أسفر إال أعتم صورة احلق مع خلقه طلوع الشمس يف البدر من أفقه.
ومن ذلك منزلة من وهب الفضة والذهب :ال خيفى على ذي عينني الفرق بني
الذهب واللجني أين اإلنسان احليوان من اإلنسان املخلوق على صورة الرمحن هو النسخة
الكاملة واملدينة الفاضلة الذهب ال ظل له ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى ،]11:والفضة على
نصيب من الظل ملا فيها من الظل وما لظلها يفء فالنور اخلالص للعني واملمتزج للجني الذهب
ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿﱠ[النور ]35:واللجني ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱠ[هود ]40:وليس سوى تنفس الصباح وتبسم
فالق اإلصباح إن كان احلق فما خلقه إال بشمسه وإن كان الشمس فاحلق على عزته يف
قدسه ومن قدسه أن يكون فالقا كما كان ألرضه ومساواته فاتقا ،فالرتق هلا من ذاهتا والفتق
عرض هلا من صفاهتا إذ لو مل يكن هلا قبول الفتق ما حكم به الفاتق على الرتق والفاتق الفالق
بلسان احلقائق.
ومن ذلك من أهل الكتاب من هو أسعد من ذوي األحساب :قال نسب اهلل التقوى
فمن اتقاه فقد صحح نسبه وهو عبد اهلل حقا وإياك والنسب الطيين فإنه غري معترب وما أحسن
ما قال علي بن أيب طالب كرّم اهلل وجهه:
مااااااا

ااااااا

ااااااا

اااااااا

ااااااا ن ااااااا

اااااااا

ماااااااا

اااااااا

أ

وقال قدرك عند اهلل موازن لقدره عندك وأنت أعرف بنفسك مع ربك وقال ال
مفاضلة يف كالم اهلل من حيث ما هو كالمه فالكتب كلها من إل واحد والقرآن جامع فقد
أغىن وأنت منه على يقني ولست من غريه على يقني ملا دخله من التبديل والتحريف.
ومن ذلك احملو واإلثبات يف علم األبيات :قال احفظ على بيوت اهلل وأشرفها بيتا قلب
املؤمن فإنه بيت احلق وقال :قوّي أساس بيتك وشيد أركانه أساسه التوحيد وأركانه أربعة
الصالة والزكاة والصوم واحلج وجدرانه ما بني األركان وهي نوافل اخلريات وال جتعل له
سقفا فيحول بينك وبني السماء فتحرم الرؤية ال تكن نفسك فيه بالسقف فإن الغيث إذا نزل
ال يصل إليك منه شيء وهو رمحة اهلل رحم به عباده وقال ال تسكن من البيوت إال أضعفها
فإن اخلراب يسرع إليها فتبقى يف حفظ اهلل ال يف حفظ البيت فإنه من ال بيت له احفظ على
رحله ممن له بيت فيه رحله وقال األمور إذا تناقضت وهي متناقضة بال شك فاعمد إىل أقرهبا
إىل احلق فاعتمد عليه وأقرهبا إىل احلق من يسرع إليه الذهاب والزوال فيبقى احلق الذي هو
املطلوب.
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ومن ذلك سجود القلب واجلسد هل ينقطع أو هو إىل األبد :قال ما عرفنا نقص سهل
إال من سجود قلبه وما أخرب أنه رآه ساجدا فرآه على ما كان عليه وإمنا أخربه أنه يسجد وال
سجود إال من قيام أو جلوس وال قيام للكون فإن القيومية هلل وقال لكل اسم إهلي جتل فالبد
أن يسجد له القلب فال يزال يتقلب من سجود إىل سجود وهبذا مسي قلب العارف قلبا
خبالف قلوب العامة الختالف تقلباهتا فيما خيطر هلا من أحوال الدنيا وتلك بعينها هي عند
العارف أمساء إهلية فانظر إىل ما بني املنزلتني كيف يرتقي هذا بعني ما ينحط به هذا ﱡﭐ ﲞ ﲟ
ﲠﲡ ﱠ[احلج ]11:وقال ما وقع ما وقع إال من تعشق كل نفس مبا هي عليه ولذلك
قال ﱡﭐ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ[الروم ،]32:فلو تبني لكل حزب ما له وما له لفرح من
ينبغي له أن يفرح وحزن من ينبغي له أن حيزن وقال لو خرجوا من العمرة إىل ما كانوا عليه
أول مرة يف قوهلم بلى لسعدوا.
ومن ذلك من وعظه النوم من القوم :قال من أراد أن يعرف حاله بعد املوت فلينظر
يف حاله إذ نام هو وبعد النوم فاحلضرة واحدة وإمنا ضرب اهلل لنا ذلك مثال وكذلك ضرب
اليقظة من النوم كالبعث من املوت لقوم يعقلون وقال الدنيا واآلخرة أختان وقد هنى اهلل عن
اجلمع بني األختني واجلمع جيوز بني الضرتني فما مها ضرتان لكن ملا كان يف اإلحسان إىل
إحدى األختني بالنكاح إضرار باألخرى لذلك قيل فيهما ضرتان فتنبه وقال سفينتك مركبك
فاخرقه باجملاهدة وغالمك هواك فاقتله بسيف املخالفة وجدارك عقلك ال بل األمر املعتاد يف
العموم فأقمه تستر به كنز املعارف اإلهلية عقال وشرعا حىت مبلغ الكتاب أجله فإذا بلغ
عقلك وشرعك فيك أشدمها وتوخيا ما يكون به املنفعة يف حقهما وما أريد بالشرع إال
االميان فإن العقل واالميان نور على نور.
ومن ذلك ما حيصل صاحب الرحلة عن كل حنلة :قال الرحلة من األكوان إىل اهلل
تعاىل جهل به تعاىل فلو رأى وجه احلق يف كل شيء لعرف قوله تعاىل ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜﱠ[البقرة ،]148:وقوله ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ[البقرة ،]115:وقوله ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲍ ﲎﱠ [املائدة ،]48:على االعتبارين يف قوله ﱡﭐﲎﱠ وقال الظلمة دليل على علم
الغيب والنور دليل على علم الشهادة فالليل لباس فأنت الليل والنهار للحركة فهو للحق
شؤونه احلركة حياة وهي حقية والسكوت موت فهو خلقي ومع هذا فله ما سكن بالوجهني
من السكون والثبات ولك ما حترك بالوجهني من وإىل وال اعتبار لليل وال لنهار فله ما فيها
من حكم اإل جياد ولك ما فيها من االنتفاع والنوم راحة بدنية ومكاشفات غيبية عينيه وقال
إرداف النعم وتواليها إرفاد احلق ومنحه لعباده فمن اتقى اهلل فيها سعد ومن مل يتق اهلل فيها
شقي وقال مواهب احلق ال حتجري عليها فال تقل مل نعط فإن احلق يقول مل تأخذ الدليل ما
ورد من التكليف قيل لك ال تفعل فعلت قيل لك افعل مل تفعل هكذا األمر.
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ومن ذلك احلضرة اجلامعة لألمور النافعة :قال من مسي احلق ذكره ومن شكره محده
ومن أثىن عليه رمحه ومن سلم إليه أمره جمده ومن استند إليه قبله ومن دعاه أجابه فكن مع
اهلل كما هو معك وقال أنت املؤمن فأنت مرآته لذلك أنت اجلامع لظهور صورته بك له
وقال إذا ناجيت ربك فال تناجه إال بكالمه واحذر أن ختترع كالما من عندك فتناجيه به فإنه
ال يسمعه منك وال تسمع له أجابه فتحفظ فإن ذلك مزلة قدم وقال كن تاليا ال تكن مقدما
فإن قدمك احلق تقدم كالسابق واملصلي يقول النيب  يف اإلمامة" :إن أعطيتها أعنت عليها
وإن سألتها وكلت إليها فال تسأل اإلمارة فإهنا يوم القيامة حسرة وندامة".
ومن ذلك اللؤلؤ املنثور من خلف الستور :قال من أراد التكوين فليقل بسم اهلل وإن
كتبه فليكتبه باأللف وقال األدب مع اهلل أن ال تشارك فيما أنت فيه مشارك وقال ما هو إال
أنت أو هو ما أنت وهو فما مث مشاركة وقال أنت له مقابل فإنك عبد وهو سيد وقال عامله
بك ال نعامله به فإذا عاملته بك عاملك به فأغناك وما أقول عمن ولذلك ال يشقى أحد بعد
السعادة وقال أمحد اهلل على كل حال يدخل يف محدك حال السراء والضراء وما مث إال هاتان
احلالتان وقال الزم االسم املركب من امسني فإن له حقا عظيما وهو قولك
ﱡﭐﱃﱄﱠ[الفاحتة] ،خاصة ما له اسم مركب غريه فله األحدية هو كبعلبك ورام هرمز من
ذكره هبذا االسم ال يشقى أبدا.
ومن ذلك ما تواضع عن رفعة إال صاحب منعة :قال
ﲇﱠ[املنافقون ،]8:فال يتواضع إال مؤمن فإن له الرفعة اإلهلية باإلميان تواضع املؤمن
نزول احلق إىل السماء الدنيا وقال العارف ال يعرف التواضع ألنه عبد وقال انظر بعقلك يف
سجود املالئكة آلدم فما صرفت وجوهها إىل التحت إال وهو فيه لتشاهده يف رتبته مشاهدة
عني وقال ما كانت خالفة اإلنسان إال يف األرض ألهنا موطنه وأصله ومنها خلق وهي الذلول
وقال دعا اهلل العامل كله إىل معرفته وهم قيام فإن اهلل أقامهم بني يديه حني خلقهم فأسجدهم
فعرفوه يف سجودهم فلم يرفعوا رءوسهم وال يرفعوهنا أبدا وما عاين من هذا السجود سهل
إال سجود القلب وقال ما عرف الرسول  طعم التواضع إال صبيحة ليلة إسراءه ألنه نزل
من أدىن من قاب قوسني إىل من أكذبه فاحتمله وعفا عنه.
ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ

ومن ذلك ما جيمع الظهر والبطن واحلد واملطلع :قال ما من شيء إال وله ظاهر
وباطن وحد ومطلع فالظاهر منه ما أعطتك صورته والباطن ما أعطاك ما ميسك عليه الصورة
واحلد ما مييزه عن غريه واملطلع منه ما يعطيك الوصول إليه إذا كنت تكشف به وكل ما ال
تكشف به فما وصلت إىل مطلعه وقال ال فرق بني هذه األمور األربعة لكل شيء وبني
األربعة األمساء اإلهلية اجلامعة االسم الظاهر وهو ما أعطاه الدليل والباطن وهو ما أعطاه
الشرع من العلم باهلل واألول بالوجود واآلخر بالعلم ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ[البقرة،]29:
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فالضمري يعود على الضمري األول يف هو األول فاألمر من غيب إىل غيب وضمري هو األول
يعود على هو على كل شيء وذلك الضمري يعود على اهلل وهو االسم واالسم يطلب املسمى
فلله األول وهو بكل شيء اآلخر وهو األول الظاهر وهو على كل شيء الباطن فاعلم.
ومن ذلك سواء السبيل يف طلب احلق بالدليل :قال ال سبيل إىل العلم باهلل بدليل
نظري وال يوصل إىل العلم باهلل إال بتعريف اهلل فالعلم باهلل تقليد وقال الكشف أعظم يف
احلرية من برهان العقل عليه خبالف التعريف وقال هو النور فله إحراق ما سواه فال يكشف
أي ال يدرك بالكشف قيل لرسول اهلل  هل رأيت ربك قال" :نور أين أراه" ،وبالربهان فال
يعلم إال وجوده ففي أي صورة يتجلى حىت يرى وقال وعد قوما برؤيته وذكر عن قوم أهنم
حمجوبون فما هو حمجوب هو مرئي للجميع لكنه ال يعلم وقال بالعقل يعلم وال يرى
وبالكشف يرى وال يعلم وهل مث حالة أو مقام جيمع بني الرؤية والعلم وقال رؤيته مثل
كالمه ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱠ [الشورى ،]51:فهو
احلجاب وهو الرسول وهو الوحي.
ومن ذلك إحلاق األصاغر باألكابر :قال قالت ﱡﭐ ﱭ ﱮﱠ فأعادت الضمري من إليه
على اخلبري ﱡﭐ ﱰ ﱠ ملا عندهم من أحكام املواطن ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ[مرمي ،]29:وإن
كان حقا وما كان قد قرع أمساعهم ﱡﭐﲸﲹﲺﲻﲼﱠ[التوبة ،]6:واملسمع حممد 
حق يف صورة حممدية ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱠ[مرمي ،]30:ملا حصره املهد وانظر إىل أعطت قوة
إشارهتا إىل احلق يف قوهلم ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ[املائدة ،]17:هو عني قوله
ﱡﭐﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ [املائدة ،]116:خاصة آتانِيَ الْكِتابَ ضم حق إىل خلق
حرف جاء ملعىن ﱡﭐ ﱿ ﲀ ﱠ[مرمي ،]30:فإن املخرب احلق ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﱠ زيادة صورة
عيسوية يف احلق ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ يف املهد وغريه ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﱠ فصليت ﱡﭐﳕ ﳖ ﳗ
ﳘﱠ[األحزاب ]43:ﱡﭐﲉﱠ االسم القدوس ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ [مرمي ]31:حياة األبد
ﱡﭐﲎﲏﱠ[مرمي ،]32:من عرف نفسه عرف ربه فتدبر هذه اإلشارات وانظر إىل ما وراء
هذه الستارات.
ومن ذلك من ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى ،]11:ما هو ميت وال حي قال :من خلق
املوت واحلياة ال ينعت هبما فقد كان وال مها ما هو ذو حياة فافهم وقال له األمساء ما له
الصفات فهو املعروف باالسم ال بالصفة ولذلك ما ورد بالصفة كتاب وال سنة وورد قرآنا
ﱡﭐﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱠ[االعراف ،]180:وورد ﱡﭐﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ
ﳎﱠ[الصافات ،]180:فتنزه عن الصفة ال عن االسم ورد يف السنة أن هلل تسعة وتسعني
امسا وقال هلل الرجوع فإنه التواب وإليه الرجوع ألن التوبة إىل اهلل ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ
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ﳏ ﱠ[النور ،]31:ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ [هود ،]123:وقال ال ترجع إليه حىت يرجع
إليك ألنه األول فإذا رجعت إليه رجع عليك رجوعا ثانيا فهو اآلخر فـ ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ
ظهر وبطن ﱡﭐﱗﱘﱙﱚﱠ[التوبة. ،]118:
ومن ذلك التحميد تقييد :قال كالمك حمصور فإنك حماط بك فإذا أثنيت فقد
قيدت بثنائك من أثنيت عليه وحصرته وله اإلطالق فأطلقه من ثنائك مع بقاء الثناء عليه البد
من ذلك وقل كما قال رسول اهلل " :ال أحصي ثناء عليك" .بعد بذل اجملهود :أنت كما
أثنيت على نفسك .يقول رسول اهلل  يف الصحيح يف حديث الشفاعة" :فأمحده مبحامد ال
أعلمها اآلن" .يعطيها املوطن إن فهمت وقال كلمات اهلل ال تنفد فالثناء عليه منه ال يقف
عند هناية وقال خيتلف الثناء على اهلل تعاىل الختالف حال املثىن فإن حال السراء ما هو حال
الضراء فاختلف الثناء على اهلل تعاىل فيقول يف وقت احلمد هلل املنعم املفضل ويف وقت احلمد
هلل على كل حال ويف وقت ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﱠ[األعراف ،]43:ويف وقت ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾﱿﲀﱠ[فاطر ،]34:ويف وقت ﱡﭐﲺﲻﲼﲽﲾﱠ[الزمر ،]74:ويف وقت
ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﱠ[اإلسراء ،]111:ويف وقت
ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ[الكهف ،]1:ويف وقت ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆﱠ[األنعام ،]1:ويف وقت ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ[فاطر ،]1:ويف وقت ﱡﭐ ﱤ ﱥ
ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ[النمل ،]59:ويف وقت ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ[النمل،]93:
ويف وقت ﱡﭐﱆﱇﱈﱉﱠ[الفاحتة.]2:
ومن ذلك أمسائي ستور بهائي :لوال األمساء ما خفنا وال رجونا وال هبنا وال عبدنا
وال مسعنا وال أطعنا وال خوطبنا وال خاطبنا املسمى ولو ال األحكام اليت هلا وهي اآلثار ما
علمت األمساء فهي ستور إليها واجلمال على املسمى وقال أحكام األمساء مجل األمساء
وكساها البهاء واألمساء مجلت املسمى وكسته البهاء وبنا تعينت األمساء فنحن كسوناه صورة
البهاء وفيه ظهرت األمساء فبه قام البهاء فإنه املسمى وقال ما اختلفت أمساء األمساء إال
الختالف معانيها ولو ال ذلك ما متيزت لنا فهي عنده واحدة وعندنا كثري.
ومن ذلك االنتهاء إىل سدرة املنتهى :قال السدرة املنتهى عروقها دون السماء
وأصلها يف السماء وفروعها عليون فتنتهي إليها أعمال العباد الصاحلة والطاحلة فإذا مات
اإلنسان وقبضت روحه قرنت بعملها حيث انتهى عمله من السدرة فالذي ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲆﱠ[األعراف ،]40:عمله يف عروق هذه السدرة والذين تفتح هلم أبواب السماء عملهم يف
موضع مثر هذه السدرة وهلذا ال جيوع السعيد وال يعري للورق والثمر اللذين يف الفروع
والشقي جيوع ويعري لعدم التمر والورق يف العروق وعدم الورق علم مدرج يف مثال.
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ومن ذلك عوارف آناء الليل يف أطراف النهار قال الصباح واملساء أطراف النهار
فاملساء ابتداء الليل والصباح انتهاء الليل والنهار ما بني االنتهاء واالبتداء والليل ما بني
االبتداء واالنتهاء والعوارف اإلهلية هي ما يعطي احلق يف جتليه لعباده فأمرنا بالتسبيح آناءَ
اللَّيلِ وأَطْرافَ النَّهارِ وما تعرض لذكر النهار يف هذا احلكم ألنه قال ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪﱠ[املزمل ،]7:أي فراغا فالنهار لك والليل وأطراف النهار له فإذا كنت له يف الليل
وأطراف النهار كان لك هو يف النهار فعطايا الليل وأطراف النهار جزاء التسبيح وعطايا
النهار جزاء االشتغال والفراغ إىل احلق يف آناء الليل وأطراف النهار فما مث من اهلل للعبد
األجزاء واالبتداء للعبد فإن النفس إذا أكلت من كسبها هلا إدالل كما إن هلا انكسارا يف اهلبة
فلهذا كان اجلزاء عاما ألنه على الصورة وال انكسار ينبغي هلا.
ومن ذلك آداب احلق ما نزلت به الشرائع :قال ملا كان األمر العظيم جيهل قدره وال
يعلم ويعز الوصول إليه تنزلت الشرائع بآداب التوصل فقبلها أولو األلباب ألن الشريعة لب
العقل واحلقيقة لب الشريعة فهي كالدهن يف اللب الذي حيفظه القشر فاللب حيفظ الدهن
والقشر حيفظ اللب كذلك العقل حيفظ الشريعة والشريعة حتفظ احلقيقة فمن ادعى شرعا بغري
عقل مل يصح دعواه فإن اهلل ما كلف إال من استحكم عقله ما كلف جمنونا وال صبيا وال من
خرف من الكرب ومن ادعى حقيقة من غري شريعة فدعواه ال يصح وهلذا قال اجلنيد علمنا هذا
يعين احلقائق اليت جييء هبا أهل اهلل مقيد بالكتاب والسنة أي أهنا ال حتصل إال ملن عمل
بكتاب اهلل وسنة رسوله وذلك هو الشريعة وقال إن اهلل أدبين فحسن أديب وما هو إال ما
شرع له فمن تشرع تأدب ومن تأدب وصل.
ومن ذلك بيت النور القلب املعمور :قال ليس لقلب املؤمن التقى النقي الورع عامر
إال اهلل واهلل هو النور ألنه ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜﱠ مث مثل القلب ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢﱠ وهو
النور نور العلم باهلل وما بقي من الكالم فإمنا هو من متام كمال النور الذي وقع به التشبيه ما
هو من التشبيه فال تغلط فتخط الطريق إىل ما أبان احلق عنه يف هذه اآلية فالعارف يقف يف
ﲦ ﱠ [النور ،]35:فحديثه مع املصباح ال مع النور
ﲧ
التالوة على مصباح مث يقول ﱡﭐ ﲤ ﲥ
اإلهلي الذي هو احلق الذي وسعه القلب املشبه باملشكاة واملشكاة الكوة.
ومن ذلك ذكر اجلنوب قريب من الغيوب:
ااااااا أ ناااااااف
ااااااا
ااااااا
مااااااا
ن ااااااف
فاااااا اااااا اااااا اااااا اااااا
ااااا أ اااااف
فااااا ااااا ااااا ااااا
اااااااف
شااااااا
ااااااا ف ااااااا ااااااا

ااااااا مااااااا
ااااااا
مااااااا ااااااا
اااااااااااااااا
اااااااااااااااا فاااااااااااااااا
أ
اااا
اااا ن اااا
اااا ل اااا
اااا ي
اااااا م اااااا ماااااا
اااااا ي اااااا
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فاااااااا

اااااااا

اااااااا ماااااااا

ف ن ااااااااا ااااااااا

اااااااا

نااااااااا ااااااااا

اااااااااف

قال :السحر موضع الشبهة ما هو ظلمة حمضة فيكون اجلهل وال هو نور حمض فيكون
العلم ولكنه سدفة وهو اختالط الضوء والظلمة فلما كان االختالط وقع التشابه وهلذا هنينا
عن اتباع املتشابه وذكر أنه ما يتبعه إال من يف قلبه زيغ أي ميل عن احلق الصراح فإن
التخليص هو املطلوب فلذلك شرع االستغفار يف األسحار أي طلب من اهلل التستر عن امليل
إىل املتشابه بشرط أن ال يعرف أنه متشابه فإن علمت أنه متشابه ومل تتعد به حده وال
أخرجته مبيلك إليه ونظرك فيه عن املتشابه فال حرج عليك وإمنا اخلوف واحلذر أن تلحقه
بأحد الطرفني وما ذلك حقيقته وإمنا حقيقته أن يكون له وجهان وجه إىل كل طرف وجه
إىل احلل ووجه إىل احلرمة ويتعذر الفصل بني الوجهني وختليصه إىل أحد الطرفني فهو عند
العارف من احملكم هبذا الوجه لتميزه عن كل واحد من الطرفني فإذا اتبعته اتباع من ال يزيله
عن حقيقته فما مث زيغ ومن ذلك عناية العبادة موافقة األمر اإلرادة:
مااااااااااااااااااااااااااا
فااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااا
اااااااااااااا ناااااااااااااا
فاااااااااااااا

اااا اااا م اااا فاااا
رااااااا
مااااااا فااااااا

ل

ناااا مشاااا
ااااااا ااااااا

ومن ذلك من خان اخليانة خان األمانة:
ااااااااا أ ااااااااا م
فاااااااااا م اااااااااا

ن ااااااااااا رااااااااااا
ر نااااااااااااا منااااااااااااا

ااااااااا
ااااااااا ف فااااااااا
اااااااااا فاااااااااا ر اااااااااا

مااااااااااا
ااااااااااااا

ااااااااااا
ااااااااااااا

قال هذه نكتة أغفلها أهل اهلل أهل النقد والتمييز فكيف من ليس له هذا املقام من
أهل اهلل وهو أنك ال ختون اخليانة إال بأداء األمانة فأنت خائن من حيث تظن إنك لست
خبائن يف أدائك األمانة إىل أهلها فإن اخليانة تطلب حكمها وحكمها نافذ يف كل أحد فإن
اإلنسان حامل أمانة بال شك بنص القرآن فإن أداها فقد خان اخليانة وإن مل يؤدها فقد خان
األمانة واخليانة أمانة فأدها إىل أهلها وجترد عنها إن كان هلا أهل وجودي فإن مل يكن هلا
أهل فما هي أمانة واعلم أن التخلص من هذا األمر ال يكون إال حىت بكون مشهودك أنك
احلق إذا كان احلق مسعك وبصرك وقواك فما مث أمانة تؤدي ألنك أنت الكل فما مث خيانة
فما خنت وال أديت.
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ومن ذلك يف غروب الشمس موت النفس:
فاااااااا
اااااااا ناااااااا اااااااا أ
راااااااا فاااااااا
ناااااااا اااااااان
اااااا ف فاااااا
ف اااااا م فاااااا

ااااان ف فااااا ن
ااااا ف شااااامف مااااا
ف ناااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااا
ااااااااا ااااااااا ي منااااااااا ااااااااا
ااااااااا

اااااااا ف
اااااااا ف
اااااا ف

قال النفس كالشمس شرقت من الروح املضاف إىل اهلل بالنفخ وغربت يف هذه النشأة
فأظلم اجلو فقيل جاء الليل وأدبر النهار فالنفس موهتا كوهنا يف هذه النشأة وحياة هذه النشأة
بوجودها فيها والبد هلذه الشمس أن تطلع من مغرهبا فذلك يوم ﱡﭐﱕ ﱖﱗﱘ ﱙﱚﱛ
ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱠ[األنعام ،]158:ألن زمان التكليف ذهب وانقضى يف حقها فطلوع
الشمس من مغرهبا هو حياة النفس وموت هذه النشأة وهلذا ينقطع عمل اإلنسان باملوت ألن
اخلطاب ما وقع إال على اجلملة ففي موهتا حياهتا ويف حياهتا موهتا فتداخل أمرها ألهنا على
صورة موجدها أين الكبري من املتكرب وأين العلي من املتعايل وهو هو فإن حكمت عليه
املواطن فهو حمكوم عليه وفيه ما فيه.
ومن ذلك علم األسرار واألنوار:
فااااا
ااااا ااااا
مااااا شااااا
اااااااااااا ف اااااااااااا اااااااااااا م

ف راااااااااا م اااااااااا اااااااااا
ااااااااااااااا
ااااااااااااااا
ف

نااااا
ماااااااااااا

اااااااااا
ااااااااااااااا

قال األنوار شهادة واحلق نور وهلذا يشهد ويرى واألسرار غيب فلها اهلو فال يظهر
اهلو أبدا فاحلق من حيث اهلو ال يشهد وهويته حقيقته ومن حيث جتليه يف الصور يشهد
ويرى وال يرى إال يف رتبة الرائي وهو ما يعطيه استعداده واستعداده على نوعني استعداد ذايت
وبه تكون الرؤية العامة واستعداد عارض وهوما اكتسبه من العلم باهلل وحتلت به نفسه من
نظره العقلي فيكون التجلي تابعا هلذا االستعداد اخلاص وفيه يقع التفاضل.
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وصايا ينتفع بها املريد السالك والواصل ومن وقف عليها
وصية مبالزمة ما أمر اهلل

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

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

احذر يا ويل أن تريد علوا يف األرض والزم اخلمول وإن أعلى اهلل كلمتك فما أعلى
إال احلق وإن رزقك الرفعة يف قلوب اخللق فذلك إليه عز وجل والذي يلزمك التواضع والذلة
واالنكسار فإنه إمنا أنشاك من األرض فال تعلوا عليها فإهنا أمك ومن تكرب على أمه فقد عقها
وعقوق الوالدين حرام مث إنه قد ورد يف احلديث أن حقا على اهلل أن ال يرفع شيئا من الدنيا
إال وضعه فإن كنت أنت ذلك الشيء فانتظر وضع اهلل إياك وما أخاف على من هذه صفته
إال إن اهلل تعاىل إذا وضعه يضعه يف النار وذلك إذا رفع ذلك الشيء نفسه ال إذا رفعه اهلل
فذلك ليس إليه إال أنه البد أن يراقب اهلل فيما أعطاه من الرفعة يف األرض بوالية وتقدم خيدم
من أجله ويغشى بابه ويلزم ركابه فال يربح ناظرا يف عبوديته وأصله فإنه خلق من ضعف
ومن أصل موصوف بأنه ذلول ويعلم أن تلك الرفعة إمنا هي للرتبة واملنصب ال لذاته فإنه إذا
عزل عنها مل يبق له ذلك الوزن الذي كان يتخيله وينتقل ذلك إىل من أقامه اهلل يف تلك
املنزلة فالعلو للمنزلة ال لذاته فمن أراد العلو يف األرض فقد أراد الوالية فيها وقد قال رسول
اهلل  يف الوالية "إهنا يوم القيامة حسرة وندامة" ،فال تكن من اجلاهلني فالذي أوصيك به
أنك ال تريد علوا يف األرض وإن أعطاك اهلل ال تطلب أنت من اهلل إال أن تكون يف نفسك
صاحب ذلة ومسكنة وخشوع فإنك لن حتصل ذلك إال أن يكون احلق مشهودا لك وليس
مدار اخللق واألكابر إال على أن حيصل هلم مقام الشهود فإنه الوجود املطلوب.
وصية استعمال العلم

وعليك باستعمال العلم يف مجيع حركاتك وسكناتك فإن السخي الكامل السخاء من
يسخى بنفسه على العلم فكان حبكم ما شرع اهلل له فعلم وعمل وعلم من مل يعلم وقد أثىن
رسول اهلل  على من قبل العلم وعمل به وعلمه وذم نقيض ذلك فثبت عنه  أنه قال:
" مثل ما بعثين اهلل به من اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت املاء
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فأنبتت الكالء والعشب الكثري وكان منها أجادب أمسكت املاء فنفع اهلل به الناس فشربوا
منها وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كال وكذلك
من فقه يف دين اهلل ونفعه اهلل مبا بعثين به" ،فعلم وعمل وعلم ومثل من مل يرفع بذلك رأسا
مثل القيعان اليت مل متسك ماء وال أنبتت كال فكن يا أخي ممن علم وعمل وعلم وال تكن
ممن علم وترك العمل فتكون كالسراج أو كالشمعة تضيء للناس وحترق نفسك فإنك إذا
عملت مبا علمت جعل اهلل لك فرقانا ونورا وورثك ذلك العمل علما آخر مل تكن تعلمه من
العلم باهلل ومبا لك فيه منفعة عند اهلل يف آخرتك فاجهد أن تكون من العلماء العاملني
املرشدين.
وصية تالوة القرآن تدبره

عليك بتالوة القرآن وتدبره وانظر يف تالوتك إىل ما محد فيه من النعوت والصفات
اليت وصف اهلل هبا من أحبه من عباده فاتصف هبا وما ذم اهلل يف القرآن من النعوت والصفات
اليت اتصف هبا من مقته اهلل فاجتنبها فإن اهلل ما ذكرها لك وأنزهلا يف كتابه عليك وعرفك هبا
إال لتعمل بذلك فإذا قرأت القرآن فكن أنت القرآن ملا يف القرآن واجتهد أن حتفظه بالعمل
كما حفظته بالتالوة فإنه ال أحد أشد عذابا يوم القيامة من شخص حفظ آية مث نسيها
كذلك من حفظ آية مث ترك العمل هبا كانت عليه شاهدة يوم القيامة وحسرة وإنه قد ثبت
عن رسول اهلل  يف أحوال من يقرأ القرآن ومن ال يقرءه من مؤمن ومنافق فقال " :مثل
املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة رحيها طيب يعين" .هبا التالوة والقراءة فإهنا أنفاس خترج
فشبهها بالروائح اليت تعطيها األنفاس وطعمها طيب يعين به االميان ولذلك قال :ذاق طعم
االميان من رضي باهلل ربا وباإلسالم دينا ومبحمد  نبيا .فنسب الطعم لإلميان مث قال :ومثل
املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل الثمرة طعمها طيب .من حيث إنه مؤمن ذو إميان :وال
ريح هلا .من حيث إنه غري تال يف احلال اليت ال يكون فيها تاليا وإن كان من حفاظ القرآن مث
قال :ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة رحيها طيب .ألن القرآن طيب وليس
سوى أنفاس التايل والقاري يف وقت تالوته وحال قراءته :وطعمها مر .ألن النفاق كفر
الباطن ألن احلالوة لإلميان ألهنا مستلذة مث قال" :ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل
احلنظلة طعمها مر وال ريح هلا" ،ألنه غري قارئ يف احلال وعلى هذا املساق كل كالم طيب
فيه رضي اهلل صورته من املؤمن واملنافق صورة القرآن يف التمثيل غري إن القرآن منزلته ال
ختفى فإن كالم اهلل ال يضاهيه شيء من كل كالم مقرب إىل اهلل فينبغي للذاكر إذا ذكر اهلل
مىت ذكره أن حيضر يف ذكره ذلك ذكرا من األذكار الواردة يف القرآن فيذكر اهلل به ليكون
قارئا يف الذكر وإذا كان قارئا فيكون حاكيا للذكر الذي ذكر اهلل به نفسه وإذا كان كذلك
فقد أنزل نفسه فيه منزلة ربه منه وهو قوله ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ [التوبة ،]6:وقوله إن
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اهلل قال على لسان عبده" :مسع اهلل ملن محده" .ويقال للقارئ يوم القيامة اقرأ وارقو رقية يف
الدنيا يف أيام التكليف يف قراءته أن يرقى من تالوته إىل تالوته بأن يكون احلق هو الذي يتلو
على لسان عبده كما يكون مسعه الذي به يسمع وبصره الذي به يبصر ويديه اللتني هبما
يبطش ورجليه اللتني هبما يسعى كذلك هو لسانه الذي به ينطق ويتكلم فال حيمد اهلل وال
يسبحه وال يهلله إال مبا ورد يف القرآن عن استحضار منه لذلك فريقى من قراءته بنفسه إىل
قراءته بربه فيكون احلق هو الذي يتلو كتابه فريتفع يوم القيامة يف اآلية اليت ينتهي إليها يف
قراءته ويقف عندها إىل الدرجة اليت تليق بتلك اآلية اليت يكون احلق هو التايل هلا بلسان هذا
العبد عن حضور من العبد التايل لذلك فإن أفضل الكالم كالم اهلل اخلاص املعروف يف
العرف.
وصية مبجالسة من تنتفع مبجالسته

وعليك مبجالسة من تنتفع مبجالسته يف دينك من علم تشهده منه أو عمل يكون فيه
أو خلق حسن يكون عليه فإن اإلنسان إذا جالس من تذكره جمالسته اآلخرة فالبد أن يتحلى
منها بقدر ما يوفقه اهلل لذلك وإذا كان اجلليس له هذا التعدي فاختذ اهلل جليسا بالذكر
والذكر القرآن وهو أعظم الذكر قال تعاىل ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ [احلجر ،]9:يعين القرآن
وقال :أنا جليس من ذكرين .وقال " :أهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته" ،وخاصة امللك
جلساؤه يف أغلب أحواهلم واهلل له األخالق وهي األمساء احلسىن اإلهلية فمن كان احلق
جليسه فهو أنيسه فالبد أن ينال من مكارم أخالقه على قدر مدة جمالسته ومن جلس إىل قوم
يذكرون اهلل فإن اهلل يدخله معهم يف رمحته فهم القوم الذين ال يشقى جليسهم فكيف يشقى
من كان احلق جليسه وقد ورد يف احلديث الثابت" :أن اجلليس الصاحل كصاحب املسك إن
مل يصبك منه أصابك من رحيه واجلليس السوء كصاحب الكري إن مل يصبك من شرره
أصابك من دخانه" ،وهو أنه من خالط أصحاب الريب ارتيب فيه وذلك ملا غلب على الناس
من سوء الظن بالناس خلبث بواطنهم.
وهنا فائدة أنبهك عليها أغفلها الناس وهي تدعو إىل حسن الظن بالناس ليكون
حملك طاهرا من السوء وذلك إنك إذا رأيت من يعاشر األشرار وهو خري عندك فال تسيء
الظن به لصحبته األشرار بل حسن الظن باألشرار لصحبتهم ذلك اخلري واجعل املناسبة يف
اخلري ال يف الشر فإن اهلل ما سأل أحدا قط يوم القيامة عن حسن الظن باخللق ويسأله عن
سوء الظن باخللق ويكفيك هذا نصحا إن قبلت ووصية إن قلت هبا والذاكر ربه حياته متصلة
دائما ال تنقطع إال باملوت فهو حي وإن مات حبياة هي خري وأمت من حياة املقتول يف سبيل
اهلل إال أن يكون املقتول يف سبيل اهلل من الذاكرين فهي حياة الشهيد وحياة الذاكر فالذاكر
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حي وإن مات والذي ال يذكر اهلل ميت وإن كان يف الدنيا من األحياء فإنه حي باحلياة
احليوانية ومجيع العامل حي حبياة الذكر فمثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه مثل احلي
وامليت كذا مثله رسول اهلل  وأما ما ادعيته أن الذاكر أفضل من الشهيد الذي ال يذكر اهلل
فلما صح عن رسول اهلل  يف قوله" :أال أنبئكم" .أو كما قال" :خلري لكم من أن تلقوا
عدوكم فيضرب رقابكم وتضربون رقاهبم" .ذكر اهلل فذكر ضرب الرقاب وهو الشهادة
وذكر العبد ربه أفضل من قتل الشهيد وثبت عنه إن الذاكر حي فخرج من ذلك أن حياة
الذاكر خري من حياة الشهيد إذا مل يكن ذاكرا ربه عز وجل.
وصية احملافظة على الصالة

وعليك باحملافظة على صالة األوابني وهي الصالة يف األوقات املغفول عنها عند العامة
وهي ما بني الضحى إىل الزوال وما بني الظهر والعصر وما بني املغرب والعشاء اآلخرة
والتهجد وهو أن ينام من أول الليل بعد صالة العشاء اآلخرة مث يقوم إىل الصالة مث ينام مث
يقوم إىل الصالة إىل أن يطلع الفجر فإذا طلع الفجر فاركع ركعيت الفجر مث اضطجع على
شقك األمين من غري نوم مث قم إىل صالة الصبح واجعل وترك ثالث عشرة ركعة يف هتجدك
فإن هذا كان وتر رسول اهلل  وأطل الركعتني األوليني من التهجد مث اللتني بعدمها أقل
منهما يف الطول والركعة األوىل من كل ركعتني على قدر الثانية من اللتني تقدمتهما والركعة
الثانية من كل ركعتني على النصف من الركعة األوىل منهما أو قريب من ذلك إىل أن توتر
بركعة واحدة إن شئت أن ال جتلس إال يف آخر ركعة من وتر صالتك وهي اإلحدى عشر
وإن شئت جلست يف كل ركعتني وال تسلم إال يف آخر ركعة مفردة وإن شئت مخست
وسبعت وتسعت كل ذلك مباح لك وال تثلث من أجل التشبه بصالة املغرب وقد ورد يف
النهي عن ذلك خرب وكذلك يف الركعة الواحدة وتسمى البترياء فاجتنب مواقع اخلالف ما
استطعت واهرب إىل حمل اإلمجاع مع أنه ثبت أنه أوتر بثالث فإن أوترت بثالث فال جتلس
إال يف آخرها وتسلم حىت تفرق يف الشبه بينها وبني املغرب وإذا قمت إىل الصالة بالليل
وتوضأت فاركع ركعتني خفيفتني مث بعدمها اشرع يف صالة الليل كما رمست لك وعند
قيامك للتهجد امسح عينيك من النوم بيديك مث اتل ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀﲁﲂﲃﱠ[ال عمران.]190:
وصية حفظ اجلوارح

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

وصية احذر من اإلحلاد

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

وصية عن شعب اإلميان

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

إذا كنت إمام قوم فدعوت فال ختص نفسك بالدعاء دوهنم فإنك إن فعلت ذلك فقد
خنتهم وفيه من مذام األخالق بتبخيل احلق وحتجري الرمحة اليت وسعت كل شيء وإيثار
نفسك على غريك وأن اهلل ما مدح يف القرآن إال من آثر على نفسه مسع رسول اهلل  رجال
من األعراب يقول اللهم ارمحين وحممدا وال ترحم معنا أحدا فقال رسول اهلل " :لقد حجر
ﱘﱠ[االعراف ،]156:والذي أوصيك به إياك
ﱙ
هذا واسعا" .يريد قوله تعاىل ﱡﭐ ﱕ ﱖﱗ
أن تصلي وأنت حاقن حىت ختفف وإذا حضر الطعام وأقيمت الصالة فابدأ بالطعام مث تصلي
بعد ذلك أن كنت ممن يتناوله بعد الصالة فحينئذ تفعل ذلك وارغب يف دعاء الوالدين ودعاء
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املسافر واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب وعليك باالستحداد وهو حلق
العانة وتقليم األظفار ونتف اإلبط وقص الشارب وإعفاء اللحية ورد السالم وتشميت
العاطس وإجابة الداعي وعليك بالعدل يف أمورك كلها واحملافظة على عبادة اهلل وكسر
الشهوتني وتعاهد املساجد للصالة والبكاء من خشية اهلل واالعتصام حببل اهلل وعليك مبحاب
اهلل ومراضيه فاتبعها فمنها تعاهد املساجد وعليك بصيام داود  فهو أحب الصيام إىل اهلل
وأفضله وأعدله وهو صيام يوم وفطر يوم وقد ذكرنا ما خيتص من األسرار والفوائد بالصوم
يف باب الصوم من هذا الكتاب وكذلك يف الطهارة والصالة والزكاة واحلج فلتنظر هناك
وأحب الصالة إىل اهلل بالليل صالة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وذلك
هو التهجد وإن كان لك ولد فسمه عبد اهلل أو عبد الرمحن وكنه أبا حممد أو مسع حممدا
وكنه بأيب عبد اهلل أو بأيب عبد الرمحن وإذا عملت عمال من اخلري فداوم عليه وإن قل فهو
أفضل فإن اهلل ال ميل حىت متلوا فإن يف قطع العمل وعدم املداومة عليه قطع الوصل مع اهلل فإن
العبد ال يعمل عمال إال بنية القربة إىل اهلل وحينئذ يكون عمال مشروعا فمىت تركه فقد ترك
القربة إىل اهلل ومن أراد أنه ال يزال يف حال قربة من اهلل دائما فعليه باحلضور الدائم مع اهلل يف
مجيع أفعاله وتروكه فال يعمل عمال إال وهواه مؤمن مبا هلل فيه من احلكم وال يترك عمال إال
وهو مؤمن مبا يف تركه من احلكم هلل فإذا كان هذا حاله فال يزال يف كل نفس مع اهلل وهو
الذي حيرم ما حرم اهلل وحيل ما أحل اهلل ويكره ما كره اهلل ويبيح ما أباح اهلل فهو مع اهلل يف
كل حال.
وعليك بقول احلق يف جملس من خياف ويرجى من امللوك وال يعظم عندك على احلق
شيء إال ما أمرك اهلل بتعظيمه وعليك بعمل الرب يف يوم النحر فإنه أعظم األيام عند اهلل ورد
يف ذلك خرب نبوي فأكثر فيه من ذكر اهلل ومن الصدقة وكل فعل فيه هلل رضي وتقدر عليه يف
هذا اليوم فال تتخلف عنه فإنه أفضل من يوم عرفة ويوم عاشوراء وفيه خري كما قلنا أعط
كل ذي حق حقه حىت احلق أعطه حقه وال ترى أن لك على أحد حقا فتطلبه منه فانصف
من نفسك وال تطلب النصف من غريك واقبل العذر ممن اعتذر إليك وإياك واالعتذار فإن فيه
سوء الظن منك مبن اعتذرت إليه فإن علمت إن يف اعتذارك إليه خريا له وصالحا يف دينه
فاعتذر إليه يف حقه من غري سوء ظن به بل قضاء حق له تعني عليك وأحق احلقوق حق اهلل.
وصية وجوب القول باخلري والعمل به

إذا قلت خريا ودللت على خري فكن أنت أول عامل به واملخاطب بذلك اخلري وأنصح
نفسك فإهنا آكد عليك فإن نظر اخللق إىل فعل الشخص أكثر من نظرهم إىل قوله واالهتداء
بفعله أعظم من االهتداء بقوله ولبعضهم يف ذلك:
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م اااااااااا ماااااااااا

اااااااااا

اااااااا

ن اااااااااا

اااااااا

راااااااا

اااااااا م اااااااا

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

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

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

والذي أوصيك به إن كنت عاملا فحرام عليك إن تعمل خبالف ما أعطاك دليلك
وحيرم عليك تقليد غريك مع متكنك من حصول الدليل وإن مل تكن لك هذه الدرجة وكنت
مقلدا فإياك إن تلتزم مذهبا بعينه بل اعمل كما أمرك اهلل فإن اهلل أمرك أن تسأل أهل الذكر
إن كنت ال تعلم وأهل الذكر هم العلماء بالكتاب والسنة فإن الذكر القرآن بالنص واطلب
رفع احلرج يف نازلتك ما استطعت فإن اهلل يقول ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
ﲡﱠ[احلج ،]78:وقال " :دين اهلل يسر" ،فاسأل عن الرخصة يف املسألة حىت جتدها فإذا
وجدهتا اعمل هبا وإن قال لك املفيت هذا حكم اهلل أو حكم رسوله يف مسألتك فخذ به وإن
قال لك هذا رأيي فال تأخذ به وسل غريه وإن أردت أن تأخذ بالعزائم يف نوازلك فافعل
ولكن فيما خيتص بك ورفع احلرج هو السنة وإذا علمت علما من علوم الشريعة فبلغه من ال
يعلمه تكن من محلة العلم ملن ال يعلم وإياك أن تكتم ما أنزل اهلل من البينات للناس إذا علمت
ذلك وعليك بالسماحة يف بيعك وابتياعك وإذا اقتضيت فكن مسحاء يف اقتضائك واجتنب
الوشم أن تعمله أو تأمر به وكذلك التنميص وهو إزالة الشعر من الوجه بالنماص والنماص
هو الذي يسمونه العوام اجلفت وكذلك التفليج فإن رسول اهلل يقول لعن اهلل الوامشة
واملستومشة والنامصة واملتنمصة والواشرة واملستوشرة وهي اليت تفلج أسناهنا والواصلة
واملستوصلة املغريات خلق اهلل والواصلة هي اليت تصل شعرها.
وصية احذر أن يراك اهلل حيث نهاك

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

ﲗ ﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ ﲤ
ﲘ
ﲓﲕﲖ
ﱡﭐﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲔ

ﲫﲭﲮﲯﲰ ﲱﲲﲳ
ﲬ
ﲥﲦﲧﲨﲩ ﲪ

ﲺ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ
ﲻ
ﲶﲸﲹ
ﲷ
ﲴﲵ

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

ﲶﲸ
ﲷ
ﲯﲱﲲﲳ ﲴﲵ
ﲰ
ﲧ ﲩﲪ ﲫﲬﲭ ﲮ
ﲨ
ﲟ ﲡﲢﲣﲤﲥ ﲦ
ﲝﲞ ﲠ
ﳈ ﳊﳋﳌﳍﱠ
ﳉ
ﳄﳆﳇ
ﳅ
ﲿﳁﳂﳃ
ﳀ
ﲹﲺﲻﲼﲽﲾ

[البقرة ،]255:وإياك واإلصرار وهو اإلقامة على الذنب بل تب إىل اهلل يف كل حال وعلى أثر
كل ذنب.
وصية إذا صليت فاسكن يف صالتك

وإذا صليت فاسكن يف صالتك وال تلتفت ميينا ومشاال وال تعبث بلحيتك يف الصالة
وال بشيء من ثيابك وال تشتمل الصماء يف الصالة وليكن ظهرك مستويا يف ركوعك وال
تذبح كما تذبح احلمار واحذر أن تكون مكاسا وهو العشار أو مدمن مخر أو مصرا على
معصية وإياك والغلول والربا وعليك بالدعاء بني األذان واإلقامة وعليك بذكر لفظة اهلل من
غري مزيد فإن نتيجة هذا الذكر عظيمة قلت لبعض احلاضرين مع اهلل من شيوخنا وكان ذكره
اهلل من غري مزيد فقلت له مل ال تقول ال إله إال اهلل أطلب بذلك الفائدة منه فقال يل يا ولدي
أنفاس املتنفس بيد اهلل ما هي بيدي وكل حرف نفس فنخاف إذا قلت ال أريد ال إله إال اهلل
فرمبا يكون النفس بال آخر نفسي فأموت يف وحشة النفي وكلمة اهلل فيها من الفائدة ما ال
يكون يف غريها فإنه ما مث كلمة حتذف منها حرفا فحرفا إال وخيتل ما بقي إال هذه الكلمة
كلمة اهلل فلو زال األلف بقي هلل كلمة مفيدة ولو زالت الالم األوىل بقي له وقد قال ﱡﭐﲪﲫ
ﲯ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ[احلديد ،]1:وقال ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷﲸﱠ[احلديد ،]2:فلو زال
ﲰ
ﲬ ﲭﲮ
الالمان واأللف بقي إهلا وهو قولك هو وقد جاء ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱠ [االخالص ،]1:ويف غري هذه
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الكلمة فيما أظن ما جتد غري هذا وكان رجال أميا من عامة الناس وكان نظره مثل هذا
واعتباره وعليك بالتباهي يف األمور الدينية وتزيني املصاحف واملساجد وال تنظر إىل قول
الشار ع يف ذلك أنه من أشراط الساعة كما يقول من ال علم له فإن رسول اهلل  ما ذم
ذلك وما كل عالمة على قرب الساعة تكون مذمومة بل ذكر رسول اهلل  للساعة أمورا
ذمها وأمورا محدها وأمورا ال محد فيها وال ذم فمن عالمات الساعة املذمومة أن يعق الرجل
أباه ويرب صديقه وارتفاع األمانة ومن احملمودة التباهي يف املسجد وزخرفتها فإن ذلك من
تعظيم شعائر اهلل ومما يغيظ الكفار ومما ليس مبحمود وال مذموم كنزول عيسى  وطلوع
الشمس من مغرهبا وخروج الدابة فهذه من عالمات الساعة وال يقترن هبا ذم وال محد ألهنا
ليست من فعل املكلف وإمنا يتعلق الذم واحلمد بفعل املكلف فال جتعل عالمات الساعة من
األمور املذمومة كما يفعله من ال علم له ورأيت من القائلني بذلك كثريا.
وصية إذا دخلت على مريض

وإذا دخلت على مريض أو ميت فاقرأ عنده سورة يس فإنه اتفق يل فيها صورة عجيبة
وعليك بالصالة يف النعال إذا مل يكن هبا قذر واملشي فيها واستوص بطالب العلم خري أو
بالنساء واعتدل يف السجود إذا سجدت يف الصالة أو يف القراءة وال تبسط ذراعيك يف
سجودك كما يفعل الكلب وال تكلف نفسك من العمل إال ما تطيقه وتعلم أنك تدوم عليه
وإذا حضرت عند ميت فلقنه ال إله إال اهلل وال تسيء الظن به إذا مل يقل ذلك أو يقول ال
فإين أعلم أن شخصا باملغرب جرى له مثل هذا وكان مشهورا بالصالح فلما أفاق قيل له يف
ذلك فقال ما كنت معكم وإمنا جاءين الشياطني يف صورة من سلف ودرج من آبائي
وإخواين فكانوا يقولون يل إياك واإلسالم مت يهوديا أو نصرانيا فكنت أقول هلم ال حني
مسعتموين أقول ال إىل أن عصمين اهلل منهم وإذا كان لك صاحب فعده إن مرض وصل عليه
إن مات وشيع جنازته وإذا شيعت جنازة إن كنت راكبا فامش وإن كنت ماشيا فامش بني
يديها وإذا حضرت دفن ميت من املسلمني فال تنصرف عن قربه وقف ساعة قدر ما يسأل
فإنه جيد لوقوفك أنسا وإن محلت جنازة فأسرع هبا فإن كان خريا سارعت هبا إليه وإن كان
شرا حططته عن رقبتك وال تذكر مساوي املوتى وغط اإلناء الذي تشرب منه واطف
السراج عند نومك وأغلق بابك إذا أردت النوم فإن الشياطني ال تفتح بابا مغلقا واقرأ آية
الكرسي عند نومك وسدد يف األمور وقارب ما استطعت فاعمل اخلري وال تقل إن كان اهلل
كتبين شقيا فأنا شقي وإن كان كتبين سعيدا فأنا سعيد فال أعمل فاعلم إنك إذا وفقت لعمل
اخلري فهو بشرى من اهلل إنك من السعداء فإن اهلل ال يضيع ﱡﭐﲋﲌﲍﲎﱠ[الكهف]30:
وإن اهلل يقول ﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

ﱁﱂﱃﱠ[الليل.]10-5:
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وصية عليك بكثرة السجود

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

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

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

اااااااا م اااااااا أ اااااااا
ناااااااا ف ماااااااا
اااااا ماااااا أ اااااا ن ااااااف
اااااا
فاااااا
ااااااا ن ااااااا
ااااااا
ااااااا
مااااااا
اااااان
اااااا اااااا ماااااا ماااااا اااااا

وصية عليك بكثرة االستغفار

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

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

إياك والبطنة فإهنا تذهب بالفطنة وكل لتعيش وعش لتطيع ربك وال تعش لتأكل وال
تأكل لتسمن فما ملئ وعاء شر من بطن ملئ حبالل وعليك بلقيمات يقمن صلبك وإذا
صليت خلف إمام فاقتد به واتبعه فال تكرب حىت يكرب وال تركع حىت يركع وال ترفع حىت
يرفع وال تسجد حىت يسجد وإذا أمن بعد الفراغ من الفاحتة فآمن وال ختتلف عليه وإذا كنت
إماما فاقتد بأضعف القوم وال تطيل عليه حىت تكره إليه الصالة بل خفف يف متام ركوع
وسجود وإذا قرأت آية فانظر أين أنت منها وإذا مسعت اهلل يقول ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﱠ أو ﱡﭐ ﲢ
ﲣﲤ ﱠ فكن أنت املخاطب وافتح له أذن فمهمك ملا يقول لك يف هذا التأيه فكن يف
قبول ذلك حبسب ما يقول إن هناك انته وإن أمرك فافعل منه ما استطعت فإذا مسعت منه أمرا
ال تستطيع فعله فما أنت املأمور به يف تلك احلال فاعلم هذا ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ

ﲜﱠ[التغابن.]16:

وإذا قال اإلمام مسع اهلل ملن محده فاعتقد إن ذلك القول قاله اهلل على لسان عبده فقل
أنت ربنا ولك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما حيب ربنا ويرضى ملء
السموات وملء األرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد
وكلنا لك عبد ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد وقل ثالث
مرات يف ركوعك سبحان اهلل العظيم أو سبحان ريب العظيم وحبمده وقل يف سجودك ثالث
مرات سبحان ريب األعلى وحبمده وذلك أدناه وقد ذهب ابن راهويه إىل أن املصلي إذا مل
يقل ذلك ثالث مرات يف ركوعه وثالث مرات يف سجوده مل جتزه صالته وقد تقدمت إليك
بالوصية أن خترج من اخلالف ما استطعت وإذا أردت احلج فأحرم باحلج أو قارن بني احلج
والعمرة إن كان لك هدي وإن مل يكن لك هدي فأحرم بعمرة والبد متمتعا واخرج من
اخلالف إذا فعلت هذا.
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وإن جهلت وأحرمت باحلج وما معك هدي فافسخ وردها عمرة هكذا أمر رسول
اهلل  أصحابه يف حجة الوداع أمر بالفسخ ملن مل يكن له هدي.
وإذا حضرت عند مريض أو ميت فال تقل إال خريا وإذا رأيت إناء قد ولغ فيه كلب
فبدده وال تتوضأ بذلك املاء واغسل اإلناء سبع مرات والثامنة بالتراب أو األوىل إن شئت وال
تدخل يدك يف إناء وضوئك إذا قمت من النوم واجتنب النجاسات أن متس ثيابك وإذا بلت
فاستنثر من بولك وإن كنت يف سفر وجئت فال تطرق أهلك ليال وابدأ باملسجد فصل فيه
ركعتني وحينئذ تنصرف إىل بيتك وال تفاجأهم بالقدوم عليهم وقدم بني يديك من يعرفهم
ليلقوك مبا يسرك ويصلحوا من شأهنم ما تكره أن تراهم فيه وإذا كان بني يديك طعام فوقع
فيه ذباب فال تزل الذباب عنه حىت تغمسه فيه فإن يف جناحه الواحد داء ويف اآلخر دواء
لذلك الداء وهو أبدا يرفع اجلناح الذي فيه الدواء.
وإذا ضربت فاجتنب ضرب الوجه أو قاتلته وإذا أحببت أحدا فأعلمه مبحبتك إياه
فإنك جتلب بذلك اإلعالم حمبته إياك فيحبك بال شك.
وإذا قعدت للتشهد فصل على حممد واستعذ باهلل من عذاب القرب وعذاب النار وفتنة
املسيح الدجال وفتنة احمليا واملمات واجهد أن ال تترك هذا حىت خترج من اخلالف بفعلك ما
أمرتك به فإين ما أمرتك بأمر تفعله من عباداتك إال ملا أعرف يف تركه من اخلالف بني
العلماء وأريد أن تأيت العبادة على أمت وجوهها مما ال اختالف فيه هذا غرضي يف هذه الوصية
مبثل هذه األمور فال هتمل شيئا مما وصيتك به.
وصية يف املعاملة

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

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

يا علي اقرأ آية الكرسي دبر كل صالة تعط قلوب الشاكرين وثواب األنبياء وأعمال
يا علي اقرأ سورة احلشر حتشر يوم القيامة آمنا من كل شيء.
يا علي اقرأ تبارك والسجدة ينجياك من أهوال يوم القيامة.
يا علي اقرأ تبارك عند النوم يرجع عنك عذاب القرب ومساءلة منكر ونكري.

اجلنة.

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

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

ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ

ﲯﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸ
ﲣﲤ ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ ﲰ

ﲹﲺﲻﱠ [االسراء.]46-45:

يا علي أمان لك من شر كل عاين أن تقول ما شاء اهلل كان وما ال يشاء ال يكون
أشهد أَنَّ اهلل عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ وأَنَّ اهلل قَد أَحاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْمًا وأَحصى كُلَّ شَيءٍ
َعدَدًا وال حول وال قوة إال باهلل.
يا علي كل الزيت وادهن بالزيت فإنه من أكل الزيت وادهن بالزيت مل يقربه
الشيطان أربعني صباحا.
يا علي ابدأ بامللح واختم بامللح فإن امللح شفاء من سبعني داء منها اجلنون واجلذام
والربص ووجع احللق ووجع األضراس ووجع البطن.
يا علي إذا أكلت فقل بسم اهلل وإذا فرغت فقل احلمد هلل فإن حافظيك ال يسترحيان
يكتبان لك احلسنات حىت تنبذه عنك.
يا علي إذا رأيت اهلالل يف أول الشهر فقل اهلل أكرب ثالثا واحلمد هلل الذي خلقين
وخلقك وقدرك منازل وجعلك آية للعاملني يباهي اهلل بك املالئكة يقول يا مالئكيت اشهدوا
إين قد أعتقت هذا العبد من النار.
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يا علي فإذا نظرت يف املرآة فقل اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وارزقين.
يا علي وإذا رأيت أسدا واشتد بك األمر فكرب ثالثا وقل اهلل أكرب وأجل وأعز مما
أخاف وأحذر اللهم إين أدرأ بك يف حنره وأعوذ بك من شره فإنك تكفي بإذن اهلل وإذا
ﲜ ﲞﲟ
ﲝ
رأيت كلبا يهر فقل ﱡﭐﲑﲒﲓﲔﲕ ﲖﲗﲘﲙ ﲚﲛ

ﲠﲡﲢﱠ[الرمحن.]33:

يا علي إذا خرجت من منزلك تريد حاجة فاقرأ آية الكرسي فإن حاجتك تقضي إن
شاء اهلل.
يا علي وإذا توضأت فقل بسم اهلل والصالة على رسول اهلل.
يا علي صل من الليل ولو قدر حلب شاة وادع اهلل سبحانه باألسحار ال ترد دعوتك
فإن اهلل سبحانه يقول ﱡﭐﱑﱒﱠ[ال عمران.]17:
يا علي غسل املوتى فإنه من غسل ميتا غفر له سبعون مغفرة لو قسمت مغفرة منها
على مجيع اخللق لوسعتهم فقلت يا رسول اهلل ما يقول من غسل ميتا فقال  يقول غفرانك
يا رمحن حىت يفرغ من الغسل.
يا علي ال خترج يف سفر وحدك فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد.
يا علي إن الرجل إذا سافر وحده غاو واالثنان غاويان والثالثة نفر.
يا علي إذا سافرت فال تنزل األودية فإهنا مأوى السباع واحليات يا علي ال ترد فمن
ثالثة على دابة فإن أحدهم ملعون وهو املقدم.
يا علي إذا ولد لك مولود غالم أو جارية فأذّن يف أذنه اليمني وأقم يف أذنه اليسار فإنه
ال يضره الشيطان.
يا علي ال تأت أهلك ليلة اهلالل وال ليلة النصف فإنه يتخوف على ولدك اخلبل قال
عليّ :ومل يا رسول اهلل ،قال :ألن اجلن يكثرون غشيان نسائهم ليلة النصف وليلة اهلالل أما
رأيت اجملنون يصرع ليلة النصف وليلة اهلالل.
يا علي وإذا نزلت بك شدة فقل اللهم إين أسألك حبق حممد وآل حممد عليك إن
تنجيين وإذا أردت الدخول إىل مدينة أو قرية فقل حني تعاينها اللهم إين أسألك خري هذه
املدينة وخري ما كتبت فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما كتبت فيها اللهم ارزقين خريها
وأعذين من شرها وحببنا إىل أهلها وحبب صاحل أهلها إلينا.
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يا علي إذا نزلت منزال فقل اللهم أنزلنا
ويدفع عنك شره.

ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ

ترزق خريه

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

يا علي ال تغتابن أحدا فإن الغيبة تفطر الصائم والذي يغتاب الناس يأكل حلمه يوم
يا علي إياك والنميمة وال يدخل اجلنة قتات يعين النمام.
يا علي ال حتلف باهلل كاذبا وال صادقا.

كاذبا.

يا علي
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364

فإن اهلل ال يرحم وال يزكي من حيلف باهلل

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

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

فقال اإلمام علي قلت :يا رسول اهلل أخربين عن قول اهلل تعاىل
ﳒ ﳓﱠ[البقرة ،]37:ما هؤالء الكلمات فقال النيب  "إن اهلل تعاىل أهبط آدم 
بأرض اهلند وحواء جبدة واحلية بأصبهان وإبليس ببيسان ومل يكن يف اجلنة أحسن من احلية
والطاووس وكان للحية قوائم كقوائم البعري فلما دخل إبليس لعنه اهلل جوفها أغوى آدم 
وخدعه فغضب اهلل تعاىل على احلية فالقى عنها قوائمها وقال جعلت رزقك من التراب
وجعلتك متشني على بطنك ال رحم اهلل من رمحك وغضب اهلل عز وجل على الطاووس
فمسح رجليه ألنه كان دليال إلبليس على الشجرة فمكث آدم  مائة سنة ال يرفع رأسه
إىل السماء يبكي على خطيئته وقد جلس جلسة احلزين فبعث اهلل جربيل  فقال السالم
عليك يا آدم اهلل عز وجل يقرئك السالم ويقول لك أمل أخلقك بيدي وأنفخ فيك من روحي
أمل أسجد لك مالئكيت أمل أزوجك حواء أميت ما هذا البكاء قال يا جربيل وما مينعين من
البكاء وقد أخرجت من جوار ريب قال له جربيل  يا آدم تكلم هبؤالء الكلمات فإن اهلل
تعاىل غافر ذنبك وقابل توبتك قال فما هن قال قل اللهم إين أسألك حبق حممد وآل حممد
سبحانك اللهم وحبمدك عملت سوء وظلمت نفسي إنه ال يغفر الذنوب إال أنت وارمحين
وأنت خري الرامحني سبحانك وحبمدك ال إله إال أنت عملت سوء وظلمت نفسي فتب على
إنك أنت التواب الرحيم سبحانك وحبمدك ال إله إال أنت عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر
يل وأنت خري الغافرين فهؤالء الكلمات.
ﱡﭐﳍﳎﳏﳐﳑ

يا علي وأهناك عن حيات البيوت إال األفطس واألبتر فإهنما شيطانان.
فاقتلها.

يا علي وإذا رأيت حية يف رحلك فال تقتلها حىت خترج عليها ثالثا فإن عادت الرابعة
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يا علي وإذا رأيت حية يف الطريق فاقتلها فإين قد اشترطت على اجلن أن ال يظهروا يف
صورة احليات يف الطريق فمن فعل خلى بنفسه للقتل.
يا على أربع خصال من الشقاء مجود العني وقساوة لقلب وبعد األمل وحب الدنيا.
يا علي أهناك عن أربع خصال عظام احلسد واحلرص والكذب والغضب.
يا علي أال أنبئك بشر الناس قال قلت بلى يا رسول اهلل قال من سافر وحده ومنع
رفده وضرب عبده أال أنبئك بشر من هؤالء مجيعا قلت بلى يا رسول اهلل من ال يرجى خريه
وال يؤمن شره.
يا علي إذا صليت على جنازة فقل اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ماض فيه
حكمك خلقته وﱡﭐﲲﲳﲴﲵﱠ نزل بك وأنت خري منزول به اللهم لقنه حجته وأحلقه بنبيه
 وثبته ﱡﭐﱡﱢﱠ فإنه افتقر إليك واستغنيت عنه كان يشهد أن ال إله إال اهلل فاغفر له
وارمحه وال حترمنا أجره وال تفتنا بعده اللهم إن كان زاكيا فزكه وإن كان خاطئا فاغفر له.
يا علي وإذا صليت على جنازة امرأة فقل اللهم أنت خلقتها وأنت أحييتها وأنت
أمتها تعلم سرها وعالنيتها جئناك شفعاء هلا فاغفر هلا وارمحها وال حترمنا أجرها وال تفتنا
بعدها وإذا صليت على طفل فقل اللهم اجعله لوالديه سلفا واجعله هلما ذخرا واجعله هلما
رشدا واجعله هلما نورا واجعله هلما فرطا وأعقب والديه اجلنة وال حترمهما أجره وال تفتنهما
بعده.
يا علي إذا توضأت فقل اللهم إين أسألك متام الوضوء ومتام مغفرتك ورضوانك.
يا علي إن العبد املؤمن إذا أتى عليه أربعون سنة أمنه اهلل من الباليا الثالثة اجلنون
واجلذام والربص وإذا أتت عليه ستون سنة فهو يف إقبال وبعد الستني يف إدبار رزقه اهلل اإلنابة
فيما حيب وإذا أتت عليه سبعون سنة أحبه أهل السموات وصاحل وأهل األرض وإذا أتت
عليه مثانون سنة كتبت له حسناته وحميت عنه سيئاته وإذا أتت عليه تسعون سنة غفر اهلل له
ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإذا أتت عليه مائة سنة كتب اهلل امسه يف السماء أسري اهلل يف
أرضه وكان حبيس اهلل تعاىل.
يا علي احفظ وصييت أنك على احلق واحلق معك.
وصية العلماء

قيل لبعض العلماء أوصنا فقال إياكم وجمالسة أقوام يتكلفون بينهم
ﱧﱠ [األنعام ]112:ويتملقون يف الكالم خداعا وقلوهبم مملوءة غشا وغال ودغال وحسدا
ﱡﭐ ﱥ ﱦ
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وكربا وحرصا وطمعا وبغضا وعداوة ومكرا وختال دينهم التعصب واعتقادهم النفاق
وأعماهلم الرياء واختيارهم شهوات الدنيا يتمنون اخللود فيها مع علمهم بأهنم ال سبيل هلم
إىل ذلك جيمعون ما ال يأكلون ويبنون ما ال يسكنون ويؤملون ما ال يدركون ويكسبون
احلرام وينفقون يف املعاصي ومينعون املعروف ويركبون املنكر.
وصية نبوية عيسوية

قال عيسى  :يا بىن إسرائيل اعلموا أن مثل دنياكم مع آخرتكم كمثل مشرقكم
مع مغربكم كلما أقبلتم إىل املشرق بعدمت من املغرب وكلما أقبلتم إىل املغرب ازددمت من
املشرق بعد أوصاهم هبذا املثل أن يقربوا من اآلخرة باألعمال الصاحلة.
وصية لقمانية

قال لقمان البنه :جالس العلماء وزامحهم بركبتيك فإن اهلل جل ثناؤه حييي القلوب
امليتة بنور العلم كما حييي األرض امليتة بوابل السماء وإياك ومنازعة العلماء فإن احلكمة
نزلت من السماء صافية فلما تعلمها الرجال صرفوها إىل هوى نفوسهم.
وصية حكمية

روينا عن ذي النون املصري أنه قال من نظر يف عيوب الناس عمي عن عيوب نفسه
ومن عين بالفردوس والنار شغل عن القيل والقال ومن هرب من الناس سلم من شرهم ومن
شكر املزيد زيد له وقال بعضهم مثل العامل الراغب يف الدنيا احلريص يف طلب شهواهتا كمثل
الطبيب املداوي غريه املمرض نفسه فال يرجى منه الصالح فكيف يشفي غري.
وصايا إهلية

بل وصايا إهلية أصدق الوصايا وأنفعها ما ورد يف القرآن العزيز من أوامر احلق عباده
ونواهيه املنزل ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ على قلب حممد  ليكون من املنذرين
ﱡﭐﲓ ﲔ ﲕ ﱠ فلنذكر منها ما يسره اهلل على لسان مذكر بذلك القلوب الغافلة وتربكا
بكالم اهلل تعاىل وجل فمن ذلك:
ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ[البقرة ،]11:ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱠ[البقرة،]13:
ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ[البقرة ،]21:ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ [البقرة ،]22:وهنا سر
ﳐﱠ[البقرة.]24:
ﳑ
ملن تفكر ﱡﭐﳋﳌﳍﳎﳏ

ﱡﭐ ﲎ ﲏ

ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋﱌﱠ[البقرة،]25:
ﱨﱩﱪﱫﱬﱠ[البقرة ،]40:ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱠ[البقرة.]40:
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ﱡﭐﱧ

ﱸﱺﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿﲀﲁ
ﱡﭐﱮﱯﱰ ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ ﱹ

ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒﱠ

[البقرة ،]43-41:ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢﱠ[البقرة،]45:
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﱠ [البقرة ،]48:ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ[البقرة،]54:
ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﱠ[البقرة ،]57:ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱠ[البقرة ،]58:ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ[البقرة ،]60:ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱩ ﱠ[البقرة .]63:ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ[البقرة ،]83:ﱡﭐ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋﱠ[البقرة ،]84:ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ[البقرة ،]91:ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲲﱠ[البقرة.]93:
ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ

ﱡﭐ ﱣ ﱤﱠ[البقرة ،]102:ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱠ[البقرة،]104:
ﲕ ﱠ[البقرة ،]109:ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﱠ[البقرة ،]110:ﱡﭐﲱ ﲲ
ﲵ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﱠ[البقرة،]125:
ﲶ
ﲳﲴ
ﱡﭐﲡﲢﲣﲤﲥﲦﱠ[البقرة.]132:
ﱡﭐ ﲔ

ﭐﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ

ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱠ[البقرة،]136:
ﲠ ﲡ ﲢﱠ[البقرة ،]144:ﱡﭐ ﱞ ﱟﱠ[البقرة ،]148:ﱡﭐ ﲜ ﲝ
ﲞﱠ[البقرة ،]150:ﱡﭐﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ[البقرة،]152:
ﱡﭐﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﱠ[البقرة ،]168:ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﱠ[البقرة،]168:
ﲘﲚﲛﲜﲝﲞ
ﲙ
ﱡﭐ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ[البقرة ،]170:ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲛﲝﲞﲟ
ﲜ
ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

ﲣﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ ﲬﲭﲮﲯﲰ
ﲟﲠﲡ ﲢ ﲤ

ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ[البقرة ،]185:ﱡﭐﳄ ﳅ ﳆ ﳇﱠ[البقرة،]186:

ﱡﭐ ﱣ ﱤ

ﱴﱶﱷﱸ
ﱵ
ﱮﱰﱱﱲ ﱳ
ﱯ
ﱥﱦﱧ ﱨﱩﱪﱫﱬﱭ

ﱻ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﱠ[البقرة،]187:
ﱼ
ﱹﱺ
ﲦﲨ
ﲧ
ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ[البقرة ،]188:ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﱠ[البقرة ،]189:ﱡﭐ
ﳆ
ﳅ
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﱠ[البقرة ،]189:ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﱠ[البقرة ،]190:ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱕ ﱗ ﱘ ﱙﱠ[البقرة،]191:
ﱇﱠ[البقرة ،]191:ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱖ
ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱠ[البقرة ،]193:ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ
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ﱡﭐﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﱠ[البقرة ،]195:ﱡﭐﲠﲡ

ﲆﱠ[البقرة،]194:
ﲢﲣﱠ[البقرة.]196:

ﱡﭐ ﲬﲭﲮﲯ ﲰ ﲱﲲﱠ [البقرة،]196:
ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ[البقرة ،]197:ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ
ﱸﱠ[البقرة ،]198:ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﱠ[البقرة،]199:
ﱡﭐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﱠ[البقرة ،]200:ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆﱠ[البقرة ،]203:ﱡﭐ ﲠ ﲡﲢﲣﱠ[البقرة ،]208:ﱡﭐﱎﱏﱐﱑﱒ
ﱓ ﱔ ﱕﱠ[البقرة ،]191:ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱠ[البقرة ،]221:ﱡﭐﱰ ﱱ
ﱲﱳﱴﱵﱠ[البقرة.]221:
ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝﱞ ﱟ

ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ

ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ

ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ

ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱠ[البقرة ،]224-222:ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱠ[البقرة،]229:

ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ

ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱠ[البقرة،]231:
ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ[البقرة ،]232:ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺﱠ[البقرة ،]233:ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ[البقرة،]235:
ﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﱠ[البقرة ،]236:ﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ
ﳌﱠ[البقرة ،]237:ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ[البقرة،]238:
ﱡﭐ ﱿ ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ ﲍﱠ[البقرة ،]254:ﱡﭐﲲﲳ ﲴ
ﲵ ﲶ ﱠ[البقرة ،]264:ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ
ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱠ[البقرة ،]267:ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲞﱠ[البقرة ،]278:ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﱠ [البقرة ،]281:ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗﱘﱙﱚﱛ ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ ﱧﱨﱩﱪﱫﱬ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂﲃ ﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋ ﲌﲍﲎﲏﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
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ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱁﱂ

ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖﱗ

ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱠ[البقرة.]283-282:

واعلم أن اهلل تعاىل قد ذكر يف كتابه كل صفة حيمدها اهلل وكل صفة يذمها اهلل
وصية لنا وتعريفا أن جنتنب ما ذم من ذلك ونتصف مبا محد من ذلك وقرر على أمور وبخ هبا
عباده ونعت كل صاحب صفة مبا هو عليه عند اهلل فمما محد ﱡﭐﱍﱎﱏﱐﱑ ﱒ
ﱓ ﱔ ﱠ[البقرة ،]3:واالميان مبا أنزل على الرسل عليهم السالم واإليقان باآلخرة وقال
فيهم ﱡﭐﱣﱤﱥﱦﱧﱠ أي على بيان وتوفيق حيث صدقوا رهبم فيما أخربهم به مما هو
غيب يف حقهم ﱡﭐ ﱩ ﱪﱫﱠ[البقرة ،]5:الناجون من عذاب اهلل الباقون يف رمحة اهلل
ومما ذمه الكافر واملنافق فالكافر ذو الوجه الواحد الذي أظهر معاندة اهلل فسواء عليه أعلمه
احلق أو مل يعلمه فإنه ال يؤمن بشيء من ذلك ال عقال وال شرعا وأخرب أن اهلل تعاىل ختم
على قلبه خبامت الكفر فال يدخله االميان مع علمه به وختم على مسع فهمه وهو اجلاهل فلم
يعلم ما أراد اهلل مبا قاله وعلى أبصار عقوهلم غشاوة حيث نسبوا ما رأوه من اآليات إىل
السحر وقال يف ذي الوجهني وهو املنافق إنه يقول ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱠ[البقرة ،]8:ومبا جاء من عند
اهلل وهو ليس كذلك وإمنا يفعل ذلك خداعا هلل والذين آمنوا وجعل الفساد صالحا والصالح
فسادا واالميان سفها واملؤمنني سفهاء ويأيت املؤمنني بوجه يرضيهم ويأيت الكافرين بوجه
يرضيهم فأخرب اهلل أن هؤالء هم ﱡﭐ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ﳍﱠ[البقرة ،]16:وإهنم ﱡﭐﱓﱠ عن مساع ما ذكرهم اهلل به ﱡﭐﱔﱠ عن الكالم باحلق
َنهُم ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱠ [البقرة ،]18:ومما ذم اهلل ﱡﭐ ﲕﲖ
ﱡﭐﱕ ﱠ عن النظر يف آيات اهلل وأَّ
ﲥﲧﲨ
ﲦ
ﲗ ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢ ﲣﲤ

ﲩﱠ[البقرة ،]27:وقرر

ﲰ ﲲﲳﲴ
ﲱ
ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ[البقرة ،]28:ووبخ
ﲛ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ[البقرة ،]44:ومما ذم من أعطاه األنفس فطلب األدون لقلة علمه
ﲜ
ﲚ
ودناءة مهته فقال ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ يشري إىل أن الصرب مع اهلل صعب
ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲠﲢﲣ
ﲡ
ﱡﭐﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

ﲤ ﲥ ﲦ ﱠ وهو ما ذكروه ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩﱠ[البقرة ،]61:وهو ما أنزل اهلل عليهم من املن
والسلوى فأشار إىل دناءة مهتهم بقوله ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﱠ[البقرة ،]61:ملا نزلوا إىل األدون من
األعلى قيل هلم ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﱠ إمنا هي أعمالكم ترد عليكم ﱡﭐ ﲲ ﲳ
ﲴ ﲵ ﱠ[البقرة ،]61:ألهنم هبطوا ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﱠ[البقرة ،]61:ألهنم مل
خيتاروا ما اختار اهلل هلم وكفروا باألنبياء وبآيات اهلل وقتلوا األنبياء بغري احلق وعصوا واعتدوا
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ومما ذمهم به القساوة فقال بعد تقرير ما أنعم اهلل به عليهم
ﲚ
ﲙ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ [البقرة ،]74:وإمنا كانت أشد قسوة ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲡ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱠ [البقرة ،]74:وأنتم ما عندكم يف
ﲢ
ﲛﲜﲝﲞﲟﲠ
قلوبكم من هذا شيء يذمهم بذلك ومما ذم من يقول ﱡﭐﱅﱆﱇﱈﱠ[ق ،]16:وما يسول
له شيطانه ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱠ[البقرة ]79:من اجلاه والرئاسة عليهم وما
حيصلوه من املال فأخرب اهلل تعاىل أن هلم الويل من اهلل من أجل ذلك هذا كله ذكره اهلل يف
كتابه لنا لنجتنب مثل هذه الصفات.
ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ومما أوصى به عباده مما حيمده أن

ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

ﲴﲵﲶ ﲷﲸﲹﲺﲻﲼﱠ[البقرة ،]83:فمن يعمل
بوصيته ووصف حاله على جهة الذم يسمعنا تعاىل ما جرى من عباده حىت ال نسلك
مسلكهم الذي ذمهم اهلل به فقال عقيب هذا القول ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
ﳃ ﳄ ﱠ[البقرة ،]83:ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ
ﱦﱨ
ﱧ
ﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ

ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ[البقرة ،]85:كما قال يف حقهم وحق أمثاهلم

ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ

ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫ ﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﱲﱳﱴ

ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ[النساء ،]150:وأخرب أن هؤالء ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻﱠ[النساء ،]151:وقال

ﱡﭐ ﱮ

ﱿ ﲁﲂﲃ
ﲀ
ﱸﱺﱻﱼﱽﱾ
ﱹ
ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶﱷ

ﲄﲅﲆﱠ[البقرة ،]85:فإنه أخرب عن هؤالء أهنم
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ[البقرة ،]86:كما اشتروا أولئك ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ[البقرة ]16:كما اشتروا أمثاهلم ﱡﭐ ﲻ ﲼﱠ فتعجب
اهلل من صربهم على النار بقوله ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﱠ [البقرة ،]175:فدل على أهنم عرفوا
احلق وجحدوا مع اليقني كما قال يف حق من هذه صفته يف النمل ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄﱠ[النمل ،]14:إهنا يعين اآليات براهني على صدقهم فيما أخربوا به عن اهلل ﱡﭐ ﱅ
ﱆﱠ[النمل ،]14:وأي آية كانت للعرب معجزة مثل القرآن ولذلك قال ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
ﳇ ﳈﱠ[البقرة ،]176:وقال يف الذين يكتمون ما أنزل اهلل ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛ ﲜ ﱠ إن ﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ[البقرة ،]159:وإنه من سئل عن علم تعني
عليه اجلواب عنه وهو يعلمه فكتمه وهو مما أنزله اهلل أجلمه اهلل بلجام من نار و ﭐﱡﭐ ﲘ ﲙ
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ[البقرة ،]174:أي بكتماهنم ملا
حصلوه من املال والرئاسة بذلك إن ﱡﭐ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ
ﲍ
ﲌ
ﱡﭐﲇﲈﲉ ﲊﲋ

ﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﱠ[ال عمران.]77:
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وأوصى عباده أيضا فقال هلم

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ ﱛﱜ
ﱨ ﱪ ﱫﱬ
ﱩ
ﱝﱞﱟﱠﱡ ﱢﱣﱤﱥﱦﱧ

ﱳ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ[البقرة،]177:
ﱴ
ﱭ ﱮ ﱯﱠ[البقرة ،]177:فأخرب أن ﱡﭐ ﱱ ﱲ

وأوصى ويل الدم أن يعفو وخيلي بني القاتل واملقتول يوم القيامة وأخرب  أن حكم القاتل
ﲟﱠ[الشورى ،]40:فقال يف صاحب
ﲠ
قوادا حكم القاتل اعتداء وهو قوله ﱡﭐﲜ ﲝ ﲞ
التسعة أما إن قتله كان مثله فتركه ومل يقتله ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ من ويل الدم
ﱡﭐﲑ ﲒ ﲓﱠ من القاتل إىل ويل الدم ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ أي إن قتله بعد ذلك غدرا
وقد رضي بالدية ومبا عفا عنه منها ﱡﭐﲟ ﲠﲡ ﱠ[البقرة ،]178:وذكر يف حق من حضرته
الوفاة أن يوصي مما له التصرف فيه من ماله وهو الثلث لألقربني وهم الذين ال حظ هلم يف
املرياث وللوالدين وهو مذهب ابن عباس حىت أنه يعصي عنده من مل يوص لوالديه عند املوت
باملعروف وهو أهنال يتجاوز ثلث ماله وأخرب أنه ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ[البقرة ،]180:وأخرب أنه
ﱡﭐﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ من املوصي إن ﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﱠ[البقرة ،]181:من األولياء
واحلكام وأخرب عن الساعي بالصلح بني املوصي واملوصى له أنه ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌﱠ[البقرة]182:
فهذه كلها وصايا إهلية منصوص عليها ومنها أيضا أخرب احلق أنه ال يتبع املتشابه من الكتاب
ويتأوله على ما يعطيه نظره إال من يف قلبه زيغ أي ميل عن احلق وأخرب أنه ﱡﭐﲣﲤﲥﲦ
ﲧﱠ[ال عمران ،]7:وإن ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ[ال عمران ،]7:ومن
جعله معطوفا فيكون ﱡﭐﲩﲪﲫﱠ من أعلمهم اهلل بتأويل من أراد بذلك وأقام اهلل عذر
عباده يف قوله ﱡﭐﲐﲑﲒﲓﱠ[ال عمران ،]14:اآليات وأخرب عن ﱡﭐﱁﱂﱃ
ﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏ ﱐ

ﱑﱒﱓﱠ[ال عمران ،]17-16:وهم

ﱡﭐﲲﲳﲴﲵﲶ ﲷﲸﲹ

ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﱠ[ال عمران ،]15:وأخرب سبحانه أن الذين
ﲪﲫﲬﲭ ﲮﲯﲰﲱﲲﱠ[ال عمران ،]21:أن هلم عذاب أليم
ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﱠ ينجيهم من ذلك العذاب وهنانا أن نتخذ ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲲﱠ يف نصرة دينه ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱠ[آل عمران ]28:وإنه من فعل ذلك ﱡﭐ ﲷ ﲸ
ﲹ ﲺ ﲻ ﱠ[آل عمران ]28:وقد حذرنا اهلل نفسه وقاله  حني هنانا عن التفكر يف ذات اهلل
إنه ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[الشورى ،]11:وقال اهلل لنبيه أن يقول لنا ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱣﱠ[ال عمران ،]31:وأخرب أنه من اتبع رسول اهلل فقال ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ
ﱨﱠ[ال عمران.]31:
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ﱡﭐ ﲩ

وصايا نبوية

رويناها من حديث اهلامشي يبلغ هبا النيب  أنه قال" :أيها الناس أقبلوا على ما
كلفتموه من إصالح آخرتكم وأعرضوا عما ضمن لكم من أمر دنياكم وال تستعملوا
جوارح غذيت بنعمته يف التعرض لسخطه مبعصيته واجعلوا شغلكم التماس مغفرته واصرفوا
مهمكم إىل التقرب إليه بطاعته إنه من بدأ بنصيبه من الدنيا فاته نصيبه من اآلخرة وال يدرك
منها ما يريد ومن بدأ بنصيبه من اآلخرة وصل إليه نصيبه من الدنيا وأدرك من اآلخرة ما
يريد".
حكاية

حُكي يف زمان النبوة األوىل أن بعض من يوحى إليه من املتقدمني فكر يف أمر
التكليف والبلوى ومل يتجه له وجه احلكمة يف ذلك وقد أمره اهلل بالتفكر يف عبادته فأخذ
يناجي ربه يف خلوته بسره ولسانه فقال يا رب خلقتين ومل تستأمرين مث متيتين وال تستشريين
وأمرتين وهنيتين ومل ختريين وسلطت على هوى مرديا وشيطانا مغويا وركبت يف نفسي
شهوات مركوزة وجعلت بني عيين دنيا مزينة مث خوفتين وزجرتين بوعيد وهتديد وقلت
ﱡﭐﱹﱺﱻﱠﱡﭐﳒﳓﳔﱠ فيضلك عن سبيلي واحذر الشيطان أن يقربك والدنيا ال
تغرنك وجتنب شهواتك ال ترديك وآمالك وأمانيك ال تلهيك وأوصيك بأبناء جنسك
فدارهم ومعيشتك فاطلبها من وجه حالل فإنك مسؤول عنها إن مل تطلبها ومسؤول عنها
ﳂﳄﳅﳆﳇ
ﳃ
إن طلبتها من غري وجهها وال تنس اآلخرة كما مل ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ
ﳈﱠ وال تبغ الفساد يف األرض وال تعرض عن اآلخرة فتخسر الدنيا واآلخرة ﱡﭐ ﲞ ﲟ
ﲠ ﲡ ﱠ فقد حصلت يا رب بني أمور متضادة وقوى متجاذبة وأحوال متقابلة فال
أدري كيف أعمل وال أهتدى أي شيء أصنع وقد حتريت يف أموري وضللت عن حيليت
فأدركين يا رب وخذ بيدي ودلين على سبيل جنايت وإال هلكت فأوحى اهلل عز وجل إليه يا
عبدي ما أمرتك بشيء تعاونين فيه وال هنيتك عن شيء كان يضرين إن فعلته بل إمنا أمرتك
لتعلم إن لك ربا وإهلا هو خالقك ورازقك ومعبودك ومنشئك وحافظك وصاحبك وناصرك
ومعينك ولتعلم بأنك حمتاج يف مجيع ما أمرتك إىل معاونيت وتوبيت وهداييت وتيسريي وعناييت
ولتعلم أيضا بأنك حمتاج يف مجيع ما هنيتك عنه إىل عصميت وحفظي ورعايىت وإنك إىل حمتاج
يف مجيع تصرفاتك وأحوالك يف مجيع أوقاتك من أمور دنياك وآخرتك ليال وهنارا وإنه ال
خيفى علي من أمورك صغري وال كبري سرا وعالنية وليتبني لك وتعرف أنك مفتقر وحمتاج إيل
والبد لك مين فعند ذلك ال تعرض عين وال تتشاغل عين وال تنساين وال تشتغل بغريي بل
تكون يف دائم األوقات يف ذكري ويف مجيع أحوالك ومجيع حوائجك تسألين ويف مجيع
373

تصرفاتك ختاطبين ويف مجيع خلواتك تناجيين وتشاهدين وتراقبين وتكون منقطعا إيل من مجيع
خلقي ومتصال ىب دوهنم وتعلم أين معك حيث ما تكون أراك وإن مل ترين فإذا أردت هذه
كلها وتيقنت وبان لك حقيقة ما قلت وصحة ما وصفت تركت كل شيء وراك واتصلت
إيل وحدك فعند ذلك أقربك مين وأوصلك يل وأرفعك عندي وتكون من أوليائي وأصفيائي
وأهل جنيت يف جواري مع مالئكيت مكرما مفضال مسرورا فرحا منعما ملذذا آمنا مبقى
سرمدا أبدا دائما.
فال تظن يب يا عبدي ظن السوء وال تتوهم على غري ما يقتضيه كرمي وجودي واذكر
سالف إنعامي عليك وقدمي إحساين إليك ومجيل آالئي لديك إذ خلقتك ومل تك شيئا
مذكورا خلقا سويا وجعلت لك مسعا لطيفا وبصرا حادا وحواس دراكة وقلبا ذكيا وفهما
ثاقبا وذهنا صافيا وفكرا لطيفا ولسانا فصيحا وعقال رصينا وبنية تامة وصورة حسنة وأعضاء
صحيحة وأدوات كاملة وجوارح طائعة مث أهلمتك الكالم واملقال وعرفتك املنافع واملضار
وكيفية التصرف يف األفعال والصنائع واألعمال وكشفت احلجب عن بصرك وفتحت عينيك
لتنظر إىل ملكويت وترى جماري الليل والنهار واألفالك الدوارة والكواكب السيارة وعلمتك
حساب األوقات واألزمان والشهور واألعوام واأليام وسخرت لك ما يف الرب والبحر من
املعادن والنبات واحليوان تتصرف فيها تصرف املالك وتتحكم فيها حتكم األرباب فلما
رأيتك متعديا حائرا باغيا خائنا ظاملا طاغيا متجاوزا احلد واملقدار عرفتك احلدود واألحكام
والقياس واملقدار واإلنصاف واحلق والصواب واخلري واملعروف والسرية العادلة ليدوم لك
الفضل والنعم ويصرف عنك العذاب والنقم وعرضتك ملا هو خري لك وأفضل وأشرف وأعز
وأكرم وألذ وأنعم مث أنت تظن يب ظنون السوء وتتوهم على غري احلق.
يا عبدي إذا تعذر عليك فعل شيء مما أمرتك به فقل ال حول وال قوة إال باهلل العلي
العظيم كما قالت محلة العرش ملا ثقل عليهم محله وإذا أصابتك مصيبة فقل ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
ﱧ ﱠ كما يقول أهل صفويت وموديت وإذا زلت بك القدم يف معصييت فقل ما قال صفيي
آدم وزوجته ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ[االعراف ،]23:وإذا
أشكل عليك أمر وأمهك رأى أو أردت رشدا وقوال صوابا فقل كما قال خليلي إبراهيم
ﱡﭐﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕﳖﳗ ﳘ ﱁ ﱂﱃ ﱄﱅ
ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱠ[الشعراء.]89-78:
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وإذا أصابتك مصيبة فقل كما أعلمتك فيما أنزله عليك من قول يعقوب:
ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ[يوسف ،]86:وإذا جرت منك
ﱰ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ[القصص ،]15:وإذا
ﱱ
خطيئة فقل كما قال موسى  ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱄﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋﱌ
ﱅ
صرفت عنك معصية فقل كما قال يوسف  ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱍ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ[يوسف ،]53:وإذا ابتالك اهلل ببلية فافعل ما ذكر اهلل عن داود 
ﱎ
ﱡﭐﲴﲵﲶﲷﲸ ﲹﲺﲻﲼﱠ[ص ،]24:وإذا رأيت العصاة من خلق اهلل واخلاطئني من عباده
ﳁ ﳃﳄﳅﳆ
ﳂ
ومل تدر ما حكم اهلل فيهم فقل كما قال عيسى  ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ
ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ[املائدة ،]118:وإذا استغفرت اهلل وطلبت عفوه فقل كما قال ويقول حممد
ﲺ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ
ﲻ
 وأنصاره ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﳕ ﳗﳘﳙﳚﳛ
ﳖ
ﳏﳑﳒﳓﳔ
ﳆﳈﳉ ﳊﳋﳌﳍﳎ ﳐ
ﳇ
ﳅ

ﳜﱠ [البقرة ،]286:وإذا خفت عواقب األمور ومل تدر ما ذا خيتم لك فقل كما يقولون
ﳒﳔ
ﳅ ﳇ ﳈﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳓ
ﳆ
ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ

ﳕﳖﳗﳘﳙﱠ[ال عمران.]9-8:

وصية يا ويل راقب إميانك

يا ويل راقب إميانك وأضف إىل حسن صورته زينة العلم فإذا زينته به ظهر بصورة مل
يكن عليها من احلسن فإذا أعجبك فأضف إليه زينة العمل بالعلم فتزيد حسنا إىل حسن فإذا
تعشقت بصورة العمل ملا ترى من حسنها رمبا أداك ذلك إىل أن حتمل النفس فوق طاقتها
فزين العمل بالرفق فإن املنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى وقد قيل ما أضيف شيء إىل شيء
أزين من حلم إىل علم وإذا سبك إنسان فانظر فيما سبك به فإن كان ما سبك به صفة فيك
فال تلمه فما قال إال حقا ومل نفسك وأزل عنها تلك الصفة املذمومة واشكره على ما ظهر
منه فلقد بالغ يف نصحك وإن مل يقصده ولكن اهلل أنطقه فارع له ذلك وإن سبك مبا ليس
فيك فخذ ذلك منه تذكرة وحتذيرا حيذرك مبا ذكره أن تذكره لئال تتصف به فيما تستقبله
من زمانك فقد نصحك على كل حال فإن صدق فيما قال فقل غفر اهلل يل ولك وللمسلمني
وإن كذب فيما قال فقل غفر اهلل لك فلقد نبهتين على أمر رمبا لوال تنبيهك وقعت فيه
وأنشده:
ن اااااااااا م اااااااااا

اااااااااا

اااااا ل ماااااا أ

مراااااااااا م
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اااااان ماااااا

اااااا

وصية نبوية

قال رسول اهلل  لرجل يوصيه :أقلل من الشهوات يسهل عليك الفقر وأقلل من
الذنوب يسهل عليك املوت وقدم مالك أمامك يسرك اللحاق به واقنع مبا أوتيته خيف عليك
احلساب وال تتشاغل عما فرض عليك مبا قد ضمن لك أنه ليس بفائتك ما قسم لك ولست
بالحق ما روى عنك وألنك جاهدا فيما يصبح نافدا واسع مللك ال زوال له يف منزل ال
انتقال عنه.
ومن وصاياه  قال رسول اهلل  :أيها الناس توبوا إىل اهلل قبل أن متوتوا وبادروا
باألعمال الصاحلة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبني ربكم تسعدوا وأكثروا الصدقة
ترزقوا وأمروا باملعروف ختصبوا واهنوا عن املنكر تنصروا يا أيها الناس أن أكيسكم أكثركم
للموت ذكرا وأحزمكم أحسنكم له استعدادا أال وإن من عالمات العقل التجايف عن دار
الغرور واإلنابة إىل دار اخللود والتزود لسكىن القبور والتأهب ليوم النشور.
ومنها أيضا عنه  قال رسول اهلل  :أيها الناس إن لكم معامل فانتهوا إىل معاملكم
وإن لكم هناية فانتهوا إىل هنايتكم إن املؤمن بني خمافتني بني أجل قد مضى ال يدري ما اهلل
صانع فيه وبني أجل قد بقي ال يدري ما اهلل قاض فيه فليأخذ العبد لنفسه من نفسه ومن
دنياه آلخرته ومن الشبيبة قبل الكرب ومن احلياة قبل املوت فو الذي نفس حممد بيده ما بعد
املوت من مستعتب وال بعد الدنيا دار إال اجلنة أو النار.
وصية اخلصال اخلمس

قال رسول اهلل  :ال يكمل عبد االميان حىت يكون فيه مخس خصال التوكل على
اهلل والتفويض إىل اهلل والتسليم ألمر اهلل والرضي بقضاء اهلل والصرب على بالء اهلل إنه من
أحب وأبغض هلل وأعطى هلل ومنع هلل فقد استكمل االميان وقد ثبت عنه  أنه قال :االميان
بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة األذى عن الطريق وأرفعها قول ال إله إال اهلل.
وصية نبوية حممدية

قال رسول اهلل  :ال خري يف العيش إال لعامل ناطق أو مستمع واع يا أيها الناس
إنكم يف زمان هدنة وإن السري بكم سريع وقد رأيتم الليل والنهار كيف يبليان كل جديد
ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود فقال له املقداد وما اهلدنة يا رسول اهلل فقال  :دار
بالء وانقطاع فإذا التبست عليكم األمور كقطع الليل املظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع
وشاهد مصدق فمن جعله أمامه قاده إىل اجلنة ومن جعله خلفه ساقه إىل النار هو أوضح
دليل إىل خري سبيل من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل وإن العبد عند
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خروج نفسه وحلول رمسه يرى جزاء ما أسلف وقلة غناء ما خلف ولعله من باطل مجعه
ومن حق منعه.
وصية نبوية بتذكرة

قال رسول اهلل  :إن العبد ال يكتب يف املسلمني حىت يسلم الناس من يده ولسانه
وال ينال درجة املؤمنني حىت يأمن جاره بوائقه وال يعد من املتقني حىت يدع ما ال بأس به
حذرا مما به البأس أيها الناس إنه من خاف البيات أدجل ومن أدجل يف السري وصل وإمنا تعرفون
عواقب أعمالكم لو قد طويت صحائف آجالكم إن نية املؤمن خري من عمله ونية املنافق شر
من عمله.
وصية نبوية أيضا

قال رسول اهلل  :ال تسبوا الدنيا فنعمت مطية املؤمن عليها يبلغ اخلري وهبا ينجو من
الشر إذا قال العبد لعن اهلل الدنيا قالت الدنيا لعن اهلل أعصانا لربه قلنا من هنا قال قتادة رضي
اهلل عنه ما أنصف أحد الدنيا ذمت بإساءة املسيء فيها ومل حتمد بإحسان احملسن فيها.
وصية وبيان

قال رسول اهلل  :أيها الناس ال تعطوا احلكمة غري أهلها فتظلموها وال متنعوها أهلها
فتظلموهم وال تعاقبوا ظاملا فيبطل فضلكم وال تراءوا الناس فيحبط عملكم وال متنعوا املوجود
فيقل خريكم أيها الناس إن األشياء ثالثة أمر استبان رشده فاتبعوه وأمر استبان غيه فاجتنبوه
وأمر اختلف عليكم فردوه إىل اهلل أيها الناس إال أنبئكم بأمرين خفيف مئونتهما عظيم أجر
مها مل يلق اهلل مبثلهما الصمت وحسن اخللق.
وصية مبوعظة وذكرى

قال رسول اهلل  :كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك يف املوتى
وإذا أصبحت فال حتدثها باملساء وإذا أمسيت فال حتدثها بالصباح وخذ من صحتك لسقمك
ومن شبابك هلرمك ومن فراغك لشغلك ومن حياتك لوفاتك فإنك ال تدري ما امسك غدا.
وصية نبوية

قال رسول اهلل  :حلوا أنفسكم بالطاعة وألبسوها قناع املخافة واجعلوا آخرتكم
ألنفسكم وسعيكم ملستقركم واعلموا أنكم عن قليل راحلون وإىل اهلل صائرون وال يغين
عنكم هنالك إال صاحل عمل قدمتموه أو حسن ثواب حزمتوه إنكم إمنا تقدمون على ما
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قدمتم وجتازون على ما أسلفتم وال ختدعنكم زخارف دنيا دنية عن مراتب جنات علية فكان
قد كشف القناع وارتفع االرتياب والقى كل امرئ مستقره وعرف مثواه ومقيله.
وصية نبوية يف التحذير عن املكر واخلداع

قال رسول اهلل  :ال تكونوا ممن خدعته العاجلة وغرته األمنية واستهوته اخلدعة
فركن إىل دار سريعة الزوال وشيكة االنتقال إنه مل يبق من دنياكم هذه يف جنب ما مضى إال
كإناخة راكب أو صر حالب فعالم تعرجون وما ذا تنتظرون فكأنكم واهلل مبا قد أصبحتم فيه
من الدنيا كان مل يكن وما تصريون إليه من اآلخرة كان مل يزل فخذوا األهبة ألزوف النقلة
وأعدوا الزاد لقرب الرحلة واعلموا أن كل امرئ على ما قدم قادم وعلى ما خلف نادم.
وصية نبوية يف ذم انبساط األمل ونسيان األجل

قال رسول اهلل  :أيها الناس بسيط األمل متقدم حلول األجل واملعاد مضمار العمل
ومغتبط مبا احتقب غامن ومبتئس مبا فاته من العمل نادم أيها الناس إن الطمع فقر والياس غىن
والقناعة راحة والعزلة عبادة والعمل كنز والدنيا معدن واهلل ما يسرين ما مضى من دنياكم
هذه بأهداب بردي هذا وملا بقي منها أشبه مبا مضى من املاء باملاء وكل إىل نفاد وشيك
وزوال قريب فبادروا أنتم يف مهل األنفاس وحدة األحالس قبل أن يؤخذ بالكظم وال يغين
الندم.
وصية نبوية وتعريف

قال رسول اهلل  :تكون أميت يف الدنيا على ثالثة أطباق أما الطبق األول فال يرغبون
يف مجع املال وادخاره وال يسعون يف اقتنائه واحتكاره إمنا رضاهم من الدنيا سد جوعة وستر
عورة وغناهم فيها ما بلغ اآلخرة فأولئك الذين ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ وأما الطبق
الثاين فيحبون مجع املال من أطيب سبيله وصرفه يف أحسن وجوهه يصلون به أرحامهم
ويربون به إخواهنم ويواسون به فقراءهم ولعض أحدهم على الرصف أسهل عليه من أن
يكسب درمها من غري حله وأن يضعه يف غري وجهه وأن مينعه من حقه أو أن يكون خازنا له
إىل حني موته فأولئك الذين إن نوقشوا عذبوا وإن عفي عنهم سلموا وأما الطبق الثالث
فيحبون مجع املال مما حل وحرم ومنعه مما افترض أو وجب إن أنفقوه ،أنفقوه إِسرافًا وبِدارًا
وإن أمسكوه ،أمسكوه خبال واحتكارا أولئك الذين ملكت الدنيا أزمة قلوهبم حىت أوردهتم
النار بذنوهبم.
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وصية نبوية مفصلة

قال رسول اهلل  :إن الدنيا دار بالء ومنزل قلعة وعناء قد نزعت عنها نفوس
السعداء وانتزعت بالكرة من أيدي األشقياء وأسعد الناس هبا أرغبهم عنها وأشقاهم هبا
أرغبهم فيها هي الغاشة ملن انتصحها واملغوية ملن أطاعها واخلائرة ملن انقاد هلا والفائز من
أعرض عنها واهلالك من هوى فيها طوىب لعبد اتقى فيها ربه وناصح نفسه وقدم توبته وآخر
شهوته من قبل أن تلفظه الدنيا إىل اآلخرة فيصبح يف بطن موحشة غربا مدهلمة ظلما ال
يستطيع أن يزيد يف حسنة وال ينقص من سيئة مث ينشر فيحشر إما إىل جنة يدوم نعيمها أو
نار ال ينفك عذاهبا.
وصية نبوية يف األهبة للرحلة

قال رسول اهلل  :مشروا فإن األمر جد وتأهبوا فإن الرحيل قريب وتزودوا فإن
السفر بعيد وخففوا أثقالكم فإن وراءكم عقبة كئود ال يقطعها إال املخفون أيها الناس إن بني
يدي الساعة أمورا شدادا وأهواال عظاما وزمانا صعبا تتملك فيه الظلمة وتتصدر فيه الفسقة
فيضطهد اآلمرون باملعروف ويضامون الناهون عن املنكر فأعدوا لذلك االميان وعضوا عليه
بالنواجذ واجلئوا إىل العمل الصاحل وأكرهوا عليه النفوس واصربوا على الضراء تفضوا إىل
النعيم الدائم.
وصية نبوية وترغيب

قال رسول اهلل  :ارغب فيما عند اهلل حيبك اهلل وازهد فيما يف أيدي الناس حيبك
الناس إن الزاهد يف الدنيا يريح قلبه وبدنه يف الدنيا واآلخرة ليجيئن أقوام يوم القيامة هلم
حسنات كأمثال اجلبال فيؤمر هبم إىل النار فقيل يا نيب اهلل أيصلون قال كانوا يصلون
ويصومون ويأخذون وهنا من الليل لكنهم كانوا إذا أالح هلم شيء من الدنيا وثبوا عليه.
وصية نبوية حترض على صفات سنية

قال رسول اهلل  :أيها الناس إن هذه الدار دار التواء ال دار استواء ومنزل ترحال
منزل فرح فمن عرفها مل يفرح لرخاء ومل حيزن لشقاء أال وإن اهلل خلق الدنيا دار بلوى
واآلخرة دار عقىب فجعل بلوى الدنيا لثواب اآلخرة سببا وثواب اآلخرة من بلوى الدنيا
عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي وإهنا لسريعة الذهاب وشيكة االنقالب فاحذروا حالوة
رضاعها ملرارة فطامها واهجروا لذيذ عاجلها لكريه آجلها وال تسعوا يف عمران دار قد قضى
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خراهبا وال تواصلوها وقد أراد اهلل منكم اجتناهبا فتكونوا السخطة متعرضني ولعقوبته
مستحقني.
وصية نبوية مبا يرضي اهلل من األخالق

قال رسول اهلل  :أيها الناس ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ واسعوا يف مرضاته وأيقنوا من
الدنيا بالفناء ومن اآلخرة بالبقاء واعملوا ملا بعد املوت فكان الدنيا مل تكن وكان اآلخرة مل
تزل أيها الناس إن من يف الدنيا ضيف وما يف يده عارية وإن الضيف مرحتل والعارية مردودة
أال وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها الرب والفاجر واآلخرة وعد صادق حيكم فيها ملك
قادر فرحم اهلل امرأ نظر لنفسه ومهد لرمسه ما دام رسنه مرخى وحبله على غاربة ملقى قبل
أن ينفد أجله فينقطع عمله.
وصية نبوية يف الدنيا واآلخرة

قال رسول اهلل  :إن الدنيا قد ارحتلت مدبرة واآلخرة قد جتملت مقبلة أال وإنكم
يف يوم عمل ليس فيه حساب ويوشك أن تكونوا يف يوم حساب ليس فيه عمل وإن اهلل
يعطي الدنيا من حيب ويبغض وال يعطي اآلخرة إال من حيب وإن للدنيا أبناء ولآلخرة أبناء
فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من أبناء الدنيا إن شر ما أختوف عليكم اتباع اهلوى
وطول األمل فاتباع اهلوى يصرف بقلوبكم عن احلق وطول األمل يصرف مهمكم إىل الدنيا
وما بعدمها ألحد خري من دنيا وال آخرة.
وصية نبوية مبوعظة تذكر املوت وتؤذن بالرحيل

قال رسول اهلل  :ما من بيت إال وملك املوت يقف على بابه يف كل يوم مخس
مرات فإذا وجد اإلنسان قد نفد أكله وجاء أجله ألقى عليه غم املوت فغشيته كرباته وغمرته
عكراته فمن أهل بيته الناشرة شعرها والضاربة وجهها والباكية لشجوها والصارخة بويلها
فيقول ملك املوت  ويلكم مم الفزع وفيم اجلزع ما أذهبت لواحد منكم رزقا وال
قربت له أجال وال أتيته حىت أمرت وال قبضت روحه حىت استأمرت وإن يل فيكم عودة مث
عودة مث عودة حىت ال أبقى منكم أحدا قال النيب  :فو الذي نفس حممد بيده لو يرون
مكانه ويسمعون كالمه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على نفوسهم حىت إذا محل امليت على
نعشه رفرف روحه فوق النعش وهو ينادي يا أهلي ويا ولدي ال تلعنب بكم الدنيا كما لعبت
يب مجعت املال من حله ومن غري حله مث خلفته لغريي فاملهناة له والتبعة علي فاحذروا مثل ما
حل يب.
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وصية تتضمن عالمة باقرتاب القيامة

قال علي بن أيب طالب كرم اهلل وجهه :سُئل رسول اهلل  عن أشرط الساعة فقال:
إذا رأيت الناس قد ضيعوا احلق وأماتوا الصالة وأكثروا القذف واستحلوا الكذب وأخذوا
الرشوة وشيدوا البنيان وأعظموا أرباب األموال واستعملوا السفهاء واستحلوا الدماء فصار
اجلاهل عندهم ظريفا والعامل ضعيفا والظلم فخرا واملساجد طرقا وتكثر الشرط وحليت
املصاحف وطولت املارات وخربت القلوب من الدين وشربت اخلمور وكثر الطالق وموت
الفجأة وفشا الفجور وقول البهتان وحلفوا بغري اهلل وائتمن اخلائن وخان األمني ولبسوا جلود
الضأن على قلوب الذئاب فعندها قيام الساعة هذا حديث حسن.
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خامتة الباب
تعويذات مذكورة وأدعية مشهورة ،فمن ذلك:
ما يقال عند الكرب ال إله إال اهلل العظيم احلليم ،ال إله إال اهلل رب العرش العظيم ،ال
إله إال اهلل رب السموات واألرض رب العرش الكرمي ،ويقال عند دخول املسجد اللهم افتح
لنا أبواب رمحتك ،ويقال عند اخلروج منه اللهم إنا نسألك من فضلك ،ويقال عند دخول
اخلأل اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث ،وقد روينا أيضا أنه يقال أعوذ باهلل من اخلبيث
املخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم ،ويقال عند اخلروج من اخلأل غفرانك ،ويقال عند
اجلماع اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ،ويقال عند انقضاء الطعام احلمد هلل
محدا طيبا كثريا مباركا غري مكف وال مودع وال مستغين عنه ربنا ،ويقال عند العطاس احلمد
هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما حيب ربنا ويرضى ،ويقال عند النوم إذا أخذ
اإلنسان مضجعه اللهم إين أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك
وأجلأت ظهري إليك رهبة منك ورغبة إليك ال ملجأ وال منجى منك إال إليك آمنت
بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اللهم بامسك أحيا وبامسك أموت سبحانك ريب
لك وضعت جنيب وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر هلا وإن أرسلتها فاحفظها مبا حتفظ به
عبادك الصاحلني ،ويقال عند االستيقاظ من النوم احلمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه
النشور وإذا أردت النوم فانو إن تلقى ربك ولتحب النوم لكون لقاء ربك فيه كما حتب
املوت فإن فيه لقاء ربك فإنه من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ومن كره لقاء اهلل كره اهلل
ﱠﱢ ﱣﱤﱥﱦ ﱧ
ﱡ
لقاءه وﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱠ[الزمر ،]42:فالنوم موت أصغر والذي ينتقل إليه بعد املوت هو الذي
ينتقل إليه يف النوم احلضرة واحدة وهي الربزخ والصورة واحدة واليقظة مثل البعث يوم
القيامة وإمنا جعل اهلل النوم يف الدنيا ألهلها وما نرى فيه من الرؤيا وجعل بعده اليقظة كل
ذلك ضرب مثال للموت وما يشاهد فيه للرؤيا والبعث لليقظة فالقيام من املضاجع كالبعث
من القبور سواء.
ويقال عند الصباح أصبحنا وأصبح امللك هلل واحلمد هلل وحده ال إِلهَ إِلَّا اهلل وحده ال
شَرِيكَ لَهُ ،لَهُ اْلمُلْكُ ولَهُ الْحَمدُ وهُوَ عَلى كُلِّ شَيءٍ َقدِيرٌ اللهم إين أسألك خري هذا اليوم
وخري ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده ،ويقال عند املساء أمسينا وأمسى
امللك هلل واحلمد هلل ال إِلهَ إِلَّا اهلل وحده ال شَرِيكَ لَهُ ،لَهُ اْلمُلْكُ ولَهُ الْحَمدُ و ُهوَ عَلى كُلِّ
شَيءٍ َقدِيرٌ اللهم إين أسألك خري هذه الليلة وخري ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة
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وشر ما بعدها ،ويقال عند القيام من كل جملس سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت
أستغفرك وأتوب إليك ،ويقال عند خامتة اجملالس اللهم أمسعنا خريا وأطلعنا خريا ورزقنا اهلل
العافية وأدامها لنا ومجع اهلل قلوبنا على التقوى ووفقنا ملا حيب ويرضى ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

ﳆﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ
ﳇ
ﲺ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ
ﲻ
ﲸﲹ

ﳕ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﱠ هذا الدعاء مسعته من
ﳖ
ﳏﳑﳒﳓﳔ
ﳐ
رسول اهلل  يف املنام يدعو به بعد فراغ القارئ عليه من كتاب صحيح البخاري وذلك سنة
تسع وتسعني ومخسمائة مبكة بني باب احلزورة وباب أجياد يقرأه الرجل الصاحل حممد بن
خالد الصديف التلمساين وهو الذي كان يقرأ علينا كتاب األحياء أليب حامد الغزايل وسألت
رسول اهلل  يف تلك الرؤيا عن املطلقة بالثالث يف لفظ واحد وهو أن يقول هلا أنت طالق
ثالثا فقال يل  هي ثالث كما قال ال حتل له ﱡﭐ ﳑﳒ ﳓﳔﱠ فكنت أقول له يا رسول
اهلل  فإن قوما من أهل العلم جيعلون ذلك طلقة واحدة فقال  هؤلئك حكموا مبا وصل
إليهم وأصابوا ففهمت من هذا تقرير حكم كل جمتهد وأن كل جمتهد مصيب فكنت أقول له
يا رسول اهلل فما أريد يف هذه املسألة إال ما حنكم به أنت إذا استفتيت وما لو وقع منك ما
كنت تصنع فقال هي ثالث كما قال ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﱠ[البقرة ،]230:فرأيت
شخصا قد قام من آخر الناس ورفع صوته وقال بسوء أدب خياطب رسول اهلل  يقول له يا
هذا هبذا اللفظ ال حنكمك بإمضاء الثالث وال بتصويبك حكم أولئك الذين ردوها إىل
واحدة فامحر وجه رسول اهلل  غضبا على ذلك املتكلم ورفع صوته يصيح هي ثالث كما
قال ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﱠ تستحلون الفروج فما زال  يصيح هبذه الكلمات
حىت أمسع من كان يف الطواف من الناس وذلك املتكلم يذوب ويضمحل حىت ما بقي منه
على األرض شيء فكنت أسأل عنه من هو هذا الذي أغضب رسول اهلل  فيقال يل هو
إبليس لعنه اهلل واستيقظت وكنت أراه  يف تلك السنة يف النوم أيضا فكنت أقول له يا
ﱬﱠ[البقرة،]228:
ﱭ
رسول اهلل إن اهلل يقول يف كتابه العزيز ﱡﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
والقرء عند العرب من األضداد يطلقونه ويريدون به احليض ويطلقونه ويريدون به الطهر
وأنت أعرف مبا أنزل اهلل عليك فما أراد اهلل به هنا احليض أو الطهر فكان  يقول يل يف
اجلواب عن ذلك إذا أقرؤها فأفرغوا عليها املاء وكلوا مما رزقكم اهلل يكين فكنت أقول يا
رسول اهلل فإذن هو احليض فيقول يل إذا فرغ قرؤها فأفرغوا عليها املاء ﱡﭐﱽﱾﱿ
ﲀ ﱠ يكين فكنت أقول له فإذن هو احليض يا رسول اهلل فيقول يل إذا فرغ قرؤها فأفرغوا
عليها املاء ﱡﭐﱽﱾﱿﲀﱠ ثالث مرات واستيقظت.
مث نرجع إىل ما كنا بسبيله من الدعاء اللهم اغفر يل خطاياي وجهلي وإسرايف يف
أمري وما أنت أعلم به مين أنت املقدم وأنت املؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم أصلح
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يل ديين الذي هو عصمة أمري وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي وأصلح يل آخريت اليت إليها
معادي واجعل احلياة زيادة يل من كل خري واجعل املوت راحة يل من كل شر اللهم إين
أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغين ومن العمل ما ترضى اللهم أبت نفسي تقواها وزكها
أنت خري من زكاها أنت وليها وموالها اللهم إين أعوذ بك من فتنة القرب وعذاب النار ومن
فتنة النار وعذاب القرب ومن شر الغين ومن شر فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال
اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل واجلنب والفزع والبخل وأرذل العمر ومن فتنة احمليا
واملمات ال لهم إين أعوذ بك من سوء القضاء ومشاتة األعداء ودرك الشقاء اللهم إين أعوذ بك
من اللهم واحلزن وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إين أعوذ بك من الفقر والقلة اللهم إين
أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك ومن مجيع سخطك اللهم إين أعوذ بك من الشقاق
والنفاق ومن سوء األخالق اللهم إين أعوذ بك من اجلوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من
اخليانة فإهنا بئست البطانة اللهم إين أعوذ بك من املرض واجلنون واجلذام ومن سيئ األسقام
اللهم إين أعوذ بك من شر القرين ما ظهر منه وما بطن اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك
ومبعافاتك من عقوبتك اللهم إين أعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على
نفسك ال إله إال أنت أستغفرك اللهم ربنا وأتوب إليك اللهم كل ما سألتك فيه ومنه فإين
أسألك ذلك كله يل ولوالدي وارمحين وأهلي وقرابيت وجرياين ومن حضرين من املسلمني
ومن عرفين أو مسع بذكري أو مل يعرفين ولوالديهم وأبنائهم وإخواهنم وأزواجهم وعشريهتم
وذوي رمحهم وللمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات األحياء منهم واألموات ومن ظن
يب خريا ومن مل يظن يب خريا إنك واهب اخلريات ودافع املضرات وأنت على كل شيء قدير
اللهم إين قد تصدقت بعرضي ومايل ودمي على عبادك فال أطالبهم بشيء من ذلك ال يف
الدنيا وال يف اآلخرة وأنت الشاهد علي بذلك وصل وسلم على حممد وعلى آل حممد وبارك
على حممد وعلى آل حممد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يف
العاملني إنك محيد جميد وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة واملقام احملمود الذي وعدته
ﱡﭐﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ واجزه عنا وعن أمته خريا فلقد بلغ ونصح وبذل جهده يف ذلك وما
ﱊﱌﱍ
قصر  ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ[البقرة ،]126:ﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱋ
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ربنا وابعث فينا وارث رسولك منا يتلو علينا آياتك ويعلمنا الكتاب واحلكمة ويزكينا
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ربّ ارحم والدي

ﱚﱛ

ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ

ﱜ ﱠ[مرمي ،]4:رب اجعلين رضيا ،ربّ

ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
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ﳗﱠ[نوح ،]28:اللهم خذ بأزمة قلوبنا إليك واجعلنا ممن توكل يف مجيع أموره عليك

وعمنا بالرمحة اليت لديك ويف يديك واجعلنا هادين مهديني غري ضالني وال مضلني.
انتهى اجمللد الثالث من كنوز الفتوحات املكية
حبمد اهلل على أمكن ما يكون من اإلجياز واالختصار
وصلى اهلل على سيدنا حممد خامت النبيني وآله وسلم
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