ترمجة ابن عربي
امسه الكامل :أبو عبد اهلل ،حممد بن علي بن حممد بن العريب ،احلامتي الطائي ولد يف  17من
رمضان ،سنة  560هجرية املوافق  1165/7/28ميالدية ،يف مدينة مرسية .وتويف يف  26ربيع الثاين
سنة  638هجرية ،املوافق  1240/11/16ميالدية ،يف مدينة دمشق.
لقبه:

ابن عريب :هي التسمية الواردة عن املؤلف نفسه وعن أتباعه ومؤرخيه القدامى .ولكن بدأ
يعرف بابن عريب لدى أهل املشرق للتفرقة بينه وبني الفقيه املالكي ،القاضي أيب بكر ،حممد بن عبد اهلل
اإلشبيلي ،املعافري املتويف عام  546هجرية.
مولده ونشأته:

ولد يف يوم اإلثنني السابع عشر من رمضان عام مخسمائة وستني هجرية املوافق  28متوز/يوليو
سنة ألف ومائة ومخس وستني ميالدية يف مدينة "مرسية" باألندلس ،وهي مدينة أنشأها املسلمون يف
عهد بين أمية .وكان أبوه علي بن حممد من أئمة الفقه واحلديث ،ومن أعالم الزهد والتقوى
والتصوف .وكان جده أحد قضاة األندلس وعلمائها ،فنشأ نشأة تقيّة ورعة نقيّة من مجيع الشوائب
الشائبة .وهكذا درج حميي الدين يف جو عامر بنور التقوى ،فيه سباق حر مشرق حنو الشرفات العليا
لإلميان ،وفيه عزمات لرجال أقوياء ينشدون نصرًا وفوزًا يف حماريب اهلدى والطاعة.
وانتقل والده إىل إشبيلية ،وحاكمها إذ ذاك السلطان حممد بن سعد ،وهي عاصمة من عواصم
احلضارة والعلم يف األندلس ،وفيها شبّ حميي الدين ودرج .وما كاد لسانه يبني حىت دفع به والده إىل
أيب بكر بن خلف عميد الفقهاء ،فقرأ عليه القرآن الكرمي بالسبع يف كتاب "الكايف" فما أمت العاشرة من
عمره حىت كان مربزًا يف القراءات ملهمًا يف املعاين واإلشارات .مث أسلمه والده إىل طائفة من رجال
احلديث والفقه ،يذكرهم لنا اإلمام مشس الدين بن مسدي يف روايته عن حميي الدين فيقول واصفًا
متحدثًا عن أساتذته" :كان مجيل اجلملة والتفصيل ،حمصالً لفنون العلم أخص حتصيل ،وله يف األدب
الشأو الذي ال يلحق ،والتقدم الذي ال يسبق ،مسع يف بالده يف شبابه الباكر من ابن زرقون ،واحلافظ
ابن اجلد ،وأيب الوليد احلضرمي ،والشيخ أيب احلسن بن نصر" .مث ال يذكر لنا التاريخ بعد ذلك شيئًا ذا
بال عن شباب حميي الدين ،وال عن شيوخه ،ومقدار ما حصّل من العلوم والفنون ،وإمنا هو حيدثنا أنه
مرض يف شبابه مرضًا شديدًا .ويف أثناء شدة احلمّى رأى يف املنام أنه حموط بعدد ضخم من قوى الشر،
مسلحني يريدون الفتك به .وبغتةً رأى شخصًا مجيالً قويًا مشرق الوجه ،محل على هذه األرواح
الشريرة ففرقها شذر مذر ،ومل يبق منها أي أثر ،فيسأله حميي الدين من أنت؟ فقال له أنا سورة يس.
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وعلى أثر هذا استيقظ فرأى والده جالسًا إىل وسادته يتلو عند رأسه سورة يس .مث مل يلبث أن
برئ من مرضه ،وألقي يف روعه أنه معدّ للحياة الروحية ،وآمن بوجوب سريه فيها إىل هنايتها ففعل.
ويف طليعة هذا الشباب املزهر بفضل ثروة أسرته تزوج بفتاة تعترب مثاالً يف الكمال الروحي
واجلمال الظاهري وحسن اخللق ،فسامهت معه يف تصفية حياته الروحية ،بل كانت أحد دوافعه إىل
اإلمعان فيها.
ويف هذه األثناء كان يتردد على إحدى مدارس األندلس اليت تعلم سرًا مذهب األمبيذوقلية
احملدثة املفعمة بالرموز والتأويالت املوروثة عن الفيثاغورية واألورفيوسية والفطرية اهلندية .وكانت هذه
املدرسة هي الوحيدة اليت تدرس لتالميذها املبادئ اخلفية والتعاليم الرمزية منذ عهد ابن مسرة املتوىف
بقرطبة يف سنة 319هـ931/م والذي مل يعرف املستشرقون مؤلفاته إال عن طريق حميي الدين .وكان
أشهر أساتذة تلك املدرسة يف ذلك القرن ابن العريف املتويف يف سنة 1141م ،فلم يره حميي الدين،
ولكنه تتلمذ على منتجاته وعلى رواية تلميذه املباشر وصديق حميي الدين الويف أيب عبد اهلل الغزال.
ومما ال ريب فيه أن استعداده الفطري ونشأته يف هذه البيئة التقية ،واختالفه إىل تلك املدرسة
الرمزية ،كل ذلك قد تضافر على إبراز هذه الناحية الروحية عنده يف سن مبكرة وعلى صورة ناصعة ال
تتيسر للكثريين ممن تشوب حياهتم األوىل شوائب الغرائز والنزوات .فلم يكد خيتم احللقة الثانية من
عمره حىت كان قد انغمس يف أنوار الكشف واإلهلام ،ومل يشارف العشرين حىت أعلن أنه جعل يسري يف
الطريق الروحاين خبطوات واسعة ثابتة ،وأنه بدأ يطلع على أسرار احلياة الصوفية ،وأن عددًا من اخلفايا
الكونية قد تكشف أمامه ،وأن حياته منذ ذلك العهد املبكر مل تعد سوى سلسلة من البحث املتواصل
عما حيقق الكمال لتلك االستعدادات الفطرية اليت تنري أضواؤها جوانب عقله وقلبه .ومل يزل عاكفًا
على ذلك النشاط الروحاين حىت ظفر بأكرب قدر ممكن من األسرار .ومل تكن آماله يف التغلغل إىل تلك
األسرار وحبوثه عن وسائلها الضرورية تقف عند حد ،ألنه أيقن منذ نعومة أظفاره بأنه مؤمن مببادئ
عقيدة حقيقية أزلية مرت جبميع األزمان الكونية ،وطافت بكل األجناس البشرية متممة ما فيها من
نقص وقصور ،وأهنا مجعت كل الروحانيات يف الوحدة الفطرية اليت تتمثل من حني إىل آخر يف صور
تنسكية رفيعة تبدو على مسرح اإلنسانية ردحًا من الزمن مث ختتفي ،وال يدرك حقيقتها إال القليلون.
وأكثر من ذلك أنه حني كان ال يزال يف قرطبة قد تكشف له من أقطاب العصور البائدة عدد
من حكماء اهلند وفارس واإلغريق كفيثاغورس ،وأمبيذوقليس ،وأفالطون ومن إليهم ،ممن ألقيت على
كواهلهم مسؤولية القطبية الروحية يف عصورهم املتعاقبة قبل ظهور اإلسالم .وهذا هو السبب يف أنه قد
شغف بأن يطلع على مجيع الدرجات التنسكية يف كل األديان واملذاهب عن طريق أرواح رجاهلا
احلقيقني هبيئة مباشرة ،وبصورة مؤسسة على الشرف العلمي الذي حيمل الباحث النزيه على االعتماد
عليه دون أدىن تردد أو ارتياب.
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غري أن هذه السكينة الروحانية اليت بدأت لدى هذا الشاب مبكرة واليت كانت مثارها فيما بعد
تتمثل يف تلك املعرفة اليت أشرنا إليها آنفًا ،مل تدم طويالً على حالة واحدة ،إذ أنه مل يلبث أن تبني أول
األمر باإلهلام ،مث عن طريق الكشف اجللي أنه مل يعد له بدّ -يف تلك البيئة املغربية إذ ذاك -من أحد
أمرين :إما أن جياري التيار العام الذي كان حيدق به إحداق السوار باملعصم ،وهو أن يتقيد يف مجيع
أفكاره وتعقالته وأحاسيسه ومشاعره وحركاته وسكناته حبرفية الدين اليت ال روح فيها وال حياة وال
سر وال رمز وال تأويل وهبذا ختتفي شخصيته احلقيقية وتفشل رسالته الطبيعية ،وهذا شيء ال يستطيعه
بأي حال ،وإما أن يسري على فطرته وحسب تكوين عقله وقلبه فيصطدم يف كل خطوة من خطواته مع
أهل احلل والعقد يف البالد .وقد حدث ذلك فعالً حيث احتدمت بينه وبني بعض األمراء املوحدين
جمادالت عنيفة ،وحيكت حوله دسائس قوية اهتمته بإحداث اضطراب يف سياسة الدولة.
وإذ ذاك رأى يف حالة اليقظة أنه أمام العرش اإلهلي احملمول على أعمدة من هلب متفجر ،ورأى
طائرًا مجيالً بديع الصنع حيلق حول العرش ويصدر إليه األمر بأن يرحتل إىل الشرق وينبئه بأنه سيكون
هو مرشده السماوي ،وبأن رفيقًا من البشر يدعى فالنًا ينتظره يف مدينة فاس ،وأن هذا األخري قد أمر
هو أيضًا هبذه الرحلة إىل الشرق ،ولكنه جيب أال يرحتل قبل أن جييء إليه رفيق من األندلس ،فيفعل ما
أمر به ويرحتل بصحبة هذا الرفيق.
وفيما بني سنيت [620 ،597هـ 1223،1200 /م] يبدأ رحالته الطويلة املتعددة إىل بالد
الشرق فيتجه يف سنة 1201م إىل مكة فيستقبله فيها شيخ إيراين وقور جليل عريق احملتد ممتاز يف العقل
والعلم واخللق والصالح .ويف هذه األسرة التقية يلتقي بفتاة تدعى "نظاما" وهي ابنة ذلك الشيخ ،وقد
حبتها السماء بنصيب موفور من احملاسن اجلسميّة ،وامليزات الروحانية الفائقة ،فاختذ منها حميي الدين
رمزًا ظاهريًا للحكمة اخلالدة ،وأنشأ يف تصوير هذه الرموز قصائد سجلها يف ديوان ألّفه يف ذلك
احلني.
ويف هذه البيئة النقية املختارة له من قبل سطعت مواهبه العقلية والروحية ،وتركزت حياته
الصوفية ،وجعلت تصعد يف معارج القدس شيئًا فشيئًا حىت بلغت شأوًا عظيمًا .ومن ذلك أنه يف
إحدى طوفاته التأملية والبدنية بالكعبة يلتقي من جديد مبرشده السماوي الذي أمره سالفًا باهلجرة من
األندلس واملغرب إىل األصقاع الشرقية ،فيتلقى منه األمر أيضًا بتأليف كتابه اجلامع اخلالد "الفتوحات
املكية" الذي ضمّنه أكثر وأهم آرائه الصوفية والعقلية ومبادئه الروحية ،والذي ال يتطاول إىل قمته يف
عصره أي كتاب آخر فيما نعلم من إنتاج هذا الصنف من املتنسّكني.
ويف سنة 1204م يرحتل إىل املوصل حيث جتتذبه تعاليم الصويف الكبري علي بن عبد اهلل بن
جامع الذي تلقى لبس اخلرقة عن اخلضر مباشرة ،مث ألبس حميي الدين إياها بدوره.
ويف سنة 1206م نلتقي به يف القاهرة مع فريق من الصوفية الذين يطبقون حياة تنسكية قوية
حمافظة .وهنا يظهر له رائد مساوي يأمره بإدخال شيء من الكمال على مذهبه ،ولكنه ال يكاد يفعل
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حىت يتنمر له عدد من الفقهاء حييكون حوله وحول أصحابه شباكًا من الدسائس هتدّد اطمئناهنم بل
حياهتم ،ولوال نفوذ أحد أصدقائه لوقع يف ذلك اخلطر ،ولكنه حلسن حظه يستطيع أن ينجو بنفسه ويفر
إىل مكة يف سنة  1207م فيلتقي فيها بأصدقائه القدماء األوفياء ،ويقيم بينهم يف هدوء وسكينة حنو
ثالثة أعوام ،مث يرحتل إىل قونية بتركيا حيث يتلقاه أمريها السلجوقي باحتفال هبيج.
وهناك يتزوج بوالدة صدر الدين القونوي ،وهو أحد تالميذه املفضلني مث ال يلبث أن يرحتل إىل
أرمينيا ،ومنها إىل شاطئ الفرات.
ويف سنة 1211م نلتقي به يف بغداد حيث يتصل بالصويف املعروف شهاب الدين عمر
السهروردي.
ويف سنة 1214م يعود إىل مكة وال يكاد يستقر فيها حىت جيد أن عددًا من فقهائها املنافقني
الدساسني قد جعلوا يشوّهون مسعته ويرمونه بأن قصائده اليت نشرها يف ديوانه الرمزي منذ ثالثة عشر
عامًا كانت تصور غرامه املادي الواقعي بالفتاة "نظام" ابنة صديقه الشيخ اإليراين اليت أشرنا آنفًا إىل أنه
اختذ منها رمزًا نقيًا للحكمة اخلالدة وعندما تبيّن هذه التهمة الرخيصة وعرف مصادرها احلقيقية محل
عليها وعلى واضعها محلة قوية كشفت زيفها للجميع بصورة جعلت القائمني هبا يعترفون بأخطائهم
ويعتذرون إليه عنها.
وبعد ذلك يرحتل إىل حلب فيقيم هبا ردحًا من الزمن معزّزًا مكرمًا من أمريها ،وأخريًا يلقي
عصا التسيار يف دمشق يف سنة 1223م حيث كان أمريها أحد تالميذه املؤمنني بعلمه ونقائه ويظل هبا
يؤلف ويعلم ،وخيرج التالميذ واملريدين حيوطونه اهلدوء وحتف به السكينة حىت يتوىف هبا يف  28ربيع
الثاين من سنة 638هـ املوافق  16نوفمرب من سنة 1240م.
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مقدمة املؤلف
احلمد هلل الذي جعل اإلنسان خالصة مملكة الكيان وزهرة شجرة احليوان وتلخيص كتاب
األكوان أودع فيه مبحكم تقديره وبديع لطفه وتدبريه أسرار الظلمات والنور والظل واحلرور والعدل
والعدوان والطاعة والعصيان فما يف العامل شيء مرئي بالعيان أو غائب متصور يف األذهان إال وهو
مندرج يف درج ذاته معلوم مندمج يف دفتر وجوده مرسوم حىت اخلراب والبنيان والزيادة والنقصان مجع
فيه جل من قادر حكيم وعز من فاطر عليم قوى بسائط العامل ومركباته وروحانياته وجسمانياته
ومبدعاته لتكون كالشاهد على ما غاب يف عامل الغيب على العيان خلق الشمس ضياء والقمر نورا
والليل ظلمة واهلواء لطافة واجلبال كثافة واملاء رقة فجعل النور حظ املالئكة والضياء حظ احلور
والظلمة حظ الزبانية والرقة حظ الشياطني واللطافة حظ اجلن والكثافة حظ األنعام مث صور مجيع هذه
اآلثار يف اإلنسان فجعل الضياء حظ الوجه والنور حظ العني والظالم حظ الشعر واللطافة حظ الروح
والكثافة حظ العظام والرقة حظ الدماغ فلهذا املعىن قال :ﱡﭐﲦﲧﲨﲩﱠ[املؤمنون ]14 :خلق
اإلنسان من عناصر أربعة :تراب وماء ونار وهواء.
وجعله على أربع طبايع حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة .واحلرارة من النار والربودة من اهلواء
واليبوسة من التراب والرطوبة من املاء فلما مجع يف خلق اإلنسان من هذه املتضادات بالغ يف الثناء على
نفسه فقال :ﱡﭐﲦﲧﲨﲩﱠ[املؤمنون.]14 :
العامل عاملان كبري وصغري فالعامل الكبري من الفرش إىل العرش والعامل الصغري هو كل إنسان
بانفراده وكل واحد من العاملني يف مقابلة اآلخر فجميع ما يف العامل الكبري مثله موجود يف العامل الصغري
وبيان ذلك أن يف العامل الكبري ثالثة عشر جوهرا هي أركانه وهي العرش والكرسي والسموات السبع
واألرضني السبع والنار واهلواء واملاء ففي العامل الصغري وهو اإلنسان ثالثة عشر جوهرا هي أركانه وهي
العظم واملخ والعصب والعروق واللحم واجللد واألغشية والشعر والظفر والصفراء والدم والبلغم
والسوداء وكما أن يف العامل الكبري اثىن عشر برجا فكذلك يف العامل الصغري وهو اإلنسان اثىن عشر
خرقا مماثلة للربوج وهي العينان واألذنان واملنخران والسبيالن والثديان والسرّة والفرج.
وكما أن يف العامل الكبري سبع كواكب سيارة هبا تتعلق أسباب الكائنات فكذلك يف اإلنسان
سبع قوى هبا جتري أسباب الكائنات فيه وهي القوة الباصرة والقوة السامعة والقوة الذايقة والقوة
الشامة والقوة الالمسة والقوة الناطقة والقوة العاقلة وكما أن رياسة الكواكب بالشمس والقمر
وأحدمها يستمد قوته من اآلخر فكذلك رياسة القوى العقل والنطق وأحدمها وهو النطق مستمد من
اآلخر وهو العقل وكما أن القمر مثانية وعشرين منزال يدور فيها يف كل شهر فكذلك يف الفم مثانية
وعشرين خمرجا للحروف وكما أن للقمر يظهر تأثريه جبريانه يف منازله الثمانية وعشرون كذلك القوة
الناطقة يظهر تأثريها يف خمارج احلروف الثمانية وعشرون وكما أن القمر يظهر يف مخسة عشر ليلة
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وخيفى يف الباقي كذلك يدغم من احلروف ثالثة عشر حرفا وهي النون والتاء والدال والذال والراء
والزاي والسني والشني والصاد والضاد والطاء والظاء.
وكما أن يف العامل الكبري أرضا وجباال ومعادن وحبارا وأهنارا وجداول وسواقي فكذلك يف
اإلنسان الذي هو العامل الصغري مثله فجسده كاألرض وعظامه كاجلبال وخمه كاملعادن وجوفه كالبحر
وأمعاؤه كاألهنار وعروقه كاجلداول وحلمه كالطني وشعره كالنبات ومنبت الشعر كالتربة الطيبة وأنسه
كالعمران وضجره كاملفاوز والقفار وتنفسه كالرياح وكالمه كالرعد وأصواته كالصواعق وبكاؤه
كاملطر وسروره كضوء النهار وحزنه كظلمة الليل ونومه كاملوت ويقظته كاحلياة ووالدته كبدء سفره
وأيام صباه كالربيع وشبابه كالصيف وكهولته كاخلريف وشيخوخته كالشتاء وموته كانقضاء مدة
سفره والسنون من عمره كالبلدان والشهور كاملنازل واألسابيع كالفراسخ وأيامه كاألميال وأنفاسه
كاخلطا فكلما تنفس نفسًا كأنه خيطو خطوة إىل أجله فلما مجع اهلل تعاىل يف اإلنسان مجيع ما يف
الكائنات بالغ على نفسه فقال :رب األرض والسموات فتبارك اهلل أحسن اخلالقني وليس هلل مبستنكر
أن جيمع العامل يف واحد.
فاإلنسان واحد من جهة شخصيته اثنان من جهة روحه واجلسم ثالثة من جهة اجلسد والروح
والنفس أربعة من جهة الطبايع اليت هي احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة مخسة من جهة احلواس
سبعة من جهة التركيب عشرة من جهة املنافس املقدرة ملنافع األبدان اثىن عشر من جهة الروح أربعة
عشر من جهة األعصاب مثانية وعشرون من جهة األطراف مائتان وأربعة وستون من جهة العظام
ثلثمائة وستون من جهة العروق كل من جهة باطن النظر .بعض من جهة ظاهر العيان قلم من جهة
ترمجة النطق لوح حمفوظ من جهة جمموع احلكم ملك من جهة املعرفة وشيطان من جهة املكر أسد من
جهة اجلزء هبيمة من جهة اجلهل مماثل للنبات واحليوان كالكرمة يف الكرم وكاحلنظلة يف البخل
وكالنخلة يف الرفعة وكالنمر يف الشدة والقوة وكالذئب يف العيب واجلارح يف احلرص وكالنملة يف
اجلمع وكالثعلب يف املراوغة وكالفارة يف السرقة فكل بينه نسبة ما وبني اإلنسان مندرج يف روحه
الروحانية أربعة آالف حكمة معنوية ويف حمسوس جسده أربعة آالف حكمة كذلك له يف كل يوم اثنا
عشر ألف نفس ويف كل ليلة اثنا عشر ألف نفس فيوم القيامة ينظر كل نفس أخرجه يف غفلة عن ذكر
اهلل ينقطع قلبه عليه حسرات حكمة اعترفت بالعجز عن إدراك حقيقة كنهها فكر فطر األذهان.
أمحده على جزيل اإلحسان وأشكره على مزيد الفضل واالمتنان وأسأله يل ولكم التوبة واملغفرة
وأن جيعلنا من عتقائه من النار يف شهر رمضان وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له حي ال
يقيمه الطبايع .عليم ال بفكره جنان قادر ال مبعونة أعوان مريد ملا يكون وما قد كان مسيع ال بآذان
بصري ال حبدقة وأجفان متكلم ال بشفة وال لسان عظيم ال بشدة أركان أول ليس له مبدأ آخر جل عن
منتهى ظاهر بالدليل باطن باحلجاب أول مل يسبقه شيء آخر بعد كل شيء ظاهر يثبته العقل باطن ال
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يدركه احلس ظهر بالدليل للمؤمن فوجده وبطن عن الكافر فجحده كل خملوق حمصور حبصر (نسخة:
ما سوى يف فطر).
واخلالق باين متباين يعرف بعدم مألوف التعريف أين األزل من الزائل إمنا يقع اإلشكال فيمن له
إشكال وإمنا تضرب األمثال ملن له أمثال فأما من مل يزل وال يزال فما للحس معه جمال كيف يقال
كيف والكيف يف حقه حمال كيف ختيله األوهام وهي صنعه كيف جتده العقول وهي فعله كيف حتويه
األماكن وهي وضعه انقطع سري الفكر وقف سلوك الذهن ما عرفه من كيفه وال وحده من مثله وال
عبده من شبهه سبق الزمان فال يقال كان إذ هو موجد الزمان متجد يف وحدانيته عن زحام مع أبرز
عرايس املخلوقات من خدركن ثبت احلكم فال يعارض بلم تعاىل عن بعضية من وتقدس عن ظرفية يف
وتنزه عن شبه كان وتعظم عن نقص لو أن وعنّ عن عيب اآلن ومسا كماله عن تدارك لكن فهو القيوم
احلي الذي ليس كمثله شيء وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وأمينه ودليله الداعي من
دار الكدر واحلدثان إىل دار الروح والرحيان فهو يعلمه اجلمال وكل الكمال وواسطة العقد وزينة الدهر
يزيد على األنبياء زيادة الشمس على البدر والبحر على القطر فهو صدرهم وبدرهم وعليه يدور أمرهم
قطب فلكهم عن كنيتهم واسطة قالدهتم نقش فصهم بيت قصيدهتم خامتهم مشس ضحاها هالل ليلتها
درّ معاصريها زبرجدها شرعة مقدم اخللق سريته سر القلم فهو حامي اإلميان وماحي الكفر قيل ملوسى
على ُقلّة جبل الطور ﱡﭐﲽﲾﱠﭐ[طه.]12 :
قيل حملمد  aعلى رفرف النور السالم عليك أيها النيب الكرمي ركب سليمان  جواد
الريح فعال به وانتهى .وحممد  aطار به الرباق إىل سدرة املنتهى .عيسى كان يدع امليت فيقوم.
وحممد كلمه الذراع املسموم .حنّ اجلذع اليابس إليه .وسلَم احلجر اجلامد عليه .قرن احلق طاعته
بطاعته فقال من يطع الرسول فقد أطاع اهلل وقرن حمبته مبحبته فقال :إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين
حيببكم اهلل وقرن مبايعته مببايعته فقال :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ [الفتح ]10 :وقرن امسه بامسه
فال يذكر إال ويذكر معه فهو سيد ولد آدم ونقطة دائرة العامل وتاج بين هاشم تارة يقسم اهلل تعاىل
حبياته :ﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ ﭐ[احلجر ،]72 :أي وحياتك يا حممد .وتارة يقسم بطرة غرة جبينه
ﱡﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ [الضحى .]2-1 :وتارة يقسم بتراب قدمه ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ
[البلد .]2-1 :من أحب شيئا أكثر ذكره وبالغ يف مدحه وشكره ذكر عينيه فقال :ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ
[احلجر .]88 :ذكر بصره فقال :ﱡﭐﲐﲑ ﲒﱠ [النجم .]17 :ذكر أُذنه فقال :ﱡﭐﲲ ﲳ ﲴﲵﱠ [التوبة:
 .]61ذكر وجهه فقال قد نرى تقلب وجهك يف السماء .ذكر لسانه فقال :فإمنا يسرناه بلسانك
لتعجل به .ذكر نطقه فقال :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ [النجم .]3 :ذكر صدره فقال :ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ
[الشرح .]1 :ذكر قلبه فقال :ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ [الشعراء .]194-193 :ذكر فؤاده فقال :ﱡﭐ ﱲ
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱠ [النجم .]11 :ذكر ظهره فقال :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱠ [الشرح .]3 :وذكر يده وعنقه فقال
ﱡﭐﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱠ [اإلسراء .]29 :ذكر ثيابه فقال :ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﱠ [املدثر:
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 .]4ذكر خيله فقال :ﱡﭐﲡ ﲢ ﱠ [العاديات .]1 :ذكر نسائه فقال:
ﱖﱠ [األحزاب .]32 :ذكر أهل بيته فقال :ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ
[األحزاب ،]33 :إنه محيد جميد ،وذكر أصحابه فقال :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱠ [التوبة:
.]100
ويقول له إذا اشتقت إلينا تارة ارفع رأسك ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ [اإلسراء .]1 :وتارة
يقول اخفض رأسك واسجد واقترب اسجد بوجهك واقترب بقلبك .امسك مشتق من امسنا وخلقك
من خلقنا ومع هذا إنك لكرمي ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ [القلم .]4 :طرازكم قميص األعمال الصالة على
الرسول واآلل.
نزل جربيل من فلوات السموات على سيد السادات وقبلة الكائنات يا حممد :بشّر أمتك ما من
عبد يصلي عليك مرة إال صلى اهلل عليه عشرا .ويف صحيح مسلم من صلى علي مرة صلى اهلل عليه
عشرا .قال سفيان الثوري من وجد يف عمله التقصري فليكثر من الصالة على البشري النذير.
فإذا قامت القيامة فموسى صاحبه وعيسى حاجبه واخلليل مقدم عسكره وآدم ينادي بلسان
حاله :يا ولدي صوريت يا ولدي معناي صلى اهلل عليه وآله األصفياء وصحابته األتقياء وأزواجه أمهات
املؤمنني وذريته الطيبني الطاهرين صالة دائمة بدوام أعمال العاملني تفوق صالة كل املصلني عليه من
املالئكة واألنس واجلان تسليما وكرم تكرميا وزاده شرفا وتعظيما.
ﱡﭐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
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كتاب شرح أمساء اهلل احلسىن
وصلى اهلل على سيدنا حممّد وآله وصحبه وسلّم
مقدمة املؤلف

احلمد هلل الذي نوّر مساء الوجود مبصابيح أمسائه احلسىن ،وفتح أبواب خزائن اجلود مبفاتيح
صفاته األسىن ،وخشع هليبة جالله األرواح الطاهرة يف السموات العلى ،وهامَ يف بيداء جالله عقول
املهيّمة يف املأل األعلى ،وكشف عن بصائر أهل العرفان أكِنّةَ حجب الريب والعمى ،حىت عرفوه
بتعريفه ،وشاهدوه يف مالبس مراتب الصّور واملعىن ،واحتجب حبجاب عزّه عن درك أبصار احملجوبني
فعموا عن مشاهدة جتليات مجاله األجلى ،وحرِموا لذّة مساع خطابه األشهى.
والصالة على من أرسله بالبشارة العظمى ،وجعله رمحة للمأل األقصى واألدىن ،فأورد عطاش
فيايف الغفلة املورد األجلى ،وسقاهم بكأسات نصائحه شراب حمبته األصفى ،صلى اهلل عليه وآله
سادات اآلخرة والدنيا ،وأصحابه املؤمنني جنوم الطريق ألهل اهلدى.
أما بعد ،فلما كانت األمساء اإلهلية مواد الكائنات وأصول املمكنات ،اليت ال ميكن ظهور عني
من أعيان الكون إال هبا ،وال يثبت قواعد أركان عامل اإلمكان إال عليها ،ولوال سلطان أحكامها
وتصاريف آثارها ما ظهر لوجود الكون اسم ،وال لكون الوجود رسم.
وقد طال شوقي إىل كشف بعض ما أمكن من أسرارها ،وبث ما تيسّر من حقائقها ،لطول
استئناس بتالوهتا كل صباح ورواح ،وسروري بذوق كأسات شراب األنس عند قراءهتا ،اليت تتضمن
كل فوز وجناح ،فاستخرت الذّي ﱡﭐﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﱠ[القصص.]68 :
فلما أهلمت وأيدت ،قيدت ما سنح يل من حقائقها كما اقتضى حكم الوقت ،بلسان أهل
الذوق واإلشارة من أرباب اهلمم العالية والنفوس الفاضلة ،ال ما وقف عنه أصحاب النظر النازلة ،فإن
استجالء غوامض أسرار أمساء ربّ األرباب تبصرة ألويل النّهى ،وغذاء ألرواح أويل األلباب،
واستكشاف حقائق صفات َعلّام الغيوب شفاء ملا يف صدور أرباب القلوب ،وال جيول يف جوّ فضاء
ساحات الغيب إلّا من خلص من قيود مدارك الفكر واحلسّ ،وال تزول ظلمة الشّرك والرّيب إال بشهود
تصاريف جتليات األمساء والصفات يف فسيح حظائر القدس.
وهذا النوع من العلوم ال حيصل من ترتيب املقدمات ،وإيراد الشبهات ،بل مبخالفة اهلوى،
وقمع حمبة الدّنيا ،والتحقق حبقائق التقوى ﱡﭐﳆﳇﳈﳉﳊﱠ[البقرة.]282 :
وصحّ عن رسول اهلل  aأنه قال" :إن اهلل تعاىل احتجب عن العقول كما احتجب عن
األبصار ،وإن املأل األعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم".
فاشترك نوع اإلنسان مع املأل األعلى يف الطّلب ،واختلفا يف الكيفية ،فإهنم يطلبونه باألنوار
العقلية لكوهنم عقوالً جمرّدةً ،وهو جلت عظمته حمتجب عن العقول ،فأنّى هلم سبيل الوصول إىل أسرار
الذّات وحقائق الصّفات.
ومن هذا النوع من يطلبه به لكون احلق مسعه وبصره ،ومنهم من يطلبه بنظره العقليّ.
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وطالب الدليل على صحة وجدان أهل الطريقة كطالب الدّليل على حالوة العسل ولذّة اجلماع
مع العنت ،وهذا شيء ال يقوم عليه الدليل إال الذوق ،وفيما جرى بني اخلضر وموسى عليهما السالم
تبصرة ألويل األبصار.
فالوصول إىل معرفة الذات املتعالية ال ميكن للعقل من حيث النظر ،فإن العلم باهلل من حيث
النظر ال يزيد الناظر إال احلرية ،وإمنا يعلم بإعالم احلق على الوجه الذّي يليق جبالله ملن اختصه من
عباده.
فمن قال :إن احلق  -جلّت عظمته  -يعرف بالدّليل فإنه يضرب يف حديد بارد ،ومن هذا قال
من قال" :العلم حجاب" .يريد به العلم النظريّ.
فأهل اهلل علموا احلق بإعالمه تعاىل ،لكون احلقّ علّمهم كما كان مسعهم وبصرهم.
ومثل هؤالء لو تصور منهم نظر فكري لكان احلق عني فكرهم ،لكن ال يتصور ،فمن يكون
مشهده هذا أنّى يكون له فكر ،بل هو مع الفهم عن ضروب إهلام احلق من غري تفكر ،الستهالك
صفاته يف صفات احلق ،ومن كان فهمه عن تفكر فما هو من أهل الذّوق ،جعلنا اهلل ممن ذاق لذة
الوصال ،وفاز بالتعرض لنفحات لطفه يف الغدو واآلصال.
مقدمة يف األمساء اإلهلية
قال اهلل تعاىل :ﱡﭐﱣﱤﱥﱦﱧﱠ [األعراف.]180 :

اعلم أن األصل يف الذات املقدسة  -تباركت وتعالت  -التعري والتنزّه عن الصفات ،وإطالقه
عن التقييد بالصفات ،وغناه عن العامل ،ألن كل اسم وصفة يقتضي كونًا من األكوان ،وال ظهور هلا
إال هبا ،فلو كان يف الوجود ما تطلب األمساء ظهورها لزم منه قِدم العامل ،وقد صح يف اخلرب الوارد:
"كان اهلل ومل يكن معه شيء" ،فال ظهور ألحكام األمساء إال يف القوابل ،وليس ذلك إال بإخراجها
األعيان عن حضرة الثبوت ،وحصوهلا يف عرصة الوجود ،فلما اكتسى األعيان الثابتة حلّةُ الوجود
حصل مراتب أنواعها يف نفس األمر ،فعند حصوهلا يف حمل سلطنة اسم الظاهر احلاكم على والية
املظاهر ظهرت آثار األمساء احلسىن ،وبرزت نتائج الصفات العليا.
واألمساء غري متناهية ،ألهنا حضرات تتضمن ملك اهلل الذي هو أعيان املمكنات ،واألعيان ال
توصف بالتناهي ،ألهنا عني ثبوت احلق ،وال هناية لشؤونه دنيا وآخرة ،نعم ما وجد منها فهو متناه.
ويدلك على هذه اجلمعية اإلهلية قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱠ [فاطر ،]15 :مسى
نفسه بكل ما يفتقر إليه ،وهذه حقيقة سارية يف مجيع أفراد مراتب األكوان أن يدخل يف أجزاء أفرادها
علوًا وسفالً ،فإذا علمت هذا فاعلم أن األمساء اإلهلية على أقسام:
منها :األمساء اإلهلية املضمرات مثل "هو" و"حنن" و"أنا".
ومنها :الكنايات ،مثل "الفالق" و"اجلاعل".
ومنها :أمساء النيابة مثل :ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ[النحل ،]81 :وهو الواقي  -عز
شأنه  -والسربال ناب منه منابةً يف الوقاية.
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ومنها :ما مل يطلق عليها أدبًا وإن نطق القرآن هبا ،مثل :ﱡﭐﳄ ﳅﱠ[التوبة ،]79 :ﱡﭐﱌﱍﱠ[آل
عمران ،]54 :وﭐﱡﭐﲼﲽﱠ[البقرة ،]15 :وﭐﱡﭐﲇﲈﲉﱠ[الطارق ،]16 :فالتحجري رفع التحجري يف

إطالق االسم عليه سبحانه بالنسبة إليه ال بالنسبة إلينا ،فال يسمّى إال مبا سَمّى نفسه وما منع منه ذلك
منع أدبًا.
وكذلك األفعال ،فإن من األفعال ما تعلق الذّم بفاعله كالشرك والظلم والفساد ،ومنها ما تعلق
احلمد واملدح بفاعله كاإلحسان والصرب والشكر ،وأخرب عن نفسه تعاىل بأنه حيبّ املتصفني مبا يتعلق به
احلمد ،ويبغض املوصوفني مبا يتعلق به الذم ،فليس ألحد أن يتصرف يف إطالقه األمساء عليه أو نسبة
األفعال إليه سبحانه إال مبا أطلق له التصرف فيه ،ومعرفة التصاريف ثبتت بإعالمه شرعًا ال عقالً،
واحلق تعاىل ما نسب إىل نفسه من األمساء احلسىن دون غريها من األمساء ،وإن كان الكل أمساؤه يف
احلقيقة إال أنه عراها عن النعت إال باحلسىن.
وأكمل اخللق وأعلمهم حبقائق أمساء اهلل وصفاته الرسل ،ألهنم ما علموا إال بإعالم احلق هلم،
وصحّ عن املخرب الصادق صلوات اهلل عليه" :إن هلل تعاىل تسعة وتسعني امسا مائة إال واحدة ،مَن
أحصاها دخل اجلنة" وقوله" :مائة إال واحدة" هو على وجه التأكيد كقوله تعاىل :ﱡﭐ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ
ﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﱠ[البقرة.]196 :
فتقييده على التأكيد عند أكثر العلماء ،وهو أبعد من التصحيف يف الكتابة ألن التسعة والتسعني
يشبه يف الكتابة السبعة والسبعني والتسعة والسبعني والسبعة والتسعني ،فأزال االلتباس بالقيد.
وأما قوله " :من أحصاها" ،اإلحصاء عند علماء الظاهر مبعىن العلم ،وهو معرفة ألفاظها
ومعانيها ،والعثور على حقائق نتائجها وآثارها .وعند أهل اهلل االتصاف هبا ،والظهور حبقائقها ،والعبور
على مدارج نتائجها ،حبيث يصدق عليهم إطالق أعياهنا ،كما أنه تعاىل وصف نفسه بأنه :ﱡﭐﱓ
ﱔ ﱕ ﱠ ﭐ[آل عمران ،]150 :و ﭐﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﱠ[األعراف ،]87 :وخري احلافظني بقوله تعاىل:
ﱡﭐﱋﱌﱍﱎﱠ[األنبياء ،]82 :ﱡﭐﱕﱖﱗﱘﱠ[املائدة ،]114 :وﭐﱡﭐﲼﲽﲾﱠﭐ[الصافات:
 ،]125وأخرب عن نبيه أنه :ﱡﭐﲧﲨﲩﲪﱠ[التوبة.]128 :
ففي أمثال هذه التنبيهات جمال متسع ألهل العناية من أرباب القلوب وأصحاب الكشف
والشهود ،يتصفون حبقائقها ،وينصبغون بصبغ آثارها يف سلوكهم على مناهج السنن املشروعة،
وسريهم على مدارج طريقة أهل الوالية ،والتخلّق باألخالق اإلهلية ،ويصري ذلك قربة هلم إليه ،ووسيلة
لديه.
نسأل اهلل الكرمي املنّان أن جيعلنا من أهله ،فإنه ما واَىل مَن واَىل إال من أهليّة إهلية.
شرح األمساء احلسىن
هو

اعلم أن اهلوية سرّ اإلهلية ،وهو عبارة عن موجود أزيل متفرد بصفة اجلالل والكمال ،وهذا أول
كلمة دعا اهلل إليها عباده بقوله :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱠ [اإلخالص ،]1 :فتم هبا الكالم ،مث قال :ﱡﭐ ﱃ ﱠ وهو
االسم اجلامع اخلاص الدال على الذات األحدية جبميع أجزائه احلرفية وحقائقه الوضعية ،وسر اهلوية فيه،
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إال أنه ال يظهر إال بعد جترده عن قيود أحكام احلروف املركبة ،لكمال تفرده عن األغيار ،وقوة تنزهه
عن حقائق اآلثار.
مث إنه وإن كان مركبًا من بعض الوجوه من اهلاء والواو ،ولكن األصل الثابت هو اهلاء ،فإن
الواو ساقطة يف آخر كلمة إليه ويف التثنية واجلمع كقولك" :مها" و"هم" ،فبقي اهلاء يدل على األحدية
املطلقة عند استهالك الصفات ،وإسقاط النسب واإلضافات.
واعلم أنه للهاء يف اهلوية مرتبة األولية ،ويف اإلهلية مرتبة اآلخرية ،فلها البداية يف اهلوية والنهاية
يف اإلهلية ،مشرية إىل أسرار عظيمة ،ومعان جليلة:
منها :ما يهبّ من معانيها نسمات الرجاء على قلوب أهل الكشف ،وهو أن حركة املوجود
دورية ،فعني النهاية عني البداية ،فكما كان السبق للرمحة كذلك املآل إليها.
ومنها :جاللة اهلوية ورفعتها على مجيع األمساء ،وهي أن أصل اهلاء الذي هو ضمري اهلوية الذاتية
إمنا هو الرفع ،إشارة إىل أن كمال الرفعة املطلقة هلا ذاتية ،وإمنا يرد عليها وارد النصب واجلر من حيث
قابليتها للحركات اإلعرابية ،إشارة إىل مجعية قابليتها مجيع النعوت واألحكام والصفات والنسب
واإلضافات واللوازم واللواحق والعارضات ،والقوة الرفيعة اليت هي أصلها استلزمت الواو أخت الضمة،
وهلا ضمري اجلمع يف العلوم العربية ،كذلك هلا اإلحاطة والشمول خبصوصيات احلروف يف مراتب
املخارج ،والواو باطن اهلاء وحركتها عكس حركة اهلاء ،وكالمها دورية ،فإن حركة اهلاء وخمرجها من
باطن الصدر بقرب القلب عند أهل الكشف ميتد هبا الّنفَس ،فيمر على خمارج احلروف كلها حىت ينتهي
إىل ظاهر الشفتني ،مث يعود عودًا سريعًا كالربق إىل ما منه بدأ ،منصبغًا بأحكام احلروف كلها يف
دورهتا اجلمعية اإلحاطية ،وحركة الواو عكس حركة اهلاء ،إذ يبتدئ مما بني الشفتني ،مث يهتدي إىل
الصدر ،فيمر على خمارج احلروف كما مرّ ،مث يعود إىل ما منه بدأ ،وحركة اهلاء من عامل الغيب إىل
الشهادة ،لِما يقتضي ذاهتا من مرتبة املبتدائية ،وحركة الواو من عامل الشهادة إىل الغيب ،فلهما اإلحاطة
والشمول على حقائق أعيان احلروف يف الدروج والعروج يف مراتب املبتدائية واملعادية ،ومها منطبقان
حقيقةً ومعىنً ،ينطبق أحدمها على اآلخر انطباق أول الدائرة على اآلخر ،وهلما مجعية حقائق احلروف
املقدسة الروحانية كلها اليت هي مواد األمساء اإلهلية إذا تركب بعضها على بعض على اختالف
أوضاعها.
ومن نتائج تركيبها وآثار مجعيتها ألصحاب العلوم الروحانية تصرفات يف العوامل اجلسمانية
والروحانية وامللكوت السفلية والعلوية.
وكما أن ظاهر النفس اإلنساين مادة احلروف امللفوظة كلها ،كذلك ظاهر النفس الرمحاين مادة
حروف الوجود ،وهو قيوم الكل ،ال إله إال هو ،سبحانه أن يكون معه غريه ،وهو العزيز احلكيم.
ونقل عن اجلنيد  -قدست أسراره  -أنه عطس رجل حبضرته فقال :احلمد هلل ،قال اجلنيد :قل
كما قال احلق :ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ[الفاحتة ،]2 :فقال الرجل :مَن العامل حىت يذكر مع اهلل؟
قال" :اآلن" ،فقال :وإن املُـحْدَثْ إذا ُقرِنَ بالقدمي مل يبق له أثر.
فاألول :مقام الفاين يف اهلل ،الغائب عن رؤية حجابيات الكثرة ،اهلائم يف بيداء الغرية.
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والثاين :مقام احملقق الكامل الباقي ببقاء احلق بعد تعديه أطوار املراتب السبعة يف الفناء وحتققه
حبقيقة ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ [القصص ،]88 :أزالً وأبدًا ،ألنه مل يكن شيئًا مذكورًا ،وما كان له يف
نفس األمر وجود حىت يقال إنه فىن ،بل وجود الفناء متَوَهَّمٌ مَتخَيَّ ْل ،فزال اخليال لكشفه عن حقيقة
احلال ،ومعاينته أن الفاين فان يف كل حالٍ ،والباقي باقٍ ال يقال ،فحينئذ يقول بلسان احلق :ﱡﭐ ﱆ ﱇ
ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ[الفاحتة ،]2 :وهو املعرب عن سري احلقيقة اجلمعية الكمالية على مراتب الوجود ،واهلل
اهلادي.
اهلل

الذي له القدرة واالختراع واخللق واألمر ،اجلامع للذات والصفات واألفعال.
اعلم أن شأن هذا االسم عظيم ،وأمره جليل ،ليس لعيون األفهام والعقول إىل مشاهدة أسراره
سبيل ،وليس للقوة البشرية أن يسلك طريق البحث والتفتيش يف حقائق األسرار اإلهلية ،واالطالع على
خفايا مملكة الفردانية ،وليس ألهل القرب من الذات إال الدهشة واحلرية ،يترددون بني اليأس والطمع،
إن نظروا إىل هيبة جالله يئسوا ،وإن نظروا إىل أنس مجاله طمعوا ،فلوال أنس اجلمال لتقطعت أوصال
العارفني دهشة ،ولوال طمع الوصال لذابت قلوب احملبني حسرةً.
وإين مشريٌ مبا َمنّ اهلل سبحانه على عبده  -فإنه املفضل املنّان مينّ على من يشاء مبا يشاء  -إىل
بعض ما ميكن بثه من أسرار هذا االسم جباللته تباركت وتعالت.
منها :حقائقها احلرفية املشريات إىل األسرار الكشفية:
اعلم أن هذا االسم عند أهل التحقيق مركبّ من مخسة أحرف رقمًا وهي ستة لفظًا ،إشارة إىل
إحاطة الذّات املتعالية العوامل اخلمسة احملسوسة واجلهات الستة املختلفة وسد طرق األبنيات ،وأوهلا
األلف ،وفيه إشارات:
اإلشارة األوىل منها :اختفاؤها يف اهلمزة لفظًا كخفاء اهلمزة يف األلف رقمًا ،إشارة إىل خفاء
مظاهر األكوان يف الغيب اجملهول أوّال ،كاختفاء أسرار الذات اإلهلية وحقائق الصفات األزلية يف رقوم
املظاهر أخريًا.
اإلشارة الثانية:
ومنها :أن األلف هو عني النفس املمتد من باطن الصدر ،املتعني يف مجيع درجات املخارج
احلرفية ،الظاهر بصور احلروف كلها ،إذ به كانت قيامها من حيث قيوميته يف عامل احلروف ،فهو
هيوىل حلقائق الصور احلرفية ،وظواهر احلروف صورٌ تفصيلية له ،وهي يف أحدية النفس عينه ،غري أن
كُالً منها ميتاز عن غريها يف درجتها من درجات املخارج ،كذلك امتداد النفس الرمحاين وإحاطته
مبراتب الكائنات ونفوس أفراد املمكنات من العلويات الروحانيات والسفليات اجلسمانيات ،فإن الكل
صور كلمات اهلل اليت ال نفاد هلا ،وتنوعات جتلياته ،واملتغري يف حروف أعيان مراتب الوجود ،والظاهر
يف مظاهر األكوان حبسب قابلياهتا وخصوصياهتا ،والكل يف قبضته ،ووجودهم فيه ،وقيامهم به،
وصدورهم منه ،ورجوعهم إليه" :وأن املأل األعلى يطلبونه كما يطلبه املأل األسفل"" ،وهو معهم أينما
كانوا"" ،وأقرب إليهم من حبل الوريد".
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اإلشارة الثالثة:
ومنها :مراتب النفس يف إظهار احلروف:
اعلم أن للنفس اإلنساين ثالث مراتب:
إحداها :قبل امتداده ،وهي مرتبة إمجالية وعينية قبل التعني ،ووجود ظواهر احلروف مندجمة
مستهلكة فيها استهالكا ال يتميز أعياهنا وال ميكن شهودها وعياهنا بل وجود األلفية املنشئة للحروف
مستهلك يف هذا العامل كاستهالك صورته يف وجود النقطة يف عامل الرقم ،وكون احلروف عينه ككونه
عني النقطة ،إشارة إىل هوية الغيب ،وتباين املطلق ،وانتفاء الكثرة الوجودية النسبية حيث "كان اهلل ومل
يكن معه شيء" ،واستهالك الكثرة األمسائية والصفاتية يف اهلوية املقدسة عن التعني والالتعني.
الثانية :امتداد النفس وتوجهه باإلجياد إىل أعيان احلروف حال تعيناهتا يف خمارجها ،ورجوعها
إىل الباطن عند انتهاء حتقق وجود األلفية ،وهو النفس املمتد من حيث امتداده ،إشارة إىل امتداد النفس
الرمحاين وتوجهه إىل حروف األعيان حال تعيناهتا يف مراتبها ،وتنزالهتا يف مدارجها ،ورجوعها إىل
باطن عامل الغيب يف معادها ومراجعها.
مث هذا االمتداد َّالنفَسِيّ:
إما أن يكون عارجًا فيسمى بالفَتحة ،إشارة إىل فتح أبواب الفتوحات اإلهلية وجذبات العناية
الربانية.
وإما هابطًا إشارة إىل التنزالت الوجودية ،وورود التجليات الربانية إىل مراتب التعينات
اإلمكانية واحلقائق اجلسمانية.
الثالثة :تعني مراتب النفس يف درجات املخارج ،وظهوره بصور احلروف ،وتشكله بأشكاهلا،
وتعداده يف عقود مراتب األعداد بتكرار حقائقه يف االمتداد ،وسريانه يف مراتبها ،واتصافه هبا،
وصريورته عينها ،مع تنزهه وغنائه عنها ،إشارة إىل الفيض الوجودي والتحلي الوجودي ،طالعًا من
مطالع الغيب الالهويت ،ساريًا يف حقائق التعينات الناسوتية ،ظاهرًا حبقائق أحكامها ونتائج آثارها،
وهو مع ذلك كله على إطالقه احلقيقي ،وغناه األزيل ،وتنزهه األبدي ،كاللون املطلق فإنه يسمى يف
األبيض بياضًا ويف األسود سوادًا ،إىل غري ذلك على التعيني والتقييد ،وهو مع ذلك على إطالقه يف
العني ال يف التعني.
اإلشارة الرابعة:
ومنها :حركات سورة ألفية يف عامل الرقم ،وهلا ثالث اعتبارات:
إحداها :احلركة املستقيمة ،وصورة املرقومة األلفية يف هذه املرتبة ـ سواء كانت نازلة من فوق
أو صاعدة من حتت ـ إشارة إىل حيطته بالعظمة والكربياء والقدرة واجلالل يف مراتب األكوان وجمايل
األركان ،من قطان حظائر املأل األعلى إىل سكان حظائر الثرى :ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ
ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ [الزخرف ،]84 :ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ [طه ،]6 :ومساواة
النسبة الفوقية والتحتية إليه عز شأنه.
الثانية :احلركة املمتدة يف العرض هو الباء ،وهو أول معلوم ظهر من حضرة الوحدانية األلفية،
وكذلك روحه أول معلول روحه وهو العدد ،فإن االثنني أول معلول للواحد ،وهو أول األعداد ومبدء
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الكثرات ،إشارة إىل انتشار جممالت العلوم اخلفية ،وانبثاث األسرار اخلفية على صفحات ألواح املظاهر
اخللقية ،وفلتات ألسنة سكان العوامل السفلية والعلوية.
الثالثة :احلركة املستديرة ،وهي حركة دورية إحاطية كمالية ،يتصل هنايته ببدايته ،التصال نقطته
اآلخرة بنقطته األولية ،إشارة إىل التجليات الرمحانية ولطائف النفحات الربانية من مراتب التعينات
الوجودية ومدارج املظاهر التقييدية إىل إطالقه األول ،ورجوعها من الشهادة إىل الغيب ،وعروجها من
حضيض الظلمة السفلى إىل علو فضاء النور األعلى ،وذلك:
إما باملعراج والترقي يف درجات األحوال ،والتقلب يف أطوار املقامات على قانون طريقة أهل
الكشف.
وإما باملوت الطبيعي ومفارقة اجلوهر النفساين هلذا املركب اجلسماين.
وإما باملكاشفات الربزخية يف املواطن املثالية من طريق النوم املشروطة بطهارة النفس من
األخالق الرديئة والصفات احلجابية ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ
ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱠ [الزمر.]42 :
اإلشارة اخلامسة:
ومنها :انفصال صورته احلرفية الرقمية عن صور احلروف كلها يف أوائل الكالم ،واتصال
احلروف به يف الغاية ،إشارة إىل العلو والغىن ،والرفعة ،والنزاهة الذاتية ،وانقطاع نسبة بني املطلق
واملقيد ،وعدم الرابطة بني الالتعني والتعني ،وسطوة الغرية األحدية ،وظهور حقيقة ما للتراب ورب
األرباب ،واتصال حروف الكائنات به ،ورجوع أعيان املوجودات إليه آخرًا ،ورفعه إياها بالعناية
األزلية والكفاية السرمدية إىل إطالقه احلقيقي ومجعه الغيبِي ،عند اضمحالل رسوم السائرين ،واستهالك
وجود العاملني ،وفناء األعيان الوجودية يف اهلوية الغيبية األحدية اجلمعية.
وأما الالمان بعد األلف:
إحدامها :بيده وهو ملكوت كل شيء.
واألخرى :له وهو امللك الذي هلل الواحد القهار.
فالالم األول :إشارة إىل لوح احلقائق امللكوتية املتصلة بالتجلي ،والتحلي باحللل الوجودي يف
مرتبة العيان الشهودي ،قبل احملسوس الشهاديّ ونظام امللك مبشاركة األجسام والنفوس ،وقبوهلا وجود
الفيض الواصل بالتجلي النازل قبوالً أحديًا مجليًا ،كضرب السكة بال واسطة كما قال عز شأنه :ﱡﭐ ﱁ
ﱂﱃﱄﱅﱆﱠ[القمر ،]50 :مث إضافة التجليات من تلك احلقائق امللكوتية على ما أدغم فيها
 من مراتب عامل اإلمكان ودرجات تعينات األعيان  -وتكميلها بالتطهري عن خبث النقائص،وإيصاهلا إىل إطالقه احلقيقي بعد سريانه فيها.
والالم الثاين :إشارة إىل جمايل الظهور ،وآثار جتليات امللك العزيز اجلبار يف سعة عرصة امللك،
وتفصيل ما كان جممالً من أحكام قدرة املالك ،وأسراره يف حقائق امللكوت وملكوت امللكوت.
وأما سر إدغام الم امللك يف الم امللكوت إشارة إىل أن ظاهر القابل مندرج يف باطن املقبول،
والشهادة يف الغيب ،فإن ظهور الظاهر أبدًا عن باطن سابق عليه ،وإن كان هذا االعتبار يعكس من
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وجه ،وهو أن امللك حامل للملكوت ،والغيب حمموله يف الشهادة ،فالم امللكوت من هذا الوجه مدغم
يف الم امللك ،فال يقدح ذلك فيما ذكر ،لكون األمر دوريا كما مرّ.
اختالف العلماء يف علمية لفظ اجلاللة (اهلل) تعاىل

وأما اختالف العلماء يف علميته ووجوه اشتقاقه فخارجٌ عن مشرب أهل الذوق ،ولكن نذكر
طرفا منها.
فاعلم أن مذهب أكثر العلماء من أهل احلق وأصحاب الكشف أن هذا االسم علم للذات
املتعالية ،وأن اهلل تعاىل أقام هذا االسم مقام الذات موضوعا جلميع األمساء والصفات ،وأضاف سائر
األمساء احلسىن إليه ،ومحلها عليه بقوله :ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ ﭐ[األعراف ،]180 :ومحل هذا االسم على
هويته الغيبية ،ووضعه موضع املسمى ،فقال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﭐﱠ [التوبة ،]129 :إشارة إىل نفي ما
يستحيل كونه ،وإثبات ما يستحيل فقده.
وأنكر املعتزلة واألشاعرة وطائفة من علماء العربية علميته وقالوا :أن وضع االسم العلم متوقف
على معرفة حقيقة الذات ،وذاته غري معلومة للخلق ،فوضع العلم له حمال.
وأجيب عنه :بأنه وإن مل يكن ذاته معلومة للخلق ،وليس هلم أن يضعوا له امسًا َعلَمًا تعليمًا ،فال
خالف أنّ ذاته تعاىل معلومة له ،وال ميتنع عليه أن يضع لذاته تعاىل امسا عَلَمًا ،تعليما لعباده على ألسنة
رسله وأوليائه.
قول من أنكر علمية لفظ اجلاللة (اهلل) تعاىل

ومن أنكر علمية هذا االسم قال باشتقاقه.
فقال بعضهم :إنه مشتق من الوله ،وهو شدة احملبة ،األصل فيه واله ،فأبدل الواو مهزة،
وأدخلت الم التعريف ،وأدغمت يف الم األصل ،وفخمت للتعظيم ،فقيل اهلل مبعىن :أنه تعاىل هو
احملبوب احلقيقي الذي يوله فيه العارفون ،ويتوله يف مجاله العاملون ،فيشتد به وهلهم به ،وتأهلهم فيه،
وشوقهم إليه ،قال جلت عظمته :ﱡﭐﱹﱺﱻﱼﱽﱠﭐ[البقرة.]165 :
وقيل :إنه مأخوذ من ألِه يأله إذا فزع وجلأ ،لكونه تعاىل مفزع وملجأ كل جزع ،وهو اجملري
الذي به النفري ،وإليه املفزع واملهرب للخطري واحلقري.
وقيل :إنه مأخوذ من قول القائل :ألِهت باملكان ،أي أقمت به ،وهذا كناية عن الدوام والبقاء
الذايت واإلقامة والثبات على ما يقتضي ذاته املتعالية من إضافة أنوار الوجود من حضرة الربانية على
أعيان املربوبات مبقتضى الكرم واجلود.
وقيل :إنه مشتق من اإلهلة ،وهي العبادة من حيث أنه املعبود على احلقيقة بكل مكان،
واملسجود يف كل زمان وأوان يف كل ما هلل يسجد ويعبد مما يعقل ويشهد  -سواء عرفه العابد
والساجد أو مل يعرفه ،قصده أو مل يقصده  -ألنه تعاىل قضى وأمر أن ال يعبدوا إال إياه.
وقيل :إنه مشتق من اإلهلية ،وهي املقدرة على اإلجياد واالختراع ،وهو لقادر بالذات ،قدير على
إبداع املبدعات ،واختراع املخترعات ،وإجياد املوجودات من األجناس واألنواع ،املعقوالت
واحملسوسات إىل ما ال يتناهى من أعيان مراتب املمكنات ،فال غاية لشؤونه ،وال هناية لتجلياته.
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وقيل :إنه مشتق من اله يلوه إذا احتجب ،وهو تعاىل حمتجب برداء كربيائه وكمال عظمته عن
العقول البشرية ،واملدارك الفكرية ،واإلحاطة العلمية ،ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ
ﱞﱠ [األنعام.]103 :

وقيل :إنه مشتق من اله يليه :أي ارتفع ،إشارة إىل أن الرفعة احلقيقية له تعاىل بالذات ،وإىل
إطالقه عن التقييد برفعه املكان واملكانة ،لكونه عز شأنه معطيًا للرفعة ،وهو الرفيع الرافع ،وله الرفعة
الذاتية بالذات ،واملرتبة والشرف على كل ما سواه من املوجودات.
وقيل :إنه مشتق من وَلِهَ الفصيل بأمه إذا ولع ،وذلك أن اخلالئق مولعون باهلل يف التضرع إليه
عند الشدائد ،والسؤال عنه يف كل حال.
وقيل :األصل يف هذا االسم هاء الكتابة ،إشارة عن غيب ذاته وهويته املطلقة ،مث زيد فيه الم
امللك ،إشارة إىل أنه تعاىل مالك ،والكل ملكه :ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ [طه:
 ،]6مث زيد على الم امللك الم التعريف نفيًا ،إلمكان وقوع الشركة ،إشارة إىل أنه تعاىل متفرد بالعظمة
والكربياء ،متعزز بالقدرة والبهاء ،ال مشري له يف سلطانه وحكمه ،وال ظهري له يف إنفاذ أحكامه
وتصاريف أموره يف ملكه.
وقيل :إنه مشتق من أله يأله إذا حتري ،إشارة إىل حرية عقول أويل األلباب يف مبادي سبحات
جالله وسطوات إشراق أنوار كربيائه ،وهذا الوجه هو مركز دائرة الوجوه كلها ،ملا اختص هذا االسم
من األحوال باخلرية والعبادة والرفعة ،وهي التنزيه  -وهو رفعته عن التشبيه خللقه  -والتنزيه يؤدي إىل
اخلري ،ألن غاية التنزيه إثبات النِسَب ،وهي الصفات الكمالية اليت يتوقف عليها وجود أعيان املظاهر.
فإن قال القائل :أن تلك النّسب أمور وجودية زائدة على ذاته تعاىل ،فقد صرّح أنه ال كمال
للذات إال هبا ،وأ َّن ذاته كان ناقصًا عند ظهورها ،كامالً بالزائد الوجودي.
وإن قال :هي هو وال وجود هلا ،أو إمنا هي نسب ،والنسب أمور عدمية ،فقد جعل للمعدوم
أثرًا يف الوجود.
وإن قال :ما هي هو وال غريه ،كان قوال بال روح وكالما ال معىن هلا ،يدل على نقص عقل
القائل.
وإن سكت الناظر ومل يقل شيئا ،فقد عطل القوة النظرية ،فإذا عجز العقل عن الوصول إىل
العلم بشيء من هذه األسرار مل يبق الطريق إال الرجوع إىل الشرع ،وال يقبل أحكام الشرع إال بالعقل،
ألنه األصل وقد عجز ،فالناظر عن معرفته الفرع وثبوته أعجز.
فإن تعامى عن النظر ،وقبل قول الشارع إميانًا بأمرٍ ضروري ال يقدر على رفعه البد له أن
يسمع الشارع ،ينسب إىل احلق أمورًا ،يقدح فيها أدلته النظرية وحيتاج إىل التأويل ،فإن تأوَّله لريده إىل
النظر العقلي فهو عائد إىل عقله ،وجاعل وجود احلق سبحانه على وجوده ،وثبت أن اهلل تعاىل ال يدرك
بالقياس ،فهذا غاية تنزيه املنزه وقد أدّاه إىل احلرية ،وصارت احلرية مركزًا ينتهي إليها النظر العقلي
والشرعي ،وكذلك العبادة وهي اليت كلف هبا ،والتكليف ال يكون إال على من له االقتدار على ما
ُكلّفَ به وُأ ِمرَ ،واألفعال منتفية عن املخلوق بقوله :ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ [الصافات ،]96 :والشيء ال
يكلف نفسه.
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مث ال خيفى أن احلق  -تعاىل كربياؤه  -خاطب عباده ،فأمرهم وهناهم ،وال بد من حمل يقبل
اخلطاب ،فأثبت األفعال للمخلوق من هذا الوجه مبا يقتضي قابليته ،فنفى من وجه ،والنفي واإلثبات
متقابالن ،فرماه أيضا يف احلرية ،فدرجات علوم العلماء باهلل تدور على مركز احلرية ،وهلذا كان بعض
العارفني يقول :يا حرية يا دهشة يا حرفًا ال يقرأ.
واعلم أن من اختصاص هذا االسم وجاللته أنه تعاىل عصمه أن يسمى به أحد غري ذات احلق،
لكمال داللته على الذات األحدية ،وإن كان لكل اسم إهلي داللة على ذات احلق تعاىل ،لكن كل اسم
من األمساء  -ما عدا هذا االسم  -مع داللته على ذات احلق يدل على معىن آخر من إثبات أو سلب،
ومل يقوّ يف أحدية الداللة على الذات قوة هذا االسم ،فإن مدلوالت األمساء الزائدة على مفهوم الذات
خمتلفة.
منها :أمساء يفهم منها أعيان الصفات الثبوتية كاحلي والعامل واملريد والقادر.
ومنها :أمساء يفهم منها النسب واإلضافة كاألول والظاهر والباطن.
ومنها :أمساء يقتضي األفعال كاخلالق والرازق واحمليي واملميت.
وليس يف األمساء اسم ينوب مناب كل اسم إهلي إال اهلل ،فإذا قال قائل :يا اهلل ،فإن كان القائل
من أهل الكشف فهو على بصرية يف هذا النداء ،وإن يكن غري ذلك ،فانظر يف حاله عند النداء أي اسم
خيتص مبراده هو الذي يناديه القائل بقوله :يا اهلل ،لكون هذا االسم حضرة األمساء ،فمن عرف اهلل
عرف كل شيء ،وال يعرف اهلل من فاته معرفة شيء من األشياء ،ألن حكم الواحد من األمساء حكم
الكل يف الداللة على العلم باهلل ،واهلل اهلادي.
الرمحان الرحيم

الرمحانُ هو املفيض للوجود والكمال الصوري على كلٍّ حبسب قابليّات األعيان كما تقتضي
احلكمة.
والرحيم هو املفيض للكمال املعنوي املخصوص مبا أوجب على نفسه للمتقني والتائبني من عباده
كما ورد يف الدّعاء املأثور" :يا رمحان الدنيا ويا رحيم اآلخرة" فالرمحان ألهل االفتقار ،والرحيم ألهل
االفتخار.
اعلم أن الرمحان مسيت باسم املبالغة لعموم آثارها ،ومشول سرياهنا ،وسعة جمال تعرفاهتا ،وأنه ملا
انقسمت رمحة اهلل إىل واجبة وامتنان ،فرمحة االمتنان فيض من حضرة الرمحان ،وهبذه الرمحة ظهر ما
ظهر ،وهبا حفظ اخللق ،ورزقهم على ما هم عليه ،وهبا كان مآل أهل الشقاء يف ال ّدار املعمورة هبم إىل
الرمحة ،ومن عموم رمحته ومشول رمحوتِهِ سريان النفس الرمحاين يف ذوات األشخاص ومراتب األكوان
وأفراد تعينات اإلمكان ،وإن وجد فيما ظهر ما يناقض الرمحة صورته عند العموم  -مثل الغضب
واآلالم  -فهو عني الرمحة من حيث الوجود كشفًا وحتقيقًا ،فإن من رمحة احلق بالغضب إجياده
املغضب ،وإخراجه من العدم إىل الوجود ،وإزالته يف املوطن الذي غضب غضبا مل يغضب مثله قبله وال
بعده  -كما ورد يف اخلرب  -رمحةً بعباده ،كما كان إجياد الغضب رمحة بالغضب ،فعمّت سلطان
الرمحة االمتنانية  -اليت وسعت كل شيء  -لدخول كل شيء فيها ،وهي حمل سلطنةِ اسم الرمحان.
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ومن عموم هذه الرمحة عِظم فضل اهلل على األشقياء ،وإن كان مآهلم إىل دار الشقاء ،فإهنم
يستعذبون العذاب ،ألحكام آثار سريان الرمحة فيهم على الوجه الذي يليق حباهلم ،فإن ظهور الفضل ال
يعظَّمَ إال يف العصاة وأهل احلرام ،وأما احملسنون فما عليهم من سبيل ،ومن هذا العموم أضاف الكل إليه
مع إسرافهم ،فقال عزَّ مِن قائل :ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﱠ [الزمر،]53 :
فنهاهم أن يقطنوا من رمحته ،حىت أطمع إبليس يف رمحته من عني املِنّةِ ،ولو قنطَ لكان زيادة معصية
منه ،ولكان من سكنةِ النَّار ،ومحل أوزار من اتّبعه ،فاحملمول منقطع إىل أجلٍ ،ألهنا جزاءٌ ،واجلزاء يوافق
األعمال ،وهو منقطع ،وال انقطاع لفضل اهلل ألنه خارج من اجلزاء الوفاق ،ورمحة االمتنان وسعت كل
ص حمال من حمل وال دارًا من دارٍ ،بل هي دار الوجود دنيًا وآخرةً.
شيء ،ال خت ُّ
وأما الرمحة الواجبة هلا متعلقٌ خاص بالنعت والصفات املخصوصة ،يظهر فيها آثار الرحيميّةِ،
وهي جمايل جتلياهتا وحمالُّ سلطاهنا.
وهذه الرمحة داخلة يف الرمحة اإلنسانية دخول النوع يف اجلنس ،ولذلك قّيدها احلق بقوله تعاىل:
ﱡﭐﱚﱛﱜﱝﱞﱠ [األعراف ،]156 :فأخرب أنه تعاىل يرمحهم وجيرِّهبم بأعماهلم ،فما
ناهلم الرمحة منه إالَّ مبا ناله التقوى منهم ،وهو اجلزاء الوفاء الوفاق.
امللك

مَن ملكَ قلوب العابدين فأخربها ،وملك قلوب العارفني فأحرقها.
هو الذي ينسب إليه ملك السماوات واألرض وملكوهتا.
فامللك السم الظاهر ،وامللكوت السم الباطن ،ومها وزيران السم امللك .فباعتبار نفوذ تصرفه يف
عامل الشهادة هو ملك امللكِ ،وباعتبار نفوذِ تصرفه يف عامل الغيب مالك امللكوت ،ألنه مالك يوم
الدين ،وهو موطن اجلزاء حيث كان ،واجلزاء باطن العمل.
وبتصرفه على اإلطالق هو املليك كما ورد يف الدعاء املأثور" :يا رب كل شيء ومليكه".
وانعكست الصفتان من وجود رتبة احلقيّةِ ،وسرت يف مرآة قوابل اخللقية ،وظهرت حقائق
آثارمها ونتائج أحكامهما يف طريق املتابعة وامتثاله األوامر ،فمن اشتمل تصرُّفات األوامر ظاهره وباطنه
فهو املؤمن ،ومن وقع آثار التصرف يف ظاهره مسي باملنافق.
ومن قبل التصرف بباطنه دون ظاهره قيل إنه العاصي.
وقد جعل اهلل تعاىل لإلنسان العينني :البصر والبصرية إلدراك هاتني الصفتني ،وأضاف إىل نفسه
األعني بلفظ اجلمع الدّال على الكثرة ،إشارة إىل سريان أحكام اسم البصرية يف أجزاء أعيان الكون،
لظهور قيام تصرفات األعيان به ،وتعلّقها بالركن الشديد الذي هو املتصرف احلقيقي عز شأنه.
القدوس

القدوس هو املط َّهر املنزّه عن كل ما وصف به ،الذي قدّس نفوس األبرار عن أدناس املعاصي،
وأخذ األشرار باألقدام والنواصي ،وكِال األمرين من آثار أحكامِ قدسه ونزاهته ملن تدبر األمر وفهم.
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اعلم أن الطهارة والنزاهة مترددة بني مرتبتني :اإلطالق والتقييد ،حاكمةٌ على كل عني من
األعيان ،ظاهرة يف مظاهرها ،يشهد أرباب الشهود آثارها حبسب درجاهتم يف الكشف ،فإن من أهل
اهلل من يشاهد هويّةَ احلق يف مظاهر املمكنات ،فيشهد التقديس هلا بوجود احلق وظهوره يف أعياهنا،
وتقديسها به عمّا كان خيتص هبا وينسب إليها من االحتماالت اإلمكانية والتغريات احلدوثيّة والظلمات
التقييدية ،ويرى األمر واحدًا بتجليه يف األعيان القابلة الكثرية على أن كالً من أعياهنا يف أحديتها ال
يتغري عينه الوجودية ،وإمنا يظهر بعضها لبعضٍ وخيفى بعضها عن بعضٍ حبسب قابليتها وخصوصيتها،
فكلُّ عنيٍ يف خصوصيته وقابليته لشؤون التجليات مقدس عن خصوصية عني أخرى.
ومن أهل الكشف من يشهد احلق عني املظهر ،ويرى أحكام أعيان املمكنات ظاهرة يف مرآةِ
وجود احلق ،فيعود التقديس يف هذا الشهود إىل ذات احلق عما ظهر من تغيري أحكام املمكنات يف عني
احلق ،فيشهد احلق مقدسًا ُق ّدوسًا عن التغيري يف ذاته بتغيّر هذه األحكام ،كتنزه نور الشمس عن
االنصباغ عند وقوعه على الزجاجات املختلفة األلوان مع شهود احلس النور متلونًا ،وكذلك ظهور
امللك تارةً يف صورة البشر ،وتارة الذَّر ،وتارة حبيث يسدُّ األفق ،لتنوع الصور عليه حبسب ما يقتضي
حال املدرك ،وهو يف ذاته امللكية منزهٌ عن التغيري.
السالم

لسالمته عن كل ما نسب إليه مما كرِه من خلقه أن ينسبوه إليه ،ومنه السالمة لعباده ،فلكل عني
من األعيان مراتب األكوان حظ من آثار هذا االسم مع اختالف طبقاهتم وتفاوت درجاهتم ،وال يصل
إىل جناب قدسه من اجملموع إال من سلمت نفسه عن الشهوات ،وصفى قلبه عن الشبهات ،فالسالمة
منه إليه.
وسالمة أهل احلق تنزّههم عن دنس الشك وظلمة الشرك جليًا كان أو خفيًا.
وعالمة املتصف حبقائق هذا االسم أن يكون وقورًا مخوالً متواضعًا صابرًا على إيذاء أهل الغفلة،
ال يقابل الغافل ،وال ينازع اجلاهل ،ويكون كما وصف احلق سبحانه صاحب هذا املشهد بقوله :ﱡﭐﲩ
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ [الفرقان ،]63 :إما بالقول أو باحلال ،فلو أراد صاحب هذا املقام أن يزيد
على قوله سالما ما استطاع ،لعدم اختياره ،وعصمة احلق إياه من كونه تعاىل مسعه وبصره ومجيع قواه،
ولو وكّله احلق إىل نفسه النَتظَمَ معه يف سلك اجلهالة ،فإن من خاصية اإلنسان أنّه مل يتكلم أحدا يف
أمر من األمور إال وينصبغ بصفة ذلك األمر ،وملا حتقق عند العارف احملقق بأحوال املواطن ،من أن أكثر
ما ينطق به الغافل اجلاهل أو يتصوره أو يعتقده أمور ومهية أو خيالية ،ليس هلا يف احلضرة العلمية مقام
يضبط عليه وجودها يف حضرة الوجود ،فباطالعه على حقيقة كالم مثل هذا القائل عَلِم عدم بقائها
وزواهلا ،ألنه ال يرى هلا حقيقة وال صورة غري حملها أصالً ،فتحقق أنه ليس هلا ضابطٌ يضبط عليه
الوجود ،وأهنا ذاهبة من الوجود بذهاب قول قائلٍ ،فلذلك ال يلتفت إليه بأكثر من أن يقول سالمًا،
خبالف احملقق إنه ال يتكلم إال مبا له حقيقة يف كل حضرة من احلضرات الثبوتية والروحانية والوجودية،
فحيث ما تكلم يشكل كل حرف من حروف املنظومة الدالة على تلك احلقائق صورا روحانية مسبحة
هلل سائرة يف حمل سلطنة القائل ،وكلما أكثر من تلك احلقائق كثر جند العارف.
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املؤمن

املؤمن مبا صدّقَ عباده ،ومبا يعْيطهم األمان إذا وفَّوا بعهده ،وهو مصدرٌ من األمان ،معناه يف
حق اهلل تعاىل تصديقه لنفسه ،وهو علمه بأنه صادق ،وعلمه بصدق عباده ،وليس ألَ ْحكَامِ سلطان هذا
االسم حمل إال اإلخبارات اإلهلية ،إما على سبيل الوحي املسموع من ألسنة الرسل ،وإما على سبيل
اإلهلام ،والكشف ألهل اهلل ،بدوام احلضور واملراقبة مع جتديد النظر يف مواقع اإلخبار ومصادره،
ومعرفة اخلطاب الوارد على لسان القائل  -كان من كان  -ومعرفة موقعه يف مراتب الوجود ،لينزلوا
عليه وال يتعدّون به.
ومن األكابر من يتعب يف هذا املقام ويش ُّق عليه ذلك ،فإنه ال يلتفت إىل القائل ،بل نظره أبدًا
إىل من أنطقه بذلك ،وهو الذي أنطق الكلّ ،فريى ذلك أمانة يأخذها من اهلل ليؤدي إىل أهلها ،فتعني
عليه أن ينظر إىل ما يراد ،وأين موقعه يف املراتب لينزله عليه ،ويوصله إىل حمّله ،ليكون ممّن أدّى األمانة
إىل أهلها ،ومن كان هذا صفته كان احلامل واحملمول عنه يف أمان ،وله أجر األمانِ.
وأكثر السامعني من أهل احلجاب يأخذون تلك احلقائق على غري املعىن املقصود ،فيلحقوهنا بغري
مراتبها ،وال تقبلها املرتبة لعدم املناسبة ،وقد حيل بينها وبني املقصود جلهل السامع ،وزال عنها مراتب
األمان فضاع ،وعاد نكال التضييع على السامع الناقص ،كما رجع أجر األمان إىل الكامل ،ألن املكافأة
واجبة يف الطبيعة ،واحملقق إذا الحظ أمثال هذا احلظر َعظُمَ تعبه عند السامع ،ورمبا كان املتكلم
احملجوب مسترحيا لغفلته عن شهود من أنطقه وما ينطق به ،والسامع العارف متعوبٌ.
ومن أهل احلق من يتخذ احلق وكيالً عند السماع ،فََيكِل إليه أمر كل ما يرد عليه عند السماع،
لينزله احلق منزلته بعلمه ،فيهون عليه ذلك ،فالسامع الكامل صاحب األمان ،ال ألدائه األمانة ،فهو
املؤمن ،واهلل املؤمن ،واملؤمن مرآة املؤمن.
املهيمن

املهيمن هو الشّاهد العدل على كل ما يف ملكه ولديه بكل ما له وعليه ،وهو الذي يعلم السّر
والنّجوى ،ويسمع الشكر والشكوى ،ويدفع الضر والبلوى ،فمن شهد هذا املشهد راعى حاله ،وحفظ
أوقاته ،وعدّ أنفاسه.
اعلم أنّ احلقوق دائرة بني املراتب احلقَّّية واخللقيّة ،فما من عني من أعيان مراتب الوجود إال له
حقٌّ وعليه حق ،وكل صاحب حق ال بد أن يكون ناظرًا يف حقه ،شاهدًا زيادته ونقصانه ،فلله حقوق
على عباده مبا يستحقُّ جناب عزّه من التعظيم واالمتثال ،ولعباده حقوق على كَرَمِهِ مبا أوجبه على
نفسه ،فالذي للحق على عباده هو االمتثال عند األوامر والنواهي يف الطاعات ،والذي لديه هو حصول
الدرجات ،فما هلل ذايتٌّ ،وما للعبد وضعيٌّ.
قال اهلل تعاىل :ﱡﭐﱧﱨﱩﱪﱠ [البقرة.]40 :
وافترق القائلون فيما للعبد:
منهم من قال :امتنان من احلق ملا يقتضي جنابه تعاىل من التنزيه عن أن جيب عليه شيء.
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ومنهم من قال :إنه حق العبد لقوله تعاىل :ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ[األنعام ،]54 :وهو
أعلم بنفسه ،وأنه تعاىل أدخل نفسه حتت األحكام اليت شرّعها لعباده ،قال تعاىل يف احلظرِ" :حرمت
الظلم على نفسي" ،وقال يف الكراهة" :وأكره مسائته" ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱠ [الزمر ،]7 :وقال يف
اإلجابة :ﱡﭐﲸﲹﲺ ﱠ[النساء ،]133 :ويف الندب :ﱡﭐﱒﱓﱔﱕ ﱠ[البقرة ،]197 :فلن تكفروه،
فوصف نفسه بكل ما وصفه عباده ،ليكون األمر منه إليه ،النعكاسه ودوره بني الرب واملربوب كما
ثبت عند أهل الكشف ،فالشهادة من الطريقني رتبة احملصول ،له من وجه وعليه من وجه ،فكل عني
شاهدٌ بوجدانه على كمال املوجِدِ ،وهو شاهد على الكل باإلجياد ،فعني احلاصل هو عني الشاهد،
التصال العكس وقيامه باحلقيقة.
العزيز

العزيز هو الغالب الذي ال يغلب وال يعجز ،واخلطري الذي ال يوجد مثله ،وال يعرف كنهه،
وتشتد احلاجة إليه ،ويصعب الوصول إليه ،بل ال يصل إليه إال به ،فمن الحظ ع َّز احلقِّ وسلطانه صَغر
اخللق يف عينه ،وال جيري عليه سلطان غريه ،قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ [املنافقون:
.]8
فهي هلل ذاتيةٌ ،ولرسوله بهِ ،وللمؤمنني هبما ،ويف ذكر املؤمنني رائحة العموم ،وهو قوله تعاىل:
ﱡﭐﳃﳄﳅﳆﳇﱠ[العنكبوت.]52 :
ويف هذا إشارة إىل مشول سريان العزة ،ألن املنع من خصائص العزّة ،فكما أن املؤمن بالعزة ميتنع
أن يؤثر فيه الدّاعي املخالف الذي يدعوه إىل الكفر ،كذلك الكافر بالعزة ميتنع أن يؤثر فيه الداعي الذي
يدعوه إىل اإلميان ،فالعزة هي احلصن املنيع لإلرادة ،وهي اهلوا ،فإنه ما اتبع من اتبع إال حبكمها ،غري أنه
اختص اسم اهلوى مبا ذم وقوعه من العبد شرعًا.
ومن عالمة تصحيح السائر يف هذا املقام أن ال يؤثر فيه أثر الغري أصال.
فإن قيل :ال أعز من نفس احلق ،وقد أخرب  -عز نفسه  -أنه جييب الداعي بقوله تعاىل :ﱡﭐ ﲾ
ﲿﳀﳁﳂﱠ [البقرة.]186 :
واإلجابة ال تكون إال من تأثري دعوة الداعي يف نفس اجمليب.
فاعلم أنه تعاىل أمر عباده أن يدعوه ،قال جلت عظمته :ﱡﭐﱏﱐﱑﱠ [غافر ،]60 :فما
أمرهم بالدعاء إال إلرادته بإجابته هلم ،فما أثّر فيه إال إرادته ،وحظ كل شيء من هذه احلضرة
خصوصيته اليت هبا يتميز عن شيء آخر ،فالتميز املانع أن يكون غري ذلك الشيء عينه هو حَماه،
املسمى بعزٍّ.
اجلبار

اجلبَّار مبا جَبَر عليه عباده يف اختيارهم واضطرارهم ،لكوهنم يف قبضته.
واجلرب إما مبعىن اإلكراه ،وإما مبعىن اإلصالح لألمور ،وإما مبعىن التعاظم ،فهو أصلح األشياء بال
عالج ،وأمر بالطاعة بال احتياج ،ال يرتقي إىل جنابه وهمٌ ،وال يشرف على أسرار ذاته فهمٌ.
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اعلم أن اجلرب على نوعني :ذايت وعرضي.
فالذايت هو عن جتلي يف العظمة احلاكمة على كل نفس ،وهلذا اجلرب وجهان:
وجه إىل هوية الغيب واإلطالق احلقيقي ،ويسمى العظمة.
ووجه إىل اخللق ويسمى األلوهة.
فالعظمة برزخ بّينٌ اهلوية واأللوهة ،واأللوهية برزخ بني العظمة واخللق ،فاأللوهة يف اجلربوت
الثاين ،فتقابل اخللق بذاهتا ،وتقابل الذات بذاهتا ،وهلذا هلا التحويل يف التجليات الصورية ،فهي الربزخ
بني احلق واخللق ،فال علم ألحد بالذات إال من ورائها ،فال حكم للذات إال هبا.
وأما اجلرب العرضي فهو جرب اخللق يف اخللق ،وهو حممود ومذموم:
فاحملمود جرب اإلحسان ،واجملبور هبذا الطريق إما صاحب طمع ،أو صاحب حياءٍ.
فالطامع إذا رأى اإلحسان ابتداء من غري استحقاق طمعه ذلك يف الزيادة منه ،فيطيعه مبا ميكن
له ،ليكون إحسان احملسن إليه جزاءً وفاقا ،لكراهية املنة عليه ،ملا جبلت عليه النفوس ،فهو منفعل عن
جرب ال يشعر به.
وأما صاحب احلياء مينعه احلياء مبا غمره من اإلحسان أن يعترض على احملسن يف إتيانه وقبوله ملا
يريده منه احملسن ،وذلك أيضًا جزاء اإلحسان ،ليزول عنه حكم املنّة ،وهذا من خالئص الّنفوس.
وأما اجلرب املذموم فهو اجلرب بطريق الغلبة والقهر ،وصاحبه ممقوت عند اهلل ،لعدم أهليته
واستحقاقه.
فإن قيل :اجملبور مثل هذا اجلرب يف الظاهر ،فذلك لضعفه وعدم قوة امتناعه على املقاومة ،فإنه ال
يقبل بباطنه أبدًا ،فال أثر له إال يف الظاهر ،خبالف جرب احملسن فإن له احلكم واألثر يف الظاهر والباطن،
فال جرب أعظم من اإلحسان ملن سلك سبيله ،وقليلٌ ما هم.
املتكرب

املتكرب من الكربياء ،هو الذي ال يقدر أحد على هتك ستره ،فال يقهره أحد على ملكه ،وال أن
حيسن إليه ،ألنه هو الذي بيده اإلحسان ،ومنه الغفران.
واعلم أن اهلل تعاىل ملا وصف نفسه بأشياء هي يف العموم من صفات احملدثات مثلُ" :جعْت فلم
تطعمين ،وظمئت فلم تسقيين ،ومرضت فلم تعدين" ،حىت ظن أهل احلجاب أهنا له صفة استحقاق،
فأخرب عن نفسه ـ سبحانه وتعاىل ـ أنه املتكرب عن مفهوم هذه اإلطالقات وأمثاهلا ،وإن اتصف هبا
جمازا ووصف هبا نفسه ،فهو من األسرار يعلمها أهلها ،والكربياء ذايت له ،تعاىل ع ّما يقول الظاملون
واجلاهلون.
وعالمة استقرار آثار هذا االسم يف باطن العبد أن ال يقع منه خمالفة احلق أبدًا ما دام العبد حتت
حكمه ،لغلبة استيالء الصفة عليه ،فإن وقع دل ذلك على عدم صولة احلاكم ،فال تظهر أحكام جتليات
احلق املتكرب أبدًا يف نفس الطائع املوافق ،وأما مَن أجرأه على خالف احلق ما يشهد من صفات العفو
واملغفرة وهني القنوط ،فما عنده رائحة من صفة الكربياء واملتكرب ،فإن احملقق يف هذا املشهد ال خيلو عن
وجلٍ ،وكلما ازداد معرفته وعلمه بكربياء احلق ازداد خوفه ،فإن وقوع احملظور املقدر عليه إذا اتفق أن
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يقع منه حبكم القدر احملتوم ،فظهور سلطان الغفلة ،وامتزاج نور العقل واإلميان ـ كما ورد يف اخلرب ـ
ال يأيت فعل املقدور إال وقلبه وجلٌ ،لعلمه برجوع ذلك العقل إىل احلق ،من كونه عمالً كان أمانةً
عنده ،فانصبِغَ يف هذا احملل مبا ال يليق جبناب عزه ،وهو تعلق الذم به.
وإن نظر إىل حقيقة تكوين الفعل َعلِمَ أنه ما تكون حىت قيل له " ُكنْ" فيدركه الوجل أيضًا ،فإنه
سبَ إىل احلق فقد أساء األدب ،فهذا من أحكام كربياء احلق
إذا نَسَبَه إىل نفسهِ كان ممن أشرك ،وإن نَ َ
املتكرب يف نفس احملقق ،وهبذا قال بعض أهل التحقيق :ما كربَ اهلل من عصاه ،وما عرفه من مل يعصهِ.
اخلالق

اخللق هو اإلبداع واالختراع واإلجياد من العدم إىل الوجود ،فاخلالق هو الذي أظهر املوجودات
بقدرته ،وقدّم بعضهم على بعض بإرادته ،قال اهلل تعاىل :ﱡﭐﲏﲐﲑﲒﱠ [األعراف.]54 :
واخللق خلقان:
األول :خلق تقدير.
الثاين :وخلق إجياد.
واألمر جربوتٌ :ﱡﭐﱅﱆﱇﱈﱠﭐ[الرمحن.]20 :
فخلق التقدير أمر ربّاين أحديُّ الوجود بال تقدم وال تأخر ،كما أخرب احلق عنه بقوله تعاىل:
ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ [القمر ،]50 :فعني قوله تعاىل" :كن" عني قبول الكائن يف التكوين يف
هذه احلضرة ،مث يقع منها يف الوجود ترتيب زماين.
ومِن سريان حقائق هذه احلضرة انعكاس القوة اخليالية يف مرآة األعيان ،فإن هلا التصرف يف
مراتب الوجود من الوجوب واإلمكان واالمتناع إلحلاقها املمتنع بالواجب يف هذا املوطن.
واألعيان الثبوتية يف حال عدمها كأهنا موجودة يف حضرهتا ،لتكوُّن الكائن مع قول ُكن ،فما
عندها محَالٌ أصالً ،وما حكمت هذه القوة على ما خلقت إال رجع احلكم عليها ،لكون احملكوم عليه
عني نفسها.
وأصل الكشف يف شهود هذا األمر على درجات:
منهم :من يرى انقالب املوصوف بالوجود املدرك من حال العدم إىل حال الوجود.
ومنهم من يقول :بل تعلق بالوجود تعلقًا ظهوريا كتعلق الصور املرتبة ،وهي يف حال عدمها
كما هي ثابتة ،فتدرك األعيان بعضها بعضًا يف عني مرآة وجود احلق.
ومنهم من يقول :األعيان الثابتة على ترتيبها هي على ما هي عليه من العدم ،لكن احلق
الوجودي هو الظاهر يف تلك األعيان ،وهي جمايل جتلياته ،ومظاهر آياته ،فتدرك بعضها بعضًا عند
ظهور احلق ،فتوهم أهنا استفادت الوجود ،وليس إال ظهور احلق ،وال جيمع بني الكشفني إال الكاملُ.
البارئ

البارئ ،قيل :اخلالق منشئ األعيان ،والباري مدبرها ،وقد وقع التفاوت يف شهود أهل احلق يف
جملى سلطنة هذا االسم وظهور أحكامها على حسب درجاهتم يف الكشف والتحقيق.
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منهم :من يرى سلطاهنا على كل خملوق من األرض العنصري خاصة ،وال يرى هلا أثرًا يف
العلويات ،فعند هؤالء القوم ما عدا هذا اخللق املنسوب إىل األرض العنصري فخلق آخر.
ومنهم :من يقول بعموم تصرفها يف اململكة الطبيعة الكلّّية ،فيدخل يف تصرّفها مجيع الطبيعية من
الروحانيات العلويات واجلسمانيات السفليات ،الظاهرة من حضرة اهليوىل الكلي إىل آخر مراتب
الوجود الذي هو املرتبة اإلنسانية ،وما سوى ذلك من اللوح والقلم واملالئكة املهيّمةِ فذلك خلق آخر،
والعماء الذي هو النفس الرمحاين يشمل الكل ،وقد ورد اخلرب يف خلق اخللق نفسه أيضًا ،ولكن ال يقبله
العقول ،لعدم فهمها ،وكونه خارجًا عن طور العقل ،وال يعثر على سر حقيقته إال مَن كان يف طور
النبوة أو الوالية ،وأما الذي يقرب شيئًا من ذلك إىل بعض األفهام ،هو أن يعلم أنه ال بد لكل صاحب
مقالة يف اهلل أنه يتصور يف نفسه أمرًا ما يقول فيه هو اهلل ،فيعيده وهو اهلل ال غريه ،فكل صاحب نظر
ما عبد إال ما وجده يف حمل قابليته ،وما وجدَ يف ذلك احملل إال جمعول نظره ،وما ألقى عليه تلك القوة
املصورة إال اهلل ،فما خلقه يف ذلك احملل إال اهلل ،فهذا معىن ذلك اخلرب ،وكل ما ظهر من صور
االعتقادات املختلفة واآلراء املتباينة يف حمالّ أفكار أفراد االسم وحمال أوهام أشخاص امللك فإمنا هو
بروز آياته ،وشؤون جتلياته ،تتحقق يف حقائق األعيان ،وتظهر يف مظاهر األكوان حبسب خصوصياهتا
وقابلياهتا واستعداداهتا ،واحلق  -جلت عظمته  -من حيث ذاته املقدسة  -كما هو  -على إطالقه
احلقيقي ،ال تبديل وال تغيري يف ذاته "تعاىل عن ذلك علوا كبريا".
املصور

املصور مبا فتح أبواب خزائن موادِّ البهاء مبفاتيح الصور ،وزين رياض صدور أهل الكشف
والشهود بصور أنوار أزهار جتلياته وآثار ورود آياته ،فهو مصور الصور ،ومهيئ اهليئات ،وممثل
األمثال ،الذي صور الظاهر عمومًا ،ونور السرائر خصوصًا.
اعلم أن حضرة التصوير هي آخر مراتب حضرات اخللق ،والعلم أوهلا ،واخللق برزخ بني العلم
والتصوير ،ولذلك ظهور اإلنسان وقع يف آخر مراتب اجلسمانية يف اخللق ،ومن هذا السرِّ ذهب خبلقه
اإلنسان يف نفسه عند تصوره وتومهه ،لكونه خيلق كخلق اهلل ،ومن ذلك صورة االعتقاد الذي خيلقه
اإلنسان يف نفسه عند تصوره وتومهه لكونه موجودًا جامعًا حقائق مراتب الوجود  -مع ما عليه من
التقييد والتعيني ،والغفلة عن شهود األمر على ما هو عليه  -فاقتضت الغرية اإلهلية أن ينبهه ويطلعه على
عموم التجليات الوجودية ،وسريان اهلوية الغيبية يف حقائق مراتب األكوان وصفائح قوابل عامل
اإلمكان ،ليلزم األدب عند مراِفقِ تومهه ومصارف تصوره  -كان ما كان  -لقوله تعاىل :ﱡﭐ ﲈ ﲉ
ﲊﲋﲌﱠ[البقرة ،]115 :ووجه الشيء ذاته وحقيقته ،فأثبت احلق سبحانه أنه يف أي موضع أقام العبد
فيه أو توىل إليه ،وجه احلق يف موضع توليه ،وإن أنكر العقل ذلك لقصوره ،فقد أثبته احلق ،واحلق أحق
أن يتبع.
وأما املصورون من هذا العلم على قسمني:
منهم :من خيلق صورة جسمانية كالصور املستعدة للحياة ،وال حيييها لعدم القدرة على ذلك،
وهو الذي يتعلق به الذم اإلهلي.
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ومنهم :من ينشئ صورًا روحانية وصور األعمال اليت تكلف بإقامة نشأهتا ،وأعطي القدرة
والقوة على نفخ الروح فيها ،وهو اإلخالص واحلضور.
ومِن هؤالء مَن قصّر عن مثل هذا النفخ يف هذه الصور الروحانية ،فتعلَّق به الذم أيضًا ،وحلق
باألخسرين أعماالً.
ومنهم :من ينشئ وينفخ فيها الروح على أمت الوجوه بإذن احلق وتوفيقه ،فيقوم على ناطقه
مسبحة حبمد ربه ،فاملخلصون العارفون أبدًا يف إنشاء الصور ،فَهْم املصورون ،الذين ينفخون يف صور
إنشائهم أرواحًا ،فشؤوهنم دائمٌ ،وشهودهم قائم.
الغفار

الغفار مبا سَتَرَ من العيوب ،الغافر بنسبةِ الشرِّ إليه ،والغفور مبا استدل من الستور من أكوان
وغري أكوان ،الذي ال يترك ذنبًا إال ستر عن عيون املناظرين ،وحماه عن صحف املالئكة املقربني.
اعلم أن من أحكام هذا االسم هو الصّون والغرية واحلفظ ،فإن املستورين يف هذا املوطن على
ثالث طبقات:
األوىل :هو املستور عن العقوبة بعد حكم املعصية فيه وهو املغفور له.
الثانية :املستور عن قيام املعصية له لعدم رغبته فيه وهو احملفوظ.
الثالثة :املستغرق يف تالطم أمواج الصفات ،املستهلك يف أشعة أنوار الذات ،الغائب عن شهود
املعاصي والطاعات وهو املعصوم.
هذا يف اخلصوص؛ وأما يف العموم فاألمور كلها مستور بعضها على بعض ،وأعالها ستر ظاهرية
احلق ،وذلك أن أفراد أشخاص مراتب األكوان بأمجعها ال يزال وقوفا مع االمسني الظاهر والباطن ،فمن
كان مع االسم الباطن يف حالة رؤية وشهود كان اسم الباطن يف حال مشاهدته سترًا على االسم
الظاهر ،واسم الظاهر يف حمل سلطنته على ما هو عليه يف احلكم ما تغري وكذلك من كان مع االسم
الظاهر شهودًا أو رؤيةً ،فإن اسم الظاهر يف حقه ست ٌر على اسم الباطن ،فالظاهر غيب ألهل شهود اسم
الباطن ،والباطن شهادهتم ،كما أن الباطن غيبٌ ألهل الظاهر ،فغيب أهل الظاهر شهادة أهال الباطن،
وغيب أهل الباطن شهادة أهل الظاهر ،ودون ذلك ستور األسباب والوسائط ،وستور اخللق بعضهم
على بعض ،وألطفها ستور األمساء على املسميات ،وإن دلت على ذات املسمى فهي أعيان الستور ،فإن
الناظر خيافها الختالف أحكامها ،فالوجود كله سترٌ وساترٌ ومستور ،واخللق يف عني الوجود مستورون
عنه ،وهو سَْترٌ عليهم ،وهم ستور عليه ،والسَّتْر ال بد أن يكون مشهودًا ملستوره ،والعجب أنه مستور
عن الستر بالستر.
القهار

القهَّار الذي قهر اخللق بالفناء ،واجلبابرة بالعقوبة والقهر ،والكل مبعىن واحد وهو الغلبة
والتسليط ،فهو القادر على منع غريه أن يفعل خبالف ما يريده.
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واعلم أن الكُمّل من العارفني ال يكون هلم التجلي يف نفوسهم من هذا االسم ،وال يظهر فيهم
آثاره ،وإمنا يرونه يف مرآة الغري ،فلذلك ال يقع منهم املنازعة واملخالفة قصدًا ،وإن وقع من ذلك شيء
يف الظاهر إمنا يكون على وجه التعليم ،لكوهنم حمفوظني حبفظ احلق.
وترك الدعاء بعض أهل اهلل ملا وقع هلم إمنا يكون من النزاع ،وذلك َوهْمٌ منهم ،فإن النزاع
رياسة وسلطنة ،والدعاء ذلة وانكسارٌ ،وأما مَن ظهرت منه هذه الصفة مع املخالفني من أهل الشرك
والفجور فإمنا ذلك قهرٌ باهلل ال بنفس العارف.
والنزاع إما جلي وهو املخالفة ،وإما خفي كالصرب والرضا ،فإن الصرب على البالء وترك رفع
الشكوى إىل احلق عني النزاع ومقاومة للقهر اإلهلي ،ولذلك قال أيوب  لربه :ﱡﭐﱔﱕﱖﱗ
ﱘ ﱙﱠ [األنبياء ،]83 :واألنبياء عليهم السالم أعلم اخللق باحلقائق وحفظ األدب للحضرة
اإلهلية إال أنه تعاىل استحسن ذلك منه ،وأثىن عليه ،ووصفه بالصرب مع رفعه الشكوى إليه تعاىل بقوله
تعاىل :ﱡﭐﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱠ [ص ،]44 :وال خفاء أن الصرب حممود ،لكن من حيث حبس
النفس عن اجلزع وهو رفع الشكوى إىل املِثل ال إىل احلق ،ورفع الشكوى إىل اهلل أعلى وأرفع عند
الكامل ،لشهود إرادة احلق يف ذلك ،وكذلك الرضا من النزاع اخلفي ،فالرضا مأخوذ من راض يروض،
ومنه الرياضة ،وراضت الدابة إذا مجحت لينقاد ،وكذلك النفوس لوال ما فيها من اجلموح الذي حجبه
عن شهود احلقائق اإلهلية ملا راضها صاحبها بالرياضة ،فإذا خلقت مرتاضةً بالرياضة الفطرية فهي راضيةٌ
مرضيةٌ ،فال فائدة يف إتعاهبا ،فإن أتعبها بعد ذلك فقد ظلم نفسه ،ووضع األمر يف غري موضعه ،وكان
منازعًا للحكمة اإلهلية.
وأيضا الرضا ال خيلو إما أن يكون متعلقه معينًا أو غري معني ،فإن كان القضاء معينًا فيحتاج
الراضي إىل ميزان الكشف والشهود هنا ،فإن أنتج ما هو من آثار القهر اإلهلي عاجالً أو آجالً فحكمه
حكم الصرب كما مر ،والنزاع مظهرٌ للقهر اإلهلي ،يظهر القهر بظهوره ،وخيفى خبفائه ،فمن كثر فيه
النزاع اجللي يسمى عبد القهار عند أهل املعىن ،وإن قل منه مسّي عبد القاهر ،ومن عدم فيه وجترد عنها
فهو من الفائزين اآلمنني الذين ﱡﭐ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ [يونس ،]62 :فإن القاهر ال يقهر إال
املنازع ،ونزاع العارف غفلته عن احلق.
الوهاب

الوهّاب مبالغة من الواهب ،وهو أن يهب من غري عوض ال يراد عليه جزاء وال شكورًا ،واحلق
هو الذي يهب الربّ والفاجر من غري منة ،ال ينقص بالعصيان كرمه ،وال يقطع بالعصيان منحه،
فاملتحقق بآثاره ال يرجو أحدًا سواه ،واحملكم بأحكامه ال يدعو يف الشدائد إال إياه ،وال يتوكل املتوكل
إال عليه ،وال يرفع احملتاج حوائجه إال إليه.
اعلم أن العطاء على نوعني:
عطاء على جهة اإلنعام ،ال خيطر للمعطي خاطر اجلزاء عليه من ذكرٍ أو شكرٍ وغريه ،وهو
الواهب.
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وفواته.

وعطاء اقترن به طلب شكر أو جزاء ،وهذا عطاء جتارة قابلة للربح واخلسران حبسب مقصوده

واملستمِد من هذه احلضرة ،متجرد عن مجيع أغراضه هبباته املالية وحركاته البدنية يف حق من له
فيه نفع مبجرد نيّة اإلنعام فقط ال حلصول ثواب ،وإن كان احلق بكرمه ال يضيع أجره فذلك إىل اهلل ال
إليه.
وكذلك املتحرك يف العبادات ،إن كان غرضه ونيته أن ينشئ بظهور عبادته صورة روحانية
تسبّح اهلل عز وجل ،وتزين فضاء امللكوت بزيادة املسبحني هلل ،فيلحق بأهل هذه احلضرة.
وإن نوى غري ذلك فليس له يف هذه احلضرة قدم ،فاحملقق واهب ألفعاله وأعماله صورًا كاملة
روحانية كما وهبه احلق جلّت عظمته.
الرزاق

الرزاق مبا رزق وأعطى كل متغذٍّ من املعادن والنبات واحليوان واإلنسان من غري اشتراط كخفر
وال إميان.
قيل :الرزق ما جعل اهلل لقيام األبدان.
وقيل :ما هي لالنتفاع به.
فالرازق هو الذي غذّى نفوس األبرار بتوفيقه ،وجلّى قلوب األخيار بتوجيهه ،وخص األغنياء
بوجود األرزاق ،وشرّف الفقراء بشهود الرّزاق ،فمن فاز بشهود الرزاق ما ض ّره ما فاته من وجود
األرزاق.
اعلم أن الرزق على نوعني :صوري ومعنوي.
فالصوري :ما تقوم به األجسام.
واملعنوي :ما تقوم به األرواح.
فاألول كشف سفلي ،والثاين لطيف علوي.
قال اهلل تعاىل يف العلوي :ﱡﭐﲘﲙﲚﲛﲜﱠ [الذاريات.]22 :
وقال تعاىل يف السفلي :ﱡﭐﲧ ﲨ ﲩ ﱠ [فصلت ،]10 :فجعل كل ذلك رزقًا لتصحيح افتقار
اخلالئق صورة ومعىن ،وانفراد احلق  -سبحانه  -بالغىن.
ولكل قسم من القسمني درجات.
وأرفع املنازل وأعالها يف األرزاق املعنوية ما يظهر به عني وجود احلق ،الساري يف صور أحكام
املمكنات ،الظاهر يف مظاهر أعيان الكائنات.
وعالمة احملقق حبقائق هذه احلضرة إمعان نظره يف قابليات أشخاص مراتب األكوان مجعًا
وفرادى ،وما يستحق كل خملوق يف مرتبة من مسمى الرزق صوريًا ومعنويًا ،وما يقتضي استعداده،
فإن خواص األرزاق ونتائج آثارها تتفاوت حبسب قابليات املرزوقني واختالف أمزجتهم ،وكم من
رزق يعيش هبا مرزوق وميوت هبا آخر ،كحيوان املاء الذي عيشه برزق املاء إنه ميوت باهلوى إذا فارق
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املاء ،وكذلك حيوان الرب الذي يعيش برزق اهلواء ،فإنه ميوت يف املاء لفقد اهلواء وإن كان ال خيلو املاء
من امتزاج اهلواء ،وال اهلوى من امتزاج املاء ،لكن احلكم للغالب ،فإذا حتقق هذا يف األرزاق احملسوسة
السفلية الكثيفة ،فالتفاوت يف حقائق العلويات أكثر ،وجماله أوسع ،ﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ
[اإلسراء.]21 :
فالعارف الكامل من ينزل املعارف يف أهلها ،ويشهد حقائق أعيان األكوان على ما هي عليه من
تفاوت درجاهتا ،وغايات توجهاهتا ،وهناية كماالهتا ،ومقتضى خصوصياهتا ،فيعطي كل ذي حق حقه.
الفتاح

الفتّاح مبا فتح من أبواب النعم والعذاب ،يقال للحاكم فاتح وفتاح ،ألنه يفتح حبكمه ما انغلق
من األمر بني اخلصمني ،فاحلق هو احلاكم بني عبيده يوم القيامة ،وهو الفتاح ملا انغلق من أمور عباده
من أسباب معايشهم ،فيغين الفقري ،ويفرّج عن املغموم ،ويفتح على قلوب املؤمنني أنوار معرفته ،وعلى
املذنبني أبواب مغفرته بعنايته ينفتح كل مغلوق ،وهبدايته ينكشف كل مشكل.
اعلم أن لفتوح أحكام هذا االسم ثالث درجات:
ص به آدم .
أوليها :علم األمساء وما خ ّ
وثانيها :علم األذواق املخصوص باألولياء.
وثالثها :جوامع احلكم اليت أوتيت حممد  ،aففتح مبحمد  aأبوب درجات األسرار
والعلوم اإلهلية ،كما فتح بآدم  علم أمساء املظاهر احلجابيات وإحصاء اختالف اللغات ،وحملمد
 aكشف حقائق املسميات ،وشهود أنوار أسرار اإلهليات.
ووسط هذين املرتبتني علم األذواق واألحوال ،الذي اختص به أرباب الطريقة.
وال هناية لعلوم هؤالء القوم ،لعدم هناية من تعلقت به علومهم:
ومن ذلك :شهود العبد تقلُُّب األحوال يف حبار احلكمة ،وثقته باهلل عند احلاجة ،وعدم اضطرابه،
وكون فرجه بضمان اهلل أعظم من فرجه بالسبب املعني ،لعلمه بصدق الوعد اإلهلي ،وامتناع ضمان
احلق عن تطرق اآلفات إليه ،والذي ال حيصل سكونه إىل ما بيده من األسباب ميكن أن تتطرق إليه
اآلفات.
فمن خصه اهلل بفتح هذا الشهود فهو أمت ذوقًا وأقوى سكونًا من صاحب السبب املزيل ألمل
فاقته ،وهذا من علم الفتح الربزخِ بني الدرجتني.
ومنها :علم االفتقار إىل احلق باحلق ،وذلك أن يطلع احلق عبده على أسرار األمساء ،فيشهد [أن]
حاجتها إىل التأثري يف األعيان أعظم من حاجة األعيان إىل ظهور األثر فيها ،ألن لألمساء يف ظهور
آثارها الكربياء والسلطان والعزة واجملد ،خبالف املمكن فإنه يف قبول األثر على خطر عظيم ،فإنه قد
يتضرر بقبوله األثر أكثر من انتفاعه به ،وقد يساوى مقابلة احلالتني فيه.
وال ختلو عني موجود من الضرّ واألمل ـ َقلّ أو َكثُرَ ـ كما ترى الشخص متنعمًا يف وقت
ومتأملًا يف وقت آخر ،ويف الثبوت كان منعزالً عن تغيري احلال ،لتجرده عن التركيب الوجودي املوجب
للتغيري ،فإن األمل يف الثبوت ما هو يف عني املتأمل ،بل هو يف عينه ملتذٌّ بثبوته ،كما هو ملتذ بوجوده يف
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املقام ،واحملل مقام به ،وقد كان احلال واحملل يف أعياهنا الثبوتية ،وال أمل وال لذة لعدم التأثري والتأثر
بينهما ،وذلك أن الثبوت بسيط ال يقوم فيه بشيء ،والوجود مركب ال ب ّد [فيه] من حامل وحممول،
فاحملمول منزلته يف وجود احلامل كمنزلته يف الثبوت يف النعيم وعدمه ،خبالف احلامل فإنه حبكم مزاجه،
فإن وافق احملمول مزاج احلامل التذّ به ،وإن خالف مزاجه تضرر وتأمل به ،وقد كان يف عني ثبوته فارغًا
عن تعلق املخالف لبساطته ،فبقائه يف حالة العدم أحبّ إليه ،ألنه يف تلك احلضرة مل يذق طعم األمل ،بل
إن صاحبه عني األمل صحبه صحبة أنس والتذاذ ،فحقق صاحب هذا الشهود أن األعيان أقل افتقارًا من
األمساء ،وهذا من أدق أسرار األمساء اإلهلية ومن علوم األوتاد.
ومنها :علم سريان اهلوية يف أجزاء املكونات ،وظهور حقيقة ما يف العامل من كوهنا مسبحة
حبمد احلق ،فمن أكرمه اهلل تعاىل بفتح باب هذا الشهود ،انكشف له حقيقة نطق كل ناطق يف العامل -
كان النطق ما كان مما حيمد أو يذم  -أنه تسبيح هلل ،وفيه ثناء على اهلل حىت السب واللعنة ،فريى
صاحب هذا الشهود إنسانًا يسب إنسانًا ويلعنه ،وهو عند السامع احملقق تسبيح حبمد اهلل ،فيؤجر
السامع ،ويأمث القائل.
وهذا من ألطف علم الفتح من فتوحات احلضرة الفتَّاحيَّة.
العليم

العليم بكثرة معلوماته ،العامل بأحدية نفسه ،العالم بالغيب.
اعلم أن العلم هو التعلق اخلاص بعني العامل ،وهو نسبة حتدث لذات العالِم من املعلوم ،فالعلم
متأخر عن املعلوم ألنه تابع ،وإن كان نسبة القول باإلجياد يتقدم على املوجود ،والقول متأخر عن
العلم ،فذلك العلم اإلمجايل الغيبِي ،واملراد هنا علم احلرية ،وليس للعلم أثر يف املعلوم عند أهل الكشف
خالفًا ألصحاب النظر ،فإن العلم باحملال ال يؤثر باحملال من ذات العامل وال من علمه ،بل احملال يعطيه
العلم به أنه محال ،وإجياد أعيان األكوان ثبت عن القول شرعًا وكشفًا ،وعن القدرة شرعًا ال عن
العلم ،فتعلق العلم بظهور املعلوم وعدم ظهوره هو األثر ألنه تعلق بظهوره املوجود عند ظهوره كما
تعلق بعدم ظهوره قبل ظهوره.
والعلم إما ذايت ،وهو علم احلق جلّت عظمته.
وإما موهوب ،وهو ما مل خيطر بالبال وال لالكتساب فيه مدخل ،وهو علم األفراد وخيص به
احلق من يشاء من عباده ،كما اختص به اخلضر  رمحة من عنده ،حىت كان الكليم مع جاللته
يستفيد منه.
وطريق حتصيل ذلك العلم معرفة الوجه اخلاص وجالئه ،فإن لكل موجود يف عامل اخللق وجهًا
خاصًا إىل موجده ،يتجلى احلق له ،فيحصل له من العلم به ما ال يعلمه غريه ،سواء علم ذلك املوجود
أن له وجهًا خاصًا ،وأن له من احلق علمًا من ذلك الوجه أو مل يعلمه.
وتفاوت درجات األولياء وتفاضلهم حبسب تفاوهتم يف معرفة ذلك الوجه.
وأما العالون من عامل األمر  -الذين هم سكان حظائر القدس  -فما هلم سوى الوجه اخلاص،
فهم املهّيمة يف مجال احلق وكربيائه ،ولذلك قيل :ال التفات للعلويات إىل السفليات.
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وأما املكتسب  -وهو ما حيصل باملمارسة والتعلّم  -والداخل يف هذه احلضرة:
إما أن يكون ذائقا من طريق التقوى.
أو ناظرًا من طريق القوة الفكرية.
فصاحب الذوق هو العامل باهلل ورسوله ،وله مقامات:
فإنه إما أن خيتص بعلم يكون متعلقه نسبة العامل إىل اهلل تعاىل.
وإما علم متعلقه نسبة احلق إىل العامل.
وإما علم بارتفاع النسبة بني العامل والذات وإثباهتا بني العامل واألمساء.
وإما علم بإثبات النسبة بني العامل والذات كالقول بالعلة واملعلول.
وإما علم بالصورة اليت خلق عليها العامل الصغري.
فالعلوم كثرية ،ولكل علم أهلٌ ،فمن دخل احلضرة العلمية بالفكر والنظر ،فإنه ينال منها على
قدر ما يقتضي طوره ،ومن دخلها ذوقًا من طريق التقوى فقد جاز الكل وفاز بالكل.
القابض

القابض يكوّ ُن األشياء يف قبضتهِ ﱡﭐﲺﲻﲼﱠ[الزمر.]67 :
هو الذي إذا قبض قبض ،حىت ال طاقة وإذا بسط بسط حىت ال فاقة.
اعلم أن القبض إما معلوم وإما جمهول.
واملعلوم :إما أن يكون بظهور شرّ أو بروزِ خريٍ ،واخلري والشر عبارتان عما يسرّ العبد ويسوءه،
ومها حالتان متعلقتان مبا يالئم غرض العبد ،أو خيالف دنيا أو آخرة ،وال يأيت ذلك إال على أيدي
واسطتني يسمى ملكا وشيطانا.
ومن العصمة مالزمة األدب باإلمساك عن إضافته الشر إىل جانب احلق -وإن كان الكل من
عنده -ولذلك قال األديب الكامل" :اخلري كله يف يديك والشر ليس إليك" فإن اخلري والشر ال يتميز
أحدمها عن اآلخر من حيث أهنما من شؤون احلق ،وإمنا يتميزان عند العبد مبا يوافق غرضه أو خيالفه.
فعني بسط الشر وظهوره عني قبض اخلري.
ومن قبض املعلوم أيضا طلب احلق القرض من عباده وقبول الصدقات ،قبضها لتعود أضعافها
عليهم ،ألنه خلقهم لريحبوا عليه ال لريبح عليهم ،وهو يقبل من عباده الطيب احلسن ال اخلبيث،
واحلسنة يف ذلك أن يرى املقرض واملتصدق أن يد اهلل هي القابضة لذلك ،فتحقق أهنا حصلت يف يد
احلفيظ الكرمي فَيَمنّ وال ميلُّ ،هذا حكم قبض املعلوم.
وأما قبض اجملهول هو أن جيد العبد باطنه مقبوضا فيظهر له القبض من حيث ال يدري وال
يعرف لظهوره سببًا فمن األدب ملن هو هذا حاله أن يسكن على ما هو عليه من القبض حىت يقضي
اهلل أمره.
ومن أهل الطريقة من يظهر البسط مكلفا يف مثل احلال إلظهار الرضا عن نفسه وهذا سوء
أدبٍ عند العارف ،ألن نظره إىل إرادة احلق يف هذا التجلي ومراده دخول العبد حتت سلطان القبض
وانصباغه حبكمه :ﱡﭐﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱠ [الطالق.]1 :
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وللذائق من هذا املشرب التحقق بكيفية ظهور عني املتعني عن ذات احلق ،وقبضه إليه وحدوثه
بني االقتدار اإلهلي وبني قبوله املمكن ،الذي يكون كحدوث الظل بني العني املشرق واجلسم ،فإن
الظل برزخ بني النور والظلمة ،لكون تولده من نكاح نور الشمس وظلمة اجلسم الكثيف ،وذلك أن ما
قابل النور من اجلسم الكثيف أشرق ،فذلك اإلشراق هو نكاح النور له ووالدة الظل عنه معا ،فزمان
النكاح زمان احلمل وزمان احلمل زمان الوالدة ليس فيه تقدم وال تأخر إال بالتعقل ،وكذلك قبض
الظل إىل اجلسم.
مث اعلم أن أول رتبة القبض قبض املمكن وجوده من احلق ،مث القوة على التصرفات يف األعمال،
مث قبض احلق من املمكن علمه به ،مث قبضه التصرفات واألعمال من العامل ،فأمر القبض دائر بني
القابض واملقبوض منه.
الباسط

الباسط مبا بسط األرزاق بقدر معلوم ،فإن األحوال ختتلف باختالف احملال ،وليست الدنيا حمل
إطالق البسط ،لضيق وعائها ،وإفضاء زيادة البسط فيها إىل البغي وتعدي احلدود ،خبالف موطن
اآلخرة فإهنا غري متناهية ،لعموم حكم البسط يف نشأة اآلخرة ،كما أن عموم حكم القبض يف نشأة
الدنيا ،وحكم القبض أبدًا ال يكون إال عن بسط متقدم.
والبسط قد يكون ابتداء لسعة الرمحة اإلهلية ،إذ كل قبض ال بد أن يعقبه بسط ،وال يلزم
عكسه ،كالرمحة اليت يرحم اهلل هبا عباده بعد وقوع العذاب هبم ،فهذا البسط بعد القبض ،وحمال أن
يعقبه قبض مؤمل.
فظهور أحكام هذه احلضرة يف موطن اآلخرة ،أو على من هو يف حكم أهل اآلخرة من أهل
الفناء يف اهلل ،فإن هلم إرسال عنان الفتوح يف ميدان البسط ،ودوام السرور مبا خصّوا من احلضرة
اإلهلية ،من نفخات ألطاف العناية ونسمات أنوار اهلداية.
ومن عباد اهلل من وفقهم اهلل لوجود أفراح العباد على أيديهم ،وأدىن درجاته من يضحك الناس
مبا هو مباح وهو الذي يسمى مسخرة ،فيهزأ اجلاهل به ويضحك عليه وال يرى له وزنًا وأين اجلاهل
من قوله عز شأنه ﱡﭐ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪﱠ [النجم .]43 :فالعارف املراقب الذي يشاهد آثار جتليات
احلق يف أعيان الوجود يرى النعمة ظاهرًا يف عني املسخرة ،ويعظم قدره ،وهلذا كان نعيمان األنصاري
حيضر بني يدي رسول اهلل  aفيضحك ،وحاشا من منصب النبوة أن يعتقد فيه السخرية واالستهزاء،
بل كان  aيشهده على احلياء ،يشاهد هذا الوصف اإلهلي يف مادته ،وحقيقة ذلك ال تنكشف إال
للعلماء باهلل.
واعلم أن من البسط أيضًا ما هو جمهول والبسط اجملهول َقلّما خيلو من مكر خفي ،فإذا وجد
العبد من نفسه بسطا وفرحا ال يعرف له سببا فينبغي أن ال يتصرف فيه ،فإنه ال يعرف مبا يظهر له يف
عاقبته ،فهو يف حمل خطرٍ عظيمٍ ،وعالمة صحة العقل الوقوف عند اجلهل باألسباب املوجبة لبعض
األحوال حىت تنكشف له عواقبها ،فإذا علم وأبصر كان تصرفه على بصرية إما له وإما عليه ،حبسب
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التوفيق واخلذالن ،ومن أشد املكر رداف النعم على املمقوت قال عز من قائل:
ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﱠ [آل عمران.]178 :

ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ

اخلافض

اخلافض ،معىن اخلفض :الوضع واحلط ،وهو الذي خيفض من يشاء بعقوبته ،ويرفع من يشاء إىل
أعلى درجته ،خيفض نفوس األشقياء بتبعيده ،ويرفع قلوب األولياء بتقريبه.
اعلم أن آثار أحكام هذا االسم يف احملدثات اإلمكانية والتعينات الكيانية ،ملا يقتضي وجود
احملدث من تأخر مرتبته عن مرتبة القدمي ،فإن للمتقدم التصرف يف املراتب واحلضرات كما يشاء من
غري منازع يقابله ويزامحه ،وليس للمتأخر ذلك ،ألنه إذا تصرف ال يتصرف إال فيما دون ما تصرف
املتقدم السابق ،وهو اخلفض بالنسبة إليه املتأخر ،فأرفع املقام يف التصرف للمتقدم ،وهلذا السر كان
نزول احلق إىل أحكام احلادث بعد رفعته وإطالقه ،مث نزه نفسه عن ذلك ،وارتفع جناب كربيائه عن
لوث احلدوث ،فباالعتبار األول يسمي نفسه العزيز اجلبار ،وباالعتبار الثاين املتكرب.
ويف حروف اخلفض إشارة ملن َع ِقلَه ،وهي أن األمساء أعلى رتبة من احلروف ،ومع ذلك أثرت
احلروف فيها لتعلقها كما يقول القائل" :أعوذ باهلل" ،فالباء عاملة ،ومعموهلا اهلاء املشرية إىل هوية
الغيب ،فانظر إىل هذا األمر العجيب واعترب.
مث اعلم أن اخلوافض كثرية مثل "مِن" و "إىل" و "يف" و "قبل" و "بعد" ومن خواصها أهنا إذا
دخلت بعضها على بعض أخرجتها عن حكم اخلفض ،ومل يظهر فيها عمل اخلافض ،ألهنا باألصالة
خافضة ،واخلافض ال يكون خمفوضًا حنو ﱡﭐﲭﲮﲯﲰﲱﲲﱠ [الروم.]4 :
فإذا فهمت ذلك فاعلم أن مراتب الكون بأمجعها يف مقام اخلفض ،وال أثر ألفعال أعيان
املمكنات بعضها يف بعض عند أهل الكشف ،ألن احلدوث الذي يشملها مبنزلة البناء للحروف ،فال
مؤثر إال اهلل ،وال ينفعل منفعل إال لصورة احلق وسريان ظهوره يف مظاهر احلق ،وال أثر فيه إال املؤثر
احلقيقي ،وحده ال شريك له.
الرافع

الرافع بالعلو واإلظهار ،وهو الذي يرفع األبرار إىل أعلى الدرجات كما خيفض الكفار يف أسفل
الدركات.
اعلم أن حكم الرفع للحق باألصالة ،كما أن اخلفض للعبد ،ومن أحكام هذا االسم سريان
الرفعة اإلهلية يف أعيان مراتب اإلمكان ،وارتفاع الكل من حضيض العدم إىل علوّ درجات احلياة
والعلم ،فإنه :ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ[اإلسراء ،]44 :وال يسبح إال حي عامل ملن يسَبّح له ومبا يسَبِّح،
فلكل شيء يف درجته ومرتبته علم ومتُّيز ،يفصل به بني من ينبغي له التسبيح ومن ال ينبغي ،وال رفعة
أرفع من درجة العلم ،واحلق هو الذي أنطق ذلك الشيء مبا يسبح يف درجاته ،فهو املسبح واملثين على
نفسه بنفسه ،وله الرفعة يف كل درجة ،وهو رفيع الدرجات يف كل عني ،بل يف كل نفس من أنفاس
األعيان ،وذلك أن النفس هيوال صور التكوين ،وللحق -جلت عظمته -شؤون يف وجود األنفاس
حبسب حال العبد يف وقت تنفسه ،فإن َّالن َفسْ الداخل إذا استقر يف القلب تغري حالة األثر احلرارة يف
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القلب ،وتشكل فيه صورة ما يف القلب من اخلواطر ،فتزعجه الرئة إىل اخلروج لدخول غريه ،فإذا
ُأخرج فال خيلو صاحبه عن التكلم به أو السكوت عنه ،فإن تكلم تشكل اهلواء بصورة ما تلفظ به،
فيزيد يف صورته ،وإن مل يتكلم خرج بصورة املقبول من القلب ،وذلك على الدوام دنيا وآخرة،
فللخلق يف كل نفس تكوين ،فهم يف كل آن يف شأن ،غري أن موطن الدنيا يقتضي إخالط اخلبيث
والطيب ونشأة اآلخرة ال تطلب إال الطيب حىت يغلب على اخلبيث ،فيصري احلكم للغالب ،وهو املآل
إىل الرمحة.
ومن أحكام هذه احلضرة التسخري ،فإن من كان يف درجة الرفعة يسخّر غريه ،كتسخري امللوك
الرعايا ،وقد تكون درجة املُسَخَّر أعلى من درجة املُسَخِّر ،كتسخري الرعية امللك باحلال يف قيامه
مبصاحلهم ،فدار األمر من هذا الوجه ،فإن احلق عز شأنه أمر عباده وهناهم ،مث أمرهم أن يأمروه وينهوه
فقال هلم :قولوا ﱡﭐ ﳓ ﳔ ﳕﱠ  ،وﱡﭐ ﲵ ﲶ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ[البقرة ، ]286 :فأقام نفسه
تعاىل  -مع كربيائه وعزته وجربوته  -بصورة ما أقام فيه عباده على ذهلم وافتقارهم ،غري أن هذا
التسخري مع االستعالء يسمى أمرًا أو هنيًا ،ومع االفتقار دعاء ورغبة ،فاألمر منه وإليه.
املعز

املعزّ من يشاء بالقناعة واليقني والزهد يف متاع دار الفناء من عرفه أعز نفسه خبدمته ،وقلبه
مبعرفته ،وبصره مبشاهدته.
اعلم أن من آثار هذا االسم سريان حكم االعتزاز يف العامل إال أنه يذمّ يف موطن وحيمد يف
موطن ،واالعتزاز هو ظهور العبد بصورة احلق ،سواء تورثه تلك الصورة سعادة أو شقاوة ،واملعتز
احملمود السعيد باعتزازه هو العبد احملقق الكامل القائم به صفة احلق يف اخلالفة ،فهو ممن أعزه اهلل مبكارم
األخالق ،ودرك احلقائق وأنواع املعارف وفنون العلم باهلل ،ووفقه لنصيحة عباده حبسن التعليم
فيخرجهم من ظلمات اجلهالة واملخالفات ،وينتزع عنهم نوازع االستكبار والرعونات ،حىت تذللوا
حتت عزة احلق وكربيائه ،وأذعنوا ألوامره ونواهيه ،فنصيب مثل هذا العبد من االسم املعز ،وحظه هو
احلظ احملمود ،فإنه محى قلوب عباد اهلل أن يتحاكم فيهم مبا ال يليق جبناب احلق ،فهو معز للحق ،عزيز
باحلق.
وأما صاحب االعتزاز املذموم ،هو احملجوب بالصفات احلجابية كفرعون وأمثاله من اجلبابرة
من امللوك واحلكام املفتخرين بالرئاسة واالستيالء ،ومن اعتز يف نفسه على أمثاله جورًا وظلمًا وجهالً
حقَ باألخسرين أعماالً ،وال أحد أذل منهم يف نفوسهم وعند اخللق إذا عزوا ،وعند اهلل يف احلالني.
َل ِ
وأعظم االعتزاز يف املرتبة اخللقية أن حيمل العبد نفسه من أن يقوم به وصف إهلي ،لتحققه مقام
العبودية احملضة ،فإن الصفات على نوعني:
حمصورة ،وهي األمساء احلسىن .وغري حمصورة.
فاألمساء احلسىن هي احلق باألصالة ،وقد يتصف العبد هبا يف معارجه من حضيض البشرية إىل
مقام العزّ بالتزكية والتجلية وإدمان النوافل إىل أن يصري احلق مسعه وبصره كما ورد به اخلرب.
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وأما الصفات اليت غري احلسىن متناهية ،ومجيعها للعبد باألصالة ،وقد يتصف احلق هبا ،فمجال
العبد يف ميدان الصفات واألمساء أوسع نظرًا إىل مراتب الكثرة ،فأما عند أهل الكشف فالصفات كلها
هلل ،وإن اتصف هبا العبد.
املذل

املذلّ مبا أذل رقاب اجلبابرة برغبتهم عن نعيم دار البقاء ،وطمعهم يف متاع دار الفناء ،وأذل
بعض املؤمنني ليستكمل عزهم يف اآلخرة ويذل بدل من أورثهم الذل يف الدنيا.
اعلم أن اهلل تعاىل أوجد املمكنات من آثار أحكام هذا االسم ،ووقفهم يف حمل سلطاهنا ،فالذلة
أبدًا شعار للممكن ،الفتقاره يف وجوده إىل غريه ،إال أنه تعاىل خلق آدم ،وجعل له حظًا من االمسني،
وجامعًا للصفتني ،ملا فيه من اجلمعية اإلهلية.
أما إعزازه ،فكونه خملوقًا على الصورة اجلمعية ،وسجود املالئكة له ،وظهور علم األمساء فيه،
وتشريف االجتباء واهلداية له من احلق.
وأما إذالله ،واعترافه بالظلم على نفسه ،ومقام التذلل بقوله :ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱊﱋﱌﱠ [األعراف.]23 :
فرئيت آثار الصفتني يف أوالده:
فمنهم :من ظهر بصورة اإلذالل ،وجعل االفتقار والذلة شعاره ،وملا تقتضي النشأة ،فارتاض
نفسه حتت أحكام الذل فأفلح وسعد.
ومنهم :من اعتز ،فأظهر ما ليس له من االعتزاز على أمثاله ،فأورثه ذلك ذل األبد.
فإنه إن اعتز لشرف أبيه بسجود املالئكة له فقد أمر بالسجود للبيت اجلمادي.
وإن كان اعتزازه بالعلم فإنه ال يقدر على حتصيل سعادته إال بلمة امللك وتعليمه ،فامللك
معلمه ،بل معلم من هو خري منه من أكابر النوع اإلنساين ،وهم الرسل -صلوات اهلل وسالمه عليهم،-
فما له إال إظهار الذلة واالفتقار ،كما تقتضي نشأته اإلمكانية ومقام العبودية.
واعلم أنه يقرر عند أهل الكشف والتحقيق أنه ما من حكم للكون إال وله مسند إهلي يسند
إليه ،فمنه ما يطلق ،ومنه ما يعرف وال يقال ،بل يسكت عنه أدبًا ،فالذلة واالفتقار من أي حقيقة من
احلقائق اإلهلية كان ،وقد قال أليب يزيد :تقرب إيل مبا ليس يل الذلة واالفتقار.
واعلم أن من توقف عليه حكم من أحكام احلاكم فال بد له أن يطلبه إلمضاء احلكم ،ولو كان
املطلوب حاصالً ما عليه ما طلبه ،وظهور حقائق األمساء اإلهلية متوقفة على وجود املظاهر املتعينة
كربوبية الرب على املربوب ،وقدرة القادر على املقدور ،وعلم العامل على املعلوم ،وليست املظاهر
سوى آثار هذه األمساء بل األمساء ،فإنه ما من اسم من األمساء اإلهلية إال ويتوقف على اسم من األمساء
يف احلكم باإلجياد واإلعدام ،فما توقفت األمساء إال على األمساء ،واألمساء عني املسمى ،فمنه وإليه كان
األمر.
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السميع

السميع الذي يدرك املسموعات سرًّا وجهرًا ،ال يشغله مساع عن مساع ،وال يعزب عن إدراكه
مسموع وإن خيفى ،ويسمع السرّ والنجوى ،بل هو أدق من ذلك وأخفى.
اعلم أن احلق  -جلّت عظمته  -عند مساع كل سامع حبسب استعداد ذلك السامع ،كما أنه
تعاىل عند لسان كل قائل ،وما مث قائل إال هو سامعٌ ،فسمع كل سامعٍ ال يكون إال من هذه احلضرة
السمعية.
لكن من السامعني من ال يفهم مما يسمع إال دعاء ونداء ،فحظ مثل هذا السامع من قول
املتكلم صورته دون روحه ،فإن للكالم روحا وهو معناه الذي أريد به ،وصورة وهو جمرد اللفظ ،وهذا
من ﱡﭐﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏﱠ[األنفال ،]21 :إال أنه ال فرق بني األصمّ الذي ال يسمع وبني من
يسمع وال يفهم ﱡﭐﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﱠ [األنفال.]22 :
ومنهم :من يكون مساعه مع الفهم ملا أريد له ذلك املسموع لكمال استعداده ،وهو الذي كان
احلق مسعه وبصره.
وعالمة السامع الكامل أن يكون عني مسعه عني فهمه.
فإن السامع :إما مكاشف عارف أو غري مكاشف.
وغري املكاشف ال يسمع كالم احلق إال من خرب إهلي على لسان رسول أو كتاب منزل أو
رؤيا ،فهيأ ذاته للعمل مبقتضى ما مسع ،أو بالقيام على خالفه حبسب ما حيكم عليه التوفيق أو اخلذالن.
والعارف يسمع وينظر يف خطاب احلق إيّاه ،يف ما يسمعه من كل متكلم يف األكوان ،فريى
نفسه خماطبًا بذلك الكالم ،ويربز له فمًا يفهمه به يعمل مبقتضاه ،ونفسه أيضًا عني من أعيان األكوان،
وإن كان اإلنسان كثريًا ما حيدّث نفسه ،بل أكثر أعمال املرء مبقتضى ما يؤمل نفسه وحيدّث به ،فإذا
كان املتكلم باحلديث نفس العارف ،فذلك إعالم احلق يف مرتبة النجوى ،فرياقب نفسه ،فإنه قائل يف
نفسه سامع منها فيما هي متكلمة بقول ومبا هو ذو مسع يسمع ما يقول ،فإنه ليس يف كالم الشيء
نفسه صمم أصال ،فإنه ال يكلم نفسه إال مبا يفهمه ،فعني السمع يف هذه املرتبة عني الفهم ،وفيه إشارة
إىل أن احلق سبحانه كان متكلما مسيعا وال كون وال مكان ،واآلن على ما عليه كان.
البصري

البصري بأمور عباده ،البصري عبارة عما رؤيته صفة ذاته ال جبارحة ،وللمستمد من آثار هذه
احلضرة ثالث مراتب:
األول :إما أن يعبد اهلل كأنه يراه.
الثاين :وإما أن يعبده لعلمه بأن اهلل يراه ،واألول قريب إىل التشبيه ،والثاين إىل التنزيه.
والثالث :أرفع منهما ،وهو للكامل احملقق الذي يعبد احلق باحلق يقول بالتشبيه ويشهد التنزيه
وبالعكس ،ليس هو من املؤمنني به ،ألن املؤمن حمجوب من حيث إنه مؤمن بقول املخرب ،واملكاشف
صاحب شهود ،يشاهد صدق املُخرب مشاهدة عني.
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وصاحب هذا املقام ذو عينني :عني بصر وعني بصرية ،وإهنما له مبثابة كفيت امليزان ،خيفض تارة
ويرفع أخرى ،لعلمه باملواطن ،وما يقتضي كل موطن من احلكم ،ال يتعدى أبدًا ،فتراه يف موطن يرحم
اخللق ويرفق هبم ،فإذا حضر إقامة حد من حدود اهلل أزال حكم الرأفة ،وأقام احلد لتحققه بسعة الرمحة
اإلهلية ،وكمال رأفته بعباده ،ومع ذلك شرع احلدود ،وأمر بإقامتها وقال تعاىل :ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ
ﱚﱠ[النور.]2 :
وعذّب أقواما ،وأهلكهم بأنواع العذاب مبقتضى حكمته ،فصاحب البصرية ال يزال ميزان
الشرع يف يديه ،يزن أفعاله وأقواله قبل وقوعها ،فإن علم أهنا تقود به إىل حمل السعادة أمضاها ،وإال
أمسكها ،ومحى نفسه عنها ،وملا أخرب احلق -سبحانه وتعاىل -أنه جعل لإلنسان عينني أخرب عن نفسه
تعاىل أن له أعينًا ،قال جل ذكره :ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﱠ [الطور ،]48 :وهي أعني اخللق ﱡﭐ ﱡ ﱢ
ﱣﱤﱠ[األعراف ،]198 :ولكن ال يعلمون إال من فتح اهلل عينه بنور العيان فيشاهد ذلك.
ومن أهل هذا الشهود من يستنكف عن البعض ،ملا يرى من النقص يف اإلدراك.
ومنهم من يتالشى رمسه يف أشعة أنوار العظمة وينمحي رقم وجوده عن لوح التقييد ،الستغراقه
يف تيّار حبر الشهود ،فريسل عنان أمره مع احلق يف إطالق استرسال الرؤية ،لعدم متيزه بأحكام الشهود
املقدور ،فريى املقدور كما يراه احلق من حيث وقوعه ،ال من حيث احلكم عليه ،ويرتفع عنه احلكم
بارتفاع التمُّيز ،وذلك ال يقدح يف حاله ،ألهنا خارجة عن الوزن ،لفناء صاحبه يف اهلل ،ويف هذا املقام
يقول احلق عز سلطانه لعبده" :اعمل ما شئت فقد غفرت لك".
وصاحب هذا احلال ال يشاء إال مبشيئة احلق ،وإن كان احلق ال يبيح الفحشاء ،فالفحشاء
حمكوم عليها يف تلك األعمال ،ويزول احلكم يف حق هذا الشخص ،ويبقى عني العمل لوقوع الستر بينه
وبني احلكم ،كما وقع بني فعل املغفور وبني العقوبة ،وهو كاملقتول يف سبيل اهلل عجلت له جنته يف
الدنيا ،وإن أقيم عليه احلد فذلك من جهل احلاكم باملقام الذي هو فيه.
احلاكم

احلاكم مبا حكم ،وأنزل من األحكام املشروعة ملنع اخللق عن الظلم ،فهو احلكم الذي ال يقع
يف وعده ريب ،وال يوجد يف فعله عيب.
اعلم أن هذا االسم مماثل السم العليم من وجه ،وذلك أنه من شرط احلكم أن يكون احلاكم
عاملًا باحلكم ال باحملكوم له وعليه ،ولذلك جيب عليه احلكم بلفظ الشهود واإلقرار ،وإن كان اإلقرار
كذبا والشهادة زورًا.
وأيضًا كما أن العلم ال أثر له يف املعلوم ،كذلك ال أثر للحكم يف احملكوم عليه ،بل احملكوم
عليه جعل احلاكم حاكما ،كما أن املعلوم جعل العامل عاملًا ،لكون العلم تبعًا للمعلوم.
ومييز عن العليم من وجه آخر ،وهو أن العلم تابع للمعلوم ،وليس احلكم تابعًا للمحكوم عليه
أو له ،بل هو تابع لشرط احلكم والشاهد أو اإلقرار.
وأيضًا للحاكم أن حيكم بغلبة ظنه ،وإن مل يصادف احلق يف احلكم ال يذم شرعًا ،ويسمى
احلكم وليس العلم كذلك فإنه ال يسمى عاملًا إال بعد حتققه املعلوم ،فاحملكوم عليه جعل احلاكم حَكمًا
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على نفسه ،فهو احلكم على نفسه ،ألنه ما حكم احلاكم إال به ،وهذا من سر القدر ،فإن اهلل تعاىل ما
حكم على األشياء إال باألشياء وما تقتضي خصوصياهتا وقابلياهتا واستعداداهتا ،فما جاءها شيء من
خارج ،إمنا هي أعماهلم تردّ عليهم.
العدل

العدل هو امليل ،وقيل :هذا مصدر أقيم مقام االسم ،هو الذي خياف من عدله ،وال ييأس من
فضله ،فعدله يف أفعاله دليل ما صدقه يف إنزاله.
ملا كان أمور مراتب األكوان مبنيا على امليل والعدول مسى نفسه العدل ،لعدوله عن الوجوب
إىل اإلمكان ،وعدله املمكنات من حضرة الثبوت إىل حضرة الوجود ،فما يف الكون إال العدل ،وما
ظهر الوجود إال بالعدل ،كما أن املؤمن عدل عن الباطل إىل احلق ،كذلك الكافر عدل عن احلق إىل
الباطل ،قال تعاىل :ﱡﭐﱋﱌﱍﱎﱏﱠ [األنعام.]1 :
أخرب احلق أنه ما عدل من عدل -كان العدل ما كان -إىل احلق أو إىل الباطل إال به وبإرادته
ومشيئته ،ألنه ال حول وال قوة إال به ،وإمنا مساهم كفارًا ألهنم ستروا وجه اإلطالق بتقييدهم ،وإمنا
صدر الستر عنهم ألحد األمرين:
األول إما ألهنم ستروا عني البصرية عن التصرف الصحيح ،واقتصروا على ما بدا هلم ،ومل يوفوا
النظر حقه ،ليظهر هلم حقيقة األمر على ما هو عليه يف نفسه ،فحرموا بتقصريهم اخلري الكثري.
الثاين :وإما ألهنم بعد إمعان النظر علموا وُأشهدوا األمر على ما هو عليه ،ولكن جحدوا
وستروا عن الغري ملنفعة كانت حتصل هلم من مال وجاه ،كما فعل أحبار اليهود ،فامليل عني االستقامة
لكل عني من أعيان عامل اإلمكان يف مراتب الوجود ،وإن توهّم الناظر خالف ذلك ،كما يشاهد من
اعوجاجات أغصان الشجر ،وميلها ،وتداخل بعضها على بعض ،فإن ذلك كلها مستقيمة يف عني امليل
عند احملقق ،ألهنا مالت حبكم جريان الطبيعة يف جماري موادها ،كذلك ميل أعيان أغصان األشجار،
وتداخل بعضها على بعض ،فإن ذلك كلها أغصان شجرة الكون يف مراتب جزئياهتا واختالف
حاالهتا ،وتوجهها إىل غاياهتا وإخراج كماالهتا إمنا هو حبكم جريان حكمة فاطرها وتصرف موجدها:
ﱡﭐﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱠ [هود.]56 :
اللطيف

اللطيف بسريانه يف أفعال املوجودات ،واختفاء لطائف حكمته يف مظاهر الكائنات ،هو الذي
س َر كل عسيّر ،وجرب كل كسري.
يّ
اعلم أن حقائق هذا االسم وأسراره عمّت مراتب الوجود ،واللطيف مأخوذ من اللطف وهو
اخلفاءٌ ،وأغرب مثله خفيات ألطافه م ّد الظل ،وقبضه فإن البصر ال يدرك غري امتداده ،وانقباضه حاال
بعد حال ،وال قدرة له على شهود حركته احملسوسة على الدوام ،فضالً عن شهود حقيقة خروجه من
األصل احلقيقي ورجوعه إليه ،فإن الظل إذا أخذ يف االمتداد ما خيرج من ذات الشخص ،وكذلك إذا
انقبض ال ينقبض إال إىل ما منه خرج ،هذه شهادة العني ويقول احلق عز شأنه :ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
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ﱧﱠ [الفرقان ]46 :إشارة إىل أن عني ما خرج منه هو احلق سبحانه ،ظهر بصورة خلق فيه ظل،
يربزه تارة ويقبضه أخرى ،وكما أضاف القبض إىل نفسه ،كذلك أضاف امتداده إليه بقوله تعاىل :ﱡﭐﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ [الفرقان ]45 :وهذا من ألطف اإلشارات ،فإن العني تدرك ،وتشهد حركة
االمتداد وانقباضه من ذات الكثيف ،وهي يف احلقيقة من لطائف تصرفات القوي اللطيف ،وكذلك
قوله تعاىل :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱠ [النساء ]80 :إشارة إىل سريان هذا اللطف اإلهلي الذي هو
كسريان نور الشمس يف أجزاء اجلو وامتزاجهما حبيث ال تقع اإلشارة على أحدمها إال ويشاركه
اآلخر ،فاإلشارة إىل النور إشارة إىل اهلواء ،واإلشارة إىل اهلواء إشارة إىل النور ،كذلك سبب اختفاء
الذات املتعالية شدة ظهوره ،واحتجابه عن اإلدراك بسبحات نوره.
اخلبري

اخلبري مبعىن العليم ،وقيل :اخلبري ،هو الذي أخرب عمّن شاء ،ال تبديل حلكمته وال حتويل لقوله.
اعلم أن تعلق علم اخلربة تعلق خاص وهو العلم احلاصل بعد االبتالء ،وإليه اإلشارة بقوله تعاىل:
ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ [حممد ،]31 :وهو يعلم ما يكون قبل كونه لعلمه به يف ثبوته ،وال يقع يف
مراتب األكوان الوجودية إال ما كان ثابتا يف األعيان الثبوتية ،ولكن أوجب االختبار ،واالبتالء ،إلقامة
احلجة ،واالبتالء نتيجة الدعوى ،ومثرته ،وهي أصله ،فحيث كانت الدعوى كان االختبار ،ومن وصف
نفسه بأمر توجه عليه االختبار واالبتالء ،والتكليف ابتالء وقد عمّ ،وإن مل يعمّ الدّعوى حبكمة مستورة
به كما أخرب احلقّ عنه بقوله تعاىل :ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ
ﳌﳍﱠ [األنفال.]25 :

فعمَّت البلوى كما عمّت الرمحة ،ولكن ال يقاوم عمومها عموم الرمحة ،ألهنا عَسرة واقعة بني
يسرين ،لكون موقعها بني رمحة االمتنان ورمحة الغفران.
وإمنا قلنا بعموم رمحة الغفران لعموم البشارة ،وهو قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﱠ [الزمر:
 ]53وملا مل يكن للكرم املطلق ظهور إال باملسرفني املذنبني عمّت البلوى لتعم املغفرة.
احلليم

احلليم الذي ال يعجل باالنتقام ملن عصاه من األنام غفر بعد ما ستر ،وعفا بعد ما نظر ،وأمهل
وما أمهل ومل يسارع باملؤاخذة ملن عمل.
اعلم أن من شأن هذا االسم إثبات االقتدار فإن صاحب العجز عن إنفاذ اقتداره ال يسمى
حليمًا فال حلم إال بإمهال القادر على األخذ وأصل احللم يف اللغة اإلفادة ،لذلك مسي النوم احللم،
إلفادة املعىن عن صورته فيعرب العارف تلك الصورة إىل املعىن الذي جاءت له فريدها إىل أصلها كما أفد
العلم فأظهره يف صورة اللنب ،فرده رسول اهلل  aبتأويل رؤياه إىل أصلها ،وهو العلم.
وقد يقع احللم يف اليقظة أيضًا كظهور امللك يف صورة البشر ،فاحملجوب يبصر بشرًا ،والكامل
ال يراعي إال احلقيقة امللكية ،وملا كان خمالفة القادر يقتضي املؤاخذة واالنتقام ،فأفد حكم اسم احلليم يف
موطنه سلطنة املنتقم باإلمهال ،ولذلك قال عز من قائل :ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﱠ [النساء ]133 :القتران
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القدرة مع احللم واإلمهال ،وال يشاء إال ما هو األمر عليه ،ألن اإلرادة تتبع للعلم ،والعلم يتبع املعلوم،
واملعلوم ما ظهر فال تبديل لكلمات اهلل.
العظيم

العظيم لعلوّ شأنه يف قلوب العارفني الذي عجزت األبصار عن إدراك سرادقات عزه ،وكلَّت
األلسن عن وصف جالل قدرته.
اعلم أن الواقف يف مقام العظمة إما مؤمن وإما صاحب شهود ،وذلك أن األمر يعظم بقدر ما
ينسب إليه من التفرد باالقتدار ونفوذ األحكام ،فإذا كان الكربياء واالقتدار حبيث ال قدرة ألحد على
رد حكمها ،وال نفي شيء ألمرها عظم وقعها يف القلب حىت ينتهي إىل احلرية والدهش ،وظهور عظمة
احلق -تعاىل كربيائه -يف قلوب أهل اإلميان إمنا هو حبسب معرفتهم بآثار األمساء اإلهلية ،فمن كان
معرفته بصفات احلق أكمل كانت سطوة جتليات العظمة يف باطنه أمت ،ولذلك كان رسول اهلل a
يقول" :أنا أعلمكم باهلل وأخشاكم منه".
وأما صاحب الشهود فال حيصل له صولة العظمة إال من التجليات اجلاللية ،من غري أن حيصل
له شيء من تأثريات األمساء ،وال من األحكام اإلهلية بل مبجرد التجلي حيصل العظمة يف نفس من
يشاهده وشهود هذه العظمة ال حتصل إال ملن يكون احلق مسعه وبصره ال ملن شاهده بنفسه كاملشاهد
حبسب عقله وما يقتضي دليله املقيد ،فعلى هذا ما عبد اهلل قط من حيث ما هو عليه وإمنا عبد من
حيث ما هو جمهول يف نفس العابد حبسب اعتقاده يف اهلل ،وهلذا السر أقام احلق عذر عباده بقوله تعاىل:
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ [األنعام ]91 :الشتراك الكل يف اجلعل وتقييده املنزه وغري املنزه ،فال شهود أعظم
مما ارتبطت عليه أفئدة العارفني من العقائد ،الذين يشهدونه من غري تقييد ،فال يلحق عظمتهم عظمة
معظّم أصالً.
الغفور

الغفور مضى ذِكره يف حقائق ذكر اسم الغفار.

ْ
الشكور

الشكور مبعىن املشكور مبا شكر عباده عليه من عملهم بطاعته ،ووقوفهم عن حدوده ،ليبالغوا
فيما شكرهم عليه هو الذي رزق العباد ،وأعطاهم ما كان عليه فرض ،وإذا سأهلم قال :عليَّ فرض.
اعلم أن املوجب للشكر هو اإلنعام والنعمة عبارة عما يقع به إلتذاذ ،وهي إما باطنة كالعلم
واحلكمة واملعرفة ،وإما ظاهرة كاملأكول وامللبوس واملنكوح ،وأعظمها النكاح ،وهو إما إلنتاج وإجياد
أعيان األمثال لزيادة الشاكرين على بساط الشكر ،وإما جملرد اللذة وهو من أعظم النعم الظاهرة،
ولذلك امنت به احلق على رسوله حيث حبب النساء إليه مع قلة أوالده ،فلم يكن املراد إال عني النكاح
مثل نكاح أهل اجلنة جملرد اللذة ال لإلنتاج ليشهد مشهد االمتنان بشهود هذه اللذة الدالة على اللذات
اخلالصة اجلنانية.
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واعلم أن احلق  -عز شأنه  -ملا وصف نفسه بأنه شكور يشكر عباده ،طالبهم بالشكر ليظهروا
بصفته لكوهنم على صورته ،وال يويف العبد حق الشكر إال بأن يرى النعمة منه ،كما ورد يف اخلرب أنه
تعاىل "أوحى إىل موسى  :أن اشكر يل الشكر ،قال :ومن يقدر ذلك يا رب؟ ،قال :إذا رأيت
النعمة مين فقد شكرتين".
وفيه تنبيه ،وهو أن له رؤية النعمة الباطنة العلمية من العبد ،كما أن للعبد رؤية النعم الظاهرة،
منه لتوقف العلم على املعلوم ،وزيادة تعلقاته بتنوع أحوال العبد ،وهو سر قوله :حىت تعلم ،ويف احلقيقة
هو علمه بنفسه حبكم سريان اهلوية يف مراتب الكون ،وهلذا قال " :الصدقة تقع بيد الرمحن" ،وقال
تعاىل :ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﱠ[التوبة ]104 :فيد السائل صورة حجابية عن يد الرمحن،
وهي تقع يف يد الرمحن قبل وقوعها يف يد السائل.
ويقول تعاىل له" :جعت فلم تطعمين" ،وهذا ثبت يف صحيح مسلم ،فعند هذا القول كان احلق
حجابا على العبد ،وعند األخذ والعطاء كان العبد صورة حجابية عن احلق ،فتحقق أيها املنعم الطالب
أنه ما أنعم إال هو ،وال قبل اإلنعام إال هو ،واشكر على نعمة هذا الشهود ،فإن الشاكر واملشكور ال
إله إال هو.
العلي

العليّ يف شأنه ،لعلوه بذاته عما يليق بسمات احلدوث وصفات احملدثات.
اعلم أن العلو إما أن يكون باملكان أو باملكانة أو هبما مجيعا.
فأعلى املوجودات باملكانة واملكان من وجب له الوجود لنفسه استقالال مل يفتقر إىل غريه فكان
له الغىن صفة ذاتية وكل ما سواه يفتقر إىل فيض وجوده ويذعن لسطوة سلطانه ويلجأ إىل جناب عزّه
،ومن كان هبذه الصفة ال بد أن يكون له علوّ قدر ،ومكانة يف قلوب العارفني ،وكل من كان وجوده
بغريه من أفراد أعيان مراتب الكون فهو مستوٍ لعلو تصرفات هذا العلي ،فكل ما سوى احلق عرش
الرمحن لظهوره من حقائق سريان النفس الرمحانية وقيامه به وإن مل يشعر بذلك ،ومن هذا السر ظهر
العلو فيمن عال يف األرض أو أراد العلو ،جلهله حبقيقة العلو الذي هو رتبة ال تليق إال جبانب من تفرد
بالقدرة والبقاء ،وأحاط وجوده بالكل ،وأمشل لطائف وجوده الكل فهو العلي من حيث جمموعيته
األحدية وأحديته اجملموعية ،ال من حيث أفراده اجملموع ،ولذلك قال عز امسه :ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ [القصص ]83 :إشارة إىل اهتمام قلب العبد وانضمام عزمه لوقوع أمر،
وإن مل يظهر يف احلس فإهنا واقعة يف احلضرة العلمية ،فطالب الرئاسة -وإن مل يظهر ذلك منهم ملانع-
فقد حرموا اخلري الكثري ،ألهنم أرادوه وحصل يف نفوسهم ،غري أنه مل حيصل يف أرض النفوس ،والعبد
املتلبس بصفة سيده البس ثوب زور ال تقبله ذاته ،وهلذا ال يعترف خملوق بعلوّ خملوق قط عند مشاهدة
العني ،وال يعظم أحد يف عني أحد إال احملبوب يف عني احملب ،هذا حظ العامة من أحكام علو العلي.
وأما حظ العارف من هذه احلضرة شهود علمه بذاته ،وما يقتضي حدوثه من مقام االحنطاط وبعده عن
رتبة العلوّ ،ومطالعته العناية اإلهلية والتشريف الرباين هلم ،بإضافته العباد إليه الذي كان هبم عليا ،ألنه
لوال احنطاط املمكن ما ظهر لعلوّ العلي سلطانه.
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الكبري

الكبري الذي احتجب برداء الكربياء عن درك اإلدراك ،قال احلق جل ذكره:
ﱺ ﱻﱼ ﱠ [اجلاثية ،]37 :وقال تعاىل" :الكربياء ردائي" ،والرداء حجاب املرتدي عن الغري وأخرب
أيضا أنه تعاىل" :ما وسعه مساؤه وال أرضه ووسعه قلب عبده املؤمن" وقلب الشيء باطنه ،فظاهر العبد
حجاب عليه ،فهو رداؤه ،لكونه خملوقا على صورته وملا كانت صورة اخللق ،عني كربياء احلق
واحلجاب على ذاته أو وجهه ،ال خيلو احلجاب عن شهود احملتجب به لكن بوجهه الباطن ،فإن للرداء
ظاهرًا وباطنًا ،فيشهده الرداء بباطنه ،ومن هذا املقام قال اإلمام علي كرّم اهلل وجهه:
ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ

رأيتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتي

فق تتتتتتتتتتتتت  :متتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت

وال يراه ظاهر الرداء أبدا إال إذا انقلب ،وال ينقلب.
وعند صاحب هذا الشهود يتحقق صدق قول الفريقني :مثبت الرؤية من األشاعرة ومنكره من
املعتزلة ،ويعلم أن ظاهر العامل جمايل ظاهرية للحق من االسم الظاهر تعاىل للمحقق اجلامع من حيث
العامل إحاطة ال يتقيد جبهة خاصة :ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ[البقرة ،]115 :ﱡﭐ ﳛ ﳜ
ﳝﳞﳟﱠ[فصلت.]54 :
والرداء حائل بني ظاهر العامل وباطن العبد ،واحلق ظاهر لباطن الرداء أبدا ،وإن مل يشعر رداء
والباطن ظاهره الذي هو الكون ،فباطن اخللق حق ،وظاهر احلق خلق يف هذا املوطن ،وبالعكس يف
املوطن األول.
احلفيظ

احلفيظ الذي حفظ على العبد توفيقه ،وأسبغ عليه النعم بتأييده ،وحفظ على املعدوم عدمه،
وعلى املوجود وجوده.
اعلم أن احلفظ فيه قضبان يدور عليهما فلك الوجود ،وما حيفظ الكون إال بالعينني :عني احلق
وعني اخللق ،فاحلق حيفظ على اخللق وجودهم ليفيدهم بقاء الوجود ،ويستفيد سر العلم ،فإن املعلوم
حيفظ العلم على العامل ،والعلم يتقلب بتقلب معلومه يف أطوار األحوال ،وسريان أحكام احلفيظ يف
مراتب الكون وقع اسم احلفيظ على أفراد املمكنات ،فأعيان الكائنات وأشخاص املوجودات بأمجعهم
حافظون حلدود اهلل عند أهل الكشف ،فإن لكل شيء حدا يف الوجود ،وموقع كل شيء حدٌّ من
حدود الوجود ،ينحفظ ذلك احلد بوقوع ذلك الشيء فيه ،فكل شيء عني من أعني احلق ،كما يقال
لكل عامل من عمال امللوك :هذا عني من عيون السلطان لكونه حافظا مصلحة اململكة ،وهلذا وصف
احلق نفسه باألعني ،فقال عز شأنه :ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱠ [القمر ،]14 :إشارة إىل سفينة الكون جتري من حبر
الوجود بأعني املمكنات ،فوجوده جمموع اخللق يف احلفظ ،فهو بكل شيء حمفوظ كما أنه على كل
شيء حفيظ.
املقيت

املقيت مبا قدَّر قوت كل مقوت حبسب حاله على املقدار املعلوم.
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هلذا االسم جهتان :االقتدار وإيصال الرزق ،فهو خالق األقوات وموصلها إىل كل شيء لقدرها
وحسبها ،كاألطعمة إىل األبدان ،واملعرفة إىل قلوب أهل الشهود واإليقان.
اعلم أن القوت عبارة عما ال يقوم بقاء صورة املقوّت إال به ،وهو على مقدار خاص.
والقوت إما علوي وإما سفلي وهلا خزائن ينزع منها بقدر معلوم ،فأعلى اخلزائن حضرة العلمية
وأدناها أفكار البشرية وما بينهما خزائن صورية ومعنوية ،واخلزائن بأمجعها عند اهلل ألنه عني الوجود
وإن حضرة الوجود جامع احلضرات ،لشموله على احلدوث والقدم ،واخلالق واملخلوق ،والقادر
واملقدور ،وامللك واملالك ،ولكل واحد قوت لصاحبه فاآلثار قوت األمساء ،لظهور كل اسم يف مظهرية
أثرها ،ومتيز بعضها عن بعض بتعقل أعياهنا يف ألواح مظاهرها ،فعلوه قوت أهل السماء من العاملني،
ودنوه قوت أهل األرض من العارفني :ﱡﭐﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱠ[الواقعة.]85 :
سئل سهل بن عبد اهلل التستري  -قدست أسراره  -عن القوت قال :ذِكر احلي الذي ال ميوت،
فقيل :نسألك عن قوت األشباح ،قال للسائل :ما لك وهلا ،دع الديار إىل بانيها إن شاء عَ ّمرَها وإن
شاء َخرّبَها ،وما جعل احلق -عز شأنه -األقوات العلوية والسفلية إال إلزالة أمراض االفتقار ،وكل عبد
مفتقر إىل سيده ،وخادم القوم سيدهم ،فقيام العبد خبدمة سيده لبقاء حقيقة العبودية عليه وأداء
حقوقها ،وقيام السيد مبصاحل عبيده لبقاء اسم السيادة عليه ،فإن يف فناء امللك فناء اسم السيادة ،فاخلادم
خمدوم من الوجه الذي به املخدوم خادم :ﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺﱠ[الرعد ،]31 :ﱡﭐ ﳟ ﳠ ﱠ [الرعد]42 :
املستورون احملجوبون عن شهود احلقائق يف هذه النشأة ﱡﭐ ﳡ ﳢ ﳣ ﱠ [الرعد ]42 :فإنه ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﱠ [اإلسراء.]72 :
احلسيب

احلسيب مبعىن الكايف ،واحلاسب الذي يعد على اخلالئق نعمه ،لرييهم مِننه ،ويعدّ على العبد
أنفاسه ،ويصرف عنه بفضله بأسه.
اعلم أن هذا االسم وحكمه برزخ بني العلم واجلهل ،فهي حضرة الظن والتخمني ،ومل يبلغ
رتبتها مبلغ العلم ،ولذلك وصف احلق أهل احلجاب بقوله تعاىل :ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ [الكهف:
 ،]104وما أحسنوا صنعا ،وما كان األمر إال شبهة ظهرت يف صورة دليل.
ومن أحكام هذا االسم كان نزول املتشاهبات اليت من خاض فيها نسب إىل الزيغ ،فإن من مال
إىل أحد الشبهتني فقد صريها حمكمة ،فَعدِل هبا عن حقيقتها ،ألن املتشابه ال يقبل امليل ،لتساوي شِبهِها
بالطرفني ،فالعارف األديب من وقف عندها ومل حيكم فيها بشيء ،وإن حكم بالكشف حكم
بالوجهني ،ليكون ممن أعطى كل ذي حق حقه كما ُأمر.
ومن أحكامها أيضا ظهور العدد يف أعيان مراتب املعدودات ومراتب أعيان املوجودات ،حىت
ختيل وتوهَّمَ احملجوب الكثرة واالختالفات يف مراتب األعداد ومقاصد اآلحاد ،وليس ذلك إال تكرار
الواحد يف كل مرتبة منها فكما أن بتكرار الواحد وبروزه ترتبت مراتب األعداد ،وحبذفها وإسقاطها
انتفت نظامها ،كذلك بظهور احلق يف املظاهر اخللقية ترتبت مراتب الوجود ،وتزينت باستهالك ذرات
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األعيان وانطماسها يف إشراق أنوار اهلوية املطلقة واحتجاهبا برداء الكربياء ،وتنزلت وجتردت عن
مالبس العدد وظهرت حقيقة الواحد األحد.
اجلليل

اجلليل مأخوذ من اجلالل الذي أفىن العارفني بكشف جالله ،وأحيَى احملبني بوصف مجاله،
فالعارف من غالب الكشف جالله ،واحملب من طالب بوصف مجاله.
اعلم أن اجلالل من صفات الوجه ،بسلطان هذا االسم دوام احلكم دنيا وآخرة ،لكن عموم آثار
حكمها يظهر يف الباطن يف هذه النشأة الدنيوية ،كما يقول صاحب اخليال لشيء يف طور خياله :كن
فيكون ذلك الشيء يف القوة املتخيلة وال يقدر على ظهورها يف احلسّ الظاهر ،لضعف القوة وعدم
بلوغها رتبة التصرف يف حضرة احلسّ ،وموطن اآلخرة يقتضي إطالق الصور اخليالية واحلسية لقوة
تصرف املتصرف وإطالق املوطن ،فإذا قال املريد ملا يريده :ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﱠ [البقرة ،]117 :يف احلس
واخليال مجيعا ،فيعم حكمها.
واعلم أن جاللة هذا االسم يف األمساء اإلهلية من حيث سريان آثارها وبروز لطائفها وانعكاس
حقائقها يف مرايا قوابل األعيان ومظاهر أشخاص عوامل اإلمكان مبنزلة الصدى يف احلقائق الكونية ،فإنه
ما يرد إال ما تكلم به ،كذلك ما من عني من أعيان مراتب الوجود إال وهو قابل لسريان هذا االسم،
وظاهر به ،وواصف له ،فجمع األضداد حبقيقة اجلمعية ،وأحاط آثارها بالعارف واملعروف ،وأمشل
سرياهنا اخلطري واحلقري ،فللعارف جاللة يف رتبة األصالة ،فكما أن العظمة جاللة للتعظيم ،كذلك
كمال احلقارة جاللة للحقري ،فما ختلصت األكوان من مكان ظلمة احملال إال بضياء أشعة أنوار الوجود
من ذلك اجلالل ،لوال حقارة العبد الذليل ما ظهر آثار جاللة اجلليل ،ولوال استغاثة امللهوف القاصد ما
عرف يف الكون جمد املاجد ،وال ينضبط اجلليل إال باجلليل.
الكريم

الكرمي الذي ال حيوج العبد إىل وسيلة حلصول رضائه ،ويعطي اجلزيل وال مينّ بعطائه.
اعلم أن اسم الكرمي يتبع اجلليل من وجهني:
أحدمها :ملا تقتضي حضرة اجلاللة من اجلمع بني األضداد ،كذلك آثار الكرم اإلهلي يشمل الربّ
والفاجر.
والثاين :إزالة قنوط السامع وصف العظمة وختيله عدم الوصول إىل العظيم ملا عليه من االحتقار
والذل ،فأزال احلق ذلك عنه بقوله :ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ [الرمحن ،]27 :فأخرب أنه تعاىل مع عظمة شأنه
وعلوّ كربيائه مكرم عبيده بنظر العناية ،وراحم ورؤوف هبم بكمال جوده وكرمه ،كما امنتَّ عليهم
بالوجود قبل كوهنم موجودا ومذكورا ،فلوال سريان الكرم واجلود لبقيت املمكنات يف ظلمة العدم،
فكرامته هبم يف إعطاء خلعة الوجود إياهم أجل وأعز من كرامته هبم بعد وجودهم مبا يسرهم من نيل
األغراض.
وبنْيَة هذا االسم وأمثاهلا مما هو على وزن فعيل يقتضي الفاعل واملفعول يف حكم أهل الكشف،
فكما أنه تعاىل كرمي مبا أكرم عبيده بالوجود الذي هو اخلري احملض ،وأعطاهم جزيل اهلِبات وغرائب
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ومتكرمٌ عليه بطلبه منهم القرض والصدقة ،وقبوله ذلك ،وهو من سريان آثار هذه
َّ
املِنح ،كذلك مكرَّم
الصفة يف أجزاء مراتب العامل ،ورجوعها إىل احلضرة املتعالية ،ليكون األمر منه إليه.
ومن عموم آثار هذا االسم أيضا إحاطة الذات املقدسة مبراتب اإلّنيات ومدارجها ،مع اختالف
أحكامها وتضاد جهاهتا ،إلزالة احلرج عنهم ،وإطالقهم يف اختيارهم وتوجهاهتم وتوليتهم ،ليكون
وجهتم إليه أينما توجهوا ،وإن اتبعوا أهواءهم فال خيلو عن وجه احلق :ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ [البقرة:
.]115
الرقيب

الرقيب :الشاهد على أحوال عباده مبا هو عليه من لزوم احلفظ خللقه ،لرياقبوه على دوام
أوقاهتم.
اعلم أن اسم الرقيب مشتق من الرقىب ،وهو متليك رقبة الشيء ،وهلا حكم اإلحاطة ،لشمول
مراقبة احلق أعيان املمكنات.
واملتحقق حبقائق هذا االسم ال يزال يف زيادة علم رباين وعرفان عياين ،ملشاهدة شؤون احلق
حبكم املعية اليت تقتضي هذه احلضرة.
ومن عالمة صحة حال املراقب أن ال خيلوا ميزان الشرع من يد تصرفه ،فال يزال نظر صاحب
املقام إىل ميزان الشرع إما بعني الشهود ،وإما بعني اإلميان ،فإذا أخذ ،أخذ بالعدل ،وإذا أعطى ،أعطى
بالفضل ليكون معصوما يف مراقبته ،فإن أسعد اخللق من حفظ األدب ،بدوام مراقبة احلق يف املواطن
واجملايل ،وأكثر ما يكون سلطان هذا االسم يف حضرة األفعال ،فرياقب العبد مراقبة احلق يف مراتب هذا
املشهد ،ويكون معه حبسب ما يقتضي ذلك املشهد ،فإن ظهر له ما ال يوافق غرضه دنيا ودِينًا ،سأل
رفع ذلك احلكم ،وإال سأل األصلح.
اجمليب

اجمليب من دعاه لقربه ومساعه دعاء عباده ،هو الذي جييب العبد قبل أن يسأله ،ويعطيه فوق ما
يستحقه.
اعلم أن اإلجابة على نوعني :إجابة امتثال وإجابة امتنان.
فاألول :إجابة العبد أوامر احلق ،وإجابة اخللق بعضهم بعضا.
والثاين :إجابة احلق دعاء اخللق ،وهو شبه إجابة اإلنسان نفسه ملا يدعوه.
وليس بني دعاء نفس املرء وإجابته إياه زمان ،بل زمان الدعاء زمان اإلجابة ،كذلك قرب احلق
من إجابة العبد هو قرب العبد من إجابة نفسه ،كما وصف احلق هذا القرب بقوله تعاىل :ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍﱎﱏﱐﱠ [ق .]16 :فشبه قربه من العبد قرب العبد من نفسه.
مث ما يدعو نفس العبد إليه يف حاجة خمصوصة ،فقد يفعل هلا ذلك ألمر عارض أو مصلحة،
كذلك ما يدعو العبد ربه إليه يف حاجة خمصوصة فقد يفعل ،لكن هذا يف إجابة السؤال ال يف إجابة
الدعاء ،فإن الدعاء هو النداء باهلل ،ال بد من إجابة هذا النداء بلبيك ،وال لبيك من احلق يف حق كل
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داع ،مث ما بعد هذا فهو خارج عن الدعاء ،فيوصل ما بعد الدعاء والنداء من احلوائج  -وهو ما قام يف
خاطره ودعا ألجله  -مل يضمن اجمليب ذلك ،إن شاء قضى ذلك وإال فال حبسب قوة الرابطة وعدمها
بني السائل واجمليب ،وذلك إن اخلالف والوفاق يف الدعاء واإلجابة من عالمة تصحيح النتيجة اإلهلية،
فإن إجابة احلق سؤال عبده يف مقابلة إجابة العبد أوامره ،فلو أجاب العبد ربه يف كل ما أمره ،ألجاب
احلق عبده يف كل ما سأله أو خطر له من تكوين أمر ،فظهر وقوع املخالفة واملوافقة من اجلانبني ،ألنه
على صورته.
وقد يكشف للشخص عن خواص األحوال واألمساء واألزمنة واألمكنة ما يوجب قضاء حاجته،
وال يكشف له عن حقيقة خربية فيسأل ويعود وباله عليه إما يف الدنيا وإما يف اآلخرة ،فيكون ممن جىن
على نفسه ،وهلذا أكابر األولياء الذين ملكوا األحوال لو كشف هلم عن خفيات األسرار ال يرى عليهم
أثر املكانة والقرب واإلجابة ،بل ال فرق بينهم وبني العامة يف الظاهر ،ملا يشهدون ما فيه من املكر
واالستدراج ،والذين ملكتهم األحوال هلم خرق العوائد ،وال يفي فوائد ذلك بآفاته ،وأدىن ما فيه من
اآلفات أن يذوق يف ذلك طعم نفسه ،وصاحب هذا الذوق ال يفلح أبدا.
الواسع

الواسع لكثرة عطائه وتتابع آالئه ،الذي كثرة عطائه ال تستوىف باحلصر ،وعموم آالئه ال
يستقصى بالذكر.
اعلم أن من عموم أحكام هذا االسم اتساع العطايا ،وأول ذلك خلع الوجود ،مث ما يستحقه
املوجود مبا به بقاؤه وصالحه ،سواء سرّ به أو ساء وإن كان السرور هو املطلوب ،لكن قد جييء
ابتداء ،وقد يأيت بعد ما يستوي حبسب مزاج التركيب ،وقبول احملل للعوارض ،فإن العوارض والوقائع
من حيث الوجود أحدي العني واحلكم ،إمنا خيتلف يف األعيان آثارها حبسب اختالف أمزجة
األشخاص ،كمن يغلب الصفراء على حاسة ذوقه ،فيجد العسل مرًّا ،فإن قال :العسل مرّ صدق يف
ذوقه ووجدانه ،وكذب يف إضافته املرارة إىل العسل ،وكم من مزاج يلتذّ باألمر الذي يتأمل به مزاج
آخر ،فاألمر واحد ،واختلف حكمه يف احملال حبسب أمزجتها وخصوصياهتا وقابلياهتا ،فما من احلق إال
اخلري ،وحكم اللذة واألمل إمنا هو حبكم القوابل ،بل الشخص الواحد رمبا يتضرر مبا به ينتفع هو بعينه،
كما يتأذى باحلر والربد ،ويعلم أهنما مما تقتضيه الفصول بسبب أذواق اخللق ،فتضرر يف احلال مبا هو
ينتفع به يف املآل ،فعني الضرر عني النفع ،ولكن ال يعلم كثري من الناس بعموم الستر وإسبال احلجب
من حضرة الواسع ،فإنه واسع املغفرة وهي الستر ،فعم الستر كما عمت الرمحة ،وما ستر إال بالوجود،
والوجود ظهور ومظهر ،فاستتر مبا ظهر به.
احلكيم

احلكيم الذي أنزل كل شيء منزلته ،وجعله يف مرتبته.
اعلم أن احلكمة أخص من العلم لتعلقه باملعلوم حبسب ما رتبتها احلكمة ،فكل حكيم عليم وما
كل عليم حكيم ،فاحلكمة أعلى رتبة من العلم عند احملقق ،ولذلك امنتَّ اهلل تعاىل على داؤد  - مع
وفور علم النبوة والكتاب  -باحلكمة وفصل اخلطاب ،وهو اإلجياز يف الكالم يف موطنه لصاحب
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الفطنة ،ورب موطن يقتضي تكرار الكالم لتفهيم املستمع ،ولذلك كان رسول اهلل  aيكرر الكالم
ثالث مرات مراعاة لألدىن ،فاحلكمة تقتضي اإلجياز يف موطن ،ويف بعضها تقتضي الكثرة والتكرار،
فاحلكيم حاكم حيكم يف األمر أن يكون هكذا ،أو املواطن خبصوصياهتا تقتضي احلكم لذاهتا ،فكان
احلكم للمواطن به [احلكيم] كما كان احلكم له [احلكيم] هبا للمواطن ،فدار األمر منه إليه.
ومن أهل اهلل من يكشف له عن سر ترتيب احلكمة ،فيؤديه إىل البهت واحلرية ،منهم من ال
يعلم ذلك إال بعد وقوع حكمه يف الوجود ،فيعترف جبهله باملصاحل واحلرية.
وغاية ما ينتهي إليه طائر مهة العارف أن يعلم باجلملة أن الظاهر الواقع يف الوجود إمنا هو يف
قبضة احلكمة اإلهلية صادر عن حضرة احلكيم القادر وهذا هو الذي استعجل النعيم بدوام الفرح
والرضا وقام به التفويض والتسليم ،وزال عنه الضجر والسخط بزوال الغرض ،فإن اجلهل والنزاع ال
يقع إال فيما ال يوافق الغرض ،وصاحب هذا الشهود ال ينايف غرضه شيء بزوال غرضه مبطالعة أسرار
حكمة احلكيم.
الودود

الودود الذي يود أوليائه ويودّونه ،وحيبهم وحيبونه.
الود هو ثبوت احلب ،فال يوثر فيما سبق هلم من احملبة معاصيهم ،فإهنا ما نزلت هبم إال حبكمة
القضاء والقدر السابق ،ال للطرد والبعد.
اعلم أن الود مرتبة من مراتب احلب فإن احملبة هلا أربعة أحوال ،لكل حال اسم يعرف به:
فأول سقوطه يف القلب يسمى باهلوى.
مث إثباته يف القلب هو الود.
مث اخلالص عن تعلقات الغري وتصفيته وهو احلب.
مث التفاته بالقلب التفات اللبالبة بالشجرة حىت يغيبه عن غري حمبوبه وهو العشق.
فالودود هو ثبات احلب ،فاحلق ثابت احملبة لعباده ،فإن الصانع حيب صنعه ،واحملب يطلب الرمحة
من احملبوب ،فمقام صبابة احلب اإلهلي أول مرحوم ،والصبابة رقة الشوق إىل لقاء احملبوب ،ومن هذه
الصبابة زَّينه بزينة الشهود ،وأكساه خلعة الوجود وأدار أكؤوس األفراح بني الشاهد واملشهود،
فيخاطبهم بإشارات أحلاظ اجلمال ،وخياطبوه بلسان التحنُّن واألحوال.
مث قال :ﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ[الربوج ]14 :ليكون األمر مستورا بني احملب واحملبوب ،فهو مسع
احملبوب وبصره ولسانه وغري ذلك من القوى ،وإن كان خلف حجاب اخلرس والطرش والعمى ،فكل
فرد من أفراد مراتب اخللق منصة من منصات جمايل جتليات احلق.
فمن احملبني من يعرف حمبوبه يف الدنيا معرفة شهود ،فيتلذذ بلحظاته ويتنعم يف أوقاته.
ومنهم من يتوقف أمره يف العرفان حىت يكشف له الغطاء ،فبان له أنه كان عني الغطاء ،فالعامل
إنسان ،واإلنسان عينه ،واحملبوب من اإلنسان إنسان العني من العني.
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اجمليد

اجمليد مبا له من الشرف على كل موصوف بالشرف ،فاجملد يف اللغة الشرف ،فهو الذي مبجده
أغىن أولياءه بال مال ،وكفاهم بال احتيال وأعزهم من غري رهط وإشكال.
اعلم أن هلذا االسم الشرف والعلو واجملد عن وصف كل منزه ،فإن كل واصف واقف مع نعت
خمصوص ،فتنزيه احلق نفسه عن ذلك النعت من حيث تقييده وختصيصه ،ال من حيث أن ذلك له أو
ليس له ،ألن للحق –جلت عظمته -أحدية اجملموع ال أحدية كل واحد من اجملموع ،فالواصف إمنا
يصفه بأحدية كل واحد من اجملموع ،فهو املخاطب بقوله :ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ [الصافات:
 ،]180وكل مسبح يف السموات واألرض يسبح احلق وينزهه عن عقد غريه فيه ،ألن نظر كل مسبح
فيه جزئي فالذي يثبت له واحد هو عني ما ينفيه اآلخر عنه ،وكل واحد منهما مسبح حبمده ،فأثبت
احلق هلذا ما نفاه األول ال ما أثبته ،وأثبت اآلخر عني ما نفاه األول ال ما أثبته ،وذلك لقصور نظرهم
عما يقتضي األمر كما هو عليه.
وال يوصف بالتسبيح ،ونقيضه الشامل للقيد واإلطالق إال العبد اجلامع الكامل املشاهد للجمع
والتفصيل ،و يف اخلرب" :إن املصلي إذا قال :ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ [الفاحتة ،]4 :قال احلقّ :جمدين عبدي"
وهذا حال الكامل العارف ،فإنه ال ينطق إال بلسان العرفان ،والشهود فهو الذي جمد احلق بشهادته
واعترافه بأنه :ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ [الفاحتة ،]4 :وهو مواطن اجلزاء دنيا وآخرة ،خبالف ما يتوهم
احملجوب ،فإن اآلفات والعاهات واملصائب كلها جزاء ﱡﭐ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱠ[الروم ،]41 :وال فرق
بينهما ،إال أن اجلزاء يف موطن الدنيا رمبا يؤجر أو يكفّر عنه ،ورمبا ال يؤجر صاحبه وال يكفر عنه ،وملا
ثبت أن أعمال العباد تعود إليهم ،فال بد أن يرجع إليهم اجملد الذي جمّدوا احلق به ،فالعبد مقدّس
بتقديسه ،ومنزّه بتنزيهه ،وممجّد بتمجيده ،ومن هذا املقام قال من قال" :سبحاين ،وأنا احلق".
وملا كان العامل والفاعل احلقيقي الواحد احلق -وحده ال شريك له -اجنذبت األمور ورجعت
األعمال إليه بعد ظهور الدعاوي ،وإليه يرجع األمر كله.
الباعث

الباعث الذي بعث املمكنات من العدم إىل الوجود ،ومن الوجود إىل الربزخ نومًا أو موتًا ،ومنه
إىل احملشر عمومًا ،وبعث الرسل إىل األمم خصوصًا.
اعلم أن اهلل تعاىل ملا بعث املمكنات من العدم إىل الوجود ،جعل نوع اإلنسان خلفاء يف
األرض ،ملا يقتضي أصل خلقته من شرف اإلضافة -وهو نفخ الروح -كوهنم مدبرين ممالك مسالكهم
حاكمني على رعايا جوارحهم الظاهرة وقواهم الباطنة ،فجعل النفوس ملوكا ،ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙﲚﱠ[املائدة ]20 :من سرعة طاعة رعاياها هلا ،فإن زمان أمرها زمان أعمال رعاياها ،مث بعث إىل
بواطنهم رسالً ،كما بعث إىل ظواهرهم رسال يتلو عليهم آياته ،والرسالة ال تكون إال بني امللوك ال بني
الرعايا ،فاألرواح املنفوخة يف األجسام وإن كانت من أصل مقدّس موصوف بالطهارة والنزاهة ولكن
أثّر فيه بقاع األجسام كما يورث البقعة يف املاء العذب من امللوحية واملرارة وغريمها ،وكذلك الروح
طيب يف األصل ،فإن كان حمله طيبا زاد طيبه ،وإن كان خبيثا صريه حبكم مزاجه ،وأطيب اخللق حمّلا
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الرسل واألولياء ،فإهنم ما زادوا الطيب إال طيبا ،وتتفاوت مراتبهم يف ذلك ،وكذلك تتفاوت مراتب
أهل االختالل واالختالط:
فمنهم :من أظهر النزاع لقوة خبث احملل.
ومنهم :من مل يظهر ،فكان إرسال رسله إليهم رمحة هبم ،ولكن لسبق تصرف رسل األفكار،
مال كل صاحب نظر مبا أدّاه إليه نظره ،فتقرر عنده أن اإلله هو الذي له هذا احلكم ،وما علم أن ذلك
عني جعله ،فما عبد الناظر إذا ما خلقه بتصوره يف نفسه ومسى ذلك التصور اعتقادا ،واحلق -جلّت
عظمته -حاكم ال حمكوم ،وال تنضبط حقيقة ذاته املقدسة للعقل ،بل ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ
[الروم ،]4 :فاملوفق املعصوم من عرض معتقد فكره على ما جاءت به رسل احلق ،فإن وافق فذلك نعمة
من اهلل ،وإن ظهر اخلالف فعليه باتباع رسل احلق -عز شأنه -فاحلق ما بعث الرسل إليهم إال ليبعثهم
إليه  -تعاىل  -رسل األحوال لطلب ما يؤيدهم به يف تدبري ما ولَّاهم عليه ،وكان األمر منهم إليه كما
كان منه إليهم ،فامللك إذا ملك املُلك.
الشهيد

الشهيد لنفسه بأنه ال إله إال هو ،وخللقه مبا جاؤوا به من اخلري والشر ،لرييهم منته بالرمحة
والغفران ،فهو الذي على األسرار رقيب ومن األخيار قريب.
اعلم أن األمر اإلهلي منه ما ال ميكن أن يعصى ،ومنه ما ميكن أن يعصى.
أما األمر الذي ال يعصى ،هو توجه اخلطاب من غري واسطة إىل عني املمكن باإلجياد بأن يقول
له كن فيكون ،فهذا هو األمر الذي ال يعصيه املخاطب أصال.
وأما األمر الذي ميكن أن يعصى هو صيغة األمر ال حقيقة األمر ،وهو األمر بإتيان فعل أو تركه
مع عدم اإلرادة لوقوعه ،وهو على احلقيقة أمر لفظي صوري ال روح له ،فإن روح األمر اإلرادة ،وإمنا
اإلنسان املكلف هو حمل ظهور هذا األمر بتكوين احلق فيه ،فيقول احلق للشهادة :كن فتكون الشهادة،
وماهلا حمل إال اإلنسان الشاهد وهو القائل ،فينسب الشهادة إىل من ظهرت فيه ،وليس له فيها تكوين،
وإمنا التكوين فيها للحق يف هذا احملل ،وقس على هذا مجيع األفعال ،فاحملقق يشاهد تكوين األشياء يف
ذاته ،ويف ذات غريه ،أعيانًا ذاكرةً مسبحة هلل ،وإن أطلق عليها اسم املعصية ،فإن صاحب الكشف
يشهد الفعل جمردًا عن احلكم ،لعلمه بأنه ليس هلا عني وجودية ،ألن املسمى املعصية إمنا هو الترك
والترك ال شيء وال عني له ،فهو مثل مسمى العدم ،فإنه اسم ليس حتته شيء وجودي ،فإن الشأن
حمصور يف أمر ال يفعل أو هني ال ميتثل ليس غري ذلك شيء ،فإذا قيل أقم الصالة فلم يفعل ليس حتت مل
يفعل شيء إال أمر عدميّ ال وجود له ،وكذلك إذا قيل ال تفعل ومل ميتثل ،فمدلوله عدم ال وجود له،
وال بد للعبد يف كل نفس أن يكون يف شأن وذلك الشأن ليس له ،فإن الشأن الظاهر يف وجوده هو
هوية احلق :ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱠ [الرمحن ]29 :فتظهر تلك الشؤون ،وأعيانا من تلك الشؤون ،ﱡﭐ ﲶ ﲷ
ﲸﲹﲺﲻﱠ[آل عمران.]98 :
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احلق

احلق مبعىن املوجود ،هو الوجود الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،ألنه وجود ال
عن عدم ،وال يعقبه العدم الذي أوجب احلقوق بال علة ،وباين الكل بال عزلة.
اعلم أن من نزع احلق عن قلبه حجاب العمى ،وشاهد حقيقة انقالبه يف الصور وحتوله فيها،
علم أن العامل يف كل نفس يف حتول وانقالب عن شؤون احلق الذي حيول الليل والنهار ،فتحول الكل
لتحول وتقلب أموره :ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﱠ[يونس ،]32 :وهي احلرية ،وما بعد احلق شيء سوى
اخللق وبوجودهم ظهر حكم احلرية ،ألنه مسي خلقا الختالف األحكام.
فإنك إذا نظرت إليه من حيث وجوب وجوده قلت حق.
إذا نظرت إليه من حيث إمكانه قلت خلق.
وكذلك حال السالك السائر تارة يقول" :أنا أنا ،وهو هو" ،وتارة يقول" :أنا هو ،وهو أنا"
وتارة يقول" :ال أنا ،وال هو" ،وهذا عند كشف سر قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ
[األنفال ،]17 :فنفى وأثبت وهو من موجبات احلرية.
وهو احلق بانفراده بوجوب الوجود ﱡﭐﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﱠ[األنبياء.]18 :
وهو الشؤون اليت كل يوم هو فيها أزال وأبدا ،وال يزهق إال ما له عني وجودية ،إما يف احلس
وإما يف اخليال ،وكل ما زهقت صورته ال يرجع أبدًا ،ألن الرجوع تكرار ،وال تكرار ألعيان الوجود،
لعدم هناية التجليات احلقيقية ،واحلق ما دمغه وأذهبه عن حد الوجود الظاهر إال ويقذف مكانه صورة
أخرى ،فما زهقت صورة باطل إال بورود صورة حق ،فهي من حيث ورودها حق ،ومن حيث
زهوقها باطل ،فهي الدامغة واملدغومة ،عند كشف هذا السر قال من قال" :أنا احلق ،فإن الويل ال
ينطق إال بلسان احلال".
الوكيل

الوكيل مبعىن الكايف ،الذي َو ّكلَه عباده على مصاحلهم ،فكفاهم وأغناهم مبا فيه نفعهم ،ووكلهم
على التصرف يف املنافع على حد معني ،فهي هلم من حيث نيلهم فيها من املنفعة ،وهي للحق من كوهنا
مسبحة حبمد ربه.
اعلم أن الوكالة رتبة إهلية سرت يف مراتب األكوان سريان احلياة ،فكما أن ما يف الكون إال حي
كذلك ما يف الكون إال وكيل ،فمن وكل احلق بقوله وإقراره أصاب احلق ،ومن جهل وغفل وكله
احلال ،ولسان احلال أنطق من لسان املقال ،والوكيل حبكم موكله ال يتصرف إال فيما أذن له ،وال يزيد
على احلد املفوض إليه فله احلجة البالغة ،فمن قال لوكيله :مل فعلت كذا؟ كشف له حقيقته حىت يشاهد
أنه باستعداده وخاصيته ،جعله أن يفعل ما أنكر عليه :ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ[الطالق ،]3 :إشارة
إىل أنه وجود اإلنسانية ملا ظهرت يف آخر مراتب دائرة حقائق الوجود وبه كملت الصورة الوجودية
اإلهلية وفيه شهد حقائق الكنز املخفي ،فهو آخر موجود ،وأول مقصود ،فهو حسبه كما هو حسبه
وذلك ألن املمكن ال يعرف نفسه إال باحلق ،فهو الغاية اليت إليها ينتهي أمره ،فهو حسبه.
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وملا كان ظهور أحكام الصفات اإلهلية موقوفا على وجود املمكن ،وما مث مرتبة وجودية بعده،
ألنه سدّ بني الوجود املطلق والعدم املطلق ،فهو حامل احلكمني ،وجامع الطرفني ،فإن نسب إليه
الوجود يصدق ،لظهور نور الوجود عليه ،وإن نسب إليه العدم يصدق ،لبقية ظلمة العدم فيه،
وبوجوده امتاز املعدوم من املوجود ،فهو برزخ بني البحرين ،قابل بذاته للطرفني ،فلو كان للمعدوم
لسان لقال :أنه على صورته ،لذلك كان حسبه.
القوي

القوي مبعىن القادر ،هو القوي مبا عليه من العز واالقتدار باجلمع بني األضداد.
اعلم أن حقيقة آثار هذا االسم ال يظهر إال على العبد اجلامع ،وهو اإلنسان الكامل ،وهلذا ما
سمع قبل خلق آدم قول :ال حول وال قوة إال باهلل ،ويف اخلرب" :أن جربيل  ملا علّم آدم  آداب
الطواف بالبيت قال له :إنا طفنا بالبيت قبل أن ختلق بكذا وكذا ألف سنة .فقال له آدم  :فما
كنتم تقولون عند الطواف به؟ قال جربيل  :كنا نقول :سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل
أكرب فقال آدم  :وأزيدكم أن ال حول وال قوة إال باهلل" ،فاختص آدم  هبذا الذكر و الكمّل
من ورثته الذين مل يبق صفة من صفات اإلهلية إال وظهرت يف مرآة وجودهم.
وملا كان املمكن حمل ظهور االقتدار اإلهلي جرب ضعف إمكانه بقوة الوجود ،فوقع الدعوى
والتنازع ممن وقع ،وظهرت آثار املطلوب فيمن ظهرت ،فأعاد إليهم املضعف الثاين :ﱡﭐﲯﲰﲱﲲ
ﲳ ﲴﱠ[احلج ،]5 :وذلك أن الدنيا حاملة باإلنسان واهلرم شهر والدهتا لتقذفه من بطنها إىل الربزخ،
فريبيها يف مهد الربزخ ليستعد يف نشأة اآلخرة لقبول القوة الصافية عن شوائب النزاع والدعوى ،هذا
حكم حقيقة باطن االسم.
وأما حكم آثار ظاهرها سرى يف أجزاء مراتب الكون حىت الضعف الذي هو ضد القوة ،يقال
للضعيف :قوى ضعفه وقوى عليه الضعف ،والضعف مانع قوي عن احلركة ،فنسبت القوة إىل
الضعف ،ووصفت بضده ،وهذا من سريان حكم القوة يف األشياء وفيه إشارة ملن فهم ،وملا غفل أكثر
الناس عن سر عموم هذا احلكم ،أمرهم أن يستعينوا به يف االقتدار كما استعان هبم يف القبول ،فكما ال
قوة للممكن على ما كلفه احلق من األعمال ،كذلك ال ينفذ اقتدار احلق يف أمر ال يظهر إال بقول
القابل إال بوجود املمكن القائل فما مث قوة مطلقة دون مساعدة ،وهذا سر قوله تعاىل" :قسمت الصالة
بيين وبني عبدي" ،فإن الصالة الوجودية ال تتم إال باالقتدار والقبول.
املتني

املتني مبعىن الشديد ،الذي ال حيتاج إىل جند ومدد ،وال يستعني على أفعاله بأحد.
اعلم أن املتانة يف املعاين كالكثافة يف األجسام ،ومن متانة احلق أنه عصم اسم اهلل أن يسمى به
غريه ملفوظًا أو مرقومًا ،حىت ال يفهم من هذه الكلمة أبدا إال هوية احلق فال دليل على احلق أدل من
هذه الكلمة إال اإلنسان الكامل ،فإنه أدل على اهلل من هذه الكلمة ،ولذلك مساه احلق كلمة ،فكلمة اهلل
ال تعلق هلا إال باإلنسان ،والكلمة اإلنسانية ناطقة بنفسها ،فهي أقوى يف الداللة على هويته ولذلك قال
" :إن أولياء اهلل الذين إذا رؤوا ذُكِرَ اهلل".
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وما ظهرت أحكام املتانة إال يف مرآة اإلنسان ،وهي القوة املتخيلة اليت هي آخر درجات احلس
ولذلك إن عامل اخليال أشبه شيء بوجود احلق إلحلاقه احملال باملمكن ،ومجعه بني الضدين فإن الشخص
الواحد قد تكثر نسبته فيكون أبًا وابنًا وعبدًا وسيداً ،وهو ال يتغري ،وأما إحلاقه احملال باملمكن فهو أن
يرى العبد يف منامه ما هو حمال الوجود موجودا ،وهذا مما ال يسع ألحد إنكاره ،وما جاز هذا إال
حلضرة اخليال ،وأعظم ما يظهر حكم هذا االسم يف أهل الكشف ألن الذي اعتقد يف احلق بالدليل
النظري إذا جاءت له شبهة أثرت يف معتقده ،فجعل يبحث عن ما يزيل الشبهة ،أو ما يثبت له ما هو
أقوى من عنده فلو كانت املتانة من صفات معتقده ما أثرت فيه الشبهة الواردة ،فليست املتانة إال للحق
املطلق عن تقييد النظر ،وهو الذي يستند إليه العارف احملقق وال يدري ما هو لعلو قدر املتانة عن طور
النظر واإلدراك.
كما قال اإلمام علي " :العجز عن درك اإلدراك إدراك" ،فباملتانة يكون االستناد إليه،
والعلم املستند عني نفي العلم به على علم بأنه ال يعلم ،فمتانته حجاب فال يعرف.
الول

الويلّ مبعىن الناصر ،هو الذي نصر أولياءه وقهر أعداءه ،فالويل حبسن رعايته منصور ،والعدو
حبكم شقاوته مقهور ،قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎﱠ[البقرة ،]257 :اآلية.
اعلم أن حكم هذا االسم يف نصر املؤمنني على نوعني:
األول :نصرهم بإخراجهم من ظلمة العدم إىل نور الوجود يف العموم.
الثاين :وإخراجهم من مضيق العلم هبم إىل سعة العلم باهلل يف اخلصوص ،وهو خروج العارف
من ظلمة احلجاب إىل نور الشهود فيشهد ما كان غيبا له ،فعلى األول يكون وجود العبد فرعا عن
أصل وجود احلق ،وعلى الثاين يكون علم احلق فرعا عن أصل علم العبد ،ألن علم العبد به فرع عن
علمه بنفسه لقوله " :من عرف نفسه عرف ربه" ،فهو عني الدليل.
وأما نصر الطاغوت منعهم إياه عن دخول اجلنة ،لكوهنم على مزاج يتضرر بنعيمها ،كما يتضرر
اجلُعَل برياح الورد.
وأما نصر احلق للمؤمنني يف الدنيا لقوله تعاىل :ﱡﭐﲛﲜﲝﲞﲟﱠ[الروم ]47 :فإن كان
األلف والالم للجنس فمن اتصف باإلميان ،فهو منصور ،ومن هنا يظهر املؤمنني بالباطل يف أوقات على
املؤمنني باحلق ،ال من حيث أهنم آمنوا بالباطل ،ولكن لتحقق إمياهنم يف قوة زعمهم أهنم ما آمنوا به من
كونه باطال ،وإمنا آمنوا به العتقادهم فيه أنه احلق ،وها هنا سرّ آخر ،وهو أن اإلميان إذا قوي يف
صاحبه مبا كان فله النصر على األضعف كيف واملشرك مؤمن بوجود احلق ،وإن مل يؤمن بالتوحيد
وبعض الرسالة ،فهو بوجه ممن آمن باحلق لكن إميانه مل يبلغ قوة إميان املؤمن باحلق من حيث أحديته
وهذا من أسرار تسمية احلق أهل الباطل مؤمنني ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ
[يوسف.]106 :
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احلميد

احلميد مبعىن احلامد ،وهو الذي يحمد على يسري الطاعة ،وجيازي بكثري الثواب ،وهو احلميد مبا
هو حامد لنفسه بنفسه إمجاال ،وبلسان كل حامد تفصيال ،ومبا هو حممود بكل ما هو مثين عليه ،فإن
عواقب الثناء تعود إليه وكل اسم فعيل من أمساء احلق يعم اسم الفاعل واملفعول بالداللة الوضعية فهو
احلامد واحملمود ،وال يطلع على سر احلمد إال من له املقام احملمود ،فما خص بعلم الثناء إال حممد a
كما أنه ما ظهر بعلم األمساء إال آدم .
واعلم أن اإلنسان ملا خلق على مزاج مييز بني اللذات واآلالم حبيث يتضرر باآلالم وحيزن،
وينتفع باللذات ويسر ،ومها حالتان من أحوال الكون ،مسى علمه مبن أورثه حال النفع شكرا ،وعبارته
عن ذلك محدا ،ومها عني شؤون احلق ،وليس الشؤون إال التجليات الوجودية ،وهو اخلري احملض غري أنه
ختتلف أحكامها يف القوابل فربّ أمر يتضرر به زيد ويلتذ به عمرو ،واألمر واحد العني ال انقسام فيه
وخيتلف حكمه يف املمكنات حبسب قابلياهتا واستعداد ذاته ،وكذلك كان رسول اهلل  aيقول يف
السراء" :احلمد هلل املنعم املفضل" .فكان يقيده بتقييده حكمه وأثره ويقول يف الضراء" :احلمد هلل على
كل حال" ،وهذا احلمد أعظم من محد السراء إلطالقه واشتماله على الكل ،فإن من إنعام احلق أن أهلَمَ
صاحب الضراء الثناء ،واستعمله حبمده ،ووقاه عن الضجر والسخط فعاىف باطنه مبا أهلم من التحميد مث
زاده عافية مبا زال الضراء عنه.
واعلم أن ما يف العامل لفظ إال وفيه ثناء مجيل يف طور الكشف يشهده أهله ومرجع ذلك الثناء
إىل اهلل وإن كان له وجه إىل مذموم فال بد أن يكون له وجه حممود عند أهل احلق ،وإن مل يعثر عليه
السامع والقائل فهو من حيث ما هو مذموم ال مستند له وال حكم له ،ألن مستند الذم العدم فال جيد
الذم من يتعلق به فيذهب ويبقى احلمد هلل.
مث احلامد يف حال احلمد إما أن يقصد احلق أو غري احلق.
فإن محد اهلل فقد محد من هو أهله ،وإن محد غري احلق فما حيمده إال مبا يشاهد فيه من الصفات
الكمالية ونعوت احملاسن وتلك الصفات عطاء ومنح له من احلضرة الربوبية ،إما مركوزة يف جبلته ،وإما
مكتسبة يف حتققه وختلقه ،وهي مردودة إىل احلق فرجوع عاقبة الثناء إليه سبحانه.
وللحمد ثالث درجات:
األوىل :محد احلامد نفسه.
الثانية :ومحده غريه.
وهذان القسمان يتطرق إليهما االحتمال ،وحيتاج إىل قرينة احلال.
والثالثة :محد لسان احلمد ،وهو الذي ال يتطرق إليه االحتمال ،فإنه عني قيام الصفة باملوصوف،
فإذا كان عني الصفة عني الواصف واملوصوف كان احلمد عني احلامد واحملمود.
احملصي

احملصي مبعىن العالِم باملعلومات ،الذي مبا يف اخلواطر بصري ومبا يف السرائر خبري.
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اعلم أن اإلحصاء أخص من اإلحاطة ألن اإلحاطة عامة احلكم يف املوجود واملعدوم .واإلحصاء
ال يكون إال يف املوجود فكل حمصى حماط وما كل حماط به حمصى ،فحكم اإلحصاء سارٍ يف مراتب
الوجود حىت األنفاس فحكم هذا االسم عدّ على العبد أنفاسه وأعماله :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀﱠ[الكهف ،]49 :واإلحصاء على نوعني:
األول :إحصاء بواسطة.
الثاين :إحصاء ال يترك بال واسطة.
فالواسطة هو امللك احلافظ الكاتب لفظ العبد الذي هو صورة عمله ال روحه ،فإذا لفظ العبد
ورمى به ينظر امللك إىل من أنطقه بذلك اللفظ ،وهو احلق ،فريى نور املعية قد رمى به القابل فيأخذه
امللك أدبًا مع احلق ،حيفظه له ،وإذا عمل عمال علم امللك أنه فعل ذلك ،ولكن ال يكتب إال ما يتلفظ
به ،فامللك شاهد إقرار ال شاهد أعمال ،لعدم إطالعه على ما نواه العبد يف العمل ،ولذلك يقبل أعماالً
تستقله املالئكة ،ويردّ ويضرب وجه صاحب ما تستكثره املالئكة كما ورد يف اخلرب" :املَلَك يراقب
العبد ،ويكتب حركة لسانه بإذن اهلل ،واهلل يشهد على قصد العبد ،وما يف ضمريه ونيته يف ذلك العمل،
فيستره احلق من ا َمللَك غريةً عليه" ،كما غار على الضنائن من هذا النوع اإلنساين ،وهم اجملهولون يف
العامل ،فال يظهر منهم وال عليهم ما يعرفون به ،وهم ال يشهدون يف الوجود إال اهلل ال يعرفون ما
العامل ،لغيبتهم عنه باحلق واشتمال آثار أسرارهم على مراتب الكون ،فاحلق -عز شأنه -حيول بني نية
العبد وبني شهود امللك ،ويتوالها بنفسه ويتم منها ما نقصه العبد من الكمال لغفلته أو تقصريه كما
يقبل الصدقة لريبيها حىت تكون أعظم من اجلبل كما ورد يف اخلرب.
واإلحصاء عني شؤون احلق ،وال هناية لشؤونه ،وإن انتهى حكم الدنيا ،فإنه يشرع يف شؤون
النشأة اآلخرة ،وال هناية هلا ،فالشؤون ال تقبل الفراغ ،واإلحصاء ال يتناهى.
املبدئ

املبدئ مبعىن املظهر املنشئ ،الذي يبدئ اخللق باإلجياد ،فاملبدئية هي الرتبة األوىل ،وهي مرتبة
املوجود ،والرتبة الثانية هي الرتبة األخرية للممكن ،فاملمكن من حيث وجوده ال يكون له قدم يف
األوىل أبدا ،وإمنا له األخرى ،واحلق معه ،فالسابق يف الوجود من املمكنات والالحق سواء يف الرتبة،
فإن اآلخرية تشملهم.
واملبدئ هو الذي أظهر املمكنات يف مراتبها ،وله حكم البدء يف األوىل واآلخرة ،يف كل عني
من أعيان أنواع اإلمكان ،فال يزال املبدأ مبدئا ألنه حيفظ حدود مراتب الوجود بإجياد أعياهنا دائما،
وهلذا االسم حكم يف األمساء اإلهلية كلها ،ملا لألمساء حكم فيه أوجد اسم املبدئ ،فاملبدئ تعاىل يف حق
كل ما يوجده دائما مبدئ دنيا وآخرة.
املعيد

املعيد عني الفعل من حيث هو خالق ،ألنه ليس يف العامل شيء يتكرر ،وإمنا هي أمثال حتدث،
وأعيان توجد ،وخلق جيدد ،فإن احلق إذا فرغ من خلق شيء عاد إىل خلق آخر ،ال أنه يعيد عني ما
ذهب ،فإنه أوسع من ذلك وقوله تعاىل :ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ [الروم ،]27 :يريد به الفعل ال
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املخلوق ،فإن عني املخلوق ما زالت عني الوجود حىت يعيده ،وما عليه أهل الظاهر من إعادة األجسام
والنفوس يف دار اآلخرة ليس ذلك إعادة عند أهل الكشف ،وإمنا هو انتقال من موطن الدنيا إىل
الربزخ ،ومن الربزخ إىل احملشر ،ومن احملشر إىل اجلنة أو إىل النار ،فاحلق ال يزال خيلق ويعود إىل اخللق،
فهو املبدئ املعيد ،املبدئ لكل شيء ،واملعيد لشأنه ،كما حيكم الوايل يف أمر ما ،إذا انتهى عني ذلك
احلكم يف احملكوم عليه ،فقد فرغ منه بالنظر إليه ،وعاد هو إىل احلكم يف أمر آخر ،فحكم اإلعادة باق
يف فعل احلاكم وحكمه ،ال يف احملكوم عليه.
احمليي

احمليي بالوجود كل عني ثابتة هلا حكم قبول اإلجياد.
اعلم أن سر احلياة اإلهلية سرى يف املوجودات فحييت حبياة احلق.
فمنها ما ظهرت حياهتا ألبصار الناظرين ،ومنها ما مل تظهر يف الدنيا ألبصار العامة ،إال لألنبياء
وبعض األولياء الذين كشف هلم عن سريان احلياة يف كل شيء ،ولشمول هذا السريان نطقت كلها
مسبحة بالثناء على موجدها ،وال يسبح إال حي ،لكن وقعت الدعوى فيها ،حىت زعم كل حي أن
حياته له ،فلما فزع رفع عن قلبه حجاب الغفلة واجلهل ،شاهد األمر على خالف ما اعتقد ،فعلم أن
حياة الكل فيض من حياة احلق وهو احلق ،وهو العلي الكبري عن احللول واحمل ّل ،ولكن نسب وإضافات
كما قال عن نفسه تعاىل كنت مسعه وبصره ،فكذلك احلياة والعلم نسب لألعيان.
املميت

الذي ميوت األعيان باالنتقال من نشأة الدنيا إىل الربزخ ،ومنها إىل دار اآلخرة ،فإن املوت عند
أهل الشهود ليس إزالة احلياة يف نفس األمر كما يتوهم احملجوبون ،فالشهيد حي بالنص اإلهلي و الذي
هو عند احملجوب ميت ،فاملوت عبارة عن انتقال العني من موطن الدنيا إىل موطن اآلخرة ،وعزل وايل
الروح عن هذه املدينة اجلسمانية اليت وكله احلق بتدبريها أيام واليته عليها يف هذه النشأة وتوليته والٍ
آخر من العامل الذي ينتقل إليه ،ألنه ال ميكن أن تبقى املدينة بال والٍ حيفظ مصاحلها ،وامليت عند نفسه
حي وإن انعدم تصرفه بالقول واحلركة ،فإنه متصرف باحلال يف األحياء ،وهو قيامهم بتجهيزه وتدفينه،
وإمنا امليت احلقيقي من مل يصحبه شهود حياة احلق وسريان فيضه ،فينسب احلياة إىل نفسه ،فإن احلق
قد مات يف حق هذا احملجوب ،فهو امليت على احلقيقة ،فاحملجوب اجلاهل ميت يف احلقيقة ،وامليت حي
عند احملقق.
احلي

لتحقيق ما نسب إليه مما ال يتصف به إال احلي.
اعلم أن احلياة للحي القدمي كنور الشمس للشمس ،يتنور بنورها كل من قابلها ،كذلك احلي
بذاته حييا به كل من يراه ،وما يغيب عنه شيء ،فكل شيء حي ،وملا كانت حياة األشياء فيضًا من
حياة احلي املطلق عليها ،فاألعيان الثابتة حية يف حال ثبوهتا ،ولوال حياهتا ما مسعت قول كن بالكالم
الذي يليق حباله ،فلما ثبت مساعها وإجابتها ألمر احلق حتقق حياهتا ،وما عثر عليها إال احملققون من
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الكُمّل ،فالعارف ال يزال يف حياته الطيبة هبذا الشهود ،وهو أعظم نعيم أهل الكشف وألذ العيش ،وإن
ظهر على ظواهرهم آثار اآلالم العادية ،فال ينايف ذلك طيب حياهتم ولذة عيشهم ،فإن اآلالم اجلسمانية
ال تقابل النعم الروحانية ،بل تستهلك عند سطوهتا ،لقوة غلبة املعىن على الصورة ،فاحملجوب إذا رأى
بالء يف الويل حيمل ذلك على حاله الذي جيده من نفسه عند نزول البالء من الضجر والغم واحلزن،
وحكم البالء يف نفس الويل خبالف ما يتوهم هذا احملجوب ،فإن صورة ذلك صورة بالء ،واملعىن عافية
ونعمة ،ال يعقلها إال أهلها.
القيوم

القيوم لقيامه على كل نفس مبا كسبت.
اعلم أن طائفة من أرباب الطريقة منعت من التخلق بالقيومية ،وقالت إهنا من خصائص احلق،
وعند أهل الكشف هذه الصفة أحق بالتخلق واالتصاف ،لشمول سريانه ،وقيام احلقائق الكونية وظهور
األمساء اإلهلية هبا.
وملا كانت القيومية من صفات احلي لذاته ونعوته ،استصحب القيوم احلي حيث كان احلي،
فكما أن كل شيء حي ،فكذلك كل شيء قائم بسريان القيومية ،وقد ثبتت احلياة بكل شيء من
سريان القيومية ،ولوال هذا السريان ما قامت أعيان املمكنات ألمر احلق بقوله :ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ
[البقرة ،]238 :فسرت أحكام القيومية وآثارها يف احلقائق املعنوية ومراتب الشؤون الغيبية وبسائط
األرواح النورية وجتليات األمساء اإلهلية أوال.
ويف النفوس واألنفاس اإلنسانية الكمالية اجلمعية اإلحاطية ثانيا.
ويف حقائق احلروف الرقمية واللفظية والذهنية الدالة على احلقائق املعنوية ثالثا.
فلوال سرياهنا يف احلقائق العلوية املعنوية ما خرجت األعيان الوجودية من مكان الثبوت.
ولوال آثارها يف األنفاس ما ظهرت صور احلروف البسيطة.
ولوال حكم التأليف للحروف املشرية الدالة ملا كان للكلمات الوجودية ظهور.
الواجد

ملا طلب ،مشتق من الوجد ،ومعناه الغين الذي استغىن عن الكل ،وال يستغين عنه الكل ،فال
يفوته هارب وال يلحقه طالب.
اعلم أن ظهور آثار هذا االسم يغلب يف اخلصوص ،وذلك أنه تعاىل كما جيد نفوذ أمره وبلوغ
حكمه يف كل شيء ،كذلك العارفون جيدونه ويرونه يف كل شيء مع أحدية عني الوجود بال متيز كما
يشاهد أحدية عني زيد ،فيقدر أنه لو مل يكن يف الوجود إال هو مل يتميز عن شيء ،ألنه ما مث شيء
غريه ،لكن مراتب أجزائه وأعضائه متميزة عن صدره ،وأذنه عن عينه ،وكذا كل قوة من قواه الباطنة
خمتصة حبكم ليس لألخرى ذلك احلكم ،فتميزت الصور يف عني وحدة ال يتميز فيها ،فكذلك مراتب
أعيان املمكنات للوجود املطلق كاألعضاء للواحد من املمكنات :ﱡﭐﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴﱠ [األنبياء:
 ،]22وليس عني من أعيان النسب الذي عبّر عنه الشارع باألمساء إال وله معىن ليس لآلخر ،وذلك
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املعىن منسوب إىل ذات احلق ،وهو املسمى صفةٌ عند أهل الكالم ،ونسبةٌ عند احملققني من أهل
التصوف ،والنسب متميزة بعضها عن بعض ،فأين الرحيم من القهار ،وأين الكالم من احلياة ،والنسب
حقائق معقولة غري وجودية ،والذات واحدة العني ال تتكثر هبا ،فإن الشيء ال يتكثر إال باألعيان
الوجودية ،ال بأحكام اإلضافات والنسب ،واحلق  -تعاىل كربياؤه  -يف أحدية ذاته املقدسة منزه عن
التغري والتكثر مع وجدان كثرة أحكام األمساء والصفات ،ومن احملال أن يطلب الواجد أمرا ما ومل
حيصل ،وما يتوهم أهل احلجاب من خطابه الكفار باإلميان ممن ال يؤمن ،فعند احملقق أن املانع من إمياهنم
إمنا كان منه تعاىل ،إذ مل يعطهم التوفيق ،فلو قال لإلميان كن يف حماهلم لكان اإلميان يف حمل املأمور به،
ولكن ما تعلقت إرادة الواجد إال مبجرد األمر بتكوين اإلميان يف عني الكافر ،وقد وجد املراد.
املاجد

مضى ما يتعلق بأحكامه يف اسم اجمليد.
الواحد

الذي ال ينقسم من حيث ألوهيته ،ليس لوجوده أمد وال جيري عليه حكم أحد.
اعلم أن يف مضمون هذا االسم رجاء للعموم وفتحا للخصوص ،وهو خطابه للكل بقوله:
ﱡﭐﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱠ [البقرة ،]163 :ومن عند غريه قال :ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ [الزمر:
 ،]3فما أشرك من أشرك إال بسبب ،وإن وقع اخلطأ فالوقوع من نظرهم ،ومن قصدك ألجل أمر،
فذلك األمر هو مقصوده على احلقيقة ،ومن أحبك ألمر ل َولّىْ بانقضائه ،وهلذا ذكر احلق أهنم يتربؤون
منهم وما أخذوا إال من كوهنم أهنم فعلوا ذلك من عند أنفسهم ،ألهنم جهلوا قدر احلق سبحانه وتعاىل:
ﱡﭐﲝ ﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤ ﲥﲦﲧﱠ[العنكبوت ،]61 :وانظر إىل قوله تعاىل :ﱡﭐﲈ
ﲉﲊﲋﲌﱠ[البقرة ،]115 :فوجه احلق موجود يف كل جهة يتوىل العبد إليها ،ومع هذا لو توىل العبد
يف صالته إىل غري الكعبة مع علمه باجلهة مل تقبل صالته ،ألن اهلل تعاىل شرع له استقبال الكعبة يف حالة
الصالة خاصة ،وإذا توىل يف عبادة أخرى غري الصالة إىل أي جهة شاء فهي مقبولة.
ومن خصائص الكون أنه يقبل األضداد من حيث أحدية عينه ،وهي أحكام أعيان املمكنات يف
العامل الذي يظهر األمساء اإلهلية املتضادة لظهورها.
ومن أهل الشهود من يرى كثرة األحكام لظهور كثرة األمساء.
ومنهم من يرى كثرة األمساء لظهور كثرة األحكام يف أحدية عني احلق.
فإذا علمت ذلك ،فاعلم أن اهلل تعاىل واحد يف كل شرع عينا ،لكن ملا كثرت أدلته العقلية
تكثرت العقائد باختالفها فيه ،وكلها حق ومدلول الكل صدق ،وكذلك ختتلف مشارب أذواق أرباب
القلوب وأهل الكشف ،لكثرة اختالف التجليات الصورية واملعنوية والطبيعية والروحانية والنورانية مع
أحدية العني.
وملا كان األمر على هذا النمط فال ميكن للمحقق أن خيطئ قائال من أهل النظر أو الشهود ،وإمنا
اخلطأ يف إثبات الشريك ،واملشرك قائل مبا ليس له وجود ،والشريك عدم ،ولذلك ال يغفره احلق ،ألن
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الغفر ستر وال يستر إال من له وجود ،والشريك عدم ،فأي شيء يستر ،فإنه ال عني هنالك حىت تتعلق
له املغفرة.
واعلم أن األحد اسم لفرد ال يشاركه شيء يف ذاته ،والواحد اسم لفرد ال يشاركه شيء يف
صفاته.
فوحدة احلق  -عز شأنه  -ليس بتوحيد موحد ،وال بتوحيده لنفسه ،فتكون أحديته جمعولة،
لكنه تعاىل واحد بنفسه لنفسه وأحديته ذاتية ،وهو تفرده بالرتبة اإلهلية ،وحده ال شريك له.
الصمد

هو السند الذي يلجأ ويقصد إليه يف احلوائج والنوائب ،فصمدية احلق من حيث إنه:
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ [احلجر ،]21 :واخلزائن غري متناهية ،لكن أقسام كلياهتا ترجع إىل العلوية والسفلية
والغيبية والشهادية والثبوتية والوجودية ،وكلها عند احلق ،ومفاتيحها بيده يفتحها ملن يشاء إذا شاء مبا
شاء ،واختصت املختزنات الثبوتية واألعيان الوجودية باالفتقار ،فإن احلقائق الثبوتية تقتضي اخلروج من
تلك اخلزائن إىل الوجود ،لرجحان قبول الوجود يف ذاهتا وكذلك ألقى االفتقار يف املوجود منها ،ليسأل
املوجود اهلل تعاىل شأنه إجياد ما مل يوجد نيابة عنه ،واالفتقار إليه ،فهو يف سؤاله معني املختزن على
خروجه ،وأما اخلزائن الوجودية فإمنا هي أعيان املمكنات ،وكل خزانة من اخلزائن الوجودية خمصوصة
مبا ال يوجد يف غريها من اخلزائن ،ولذلك افتقر بعضها إىل بعض ،وهو طلب كل واحد منها ما عند
غريها ،كاحتياج زيد إىل ما عند عمرو ،فيفتقر زيد إىل اهلل فيما حيتاج إليه من عند عمرو ،فيسلط احلق
باعثا على عمرو يقضي حاجته مبا عنده بأي وجه كان ،فالكون كله خزائن بعضها لبعض ،وخمزون
كله من وجه ،واملخزون ال يزال يف االنتقال من خزانة إىل خزانة ،وكلها عند اهلل وبيده ،فهو الصمد
الذي يقصد إليه يف األمور ،ويلجأ إليه يف نوائب الدهور ،وملا كانت الكيفيات واالفتقار موزعة على
أفراد أشخاص مراتب الوجود ،فلكله عني ،لكن أعيان الوجود هلا حظ من الصمدية فيما ال يظهر إال
به ،ولذلك هنينا أن نصمد يف صالتنا إىل السرة صمدا ،فهو إشارة إىل الغرية اإلهلية ،وأنه ال ينبغي للعبد
أن يصمد صمدا إال الصمد املطلق عز سلطانه.
ﱡﭐ ﱬ ﱭ

القادر املقتدر

القادر بنفوذ االقتدار يف القوابل ،الذي يريد فيها ظهور االقتدار له ال غري ،واملقتدر مبا عملت
أيدينا ،فاالقتدار له والعمل يظهر من أيدينا ،فكل يد عاملة فهي باحلق من حيث اقتدارها باحلق.
اعلم أن السم القادر آثار خفية يف إعطاء الوجود للممكنات عند قوله للممكن" :كن" فسارع
املمكن عند اقتدار إهلي إىل التكوين ،فكان وظهر منه االمتثال يف أول تكوينه ،وهو روح الطاعة
فكانت الطاعة ذاتية له وهي األصل ،واملعصية عارضة فيه ،كما أن الرمحة والغضب نسبتان من النسب
اإلهلية ،ولكن السبق للرمحة والنهاية يف احلركة الدورية هو الرجوع إىل البداية ،ولذلك كان للخامتة
علم السابقة ،فإن حركة الوجود دورية ،وملا كان السبق للرمحة ،فال بد من املآل إليها ،ألن العارض ال
يقابل األصل أصال ،فكيف وقد زاده طاعة والدة العبد على طاعة تكوينه كما أشار إليه املترجم عن اهلل
تعاىل بقوله " :كل مولود يولد على الفطرة" وهي اإلقرار هلل بالعبودية ،فقد حصل له نور على نور
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فأي معصية تساوي هذين النورين ،وملا كان االقتدار روح األمر وسره فظهر القول ،واختفى االقتدار
فيه ،وكذلك مل يطلع املمكن على اقتدار احلق عليه بإخراجه من خزانة الثبوت إىل حضرة الوجود وال
ميكن له شهود صدورٌ لكونه قابال بال اقتدار ،فال يظهر االقتدار فيه إال بعد حصوله ،ولذلك ذهب
بعض أهل العلم إىل أن املمكن ليس له اقتدار ،مث إن احلق -عز شأنه -أظهر صيغة األمر يف القول،
ليتصف املمكن بزلة االمتثال املوجبة لنظرات الرمحة اإلهلية ،وظهور تصرفات امللك والشيطان فيه هو
سر االمتثال املفطور يف أصل خلقته وتكوينه.
واعلم أن القدرة ال تتعلق بغري املقدور فعدم القدرة على غري املقدور ال يسمى عجزا ،فإن العجز
هو عبارة عن عدم القدرة عما من شأنه أن يكون مقدورا ،فإذا مل يكن املقدور فبأي شيء تتعلق
القدرة ،وهذه لطيفة ذوقية مشرية إىل سر من أسرار القدرة ،ال ينكشف إال ألهل املعرفة ،فهذا حكم
القادر.
وأما املقتدر فله حكم آخر وهو قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﱠ [األعراف ،]54 :وهو كل ما يوجد
من غري سبب ،فاحلق قادر من حيث األمر ،مقتدر من حيث احلق واألمر ،تبارك اهلل رب العاملني.
املقدم واملؤخر

املقدم بعض األفعال على بعضٍ ،واملؤخر بعضها عن بعض ،فقدم األحباب خبدمته ،وعصمهم
عن معصيته ،وهو املقدم من شاء على من شاء ،واملؤخر من شاء عمن شاء.
اعلم أن للموجود مرتبتني:
األول :رتبة الفعل والتأثري.
الثاين :رتبة القبول.
فللممكنات الرتبة الثانية وهي القبول ،وأعيان مراتب الكون بالنسبة إىل اإلجياد ،ونسبة اإلجياد
إليها على السوية ،فإذا تقدم بعض املمكنات على بعض مع التسوية يف النسبة ،فذلك لرجحان أمر فيه
يقتضي بروزه هبا على غريه ،كالنبوة والوالية واإلمارة ،فإنه ما من إنسان إال وهو قابل هلا ،فيقدم احلق
من شاء فيها خبصوصية يعلمها احلق منه ،فيتأخر الباقون يف هذا الزمان.
وهذا التقدمي والتأخري إما أن يكون يف حضرة الثبوت حبسب كمال استعدادات األعيان الثابتة
ونقصاهنا يف قبول آثار التجليات اجلمالية واجلاللية ،خبصوصياهتا وقابلياهتا وتأثريات التجليات اللطفية
والقهرية ،فإن التجليات اجلاللية ذات هيبة ال طاقة حلقائق األكوان مقاومة سطوهتا ،فتتأخر عن الربوز
يف مكامنها ،وتأىب عن قبول كسوة الوجود ملشاهدة عظمتها ،كما أبت السموات واألرض واجلبال عن
قبول األمانة ،وتأخرن عن محلها ،فيتقدم غريها من جمايل التجليات اجلمالية اللطفية الكمالية ملا ذاق من
آثار اللطائف الغيبية واستنشق طيب روائح النسمات النورية ،رغبة يف خلعة الوجود ،وشوقا إىل قضاء
الشهود.
وأما التقدم والتأخر يف حضرة الوجود ،فهما مرتبتان للخالص واملخلص ،فاخلالص من مل يتغري
عما كان عليه من طهارة الفطرة ،فهو اخلالص لنفسه ،ما ملكه أحد من النفس والشيطان ،فيحوجه إىل
االستخالص منه ،بل مل يزل خالصا لنفسه ،طاهرا مطهرا ،فبقي عهده على أصله ،وهو الدين اخلالص،
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ما خالطه شوبٌ أصال ،وال يشقى صاحب هذا العهد ،ألنه ال يشقى إىل اجلاحد واملكايد يف استخالص
الدين ،وهو املخلص الذي أمر باستخالص عهده عن شوائب تصرفات النفس والشيطان ،وهو صاحب
الرتبة الثانية من السعادة ،والرتبة األوىل لصاحب الدين اخلالص ،وهم الذين يغبطهم األنبياء يوم اجلمع،
وإن كانوا جمهولني يف الدنيا ،وهم املستمدون من حضرة اسم املقدم ،واملخلصون من اسم املؤخر.
األول واآلخر

األول بالوجوب وابتدائه باإلحسان ،واآلخر برجوع األمر إليه وتفضيله بالغفران ،فللحق األولية
من حيث إنه املوجد لكل شيء ،وله اآلخرية من حيث رجوع األمر كله إليه ،وظهور مراتب األمساء
اإلهلية كلها فيما بني األولية واألخروية ،فهذا من حيث إطالق حكم الوجود.
فأما من حيث الرتبة ،إذا كان احلق األول كان اإلنسان اآلخر ،فإنه يف أخر درجات مراتب
الوجود ،وهو اآلخر أيضا برجوع أمر العوامل إليه ،لظهور نظامها وعادهتا بوجوده ،ولذلك إذا رحل
عنها زالت أمور الدنيا ،وانتقل األمر إىل دار اآلخرة بانتقاله ،ليكون األمر حيث ما كان املقصود،
ولذلك قام احلق باإلحاطة حلفظه من ورائه ،لئال يلحق به العدم فقال تعاىل :ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱠ
[الربوج ،]20 :وهو األولية لصدوره منه ،وترصده يف الغاية :ﱡﭐ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥﱠ [النجم ،]42 :فاحلق
وراء العبد كما هو أمامه ،ولو مل يكن كذلك لكان انتهاؤه إىل العدم ،فإحاطة احلق ال تزال حتول بني
العبد وبني العدم ،وملا كان أمر الوجود دوريًا كان اآلخر عني األول ،وال تزال أعيان مراتب الكون
سائحا يف فلك الوجود ،وال يزال وجه السائر يف منازل الشهود إىل االسم األول ،وظهره إىل اسم
اآلخر ،ولذلك يقال ملن عدم النور يف موطن اآلخرة :ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ [احلديد ،]13 :لكون
احلق من ورائهم وهو النور ،فلو أمكن هلم الرجوع إىل الوراء  -وهي الدنيا  -لوجدوا اآلن احلياة
الدنيا حمل اكتساب أنوار املعارف ،ولكن حال بينهم وبني احلياة الدنيا سور املنع فال بد من رجوع
اآلخر إىل األول.
الظاهر الباطن

الظاهر لنفسه فما زال ظاهرًا ،والباطن عن خلقه فلم يزل باطنا ،فهو الظاهر بالكفاية ،والباطن
بالعناية.
اعلم أن ألهل العناية يف الكشف مرتبتني ،فأحدمها أعلى من الثاين:
املرتبة األوىل :فكامل يكون له به وهو السابق.
املرتبة الثانية :وعارف يكون له بنفسه وهو املقتصد احملقق حبقائق العبودية ،املتصف جبميع
األحوال من الفناء والبقاء واحملو واإلثبات ،والغيبة واحلضور ،والفرق واجلمع ،واملتقلب يف األطوار
واملقامات من التوكل ،والزهد والورع واحملبة واملعرفة والصرب والشكر والرضا والتسليم وغريه ،وذلك
إن نفسه قابل للتغري ،ملا يقتضي حقيقة الوسط من تأثري أحوال الصرفني ،واملقتصد برزخ بني كمال
ونقصان ،وهو املكلف احلقيقي ،دخل كل مقام ما دعاه احلق إليه  -على لسان الشارع  -ذوقًا وحاالً
اعتقادًا وعلمًا ،فإن عامة علماء الرسوم يعلمون هذه األمور وال قَدَم هلم فيها ،فمثل هذا العارف إذا
جتلى له احلق من اسم الظاهر مل يثبت لظهوره ،ألنه قائم باحلقوق بنفسه واحملدث إن ظهر له القدمي
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ميحو أثره ،فمن أين له طاقة رؤية القدمي ،ومل يثبت لظهور احلق إال من كان احلق بصره ،أال ترى حال
الكليم  ملا كان احلق مسعه ثبت لسماع كالم احلق ،فلما وقع التجلي  -ومل يكن يضره  -صعق،
وما ظهرت الرؤية له وال للجبل ،ولذلك وقع الصعق واإلندكاك ،ولو ظهر ما وقع ذلك ألنه الوجود
والوجود خريٌ كله ،واخلري ال يأيت إال باخلري ،والوجود ال يعطي إال الوجود.
وأما الكامل فهو له به ال بنفسه ،فله الثبات يف كل موطن والشهود يف كل مشهد ومظهر
بالقوة اإلهلية السارية يف ذاته ،فال يبقى حال وال مقام إال ويظهر به ويتصرف فيه فهو مالك األحوال
واملقامات ،يكون احلق مسعه وبصره ومجيع قواه ،كما قال رسول اهلل " :aإمنا حنن به وله".
واملقتصد ينكر على الكامل ،ملا يقتضي مجاله من العبودية املُحضة ،وال ينكر الكامل عليه،
الستشرافه على املقامات بوجوده احلقاين ،فإن الكامل يتصرف باحلق يف احلق للحق ،والعارف يتصرف
باحلق يف اخللق للحق ،وله خرق العوائد.
فاملقتصد صاحب كرامة ،وهو معلوم عند احلق واخللق ،ويتطرق إليه املكر واالستدراج.
والكامل صاحب منزلة معلومة عند احلق وجمهولة عند اخللق ،ال يتطرق إليه املكر ،ألنه على بينة
من ربه ،وملا ورد حقيقة اخلرب اإلهلي بقوله تعاىل :ﱡﭐﱹﱺﱻﱼﱠ[طه ،]5 :وقال الشارع" :لو
دليتم هلبطتم على اهلل" .حتري املقتصد ،وتنبه الكامل املعتكف على باب حضرته.
واعلم أن نسبة الصعود واهلبوط على السواء يف ظاهرية احلق ،وعدم حتري الذات املتعالية ،وبراءة
ساحة اهلوية عن التقييد واإلطالق والصعود واهلبوط نعت ،فال صعود يف ظهور احلق ،وال هبوط من
حيث غيب هويته يف الدائرة الوجودية ،والصاعد يف الدائرة عني اهلابط.
وما انقسمت دائرة الوجود إال باخلط املوهوم ،وال وجود هلا إال به ،وهو عني املقيد ،وإذا كان
احلق َسمْع املقيد وبَصره ارتفع التقييد واحلظ ،ومل يبق سوى الدائرة.
فهو الظاهر بنفسه لنفسه واملظهر لغريه ولكمال ظهوره ،وجاللة بروزه ،أورثت شدة ظهوره
خفاءه ،فسبحان من احتجب بإشراق نوره واختفى عن العقول واألبصار بشدة ظهوره.
وأما سر بطون احلق من اسم الباطن ،فهو أن تعلم أن رؤية الشيء تقتضي العلم به ،وهو علم
الرائي أنه رأى شيئا ما ،وأحاط علما مبا رآه ،وعند أهل احلق ال تنضبط رؤية احلق ،وما ال ينضبط ال
يقال فيه أنه يرى أو يعلم ،وتتنوع الصور على املكاشف أيضا يف جتليات املشاهد مع أحدية العني يف
نفس األمر ،فما رآه إال من رأى أنه ما رآه وال يعلمه إال من علم أنه ما علم ،ولذلك قال عز شأنه
للكليم :ﱡﲫ ﲬﱠ [األعراف ،]143 :ألن املقصود من الرؤية حصول العلم باملُرئي ،وهو غري ممكن من
املمكن ،ولو فتش على دقائق تغريات أحواله يف كل نفس لعلم أن احلق عني أحواله ،وأنه تعاىل من
حيث وجوده وراء ذلك كله ،كما هو عني ذلك كله ،وهلذا قال موسى  :ﱡﭐ ﳅ ﳆﱠ [األعراف:
 ،]143أي ال أطلب رؤيتك على الوجه الذي كنت طلبتها ،فإين قد عرفت ما مل أكن أعلمه منك.
فاحلجب اإلهلية أبدا أسدلت بينه وبني خلقه ،ولو رفعت الحترقت سبحات وجهه ما أدركه
بصره من خلقه.
واحلجب إن كانت غري خملوقه فال حجاب وال احتجاب ،وإن كانت خملوقة فكيف ال حترقه
السبحات ،فاحلق فيه أهنا أسرار أخفاها اهلل عن خلقه ،سمّي ذلك اإلخفاء حجابا ،فالنورية منها ما
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حجب به من األمور الطبيعية والرمسية ،وليس اإلحراق إال اندراج النور األدىن يف األعلى ،كاندراج
أنوار الكواكب حتت شعاع الشمس ،ويف هذا املشهد ظهر الشطح عمن ظهر ،وملا كانت األشياء
تنحفظ باحلدود ،فإذا جاوز الشيء حده انعكس إىل ضده ،كذلك ظهور احلق ملا جتاوز عن حد العقول
واإلدراك بطن واستتر عن العامة ،فلم يظهر هلم األمر على ما هو عليه ،ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ [طه:
 ،]62وأسر املكاشفون النجوى لئال تقع احلكمة يف غري أهلها ،فإن قلوب أهل احلجاب مدافن احلي
من حيث إهنا حمل العلم به واحلكم عندهم للمدفن ال للمدفون ،لعدم وقوفهم عند حدوده ومراعاهتم
حلضوره ،فال حكم للحق فيهم أبدا ،لغلبة أحكام أهوائهم ،فهو الباطن فيهم أبدا حكما ومعىن ،وإن
ظهر فيما ظهر إمنا ظهر ليعرف حد العارفني يف معرفته أن يعرفوا أنه ال يعرف ،إذ لو عرف مل يكن
باطنا وهو الباطن ،والبطون خيتص باملمكنات ،كما أن الظهور خيتص بالوجود ،والبطون الذي وصف
به نفسه إمنا هو يف حق املمكن ،فاملمكنات باطن اخللق ،واخللق ظاهره ،ألنه من بطون احلق ظهر
الكون ،ومبا ظهر استتر ،ومبا بطن ظهر ،فالظهور عني البطون ،كما أن اآلخر عني األول.
الوال املتعال

الوايل احلاكم الذي حكم فعدل ،وأعطى فأفضل ،قدّم من شاء بفضله ،وأخّر من شاء بعدله،
املتعايل على من أراد علوّا يف األرض وادعى ما ليس له ،فاملتعايل من العلي كاملتكرب من الكبري.
اعلم أن الوايل هو اإلمام احلاكم املنصوب للوالية ،وهلذا املنصب مراتب غري متناهية:
فأعالها اإلمامة الكربى والوالية العظمى ملن :ﱡﭐﳃﳄﳅﳆﱠ[املؤمنون.]88 :
وأدناها والية العبد على رعايا جوارحه وقواه.
وبينهما درجات غري حمصورة ،فَملك كل والٍ يتسع ويضيق حبسب ما يقتضي حاله ،والسعيد
املسدد من األئمة والوالة من راقب أحوال مملكته مع األنفاس ،وعرف قدر ما واله اهلل عليه ،وسارع
ألداء حقوق الرعايا بالعدل واإلحسان ،فإن شغله عن ذلك التمتع باللذات ونيل الشهوات فقد عزل
نفسه بفعله وحرّمه احلق عن مرتبة الوالية والسيادة ،ونزل به اخليبة والعذاب واحلسرة والنّدامة حيث مل
ينفعه ،فما من إنسان إال وله مرتبة اململوكية من وجه ومرتبة املالكية من وجه :ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹﲺﲻﲼﲽﱠ [الزخرف.]32 :
والوالية املطلقة احمليطة للحق عز شأنه الرفيع الدرجات ،وأكمل مراتب الوالية يف هذا النوع
اإلنساين من واىل بني األمساء اإلهلية بالتخلق واالتصاف على طريقة أهل احلق ،مبحافظة احلدود واآلداب
عند شهود أحكامها ووجود آثارها ،بتزكية النفس وتصفية القلب وجتلية الروح يف تصاريف شؤوهنا،
وظهور نتائجها ،وبروز كماالهتا.
وشأن الوايل ال يكون أبدًا إال يف اخلري ،وإن كان األمر يف صورة البالء والشر ،لكونه عقوبة
ونكاالً إال يف إقامة احلدود ،فإن ذلك خري من حيث إنه تطهري ،ولذلك كان رسول اهلل  aيقول:
"اخلري كله بيديك والشر ليس إليك" ،وملا كان العلوّ والتكرب والزهوّ والفخر من لوازم هذه املرتبة،
وهذه الصفات هي الداء العِضال ،أنزل احلق هلذا الداء دواءً شافيًا وهو أمره بالسجود للكعبة ،فمن
داوم منهم شرب هذا الدواء مع االحتماء برِئ من علته ،وعلم أن زمام أمره بيد الوايل احلكيم الذي
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يفعل ما يريده احملسن ،فهو الرب بإحسانه ونعمه وآالئه اليت أنعم هبا على خلقه ،الفتقارهم إىل ذلك،
ومن عموم برّه وإحسانه ومشول رمحة امتنانه أخرج املمكنات من ظلمة العدم ،وأكساهم خلع الوجود،
مث سرى يف أعيان مراتب الكون ،ولوال ذلك ما شقي ولد والد بولده ،وأكثر اخللق رمحة أقرهبم إىل
الرمحان ،وإن اهلل تعاىل يسرع بالرب والرمحة إىل الرمحاء من عباده خبلقه ،فربمحتهم خلق اهلل رمحهم اهلل،
ألن أعماهلم ترد عليهم ،واإلحسان أيضًا هو احلضور مع احلق ،وهو أبر الربّ لقوله " :اإلحسان أن
تعبد اهلل كأنك تراه" ،وهو احلضور ،فإن العبد إذ جعل يف نفسه أنه يرى ربه أو يراه ربه يف أعمال له
انفتحت بصريته بنور املشاهدة ،فريى العامل هوية احلق ال هويته ،والعبد حمل لظهور ذلك العمل،
فاإلحسان روح األعمال ،وال حياة للعمل إال باحلضور ،وهلا دوام البقاء إذا أكساها صاحبها حلة
احلضور ،فلم يزل يستغفر لصاحبها وإن كان العمل معصية ،فما من مؤمن يعصي إال وجيد يف نفسه
ذلك ذل املعصية ،لعلمه بأهنا معصية ،وأي حضور أشرف من احلضور العلمي ،وال بد أن يبدل هذا
الروح العلمي سيئة املعصية حسنة ،وإن مل ينفخ العبد روح احلضور يف عمله فال يضيعه احلق ،ألنه خلق
من خلقه ،وال بد أن ينفخ فيها روحا إهليا يسبح حبمده ،وإذا كان النفخ من العبد يسبح حبمده
ويستغفر للعبد ،وهبذا متيز العملني.
واعلم أن صورة احلضور اإلحسانية تتنوع بتنوع املواطن واالعتقادات واألحوال من املواطن،
فلكل عبد حال ،ولكل حال موطن حبسب حاله ،يقول يف احلق ما جيده يف عقله ،وحبسب ذلك احلال
يتجلى له احلق يف صورة اعتقاده ،واحلق وراء ذلك ،فينكر تارة ،ويعرف تارة ،وال يتخلص من حجاب
األفكار إال احملسن الكامل الذي عم شهوده يف املشاهد ،ودام حضوره يف املواقف واملظاهر.
التواب

التواب العائد على عبده بربه ،الذي قابل الدعاء بالعطاء ،واالعتذار باالغتفار ،والتوبة باملغفرة.
اعلم أن من عموم رمحة احلق لعباده ،أنه  -تعاىل  -يقبل التوبة والطاعات ال املعاصي ،وذلك
ألن املقبول مشهود ،وال يشهد احلق من عباده إال ما هو حسن مقبول عنده ،فاحلسن املقبول من
األعمال يف ديوان احلق ،والسيئات يف ديوان املالئكة ،فإن احلق طيب ال يقبل إال طيبًا ،وال بد لكل
عبد أن يكون على خلق من مكارم األخالق ،وهو األمر الطيب املقبول ،وهو الشفيع لصاحبه عند اهلل
بعد استيفاء احملاسبة يف ديوان املالئكة ،فإذا وقع فراغ امللك مبا اقتضاه العبد ،ورفع أمره إىل احلق جيد
العبد يف رجوعه إىل احلق شفيعًا ،وهو اخللق الكرمي الذي كان عليه  -كان العبد من كان  -فإنّ له
بذلك يف داره نعيما دائمًا يف نفسه ،وإن ظهر عند غريه غري ذلك ،ألن التواب حاجب على باب
الكرمي ،جيازي على السيئة احلسنة ،وفضل اهلل أوسع مِن أن يقيده املقيد ،وال يعظم الفضل اإلهلي إال يف
املذنبني وأهل اإلساءة ،فإن احملسنني ما عليهم من سبيل.
املنتقم

املنتقم ممن عصاه مطهرا له من ذلك إما يف الدنيا بإقامة احلدود واألسقام واآلالم ،وإما يف اآلخرة
مبا شاء.
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اعلم أنه ملا كانت النسب اليت بني احلق والعامل من اسم الرمحان ،وهي اليت بنفسها وسعت كل
شيء وأوجدته منه ،واالنتقام من األشياء الذي وسعته الرمحة ،فكان املنتقم قطعة من الرمحة ،وال يوجِد
املنتقم أبدا خاليًا من الرمحة من وجه ،فإن كل من غضب من املمكنات وانتقم فإنه رحم نفسه بذلك
االنتقام ،وحصل لنفسه شفاء بذلك مما كان جيد من أمل الغضب ،فكل منتقم راحم من وجه مرحوم
من وجه ،وكذلك األمساء اإلهلية تتقابل يف حق املمكن ،وأمساء الفضل تترجح على أمساء االنتقام
والعدل قوة وعددًا ،والتقابل بني األمساء يف ميدان الرمحة اليت وسعت كل شيء ،فرمحة احلق عامة
مطلقة خبالف انتقامه مع شدة بطشه ،فإنه تعاىل ال ينتقم من عبده إال مع انتقامه رمحة ،فإن وجود
االنتقام رمحة ،إذ هبا أخرجه احلق إىل الوجود من العدم ،كما أن املخلوق إذا انتقم من عبده ال خيلو
انتقامه عن شوب رمحة ،إلبقاء سيادته ببقاء العبد ،خبالف األجنيب الذي ليس بينه وبني املنتقم نسبة،
فإذا انتقم ممن هذه صفته ال يشوب انتقامه رمحة ،وهلذا قال أبو يزيد حني مسع القارئ يقرأ :ﱡﭐ ﲞ ﲟ
ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ [الربوج ،]12 :قال :بطشي أشد من بطشه ،وإن كان ذلك البطش خلقًا للحق ،لكن ملّا
خلقه يف هذا احملل أثر فيه احملل ،فظهر بصورة احملل ،واحملل املخلوق األجنيب ال يطلب االنتقام من أحد
يف قلبه رمحة.
العفو

العفو الذي أزال عن النفوس ظلم الذالت برمحته ،وعن القلوب صدمة الغفالت بكرامته.
اعلم أن حكم هذا االسم سرى يف القليل والكثري ،ومجع بني الضدين يف احلكم ،مثاله اخلرب
الوارد يف إعفاء اللحية ،فإهنا حتمل على الكثري بأن ال يقص منها كما يقص من الشارب ،فإهنا إذا
تركت على حاهلا كثرت ،وقد حيتمل أنه أراد أن يأخذ منها قليالً حبسب الزينة اإلهلية كما يليق
بالوجه ،كما ورد" :أنه  كان يأخذ من طول اللحية ال من عرضها".
ومع مشوله الكثري والقليل ومجعه بني الضدين ،ال يسري حكمه إال يف أصحاب اهلمم العالية،
فإن اهلل عز وجل أباح لعبده أن جيازي املسيء مبثل إساءته بقوله تعاىل :ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﱠ
[الشورى ،]40 :فصاحب السيئة مأثوم ،والسيئة اجلزائية أيضًا مثلها بالنص من أهنا تسوء باجملازي هبا
كالقصاص ،فأىب العارف لعلوّ مهته أن يكون حمالً لالتصاف مبا يسميه احلق سيئة فاختار العفو على
اجلزاء باملثل فإن السيئة قد ذهبت عليها وانعدمت وإن بقي أثرها فهي ال تقبل اجلزاء وال أثرها كاجلرح
احلاصل من فعل املسيء إذا اقتص اجملروح من اجلارح صار اآلخر جمروحا ومل يربئ جرح األول ،فلو
قبلت السيئة أو أثرها جزاءًا لزال عينها منه ،فالسيئة فعل املسيء وقد ذهب بذهاب زمان مباشرته ومل
يبق إال املسمى فأنزله الشرع منزلة السيئة وأضيف اجلزاء إليه ،وهلذا قال عليه الصالة والسالم يف
صاحب السيئة" :أما إنه إن قتله كان مثله" ،فلو علم الناس ما يف العفو ما جازى أحد من أساء إليه،
ولكن احلجب على أعني البصائر مسدولة ،فال يسكن إال حبصول األغراض باملؤاخذة واستعجال
التشفي ومن أعظم اجلنايات من هبت مؤمنًا ونسب إليه من املذام ،فمن كمال مكارم األخالق ظهور
العفو منه عند ذلك وهو أن يكتم على اجلاين سرّه بعدم املنازعة وإيثار اجلناية على نفسه ،فمثل هذا ال
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تبلغ األفهام كنه ما استحقه من األفضال اإلهلية لكون أجره على اهلل .ويف قول احلق:
[الشورى ،]40 :إشارة ملن تدبّر.
وملا كان من شأن احلق أن يعفو عن كثري فال يؤاخذ إال على القليل ،والقليل البدّ أن يستهلك
يف جانب الكثري ولذلك قال تعاىل :ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ [الزمر ،]53 :وما خصّ أهل دار وال
ص على أن مآل الكل إىل الرمحة.
األشراف ،وهو ن ّ
ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦﱠ

الرؤوف

الرؤوف من الرأفة وهو ضرب من الشفقة وهو التعطف على املذنبني بالتوبة وعلى املقربني
بالعصمة ،والرأفة من املقلوب مثل جذب وجيد وراق ورفا وهو إلتيام اخلرق وإصالحه ،فرأفة احلق
إلتيام الرمحة السابقة والرمحة اخلامتة كما أشار إليه يف أم الكتاب بقوله :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ [الفاحتة:
 ،]1إشارة إىل الرمحة اإلجيادية السابقة ،وقول :ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ [الفاحتة ،]2 :إشارة إىل
الرمحة اخلامتة ،فاحنصرت أمور مراتب العامل مبا فيه من أحكام األمساء املتقابلة بني إحاطة الرمحتني ،فإذا
فرغت األمساء عن أحكامها وسلطنتها يف املظاهر انتهى األمر إىل الرمحة الشاملة.
وحكم هذا االسم أيضًا يف اخلصوص ،ولذلك وصف احلق نبيه بأنه :ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨﲩﲪﱠ[التوبة ،]128 :وما قيدّ اإلميان إال لكونه رمحة للعاملني.
املقسط

املقسط العادل ،الذي ال خيفة يف حكمه ،وال خوف على أوليائه.
اعلم أن احلق  -جلت عظمته  -من هذا االسم أعطى كل شيء خلقه ،فجعل العلو للعايل،
والسفل للسافل ،واجلمع للجامع اجملموع.
فالطيب ال يزال يعلو خباصيته واستعداده ،وال يطالب املقصود احلق إال من العلو ،وليس للعلو
هناية إال احلق سبحانه وتعاىل.
واخلبيث يهوي خباصيته ال يطلب املقصود إال من هذه اجلهة حىت ينتهي أمره إىل احلق ،والعارف
يطلبه يف اإلحاطة جبميع اجلهات ،ألنه بكل شيء حميط ،واجلهات ما ظهرت إال بوجوده ،فله الظهور
يف كل صورة ،فاألكمل من مل حتكم عليه جهة ،ودونه من حكمت عليه جهة العلو ،واهلاوي دوهنما،
واملقسط بقسطه وعدله يتجلى لكل منهم يف مرتبته حبسب حاله وعقده ﱡﭐﲄ ﲅ ﲆ ﲇﱠ [هود:
.]123
اجلامع

اجلامع بوجوده ،وكل موجود فيه ،الذي جيمع مهم العارفني على ما يكاشفهم به من أفضاله.
اعلم هلذا االسم دوام اجلمعية ،وما هلا حكم إال اجلمع ،ومن حكم هذا االسم أنه مجع أفراد
مراتب األكوان على التسبيح حبمده ،ولوال سلطان اجلمع ما ظهر كثرة أحكام األمساء والصفات :ﱡﭐ ﱍ
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱠ [اجملادلة ،]7 :وهو الواحد واإلثنان ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ
[اجملادلة ،]7 :وهو ما ال يتناهى ﱡﭐ ﱠ ﱡﱢ ﱠ[اجملادلة ،]7 :حبكم املعية ،فاجلامع اسم ألحدية الكثرة ،فال
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ب ّد من اجلمع يف األحد ،وال ب ّد من األحد يف اجلمع ،فاجلمع عني الوجود وإلحاطتها مبراتب الكون
واملُكَوَّنْ ،وإن تظهر يف رأي العني تفرقة فذلك عني اجلمع ،فإن الدليل هنا عني املدلول حبكم املعية
وعموم سريان اهلوية ،فمطلوب كل طالب عني طلبه ،فإن الطلب من القوم ال يكون إال يف عني
التحصيل.
الغني املغني

بفضله.

الغين عن العاملني هبم ،والستغنائه عن طاعة املطيعني ،املغين مبعىن الكايف الذي أغىن من شاء

اعلم أن الغناء على نوعني:
النوع األول :غناء احلق.
النوع الثاين :وغناء اخللق.
وأول درجة الغىن يف املرتبة اخللقية القناعة واالكتفاء باملوجود.
وليس الغناء ما يتومهه أهل احلجاب من كثرة املال مع طلب الزيادة ،فإنه حمكوم الفقر ،وكم من
حريص عنده من املال ما يفي بعمره وأوالده ،وهو من شدة احلرص واحلاجة يرد موارد اهلالك يف طلب
الزيادة.
وذلك أن اإلنسان إمنا خلق فقري بالذات ملا يقتضي املرتبة اإلمكانية ،وهلذا قال من قال :اإلنسان
ال يكون وجيها عند اهلل ،ألن االفتقار هو عني الذلة ،والذليل ال يكون وجيها ،هذا حكم إنسان
احليوان.
وأما للكامل من هذا النوع وجهان:
األول :وجه االفتقار باحلق إىل احلق.
الثاين :ووجه الغىن إىل الكون.
فافتقاره إىل احلق هو غِناء به ،وال يفتخر إال بوصوله إىل هذا الغناء ،فافتقار العارف عني
افتخاره ،فإنه حاز املقام األرفع ،لشهوده سريان اهلوية اإلهلية يف أعيان مراتب العامل ،فال يتوجه الفقر
من كل فقري إال إىل الغين احلميد ،وال تغيب حاجة احملتاج عن إحاطة البصري الشهيد ،فالعارف املستغين
باحلق أغىن األغنياء ،مع أنه حيزن وحيرص على طلب مَؤونةِ من كلف به ،فإن ذلك من آداب الكُمّل،
لقوة معرفتهم حبدود اهلل ،والكامل من ال يطفئ نور معرفته نور ورعه.
وأما غناء احلق عن العاملني من حيث ذاته املقدسة ودوام إطالقه احلقيقي ال يظهر إال هبم ،ألن
كونه غنيا إمنا هو غناه عنهم فإن مل يكن العاملون هناك ف ّعنَ من ،فالبد منهم لثبوت الغناء نعتًا له.
املعطي

املعطي ﱡﭐﳟﳠﳡﳢﳣﳤﳥﱠ[طه.]50 :

اعلم أن العطاء اإلهلي يف أهل التحقيق على نوعني:
األول :امتنان.
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الثاين :واجب.
فعطاء االمتنان خلعة الوجود ،فإنه تعاىل بكمال جوده وعموم رمحته أنعم على أعيان العامل
مبقتضى اجلود ،وأكساهم كسوة الوجود.
وأما عطاء الوجوب خص هبا قوم منعوتون بقوله :ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ
[األعراف ،]156 :يف موطن اجلزاء.
مث يعم عطاء االمتنان  -وهي الرمحة اليت وسعت كل شيء  -بإنعام يليق بأهل املواطن وأمزجة
أهل الدرجات والدركات ،فألهل كل دار نعيم من العطاء اإلهلي ،ال يشعر هبا غري أهلها :ﱡﭐ ﱡ ﱢ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ [اإلسراء ،]20 :فعم العطاء للكل مع اختالف املشارب
واألذواق ،فما يف الكون عني إال ويشمله العطاء ،بل هو عني العطاء ،فبالعطاء انتظمت أمور العامل،
وبالعامل ظهرت أحكام العطايا ،فأوله تكوين وآخره تتميم ،وال هناية للتكوين ،فأحكام اسم املعطي
دائم بدوام التكوين.
املانع

املانع الذي مَنْعه عدل ،وعطاؤه فضل.
اعلم أن حكم هذا االسم يف حضرة اإلمكان ،فإن املنع إمنا هو عني املمكن ،لعدم قبوله ما ال
يقتضي استعداده وخاصيته.
فإن أبواب املواهب اإلهلية مفتوحةٌ ،وفيض الوجود دائم ،فمن تنعم فما حصل له التنعم إال
بقابليته ِوخصوصيتهِ ،ومن تأمل فال يلومن إال نفسه ،وإن وصف احلق نفسه باإلمساك بقوله :ﱡﭐ ﲴ ﲵ
ﲶﲷﲸﲹﲺﱠ[فاطر ،]2 :فذلك عني العطاء من وجه احلكمة ،فكم من بالء يف صورة العطاء ،وكم
من عصمة وآالء يف صورة اإلمساك ،فإنه إذا أمسك ما أمسك إال ليظهر العبد االفتقار ،وهو مفتاح
أبواب العناية ،فباإلمساك أعطاه ذلك ،فمن أمسكه عطاء كيف يوصف باملنع.
فاسم املانع يقتضي حكم املنع لعطاء العني ،كوجود البياض يف حمل األبيض إمنا هو من العطاء
اإلهلي ،وعني عطاء البياض يف حمل األبيض مينع ما يضاده من األلوان ،فهو املانع يف عني العطاء،
واملعطي يف عني املنع.
الضار

الضار مبا ال يوافق الغرض ،الذي يضر من يشاء باخلذالن ،ويبتلي من يشاء باحلرمان.
اعلم أن ألسرار هذا االسم دقة ،الشتمال حكمها على احلضرتني ،واشتراكها بني احلق والعبد،
لكون اإلنسان حمل النزاع دون سائر األنواع ،ولذلك مل يظهر دعوى الربوبية إال من هذا النوع ،فأول
ضرر هذا االسم كان لنفسه بإجياده هذا النوع املنازع ،لدعواه رتبة الفاعلية ،فإن نفي الفعل عنه
بإضافته ذلك إىل نفسه أضرّ بالعبد مبا أحلقه بالعدم وإن أثبت له أضر بنفسه ،وهذا من عموم حكم
النسب ،فإهنا تفرق حبكمه بني الرب واملربوب بالقدم واحلدوث ،ولذلك يقول احلق -عز امسه -لعبده:
ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱠ [الضحى ،]4 :ألزلية رتبة العماء حيث "كان اهلل ومل يكن معه شيء" واآلخرة
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ظهور كون العبد يف حد الوجود ،والوجود خري له من العدم ،واآلخرة خري له ،وما أوجد احلق هذا
املنازع إال لظهور الكنز املخفي ،وهو أن يظهر جبميع أمسائه وصفاته يف مرآة قابلية العبد وهو عني
النفع ،فهو الضار يف عني النفع.
النافع

النافع مبا يوافق الغرض ،الذي ينفع من يشاء مبا يشاء من عني الفضل.
اعلم أن ظهور حكم هذا االسم قد يكون مبجرد إزالة ما ينايف الغرض ،وقد يكون بوصول
الطالب إىل مطلوبه ،وقد يعم األمرين وأكثر ما يظهر آثار حكمها يف االتباع ،هو قبول العطاء اإلهلي
من أيدي الرسل.
فإن العطاء إما أن يكون بواسطة الرسل ،وإما أن يكون من غري واسطة ،فاألخذ يف هذا النوع
من العطاء على خطر ،حيتاج إىل ميزان صحيح ،وهو ما شرع احلق على ألسنة الرسل ،فإن هلل تعاىل
مكرًا يف عباده ال يشعر به كل واحد ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ [النمل ،]50 :ﱡﭐﱬ
ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱠ[األعراف.]99 :
وليس للرسل صفة املكر ،ألهنم بعثوا مبينِني هادين إىل طريق السعادة ،فالقبول من الرسل على
اإلطالق مع تقييد رتبتهم ،ومن احلق على التقييد مع إطالقه ،فعم التقييد واإلطالق يف اجلانبني.
فاألخذ من الرسل أنفع للعبد وأحصل لسعادته ،فالرسل مظاهر هذا االسم.
مث اعلم أن حكم هذا االسم ال يتعلق إال باملعدوم ،فإن النفع عبارة عن حصول الغرض.
وتعلق الغرض:
إما أن يكون بإزالة أمر مكروه ،فيتعلق الغرض بإعدامه حىت يلحقه بالعدم.
وإما أن يكون تعلقه بتحصيل أمر حمبوب ،فيتعلق الغرض بإجياده حىت يلحقه بالوجود وهو
حصوله ،فإن املراد معدوم ،والعدم الشر احملض ،والشر عني الضرر.
النور

النور هو الظاهر بنفسه ،املُظهِر لغريه ،وهو الذي نور قلوب أوليائه باملعرفة ،ونوّر األرض بنور
أوليائه فيها.
اعلم أن درجات األنوار كثرية :منها ما عنده اإلدراك ،ومنها ما به اإلدراك ،ومنها يدرك به،
ومنها ما يدرك به ،ومنها ما ال يدرك يف نفسه لسطوهتا كالشمس ،فإذا كان لنور من األنوار احملسوسة
الذي هو أخس أقسام األنوار مثل هذه السطوة والغلبة على اإلدراك ،فما ظنك بكربياء النور األعظم
املطلق عن التقييد واإلطالق.
ولوال احتجابه حبجاب الكربياء واجلالل ألحرقت سبحات وجه كل من أدركه ،وما يف احلجب
املذكورة يف اخلرب الوارد حجاب النور غري الواحد ،وما بقي فهي حجب ظلمانية ،ولذلك أفرد احلق
النور وأمجع الظلمات حيثما ورد مشريا إىل أحدية ذاته وكثرة احلقائق اإلمكانية ،وملا كان أعلى
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احلجب وأعظمها حجاب النور ،واحلق  -جلت عظمته  -هو النور ،وهو احملتجب فيه به ،فبنفسه
احتجب ،وهو عني احلجاب على العبد.
وملا كان النور ما يظهر بنفسه ويظهر به غريه ،وليس شيء أظهر للعبد من وجوده ،فهو عني
نوره ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﱠ [األنعام ،]122 :وال ميشي إال ألجله ،وهو من وجوده،
وهو عني اهلوية من حيث سريان نور الوجود من مساء اجلود فما مشى إال بربه واحلق هو الذي أزال
بنوره ظلمة احلدوث ،وعني املمكنات مل تزل يف ظلمة الثبوت ما هلا وجود من نفسها ،وما ظهر منها
يف الوجود إمنا هو حبكم قابليته يف مرآة الوجود ،فمن ظهر حكمه من املمكنات يف مرآة الوجود عَلِمَ
حقَ باحتجاب النور ،ومن بقي يف شيئية ثبوهتا ال يعلم حىت يكلم بظهور حكمها.
وَل ِ
ويتفاوت ذلك حبسب تفاوت درجات األنوار احملسوسة كالشمس والقمر والسراج والنجم،
واملعقولة كنور البصر والعقل والعلم والكشف.
ومفتاح الكل إمنا هو نوران :العقل والشرع.
اهلادي

اهلادي مشتق من اهلداية ،الذي يهدي القلوب إىل معرفته ،والنفوس إىل طاعته ،واألحياء
بالتقرب إليه ،والعلماء إىل شهود ما هو األمر عليه.
اعلم أن اهلدى:
إما توفيقي  -وهو الذي يورث السعادة  -وهو ما قام به األنبياء وخواص األولياء.
وإما تبياين  -وهو الشرع املنزل  -وهو يورث العلم يف العموم ،والسعادة يف اخلصوص.
فاهلدى التوفيقي اصطفاء ،والتبياين ابتالء.
ومن خصائص أحكام هذا االسم التوفيق والبيان.
فالتوفيق هو األَخذ والتمسك هبدى األنبياء.
والبيان هو شرح ما جاء به احلق عن كشف ،ال عن ظن حبكم النظر أو تأويل حبكم الفكر ،فإن
البيان ما يتطرق إليه االحتمال ،وال يظهر حقيقته إال بالكشف أو النصّ ،فإنه ال بيان أبني من بيان
احلق.
ومن حكم على الشرع بنظر عقله ،ونفى ما دل عليه بظاهره ،وصرفه إىل معىن يوافق غرضه،
فهو ممن حرمه اهلل بركة العلم ،وضاعف حسرته ،وليس له قدم يف منزلة :ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
ﲝﲞ ﱠ [الزمر ،]18 :والكالم كله حسن من حيث الوجود ،وأحسنه ما يوافق املقصود ،وال يصادف
ذلك إال أولو األلباب ،الغواصون يف تيار احلقائق ،املستخرجون لباب الدرر من أصداف األلفاظ،
خبالف أهل الظاهر فإنه ال يقع نظرهم إال على احلجاب ،واحملجوبون عقوهلم على دونه.
ومن أهل التقييد :من قال بالرؤية وتعلق مبا أثبت ذلك رسول اهلل  aبقوله" :ترون ربكم"
وصدق.
ومنهم من نفى لنفيه  حني سئل :هل رأيت ربك؟ قال" :نور أّنى أراه" ،فصدق النايف
واملثبت يف تقييد عقدمها ،وهذا كمن أبصر صورة زيد فحكم أنه رأى زيدًا وهو صادق يف حكمه.
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وعلم آ َخرْ أن خلف هذه الصورة أمر منه بقاء الصورة وتدبريه فقال :إن زيدًا هو عني ذلك
األمر ال عني الصورة ،وال يرى ذلك الحتجابه بالصورة ،وصدق بأنه ما رآه.
ومن قال إن زيدًا هو جمموع هذه الصورة الظاهرة واألمر الباطن ،هو الذي أصاب ،كذلك من
قال إن احلق ظاهر ،والظاهر ال ختفى مشاهدته ،فهو مشهود مرئي صدق ،ألنه بكل شيء حميط ،وعلى
كل شيء شهيد.
ومن قال إنه باطن والباطن ال يظهر صدق لقوله تعاىل :ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ
[األنعام ،]103 :فهو من هذا الوجه ال يشهد وال يرى.
والراسخ يف العلم هو الذي توىل احلق تعليمه بنفسه فخصه بشهود األمر على ما هو عليه:
ﱡﭐﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﱠ[الزمر.]18 :
البديع

البديع مبعىن املبدع ،هو الذي خيلق بال مثال سابق ،ال شبيه له يف اإلبداع ،وال شريك له يف
االختراع.
اعلم أن أكثر ما يظهر حكم هذا االسم يف حضرة اخليال ،فإن من شأن هذه القوة :قوة اخليال،
إبداع املعاين وإنزاهلا يف صورة األلفاظ ،لينتقل املعىن إىل الصورة احلسية ،وال قدرة هلا على عكس هذا
األمر ،فاإلبداع أمر خيايل وإن ثبت ظهور سلطانه يف الكون ،فالكون خيال" :فإن الناس نيام" ،فالنوم
خيال ،ونوم النائم خيال يف خيال ،ومن هذا الوجه قال من قال :إن العامل ما هو عني احلق ،فإمنا هو ما
ظهر يف مرآة وجود احلق ،كما حتدث الصورة يف املرآة ينظر الناظر فيها ،فالصورة ما هي عني الناظر،
وال الناظر عني ما ظهر يف املرآة ،كذلك األمر يف وجود العامل واحلق ،وهو إما أن تكون األعيان جمايل
آثار جتليات احلق ومظاهره ،وهو الظاهر يف املظاهر حبسب قابلياهتا وخصوصياهتا ،أو تكون عني
الوجود املطلق عني املرآة ،فترى األعيان من مرآة الوجود وما يقابلها فيه ،ويتراءى بعضهم من حيث ما
هي عليه من غري زيادة ونقصان ،فانظر كيف شئت فإنه ال خيلو من إبداع ،فما يف الوجود إال مبتدع،
وإن ترى ما هلا أمثال من بياض وسواد وحركة وسكون ،فاعلم أن احلركة يف كل متحرك يسمى
حركة ،فيتخيل املُتخيل أهنا أمثال ،وليس األمر كذلك ،فإن احلركة من حيث عينها حقيقة واحدة،
وحكمها سرى يف كل متحرك فهي يف ذاهتا ال مثل هلا ،وكذلك البياض والسواد ،واإلبداع احلقيقي
هو الوجه اخلاص الذي للحق يف كل شيء ،وبه ميتاز ذلك الشيء عن سائر األشياء.
الباقي

الباقي بدوام الوجود واإلجياد ،الذي ال تقبل ذاته الزوال ،وال جيري عليه حكم احلدوث
واالنتقال ،فهو جل ثناؤه باق ببِقائه والعبد باق بإبقائه ،قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ
[النحل ،]96 :وقال تعاىل :ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱠ [احلجر ،]21 :فالعبيد وما عندهم عنده ،فإن
أعيان مراتب الكون بأمجعها حمفوظة يف خزائنه ،وخزائنه عنده :ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱠ [النحل ،]96 :فلهم
البقاء مع انتقاهلم من موطن إىل موطن ،وإن نفد من عند العبيد ما عندهم صورة ،فال ينفد ما عند احلق
من عنده :ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱠ [القصص ،]60 :وما عنده إال الكون ،فهو خري من حيث الوجود،
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وأبقى جمموعية من أفراد مراتبه ،وكونه مل يزل يف درجة اإلمكان ،وملا كان احلكم واألمر للحق -عز
شأنه -يف عني الوجود ،واحلكم ال يزال باقيا ببقاء ذات احلق ،قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅﱠ [طه:
 ،]73فهو خري وأبقى ممن هو خري وأبقى.
واعلم أنه ملا كانت املواطن حاكمة خبصوصياهتا ،حيكم على من ظهر وحصل فيها ،فمن م ّر
على مواطن البد أن ينصبغ بآثار حكمها ،كمن يرى احلق يف النوم الذي هو موطن اخليال ،فال يرى
احلق أبدًا يف هذا املوطن إال يف صورة -كانت الصورة ما كانت ،-وهذا من حكم املوطن.
مث إذا خرج من موطن اخليال إىل موطن النظر العقلي ،مل يدرك احلق يف هذا املوطن إال منزهًا
عن املثال والصورة ،فقد بان أن العبد حيكم على احلق يف كل موطن بِحكْ ِم غري ما حكَم به عليه يف
موطن قبله ،فعند ذلك عرف احملقق أنه ما عرف احلق حق معرفته ،فال يعرف هوية احلق  -جلت
عظمته  -كما هو إال هو ،فهذا غاية الكمّل يف العلم باهلل ،وذلك أن ما عندهم من العلم يف موطن
ينفد يف موطن آخر :فـ ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱠ [النحل ،]96 :ألنه ال يتنوع يف نفسه لنفسه،
وعلمه بنفسه ال يقبل التغري والتبديل ،فهو الباقي اهلادي.
الوارث

الوارث ملا خلفه العبيد عند انتقاهلم إىل الربزخ.
اعلم أن أحكام هذا االسم سرت يف املراتب كلها من الصورية واملعنوية.
فالصورية ،هي أن يرث األرض ومن عليها عند انتقال الكل من نشأة الدنيا إىل نشأة اآلخرة
ومجلةً ،ويرث أيضًا يف هذه النشأة من بعض عباده حكمًا وعدالً ليورثّها من يشاء.
وأما املعنوية فوارثيته فيما يتعلق به علمه من العلم االبتالئي كما قال تعاىل :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ [حممد ،]31 :واملورث خيدم الوارث مبا تعب يف مجيع ما أورثه ،غري أن اإلرث
املعنوي الذي هو العلم ال ينقص شيئًا من مورثه بوراثة الوارث ،خبالف الدينار والدرهم فإهنما نقل
العني بالوراثة من امليت إىل الوارث ،واألنبياء ما ورثوا إال العلم وهو ما ورثهم احلق ،فاألنبياء ورثة
احلق والعلماء ورثة األنبياء ،فاحلق وارث من وجه ومورّث من جهة ،وكذلك اخللق.
فمن العلماء من ورث علم األحكام والشرع من ظاهر النبوة ،ومنهم من ورث علم األسرار
والكشف من باطن النبوة ،وهلما املرتبة الشأنية يف الوراثة ،فإهنا ما حصل هلا العلم حىت تقدم هبا النيب
املعيّن ،فما حيصل للورثة من حضرة النبوة من العلم ال يقبل كما يقبلها العلم النظري فهو يف غاية
البيان ،وأي عامل عمل بأمر مشروع وحصل له من ذلك العمل علم باهلل فهو من العلم املوروث.
مث ال خيلو من أن يكون ذلك األمر املشروع شرعا لنيب خمصوص أو كان شرعًا ملن قبله من
األنبياء قرره نيب هذا العامل ألمته.
فإن كان مما اختص به نيب هذا العامل ،فهو وارثه خاصة ال ينسب إىل غريه.
وإن كان مما تقيد به نيب قبله مث قرره نيب هذا العامل ،فهو وارثه خاصة ،ووارث نبيه مبا قرره،
فيحشر يف صفوف األنبياء خلف الشارع واملقرر ،وإن قرر ذلك ألف نيب فإن له احلشر مع الكل ،وهذا
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من حكم نشأة اآلخرة والربزخ ،فإنه يرى الشخص الواحد نفسه يف صور كثرية وأماكن خمتلفة يف آن
واحد وهو ليس غريه.
وكذلك يكون طلب الناس النيب  aيف مواطن القيامة ،فيجدونه حيث طلبوا ،فيجده الطالب
يف موطن يف الوقت الذي جيده الطالب اآلخر يف موطن آخر بعينه ،هذا حكم الورثة بالوساطة.
وأما وراثة العبد من غري واسطة أعمّ حكمًا ،وهو وراثة الصفات من احلياة والعلم والقدرة
واإلرادة والكالم والسمع والبصر ،فإنه ال يعقل العبد من صفات احلق إال ما هو عليه يف نفسه ،فوصف
احلق نفسه بالصفات وما يقتضيها من اجلالل والكربياء تعليمًا لعباده ،مث نزّه نفسه عنها وقال :ﱡﭐﳉ
ﳊﳋﳌﳍﳎﱠ[الصافات ،]180 :فقام التنزيه مقام ما ورثوه من الصفات.
الرشيد

الرشد هو االستقامة ،الذي أرشد عباده يف أخذه بناصية كل دابةٌ إىل صراط مستقيم.
اعلم أن اإلنسان ملا كان جاهالً مبا يكون منه قبل كونه ،ال يقدر على التمييز بني األمر
واإلرادة ،وما وقع منه ما وقع إال بعلم احلق ،والعلم يتبع املعلوم ،فال تناقض بني األمر واإلرادة ،وإمنا
التناقض بني األمر وما يقتضي العلم ،وليس عني من أعيان الوجود إال له استقامة ورشد كما تقتضي
ذاته ،لكن قد جتتمع آثار الصفات الثالثة املكملة يف شخص وهي العلم واإلرادة واألمر ،فله أعلى
درجة الرشد واالستقامة.
وقد تتعلق اإلرادة مبجرد صيغة األمر يف حق شخص ،فال حظ هلذا الشخص من األمر إال صيغته
ال العمل به ،لتعلق العلم مبا هو عليه ،فليس على العبد إال أن يهيئ حمل ورود األمر باملراقبة فقط ،فإذا
ورد األمر اإلهلي بالتكوين يراقب أثر األمر يف قلبه هل جيد اإلباء أو القبول؟
فإن حصل القبول ينظر يف أي عضو من األعضاء السبعة يظهر أثره ،فرياقب حكم العلم فيه حىت
يظهر ما هو عليه ،فإن احلق ال حيكم فيه إال به ،فمن كان حاله مراقبة شؤون احلق فهو يف عني
السعادة.
وإن وقع منه خالف ما أمر به فإنه فائز بدرجة الرشد واالستقامة املأمور مبراقبته وحضوره مع
احلق ،واحلضور روح الصالة اليت هي أفضل الطاعات فال تساويه معصيته أصالً ،بل تستهلك حتت
سطوهتا.
ويكشف لصاحب هذا املقام سر القدر ،ولذلك كان رسول اهلل  aيقول :شيبتين صورة هود
وأخواهتا ملا كان فيها من أمر االستقامة وعدم االطالع على سر العلم هل يوافق األمر أم ال؟ فلما تبني
له األمر املقرر بظهور سر القدر وقف عنه الشيء ،ومل يقم به هم حبصول االستقامة والرشد.
الصبور

على ما أوذي به فال تزعجه كثرة املعاصي إىل تعجيل العقوبة مع اقتداره على ذلك.
اعلم أن سريان حكم هذا االسم عمت املراتب ،ولذلك وصف احلق نفسه بالصرب ،ووصف
عباده أيضًا بالصرب ،وخصهم باملعية واهلداية والصالة والرمحة ،فصرب احلق هو إمهاله من آذاه باملخالفة
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والشرك ،ومل يؤاخذهم عند ذلك بل يعايف أجسامهم ،ويكثر أمواهلم ،ويوسع يف أرزاقهم بعموم رمحته
وإحسانه ،وميتعهم إىل حني بكمال كرمه وامتنانه ،مث شكا إىل عباده من يؤذيه فيما ذا يؤذيه ،مع بقاء
اسم الصبور عليه ،تعليمًا خللقه ،ليعلموا أهنم إذا شكوا إليه ما نزل عليهم من البالء ،ال يقدح ذلك يف
نسبة الصرب إليهم ،وذلك أنه ما يف الوجود شيء إال فيه سر وحكمة جتري على جريان اإلرادة ،فكما
أن احلق ما ينعم على عبده إال ليشكره وحيمده على ذلك ،كذلك ما يبتلي املبتلى ببالء إال لريفع
الشكوى إىل احلق ،ويتوجه إىل حضرته بالتواضع والتضرع واالستكانة واالفتقار ،وإن كان مقام الصرب
عند أهل الطريقة يقتضي الثبوت مع احلكم الرباين ،ملا فيه من املصلحة وإن مل يشعر هبا العبد ،فذلك
حكم املتعبدين من أهل اجملاهدة واملكابدة الواقفني مع التخيالت النظرية والتقليدات السمعية ،وال
الذائقني من مشارب عيون العيان ،والفائزين بشهود حقائق العرفان ،فإن للعارف الواقف يف هذا املقام
الشهود الدائم يف اختالف شؤون احلق ،فال يقدح يف شهود شكواه إىل احلق ،ألن احلق عز شأنه ما
جعل حكمًا ينايف غرضه وخيالف مزاجه فيه إال لريفع إليه الشكوى ،ويسأله رفع ذلك عنه ،فمن مل
يشك إىل اهلل عند إحساسه بالبالء فقد قاوم القهر اإلهلي جبهله ،ولذلك جاع أبو يزيد – قدست
أسراره  -فبكى ،فقيل له يف ذلك قال :إمنا جوعين ألبكي.
فمن آداب أهل القرب يف حالة األمل رفع الشكوى إىل احلق ال إىل غريه ،وهلذا كان أيوب 
مع جاللة منصب النبوة يقول :ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ [األنبياء ،]83 :ووصفه احلق
بالصرب وذكره يف معرض املدح بقوله تعاىل :ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱠ [ص ،]44 :أي أنا وجدناه
صابرًا يف وقت يقتضي ضعف البشرية االضطراب والركون إىل األسباب ،فلم يضطرب ومل يركن إال
إلينا ،وهذه حقيقة العبودية اليت ال تصح لعبد حىت يدع اختياره وإرادته ويكون حبسب ما يريد احلق
منه ،فإنه إذا كان ذا اختيار مل يذق طعم سيادة احلق ،فيوليه على نفسه إذا شاء ،ويعزله إذا شاء ،فهو
يف االختيار حبكم نفسه ،والنفس منازع احلق ،ويف االضطراب حبكم ربه.
فشأن العارف االضطراب بباطنه إىل احلق عند النوازل ،والثبوت بظاهره عند نفوذ احلكم اإلهلي
فيه ،فله االضطراب يف السكون والسكون يف االضطراب ،فإن األحوال حاكمة ،واحملكوم ال بد أن
يكون حتت قهر احلاكم ،لنفوذ احلكم فيه.
واعلم أن للصرب ثالث درجات:
أوهلا :الصرب هلل ،بتحمل أثقال التكاليف ،وهو صرب العامة.
الثانية :الصرب باهلل ،لشهود معاونة التوفيق يف اجتناب املخالفات ،وهو صرب املريد.
الثالثة :الصرب على اهلل ،لوصول الصابر إىل مبادئ الفناء بذهاب بشريته وختلقه باألخالق اإلهلية،
وهو صرب احملقق الثابت الفائز بشرف االختصاص يف العلم باهلل ما ال يعلمه إال من ذاقه ،املعجل طيباته
يف جنات الدنيا مما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ،وهو الذي خصه احلق
بعنايته ،ووفقه للمعامالت املعنوية ،فعامل األمساء اإلهلية بالتخلق هبا كما يقتضي حقيقة كل اسم إهلي
من األخالق حىت مل يبق اسم من أمساء احلق إال قام فيه بصورته وحاله ،واطلع على أسراره ونتائج
آثاره ،وإن كان سريان أحكام األمساء يشتمل كل عني من أعيان الوجود  -سواء علم ذلك العني أو مل
73

يعلم  -ولكن ال يفوز مبنصب القرب إال من ذاق شراب الوصال من كاسات شواهده العلمي العرفاين،
فإن عظم لذة العلم بقدر شرف املعلوم وأي علم أشرف مما كان متعلقه جناب الكربياء.
فالعلم حبقائق األمساء اإلهلية ،وترتيب أمور مملكة الفردانية ،احمليطة جبميع املراتب الوجودية،
واالطالع على أسرار دقائق خزائن الربوبية ،هو أعلى مراتب أبواب املعارف وألذّها وأطيبها وأشهاها،
وجمموع أقطار ملكوت السماوات واألرض ميدان العارف ،جيول يف ساحاهتا ،ويتبوأ منها حيث يشاء
من غري حركة وال مزامحة غري ،وما أعظم حسرة عند كشف الغطاء ممن حرمه اهلل لذّة العلم به ،فإن
حسرة اجلهل أعظم احلسرات ،ال سيما اجلهل باهلل ،وكل من تعلقت مهته يف الدنيا بكشف األسرار
اإلهلية وحصل له ذلك فقد فاز يف الدارين ،وحاز الدرجتني ،فإن مل حيصل يف موطن الدنيا ال ب ّد أن
يناله يف النشأة اآلخرة ،وما بينهما من الفرق إال ما حيل للمحصل من لذة النعيم بدوام شهود األسرار،
فاحملروم كل احملروم من ال يتعلق مهته يف الدنيا بتحصيل هذه املعارف يف الدرجات العلى.
جعلنا اهلل ممن لزم األدب عند شهود حقائق أمسائه وصفاته ،وسعد بنعيم العرفان عند سواطع
أنوار أسرار ذاته :ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ [آل عمران ،]8 :برمحتك
وفضلك وجودك يا كرمي يا ودود يا تواب ،واحلمد هلل وحده والسالم على من اتبع اهلدى.
مت الكتاب بعون اهلل وقوته
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كتاب اخليال
ﱁﱂﱃﱄ
تعريف الربزخ:

ملا كان الربزخ أمرًا فاصالً بني معلومٍ وغري معلوم ،وبني معدوم وموجود ،وبني منفي ومثبت،
وبني معقول وغري معقول ،مسي برزخًا اصطالحًا ،فما من منزلة من املنازل وال منازلة من املنازالت،
وال مقام من املقامات ،وال حال من األحوال ،وال حضرة من احلضرات ،وال جنس من األجناس ،إال
وبينهما برزخ ،كالنخلة برزخ بني النبات واحليوان ،والكمأة برزخ بني اجلماد والنبات ،واملمكن برزخ
بني الوجود والعدم .والربزخ الذي بني احلق واخللق يف املعىن ،فيه اتصف املمكن بعالِم وقادر ومجيع
األمساء اإلهلية اليت بأيدينا ،واتصف احلق بالتعجب والتبشش والضحك والفرح واملعية وأكثر النعوت
الكونية ،واإلنسان الكامل أقامه احلق برزخًا بني احلق والعالَم ،فيظهر باألمساء اإلهلية فيكون حقًا،
ويظهر حبقيقة اإلمكان فيكون خلقًا.
فالربزخ ما قابل الطرفني بذاته ،وأبدى لذي عينني من عجائب آياته ما يدل على قوته ،ويستدل
به على كرمه وفتوته ،فهو القلب احلوّل ،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 الشريف ،واملنصب الكياين املنيف ،تلطَّف يف
كثافته ،وتكثَّف يف لطافته ،جيرحه العقل بربهانه ،ويعدله الشرع بقوة سلطانه ،حيكم يف كل موجود،
ويدل على صحة حكمه مبا يعطيه الشهود ،ويعترف به اجلاهل بقدره والعالِم ،وال يقدر على رد حكمه
حاكم.
علم الربزخ:

الربازخ أمت املقامات علمًا باألمور ،فإن الربزخ يعم الطرفني ،وهو مقام األمساء اإلهلية ،فإهنا
برزخ بيننا وبني املسمى ،فلها نظر إليه من كوهنا امسًا له ،وهلا نظر إلينا من حيث ما تعطي فينا من
اآلثار املنسوبة إىل املسمى ،فتعرف املسمى وتعرفنا ،فعلم الربازخ له من القيامة األعراف ،ومن األمساء
االتصاف ،فقد حاز األنصَاف ،فما هو عني االسم وال عني املسمى ،وال يعرف هويته إال من يفك
املعمّى ،وقد استوى فيه البصري واألعمى ،وهو الظل بني األنوار وال ُظلَم ،واحلدُّ الفاصل بني الوجود
والعدم ،وإليه ينتهي الطريق األمم ،وهو حدُّ الوقفة بني املقامني ملن فهم ،له من األزمنة احلال الالزم،
فهو الوجود الدائم ،فمن أراد العلم بصورة احلال ،فليحقق علم اخليال ،فيه ظهرت القدرة ،وهو الذي
أنار بدره ،فال يتقلب إال يف الصور ،وال يظهر إال يف مقام البشر ،ولست أعين بالبشر األناسي ،فإين
كنت أشهد على نفسي بإفالسي ،فما ثَمّ إال وعاء ،وآنية مالء ،فتدبر تتبصر ،فإن الربزخ جامع
الطرفني ،والساحة بني العلمني ،له ما بني النقطة واحمليط ،وليس مبركّب وال بسيط ،حظه من األحكام
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املباح ،وهلذا كان له االختيار والسراح ،مل يتقيد مبحظور وال واجب ،وال مكروه وال مندوب إليه يف
مجيع املذاهب.
احلقائق

اعلم أن احلقائق أربع ،منها ثالث ترجع إىل احلق تعاىل ،وحقيقة ترجع إىل اخللق ،أما الثالث
اليت ترجع إىل احلق :فحقيقة ترجع إىل الذات املقدسة ،وحقيقة ترجع إىل الصفات املنزهة ،وحقيقة
ترجع إىل األفعال اإلهلية ،وأما احلقيقة اليت ترجع إىل اخللق ،فهي احلقيقة اليت ترجع إىل املفعوالت ،وهي
األكوان واملكونات ،اليت هي حضرة اإلمكان ،فإن العبودية ال تشرك الربوبية يف احلقائق اليت هبا يكون
إهلًا ،كما أن العبد حبقائقه يكون مألوهًا ،فلو وقع االشتراك يف احلقائق ،لكان إهلًا واحدا أو عبدًا
واحدًا ،أي عينا واحدة ،وهذا ال يصح أبدا ،فالبد أن تكون احلقائق متباينة ،ولو نسِبت إىل عني
واحدة ،وهلذا باين خلقه بقِدمه ،كما باينوه حبدوثهم ،واجتمعت احلضرتان  -حضرة احلق وحضرة
اخللق  -يف أن كل واحدة منهما معقولة من ثالث حقائق ،ذاتٌ ،وصفةٌ ،ورابطة بني الصفة
واملوصوف هبا ،غري أن العبد له ثالثة أحوال :حالة مع نفسه ال غري  -يف الوقت الذي يكون فيه نائم
القلب عن كل شيء  -وحالة مع اهلل ،وحالة مع العامل ،والباري سبحانه مباين لنا ،فإن له حالني :حال
من أجله ،وحال من أجل خلقه ،وليس فوقه موجود ،فيكون له تعاىل وصف تعلق به.
احلقيقة الكونية:

احلقيقة الكونية على ثالث مراتب :علوية وهي املعقوالت ،وهي مرتبة للمعاين اجملردة عن املواد
اليت من شأهنا أن تدرك بالعقول ،وسفلية وهي احملسوسات ،من شأهنا أن تدرَك باحلواس ،وبرزخية ومن
شأهنا أن تدرك بالعقل واحلواس ،وهي املتخيالت ،وهي تشكل املعاين يف الصور احملسوسة ،وما تصوره
القوة املصورة اخلادمة للعقل ،وأجرى اهلل تعاىل املعاين يف املخاطبات ،جمرى احملسوسات يف الصور ،اليت
تقبل التجزّي واالنقسام والقلة والكثرة ،وجعل حمل ذلك حضرة اخليال ،فتحصر املعاين يف اخلطاب،
فتتلقاها بالتشبيه العقول ،كما تتلقى باحملسوسات اليت شبهت هبا هذه املعاين ،اليت ليس من شأهنا بالنظر
إىل ذاهتا ،أن تكون متميزة أو منقسمة ،أو قليلة أو كثرية ،أو ذات حد ومقدار وكيف وكم ،وجعل لنا
الدليل على قبول ما أتى به من هذا القبيل يف هذه الصورة ،ما يراه النائم يف نومه ،من العلم يف صورة
اللنب ،فيشربه حىت يرى الري خيرج من أظفاره ،فقيل له :ما أولته يا رسول اهلل؟ يريد ما تؤول إليه
صورة ما رأيت؟ فقال :العلم ،ومعلوم أن العلم ليس جبسم يسمى لبنًا ،وال هو لنب ،وإمنا هو معىن جمرد
عن الصور اليت من شأهنا أن تدركها احلواس ،ولوال مناسبة بني العلم واللنب جامعةٌ ،ما ظهر بصورته يف
عامل اخليال ،عرف ذلك من عرفه ،وجهله من جهله ،وكان من تلك احلضرة ما قال الشارع يف تقسيم
العقول على الناس كما تقسم احلبوب ،فمن الناس من حصل له من العقل – املمثل يف الصور اليت من
شأهنا أن تكال – القفيز والقفيزان ،واألكثر واألقل ،واملد واملدان ،واألكثر واألقل ،ملا أراد اهلل من
ذلك ،وأما املوزون فاألعمال – وهي معان عرضية تعرض للعامل – فأحلقها اهلل باملوزون ،فقال:
ﱡﭐﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ ﭐ[األنبياء ]47 :وقال :ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﱠ[الزلزلة ]7 :فأدخل العمل يف
امليزان فكان موزونًا ،ولكن يف هذه احلضرة املثالية ،اليت ال تدرك املعاين إال يف صورة احملسوس ،حىت
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التجلي اإلهلي يف النوم ،فال ترى احلق إال صورة ،وقد ورد يف ذلك من األخبار ما يغين عن االستقصاء
يف حتقيق ذلك ،وهو شيء يعلمه كل إنسان ،إذ كل إنسان له ختيل يف اليقظة واملنام ،وهلذا يعرب ما
يدركه اخليال ،ألن احلضرات حتكم على النازل فيها ،وتكسوه من خِلعِها ما تشاء ،فاحلكم للحضرة
واملوطن ،ألن احلكم للحقائق ،واملعاين توجب أحكامها ملن قامت به.
املعلومات:

املعلومات ثالثة ال رابع هلا :وهي الوجود املطلق الذي ال يتقيد ،وهو وجود اهلل تعاىل الواجب
الوجود لنفسه ،واملعلوم اآلخر العدم املطلق ،الذي هو عدم لنفسه ،وهو الذي ال يتقيد أصالً وهو
احملال ،وهو يف مقابلة الوجود املطلق ،وكما أسلفنا أنه ما من نقيضني متقابلني ،إال وبينهما فاصل ،به
يتميز كل واحد من اآلخر ،وهو املانع أن يتصف الواحد بصفة اآلخر ،وهذا الفاصل هو الربزخ
األعلى ،وهو برزخ الربازخ ،له وجه إىل الوجود ووجه إىل العدم ،فهو يقابل كل واحد من املعلومني
بذاته ،وهو املعلوم الثالث ،وفيه مجيع املمكنات وهي ال تتناهى ،كما أنه كل واحد من املعلومني ال
يتناهى ،وللممكنات يف هذا املعلوم الثالث – الذي نسميه حضرة اإلمكان ،وهو الربزخ بني الوجود
والعدم – أعيانٌ ثابتة من الوجه الذي ينظر إليها الوجود املطلق ،ومن هذا الوجه ينطلق عليها اسم
الشيء ،الذي إذا أراد احلق إجياده قال له ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﱠ [البقرة ]117 :وليس له أعيانٌ موجودة من
الوجه الذي ينظر إليه ومن العدم املطلق ،وهلذا يقال له ﱡﭐ ﲯ ﱠ وكن حرف وجودي ،فإنه لو أنه
كائن ما قيل له كن ،وهذه املمكنات يف هذا الربزخ مبا هي عليه وما تكون إذا كانت ،مما تتصف به
من األحوال واألعراض والصفات واألكوان ،وهذا هو العامل الذي ال يتناهى ،وما له طرف ينتَهى إليه،
وهو العامر الذي عمَّر األرض اليت خلِقت من بقية مخرية طينة آدم  ،عمارة الصورة الظاهرة للرائي
يف اجلسم الصقيل ،عمارة إفاضة ،ومن هذا الربزخ وجود املمكنات ،وهبا يتعلق رؤية احلق لألشياء قبل
كوهنا ،ويقال له الوجود اخليايل ،يقول له احلق كن يف الوجود العيين ،فيكون  -هذا السامع هذا األمرَ
اإلهلي  -وجودًا عينيًا يدركه احلس ،أي يتعلق به يف الوجود احملسوس احلس ،كما تعلق به اخليال يف
الوجود اخليايل.
حقيقة اخليال املطلق:

اخليال املطلق هو املسمى بالعماء ،وهو احلضرة اجلامعة واملرتبة الشاملة ،وانتشاء هذا العماء من
َنفَس الرمحن ،الذي هو أول ظرف قَِبلَ كينونةَ احلق ،وهو احلق املخلوق به كل شيء ،وفتح اهلل يف هذا
العماء صور كل ما سواه من العامل ،واختالف أعيان املمكنات يف أنفسها يف ثبوهتا ،واحلكم هلا فيمن
ظهر فيها ،أال إن ذلك العماء هو اخليال احملقق ،أال تراه يقبل صور الكائنات كلها ،وتصوير ما ليس
بكائن ،هذا التساعه ،فهو عني العماء ال غريه ،وفيه ظهرت مجيع املمكنات ،وهذه املوجودات
املمكنات اليت أوجدها احلق تعاىل ،هي لألعيان اليت يتضمنها هذا الربزخ ،مبنزلة الظالالت لألجسام ،مث
إن هذا العماء هو عني الربزخ ،بني املعاين اليت ال أعيان هلا يف الوجود ،وبني األجسام النورية والطبيعية،
كالعلم واحلركة ،هذا يف النفوس ،وهذه يف األجسام ،فتتجسد يف حضرة اخليال ،كالعلم يف صورة
اللنب ،وكذلك تعيني النسب – وإن كانت ال عني هلا يف النفس وال يف اجلسم – كالثبات يف األمر
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نسبة إىل الثابت فيه ،يظهر هذا الثبات يف صورة القيد احملسوس يف حضرة اخليال املتصل ،وكاألرواح
يف صور األجسام املتشكلة الظاهرة هبا ،كجربيل يف صورة دحية ،ومن ظهر من املالئكة يف صور الذر
يوم بدر ،هذا يف اخليال املنفصل ،وكالعصا واحلبال يف صور احليات تسعى ،كما قال ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱠ يعين
إىل موسى ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱠ أي من علمهم مبا فعلوه ﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱠ [طه ]66 :فأقاموا ذلك يف حضرة اخليال،
فأدركها موسى خميلة ،وال يعرف أهنا خميلة ،بل ظن أهنا مثل عصاه يف احلكم ،وهلذا خاف فقيل له ﱡﭐ ﱢ
ﱣﱤﱥﱦﱠ[طه.]68 :
وتلك احلضرة الربزخية ،هي ظل الوجود املطلق من االسم النور ،الذي ينطلق على وجوده،
ووجود األعيان ظل لذلك الظل ،والظالالت احملسوسة ظالالت هذه املوجودات يف احلس ،وملا كان
الظل يف حكم الزوال ال يف حكم الثبات ،وكانت املمكنات وإن وجدت يف حكم العدم ،مسيت
ظالالت ،ليفصل بينها وبني من له الثبات املطلق يف الوجود – وهو واجب الوجود سبحانه – وبني من
له الثبات املطلق يف العدم وهو احملال ،لتتميز املراتب ،فاألعيان املوجودات إذا ظهرت ففي هذا الربزخ
هي ،فإنه ما َثمّ حضرة خترج إليها ،ففيها تكتسب حالة الوجود ،والوجود فيها متناه ما حصل منه،
واإلجياد فيها ال ينتهي ،فما من صورة موجودة إال والعني الثابتة عينها ،والوجود عليها كالثوب،
ولذلك نقول :إن كل ظاهر من العامل صورة ممثلة كيانية ،مضاهية لصورة إهلية من حيث االسم
الظاهر.
حضرة اخليال هو عامل اجلربوت وجممع البحرين:

إذا انتقلنا من برزخ الربازخ وهو حضرة اإلمكان ،من حيث إن الصور مبا هي صور هي
املتخيالت ،والعماء الظاهرة فيه هو اخليال املطلق ،وأهنا حضرة علمية معقولة ،إذ انتقلنا إىل الوجود
احلادث ،قلنا :إن العالَم عاملان ،واحلضرة حضرتان ،وإن كان قد تولد بينهما حضرة ثالثة من
جمموعهما ،فاحلضرة الواحدة حضرة الغيب ،وهلا عامل يقال له :عامل الغيب أو عامل امللكوت ،وهو عامل
املعاين والغيب ،وهو عامل العقل ،واحلضرة الثانية حضرة احلس والشهادة ،ويقال لعالَمها :عالَم املُلك أو
عامل الشهادة واحلرف ،وهو عامل احلس والظهور ،ومدرك هذا العامل بالبصر ،ومدرك عامل الغيب
بالبصرية ،واملتولد من اجتماعهما حضرة وعامل ،فاحلضرة اخليال أو الربزخ ،والعامل عامل اخليال،
ويسميه بعض أهل الطريق عامل اجلربوت ،وهو الذي بني عامل امللك وعامل امللكوت ،وهكذا هو
عندي.
وعامل الربزخ هذا ،تنزل املعاين فيه يف الصور والقوالب احلسية ،فليست من عامل الغيب ملا لبسته
من الصور احلسية ،وليست من عامل الشهادة ألهنا معاين جمردة ،وظهورها بتلك الصور أمر عارض
عَ رض للمدرِك هلا ،ال للمعىن يف نفسه ،كالعلم يف صورة اللنب ،والثبات يف الدين يف صورة القيد،
واإلسالم يف صورة ال َعمَد ،واإلميان يف صورة العروة ،وجربيل يف صورة دحية الكليب ويف صورة
األعرايب ،ومتثل ملرمي يف صورة بشر سوي ،ولذلك كانت حضرة اخليال أوسع احلضرات جودًا ،ألهنا
جتمع العالَمني ،فهي جممع البحرين ،حبر املعاين وحبر احملسوسات ،فاحملسوس ال يكون معىن ،واملعىن ال
يكون حمسوسًا ،ولذلك مسي اخليال خياالً ،ألنّا نعرف أن ذلك راجع إىل الناظر ال إىل الشيء نفسه،
فالشيء يف نفسه ثابت على حقيقته ال يتبدل – ألن احلقائق ال تتبدل – ويظهر إىل الناظر يف صور
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متنوعة ،وذلك التنوع حقيقة أيضا ،ال تتبدل عن تنوعها ،فال تقبل الثبوت على صورة واحدة ،بل
حقيقتها الثبوت على التنوع ،وحضرة اخليال اليت عربنا عنه مبجمع البحرين ،هو جيسد املعاين ،ويلطف
احملسوس ،ويقلب يف عني الناظر عني كل معلوم ،فيجمع عامل الغيب وعامل الشهادة ،فإن حضرة الغيب
ال تسع عامل الشهادة ،فإنه ما بقي فيها خالء ،وكذلك حضرة الشهادة ،فحضرة اخليال أوسع بال
شك ،فإن اخليال لقوته أوسع الكائنات وأكمل املوجودات ،ويقبل الصور الروحانيات ،وهو التشكل
يف الصور املختلفة من االستحالة الكائنة ،واالستحالة منها ما فيها سرعة ،كاستحالة األرواح صورًا
جسدية ،فإن األرواح يف الصور اخليالية معان ال ثبات هلا ،فإهنا سريعة الزوال ،من النائم باليقظة ،ومن
املكاشف بالرجوع إىل حسه ،وكاستحالة املعاين صورًا جسدية ،تظهر يف كون هذا العماء ،فإن املعاين
إذا جتسدت يف عامل املثال ،وظهرت صورًا يف اجلسم املشترك ،كما أخرب  من أن الزهراوين –
البقرة وآل عمران – يأتيان يوم القيامة هلما لسانان وشفتان ،يشهدان ملن قرأمها ،ومعلوم حقيقة الكالم
وأنه معىن من املعاين ،جثمانيًا كان أو غري جثماين ،وكالدين يف صورة القيد ،والعلم يف صورة اللنب،
واإلسالم يف صورة ال َعمَد ،فيقع النعت من الناعت ،والوصف من الواصف هلذا املعىن ،على هذه
الصورة اليت يظهر فيها له من عامل املثال ،فيوصف مبا توصف به الصور اليت يتجلى فيها ،ومث
استحاالت فيها بطء ،كاستحالة العناصر ،فهي وإن كانت استحاالت ،فما هلا سرعة استحالة الصور
يف القوة املتخيلة يف اإلنسان ،وهو اخليال املتصل ،وال يف استحاالت صور األرواح يف صور األجسام
أجسادًا ،كاملالئكة يف صور البشر ،فإن السرعة هناك أقوى ،وكذا زواهلا ،أسرع من استحاالت
األجسام بعد املوت إىل ما تستحيل إليه.
فالربزخ هو احلاكم املتحكم ،الذي حيكم وال حيكم عليه ،مع كونه خملوقًا ،فإنه بني بني ،وهو
مقام بني هذين ،فما هو أحدمها ،بل هو جمموع اإلثنني ،فله العز الشامخ ،واجملد الباذخ ،واملقام
الراسخ ،وهو عندنا ليست له ذات قائمة ،فإنك إذا أدركت اخليال وكنت عاقالً ،تعلم أنك أدركت
شيئًا وجوديًا وقع بصرك عليه ،وتعلم قطعًا بدليل ،أنه ما ثَمّ شيء رأسًا وأصالً ،فهو معقول يف نفسه،
فما هو هذا الذي أثبت له شيئية وجودية ،ونفيتها عنه يف حال إثباتك إياها؟ فاخليال ال موجود وال
معدوم ،وال معلوم وال جمهول ،وال منفي وال مثبت ،كما يدرك اإلنسان صورته يف املرآة ،يعلم قطعًا
أنه أدرك صورته بوجه ،ويعلم قطعًا أنه ما أدرك صورته بوجه ،ملا يرى فيها من الدقة إذا كان جرم
املرآة صغريًا ،ويعلم أن صورته أكرب من اليت رأى مبا ال يتقارب ،وإذا كان جرم املرآة كبريًا فريى
صورته يف غاية الكرب ،ويقطع أن صورته أصغر من اليت رأى ،فال يقدر أن ينكر أنه رأى صورته ،ويعلم
أنه ليس يف املرآة صورته ،وال هي بينه وبني املرآة ،فالصورة يف املرآة جسد برزخي ،كالصورة اليت
يراها النائم إذا وافقت الصورة اخلارجية ،وكذلك امليت واملكاشف ،وصورة املرآة أصدق ما يعطيه
الربزخ ،إذا كانت املرآة على شكل خاص ومقدار جرم خاص ،فإن مل تكن كذلك ،مل تصدق يف كل
ما تعطيه ،بل تصدق يف البعض ،فاجلسم الصقيل أحد األمور اليت تعطي صور الربزخ ،وهلذا ال تتعلق
الرؤية فيها إال باحملسوسات ،فإن اخليال ال ميسك إال ما له صورة حمسوسة ،أو مركب من أجزاء
حمسوسة تركبها القوة املصورة ،فتعطي صورة مل يكن هلا يف احلس وجود أصالً ،لكن أجزاء ما تركبت
منه حمسوسة هلذا الرائي بال شك ،والرائي ليس بصادق وال كاذب يف قوله ،إنه رأى صورته ما رأى
صورته ،فما تلك الصورة املرئية ،وأين حملها وما شأهنا؟ فهي منفية ثابتة ،موجودة معدومة ،معلومة
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جمهولة ،أظهر اهلل سبحانه هذه احلقيقة لعبده ضرب مثال ،ليعلم ويتحقق أنه إذا عجز وحار يف درك
حقيقة هذا ،وهو من العامل ،ومل حيصل عنده علم حبقيقة هذا فهو خبالقها أعجز وأجهل وأشد حرية.
اخليال له احلكم يف مجيع احلضرات الوجودية:
تتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتت ا اا تتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتت أزتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتت ع
ستتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت ا اا تتتتتتتتتتت
ح
يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيق ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتسي يمضتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتت

إ الخيتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتراف ي تتتتتتت فتتتتتتت المتتتتتتت ا فتتتتتتت ال تتتتتتت
لتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتر ال تتتتتتتتتتت
يقضتتتتتتتتتتت
ي ريتتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتتتتت ح متتتتتتتتتتتتتتتت
يقستتتتتتتتتت اامتتتتتتتتتتر التتتتتتتتتت متتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتت قتتتتتتتتتت

ما أوسع حضرة اخليال ،فيها يظهر وجود احملال ،بل ال يظهر فيها على التحقيق إال وجود
احملال ،فإن الواجب الوجود وهو اهلل تعاىل ال يقبل الصور ،وقد ظهر بالصورة يف هذه احلضرة ،فقد قَبِلَ
احملالُ الوجودِ الوجودَ يف هذه احلضرة ،فما قبل شيء من احملدثات صورة احلق سوى اخليال ،ويف هذه
احلضرة يرى اجلسم يف مكانني ،كما رأى آدم نفسه خارجًا عن قبضة احلق ،فلما بسط احلق يده فإذا
فيها آدم وذريته – احلديث – فهو يف القبضة ،وهو عينه خارج عن القبضة ،فال تقبل هذه احلضرة إال
وجود احملاالت ،وكذلك اإلنسان يف بيته نائم ،ويرى نفسه على صورته املعهودة يف مدينة أخرى،
وعلى حالة أخرى ختالف حاله الذي هو عليها ،وهو عينه ال غريه ،فريى اإلنسان نفسه يف املنام – وهو
عني واحدة – يف أماكن متعددة ،والعقول حتيل أن يكون اجلسم يف مكانني ،واخليال قد حكم به ،فإذا
كان املخلوق يف قوته اإلمكان ،فيما أحاله دليل عقل اإلنسان ،فما ظنك خبالق هذا املخلوق وهو
الواحد احلق؟ ومن هذا الباب مشاهدة املقتول يف سبيل اهلل يف املعركة ،وهو يف نفس األمر حي يرزق
ويأكل ،يدركه املؤمن بإميانه ،واملكاشف ببصره ،وكامليت يف قربه ،يشاهده ساكنًا وهو متكلم يسأل
وجييب ،فإن قلت ملن يرى هذا إنه خيل له ،يقول لك :بل أنت خيل لك أنه ساكت وهو متكلم،
وخيل لك أنه مضطجع وهو قاعد ،ويعضده يف قوله اإلميان باخلرب الصحيح الوارد ،فهو أقوى يف الداللة
منك ،فعينه أمت نظرا من عينك ،والكامل النظر الذي هو أكمل من االثنني ،يقول لكل واحد منهما:
صدقت ،هو ساكت متكلم ،مضطجع قاعد ،مقتول حي ،وكل صورة مشهودة فيه من الباب الذي
ذكرناه ،ومن ذلك الصورة يف املرآة وكل جسم صقيل ،إن كان اجلسم الصقيل كبريًا كربت الصورة
املرئية فيه ،مث إذا نظرت إىل الصورة من خارج ،وجدهتا غري متنوعة فيما ظهر فيها من التنوع بتنوع
املرائي ،حىت يف متوج املاء تظهر الصورة متموجة ،وكل عني  -أي كل نظرة  -تقول لألخرى :إهنا يف
مقام اخليال ،وإن احلق بيدها ،وتصدق كل نظرة منها ،فتعلم قطعًا أن الصورة املرئية يف املرائي
واألجسام الصقيلة ،إمنا ظهورها يف اخليال كرؤية النائم وتشكل الروحاين سواء ،وأهنا ليست يف املرآة
وال يف احلس ،فإهنا ختالف صورة احلس ،من حيث تعلقه اخلاص به دون املرآة ،وليس يف الوجود يف
الغيب والشهادة إال ما ذكرناه ،فثبت بذلك أنّ ،احلكم للخيال بكل وجه وعلى كل حال ،يف احملسوس
واملعقول واحلواس والعقول ،ويف الصور واملعاين ،ويف ا ُملحْدَث ويف القدمي ،ويف احملال ويف املمكن ويف
الواجب ،فإن اهلل سلّطه على املعاين يكسوها مواد يظهر فيها ،ال يتمكن ملعىن مينع نفسه منه ،فحاز
اخليال درجة احلس واملعىن ،فلطّف احملسوس ،وكثّف املعىن ،فكان له االقتدار التام.
80

ومن ال يعرف مرتبة اخليال فال معرفة له مجلة واحدة ،وهذا الركن من املعرفة إذا مل حيصل
للعارفني ،فما عندهم من املعرفة رائحة ،فمن العلم الذي خيتص به أهل اهلل تعاىل ،معرفة الكشف
اخليايل ،مث إنه مما يؤيد ما ذكرناه ،أنك ال تشك أنك مدرك ملا أدركته أنه حق حمسوس ،ملا تعلق به
احلس ،وأن احلديث الوارد عن النيب  aيف قوله« :الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» فنبه أن ما أدركتموه
يف هذه الدار مثل إدراك النائم ،بل هو إدراك النائم يف النوم ،وهو خيال ،وال تشك أن الناس يف برزخ
بني هذه الدار والدار اآلخرة ،وهو مقام اخليال ،فانتباهك باملوت ،هو كمن يرى أنه استيقظ يف النوم
يف حال نومه ،فيقول يف النوم :رأيت كذا وكذا ،وهو يظن أنه قد استيقظ ،مث إذا بعث يف النشأة
اآلخرة ،يقول املبعوث ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽﭐ ﱂﱠ [يس ،]52 :فكأن كونه يف مدة موته كالنائم يف حال
نومه ،مع كون الشارع مساه يقظة ،وهكذا كل حال تكون فيه ،البد لك من االنتقال عنه ،وتبقى مثل
ما كنت عليه يف خيالك املتصل ،ويف قوة كونه على احلقيقة يف اخليال املنفصل ،قال تعاىل :ﱡﭐﱇ ﱈ ﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ[األنفال ،]17 :أبان اهلل لنا فيما ذكره يف هذه اآلية ،أن الذي كنا نظنه حقيقة
حمسوسة ،إمنا هي متخيلة يراها رأي العني ،واألمر يف نفسه على خالف ما تشهده العني ،وهذا سارٍ يف
مجيع القوى اجلسمانية والروحانية ،وحقيقة اخليال التبدل يف كل حال ،والظهور يف كل صورة،
واحلقائق ال تتبدل ،فكل ما سوى ذات احلق فهو يف مقام االستحالة السريعة والبطيئة ،وهو خيال حائل
وظل زائل ،فال يبقى كون يف الدنيا واآلخرة وما بينهما ،وال روح وال نفس ،وال شيء مما سوى اهلل –
أعين ذات احلق – على حالة واحدة ،بل يتبدل من صورة إىل صورة دائمًا أبدًا ،وليس اخليال إال هذا،
فهذا هو عني معقولية اخليال ،فالعامل ما ظهر إال يف خيال ،فهو متخيل لنفسه ،وهو كله يف صور مثُلٍ
منصوبة ،فاحلضرة الوجودية إمنا هي حضرة اخليال ،والوجود ا ُملحْدَث خيال منصوب ،مث تقسم ما تراه
من الصور إىل حمسوس ومتخيل ،والكل متخيل ،وهذا ال قائل به إال من أُشْهِدَ هذا املشهد ،والشهود
عناية من اهلل ،أعطاها إيانا نور اإلميان ،الذي أنار اهلل به بصائرنا ،ومن علم ما قررناهَ ،علِمَ ِعلْمَ األرض
املخلوقة من بقية مخرية طينة آدم  ،وعلم أن العامل بأسره – ال بل املوجودات – هم عمار تلك
األرض ،وما خلص منها إال احلق تعاىل ،خالقها ومنشيها من حيث هويته ،إذ كان له الوجود وال هي.
توجه االسم اإلهلي القوي على إجياد اخليال:

ما أوجد اهلل أعظم من اخليال منزلة وال أعَمّ حكمًا ،يسري حكمه يف مجيع املوجودات
واملعدومات ،من حمال وغريه ،فليس للقدرة اإلهلية فيما أوجدته أعظم وجودًا من اخليال ،فبه ظهرت
القدرة اإلهلية واالقتدار اإلهلي ،وهو حضرة اجمللى اإلهلي يف القيامة ويف االعتقادات ،فهو أعظم شعائر
اهلل على اهلل ،فمن أسرار االسم اإلهلي القوي ،أن خَلَق 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 هو األول
واآلخر ،والظاهر والباطن ،فما حاز الصورة على احلقيقة إال اخليال ،وهذا ما ال يسع أحدًا إنكاره ،فإنه
جيده يف نفسه ،ويبصره يف منامه ،فريى ما هو حمال الوجود موجودًا.
واعلم أن يف حضرة اخليال يف الدنيا ،يكون احلق حمل تكوين العبد ،فال خيطر له خاطر يف أمر
ما ،إال واحلق يكوّنه يف هذه احلضرة ،كتكوينه أعيان املمكنات إذا شاء ما يشاء منها ،فمشيئة العبد يف
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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 يشاؤه 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 حسًا ،فاحلق تابع يف هذه احلضرة
ويف اآلخرة لشهوة العبد ،كما هو العبد يف مشيئته حتت مشيئة 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 عمومًا،
ألن اإلنسان يف اآلخرة يتنوع ظاهره ،كما كان يتنوع باطنه يف الدنيا ،يف الصور اليت يكون فيها
التجلي اإلهلي ،فينصبغ هبا انصباغًا ،فذلك هو التضاهي اإلهلي اخليايل ،غري أنه يف اآلخرة ظاهر ويف
الدنيا باطن ،فحكم اخليال مستصحب لإلنسان يف اآلخرة ،وذلك هو املعرب عنه بالشأن الذي هو فيه
احلق من قوله :ﱡﭐﱼﱽﱾﱿﲀﱠ[الرمحن ،]29 :فلم يزل وال يزال ،فإن من حكْم نشأةِ اآلخرةِ القوة اليت
ال ضعف يعقبها ،فيتكون عن أهل السعادة حسًا ،ما يتكون هنا يف الدار الدنيا يف خياهلم معىن ،وقد
يكون يف متعلق خاص حسًا قدرة عليه ،كمن يريد أن يقوم فيقوم ،ويريد أن يكتب فيكتب ،وأما ما ال
قدرة له ،وال قوة له عليه أن يكون منه يف احلس ،فإنه يقوى على إجياده خياالً يف نفسه ،فإن الروح
الواحد يدبر أجسامًا متعددة ،إذا كان له االقتدار على ذلك ،ويكون ذلك يف الدنيا للويل خبرق العادة،
ويف اآلخرة نشأة اإلنسان تعطي ذلك ،كما يدبر الروح الواحد سائر أعضاء البدن ،من يد ورجل ومسع
وبصر وغري ذلك ،وكما تؤاخذ النفس بأفعال اجلوارح على ما يقع منها ،كذلك األجساد الكثرية اليت
يدبرها روح واحد ،أي شيء وقع منها يسأل عنه ذلك الروح الواحد ،وإن كان ما يقع من هذا اجلسم
من الفعل مثل ما يقع من اجلسم اآلخر ،فيكون ما يلزمه من املؤاخذة على فعل أحد اجلسمني يلزمه
على فعل اآلخر ،وكل ما يكون يف اآلخرة حمسوسًا ،وإن كان يف قضية العقل حماالً ،فما استحال
وجوده يف اخليال ،كذلك ال يستحيل وقوعه حسًا ،ألن اخليال على احلقيقة إمنا هو حضرة من
حضرات احلس ،وهلذا يلحِق احملال حمسوسًا ،فيكون يف اآلخرة أو حيث أراد اهلل حمسوسًا ،وهلذا كان
يف اآلخرة ال يف األوىل ،فإن اخليال يف الدرجة األخرية من احلس ،فإنه عن احلس يأخذ ما يكسوه من
الصور للمحال وغريه ،فلهذا حيث كان ال يكون إال يف اآلخرة ،وأي قوة أعظم قوةً ممن يلحق احملال
الوجود باملوجود احملسوس ،حىت تراه األبصار ،كوجود اجلسم يف مكانني ،فكما تتخيله هنا كذلك يقع
يف اآلخرة حسًا سواء.
خلق اخليال:

عامل اخليال املنفصل – أرض احلقيقة – مسرح عيون العارفني ،قلنا :إن اهلل تعاىل خلق خلقًا ،إن
قلت فيه موجودٌ صدقت ،وإن قلت فيه معدومٌ صدقت ،وإن قلت فيه ال موجود وال معدوم صدقت،
وهو اخليال ،وهو حضرة وجودية صحيحة ،وهو حضرة اخليال الصحيح الذي ال يدخله ريب،
واملتخيالت فيه موصوفة بالوجود ،ذات صور جسدية تلبسها املعاين واألرواح ،فإنه قد بقي بعد خلق
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آدم  فضلة من مخرية طينته ،قدر السمسمة يف اخلفاءَ ،فمَدّ اهلل يف تلك الفضلة أرضًا واسعة
الفضاء ،إذا جعل العرش وما حواه ،والكرسي والسموات واألرضني وما حتت الثرى ،واجلنات كلها
والنار ،يف هذه األرض ،كان اجلميع فيها كحلقة ملقاة يف فالة من األرض ،وفيها من العجائب
والغرائب ما ال يقدر قدره ،ويبهر العقول أمره ،ويف كل نَفسٍ خلق اهلل فيها عوامل ،يسبحون الليل
والنهار ال يفترون ،ويف هذه األرض ظهرت عظمة اهلل ،وعظمت عند املشاهد هلا قدرته ،وكثري من
احملاالت العقلية – اليت قام الدليل الصحيح العقلي على إحالتها – هي موجودة يف هذه األرض ،وهي
مسرح عيون العارفني العلماء باهلل وفيها جيولون ،وخلق اهلل من مجلة عواملها عالَمًا على صورنا ،إذا
أبصرهم العارف يشاهد نفسه فيها ،ويقع للعارفني فيها جتليات إهلية ،ومن خاصية هذه األرض ،أن
صاحب الكشف العارف إذا وقع له جتل فيها ،مل يفنه هذا التجلي عن شهوده ،وال اختطفه عن
وجوده ،ومجع له بني الرؤية والكالم ،فإن التجليات الواردة على قلوب العارفني يف هذه الدار ،يف هذه
اهلياكل ،تأخذهم عنهم ،وتفنيهم عن شهودهم ،وكل ما أحاله العقل بدليله عندنا ،كإيراد الكبري على
الصغري ،فهو يف هذه األرض ممكن وقد وقع ،فإن اهلل على كل شيء قدير ،وفيها يعلم أن العقول
قاصرة ،وأن اهلل قادر على مجع الضدين ،ووجود اجلسم يف مكانني ،وقيامِ العرض بنفسه ،وانتقاله،
وقيام املعىن باملعىن ،وكل حديث وآية وردت عندنا ،مما صرفها العقل عن ظاهرها ،توجد على ظاهرها
يف هذه األرض ،وكل جسد يتشكل فيه الروحاين من ملك وجن ،وكل صورة يرى اإلنسان فيها نفسه
يف النوم ،فمن أجساد هذه األرض ،وهلا من هذه األرض موضع خمصوص ،وهلم رقائق ممتدة إىل مجيع
العامل ،وعلى كل رقيقة أمني.
فإذا عاين ذلك األمني روحًا من األرواح ،قد استعد لصورة من هذه الصور اليت بيده ،كساها
إياها ،كصورة دحية جلربيل ،وسبب ذلك ،أن هذه األرض اليت قد مدها احلق تعاىل يف الربزخ ،وعَيّنَ
منها موضعًا هلذه األجساد اليت تلبسها الروحانيات ،وتنتقل إليها النفوس عند النوم وبعد املوت ،فنحن
من بعض عاملها ،فإن املوت بني النشأتني الدنيا واآلخرة حالة برزخية ،تعمر األرواح فيها أجسادًا
برزخية خيالية ،مثل ما أعمرهتا يف النوم ،وهي أجساد متولدة عن هذه األجسام ،فإن اخليال قوة من
قواها ،فما برحت أرواحها منها أو مما كان منها ،فإذا قبض اهلل سبحانه األرواح من هذه األجسام
الطبيعية – حيث كانت – والعنصرية ،أودعها صورًا جسدية يف احلضرة الربزخية ،اليت هي الصور،
ومن الصور هنالك ما هي مقيدة عن التصرف ،ومنها ما هي مطلقة ،كأرواح األنبياء كلهم وأرواح
الشهداء ،ومنها ما يكون هلا نظر إىل عامل الدنيا يف هذه الدار ،ومنها ما يتجلى للنائم يف حضرة اخليال
اليت هي فيه ،وهو الذي تصدق رؤياه.
ومن رجال اهلل من ينفس الرمحن عنه مبشاهدة هذا العامل ،يستصحبه ذلك دائمًا ،كما
يستصحب الرؤيا النائم ،فيخاطِب وخياطَب ،وال يزال يف صور دائمًا ،يف لذة ويف نكاح إن جاءته
شهوة مجاع ،وال تكليف عليه ما دام يف تلك احلال ،لغيبته عن إحساسه يف الشاهد ،فينكح ويلتذ،
ويولد له يف عامل اخليال أوالد ،فمنهم من يبقى له ذلك يف عامله ،ومنهم من خيرج ولده إىل عامل
الشهادة ،وهو خيال على أصله مشهود للحس ،وهذا من األسرار اإلهلية العجيبة ،وال حيصل ذلك إال
لألكابر من الرجال ،كما حصل للجوهري ،ذكر عن نفسه أنه خرج بالعجني من بيته إىل الفرن،
وكانت عليه جنابة ،فجاء إىل شط النيل ليغتسل ،فرأى وهو يف املاء مثل ما يرى النائم ،كأنه يف بغداد،
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وقد تزوج وأقام مع املرأة ست سنني ،وأولدها أوالدًا ،مث رد إىل نفسه وهو يف املاء ،ففرغ من غسله
وخرج ولبس ثيابه ،وجاء إىل الفرن وأخذ اخلبز ،وجاء إىل بيته وأخرب أهله مبا أبصره يف واقعته ،فلما
كان بعد أشهر ،جاءت تلك املرأة اليت رأى أنه تزوجها يف الواقعة تسأل عن داره ،فلما اجتمعت به
عرفها وعرف األوالد وما أنكرهم ،وقيل هلا :مىت تزوج؟ فقالت :منذ ست سنني ،وهؤالء أوالده مين،
فخرج يف احلس ما وقع يف اخليال ،وهذه من مسائل ذي النون املصري الستة اليت حتيلها العقول.
وكل إنسان ذي خيال وختيل إذا ختيل أمرًا ما ،فإن نظره ميتد إىل هذا الربزخ ،ال يدري أنه ناظر
ذلك يف هذه األرض ،ويف هذه احلضرة اليت يعمرها العامل الذي ال يتناهى ،وما له طرف ينتَهى إليه،
وهو العامر الذي عمر األرض اليت خلقت من بقية مخرية طينة آدم  ،عمارة الصورة للرائي يف
اجلسم الصقيل عمارة إفاضة ،ومن هذه األرض طرف يدخل يف اجلنة يسمى السوق.
اخليال أحق املوجودات باسم اإلنسان الكامل:
المضتتتتتتتت
ل تتتتتتتت
متتتتتتتت ال قتتتتتتتت ا ستتتتتتتت
تتتتتتتتتراف يتتتتتتتتتر ال تتتتتتتتت فتتتتتتتتت ضتتتتتتتتت ال تتتتتتتتت
إ تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتتتتت ف ف تتتتتتتتتتتتتتتت المم تتتتتتتتتتتتتتتت ل م تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتت ال تتتتتتت
أ تتتتتتت إلتتتتتتت أ ا تتتتتتت متتتتتتت

إ خيتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتت أ ستتتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتتتر
لتتتتتت ضتتتتتتر اا تتتتتت فتتتتتت ال تتتتتت فتتتتتت ر
فتتتتتتتتتتف تتتتتتتتتت تتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتت تتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتي
فمتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ح م عتتتتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتتترف م قتتتتتتتتتتتتت
ف متتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت إ ا متتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتت

للخيال اإلجياد على اإلطالق ما عدا نفسه ،كما أن احلق له اإلجياد على اإلطالق ما عدا نفسه
تعاىل ،فاخليال موجد هلل عز وجل يف حضرة الوجود اخليايل ،واحلق موجد للخيال يف حضرة االنفعال
املمثل ،وإذا ثبت إحلاق اخليال يف قوة اإلجياد باحلق ما عدا نفسه ،فهو على احلقيقة املعرب عنه باإلنسان
الكامل ،فإنه ما َثمّ على الصورة احلقية مثله ،فإنه يوجد يف نفسه كل معلوم ،واحلق نسبة املوجودات
إليه مثل هذه النسبة ،فمع كون اخليال من املوجودات احلادثة ،إال أن له هذا االختصاص اإلهلي الذي
أعطته حقيقته ،فما قَِبلَ شيء من احملدثات صورة احلق سوى اخليال ،فإذا حتققت ما قلناه ،علمت أنه
يف غاية الوصلة.
جتلي احلق يف احلضرة اخليالية

اخليال من مجلة ما خلق اهلل ،وهو رحم يصور اهلل فيه ما يشاء ،فظهر لنا سبحانه فيه بأمسائه
وصفاته صورًا ،فإن املواطن حتكم بنفسها يف كل ما ظهر فيها ،فمن مر على موطن انصبغ به ،والدليل
ال واضح يف ذلك رؤيتك اهلل تعاىل يف النوم ،وهو موطن اخليال ،فال ترى احلق فيه إال صورة جسدية،
كانت تلك الصورة ما كانت ،فهذا حكم املوطن ،قد حكم عليك يف احلق أنك ال تراه إال هكذا ،كما
أنك إذا دخلت موطن النظر العقلي ،وخرجت عن خزانة اخليال وموطنه ،ال تدرك احلق تعاىل إال منزهًا
عن الصورة اليت أدركته فيها يف موطن اخليال ،واحلكم على اهلل أبدًا حبسب الصورة اليت يتجلى فيها،
فما يصح لتلك الصورة من الصفة اليت تقبلها ،فإن احلق يوصف هبا ويصف هبا نفسه ،وهذا يف العموم،
إذا رأى احلق أحد يف املنام يف صورة – أي صورة كانت – محل عليه ما تستلزمه تلك الصورة اليت رآه
فيها من الصفات ،وهذا ما ال ينكره أحد يف النوم ،ومن رجال اهلل من يدرك تلك الصورة يف حال
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اليقظة ،ولكن هي يف احلضرة اخليالية اليت يراه فيها النائم ال غري ،وهذه املرتبة جيتمع فيها األنبياء
واألولياء رضي اهلل عنهم ،فما ظهرت صورة يف جوهر العامل إال ظهرت جبميع أحكامها ،سواء كانت
الصورة حمسوسة أو متخيلة ،فإن أحكامها تتبعها ،كما قال األعرايب ملا مسع رسول اهلل  aيصف
احلق جل جالله بالضحك ،قال :ال نعدم خريًا من رب يضحك ،إذ من شأن من يضحك أن يتوقع منه
وجود اخلري ،فكما أتبع الصورة الضحك ،أتبعها وجود اخلري منها ،وهذا يف اجلناب اإلهلي ،فكيف يف
جوهر العامل؟
واعلم أن للحق سبحانه يف القلوب جتليني ،التجلي األول يف الكثائف ،وهو جتليه يف الصور اليت
تدركها األبصار واخليال ،مثل رؤية احلق يف النوم ،ويعرف أنه احلق ،وال يشك الرائي ،وكذلك يف
الكشف ،ويقول له عابر الرؤيا :حقًا رأيت ،وهو يف اخليال املتصل ،فيظهر جتلي احلق يف الصور اليت
ينكر فيها ،أو يرَى يف النوم ،فيرى احلق يف صورة اخللق بسبب حضرة اخليال ،فإن صاحب الرؤيا إذا
رأى ربه تعاىل كفاحًا يف منامه – يف أي صورة يراه – فيقول :رأيت ريب يف صورة كذا وكذا،
ويصدق ،مع قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱠ[الشورى ،]11 :فنفى عنه املماثلة يف قبوله التجلي يف الصور
كلها ،اليت ال هناية هلا لنفسه ،فإن كل ما سواه تعاىل ممن له التجلي يف الصور ،ال يتجلى لشيء منها
لنفسه ،وإمنا يتجلى فيها مبشيئة خالقه وتكوينه ،فيقول للصورة اليت يتجلى فيها من هذه صفته :كن،
فتكون الصورة ،فيظهر هبا من له هذا القبول من املخلوقني ،كاألرواح واملتروحنني من األناسي،
كقضيب البان كان له مقام التحول يف الصور ،كما للروحانيني التشكل يف صور بين آدم ،فال يعرف
أنه ملك ،يقول اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ [االنفطار ،]8 :فجعل التركيب هلل ال له ،ويف نسبة
الصورة هلل يقال :يف أي صورة شاء ظهر ،من غري جعل جاعل ،والتجلي اآلخر يف حال التخيل يف
عبادتك ،فإنه  aما ينطق عن اهلوى ،وقد صح عنه أنه قال جلربيل « :اإلحسان أن تعبد اهلل
كأنك تراه» ،فهذا تنزيل خيايل ،فأدخل سبحانه نفسه يف التخيل من أجل كاف التشبيه ،فإن اإلحسان
عيان ويف منزلة كأنه عيان ،وهو إنزال املعىن الروحاين إىل احملسوس يف العيان ،وليس إال اخليال ،احلاكم
بالوجوب والوجود يف املمكن واحملال ،فجاء بكأن ،ولذلك قال  aللصحايب الذي قال« :كأين أنظر
إىل عرش ريب بارزًا ،فقال له  :aعرفت فالزم» ،وهذا التجلي اآلخر ،ألطف من جتلي احلس مبا ال
يتقارب ،وهلذا يسرع إليه التقلب من حال إىل حال.
هلذا يتخيل من ال معرفة له مبا ينبغي جلالل اهلل ويتصوره ،فإن الشرع قد جاء يف أماكن يقرر ما
ضبطه اخليال املتصل ،من كينونة احلق يف قبلة املصلي ،ويف مواجهة املصلي إياه ،فقِبلَه اخليال املتصل،
فإذا حتكم اخليال املتصل على احلق بتصوره ،فما ظنك باخليال املطلق ،الذي هو كينونة احلق فيه ،وهو
العماء ،واخليال املتصل من بعض وجوه اخليال املطلق ،الذي هو احلضرة اجلامعة واملرتبة الشاملة ،فمن
تلك القوة ضبطه اخليال املتصل ،ويف حضرة اخليال املطلق املنفصل البد أن يتخيل احملتَضَر ما يعتقده،
فإنه ليس يف قوته أن جيرده عن اخليال وهو عند االحتضار ،فلالحتضار حال استشراف على حضرة
اخليال الصحيح ،ما هو اخليال الذي هو قوة يف اإلنسان يف مقدم دماغه.
وملا مل يكن له تعاىل ظهور إىل خلقه إال يف صورة ،وصوره خمتلفة يف كل جتلٍ ،ال تتكرر صورة،
فإنه سبحانه ال يتجلى يف صورة مرتني ،وال يف صورة واحدة لشخصني ،وملا كان األمر كذلك ،مل
ينضبط للعقل وال للعني ما هو األمر عليه ،وال ميكن للعقل تقييده بصورة ما من تلك الصور ،فإنه
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ينتقض له ذلك التقييد يف التجلي اآلخر بالصورة األخرى ،وهو اهلل يف ذلك كله ،ال يشك وال يرتاب
إال إذا جتلى له يف غري معت َقدِه ،فإنه يتعوذ منه كما ورد يف صحيح األخبار ،فيعلم أن ثَمّ يف نفس األمر
عينًا تقبل الظهور يف هذه الصور املختلفة ،ال يعرف هلا ماهية أصالً وال كيفية ،وإذا حكم بكيفية،
فيقول :الكيفية ظهورها فيما شاء من الصور ،فتكون الصور مشاءة ،وكل مشاء معدوم بال شك ،فما
ظهر لك إال حادث يف عني قدمي ،فما رأيت إال حادثًا مثلك ،ألنك ما رأيت إال صورة يقيدها نظرك
ببصر هو احلق ،يف عني هو احلق ،أعين يف العني اليت ظهرت يف تلك الصورة ،فهو مدْرَكٌ عينًا يف
اآلخرة والنومِ علمًا وشرعًا ،وغري مدرك علمًا ،وال نشك – إميانًا وكشفًا ال عقالً – أن هبويته أدرَك
املدرِك مجيع ما يدرك.
اخليال هو الواسع الضيق:

ملا كان اخليال يصور من يستحيل عليه بالدليل العقلي الصورة والتصور ،هلذا كان واسعًا ،قال
رسول اهلل « :aاعبد اهلل كأنك تراه»« ،واهلل يف قبلة املصلي» ،أي ختيله يف قبلتك وأنت تواجهه،
لتراقبه وتستحي منه وتلزم األدب معه ،وأما ما يف اخليال من الضيق ،فإنه ليس يف وسع اخليال أن يقبل
أمرًا من األمور احلسية واملعنوية ،والنسب واإلضافة ،وجالل اهلل وذاته ،إال بالصورة ،ولو رام أن يدرك
شيئًا من غري صورة مل تعط حقيقته ذلك ،فمن هنا هو ضيق يف غاية الضيق ،فإنه ال جيرد املعاين عن
املواد أصالً ،وهلذا كان احلس أقرب شيء إليه ،فإنه من احلس أخذ الصور ،ويف الصور احلسية جيلي
املعاين ،فهذا من ضيقه ،فاخليال أوسع املعلومات ،ومع هذه السعة العظيمة اليت حيكم هبا على كل
شيء ،عجز أن يقبل املعاين جمردة عن املواد كما هي يف ذاهتا ،فريى العلم يف صورة لنب أو عسل،
ويرى اإلسالم يف صورة قبة وعمد ،ويرى القرآن يف صورة مسن وعسل ،ويرى الدين يف صورة قيد،
ويرى احلق يف صورة إنسان ،ويف صورة نور ،فهو الواسع الضيق.
األجسام واألجساد:

اعلم أن كل منظور إليه بالبصر من األجسام جسم ،فاجلسمية حكم عام ،ونرى فيها صورًا
خمتلفة ،منها ما يكون سريع الزوال ،ومنها ما يبطئ يف النظر ،واجلسم جسم مل يتبدل ،وليس املوصوف
مبا ظهر إال اجلسم ،وكذلك الصور الروحانية والتجلي اإلهلي ،وهذا علم فيه إشكال عظيم ،والتخلص
منه بطريق الفكر عسري جدًا ،واجلسماين ما هو اجلسم ،وإمنا هو ما ال تظهر له عني إال بقيامه باجلسم
أو اجلوهر ،وهو ما يقوم به من الصفات اليت حملها األجسام ،وكذلك الروح والروحاين ،وأما اجلسد -
قال تعاىل :ﱡﭐﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ[ص - ]34 :فهو كل روح أو معىن ظهر يف صورة جسم
نوري أو عنصري حىت يشهده السوا.
والفرقان بني األجسام واألجساد ،أن األجسام هي هذه املعروفة يف العموم ،لطيفها وشفّافها
وكثيفها ،ما يرى منها وما ال يرى ،واألجساد هي ما يظهر فيها األرواح يف اليقظة املمثلة يف صور
األجسام ،وما يدركه النائم يف نومه من الصور املشبهة باألجسام فيما يعطيه احلس ،وهي يف نفسها
ليست باألجسام ،وملا أراد اهلل بقاء األرواح على ما قبلته من التمييز ،خلق هلا أجسادًا برزخية ،متيزت
فيها هذه األرواح عند انتقاهلا عن هذه األجسام الدنياوية ،يف النوم وبعد املوت ،وخلق هلا يف اآلخرة
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أجساما طبيعية ،كما جعل هلا يف الدنيا ذلك ،غري أن املزاج خمتلف ،فنقلها عن جسد الربزخ إىل أجسام
نشأة اآلخرة ،فتميزت أيضًا حبكم متيز صور أجسامها ،مث ال تزال كذلك أبد اآلبدين ،فال ترجع إىل
احلال األول من الوحدة العينية أبدًا ،وهو قوله تعاىل :ﱡﭐﱅﱆﱇﱈﱉﱠ[النساء.]1 :
فما ظهرت قدرة احلي القيوم إال يف إنشاء اجلسوم ،وما ثَمّ إال رسم ،فما ثَمّ إال جسم ،لكن
األجسام ،خمتلفة النظام ،فمنها األرواح اللطائف ،ومنها األشباح الكثائف ،والصفات واألعراض توابع،
هلذا اجلسم اجلامع ،فإنه مركب ،واملركب مركب ،فإن كل خملوق البد له من صورة وروح مدبر هلذه
الصورة ،والصورة اليت جعلها اهلل تنقسم قسمني :صورة جسمية عنصرية تتضمن صورة جسدية
خيالية ،والقسم اآلخر صورة جسمية نورية ،وهو صورة أجسام املالئكة ،وملا أكمل اهلل تعاىل هذه
الصور النورية والعنصرية ،بال أرواح تكون غيبًا هلذه الصور ،جتلى لكل صنف من الصور حبسب ما
هي عليه ،فتكون عن الصور وعن هذا التجلي أرواح الصور ،فخلق األرواح وأمرها بتدبري الصور،
وكان متيز األرواح حبسب قبول الصور من ذلك التجلي ،وليست الصور بأينيات هلذه األرواح على
احلقيقة ،إال أن هذه الصور هلا كاملُلك يف حق الصور العنصرية ،وكاملظاهر يف حق الصور كلها،
واألرواح املدبرة حكمها يف األجسام النورية ،تشكلها يف الصور خاصة ،كما أن حكمها يف األجسام
احليوانية التشكل يف القوة اخليالية ،مع غري هذا من األحكام ،فإن األجسام النورية ال خيال هلا ،بل هي
عني اخليال ،والصور تقلباهتا عن أرواحها املدبرة هلا ،وكما ال خيلو خيال اإلنسان عن صورة ،كذلك
ذات ا َمللَك ال ختلو عن صورة ،واخليال أوسع من األرواح يف التنوع يف الصور ،فإن األرواح أقبل
للتشكل يف الصور من سائر العناصر ،واخليال يقبل ما له صورة ويصور ما ليست له صورة.
وقد أحدث اهلل الصور اجلسدية اخليالية بتجل آخر بني اللطائف والصور ،وتتجلى يف تلك
الصور اجلسدية الصور النورية والنارية ظاهرة للعني ،وتتجلى الصور احلسية حاملة للصور املعنوية يف
هذه الصور اجلسدية ،يف النوم وبعد املوت وقبل البعث ،وهو الربزخ الصوري ،وهو قرن من نور،
أعاله واسع وأسفله ضيق ،فإن أعاله العماء وأسفله األرض ،وهذه األجساد الصورية اليت يظهر فيها
اجلن واملالئكة وباطن اإلنسان ،وهي الظاهرة يف النوم وصور سوق اجلنة ،وهي هذه الصور اليت تعمر
أرض احلقيقة ،أرض السمسمة.
واعلم أن األرواح هلا اللطافة ،فإذا جتسدت وظهرت بصورة األجسام كثفت يف عني الناظر
إليها ،واملالئكة ملا كانوا من عامل السخافة واللطف ،قبلوا التشكل فيما يريدونه من الصور احلسية،
فالصورة األصلية اليت ينسب إليها الروحاين ،إمنا هي أول صورة قَبِل عندما أوجده اهلل تعاىل ،مث ختتلف
عليه الصور حبسب ما يريد أن يدخل فيها ،واألجسام هلا الكثافة ،شفّافها وغري ش ّفافها ،فإذا حتولت يف
الصور يف عني الرائي أو احتجبت مع احلضور ،فقد تروحنت ،أي صار هلا حكم األرواح يف االستتار
وتنوع الصور عليها ،فاإلنس يتلطف معناه حبيث يظهر يف ألطف من صورة اجلن ،فيسري بذاته يف
باطن اجلن سريان اجلن يف باطن اإلنس ،فيجهله اجلين ويتخيل أن ذلك من حكم نفسه عليه ،وهو
حكم هذا اإلنسي املتروحن ،وأما سبب كثافة األرواح وهي من عامل اللطف ،فلكوهنم خلقوا من
الطبيعة ،وإن كانت أجسامهم نورية فمن نور الطبيعة ،فلهذا قبلوا الكثافة ،فظهروا بصور األجسام
الكثيفة ،وأما الكثيف يرجع لطيفا فسببه التحليل ،فإن الكثائف من عامل االستحالة ،وكل ما يقبل
االستحالة يقبل الصور املختلفة واملتضادة.
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وإذا جتلى الروح يف صورة طبيعية مشى احلكم عليها ،من حيث قبول تلك الصورة للظاهر
والباطن ،فإن األعيان اليت من حقيقتها أن ال تكون على صورة طبيعية جسدية يف نفسها ،إذا ظهرت
ملن ظهرت له يف صورة طبيعية جسدية يف عامل التمثيل ،كامللك يتمثل بشرًا سويًا ،وكالتجلي اإلهلي يف
الصور ،فظهر جربيل يف صورة أعرايب بكالمه وحركته املعتادة من تلك الصورة يف اإلنسان ،وهي يف
الصورة املمثلة كما هي يف اإلنسان ،أو هي من الصورة كما هي الصورة املتخيلة أيضا ،ويتبع تلك
الصورة مجيع أحكامها ،من القوى القائمة هبا يف اإلنسان ،كما قام هبا الكالم واحلركة والكيفيات
الظاهرة ،فهو يف احلقيقة إنسان خيايل ،فإذا ذهبت تلك الصورة ذهبت أحكامها لذهاهبا ،فما ظهرت
صورة يف جوهر العامل إال ظهرت جبميع أحكامها ،سواء كانت تلك الصورة حمسوسة أو متخيلة ،فإن
أحكامها تتبعها ،فإذا قبل الروح الصورة الطبيعية يف األجساد املتخيلة – ال يف األجسام احملسوسة اليت
جرت العادة بإدراكها – مشى احلكم عليها ،فإن األجساد املتخيلة أيضا معتادة اإلدراك ،لكن ما كل
من يشهدها يفرق بينها وبني األجسام احلقيقية ،وهلذا مل يعرف الصحابة جربيل حني نزل يف صورة
األعرايب ،وما علمت أن ذلك جسد متخيل ،حىت عرفهم النيب  aملا قال هلم "هذا جربيل" ،ومل يقم
بنفسهم شك أنه عريب ،وكذلك مرمي حني متثل هلا امللك بشرًا سويًا ،ألنه ما كانت عندها عالمة يف
األرواح إذا جتسدت ،وكذا إبراهيم اخلليل ولوط  ،Cوكذا يظهر احلق لعباده يوم القيامة ،فيتعوذون
منه لعدم معرفتهم به ،فكان احلكم يف اجلناب اإلهلي والروحاين من الصور ،سواء يف حق املتجلى له،
من اجلهل به ،فالبد ملن اعتىن اهلل به من عالمة يعرف هبا جتلي احلق ،من جتلي امللك ،من جتلي اجلان،
من جتلي البشر إذا أعطوا قوة الظهور ،كقضيب البان وأمثاله ،فإذا كان البشر هبذه النشأة الترابية
العنصرية ،له قوة التحول يف الصور يف عني الرائي وهو على صورته ،فهذا التحول يف األرواح أقرب،
وهذا من باب املعرفة يف علم اخليال.
فمن ظهر يف صورة كان له حكمها ،حبسب ما تقرر يف العرف والوضع العادي والشرعي ،أال
ترى الروح اجلين إذا لبس صورة احلية ،واحلُكْم فيها منا القتل ،قتلناه لصورته ،ولو علمنا أنه جان ما
قتلناه ،كما انتقل حكم الصورة يف اجلان ،فحكمت عليه أنه حية عاملناه ،فحكمنا يف تلك الصورة،
روينا حديثا عن شخص من جن وفد نصيبني ،الذين وفدوا على رسول اهلل  ،aأنه قال :قال رسول
اهلل  aهلؤالء الوفد من اجلن ،ملا كان هلم الظهور يف أي صورة شاؤوا ،فحَكَمَ عليهم أنه من تصور
يف غري صورته فقُِتلْ ،فال َع ْقلَ فيه وال قَوَد ،فإنه من قتل حية أو عقربًا ال يقتل به وال تؤخذ فيه دية،
فمن ظهر يف صورة َمنْ هذا حكمه ،انسحب عليه هذا احلكم.
والعامل الروحاين إذا تشكل وظهر يف صورة حسية يقيده البصر ،حبيث ال يقدر أن خيرج عن
تلك الصورة ،ما دام البصر ينظر إليه باخلاصية ،ولكن من اإلنسان ،فإذا قيده ومل يربح ناظرًا إليه،
وليس له موضع يتوارى فيه ،أظهر له هذا الروحاين صورة جعلها عليه كالستر ،مث خييل له مشي تلك
الصورة إىل جهة خمصوصة ،فيتبعها بصره ،فإذا أتبعها بصره خرج الروحاين عن تقييده ،فغاب عنه،
ومبغيبه تزول تلك الصورة عن نظر الناظر الذي أتبعها بصره فإهنا للروحاين كالنور مع السراج املنتشر
يف الزوايا نوره ،فإذا غاب جسم السراج ُف ِقدَ ذلك النور ،فهكذا هذه الصورة ،فمن يعرف هذا وحيب
تقييده ،ال يتبع الصورة بصره ،وهذا من األسرار اإلهلية اليت ال تعرف إال بتعريف اهلل ،وليست الصورة
غري عني الروحاين ،بل هي عينه ولو كانت يف ألف مكان ،أو يف كل مكان وخمتلفة األشكال ،وإذا
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اتفق قتل صورة من تلك الصور وماتت يف ظاهر األمر ،انتقل ذلك الروحاين من احلياة الدنيا إىل
الربزخ ،كما ننتقل حنن باملوت ،وال يبقى له يف عامل الدنيا حديث مثلنا سواء ،وتسمى تلك الصور
احملسوسة اليت تظهر فيها الروحانيات أجسادًا.
واعلم أن األرواح املدبرة ال تتبدل تبدل الصور ،ألهنا ال تقبل التبديل ألحديتها ،وإمنا يقبل
التبديل املركب من أجسام وأجساد ،حسًا وبرزخًا ،فتتجسد األرواح املفارقة الجتماع أجسامها يف
احلياة الدنيا ،املسمى موتًا ،فتتجسد أرواح األنبياء واملالئكة والصاحلني يف صور املعاين املتجسدة يف
صور احملسوسات ،فإذا جتلى املعىن وظهر يف صورة حسية ،تبعه الروح يف صورة ذلك اجلسد ،كان ما
كان ،ألن األرواح املدبرة تطلب األجسام طلبًا ذاتيًا ،فحيث ما ظهر جسم أو جسد ،حسًا كان ذلك
أو معىن جتسد ،فإن الروح تلزمه أبدًا ،واعلم أن الروح اإلنساين أوجده اهلل حني أوجده ،مدبرًا لصورة
طبيعية حسية له ،سواء كان يف الدنيا أو يف الربزخ أو يف الدار اآلخرة أو حيث كان ،فأول صورة
لبستها ،الصورة اليت أخذ عليه فيها امليثاق باإلقرار بربوبية احلق عليه ،مث إنه حشر من تلك الصورة إىل
هذه الصورة اجلسمية الدنياوية ،وحبس هبا يف رابع شهرٍ من تكوين صورة جسده يف بطن أمه إىل ساعة
موته ،فإذا مات حشر إىل صورة أخرى ،من حني موته إىل وقت سؤاله ،فإذا جاء وقت سؤاله ،حشر
من تلك الصورة إىل جسده املوصوف باملوت ،فيحيا به ،ويؤخذ بأمساع الناس وأبصارهم عن حياته
بذلك الروح ،إال من خصه اهلل تعاىل بالكشف على ذلك ،من نيبّ أو ويلّ من الثقلني ،وأما سائر
احليوان فإهنم يشاهدون حياته وما هو فيه عينًا ،مث حيشر بعد السؤال إىل صورة أخرى يف الربزخ ميسك
فيها بل تلك الصورة هي عني الربزخ ،والنوم واملوت يف ذلك على السواء ،إىل نفخة البعث ،فيبعث من
تلك الصورة وحيشر إىل الصورة اليت كان فارقها يف الدنيا ،إن كان بقي عليه سؤال ،فإن مل يكن من
أهل ذلك الصنف ،حشر إىل الصورة اليت يدخل هبا اجلنة ،واملسؤول يوم القيامة إذا فرغ من سؤاله،
شرَ يف الصورة اليت يدخل هبا اجلنة أو النار ،وأهل النار كلهم مسؤولون ،فإذا دخلوا اجلنة واستقروا
حِ
فيها ،مث دعوا إىل الرؤية وبادروا ،حشروا يف صورة ال تصلح إال للرؤية ،فإذا عادوا حشروا يف صورة
تصلح للجنة ،ويف كل صورة ينسى صورته اليت كان عليها ،ويرجع حكمه إىل حكم الصورة اليت انتقل
إليها وحشر فيها ،فإذا دخل سوق اجلنة ورأى ما فيه من الصور ،فأية صورة رآها واستحسنها حشر
فيها ،فال يزال يف اجلنة دائمًا حيشر من صورة إىل صورة إىل ما ال هناية له ،ليعلم بذلك االتساع اإلهلي.
أثر اخليال يف العلم:

حنن ال نقول :إن العلم تصور املعلوم على ما قاله صاحب النظر ،وإمنا العلم دَرْك ذات املطلوب
على ما هو عليه يف نفسه ،فالعلوم – وأعين املعلومات – إذا ظهرت بذواهتا للعلم ،وأدركها العلم على
ما هي عليه يف ذواهتا ،فذلك العلم الصحيح واإلدراك التام ،الذي ال شبهة فيه البتة ،وسواء كان ذلك
املعلوم وجودًا أو عدمًا ،أو نفيًا أو إثباتًا ،أو كثيفًا أو لطيفًا ،أو ربًا أو مربوبًا ،أو حرفا أو معىن ،أو
جسما أو روحا ،أو مركبا أو مفردا ،أو ما أنتجه التركيب ،أو نسبة أو صفة أو موصوفا ،فمىت ما
خرج شيء مما ذكرناه عن أن يربز للعلم بذاته ،وبرز له يف غري صورته ،فربز العدم له يف صورة الوجود
وبالعكس ،والنفي يف صورة اإلثبات وبالعكس ،واللطيف يف صورة الكثيف وبالعكس ،والرب بصفة
املربوب ،واملربوب بصفة الرب ،واملعاين يف صور األجسام ،كالعلم يف صورة اللنب ،والثبات يف الدين
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يف صورة القيد ،واإلميان يف صورة العروة ،واإلسالم يف صورة العمد ،واألعمال يف صور األشخاص من
اجلمال والقبح ،فذلك هو الكدر الذي يلحق بالعلم ،فيحتاج من ظهر له هذا ،إىل قوة إهلية تعديه من
هذه الصورة إىل املعىن الذي ظهر يف هذه الصورة ،فيتعب ،وسبب ذلك حضرة اخليال والتمثل والقوة
املفكرة ،وأصل ذلك هذا اجلسم الطبيعي ،وهو املعرب عنه باحلوض ،وقعر هذا احلوض هو خزانة اخليال،
وكدر ماء هذا احلوض املستقر يف قعره ،هو ما خيرجه اخليال والتخيل عن صورته ،فيطرأ التلبيس على
الناظر مبا ظهر له ،فما يدري أي معىن لبس هذه الصورة ،فيتحري ،وال يتخلص له ذلك أبدا من نظره
إال حبكم املوافقة ،وهو على غري يقني حمقق فيما أصاب من ذلك إال بإخبار من اهلل.
ل تتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت ختتتتتتتتتت
الق تتتتتتتتتر ي تتتتتتتتتر متتتتتتتتت فيتتتتتتتتت متتتتتتتتت ال تتتتتتتتت ر
ف تتتتتتل متتتتتت ال تتتتتت متتتتتت يستتتتتتم تتتتتت الم تتتتتتر
تتتتتتتتت لم ر فتتتتتتتتت تتتتتتتتت ل اا ستتتتتتتتت الزتتتتتتتتت ر
ل تتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتر م زتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت الضتتتتتتتتتتترر

زتتتتتتتتت المتتتتتتتتت ل تتتتتتتتت ر
ال تتتتتتتتت ف م تتتتتتتتت
ف لمتتتتتتت فتتتتتتت ال تتتتتتتي زتتتتتتت متتتتتتت تتتتتتت تتتتتتت ر
تتتتتتتتتتت الر تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتر ي تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
إ الخيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إ ا
تتتتتتتتت يخ زتتتتتتتتت
الم تتتتتتتتتر متتتتتتتتت زتتتتتتتتت ر

واملدرِك واملدرَك كل واحد منهما على ضربني :مدرِكٌ يعلم وله قوه التخيل ،ومدرِك يعلم وما
له قوة التخيل ،واملدرَك بفتح الراء على ضربني ،مدرَك له صورة ،يعلمه بصورته من ليس له قوة التخيل
وال يتصوره ،ويعلمه ويتصوره من له قوة التخيل ،ومدرَكٌ ما له صورة ي ْعلَم فقط ،وملا كانت
املوجودات على قسمني :قدمي وحادث ،واملوجود أيًا كان يطلق عليه الوجود يف أربع مراتب ،وبعض
املعلومات له يف الوجود األربع مراتب :ذهين وعيين ولفظي وخطي ،واملراد بالذهن هنا اخليال ،ولكن
يف كل معلوم يتَخيّل خاصة ،ويف كل عالِم يََتخَيل ،ألنه يطابق العني يف الصورة ،واللفظي واخلطي ليسا
كذلك ،فإن اللفظ واخلط موضوعان للداللة والتفهيم ،فال يتنزل من حيث الصورة على الصورة،
ولذلك إذا وقعت املشاركة اليت تْب ِطلُ الداللة ،افتقرنا إىل النعت والبدل وعطف البيان ،وال يدخل يف
الذهين مشاركة أصالً ،فما كل معلوم يَتصَوّر ،وال كل عالِم يََتصَور ،فإن التصور للعامل إمنا هو من
كونه متخيالً ،والصورة للمعلوم أن تكون على حالة ميسكها اخليال ،وثَمّ معلومات ال ميسكها اخليال
أصال ،فثبت أهنا ال صورة هلا ،فيتصور العالِم املعلوم إذا كان العالِم ممن له خيال وختيل ،إال أن اخليال له
قوة وسلطان ،فيعم مجيع املعلومات وحيكم عليها وجيسدها ،وهو من الضعف حبيث ال يستطيع أن ينقل
احملسوس إىل املعىن ،كما ينقل املعىن إىل الصورة احلسية ،ومن ضعفه أنه ال يستقل بنفسه ،فالبد أن
ومتخيلٍ اسم فاعلٍ ،وهلذا ليس للخيال قوة اإلبداع.
ِّ
متخيلٍ اسم مفعولٍ
يكون حكمه بني اثنني ،بني َّ
واإلنسان إمنا يدرك املعلومات كلها بإحدى القوى احلسية ،وهي على مخس :الشم والطعم
واللمس والسمع والبصر ،إذا كان املعلوم حمسوسًا ،وخيتلف إدراك املدركات من القرب والبعد ،وأما
القوة اخليالية فإهنا ال تضبط إال ما أعطاه احلس ،إما على صورة ما أعطاها ،وإما على صورة ما أعطاه
الفكر من محله بعض احملسوسات على بعض ،وأما القوة العقلية فال يصح أن يقبل العقل إال ما علمه
بديهة ،أو ما أعطاه الفكر ،وكل مدرك بقوة من القوى الظاهرة والباطنة اليت يف اإلنسان فإنه يَتخَيّل،
وإذا ختيله اإلنسان سكن إليه ،فال يقع السكون إال ملتخيَّل من متخيِّل ،ومجيع العقائد كلها حتت هذا
احلكم ،ويف اخلرب الصحيح «اعبد اهلل كأنك تراه» فلهذا كانت عقائد ،والعقائد حملها اخليال ،وإن قام
الدليل على أن الذي اعتقده ،ليس بداخل وال خارج ،وال يشبه شيئا من احملدثات ،فإنه ال يسلم من
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اخليال أن يضبط أمرًا ،ألن نشأة اإلنسان تعطي ذلك ،واحلكم تابع لذات احلاكم ،بقبول ما يعطيه
احملكوم عليه ،وليس احملكوم عليه هنا إال املتخيَّل ،وهو املعتقد ،فانظر ما أخفى وأقوى سريان اخليال يف
اإلنسان ،فما َسِلمَ إنسان من خيال وال وهم ،وكيف يسلم وال خروج للعقل عن هذه اإلنسانية ؟! فلو
انعدمت انعدم هذا احلكم ،فهو يوجد ما و ِجدَت.
إدراك اخليال بعني احلس وعني اخليال:

اعلم وفقك اهلل أنه لوال النور ما أدرك البصر شيئًا ،فجعل اهلل اخليال نورًا ،يدرك به تصوير كل
شيء ،أي أمر كان ،فنوره ينفذ يف العدم احملض فيصوره وجودًا ،فاخليال أحق باسم النور من مجيع
املخلوقات املوصوفة بالنورية ،فنوره ال يشبه األنوار ،وبه تدْرَك التجليات ،وهو نور عني اخليال ال نور
عني احلِس ،واخليال ال يكون فاسدًا قط ،فمن قال بفساده فإنه ال يعرف إدراك النور اخليايل ،فإن هذا
القائل خيطئ احلس يف بعض مدركاته ،وإدراكه صحيح ،واحلكم لغريه ال إليه ،فاحلاكم أخطأ ال احلس،
كذلك اخليال أدرك بنوره ما أدرك ،وما له حكم ،وإمنا احلكم لغريه وهو العقل ،فال ينسب إليه اخلطأ،
فما َثمّ خيال فاسد قط ،بل هو صحيح كله ،فاخليال كله حق ما فيه شيء من الباطل ،واملتخيل منه
حق ومنه باطل ،إال أن املعَبِّر عنه يصيب وخيطئ ،حبسب ما يراه يف نزوله باملواطن ،فإن املصيب من مل
يتعد باحلقائق مراتبها ،وإىل حضرة اخليال يصري اإلنسان يف نومه وبعد موته ،فريى األعراض صورًا
قائمة بنفسها ،ختاطبه وخياطبها ،أجسادًا ال يشك فيها ،واملكاشف يرى يف يقظته ما يراه النائم يف حال
نومه ،وامليت بعد موته ،كما يرى يف اآلخرة صور األعمال توزن مع كوهنا أعراضًا ،ويرى املوت
كبشًا أملح يذبح ،واملوت نسبة مفارقة عن اجتماع.
فاملكاشف يدرك ما أدركه بنور اخليال ،كما يدركه النائم ورفيقه جنبه مستيقظ ال يرى شيئًا،
كذلك صاحب الكشف ،ولو سألت صاحب الكشف :هل ترى ظلمة يف حال كشفك ليال؟ لقال:
ال ،بل يقول :أنارت البقعة حىت قلت :إن الشمس ما غابت ،فأدركت املبصرات كما أدركها هنارًا،
وهذه مسألة ما رأيت أحدًا نبه عليها إال إن كان وما وصل إيل ،فصاحب الكشف إذا أظلم الليل
وانغلق عليه باب بيته ،ويكون معه يف تلك الظلمة شخص آخر ،وقد تساويا يف عدم الكشف
للمبصرات ،فيكون أحدمها ممن يكشف له يف أوقات ،فيتجلى له نور ،جيتمع ذلك النور مع نور البصر،
فيدرك ما يف ذلك البيت املظلم ،مما أراد اهلل أن يكشف له منه ،كله أو بعضه ،يراه كما يراه بالنهار أو
بالسراج ،ورفيقه الذي هو معه ،ال يرى إال الظلمة ،غري ذلك ال يراه ،فإن ذلك النور ما جتلى له حىت
جيتمع بنور بصره ،فالكون كله مظلم ،فال يرى إال بالنورين ،فكل ما يدركه املكاشف من مقامات ،ال
يدركها إال بعني اخليال إذا شوهدت ،فإن صورها إذا مَثَّلها اهلل -فيما شاء أن ميثلها -متخيلة ،فتراها
أشخاصًا رأي 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 :ﱡﭐﲢﲣ ﲤﲥﲦﲧﲨﲩ
ﲪ ﲫ ﱠ [األنفال ،]44 :وقال ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﱠ[آل عمران ،]13 :وما كانوا مثليهم يف
احلس ،فلو مل ترهم بعني اخليال ،لكان ما رأيت من العدد كذبًا ،ولكان الذي يريه غري صادق فيما أراه
إياك ،وإذا كان الذي أراك ذلك أراكه بعني اخليال ،كانت الكثرة يف القليل حقًا ،والقلة يف الكثرة
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حقًا ،ألنه حق يف اخليال ،وليس حبق يف احلس ،كما أراك اللنب يف اخليال فشربته ،ومل يكن ذلك اللنب
سوى عني العلم ،فما رأيته لبنًا وهو علم إال بعني اخليال ،ورأيت تلقينك ذلك العلم ممن تلقنته ،يف
صورة شربك اللنب كذلك يف عني اخليال ،والعلم ليس بلنب ،والتلقني ليس بشرب ،وقد رأيته كذلك،
فلو رأيته بعني احلس لكان كذبًا ،ألنك رأيت األمر على خالف ما هو عليه يف نفسه ،فما رأيته إال
بعني اخليال يف حال يقظتك ،وإن كنت ال تشعر أنت بذلك ،فكذلك هو يف نفس األمر ،ألن اهلل
صادق فيما يعلمه ،وهو يف اخليال صدق كما رأيته ،وكذلك تلقيك العلوم من اهلل بالضربة باليد ،ف َعلِمَ
املضروب بتلك الضربة علم األولني واآلخرين ،والعلم ال حيصل إال بالتعليم باخلطاب من املعلم ،أو
َخب ْلقٍ يف النفس ضرورة ،وقد حصل يف حضرة اخليال بالضرب ،فالبد أن يكون الضرب خميال،
واملضروب يف عينه خميالً ،إن كان يف نوم أو يقظة ،لصدق الذي يري ذلك وهو اهلل ،كما قال اهلل تعاىل
ﱡﭐﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱠ[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 صدقًا ،وهلذا يعَبِّر كل ما وقع من ذلك ،أي جيوز به
العابر إىل املعىن الذي أراد اهلل بتلك الصورة.
ومن الناس من يدرك هذا املتخيل بعني احلس ،ومن الناس من يدركه بعني اخليال ،وأعين يف
حال اليقظة ،مثل متثل جربيل  ملرمي بشرًا سويا ،هل أدركته بالبصر احلسي أو بعني اخليال؟ فتكون
ممن أدرك اخليال باخليال ،وأما يف النوم فبعني اخليال قطعا ،فإذا أراد اإلنسان أن يفرق يف حال يقظته –
حيث كان يف الدنيا أو يوم القيامة – فلينظر إىل املتخيل وليقيده بنظره ،فإن اختلفت عليه أكوان
املنظور إليه الختالفه يف التكوينات ،وهو ال ينكر أن ذلك بعينه ،وال يقيده النظر عن اختالف
التكوينات فيه ،كالناظر إىل احلرباء يف اختالف األلوان عليها ،فذلك عني اخليال بال شك ،ما هو عني
احلس ،فأدركت اخليال بعني اخليال ال بعني احلس ،وقليل من يتفطن إىل هذا ،ممن يدعي كشف
األرواح النارية والنورية إذا متثلت لعينه صورًا مدركة ،ال يدري مبا أدركها ،هل بعني اخليال أو بعني
احلس؟ وكالمها  -أعين اإلدراكني  -حباسة العني ،فإهنا تعطي اإلدراك بعني اخليال وبعني احلس ،وإذا
أدركت عني املتخيِّل ومل تغفل عنه ،ورأته ال ختتلف عليه التكوينات ،وال رأته يف مواضع خمتلفات معًا
يف حال واحدة ،والذات واحدة ال يشك فيها ،وال انتقلت وال حتولت يف أكوان خمتلفة ،فتعلم أهنا
حمسوسة ال متخيلة ،وأنه أدركها بعني احلس ال بعني اخليال ،ومن هنا يعرف إدراك اإلنسان يف املنام
ربه تعاىل ،وهو منزه عن الصور واملثال ،وضبط اإلدراك إياه وتقييده ،ومن العلم أن اخليال يدرَك بنفسه
– نريد بعني اخليال – أو يدرك بالبصر ،فيدرك اإلنسان بعني اخليال الصور اخليالية والصور احملسوسة
معًا ،فيدرك املتخيِّل الذي هو اإلنسان بعني حسه وقتًا ما هو متخيَّل ،كقوله « :aمثلت يل اجلنة يف
عرض هذا احلائط» ،فأدرك بعني حسه ،وإمنا قلنا بعني حسه ،ألنه تقدم حني رأى اجلنة ليأخذ قطفا
منها ،وتأخر حني رأى النار وهو يف صالته ،وحنن نعرف أن عنده من القوة ،حبيث إنه لو أدرك ذلك
بعني خياله ال بعني حسه ،ما أثر يف جسمه تقدما وال تأخرا ،فاخليال يدرَك بنفسه أي بعني اخليال
ويدرك بالبصر ،وهو علم دقيق ،أعين العلم بالفصل بني العينني ،بني حاسة العني وعني احلس ،فال تغفل
عن مثل هذا العلم ،وفرِّق بني األعني ،وأعلم أنك ال تقدر على ذلك إال بقوة إهلية ،يعطيها اهلل من شاء
من عباده ،فتعرض لتحصيل هذه القوة من اهلل ،فإنك خمرب مبا رأيت أنك رأيته حبسك ،ومل يكن األمر
كذلك ،فتحرز يف العبارة فيما تراه ،كما يفعله املنصف ،أال ترى الصحابة لو وفوا النظر حقه ،وأعطوا
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املراتب حقها ،مل يقولوا يف جربيل  :إنه دحية الكليب ،ولقالوا :إن مل يكن روحانيا جتسد وإال فهو
دحية الكليب ،أدركناه بالعني احلسي ،فلم حيرروا وال أعطوا األمر اإلهلي حقه ،فهم الصادقون الذين ما
صدقوا ،فقال هلم رسول اهلل  :aهو جربيل ،فحينئذ عرفوا ما رأوا ومباذا رأوا ،كما قالوا فيه ملا متثل
هلم يف صورة أعرايب جمهول عندهم ،حني جاء يعلم الناس دينهم ،فقال رسول اهلل « :aأتدرون من
السائل؟ فقالوا :اهلل ورسوله أعلم» لكونه ظهر يف صورة جمهولة عندهم ،فقال هلم« :هذا جربيل» فإن
كان هذا احلديث بعد حديث دحية فقوهلم« :اهلل ورسوله أعلم» ،حيتمل أهنم أرادوا احتمال املعىن ،أو
الصورة الروحية ،أو يكون إنسانا يف نفس األمر ،وإن كان هذا احلديث أوالً ،فما جهلوا أنه إنسان،
ولكن جهلوا امسه وملن ينتسب من قبائل العرب.
فال يعرف الرائي أنه أدرك ما أدركه بعني اخليال ،ما مل يعلم املدرَك ما هو؟ وما يف الكون أعظم
من شبهة من التباس اخليال باحلس ،فإن اإلنسان إن متكن يف هذا النظر شك يف العلوم الضرورية ،وإن
مل يتمكن فيه أنزل بعض األمور غري منزلتها ،فإذا أعطاه اهلل قوة التفصيل ،أبان له عن األمور إذا رآها
بأي عني رآها ،فيعلم ماهي إذا علم العني اليت رآها هبا من نفسه ،فآكد ما على أهل اهلل علم هذا العلم،
وكثري من أهل اهلل من ال جيعل باله ملا ذكرناه ،ولوال علمه بنومه فيما يراه أنه رآه يف حال نومه ،ما قال
إنه خيال ،فكم يرى يف حال اليقظة مثل هذا ويقول :إنه رأى حمسوسًا حبسه ،أال تراه  aيف صدق
رؤياه ،أنه ما جيري على نفسه حال يف جسده ،إال ويظهر ذلك له يف صورة جمسدة إذا هو نام ،فيحكم
على حمسوسه مبا علمه من صورة متخيلة ،فقيل له يف الوضوء عندما نام ونفخ فلم يتوضأ ،وصلى
بالوضوء الذي نام عليه :إن عيين تنامان وال ينام قليب ،يقول إنه ملا انقلب إىل عامل اخليال ،رأى صورته
هناك ،وهو قد نام على طهارة ،ما رأى أن تلك الصورة أحدثت ما يوجب الوضوء ،فعلم أن جسده
احملسوس ما طرأ عليه ما ينقض وضوءه الذي نام عليه.
عالقة القوى اإلنسانية باخليال:

ملا وصل اخللق إىل اإلنسان الكامل ،الذي أقامه احلق برزخا بني احلق والعامل – فيظهر باألمساء
اإلهلية فيكون حقًا ويظهر حبقيقة اإلمكان فيكون خلقًا – جعله على ثالث مراتب :عقل وحس ومها
طرفان ،وخيال وهو الربزخ الوسط بني احلس واملعىن ،وجعل اهلل تعاىل للروح اإلنساين يف اجلسم –
الذي جعله اهلل له ملْكًا واستوى عليه – آالت طبيعية كالعني واألذن واألنف واحلنك ،وجعل فيها قوة
مساها مسعًا وبصرًا وغري ذلك ،وخلق هلذه القوى احلسية وجهني :وجهًا إىل احملسوسات عالَم الشهادة،
ووجهًا إىل حضرة اخليال ،وجعل حضرة اخليال حمالً واسعًا ،أوسع من عامل الشهادة ،وجعل يف القوى
اإلنسانية قوة تسمى اخليال ،إىل قوى كثرية روحانية معنوية ،مثل املصورة والفكر واحلفظ والوهم
والعقل ،وأمر اإلنسان باحملافظة على هذه القوى ،فإذا مل يتحفظ اإلنسان يف غذائه ،ومل ينظر يف صالح
مزاجه وروحه احليواين املدبر لطبيعة بدنه ،اعتلت القوى وضعفت ،وفسد اخليال والتصور من األخبرة
الفاسدة اخلارجة من القلب ،وضعف الفكر وقل احلفظ ،وتعطل العقل بفساد اآلالت اليت هبا يدرك
األمور ،فإن ا َمللِكَ إمنا هو بوزعته ورعاياه ،وكذلك األمر أيضا إن صلح ،فإذا طرأ على حمل قوة ما
خلل ،فإن حكمها يفسد ويتخبط ،وال يعطي علمًا صحيحًا حملل اخليال إذا طرأت فيه علة ،فاخليال ال
يبطل ،وإمنا يبطل قبوله الصحة فيما يراه علمًا ،وكذلك العقل وكل قوة روحانية ،ولذلك فإن من
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أجزاء الصديقية ،العقل والفكر الصحيح ،واخليال الصحيح ،واإلميان بصدق املخرب وإن أحاله العقل
الذي ليس بسليم ،فإن هبذه القوى تدرك النفس اإلنسانية الناطقة ،يف اإلنسان الكامل واحليوان – وهو
مطلق اإلنسان – مجيع ما يعطيها حقائق هذه القوى من املعلومات ،واعلم أن القوى اخليالية والومهية
واحلافظة والذاكرة يف اإلنسان ،مبا هو حيوان من حيث الروح احليواين ،ولكنها يف اإلنسان أقوى منها
يف احليوان ،وخص اإلنسان بالقوة املصورة واملفكرة والعاقلة ،فيتميز عن احليوان ،وإليك تفصيل هذه
القوى يف اإلنسان.
احلس:

اإلنسان إمنا يدرك املعلومات كلها بإحدى القوى احلسية ،وهي على مخس :الشم والطعم
واللمس والسمع والبصر ،إذا كان املعلوم حمسوسًا ،وخيتلف إدراك املدركات من القرب والبعد،
وبالوجه الذي للبصر إىل عامل الشهادة ،تدرك مجيع احملسوسات ،ويرفعها البصر إىل اخليال ،فاحلس يرفع
إىل اخليال ما يدركه ،وبإرسال احلواس يف احملسوسات متتلئ خزانة اخليال ،فجميع ما يدركه اإلنسان يف
النوم ،هو مما ضبطه اخليال يف اليقظة من احلواس ،وهو على نوعني :إما ما أدرك صورته يف احلس ،وإما
ما أدرك أجزاء صورته اليت أدركها يف النوم باحلس ،البد من ذلك ،فإن نقصه شيء من إدراك احلواس
يف أصل خلقته ،فلم يدرك يف اليقظة ذلك األمر ،الذي فقد املعىن احلسي الذي يدركه به يف أصل
خلقته ،فال يدركه يف النوم أبدًا ،فاألصل احلس ،واإلدراك به يف اليقظة ،واخليال تبع يف ذلك ،ولذلك
مسي اخليال باحلس املشترك للمناسبة بني احلس واخليال ،وكل ما يعطيه احلس من املغاليط ،ليس على
احلقيقة نسبة الغلط فيه إىل احلس ،وإمنا الغلط للحاكم وهو أمر وراء احلس.
القوة املصورة:

القوة املصورة يف اإلنسان حتت حكم العقل والوهم ،يتصرف فيها العقل باألمر ،وكذلك الوهم
أيضًا يتصرف فيها باألمر ،ومادة القوة املصورة من احملسوسات ،فتركب الصورة يف اخليال ما شاءته،
من صور مل يوجد هلا عني ،لكن أجزاءها كلها موجودة حسًا ،فقد تأخذ القوة املصورة أمورًا من
موجودات خمتلفة ،كلها حمسوسة ،وتركب منها شكالً غريبًا ،ما أبصرته قط حسًا مبجموعه ،ولكن ما
فيه جزء إال وقد أبصرته ،فالقوة املصورة هلا سلطان على القوة اخليالية ،فهي رئيسة عليها ،وإن كانت
هلا رئاسة أعين القوة اخليالية ،فإن القوة املصورة تصور من خزانة اخليال حبسب ما تعشقت به ،وإن
كانت القوة املصورة قد صورت ذلك عن أمر العقل بقوة الفكر ،فذلك لطلب 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 تبقى ،فإن الوهم سريع الزوال إلطالقه ،خبالف العقل
فإنه مقيد حمبوس مبا استفاده.
القوى احلافظة:

من القوى الروحانية يف النفس الناطقة القوة احلافظة ،جعلها اهلل على خزانة احلفظ ،متنع أن
خيرج منها ما اختزنته فيها ،وتأخذ ما فارق احلال فتخزنه فيها ،وهلذه القوى احلافظة سادنان :الواحد
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الذكر ،وقد وكلته حبفظ املعاين اجملردة عن املواد ،والسادن اآلخر اخليال ،وقد وكلته حبفظ املثل يف تلك
اخلزانة ،وبقيت هي مشغولة بقبول ما يأيت إليها عند مفارقة احلال ،وإن شئت قلت :إن احلواس ترفع
إىل اخليال مجيع احملسوسات ،فيحفظها اخليال بالقوة احلافظة.
القوة الذاكرة:

اعلم أن الذاكر البد أن حيضر مذكوره يف نفسه ،إن كان املذكور ذا صورة يف اعتقاده ،أحضره
يف خياله ،وإن كان من غري عامل الصور أو ال صورة له ،أحضرته القوة الذاكرة ،فإن القوة الذاكرة من
اإلنسان تضبط املعاين ،والقوة املتخيلة تضبط املثل اليت أعطتها احلواس ،وما تركبه القوة املصورة من
األشكال الغريبة اليت استفادت جزئياهتا من احلس ،البد من ذلك.
الفكر:

من البالء الذي ابتلى اهلل تعاىل به اإلنسان ،أن خلق فيه قوة تسمى الفكر ،وجعل هذه القوة
خادمة لقوة أخرى تسمى العقل ،وجرب العقل مع سيادته على الفكر ،أن يأخذ منه ما يعطيه ،ومل جيعل
للفكر حمالً إال يف القوة اخليالية ،وجعل سبحانه القوى اخليالية حمالً جامعًا ملا تعطيه القوى احلساسة،
وجعل هلا قوة يقال هلا املصورة ،فال حيصل يف القوة اخليالية إال ما أعطاه احلس ،أو أعطته القوة املفكرة،
وقيل للفكر ميز بني احلق والباطل الذي يف هذه القوة اخليالية ،فكان سبب احلرية لصاحب النظر
العقلي ،إمنا هو اتساع عامل اخليال ،فإنه ما من دليل إال وعليه عنده دخل وشبهة ،إذ القوة املفكرة ما هلا
تصرف إال يف احلضرة اخليالية ،أو مبا فيها مما اكتسبته من القوى احلسية ،أو مما تصوره القوة املصورة،
وبقوة الفكر يلحق اخليال الصور احملسوسة باملعقوالت ،ألن اخليال قد لطف صورهتا اليت كانت يف
احلس من الكثافة ،فتروحنت بواسطة هذا الربزخ ،فإن اخليال حمل العمل يف التلطيف والتكثيف.
العقل:

ال يصح أن يقبل العقل إال ما علمه بديهة أو ما أعطاه الفكر ،وهو يشهد املعاين جمردة عن املواد
اليت كان اخليال يعطيه إياها ،ونظر العقل ممتزج باحلس من طريق اخليال ،ألنه يأخذ عن الفكر عن
اخليال عن احلس ،إما مبا يعطيه أو مبا تعطيه القوة املصورة ،فإن قلنا :إن اخليال فقري إىل احلواس ،فال
يتخيل أصال إال ما تعطيه هذه القوى ،مث إن القوة احلافظة إن مل متسك على اخليال ما حصل عنده من
هذه القوى ،ال يبقى يف اخليال منها شيء ،فهو فقري إىل احلواس وإىل القوة احلافظة ،مث إن القوة احلافظة
قد تطرأ عليها موانع حتول بينها وبني اخليال ،فيفوت اخليال أمور كثرية ،من أجل ما طرأ على القوة
احلافظة من الضعف لوجود املانع ،فافتقر إىل القوة املذكرة ،فتذكره ما غاب عنه ،فهي معينة للقوة
احلافظة على ذلك ،مث إن القوة املفكرة إذا جاءت إىل اخليال ،افتقرت إىل القوة املصورة ،لتركب هبا مما
ضبطه اخليال من األمور ،صورة دليل على أمر ما ،وبرهان تستند فيه إىل احملسوسات أو الضروريات،
وهي أمور مركوزة يف اجلبلة ،فإذا تصور الفكر ذلك الدليل ،حينئذ يأخذه العقل منه ،فيحكم به على
املدلول ،وما من قوة إال وهلا موانع وأغاليط ،فيحتاج إىل فصلها من الصحيح الثابت ،فانظر يا أخي ما
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أفقر العقل ،حيث ال يعرف شيئا إال بواسطة هذه القوى ،وفيها من العلل ما فيها ،فإنه بالنظر إىل ذاته،
ال علم عنده إال الضروريات اليت فطر عليها.
ومن أثر سلطنة الوهم على العقل ،أن أثر فيه أن ال يقبل معىن  -يعلم قطعًا أنه ليس مبادة وال يف
مادة  -إال بتصور ،وذلك التصور ليس غري الصورة اليت حيكم هبا الوهم ،فصار العقل مقيدًا بالوهم بال
شك فيما هو به عامل بالنظر ،وأما علمه الضروري فليس للوهم عليه سلطان ،وبه يعلم أن ثَمّ معاين
ليست مبواد وال يف أعيان مواد ،وإن مل يقبلها بالنظر إال يف مواد من خلف حجاب رقيق يعطيه الوهم.
الوهم:

إن للوهم حكمًا يف اإلنسان كما للعقل حكمًا فيه ،فمن القوى اليت خلقها اهلل يف هذا اخلليفة
– بل يف اإلنسان الكامل واحليوان وهو مطلق اإلنسان – قوة تسمى الوهم ،وقوة تسمى العقل ،وقوة
تسمى الفكر ،وميز احلضرات الثالث هلذا اخلليفة ،وجعل فيه قوة مصورة حتت حكم العقل والوهم،
يتصرف فيها العقل باألمر ،كذلك الوهم يتصرف فيها باألمر ،وقوى يف هذه النشأة سلطان الوهم على
العقل ،والوهم سريع الزوال إلطالقه ،خبالف العقل فإنه مقيد حمبوس مبا استفاده ،فأثر األوهام يف
النفوس البشرية ،أظهر وأقوى من أثر العقول ،إال من شاء اهلل تعاىل ،فالغالب على اخللق حكم األوهام،
لسلطنة الوهم على العقل.
فالوهم مثالً يلحق احلق باحملسوسات ،ويتوهم يف احلق أنه ال يقول للشيء كن إال إذا أراده،
ويرى أن املوجودات يتأخر وجود بعضها عن بعض ،وكل موجود منها ال بد أن يكون مرادًا بالوجود،
وال يتكون إال بالقول اإلهلي على جهة األمر ،فيتوهم اإلنسان أو ذو القوة الومهية أوامر كثرية ،لكل
شيء كائن أمرًا إهليًا ،مل يقله احلق إال عند إرادته تكوين ذلك الشيء ،فبهذا الوهم عينه يتقدم األمر
اإلجياد أو الوجود ،ألن اخلطاب اإلهلي على لسان الرسول اقتضى ذلك ،فالبد من تصوره ،وإن كان
الدليل العقلي ال يتصوره وال يقول به ،ولكن الوهم حيضره ويصوره صورة وجودية ،وإن كان ال يقع
يف الوجود احلسي أبدًا ،ولكن هلا وقوع يف الوهم.
والوهم الذي هو على صورة العقل ،يرجح على اهلل ما مل يرجحه اهلل ،وما رجح اهلل إال الواقع،
فأوقع ما أوقع حكمة منه ،وأمسك ما أمسك حكمة منه ،وهو احلكيم العليم ،والعقل ال يعطي صاحبه
يف الواقع إال الوقوف ،فإنه يدري ممن صدر ،وقد اتفق يف الوجود أمر غريب ،وذلك أن ثَمّ أمورًا
يتحقق هبا العقل ،ويثبت عليها وال يتزلزل ،وتتفلت من الوهم ،وال يقدر يبقى على ضبطها ،مثل أن
احلق ما أحب إال نفسه يف صورة العامل ،وهي مسألة يثبتها العقل وال يقدر يزول عنها ،وتتفلت من
الوهم وال يقدر على ضبطها ،وثَمّ أمور أخر بالعكس ،تتفلت من العقل وتثبت يف الوهم ،وحيكم عليها
ويؤثر فيها ،كمن يعطيه العقل بدليله أن رزقه البد أن يأتيه ،سعى إليه أو مل يسع ،فيتفلت هذا العلم
عن العقل ،وحيكم عليه الوهم بسلطانه ،أنك إن مل تسع يف طلبه تَمتْ ،فيغلب عليه ،فيقوم يتعمل يف
حتصيله ،فحقه من جهة عقله زائل ،وباطله من جهة ومهه ثابت ال يتزلزل ،وكمن يرى حية أو أسدًا،
على صورة ال يتمكن فيما يعطيه العقل أن يصل ضرره إليه ،فيغيب عن ذلك الدليل ويتوهم ضرره،
فينفر منه ويتغري وجهه وباطنه حبكم الوهم وسلطانه ،وهذا موجود ،فللوهم سلطان يف مواطن ،وللعقل
سلطان يف مواطن ،فتحفظ من الوهم فإن الوهم موجود ،يربز للنفس على صورة العقل ،فقد يلتبس
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عليك وهو وزير مطاع ،له يف اإلنسان تأثري عظيم ،وهو املستويل على الناس ،والباعث على األفكار
الرديئة ،وهو يورث الوسوسة فتحفظ منه.
وملا علم احلق ما ركب عليه العامل املكلف مما ذكرناه ،أرسل الرسل إىل الناس واملكلفني ،فوقفوا
يف حضرة اخليال خاصة ،ليجمعوا بني الطرفني املعاين واحملسوسات ،فهو موقف الرسل  ،Dفقالوا
لبعض الناس من هذه احلضرة« :اعبد اهلل كأنك تراه» ،مث نبه هذا املخاطب املكلف  -بعد هذا التقرير
 على أمر آخر ألطف منه ،ألنه علم أن َثمّ رجاالً علموا أن مثَّ معاين جمردة عن املواد ،فقال له« :فإنمل تكن تراه» ،أي تقف مع دليلك الذي أعلمك أنك ال تراه «فإنه» يعين اهلل «يراك» أي الزم احلياء
منه والوقوف عندما كلفك ،فعدل يف اخلطاب إىل حكم َو ْهمٍ 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 ،فتنتج األهواء مع إطالقها ،ما تنتجه العقول مع تقييدها ،فال يسلم لعقل حكم أصالً بال وهم
يف هذه النشأة ،ألن النشأة هلا والدة على كل من ظهر فيها ،وما ثَمّ أعلى من احلق رتبة ،ومع هذا
ختيلته ،وقال هلا :ختيليين ،أمرها بذلك لكونه ال يكلف اهلل نفسًا إال وسعها ،ووسعها ما تعطيه حقيقتها،
وجعل سعادهتا يف ذلك التخيل ،مث قال هلا ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱠ [الشورى ،]11 :فجمعت بني التنزيه فقيدته،
وبني التشبيه فقيدته ،فإهنا مقيدة ،فال تعلم إال التقييد الذي هو حقيقتها.
القوة املتخيلة:

سبق أن ذكرنا أن االسم اإلهلي القوي ،ما ظهر سلطانه وال قوته إال يف خلق القوة املتخيلة
واخليال ،فإن قوة اخليال ما عندها محَال أصالً ،وال تعرفه ،فلها إطالق التصرف يف الواجب الوجود
واحملال ،وكل هذا عندها قابل بالذات إمكان التصور ،وهذه القوة وإن كان هلا هذا احلكم فيمن
خلقها ،فهي خملوقة ،وهذا احلكم هلا وصف ذايت نفسي ،ال يكون هلا وجود عني فيمن خلقت فيه ،إال
وهلا هذا احلكم ،فإنه عني نفسها ،وما حازها إال هذا النشء اإلنساين ،وهبا يرتب اإلنسان األعيان
الثبوتية يف حال عدمها كأهنا موجودة ،وكذلك هي ،ألن هلا وجودًا متخيالً يف اخليال.
وقد علمنا أن احلق ميز احلضرات الثالث للنفس الناطقة ووالها عليها :حضرة احملسوسات،
وحضرة املعاين اجملردة يف نفسها عن املواد – وإن مل يظهر بعضها إال يف بعض املواد – وحضرة اخليال
الذي هو حضرة متوسطة بني طريف احلس واملعىن ،وهو خزانة اجلبايات اليت جتبيها احلواس ،فاخليال
خزانة احملسوسات ،فإن احلس يرفع إليه مجيع ما يدركه ،فيحفظها اخليال بالقوة احلافظة ،بعد ما
تصورها القوة املصورة ،وجعل القوة اخليالية يف مقدم الدماغ اإلنساين ،وجعلها فقرية إىل احلواس ،فال
تتخيل أصالً إال ما تعطيه هذه القوى ،وملا كان اخليال من عامل الطبيعة ،فإنه إذا جسد ما ليس جبسد،
كان ذلك من فعل الطبيعة ،ولذلك كان للسكْر أثر قوي يف القوة املتخيلة ،فإن له أثرًا يف ختيل
السكران وخياله.
مث اعلم أن اهلل تعاىل جعل للروح اإلنساين يف اجلسم الذي جعله اهلل له ملكًا واستوى عليه،
جعل فيه هذه القوى واآلالت احلسية واملعنوية ،وقيل له :خذ العلوم منها وصرفها على حد كذا وكذا،
وجعلت له هذه اآلالت على مراتب ،فالقوى املعنوية كلها قوى كاملة ،إال قوة اخليال فإهنا خِلقَت
ضعيفة ،والقوة احلساسة ،وجعلت هاتان القوتان تابعتني للجسم ،فكلما منا اجلسم وكرب وزادت
97

كميته ،كلما تقوى حسه وخياله ،إذ كانت مجيع القوى ال تأخذ األشياء إال من اخليال ،وهي قوة
هيوالنية قابلة جلميع ما يعطيها احلس من الصور ،وقابلة ملا تفتح فيها القوة املصورة من الصور ،اليت
تركبها من أمور موجودة ،قد أمسكها اخليال من القوة احلساسة ،وليس يف القوى من يشبه اهليوىل يف
قبول الصور إال اخليال ،فإذا تقوى اخليال ،حينئذ وجد الفكر حيث يتصرف ويظهر سلطانه ،والوهم
كذلك ،والعقل كذلك ،والقوة احلافظة كذلك ،فلم تكن لطيفة اإلنسان من حيث ذاهتا مدركة ملا
تعطيها هذه القوى إال بواسطتها ،فلو اتفق أن تعطيها هذه القوى املعلومات من أول ما يظهر الولد يف
عامل احلس ،قبلها الروح اإلنساين قبوالً ذاتيًا ،أال ترى أن اهلل قد خرق العادة يف بعض الناس يف ذلك،
وهو ما ذكر من صيب يوسف حني شهد له بالرباءة ،وكالم عيسى  حني شهد بالرباءة ،وصيب
جريج حني شهد له بالرباءة ،هذا سبب تأخري التكليف عن الروح اإلنساين إىل احللم ،الذي هو حد
كمال هذه القوى يف علم اهلل ،فلم يبق عند ذلك عذر للروح اإلنساين يف التخلف عن النظر والعمل مبا
كلفه ربه.
ومع كون اخليال من موايل النفس الناطقة ،فإن له التحكم فيها ،وما له فيها حتكم إال أنه
يصورها يف أي صورة شاء ،وإن كانت النفس على صورة يف نفسها ،ولكن ال يتركها هذا اخليال من
املتخيِّل ،إال على حسب ما يريده من الصور يف ختيله ،وليس للخيال قوة خترجه عن درجة احملسوسات،
ألنه ما تولد وال ظهر عينه إال يف 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 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 ثَمّ من له حكم هذا اإلطالق ،وهذا هو تصرف احلق يف
املعلومات بوساطة هذه القوة ،كما أن له التقييد اخلاص املنحصر ،فال يقدر أن يصور أمرًا 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 احلِس حني أدركها
متفرقة ،لكن اجملموع قد ال يكون يف الوجود.
تأثري اخليال يف احلس:
االحتالم:

فإن قلت هل يف قوة اخليال أن يعطي صورة حسية حقيقية ،فال يكون للحس فضل على اخليال،
ألن احلس يعطي الصور للخيال؟ وكيف يكون املؤثَّر فيه مؤثرًا فيمن هو مؤثر فيه؟ قلنا :نعم ،فإن عامل
الربزخ أشد قوة يف التأثري من عامل احلس ،فإنه يؤثر يف عامل احلس ما يؤثره احلس ،واحلس ال يقدر أن
يؤثر يف اخليال ،أال ترى النائم يرى يف اخليال أنه ينكح ،فينزل منه املاء يف عامل احلس ،ولذلك كان على
صاحب مقام الورع أن جيتنب يف خياله ما جيتنب يف ظاهره ،ألن اخليال تبع للحس ،وهلذا إذا احتلم
املريد برؤيا عاقبه شيخه ،أال ترى أنه ما احتلم نيب قط ،وال ينبغي له ذلك ،فإن االحتالم برؤيا يف النوم
98

أو يف التصور يف اليقظة ،إمنا هو من بقية طبيعية يف خياله ،وهو كذب ،فإنه يظن أنه يف احلس الظاهر،
فلو اجتنبه يف احلس ألثر يف خياله.
ويرى النائم ما يفزعه فيتأثر لذلك جسم النائم ،حبركة أو صوت يصدر منه ،أو كالم مفهوم أو
عرق ،لقوة سلطان اخليال ،وأنت ترى نائمًا إىل جنبك ،وهو يبصر نفسه ،معذبًا أو منعمًا أو تاجرًا أو
َملِكًا أو مسافرًا ،ويطرأ عليه خوف يف منامه يف خياله ،فيصيح ويزعق ،والذي إىل جانبه ال علم له
بذلك وال مبا هو فيه ،ورمبا إذا اشتد األمر تغري له املزاج ،فأثر يف الصورة الظاهرة النائمة حركة أو
زعاقًا أو كالمًا أو احتالمًا ،كل ذلك من غلبة تلك القوة على الروح احليواين ،فيتغري البدن يف صورته.
ويظهر اخليال يف صورة احلس ما ليس يف نفسه مبحسوس ،ويلحقه باحلس ،فقد يتخيل اإلنسان
أنه رأى امللَكَ أو اجلين ،وهو ما رأى إال أمثلة يف خياله ،قامت له لقوة سلطان اخليال عليه خارجة عن
ومهه – وهو ما نسميه الوهم – فهو يصدق فيما يراه ،وخيطئ يف احلكم أنه رأى َملَكًَا أو جانًا ،وذلك
املرئي ليس مبلك وال جان ،وهلذا حيتاج إىل عالمة للتمييز بني صحة الكشف والتخيل – أقول فلو علم
املتخيل أن ما يراه إمنا هو فعل القوة املتخيلة ،وال وجود له يف احلس ،مل يكن متومهًا ،ولكان متخيالً.
الوحم:

ولذلك نقول :إن اخليال وإن كان من الطبيعة ،فله سلطان عظيم على الطبيعة ،مبا أيده اهلل به
من القوة اإلهلية ،وإذا أردت تأنيسا لذلك ،فانظر يف علم الطبيعة إذا تومحت املرأة وهي حامل على
شيء ،خرج الولد يشبه ذلك الشيء ،فإن الشهوة إرادة طبيعية مقيدة عن ختيل صوري ،وإذا نظرت
املرأة عند اجلماع ،أو ختيل الرجل ،صورة عند الوقاع وإنزال املاء ،يكون الولد على خلق صورة ما
ختيل ،ولذلك كانت احلكماء تأمر بتصوير صور الفضالء من أكابر احلكماء يف األماكن ،حبيث تنظر
إىل تلك الصورة املرأة عند اجلماع والرجل ،فتنطبع يف اخليال فتؤثر يف الطبيعة ،فتخرج تلك القوة اليت
كانت عليها تلك الصورة ،يف الولد الذي يكون من ذلك املاء ،وهو سر عجيب يف علم الطبيعة ،كما
قالت احلكماء إذا 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 رآها عليها
املصور ،ويذكر المرأته حسن ما كانت عليه تلك الصورة ،وإذا صورها املصور فليصورها على صورة
حسن علمه وأخالقه ،وإن كانت الصورة احملسوسة قبيحة املنظر ،فال يصورها إال حسنة املنظر ،بقدر
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 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 يشعران ،وتعرب عنه العامة بتوحم املرأة ،وقد يقع باالتفاق عند الوقاع يف نفس أحد الزوجني
أو الزوجني ،صورة كلب أو أسد أو حيوان ما ،فيخرج الولد من ذلك الوقاع يف أخالقه ،على صورة
ما وقع للوالدين من ختيل ذلك احليوان ،وإن اختلفا فيظهر يف الولد صورة ما ختيله الوالد وصورة ما
ختيلته األم ،حىت يف احلسن الظاهر يف الصورة أو يف القبح ،وهم مع معرفتهم هبذا السلطان ال يرفعون به
رأسًا ،وانظر ما أثر سلطان اخليال يف زكريا يف ابنه حيىي  ،Cحني استفرغت قوة زكريا يف حسن
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حال مرمي  ،Bوانظر يف تكوين عيسى  عن مشاهدة مرمي جربيل يف صورة بشر ،كيف مجع
بني كونه روحًا حييي املوتى وبني كونه بشرًا ،إذ كان الروح به حتيا األجسام الطبيعية.
ولد الرؤيا:

حىت إذا دلت الرؤيا على وجود ولد ،فذلك الولد خملوق من عني تلك الرؤيا ماءً يف صلب أبيه،
وإن كان املاء قد نزل يف الرحم ،تصورت فيه تلك الرؤيا ولدًا ،فهو ولد رؤيا ،وإن مل تتقدم له رؤيا،
فهو على أصل نشأته كما هو سائر األوالد ،فاعلم ذلك فإنه سر عجيب وكشف صحيح ،وكل ولد
يكون عن رؤيا ترى له متييزًا على غريه ،ويكون أقرب إىل األرواح من غريه ،إن جعلت بالك هكذا
تبصره ،وكل خملوق من حالة أو عرض أو نسبة من والية أو غريها يكون عن رؤيا ،يكون له ميز على
من ليس عن رؤيا ،وانظر ذلك يف رؤيا آمنة أم رسول اهلل  aيبدو لك صحة ما ذكرناه ،فكان a
عني رؤيا أمه ،ظهرت يف ماء أبيه بتلك الصورة اليت رأته أمه ،ولذلك كثرت املرائي فيه  aفتميز عن
غريه.
إيراد الكبري على الصغري:

إيراد الكبري على الصغري ،هو اتساع الصغري لدخول الكبري فيه ،مع بقاء الصغري على صغره
والكبري على كربه ،كاجلمل يلج يف سَمّ اخلياط ،يشاهد ذلك حسًا ال خياالً ،حيدث هذا يف حضرة
اخليال ،فإن ذلك من حقيقته ،رأى رسول اهلل  aاجلنة والنار يف عرض احلائط ،وقد ورد يف اخلرب أن
النيب  aخرج ويف يده كتابان مطويان ،قابضًا بكل يد على كتاب ،فسأل أصحابه أتدرون ما هذان
الكتابان؟ فأخربهم أن يف الكتاب الذي بيده اليمىن ،أمساء أهل اجلنة وأمساء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم،
من أول من خلقه اهلل إىل يوم القيامة ،ويف اليد األخرى يف الكتاب اآلخر ،أمساء أهل النار وأمساء آبائهم
وقبائلهم وعشائرهم إىل يوم القيامة ،فهذا من إيراد الكبري على الصغري ،من غري تصغري الكبري أو تكبري
الصغري ،وإال فأي ديوان حيصر أمساء هؤالء ،مع صغر حجم الكتاب وكثرة األمساء ،وي ْعلَم من هذا ،أن
األمر الذي حييله العقل ،ال يستحيل نسبة إهلية ،فتعلم أن اهلل قادر على احملال العقلي ،كإدخال اجلمل يف
سَمّ اخلياط ،مع بقاء هذا على صغره وهذا على كربه ،وهذا املقام وراء طور العقل ،من حيث ما
يستقل بإدراكه من كونه مفكرًا ،ال من كونه قابالً.
متكن الشيطان من حضرة اخليال:

إن اهلل تعاىل قد مكن الشيطان من حضرة اخليال ،وجعل له سلطانًا فيها ،فيخيل الشيطان
لإلنسان أو النفس ،إذ حضرة اخليال تنشئ كل صورة ،فللشيطان يف كل كشف يطلعك احلق عليه أمر
من عامل اخليال ،ينصبه لك مشاهبًا حلالك الذي أنت به يف وقتك ،فإن مل يكن لك علم قوي مبا متيز به
بني احلق وبني ما خييله لك ،وإال التبس عليك األمر ،كما خيلت السحرة للعامة أن احلبال والعصي
حيات ،فال يفرق بني اخليال واحلقيقة ،أو بني ما هو من عند اهلل وبني ما ليس من عند اهلل ،ومن أجل
ذلك أمرنا رسول اهلل  aبالتعوذ يف كل صالة من فتنة احمليا واملمات ،فإن فتنة احمليا قد تكون هي فتنة
املسيح الدجال ،ملا يظهره من دعواه األلوهية ،وما خييله من األمور اخلارقة للعادة ،من إحياء املوتى
100

وغري ذلك ،مما ثبتت الروايات بنقله ،وجعل ذلك آيات له على صدق دعواه ،وهي مسألة يف غاية
اإلشكال ،ألهنا تقدح فيما قرره أهل الكالم يف العلم بالنبوات ،فيبطل هبذه الفتنة كل دليل قرروه ،وأي
فتنة أعظم من فتنة تقدح يف الدليل الذي أوجب السعادة للعباد ،وأما فتنة املمات فمنها ما يكون يف
حال النزع والسياق ،من رؤية الشياطني الذين يتصورون للمحَتضَر ،على صورة ما سلف من آبائه
وأقربائه وإخوانه ،فيقولون له :متْ نصرانيًا أو يهوديًا أو جموسيًا أو معطالً ،ليحولوا بينه وبني اإلسالم،
ولذلك شرّع التلقني عند املوت إذا احتضر ،فإن اهلول شديد واملقام عظيم ،وهو وقت الفتنة اليت قد
تكون هي فتنة احمليا من بعض الوجوه ،مبا يكشفه احملتضر عند كشف الغطاء عن بصره ،فيعاين ما ال
يعاينه احلاضر ،ويتمثل له من سلف من معارفه على الصور اليت يعرفهم فيها ،وهم الشياطني تتمثل
للمحتضر على صورهم بأحسن زي وأحسن صورة ،يعرفونه أهنم ما وصلوا إىل ما هم فيه من احلسن،
إال بكوهنم ماتوا مشركني باهلل ،فينبغي للحاضرين عنده يف ذلك الوقت من املؤمنني ،أن يلقنوه شهادة
التوحيد ،ويعرفوه بصورة هذه الفتنة لينتبه بذلك ،فيموت مسلمًا موحدًا مؤمنًا ،فإنه عندما يتلفظ
بشهادة التوحيد ويتحرك هبا لسانه ،أو يظهر نورها يف قلبه بتذكره إياها ،فإن مالئكة الرمحة تتواله،
وتطرد عنه تلك الصور الشيطانية اليت حتضره.
احلروف والسيمياء:

كما أن للحروف وعلم السيمياء تأثريًا يف حضرة اخليال فإنك إذا أكلت بالسيمياء أكلت وال
جتد شبعًا ،وإذا أراك صاحب العلم السيماوي تدخل احلمام مث ترجع إىل نفسك ال ترى لذلك حقيقة،
فكل ما تراه بطريق السيمياء إمنا هو مثل ما يراه النائم فإذا انتبه مل جيد شيئا مما رآه ،فإن صاحب علم
السيمياء له سلطان وحتكم على خيالك خبواص األمساء واحلروف خيطف به بصر الناظر عن احلس
ويصرفه إىل خياله ،فريى مثل ما يرى النائم وهو يف يقظته ،وأما حضرة اخليال احلق فإنك إذا أكلت هبا
شبعت ،وإن أمسكت فيه شيئًا من ذهب أو ثياب أو ما كان بقي معك على حاله ال يتغري ،ومن هذا
املقام قال رسول اهلل  :aلست كهيئتكم إين أبيت معي مطعم يطعمين وساقٍ يسقيين ويف رواية
يطعمين ريب ويسقيين ،فَل ْم يكن يف تلك اجلماعة اليت خاطبها يف ذلك الوقت من له هذا املقام ،فكان إذا
أكل شبع وواصل على قوة معتادة ،وملا كان األكل يف حضرة اخليال ال يف حضرة احلس صح أن يكون
مواصال.
السحر – الفرق بني عصا موسى وعصي السحرة:

يقول اهلل تعاىل :ﱡﭐﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ [طه ،]66 :اعلم أن من
خرق العوائد قسمًا يرجع إىل ما يدركه البصر ،أو بعض القوى ،على حسب ما يظهر لتلك القوة مما
ارتبطت يف العادة بإدراكه ،وهو يف نفسه على غري ما أدركته تلك القوة ،وهذا القسم داخل حتت قدرة
البشر ،ومنه ما يرجع إىل خواص أمساء ،إذا تلفظ بتلك األمساء ،ظهرت تلك الصور يف عني الرائي أو يف
مسعه خياالً ،وما ثَمّ يف نفس األمر – أعين يف احملسوس – شيء من صورة مرئية وال مسموعة ،وهو
فعل الساحر ،وهو على علم أنه ما شيء مما وقع يف األعني واألمساع ،ولألمساع سلطان على خيال
احلاضرين ،فتخطف أبصار الناظرين ،فريى صورًا يف خياله كما يرى النائم يف نومه ،وما ثَمّ يف اخلارج
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شيء مما يدركه ،لذا قال تعاىل :ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱠ يعين إىل موسى ،فإن موطن اخليال يعطي يف أعني الناظرين
حياة اجلمادات وحركتها ،وهي يف نفسها ليست بتلك احلياة اليت تدركها األبصار ،كحبال سحرة
موسى  وعصيهم ،خييل إىل موسى ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱠ الذي سحروا به أعني الناس وعلمهم مبا فعلوه،
سحَر له وجه إىل الظلمة ،وليس ظالمًا
سحَر ،وهو اختالط الضوء والظلمة ،فال َ
والسِحر مأخوذ من ال َ
خالصًا ،وله وجه إىل الضوء وليس ضوءًا خالصًا ،كذلك السِحر له وجه إىل احلق ،وهو ما ظهر إىل
بصر الناظر أنه حق ،وله وجه إىل الباطل ،ألنه ليس األمر يف نفسه على ما أدركه البصر ،فلهذا مسته
العرب سحرًا ،ومسي العامل به ساحرًا ال العامل به ﱡﱘ ﱙﱠ وليست بساعية يف نفس األمر ،أقاموا
ذلك يف حضرة اخليال املنفصل ،أمام اجلميع ،فرأوا العصي واحلبال يف صور احليات ،وكذلك أدركها
موسى خميلة ،وال يعرف أهنا خميلة ،بل ظن أهنا مثل عصاه يف احلكم ،فهي ساعية يف نظر موسى ونظر
احلاضرين ،إال السحرة فإهنم يروهنا حباالً ،والغريب لو ورد لرآها كما يراها السحرة ،فكان فعل
السحرة عن حكم أمساء كانت عندهم ،هلا يف عيون الناظرين خاصية النظر إىل ما يريد الساحر إظهاره،
فله بتلك األمساء قلب النظر ،ال قلب املنظور فيه ،وهذا خبالف عصا موسى  حني ألقاها عن األمر
اإلهلي ،فانقلب املنظور فيه فتبعه النظر ،فتلك حبال نشأت بني اخليال وبني أعني الناظرين أهنا تسعى،
وهي أجسام يف عينها ،ال حكم هلا يف السعي ،فظهرت يف عني موسى بصورة اجلسم الذي له سعي،
واألمر يف نفسه ليس كذلك ،وامتأل الوادي من حباهلم وعصيهم ،ورآها موسى فيما خيل له حيات
تسعى ،فلهذا خاف موسى  ﱡﭐﱛﱜﱝﱞﱟﱠ [طه ،]67 :مل يكن نسبة اخلوف إىل موسى
 يف هذا الوقت نسبة اخلوف األول ،فإن اخلوف األول ملا ألقى موسى عصاه فكانت حية تسعى،
خاف منها على نفسه على جمرى العادة ،فوىل مدبرًا ومل يعقب ،حىت أخربه اهلل تعاىل ،وكان خوفه
الثاين الذي ظهر منه للسحرة ،عندما ألقت السحرة احلبال والعصي ،فصارت حيات يف أبصار
احلاضرين ،كان هذا اخلوف اآلخر على احلاضرين من األمة ،لئال تظهر عليه السحرة باحلجة ،فيلتبس
األمر على الناس ،فال يفرقون بني اخليال واحلقيقة ،أو ما بني ما هو من عند اهلل وبني ما ليس من عند
اهلل ،فاختلف تعلق اخلوفني ،فإنه  على بينة من ربه ،قوي اجلأش مبا تقدم له يف اإللقاء األول
ﱡﭐﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ [طه ،]21 :أي ترجع عصًا كما كانت يف عينك ،فلما خاف
موسى  على األمة قال اهلل له :ﱡﭐﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ [طه ]68 :ملا ادعى فرعون الفوقية الالئقة
بالربوبية ،وهي الفوقية احلقيقية يف قوله :ﱡﭐﱢ ﱣ ﱤ ﱠ [النازعات ،]24 :كذبه اهلل تعاىل بقوله تعاىل
ملوسى  ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ وملا ظهر للسحرة خوف موسى مما رآه ،وما علموا متعلق هذا
اخلوف ،أي شيء هو؟ علموا أنه ليس عند موسى من علم السحر شيء ،فإن الساحر ال خياف مما
يفعله ،لعلمه أنه ال حقيقة له من خارج ،وأنه ليس كما يظهر ألعني الناظرين ،فأمر اهلل موسى أن يلقي
عصاه ،وأخرب أهنا تلقف ما صنعوا ،فقال تعاىل :ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸ ﱹ ﱠ[طه ،]69 :فلما ألقى موسى عصاه فكانت حية ،تلقفت تلك احلية مجيع ما كان يف الوادي
من احلبال والعصي ،أي تلقف صور احليات منها املتخيلة يف عيون احلاضرين ،فأبصرت السحرة والناس
حبال السحرة وعصيهم اليت ألقوها حباالً وعصيًا كما هي ،وأخذ اهلل بأبصارهم عن ذلك ،فهذا كان
تلقفها ،ال أهنا انعدمت احلبال والعصي ،إذ لو انعدمت لدخل عليهم التلبيس يف عصا موسى ،وكانت
الشبهة تدخل عليهم ،فإن اهلل يقول :ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮﱠ[طه ]69 :وما صنعوا احلبال وال العصي ،وإمنا
102

صنعوا يف أعني الناس صور احليات ،وهي اليت تلقفت عصا موسى ،وما قال تعاىل :تلقف حباهلم
وعصيهم ﱡﭐﱰﱱﱲﱳﱠ أي فعلوا ما يقارب احلق فإن الكيد من كاد ،وكاد من أفعال املقاربة ،أي
فعلوا ما يقارب احلق يف الصورة الظاهرة للبصر ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ[طه ،]69 :فكانت اآلية عند
السحرة خوف موسى ،وأخذ صور احليات من احلبال والعصي ،فكان ظهور حجته على حجتهم ،أن
بقيت حباهلم وعصيهم يف صور حبال وعصي ،فلما رأى الناس احلبال حباالً ،علموا أهنا مكيدة طبيعية،
يعضدها قوة كيدية روحانية ،وأما العامة فنسبوا ما جاء به موسى ،إىل أنه من قبيل ما جاءت به
السحرة ،إال أنه أقوى منهم وأعلم بالسحر ،بالتلقف الذي ظهر من حية عصا موسى ،فقالوا :هذا
سحر عظيم ،ومل تكن آية موسى عند السحرة ،إال خوفه وأخذ صور احليات من احلبال والعصي
خاصة ،فمثل هذا خارج عن قوة النفس ،فتخيل السحرة أن موسى خاف من احليات ،وكان موسى يف
نفس األمر غري خائف من احليات ،ملا تقدم له يف ذلك من اهلل يف الفعل األول ،حني قال له :ﱡﭐﲇﲈ
ﲉﱠ[طه ،]21 :فنهاه عن اخلوف منها ،وأعلمه أن ذلك آية له ،فكان خوفه الثاين على الناس ،لئال
يلتبس عليهم الدليل والشبهة ،والسحرة تظن أنه خاف من احليات ،فلبّس اهلل عليهم خوفه كما لبّسوا
على الناس ،ألن السحرة لو علمت أن خوف موسى من الغلبة باحلجة ،ملا سارعت إىل اإلميان ،مث إنه
كان حلية موسى التلقف ،ومل يكن حلياهتم تلقف وال أثر ،ألهنا حبال وعصي يف نفس األمر ،فلما
علمت السحرة قدر ما جاء به موسى من قوة احلجة ،وأنه خارج عما جاؤوا به ،وحتققت شفوف ما
جاء به على ما جاؤوا به ،ورأوا عصاه حية حقيقة ،علموا عند ذلك أنه أمر غيب من اهلل ،الذي
يدعوهم إىل اإلميان به ،وما عنده من علم السحر خرب ،ملا علمت من خوف موسى أنه لو كان ذلك
منه وكان ساحرًا ،ما خاف ،ألنه يعلم ما جيري ،فآية موسى عند السحرة خوفه ،وآيته عند الناس
تلقف عصاه ،وعلم السحرة أن أعظم اآليات يف هذا املوطن ،تلقف هذه الصور من أعني الناظرين،
وإبقاء صورة حية عصا موسى يف أعينهم ،واحلال عندهم واحدة ،فعلموا صدق موسى فيما يدعوهم
إليه ،وأن هذا الذي أتى به خارج عن الصور واحليل املعلومة عند السحرة ،فهو أمر إهلي ليس ملوسى
 فيه تعمل ،فصدقوا برسالته على بصرية ،وآمنت السحرة ﱡﭐﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ
[طه ،]70 :ملا علمت السحرة أن الذي جاء به موسى من عند اهلل ،آمنوا مبا جاء به موسى عن آخرهم،
وخروا سجدًا عند هذه اآلية ،قيل كانوا مثانني ألف ساحر ،آمنوا واختاروا عذاب فرعون على عذاب
اهلل ،وآثروا اآلخرة على الدنيا ،وعلموا من علمهم بذلك أن اهلل على كل شيء قدير ،وقالت السحرة
ﱡﭐﱿﲀﲁﲂﱠ[طه ،]70 :قالت ذلك لرفع اللبس من أذهان السامعني.
اخليال املتصل واخليال املنفصل:

نعلم من خالصة ما سبق ،أن اخليال املنفصل هو حضرة الربزخ اجلامعة الشاملة ،حضرة
التضاهي اخليايل ،وعامل احلقائق واالمتزاج ،فيها يتجلى احلق يف الصور ،أيًا كانت الصور ،وفيها تظهر
الروحانيات من املالئكة واجلان يف التشكل يف الصور ،مثل متثل جربيل ملرمي يف صورة البشر ،ومتثل
املالئكة إلبراهيم  يف صورة الضيوف ،وفيه تتنزل املعاين ،يف الصور والقوالب احلسية ،وفيه
يتروحن البشر يف الصور ،ويدخل فيما شاء من الصور ،كقضيب البان وغريه ،وكل ما يظهر يف حضرة
اخليال املنفصل فهو أجساد ال أجسام ،ال ميكن متييزها إال بقوة إهلية يعطيها احلق من شاء من عباده،
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وأما اخليال املتصل ،فهو القوة املتخيلة املخلوقة يف اإلنسان ،وهبا يدخل حضرة اخليال املنفصل يف اليقظة
واملنام.
ولذلك نقول :إن للخيال حالني ،حال اتصال ،وهذا احلال له بوجود اإلنسان وبعض احليوان،
وحال انفصال ،وهو ما يتعلق به اإلدراك الظاهر منحازًا يف نفس األمر ،كجربيل يف صورة دحية ومن
ظهر من عامل الستر من اجلنة من َملَك وغريه ،والفرقان بني اخليال املتصل واخليال املنفصل ،أن املتصل
املتخيلِ (اسم فاعل) ،واملنفصل حضرة ذاتية قابلة دائما للمعاين واألرواح ،فتجسدها
يذهب بذهاب ِّ
خباصيتها ال يكون غري ذلك ،ومن هذا اخليال املنفصل يكون اخليال املتصل ،واخليال املتصل على
نوعني :منه ما يوجد عن ختيل ،ومنه ما ال يوجد عن ختيل ،كالنائم ما هو عن ختيل ما يراه من الصور
يف نومه ،والذي يوجد عن ختيل ما ميسكه اإلنسان يف نفسه ،من مثل ما أحس به ،أو ما صورته القوة
املصورة ،إنشاءً لصورة مل يدركها احلس من حيث جمموعها ،لكن آحاد اجملموع البد أن يكون
حمسوسًا ،فقد يندرج املتخيَّل (اسم مفعول) الذي هو صورة ا َمللَك يف صورة البشر ،وهو من اخليال
املنفصل يف اخليال املتصل ،فريفعه يف اخليال املتصل ،وهو حال بينهما صورة حسية ،لوالها ما رفع مثاهلا
اخليال املتصل ،وأنت قد عاينت يف حسك وعلى ما تعطيه نشأتك يف نفسك ،املعاين والروحانيني
يتخيلون ويتمثلون يف األجساد احملسوسة يف نظرك ،حبيث إذا وقع أثر يف ذلك املتصور ،تأثر املعىن
املتصور فيه يف نفسه ،وال شك أنك أحق حبضرة اخليال من املعاين ومن الروحانيني ،فإن فيك القوة
املتخيلة ،وهي من بعض قواك اليت أوجدك احلق عليها ،فأنت أحق مبلكها والتصرف فيها من املعىن ،إذ
املعىن ال يتصف بأن له قوة خيال ،وال الروحانيون من املأل األعلى بأن هلم يف نشأهتم قوة خيال ،ومع
هذا فلهم التميز يف هذه احلضرة اخليالية بالتمثل والتخيل ،فأنت أوىل بالتخيل والتمثل منهم ،حيث فيك
هذه احلضرة حقيقة ،فالعامة ال تعرفها وال تدخلها إال إذا نامت ،ورجعت القوى احلساسة إليها،
واخلواص يرون ذلك يف اليقظة لقوة التحقق هبا ،فتصور اإلنسان يف عامل الغيب يف حضرة اخليال أقرب
وأوىل ،وال سيما وهو يف نشأته له يف عامل الغيب دخول ،بروحه الذي هو باطنه ،وله يف عامل الشهادة
دخول ،جبسمه الذي هو ظاهره ،والروحاين ليس كذلك ،وليس له دخول يف عامل الشهادة إال بالتمثل
يف عامل اخليال ،فيشهده احلس يف اخليال صورة ممثلة نومًا ويقظة ،فإنْ َّمتيزَ اإلنسان يف عامل الغيب فله
ذلك ،فإنه يتميز فيه حقيقة ال خياالً ،من حيث روحه الذي ال يدركه احلس ،وهو من عامل الغيب،
وإن أراد أن يتروحن جبسمه ويظهر به يف عامل الغيب ،وجد املساعد وهو روحه املرتبط بتدبريه ،فهو
أقرب إىل التمثل يف حضرة الغيب من الروحاين املتمثل يف صورة عامل الشهادة ،وهذا مقام يكتسب
وينال ففي قوة اإلنسان ما ليس يف قوة عامل الغيب ،فإن يف قوة اإلنسان من حيث روحه ،التمثل يف غري
صورته يف عامل الشهادة ،فيظهر اإلنسان يف أي صورة شاء من صور بين آدم أمثاله ،ويف صور
احليوانات والنبات والشجر واحلجر ،فإن هذه النشأة اإلنسانية تعطي القبول ألي صورة كانت ،فإذا
علم اإلنسان أنه على أصل وحقيقة تقبل الصور ،فيتعمل يف حتصيل أمر يتوصل به إىل معرفة األمر ،فإذا
فُتِحَ له فيه ،ظهر يف عامل الشهادة يف أي صورة من صور عامل الشهادة شاء ،وظهر يف عامل الغيب
وامللكوت يف أي صورة من صوره شاء ،غري أن الفرق بيننا وبني عامل الغيب ،أن اإلنسان إذا تروحن
وظهر للروحانيني يف عامل الغيب ،يعرفون أنه جسم تروحن ،والناس يف عامل الشهادة إذا أبصروا روحًا
جتسد ،ال يعلمون أنه روح جتسد ابتداءً حىت يعرفوا بذلك ،كما قال  حني دخل عليه الروح
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األمني ،يف صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ،قال الراوي :ال يعرفه منا أحد ،حىت
جلس إىل رسول اهلل  ،aفأسند ركبتيه إىل ركبتيه ،ووضع كفيه على فخذيه ،وذكر حديث سؤاله
إياه عن اإلسالم واإلميان واإلحسان ،والساعة وما هلا من الشروط ،فلما فرغ من سؤاله قام ينصرف،
فلما غاب قال النيب  aألصحابه :أتدرون من الرجل؟ ويف رواية :ردوا عليّ الرجل ،فالتمس فلم
جيدوه ،فقال  :aهذا جربيل جاء ليعلم الناس دينهم.
غري أن بعض الناس يعرفون الروحاين إذا جتسد من خارج من غريه من الناس ،أو من جنس تلك
الصورة اليت يظهر فيها ،وما كل أحد يعرف ذلك ،ويفرقون أيضًا بني الصور الروحانية واملعنوية
املتجسدة ،وبني الصور املمثلة من داخل ،بعالمات يعرفوهنا ،فيعرفون الروح إذا جتسد من خارج أو من
داخل ،من الصورة اجلسمية احلقيقية ،والعامة ال تعرف ذلك ،واملالئكة كلهم يعرفون اإلنسان إذا
تروحن وظهر فيهم بصورة أحدهم ،أو بصورة غريبة مل يروا مثلها ،فيزيدون على عامل البشر هبذا،
وينقصهم أن يظهروا يف عاملهم على صور بعضهم كما نظهر يف عاملنا ،إذا كان لنا هذا املقام يف صورة
جنسنا ،وقد روينا أن جربيل ظهر يف صورة احلس رجالً معروفًا ،كظهوره يف صورة دحية ،ويف وقت
رجالً غري معروف ،ومل يبلغنا أنه ظهر يف عامل الغيب يف املالئكة يف صورة غريه من املالئكة ،فجربيل ال
يظهر يف املالئكة ويف عامل الغيب يف صورة ميكائيل أو إسرافيل ،وقد رأينا من له قوة التمثل من البشر،
يظهر يف البشر يف صورة بشر آخر غري صورته ،فيظهر زيد يف صورة عمرو ،وليس للمَلَك ذلك يف
عامل الغيب ،وكما ظهر جربيل يف صورة البشر ،يظهر اإلنسان يف عامل الغيب عند املالئكة يف صورة
ملك من املالئكة ،أي صورة ملك شاء.
أثر احلب يف اخليال:
متتتتتت تتتتتت فتتتتتت تتتتتت ف أ تتتتتت فتتتتتت ضتتتتتترف
المستتتتتتت متتتتتتت ري تتتتتتت ال تتتتتتت متتتتتتت أ تتتتتتترف
فتتتتتتتت ختتتتتتتت ف فيتتتتتتتت ل الق تتتتتتتتل متتتتتتتت خمتتتتتتتترف
متتتتتتت تتتتتتت تتتتتتت ل م م تتتتتتت ف تتتتتتت متتتتتتت أ تتتتتتترف
تتتتتتتتتتتتتتتترف
إ خي تتتتتتتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت تتتتتتتتتت رف
متتتتتتتتتت تتتتتتتتتت االتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتت
تتتتتتتت تتتتتتتت اف إ ا متتتتتتتت غتتتتتتتت ل فتتتتتتتت ستتتتتتتتمرف

رفتتتتتتتتت
خزتتتتتتتتت ميتتتتتتتتت ال تتتتتتتتت
أ تتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتتم متتتتتتتتتت تتتتتتتتتت رف ف لق تتتتتتتتتتل م لتتتتتتتتتت
إ ا أ ي تتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتر ال يتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتت أراف ستتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت
لمتتتتتتتتتتتتتت
فمتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتيح تتتتتتتتتت فتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتتتتي ال تتتتتتتتتتتتتت أ م تتتتتتتتتتتتتت
ف لخيتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت
إ ا متتتتتتتتتتتت

سبحان واضع احلكم وناصب اآليات ،ومظهر مجال الدالالت ،ومن أمجلها عينًا ،وأكملها
كونًا ،عامل اخليال ،وبه ضرب اهلل األمثال ،أال ترى الرؤيا وبعينها يدرك اخليال ،يرى ما يكون قبل
كونه وما كان ،وما هو الوقت عليه ،وأي حضرة جتد فيها هذه اجلمعية إال حضرة اخليال ،وكل من
تعشق بأمر ما ،فما تعشق به إال بعد أن حصله يف خياله ،وجعل له يف ومهه مثاالً ،وطبق حمبوبه على
مثاله ،ولو مل يكن األمر كذلك ،لكان إذا فارقه من تعلق بصره به أو مسعه أو شيء من حواسه ،فارق
التعلق به ،وحنن ال جند األمر كذلك ،فدل على أن احملبوب عند احملب ،على مثال صوّره وأنشأه يف
خياله ،فلزم مشاهدته ،فتضاعف وجده وتزايد حبه ،وصار ذلك املثال الذي صوره ،حيرض مصوره
على طلب من صوّره على صورته ،فإن ذلك األصل هو روح هذا اخليال ،وبه بقاؤه ،وهو الذي
حيفظه ،وما اشتد حب احملب إال يف صنعته وفعله ،فإن الصورة اليت تعشق هبا يف خياله هي من صنعته.
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ومن أحوال احملبني ،طائفة نظرت إىل املثال الذي يف خياهلا ،من املوجود الذي يظهر حمبوبه فيه،
ويعاين وجود حمبوبه ،وهو االتصال به يف خياله ،فيشاهده متصالً به اتصال لطف ،ألطف منه يف عينه
يف الوجود اخلارج ،وهو الذي اشتغل به قيس اجملنون عن ليلى ،حني جاءته من خارج ،فقال هلا (إليك
عين) لئال حتجبه كثافة احملسوس منها ،عن لطف هذه املشاهدة اخليالية ،فإهنا يف خياله ألطف منها يف
عينها وأمجل ،وهذا ألطف احملبة ،وصاحب هذا النعت ال يزال مَنعّمًا ال يشكو الفراق ،ولنا يف هذا
النعت اليد الطوىل بني احملبني ،فإن مثل هذا يف احملبني عزيز الوجود ،لغلبة الكثافة عليهم ،وسبب ذلك
عندنا ،أنه من استفرغ يف حب املعاين اجملردة عن املواد ،فغايته إذا كثفها أن ينزهلا إىل اخليال ،وال ينزل
هبا أكثر ،فمن كان أكثف حاله اخليال ،فما ظنك بلطافته يف املعاين؟! وهذا الذي حاله هذا ،هو الذي
ميكن أن حيب اهلل ،فإن غايته يف حبه إذا مل جيرده عن التشبيه ،أن ينزله إىل اخليال ،وهو قوله :
«اعبد اهلل كأنك تراه» فإذا أحببنا وحنن هبذه الصفة موجودا ،حنب ظهور حمبوبنا فيه من احملسوسات
عامل الكثائف ،نلطفه بأن نرفعه إىل اخليال ،لنكسوه حسنًا فوق حسنه ،وجنعله يف حضرة ال ميكنه اهلجر
معها وال االنتقال عنها ،فال يزال يف اتصال دائم ،ولنا يف ذلك:
ال تتتتتتتتتتتتتت ا غ تتتتتتتتتتتتتترال
غيتتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتت خيتتتتتتتتتتت ل ف تتتتتتتتتتت أ فتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتترال
ف متتتتتتتتتتت ا أ تتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتت مر متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت اف
متتتتتتتتتتتت لم تتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف
تتتتتتتتتتتتتتتت
ف ي تتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتت

وعالمة احلب اإلهلي حب مجيع الكائنات يف كل حضرة ،معنوية أو حسية أو خيالية أو متخيلة،
ولكل حضرة عني من امسه النور ،فإذا نزل العبد إىل عامل خياله ،وقد عرف األمور على ما هي عليه
مشاهدة ،وقد كان قبل ذلك عرفها علمًا وإميانًا ،رأى احلق يف حضرة اخليال صورة حسية فلم ينكره،
وأنكره العابر واألجانب ،وقد بلغ يب قوة اخليال ،أن كان حيب جيسد يل حمبويب من خارج لعيين ،كما
كان يتجسد جربيل لرسول اهلل  ،aفال أقدر أنظر إليه ،وخياطبين وأصغي إليه وأفهم عنه ،ولقد
تركين أيامًا ال أسيغ طعامًا ،كلما قدمت يل املائدة يقف على حرفها وينظر إيل ويقول يل بلسان أمسعه
بأذين :تأكل وأنت تشاهدين؟! فأمتنع عن الطعام ،وال أجد جوعًا ،وأمتلئ ،حىت مسنت وعبلت من
نظري إليه ،فقام يل مقام الغذاء ،وكان أصحايب وأهل بييت يتعجبون من مسين مع عدم الغذاء ،ألين
كنت أبقى األيام الكثرية ال أذوق ذواقا ،وال أجد جوعًا وال عطشًا ،لكنه كان ال يربح نصب عيين،
يف قيامي وقعودي وحركيت وسكوين.
واعلم أن احلواس كلها ومجيع القوى ،ال تدرك شيئًا حسًا وخياالً إال باهلل تعاىل ،والكل حبمد
اهلل خيال يف نفس األمر ،ألنه ال ثبات هلا دائمًا على حالة واحدة «والناس نيام» وكل ما يراه النائم قد
عرف ما يرى ،ويف أي حضرة يرى «فإذا ماتوا انتبهوا» من هذا النوم ،فما برحوا نائمني ،فما برحوا
يف أنفسهم يف هذا التنوع ،وما برح ما يدركونه يف أعينهم يف التنوع ،فلم يزل األمر كذلك ،وال يزال
األمر يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة هكذا ،فاخليال عني الكمال ،لواله ما فضل اإلنسان على سائر
األحوال ،به جال وصال ،وافتخر وطال ،وبه قال ما قال ،فله الشتات ،واجلمع بني أضداد الصفات،
حكم على احملال والواجب ،مبا شاءه من املذاهب ،خيرق فيهما العادة ،ويلحقهما بعامل الشهادة،
فيجسدمها يف عني الناظر ،ويلحق األول يف احلكم باآلخر ،ال يثبت على حال ،وله الثبوت على تقلب
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األحوال ،فله من آي القرآن ما جاء يف سورة الرمحن ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ[الرمحن ،]29 :فمن ذلك سر
تعشق القوم بالنوم.
النوم

اعلم أيدك اهلل أن لإلنسان حالتني :حالة تسمى النوم وحالة تسمى اليقظة ،ويف كلتا احلالتني قد
جعل اهلل له إدراكًا يدرك به األشياء ،تسمى تلك اإلدراكات يف اليقظة حسًا ،وتسمى يف النوم حسًا
مشتركًا ،فكل شيء تبصره يف اليقظة يسمى رؤية ،وكل ما تبصره يف النوم يسمى رؤيا مقصورًا ،وقد
يتقوى األمر على بعض الناس ،فيدركون يف اليقظة ما كانوا يدركونه يف النوم ،وذلك نادر ،وهو ألهل
هذا الطريق من نيب وويل.
غيتتتتتتتتتتتتر الم تتتتتتتتتتتت فم تتتتتتتتتتتتر فيتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتر
تتتتتت ال تتتتتت ي متتتتتت م تتتتتت متتتتتت زتتتتتت ر
تتتتتتتت لتتتتتتتت زتتتتتتتت ر متتتتتتتت ضتتتتتتتتر الستتتتتتتت ر
ف تتتتتت الم تتتتتتي متتتتتت فتتتتتت ال يتتتتتتل متتتتتت زتتتتتت ر

تتتتتتتتتتتت م أمتتتتتتتتتتتتر لتتتتتتتتتتتتي ي م تتتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتت
إ الخيتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتي يتتتتتتتتتت ر فتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتر الم تتتتتتتتتت
لستتتتتتتتتتتي ضتتتتتتتتتتتر
لزتتتتتتتتتتت
ختتتتتتتتتتت

فالنوم حالة تنقل العبد من مشاهدة عامل احلس إىل الربزخ ،فإذا نام اإلنسان نظر البصر بالوجه
الذي له إىل عامل اخليال ،وهو أكمل العامل فال أكمل منه ،هو أصل مصدر العامل ،له الوجود احلقيقي
والتحكم يف األمور كلها ،جيسد املعاين ،ويرد ما ليس قائمًا بنفسه قائمًا بنفسه ،وما ال صورة له جيعل
له صورة ،ويرد ا ُملحَال ممكنًا ،ويتصرف يف األمور كيف يشاء ،فاخليال له قدرة على احملال ،واخليال
خلق من خلق اهلل ،وال تشك فيما تراه من املعاين اليت جسدها لك ،وأراك إياها أشخاصًا قائمة،
فكذلك يأيت اهلل بأعمال بين آدم – مع كوهنا أعراضًا – صورًا قائمة توضع يف املوازين إلقامة القسط،
ويؤتى باملوت – مع كونه نسبة فوق ال َعرَض يف البعد عن التجسيد – يف صورة كبش أملح ،يقال نام
فالن فرأى كذا ،أي مقلوبه من مان [مقلوب نام] ،أي كذب يف عرف العادة ،فإن العلم ما هو لنب –
والقرآن ما هو عسل ،ولكن هكذا تراه ،فإذا كَم ْلتَ رأيته علمًا يف حضرة املعاين ،يف حال رؤيتك إياه
لبنًا يف حضرة الربزخ ،وهو هو ال غريه ،وما جعل اهلل النوم يف العامل احليواين ،إال ملشاهدة حضرة
اخليال يف العموم ،فيعلم أن ثَمّ عاملًا آخر يشبه العامل احلسي ،ونبه بسرعة استحالة تلك الصور اخليالية
للنائمني من العقالء ،على أن يف العامل احلسي والكون الثابت استحاالت مع األنفاس ،لكن ال تدركها
األبصار وال احلواس ،إال يف الكالم خاصة ويف احلركات ،وما عدا هذين الصنفني ،فال تدرك صورة
االستحاالت والتغريات فيها إال بالبصرية ،وهو الكشف ،أو بالفكر الصحيح يف بعض هذه الصور ال يف
كلها ،فإن الفكر يقصر عن ذلك.
والنوم هو الغيبة عن احملسوسات الظاهرة املوجبة للراحة ،ألجل التعب الذي كانت عليه هذه
النشأة يف حال اليقظة .من احلركة ،وإن كان يف هواها ،قال تعاىل :ﱡﭐﱟ ﱠ ﱡ ﱠ ﭐ[النبأ]9 :
يقول :وجعلنا النوم لكم راحة تستريح به النفوس ،وهو على قسمني ،قسم انتقال وفيه بعض الراحة،
أو نيل غرض أو زيادة تعب ،والقسم اآلخر قسم راحة خاصة ،وهو النوم اخلالص الصحيح الذي ذكر
اهلل أنه جعله راحة ،ملا تعبت فيه هذه اآلالت واجلوارح واألعضاء البدنية يف حال اليقظة ،وجعل زمانه
الليل وإن وقع بالنهار ،كما جعل النهار للمعاش وإن وقع بالليل ،ولكن احلكم للغالب ،فأما قسم
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االنتقال فهو النوم الذي يكون معه الرؤيا ،فتنتقل هذه اآلالت من ظاهر احلس إىل باطنه ،لريى ما تقرر
يف خزانة اخليال ،الذي رفعت إليه احلواس ما أخذته من احملسوسات ،وما صورته القوة املصورة ،اليت
هي من بعض خدم هذه اخلزانة ،لترى هذه النفس الناطقة – اليت َمّلكَها اهلل هذه املدينة اإلنسانية – ما
استقر يف خزانتها ،كما جرت العادة يف امللوك إذا دخلوا خزائنهم ،يف أوقات خلواهتم ليطلعوا على ما
فيها ،وعلى قدر ما كمل هلذه النشأة ،من اآلالت اليت هي اجلوارح ،واخلدام الذين هم القوى احلسية،
يكون االختزان ،فثَمّ خزانة كاملة لكمال احلياة ،وثَمّ خزانة ناقصة ،كاألكمه فإنه ال ينتقل إىل خزانة
خياله صور األلوان ،واخلِرس ال ينتقل إىل خزانة خياله صور األصوات وال احلروف اللفظية ،هذا كله
إذا عدمها يف أصل نشأته ،وأما إذا طرأت عليه هذه اآلفات فال ،فإنه إذا انتقل بالنوم إىل باطن النشأة
ودخل اخلزانة ،وجد صور األلوان اليت اختزهنا فيها قبل طرق اآلفة ،وكذلك كل ما أعطته قوة من
قوى احلس الذين هم جباة هذه اململكة ،وهلل جتلٍ يف هذه اخلزانة يف صور طبيعية بصفات طبيعية ،مثل
قوله « :aرأيت ريب يف صورة شاب» ،وهو ما يراه النائم يف نومه من املعاين يف صور احملسوسات،
ألن اخليال هذه حقيقته ،أن جيسد ما ليس من شأنه أن يكون جسدًا ،وذلك ألن حضرته تعطي ذلك،
وما ثَمّ يف طبقات العامل من يعطي األمر على ما هو عليه سوى هذه احلضرة اخليالية ،فإهنا جتمع بني
النقيضني ،وفيها تظهر احلقائق على ما هي عليه ،ألن احلق يف األمور أن تقول يف كل أمر تراه أو
تدركه – بأي قوة كان اإلدراك – إن ذلك الذي أدركته هو ال هو ،كما قال :ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﭐﱠﭐ
[األنفال ]17 :فال تشك يف حال الرؤيا يف الصورة اليت تراها ،أهنا عني ما قيل لك إنه هو ،وما تشك يف
التعبري إذا استيقظت ،أنه ليس هو ،وال تشك يف النظر الصحيح أن األمر هو ال هو ،فاحلق الظاهر
بالصورة هو ال هو ،فهو احملدود الذي ال يحَدّ ،واملرئي الذي ال يرَى ،وما ظهر هذا األمر إال يف هذه
احلضرة اخليالية يف حال النوم ،أو الغيبوبة عن ظاهر احملسوسات ،بأي نوع كان ،وهو يف النوم أمت
وجودًا وأعمه ،ألنه للعارفني والعامة ،وحال الغيبة والفناء واحملو وشبه ذلك ما عدا النوم ،ال يكون
للعامة يف اإلهليات ،فما أوجد اهلل شيئًا من الكون على صورة األمر على ما هو عليه يف نفسه ،إال هذه
احلضرة اخليالية ،فلها احلكم العام يف الطرفني ،كما للممكن قبول النقيضني ،فيكون له ذلك ذوقًا،
فأوجد اهلل هذه احلضرة اخليالية ليظهر فيها األمر – الذي هو األصل – على ما هو عليه ،وجعل تعاىل
هذه احلضرة كاجلسر بني الشطني ،للعبور عليه من هذا الشط إىل هذا الشط ،فجعل النوم معربًا ،وجعل
املشي عليه عبورًا ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ[يوسف ،]43 :وجعل إدراك ذلك يف حالة
تسمى راحة وهي النوم ،وإمنا مسينا هذه احلالة من النوم بانتقال ،ألن املعاين تنتقل من جتريدها عن املواد
إىل لباس املواد ،كظهور احلق يف صور األجسام ،والعلم يف صورة اللنب وما أشبه ذلك ،واالنتقال
الثاين ،انتقال احلواس من الظاهر احملسوس إىل هذه احلضرة بالظاهر احملسوس ،ولكن ما له يف هذه
احلضرة ثبوته الذي له يف حضرة اليقظة ،فإنه سريع التبدل يف هذه احلضرة ،وهلذا تعرب الرؤيا وال يعرب ما
أدركه احلس ،وأما القسم اآلخر من التقسيم ،فهو قسم الراحة وهو النوم ،الذي ال يرى فيه رؤيا ،فهو
جملرد الراحة البدنية ال غري.
قال « :aالناس نيام» ،فما أعجب األخبار النبوية ،لقد أبانت عن احلقائق على ما هي عليه،
وعظمت ما استهونه العقل القاصر ،فإنه ما صدر إال من عظيم ،وهو احلق ،فإذا ارتقى اإلنسان يف درج
املعرفة ،علم أنه نائم يف حال اليقظة املعهودة ،وأن األمر الذي هو فيه رؤيا إميانًا وكشفًا ،وهلذا ذكر اهلل
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أمورًا واقعة يف ظاهر احلس وقال :ﱡﭐﲰﱠ ﭐ[احلشر ،]2 :وقال:
 ،]13أي جوزوا واعربوا مما ظهر لكم من ذلك ،إىل علم ما بطن به وما جاء له ،لذلك قال :a
«الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» ،ولكن ال يشعرون ،وهلذا قلنا :إميانًا ،فالوجود كله نوم ويقظته نوم.
ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ

[آل عمران:

الدخول إىل عامل اخليال احلقيقي
الرياضة واجملاهدة:

الرياضة ومنها رضت الدابة ،هو اإلذالل ،وال يوصف به إال اجلموح ،واجلموح نزاع ،وإمنا
يراض املهر الصغري جلموحه وجهله مبا خِلقَ له ،فإنه خِلقَ للتسخري والركوب واحلمل عليه ،واملهر يأىب
ذلك ،فإنه ما يعلمه ،فرياض حىت ينقاد يف أعنة احلكم اإلهلي ،وكذلك رياضة النفوس ،لوال ما فيها من
اجلموح ،ما راضها صاحبها ،فإن النفوس اإلنسانية ملا خلقها اهلل على الصورة اإلهلية ،مشخت على مجيع
العامل ممن ليست له هذه احلقيقة ،واحنجبت عن احلقائق اإلهلية ،اليت تستند إليها حقائق العامل حقيقة
حقيقة ،فاكتسبت الرياضة ألجل هذا الشموخ ،فذلت حتت سلطانه ،وحمِدَت على ذلك ،والرياضة
تذليل الصعب من األمور ،فمن ذلل صعبًا فقد راضه ،وأزال عن النفس مجوحها ،فإهنا حتب الرياسة
والتقدم على أشكاهلا ،والرياضة متنع النفس من هذا اخلاطر وسلطانه ،وال ترى هلا شفوفا على غريها،
الشتراكها معهم يف العبودية ،وإحاطة القبضة بالكل ،فبماذا ترأس؟! فتمتثل أمر اهلل من حيث إهنا
خماطبة من عند اهلل بذلك ،وتود أن يكون كل خماطب من العبيد مسارعًا إىل امتثال أمر سيده ،إيثارًا
جلنابه ،ما خيطر هلا يف املسارعة أن تسبق غريها من النفوس ،فيكون هلا بذلك مزية على غريها ،ال
يقتضي مقام الرياضة ذلك ،فإن الرياضة خروج عن األغراض النفسية مطلقًا من غري تقييد.
واجملاهدة محل النفس على املشاق البدنية ،املؤثرة يف املزاج وَهنًا وضعفًا ،كما أن الرياضة هتذيب
األخالق النفسية ،حبملها على احتمال األذى يف ال ِعرْض ،واخلارج عن بدنه مما ال حركة فيه بدنية،
فبالرياضة هتذبت أخالق اإلنسان وسهل انقياده ،وباجملاهدة َقلّ فضوله ،ويعطي حكم ذوق العقل
الرياضات النفسية وهتذيب األخالق ،فتتضمن الرياضة اجملاهدات البدنية ،وال تتضمن اجملاهدة
الرياضات ،والرياضات أمت يف احلكم ،فإن النيب  aبعث ليتمم مكارم األخالق ،فمن جِبلَ عليها فهو
منور الذات مقدس ،ومن مل جيبل عليها ،فإن الرياضة تلحقه هبا وحتكم عليه.

مت كتاب اخليال
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كتاب اجلالل واجلمال
ﱁﱂﱃﱄ
به احلول والقوة
احلمد هلل العظيم جالله لظهور مجاله ،القريب يف دنوه ،الرقيب يف مسوه ،ذي العزة والسناء
والعظمة والكربياء الذي جلت ذاته أن تشبه الذوات وتعالت عن احلركات والسكنات وااللتفات وعن
درك اإلشارات والعبارات كما جلت عن التكييف واحلدود وعن النزول باحلركة والصعود وعن
االستواء املماس للمستوى عليه والقعود وعن اهلرولة لطلب املقصود وعن التبشبش املعهود للقاء املفقود
إذا صح منه املقصود كما جلت أن تفصل أو جتمل أو يقوم هبا ملل أو تتغري باختالف امللل أو تلتذ أو
تتأمل بالعمل أو توصف بغري األزل كما جلت عن التحيز واالنقسام أو جيوز عليها ما تتصف به
األجسام أو حتيط بكنه حقيقتها األفهام أو تكون كما تكيفها األوهام أو تدرك على ما هي عليه من
اليقظة أو املنام أو تتقيد باألماكن واأليام أو يكون استمرار وجودها مبرور الشهور عليها واألعوام أو
يكون هلا الفوق أو التحت أو اليمني أو الشمال أو اخللف أو األمام أو تضبط جالهلا النهى أو األحالم
كما جلت أن تدركها العقول بأفكارها أو أرباب املكاشفات بأذكارها أو حقائق العارفني بأسرارها
والوجوه بأبصارها على ما يعطيه جالل مقدارها ألهنا جلت عن القصر خلف حجبها وأستارها ،فهي
ال تدرك يف غري أنوارها كما جلت أن تكون على صورة اإلنسان أو تفقد من وجود األعيان أو يرجع
إليها حالة مل يكن عليها من خلقها األكوان أو تكون يف تقييد ظرفيّة السّوداء اخلرساء وإن ثبت هلا هبا
اإلميان أو تتحيز بكوهنا جتلّ يف العيان أو ينطلق عليها املاضي أو املستقبل أو اآلن كما جلت أن تقوم هبا
احلواس أو يقوم هبا الشك وااللتباس أو تدرك باملثال أو القياس أو تتنوع كاألجناس أو يوجد للعامل طلبا
لإليناس أو يكون ثالث ثالثة للجالس كما جلت عن الصاحبة والولد أو يكون هلا كفؤا أحدا ،ويسبق
وجودها عدم أو توصف جبارحة اليد والذراع والقدم أو يكون معها غريها يف القدم جلت عن
الضحك والفرح املعهودين بتوبة العباد وعن الغضب والتعجب املعتاد وعن التحول يف الصور كما
يكون يف البشر فسبحانه من عزيز يف كربيائه وعظيم يف هبائه ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱠﭐ[الشورى:
.]11
أما بعد فإن اجلالل واجلمال مما اعتىن هبما احملققون العاملون باهلل من أهل التصوف وكل واحد
منهما نطق فيهما مبا يرجع إىل حاله وإن أكثرهم جعلوا األنس باجلمال مربوطا واهليبة باحلالل مربوطة
وليس األمر كما قالوه وهو أيضا كما قالوه بوجه ما وذلك أن اجلالل واجلمال وصفان هلل تعاىل واهليبة
واألنس وصفان لإلنسان فإذا شاهدت حقائق العارفني اجلالل هابت وانقبضت وإذا شاهدت اجلمال
أنست وانبسطت فجعلوا اجلالل للقهر واجلمال للرمحة وحكموا يف ذلك مبا وجدوه يف أنفسهم ،وأريد
إن شاء اهلل أن أُبني عن هاتني احلقيقتني على قدر ما يساعدين اهلل به يف العبارة.
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فأقول أوال إن اجلالل هلل معىن يرجع إليه منه وهو منعنا من املعرفة به تعاىل ،واجلمال معىن يرجع
منه إلينا وهو الذي أعطانا هذه املعرفة اليت عندنا به والتنزالت واملشاهدات واألحوال وله فينا أمران
اهليبة واألنس وذلك ألن هلذا اجلمال علوا ودنوا ،فالعلو نسميه جالل اجلمال وفيه يتكلم العارفون وهو
الذي يتجلى هلم ويتخيلون أهنم يتكلمون يف اجلالل األول الذي ذكرناه وهذا جالل اجلمال قد اقترن
معه منا األنس واجلمال الذي هو الدنو قد اقترنت معه منا اهليبة فإذا جتلى لنا جالل اجلمال آنسنا ولوال
ذلك هللكنا فإن اجلالل واهليبة ال يبقى لسلطاهنما شيء فيقابل ذلك اجلالل منه باألنس منا لنكون يف
املشاهدة على االعتدال حىت نعقل ما نرى وال نذهل ،وإذا جتلى لنا اجلمال هنا فإن اجلمال مباسطة
احلق لنا ،واجلالل عزته عنا فنقابل بسطه معنا يف مجاله باهليبة فإن البسط مع البسط يؤدي إىل سوء
األدب ،وسوء األدب يف احلضرة سبب الطرد والبعد ،وهلذا قال من احملققني ممن عرف هذا املعىن اقعد
على هذا البساط وإياك واالنبساط فإن جالله يف أنفسنا مينعنا يف احلضرة من سوء األدب كما أن هيبتنا
يف مجاله وبسطه معنا مينعنا من سوء األدب ،فكشف أصحابنا صحيحٌ وحكمهم بأن اجلالل يقبضهم
وإن اجلمال يبسطهم غلطٌ وإذا كان الكشف صحيحا فال نبايل فهذا هو اجلالل كما تعطيه احلقائق.
واعلم أن القرآن حيوي على جالل اجلمال وعلى اجلمال ،فأما اجلالل املطلق فليس ملخلوق يف
معرفته مدخلٌ وال شهودٌ ،انفرد احلق به وهو احلضرة اليت يرمي فيها احلق سبحانه نفسه مبا هو عليه فلو
كان لنا فيه مدخلٌ ألحطنا علما باهلل ومبا عنده وهذا حمال.
واعلم يا أخي أن اهلل تعاىل ملا كانت له احلقيقتان ووصف نفسه باليدين وعرفنا بالقبضتني خرج
على هذا احلد الوجود فما يف الوجود شيء إال وفيه ما يقابله ،وغرضنا من هذه املقابلة ما يرجع إىل
اجلالل واجلمال خاصة وأعين باجلالل جالل اجلمال كما ذكرنا فليس يف احلديث املأثور عن املخربين
عن اهلل تعاىل شيء يدل على اجلالل إال وفيه ما يقابله من اجلمال وكذلك يف الكتب املنزلة ويف كل
شيء كما أنه ما من آية يف القرآن تتضمن رمحة إال وهلا أخت تقابلها تتضمن نقمة كقوله تعاىل :ﱡﭐﱞ
ﱟ ﱠ ﱡﱠ يقابله ﱡﭐﱢ ﱣﱠ ﭐ[غافر ،]3 :وقوله :ﱡﭐﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ[احلجر،]49 :
يقابله ﱡﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﱠ[احلجر ،]50 :وقوله :ﱡﭐﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱠﭐ
[الواقعة ،]28-27 :اآليات يقابلها ﱡﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯﱠ [الواقعة،]42-41 :
اآليات وقوله :ﱡﱉ ﱊﱋﱠ [القيامة ،]22 :يقابلها ﱡﭐﱑﱒﱓﱠﭐ[القيامة ،]24 :وقوله :ﱡﭐﲦﲧ
ﲨﱠ يقابله ﱡﭐﲩ ﲪﱠ[آل عمران ،]106 :وقوله :ﱡﭐﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱠ
[الغاشية ،]4-2 :اآليات يقابله ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ [الغاشية ،]9-8 :وقوله :ﱡﭐﳜ ﳝ
ﳞ ﳟﳠﳡ ﳢﱠ[عبس ،]39-38 :يقابله ﱡﭐ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦﳧﱁ ﱂﱃﱠ[عبس-40 :
 ،]41وإذا تتبعت القرآن وجدته كله يف هذا النوع على هذا احلد وهذا كله من أجل الرّقيبتني اإلهلية يف
قوله :ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ[اإلسراء ،]20 :وقوله :ﱡﱧ ﱨ ﱩﱠ[الشمس ،]8 :وقوله يف
املعطى املصدق ﱡﲪ ﲫﱠ ﭐ[الليل ،]7 :ويقابله يف البخيل املكذب قوله :ﱡﭐﱁ ﱂﱠ[الليل:
 ،]10فاعلم ،وهكذا أيضا آيات اجلالل واجلمال يف كتاب اهلل ،وأنا أحب أن أذكر من آياهتما قليالً
وأتكلم عليها من طريق اإلشارات مبا تدركه األفهام املتفرغة لطلب هذه املعاين املقدسة عن الكدورات
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البشرية والشهوات احليوانية واهلل يؤيد بالعصمة واإلصابة يف القول والعمل آمني بعزته وأجعلها إشارات
بدال من قولنا فصل أو بابٌ .وأبتدي بآية اجلالل مث أردفها بآية مجاهلا مث أنتقل إىل آية جالل أخرى
على هذا احلدّ إن شاء اهلل وقد يكون لآلية وجهان ،وجهٌ يف اجلالل ووجهٌ يف اجلمال فأسوقها بعينيها
يف اجلالل واجلمال لكوهنا تتضمن التقابل إن شاء اهلل تعاىل.
إشارات اجلالل:

قال اهلل تعاىل :ﱡﭐﱐﱑﱒﱠ وهذه آية تقابلها فيها وتقابلها أيضا متامها وهو قوله:
ﱖﱠ[الشورى ،]11 :ويقابلها من األحاديث قوله « :إن اهلل خلق آدم على صورته» ،فاعلم يا
من غرق يف حبر املشاهدة أن املثلية يف اجلالل معقولةٌ كما أن املثلية يف اجلمال لغويةٌ ،فنفى هبذه اآلية
املماثلة اليت يف االشتراك يف صفات النفس وهنا حبورٌ عظامٌ منها أن املماثلة بني الشيئني ال يقضى
بالكمال فيهما ،والفضائل وغري ذلك فإن متاثال من طريق صفات النفس فقد متاثال أو تناقضا من طريق
صفات املعاين كرجلني قد اشتركا يف صفات النفس الواحد منهما عاجزٌ قاصرٌ جاهلٌ أبكم أعمى أصم
واآلخر عاملٌ قادرٌ مريدٌ متكلم بصريٌ مسيعٌ وقد مجعهما حدٌّ واحد ،وهو أهنما حيوانٌ ناطق مائتٌ مثالً،
فإذ كان ذلك فهي إشارةٌ فافهم كما يقع االشتراك والتماثل يف صفات املعاين وال يقع االشتراك باملثلية
وإن كانت حقيقة الشيء من صفات نفسه فتعدد ويشتركه شيء آخر يف بعضها فليس ذلك الشيء
مبثل لذلك الشيء اآلخر من مجيع الوجوه ،كاحليوان الذي يطلق على اإلنسان وعلى البهيمة فليس
اإلنسان مبثل للفرس ألن من شرط املثلية االشتراك يف مجيع الصفات النفسية وال يكون ذلك إال يف
أشخاص النوع الواحد.
وهذه املثلية تسمى عقلية فلتكن هذه املماثلة الكاملية الكلية واملماثلة اجلزئية هو أن يقع
االشتراك يف بعض صفات النفس وهو مثل من حيث ذلك مث يقع االنفصال وتأىب احلقائق أن تقبل
املماثلة يف صفة املعاين فإهنا ليست حبقيقة لذات املوصوفة هبا فهي كاألعراض وان كانت الزمةً أو
يستحيل عدمها ألن املماثل هناك إمنا هو بني املعنيني ال بني الشيئني اللذين قام هبما هذان املعنيان
املتماثالن كالعاملني فوقع التماثل بني العاملني عقالً وحقيقةً فإن متاثل العاملان فمن غري هذا الوجه
وتشخصت املعاين بتشخص من قامت هبم ،فتشخصها حبكم التبعية كتحيز العرض بالتبعية يف حتيز حملّه
ألنه حبيث حمله ألن العرض يتحيز فهذه إشارة إىل أن الباري ليس بيننا وبينه اشتراك يف صفات النفس
بوجه كلي وال جزئي فلهذا انتفت املثلية من جهة احلقائق بيننا وبينه ،وال يغرنك أن وصفك مبا وصف
نفسه من كونه عاملا ومريدا وغري ذلك وكذلك البهيمة مسعية وبصرية ومريدةٌ فافهم ذلك.
ﱡﭐﱔﱕ

اجلمال:

اآلية بعينها قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[الشورى ،]11 :مثلية لغوية كقوهلم زيد مثل األسد،
والكاف هنا مبعىن الصفة فيقول ليس مثل مثله شيء فنزل احلق يف مقام البسط بصفة اجلمال لقلوب
العارفني به ونفى يف هذه اآلية أن يشبههم شيء من مجيع خملوقاته كما نفى فيها من كوهنا جالال أن
تشبهه فنبه هبذه اآلية على شرف اإلنسان على مجيع املبدعات واملخلوقات فحقيقته ال أينَ وأثبت له
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صفات التمام والكمال فجعله فياضا وملّكه مقاليد األمساء وهبذه املثلية اللغوية صحت له اخلالفة
وتعمرت به الداران وهبا سخر األرواح وهبا قال تعاىل :ﱡﭐﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﱠ [اجلاثية،]13 :
فهذه اآلية تدل على مباسطة إهلية إذا جتلت إىل قلب احملقق يكون حاله يف ذلك الوقت املعاين اليت تقدم
يف جالهلا كما أنه إذا جتلى إىل قلب احملقق جالل هذه اآلية يكون حاله يف ذلك الوقت معىن مجاهلا،
وهكذا يف كل جتلّ كما قررناه ،فجالهلا بفرض املثل ونفي شبهه ومماثله ومجاهلا بوجد املثل ونفي
مماثله ،فاجلالل يثبت تقديس احلق واجلمال يثبت رفعة العبد وكما قال يف جالله :ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒﱠ
[الشورى ،]11 :يف حقائقه املقابلة للحقائق اإلهلية مث ارتفع يف مقابله نزول احلق مقام املثلية بالسميع
البصري فافهم هذه اإلشارة فإن بقاء العبد بأوصاف نفسه ببقاء اهلل وإن بقاءه بأوصاف كماله الثابتة يف
الربوبية العارضة يف العبودية بإبقاء اهلل فاحملقق ببقاء اهلل مشغوفٌ ألنه يف مشاهدة ال تنقطع فإنه مع
التقابل ،وغري احملقق بإبقاء اهلل مشغوف ألنه حمجوب بالتأله فهو مع اهلل من طريق الفعل يف الكون على
التماثل وهو احلال ،يقول أهل اجلنة يف اجلنة للشيء يريدونه كن فيكون فريى احملقق تكوين ذلك الشيء
عن معىن قوله ال عن قوله ويرى غري احملقق ذلك التكوين عن القول لوقوعه عنده وقد اشتركا يف نفي
القدرة عنهما فافهم.
إشارات اجلالل:

قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ[األنعام ،]103 :فيها تقابلها ،وقيل للنيب  aأرأيت ربّك؟
فقال :نورًا أنّى أراه .فال يزال حجاب العزة منسد ًال ال يرفع أبدًا جلّ أن حتكم عليه األبصار هكذا عند
مشاهدهتا إياه ألهنا يف مقام احلرية والعجز فرؤيتها ال رؤيتها كما قال اإلمام عليّ :
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ال تتتتتتتتتتت

ر ا را إ را

تتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتر ا هللا إ تتتتتتتتتتترا

إشارة:

ال تدرك األبصار اهلواء لكوهنا ساحبةً فيه ،فمن كان يف قبضه شيءٌ فإنه ال يدرك ذلك الشيء.

إشارة:

يريد البصر أن يدرك لون املاء والشّفافة الغالية يف الصفاء فال يدركها ألنه لو أدركها لقيدها
وذلك ألهنا أشبهته يف الصفاء واإلدراك ال يدرك نفسه ألنه يف نفسه ويدركها فهو البصر املبصر.
إشارة:

إذا نظر البصر إىل الشيء الصقيل فريى فيه الصورة فإدراكه للصورة للجسم الصقيل ألنه لو
جهد أن يدرك ما يقابل الصورة اليت يف الصقيل من الصقيل مل يقدر ،والصقيل ال يتقيد فإذا سئل ما
رأى فال يقدر أن يقول رأيت الصقيل ألنه ال يتقيد وال حيكم عليه بشيء وإن قال ذلك فهو جاهل ال
معرفة له مبا شاهده ولكن يقول رأيت فيخرب عن الصورة أو الصور اليت رآها وهو الصدق فقد عرت
هذه األشياء عن إدراك البصر مع كوهنا خملوقة فافهم ،ولكنه أدرك هذه األشياء بغري تقييد ،وقبول هذه
األشياء إىل الصور ذايت ال ينفك عن الصورة البتة عند رؤية الرائي وهي رؤيتك فتحقق ما ذكرناه.
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واعلم أن اهلل تعاىل أن حييط به بصرٌ أو عقلٌ ولكن الوهم السخيف يقدره وحيده واخليال
الضعيف ميثله ويصوره .هذا يف حق بعض العقالء الذين قد نزهوه عما ختيلوه وتومهوه مث بعد التنزيل
يتسلط عليهم سلطان الوهم واخليال فيحكم عليه بالتقدير وهو قوله :ﱡﭐﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ[األعراف ،]201 :وهو رجوعهم إىل ما أعطاهم العقل بالربهان الصحيح من
التنزيه عن ذلك.
اجلمال:

وأما مجال هذا اجلالل فقوله تعاىل :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ [القيامة ،]23-22 :فنزل
سبحانه يف مجاله مباسطةً معنا إىل أن ندركه بأبصارنا ،وينظر إىل هذا قوله « :ترون ربكم يوم
القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ،وكما ترون الشمس بالظهرية ليس دوهنا سحابٌ ال تضارون يف
رؤيته» .وقال تعاىل يف حق أصحاب اجلحيم :ﱡﭐﱽﱾﱿﲀﲁﲂﱠ[املطففني ،]15 :والنظر بإىل
يف كالم العرب ال يكون إال بالبصر وبفي يكون بالعقل وبالفكر وبالالم يكون للرمحة وبغري أداة يكون
للتقابل واملكافحة والتأخري.
واإلبصار من صفات الوجوه وليس العقل منها فال بدّ من رؤيته ،وقوله :ﱡﭐﲫ ﲬ ﱠ [األعراف:
 ،]143ملوسى  حكمٌ يرجع إىل حال ما علمه من سؤال موسى  ال يسعنا التكلم فيه وقد
أحاله على اجلبل ودك اجلبل وصعق موسى ،واإلدراك ال يصعق وليس من شرطه بنيةٌ خمصوصةٌ وال
البنية من شرطه ،وإمنا من شرطه موجودٌ يقوم به ألنه معىن ،والصعق قام بالبنية الكثيفة فلما أفاق سبح
وال فائدة للتسبيح عند القيام من ذلك املوطن إال ملشاهدة ما مث أعطته املعرفة التوبة من اشتراط البنية مث
أقر بأنه أول املؤمنني مبا رآه يف تلك الصعقة ألن اإلميان ال يتصور إال بالرؤية يف أي عامل كان ،وهلذا
قال النيب  حلارثة« :ما حقيقة إميانك» ،قال« :كأين أنظر إىل عرش ريب بارزًا» ،احلديث.
فأثبت الرؤية يف عامل ما ،وهبا صحت له حقيقة اإلميان وأقر له النيب  aفيها باملعرفة ،وما عدا
هذا فهو اإلميان اجملازي فال فائدة لإلميان بالغيب إال حلوقه باملشاهدة ،وهلذا ال يدخله الريب ،فموسى
أول من أدرك بالبصر على وجه ما ،وهذه املرتبة هلا حالٌ ومقامٌ فإن كان يف املقام فهو أول من أدركه
وإن كان يف احلال فيمكن أن رآه غريه ،وتكون األولية موقوفة على احلال بكمال القصة وهذا يوجد
كثريا فإذا باسطك احلق يف املشاهدة هلذه اآلية فتقنع بأنه ال يدركه اإلبصار وإن مل تفعل هلكت كما
أخربتك ،وإياك أن تبسط بل تكون اهليبة عليك قائمة فهي حافظتك فاعلم ،واهلل املرشد سبحانه.
إشارات اجلالل:

قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﱠ[اجلن ،]28 :إشارة إىل اإلحاطة اإلهلية جبميع األمساء
الكائنة املاضية والكائنة يف احلال والكائنة يف املستقبل فهي ال ختتص إال بالوجود الكائن والذي كان
ويكون فهو تعلقٌ أخصٌ من تعلق قوله :ﱡﭐ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪﱠ[الطالق ،]12 :من الواجبات واجلائزات
واملستحيالت وإن كان بعض العلماء ال يسمي شيئا إال املوجود فال نبايل فإن اهلل قد أحاط بكل شيء
علمًا وقد علم احملال ولو خصص صاحب هذا االصطالح العلم احمليط يف هذه اآلية باملوجودات فليس
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له دليل على ذلك إال كونه اصطلح على أنه ال يسمي شيئا إال املوجود فاإلحاطة هنا على باهبا من
العموم.
واإلحصاء يقتضي التناهي يف الشيء الذي أحصي ،واإلحاطة إمنا هو عبارة عن تعلق العلم
باملعلومات الغري املتناهية هنا ،وقد يكون اإلحصاء ههنا على العموم مبعىن اإلحاطة ولكن كما قلنا يف
الكائنات املستقبلة وهي ال تتناهى ،فإن مقدورات اهلل ال تتناهى ومعلوماته كذلك أكثر من مقدوراته
وغري ذلك ،واإلحصاء بالعدد ال يتعلق به ألنه ال جيوز عليه فيحصي نفسه ،واحملال ال يوصف بالعدد
فيتعلق به اإلحصاء ولكن حييط به العلم أي معىن لعلمه من مجيع الوجوه ،فإذا كان احلق قد أحصى كل
شيء عددا فأنت من األشياء املعدودة ،فحفظه ورقبته عليك ،فإذا شاهدته األسرار من هذه اآلية تاهت
يف جالل احلق وحارت يف أنفاسها وحلظاهتا وحملاهتا ونفحاهتا وخطراهتا وكل ما يكون فيها ومنها ،فإذا
حتققت هبذه املشاهدة بسطها احلق باآلية اليت أذكرها بعد هذا يف مجال هذا اجلالل ،فعندما تريد األنس
بذلك يتجلى هلا يف هذا اجلالل يف تلك اآلية فيحريه ويتلفه فافهم.
اجلمال:

قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ[الصافات ،]147 :فجاء بأو اليت للشك وهذا حمال
على اهلل تعاىل ،فلما نزل احلق يف مجاله يف هذه اآلية مباسطة معنا والشك منوط هبا فقام للعبد ضربٌ
من املناسبة ،فإن كان العبد جاهال محل ربه على نفسه ووصفه بالشك فضلّ ،وإن كان حمققا هرب إىل
قوله تعاىل :ﱡﭐ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦﱠ[اجلن ،]28 :فوقف على سر ذلك وأحلق الشك بالرؤية البشرية
املعتادة على اخلطاب املتعارف بني العرب بالكثرة فيعود الشك على املخلوق ،وإن أراد إحصاء العدد
وأراد أن ينزه نفسه من غري الوجه الذي نزه بارئه فليأخذها على إرادة الكثرة ال عن العدد ،وإن كانت
ال ختلو عن عدد حمقق ولكن مل يرد القائل هنا اإلعالم بتعيني العدد وإمنا تعلقت اإلرادة باإلعالم بالكثرة
فهذه الصيغة إذا كانت املتعارفة بني املرسولني إليهم ال يريدون هبا الوقوف على عدد حمقق ،فإذا شاهد
العبد إرادة الكثرة هنا انكشف له إحصاء ما علمه من وقت وجوده إىل وقته وما يكون إىل ما يتناهى
ولكن حبقيقة خيالفنا فيها بعض العلماء من املتكلمني وذلك أن يكون العلم يتعلق مبعلومني فصاعدا وهذا
حمال عند بعضهم ومن جوز ذلك كاإلمام أيب عمرو الساللِفيّ  Eفإنه ال خيالفنا يف هذه املسألة.
وأما قول االسفرائين أيب إسحاق" :إن القلب ال حيمل يف الزمان إال علم واحد" ،فقد ميكن أن
يشري إىل ما ذهبنا إليه ،وكذلك يف حده العلم مبا يتصور منه إحكام الفعل وإتقانه ففيه أيضا تلويحٌ إىل
هذا وحنن إمنا نتكلم مع أرباب احلقائق واألسرار من أهل اهلل تعاىل ،وإمنا اطلب التعلق ببعض أقوال
علماء الرسوم تأنيسا للقلوب الشاردة عن هذه الطريقة من جهة هذه احلقائق ،فاعلم ذلك ،ﱡﭐﲀ ﲁ
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ.
إشارات اجلالل:

قال اهلل تعاىل:
كل مألوه متعبد.

ﱡﭐﳉ ﳊ ﳋﱠ

[البقرة ،]163 :تقابلها فيها أيضا ،هو خطابٌ ينسحب على
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إشارة:

وذلك أن سر األلوهية لوال ما وجدها كل عابد يف معبوده أي عند عبادته ملعبوده ما عبده،
وهكذا لو مكنوا من فصل اخلطاب لقالوا وإمنا ضل املضل لنسبة األلوهية ملن ليس بإله وهو إمنا عبد من
ذلك املعبود سر األلوهية اليت هي هلل تعاىل ملا انسحب أثرها على ذلك املعبود ربنا تبارك وتعاىل ،فهذا
روح قوله :ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﱠ[البقرة ،]163 :فأثبت عني ما نفى يف حكم احلقيقة وإمنا أخذوا
هؤالء بالنسبة اليت أضافوها ملا حنتوه ومسوه ونصبوه ورفعوا إليه حوائجهم ،فافهم ذلك فإنه سر
عجيب.
إشارة:

نفى الشريك الذي ال وجود له ،فما نفى شيئا ،فإن الشريك موضوع غري موجود،
واملوضوعات إضافات ،واإلضافات ال حقيقة هلا ،فإذا نفى الشرك إثبات الوحدانية ،وإثبات الوحدانية
أمر يرجع إىل الوجود ،ونفي الشرك أمرٌ يرجع إىل العدم فافهم.
إشارة:

جتلي الوحدانية وهو االستواء اإلهلي على العرش اإلنساين وهو خبالف االستواء الرمحاين ،فإن
االستواء اإلهلي يف نقطة الدائرة وهو قوله تعاىل" :ما وسعين أرضي وال مسائي ووسعين قلب عبدي
املؤمن" .واالستواء الرمحاين حميط للدائرة وهو قوله تعاىل :ﱡﭐﱹﱺﱻﱼﱠ[طه ،]5 :فالعرش يف
االستواء الرمحاين مبنزلة احلق يف االستواء اإلنساين والقلب يف االستواء اإلهلي مبنزلة احلق يف االستواء
الرمحاين فإذا جتلت الوحدانية مل يعاين املشاهد سوى نفسه سواء كان يف مقام وحدانيته أو يف غريها،
فإن كان يف مقام وحدانيته فهو مبنزلة ضرب الواحد يف الواحد فال خيرج لك إال الواحد يف األعداد
على املثال والتقريب هكذا :اضرب  1يف  1خيرج لك  1فإذا كان غري وحدانية فهو مبنزلة من يضرب
واحدا يف اثنني فإنه ال خيرج له إال اثنان وكذلك يف مجع األعداد بالغا ما بلغ مثال ذلك أن تضرب 1
يف  15اخلارج  15أو تضرب واحدا يف  155اخلارج لك ما ضربت فيه الواحد وهو  155فافهم
ذلك.
اجلمال:

وأما مجال هذا اجلالل فقوله تعاىل :ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱠ [االسراء:

 ،]110نزل احلق يف مجاله مباسطة معنا برمحانيته وهبذا االسم استوى على العرش وهي املعرفة العامة
وإليها ينتهي العارفون وفيها ينبسط احملققون ويقبضهم جالهلا وهو قوله :ﱡﳉ ﳊ ﳋﱠ[البقرة:
 . ]163وملا كان اهلل جامعا لكل شيء وكان الرمحن جامعا حلقائق العامل وما يكون فيه وهلذا قيل رمحن
الدنيا واآلخرة ،هلذا قيل هلم :ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱠ فإن دعاءهم إمنا هو
تعلقهم به ملنافعهم على قدر معارفهم وهي عند امسه ﱡﭐﲂﱠ ،وهذا االسم ﱡﭐﲂﱠ ،يتضمن مجيع
األمساء احلسىن إال اهلل فإن له األمساء احلسىن والرمحن وما يتضمنه االسم اهلل وإذا ناديت اهلل فإمنا تنادي
منه الرمحن خاصة وتنادي من الرمحن االسم الذي تطلبه احلقيقة الداعية إىل الدعاء فيقول الغريق يا
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غياث واجلائع يا رزاق واملذنب يا غفار يا غفور ،وكذلك يف مجيع األمساء فافهم ما أشرنا به إليك فإنه
باب عظيم نافع.
إشارات اجلالل:

قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ[األنبياء ،]23 :وهذه اآلية متعلقة بالقهر واجلربوت وإثبات امللك
فإذا ثبتت هذه األوصاف يف قلب العبد استحال عليه طلب العلة وكل ما يكون فيه اعتراضٌ.
إشارة:

من علم ما يف نفسه فإنه ال يسأل نفسه إال بتقدير سائل ال يعلم يقيمه فيوقع السؤال منه فإذا
كان هذا فال يسأل عما يفعل فإنه ليس إال اهلل وصفاته وأفعاله ،وجياب هذا املعىن يف هذه اآلية قوله:
ﱡﭐﳁ ﳂﱠ[األنبياء ،]23 :فإن احلقيقة واحدةٌ ،فإنه السائل عن فعله هبم وما ظهر عنهم فال جييبون إال
بفعله فيهم ،فافهم فإين أريد اإلجياز ألهل اإلشارات.
اجلمال:

مجال هذه اآلية قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ[النساء ،]77 :نزل يف مجاله مباسطة فنطقنا
بالسؤال ،مجال هذه اآلية إداللنا مبغيبنا عن معرفة اجلالل يف ذلك الوقت فينبغي للعبد أن حيضر عند هذا
السؤال مع قوله ال يسأل عما يفعل .إشارة هذه البنية بعد بنائها إمنا يعسر على من يتكلف ويتعىن يف
إقامتها ومن ال كلفة عليه يف ذلك ،بل اخللق وعدمه يف حقه سواء فال يقال فيه إذا فعل هذا إنه ليس
حبكيم.
إشارة:

من أن احلكمة وضع األشياء يف مواضعها ومنها رد الصور على ما يقتضيه املوطن الذي تكون
فيه وليس موطن اآلخرة كموطن الدنيا فال ينبغي أن تكون نشأة الدنيا نشأة اآلخرة بل كما قال 
من الصفاء والرقة واحلسن واالعتدال يف أهل النعيم ونقيضه يف أهل اجلحيم فإن الدنيا كدرة متغرية
فنشأهتا مريضةٌ سقيمة مظلمة وال بد من النقلة فال بد من تغري النشأة ،وملا حتققوا هذا قالوا يف آخر
اآلية :ﱡﭐﲙﲚﲛﲜﲝﱠ[النساء ،]77 :فإنه ال بد من تغري النشأة.
إشارة:

ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ[النساء ،]77 :طلب املعرفة باهلل من طريق الفكر وردّ الشبه املظلمة ،وطلب
املشاهدة باجملاهدة واملكابدة ،وهذا كله من بسط احلق هلم فحكم عليهم باإلدالل فأساؤوا األدب
خبالف احملققني.
إشارات اجلالل:

قال اهلل تعاىل :ﱡﭐﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﱠ[النساء ،]48 :دائرة ال إله إال اهلل تعم كل موحد وال خيلد
يف النار ،وال يظهر سلطاهنا إال فيمن ليس له خري غريها وال يشفع يف أصحاهبا إال أرحم الرامحني خاصة
وما سوى اهلل فإن شفاعته إمنا تكون فيمن عنده مثقال ذرة من خري من غري التوحيد ،وغرضنا أن نفرد
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كتابا إن شاء اهلل يف ال إله اهلل وأهلها خاصة فجالل ال إله إال اهلل صعبٌ فإنه يقتضي أن ال يكون يف
البشر اعتماد على غري هذا املعىن وهذا صعب فبسطهم هذا اجلالل األعظم يف سريان سر األلوهية
بالفعل العام يف املوجودات املعبودات من األداين إىل األعايل فإذا وقفوا على هذا السريان سر األلوهية
بالفعل انبسطوا يف األسباب وعرفوا منه ما خلقوا له وما خلق هلم ،فافهم هذا.
اجلمال:

ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﱠ[الزمر ،]53 :والشرك من الذنوب وهو ال يغفر ،نزل احلق يف مجاله
مباسطة لنا فأشهدنا سريان األلوهية يف املعبودات فانبسطوا يف الشرك فقبضهم جالل قوله :ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ[النساء ،]48 :ملا ستروه يف نفوسهم فأظهروا نقيض ما هم عليه ،ستر اهلل ما كان منهم
من املخالفة عليهم جزاء لسترهم إياه يف قلوهبم وقسمهم يف ذلك الستر على قسمني ،فقسم سترهم عن
غريهم وقسم سترهم عن نفوسهم كما سترهم عن اآلالم أن تراهم إذا دخلوا النار بأن مييتهم فيها إماتة
فذلك الذي ستروه يف قلوهبم من توحيده هو الذي ستر القلب الذي هو حمل اآلالم أن تراه عني اآلالم
وهذه إشارة بديعة يبسط القلوب مجاهلا ويورث اإلدالل حناهنا ولطفها.
إشارة:

ملا مل يستروه مل يسترهم يف موطن من املواطن فأفضحهم على رؤوس األشهاد.
إشارة:

اهلل هنا معناه الغفار وإمنا جاء باالسم اجلامع لكونه قال يف اآلية مجيعا ،والغفار ليس له مقام
اجلمع فقال [اهلل].
إشارات اجلالل:

قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ[األنعام .]91 :املعرفة تتعلق بأمرين من كل معروف األمر
الواحد احلق واآلخر احلقيقة ،فاحلق من مدارك العقول من جهة الدليل ،واحلقيقة من مدارك الكشف
واملشاهدة ،وليس مث مدرك ثالث البتة ،فلهذا قال حارثة" :أنا مؤمن حقًا" ،فأتى باملدرك األول فكان
عنده مؤيدًا باملدرك الثاين ،ولكن سكت فقال له النيب « :aفما حقيقة إميانك» ،يرى إن كان عنده
املدرك الثاين ،فأجابه باالستشراف واالطالع والكشف ،فقال له النيب « :aعرفت فالزم» ،فال تصح
املعرفة للشيء على الكمال إال هباتني احلقيقتني :احلق واحلقيقة.
فإذا أخرب اهلل تعاىل بأنا عاجزون عن إدراك حق قدره فكيف لنا حبقيقة قدره ،وليست القدر
ههنا إال املعرفة مبا يقتضيه مقام األلوهية من التعظيم وحنن قد عجزنا عنه فأحرى أن نعجز عن معرفة
ذاته جلت وتعالت علوا كبريا.
فلما عاين احملققون هذا اإلجالل وقطعوا أهنم ال يقدرون قدره مع ما تقرر عندهم من التعظيم
وقدر ما هم بالتقصري فعرفوا أنه ليس يف وسع احملدثات أن تقدر قدر القدمي ألن ذلك موقوف على
ضربٍ من املناسبة احلقيقية ،وال مناسبة يف مفاوز احلرية هلذا اجلالل.
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اجلمال:

مجال هذا اجلالل قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱠ[الذاريات ،]56 :فأنست نفوس
احملققني وحتققوا أنه ما أحاهلم إال على ما هم متمكنني من حتصيله بتوفيقه ،فلما حتققوا ببسط هذا املقام
قبضهم جالل :ﱡﭐﲵﲶﲷﲸﲹﱠ[الزمر.]67 :
إشارة:

إذا أردت أن تعرف حد املعرفة اليت طلب منك يف هذه اآلية فانظر إىل ما خلقه من أجلك
وأجعلك سلطانا عليه وانظر ما جتد يف نفسك أن تطلب من ذلك املخلوق من أجلك أن يعرفك ذلك
بعينه طلب احلق منك أن تعرفه به من غري زيادة وال نقصان وإنك ال تطيق ذلك لعدم توفيقك ومما
أوحى اهلل تعاىل به يف توراته :يا ابن آدم خلقت األشياء من أجلك وخلقتك من أجلي فال هتتك ما
خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك.
إشارة:

إذا اعتاص عليك ما خلق من أجلك فال تذمه فإن الذم منك إمنا يطلب الفاعل لذلك األمر الذي
مل ترضه وما مث إال اهلل وليس بأهل للذم فقد شهدت على نفسك باجلهل وسوء األدب ،ومن هذه
املباسطة تفرع وهلذا استعمل اهليبة منا عند اجلمال فإن مل يكن عندنا يف وقت هذه املباسطة وما قدروا
اهلل جبالهلا وإال هلكنا.
تنبيه:

إذا اعتاص عليك من خلق من أجلك فانظر ما طلبت منه وارجع إىل نفسك وانظر ما يناسب
ذلك الطلب منك مما يطلبك به ربك فإنه جتده قد طلب ذلك واعتصت وأبيت فاعتاص عليك ذلك
األمر املناسب فإن اهلل تعاىل إذا أوقر يف نفسك طلبا ما ممن خلق من أجلك سواء كان مثلك أو مل يكن
فإن اهلل تعاىل قد طلب ذلك منك وأنت مل تشعر فإن كنت أطعته يف ذلك فإن ذلك يطيعك وإن كانت
األخرى فذلك كذلك واعلم أن اهلل خلق هذا النوع اإلنساين من أجل اإلنسان قال اهلل تعاىل :ﱡﭐﲵ
ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﱠ[الزخرف ،]32 :فافهم هذه اإلشارة ترشد إن شاء اهلل تعاىل.
إشارات اجلالل:

قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ[التغابن .]16 :ما من آية يف كتاب اهلل تعاىل وال كلمة يف
الوجود إال وهلا ثالثة أوجه :جاللٌ ومجالٌ وكمالٌ ،فكماهلا معرفة ذاهتا وعلة وجودها وغاية مقامها،
وجالهلا ومجاهلا معرفة توجهها على من تتوجه عليه باهليبة واألنس والقبض والبسط واخلوف والرجاء
لكل صنف شربٌ معلو ٌم منها ،وإمنا عدلنا يف هذا اجلزء إىل ذكر جالل آية ومجال أخرى ليعرف
الطالب املريد صور املناسبة بني املتباينني فليس لكلمة مقامٌ رابعٌ ويظهر سرُّ ذلك يف اإلهلية يف معرفة
احلق نفسه ويديه وقبضته فاعلم ذلك فأفزع احملققون جالل هذا القول إذ أحاهلم على استطاعتهم فرمى
هبم يف حبر البعد وظهر يف عزته فما قدر أحد من املكلفني أن يفي باستطاعته يف تقواه فأهلكهم جالل
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هذا السهل املمتنع فلما اشتد عليهم هذا اجلالل حىت كاد أن يهلكهم بسطهم احلق وآنسهم فأشهدهم
ﱡﭐﱗﱘﱙﱚﱠ[آل عمران.]102 :
اجلمال:

قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ[آل عمران ،]102 :فنزل إليهم يف مجاله مباسطة حني أمرهم
بالوفاء باحلق فأنسوا واطمأنوا فخافوا على أنفسهم من غوائل البسط فاستعملوا نفوسهم وأسرارهم يف
ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ[التغابن ،]16 :فحفظت عليهم هذه اآلية أدب احلضرة إشارة ،اتقوا اهلل باهلل وهو
قوله " :وأعوذ بك منك" ،قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱠ[الدخان ،]49 :وقال:
ﱡﭐﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱠ[غافر ،]35 :إشارة اتقوا اهلل من كونه ساخطا باهلل من كونه راضيا.
ٌ
إشارة عامية كونية:

اتقوا اهلل املعاقب باهلل املعايف ،فمن عرف حقائق األمساء فقد أعطي مفاتيح العلوم ،ويكفي هذا
القدر فإن الغرض من ذكرى تفصيل هذه اآليات تعليم املدخل إىل هذا الفن ومعرفة مأخذه فإنه مأخذ
عزيزٌ ،واهلل يعصمنا وإياك من الدعوى.
تنبيه:

اعلم يا أخي أن القرآن العزيز خاطبنا احلق به على طريقني منه آيات خاطبنا هبا يعرفنا فيها
بأحوال غرينا وما كان منهم وإىل أين كان مبدؤنا وإىل أين كانت غايتنا وهو الطريق الواحد ،ومنه
آيات خاطبنا هبا لنخاطبه هبا وهي على قسمني :خاطبنا بآيات لنخاطبه هبا خماطبة فعلية مثل قوله تعاىل:
ﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱠ[البقرة ،]110 :ﱡﭐﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱠ[البقرة ،]196 :وغري ذلك ،وخماطبة
لفظية مثل قوله :ﱡﭐ ﱗﱘ ﱙ ﱠﭐ[الفاحتة ،]6 :ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ[املؤمنون ،]109 :ﱡﭐﲴ ﲵﲶ
ﲷﲸﲹﲺﱠ [البقرة ،]286 :وأشباه ذلك كثريٌ وليس القرآن حيوي على غري هذا ،وينبغي لك أن
تتنبه للتفرقة يف كالم اهلل تعاىل إذ قرأته مثل قوله :ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﱠ [البقرة ،]14 :وقف هنا وبني
قوله :ﱡﭐ ﲯ ﱠ [البقرة ،]14 :وقف مث قل :ﱡﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﱠ ﭐ[البقرة ،]14 :وقف مث قل :ﱡﭐﲵ ﲶ
ﲷ ﲸ ﲹﱠ ﭐ[البقرة ،]14 :وقف مث قل ﱡﲻ ﲼﱠ[البقرة ،]15 :فإنك إذا قرأته على هذا احلد
عرفت أسراره وميزت مواقع اخلطاب وحكايات األحوال واألقوال واألعمال وتناسب األشياء فاعلم
ذلك وقد تبني املقصود فلنقبض العنان .واهلل ينفعنا وإياكم بالعلم وجيعلنا من أهله واحلمد اهلل رب
العاملني.

مت كتاب اجلالل واجلمال
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كتاب اجلاللة وهو كلمة اهلل
ﱁﱂﱃﱄ
به احلول والقوة
احلمد هلل محدا ال تعلمه األسرار وال تعرفه األرواح وال تدركه العقول وال تضمره القلوب وال
تستشرف عليه النفوس وال تنطق به األفواه ،اجلامع للمحامد األزلية واملمد للمحامد األبدية بالتقديس
للحامدين عن النظراء واألشباه ،والصالة على السيد املؤتى جوامع الكلم حممد الذي عنت لقيومية
مَش ِرفِهِ الوجوه وسجدت له اجلباه صالة دائمة قائمة ما نطقت مبجده األلسنة وحتركت بالصالة عليه
الشفاه وسلم تسليما عليه وعلى الذين اصطفى من كل حليم أواه.
أما بعد :فإين ذاكر يف هذا الكتاب بعض ما حتوي عليه اجلاللة من األسرار واإلشارات فأقول
إن اهلل لألمساء مبنزلة الذات ملا حتمله من الصفات فكل اسم فيه يندرج ومنه خيرج وإليه يعرج وهو عند
احملققني للتعلق ال للتخلق وحقيقته أنه دليل الذات ال غري مث أنه يظهر يف مواطن كثرية ومراتب مجّة إذ
ال فائدة لتصور الذات يف تلك املواطن ملا تطلبه تلك املراتب من املعاين واألحكام فتكون اجلاللة يف
ذلك املوطن تعطي مبا حتتوي عليه من معاين األمساء ما يعطيه ذلك االسم من جهة ذلك املعىن الذي
خيتص به وفيه شرف ذلك االسم من حيث أن اجلاللة قامت مقامه يف ذلك املوطن مبهيمنيتها على مجيع
األمساء وخصوصيتها باإلحاطية فيها كاملذنب إذا قال يا اهلل اغفر يل ،فاجلاللة ههنا نائبةٌ مناب الغفار
فال جييبه منها إال معىن االسم الغفار وتبقى اجلاللة مقدسة عن التقييد .مث إهنا غيب كلها ما فيها من
عامل الشهادة شيء إال استرواح ما يف وقت حتريكها بالضم يف قولك اهلل ال غري فإن اهلو يظهر هناك
وما عدا هذا فغيبٌ جمرد أعين يف اللفظ وأما يف اخلط والرقم فغيب مطلق ال غري.
قال :واعلموا أهنا حتوي من احلروف على ستة أحرف وهي [ا ل ل ا ه] ،وأربعة منها ظاهرةٌ يف
الرقم وهي األلف األولية والم بدء الغيب وهي املدغمة والم بدء الشهادة وهي املنطوق هبا مشدةّ وهاء
اهلوية .وأربعة منها ظاهر يف اللفظ وهي ألف القدرة والم بدء الشهادة وألف الذات وها اهلو وحرفٌ
واحدٌ منها ال ظاهر يف اللفظ وال يف الرقم لكنه مدلولٌ عليه وهو واو اهلو يف اللفظ و واو اهلوية يف
الرقم واحنصرت حروفه ،والالم للعامل األوسط وهو الربزخ وهو معقول واهلاء للغيب والواو لعامل
الشهادة وملا كان اهلل هو الغيب املطلق وكان فيه واو عامل الشهادة ألهنا شفهية وال يتمكن ظهورها يف
اهلل ،هلذا مل تظهر يف الرقم وال يف اللفظ فكانت غيبا يف الغيب وهذا هو الغيب ومن هنا صح شرف
احلس على العقل فإن احلس اليوم غيبٌ يف العقل والعقل هو الظاهر فإذا كان غدا يف الدار اآلخرة
كانت الدولة يف احلظرية اإلهلية وكثيب الرؤية للحس فنظرت إليه األبصار وكانت الغايات لألبصار
والبدايات للعقول ولوال الغايات ما التفت أحد إىل البدايات فانظر ما هنا من األسرار وهو أن اآلخرة
أشرف من الدنيا قال اهلل تعاىل :ﱡﭐﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﱠ [األنفال ،]67 :وقال :ﱡﭐ ﱟ ﱠ
ﱡﱠﭐ[األعلى.]17 :
مث أن اآلخرة هلا البقاء والدنيا هلا الزوال والفناء ،والبقاء والدميومية أحسن وأشرف من الذهاب
والفناء.
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مث إن املعرفة باهلل ابتداء علم وغايتها عنيٌ ،وعني اليقني أشرف من علم اليقني ،والعلم للعقل
والعني للبصر ،فاحلس أشرف من العقل ،فإن العقل إليه يسعى ومن أجل العني ينظر فصار عامل الشهادة
غيب الغيب ،وهلذا ظهر يف الدنيا من أجل الدائرة فإنه ينعطف آخرها على أوهلا فصار عامل الشهادة
أوال وهو مقيد عما جيب له من اإلطالق فال يبصر البصر إال يف جهة وال تسمع األذن إال يف قرب.
فخالفه إذا مشى حقيقة وانطلق من هذا التقييد .وصار عامل الغيب وسطا وهو عامل العقل فإنه يأخذ
عن احلس براهينه ملا يريد العلم به وصار عامل الشهادة املطلق غيبا يف الغيب وله يسعى العقل وخيدم.
فصل :لكل شيء ظلٌّ ،وظلُّ اهلل العرش ،غري أنه ليس كل ظل ميتد والعرش يف األلوهية ظل غري
ممتد لكنه غيبٌ ،أال ترى األجسام ذوات الظل احملسوس إذا أحاطت هبا األنوار كان ظلها فيها ،والنور
ظله فيه والظلمة ضياؤها فيها ،وملا استوى اهلل على قلب عبده فقال« :ما وسعين أرضي وال مسائي
ووسعين قلب عبدي» ،حني استوى االسم الرمحن على العرش املعروف الظاهر ،فالعرش الظاهر ظل
الرمحن والعرش اإلنساين ظل اهلل وبني العرشني يف املرتبة ما بني االسم اهلل والرمحن وإن كان قد قال:
ﱡﭐﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﱠ[اإلسراء ،]110 :فال خيفى من كل وجه على كل عاقل
تفاوت املراتب بني االمسني وهلذا قال املكلفون :وما الرمحن حني قيل هلم :ﱡﱻ ﱼ ﱽﱠ ﭐ[الفرقان:
 ،]60ومل يقولوا :وما اهلل ،قيل له اعبدوا اهلل .وملا كان العرش سريرا صار غيبا يف الرمحانية ،وملا كان
االستواء اإلهلي على القلب من باب وسعين صارت األلوهية غيبا يف اإلنسان فشهادته إنسان وغيبه إله
ولسريان األلوهية الغيبية يف هذا الشخص اإلنساين ادعى األلوهية باالسم اإلله فقال فرعون :ﱡﭐ ﱫ ﱬ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱠ[القصص ،]38 :ومل يتحر من أجل أن قاهلا عن املشيئة ال عن احلال ال من طريق
األمر أن يقول :ﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱠ[طه ،]14 :وال قال إله وإمنا قاهلا بلفظة غريي فتفطن وصرحّ بالربوبية لكوهنا
ال تقوى قوة األلوهية فقال :ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ ﭐ[النازعات ،]24 :خبالف من قاهلا عن احلال من طريق األمر
مبساعدة املشيئة فكان مجعا مثل أيب يزيد حني قال :إنين أنا اهلل ال إله إال أنا فاعبدوين وقال مرة :أنا اهلل
فلم يكن لأللوهية فيه موضع فراغ ترمي سهمها فيه لكمال سعة السريان ،فعزة األلوهية على سائر
املراتب األمسائية ظاهرة وغالبة فال مقاومة السم معها البتة.
فصل :اهلل كلمة نفي شدت يف العامل العلوي فارتفع هبا الترمجان ومن عاد نفيا بعد اإلثبات فال
عني له ولو ظهر يف اللفظ كما نفى الشريك بقوله :ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮﱠ [األنعام ،]163 :فال عني له يف احلكم
واللفظ به موجودٌ وما بقي بعد نفي ال إال األلفان وهو األول واآلخر فاضرب أحدمها يف اآلخر خيرج
اهلاء بينهما وينتفيان وهو اهلو فإن األول له تعاىل اسم إضايف ال حقيقة له فيه فإنه بوجودنا وحدوث
عيننا كان له حكم األولية وبتقدير فناء أعياننا كان حكم اآلخرية وحنن من جانب احلقيقة يف عني:
ﱡﭐﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﱠ[مرمي ،]9 :ﱡﭐﲲ ﲳ ﲴ ﲵﱠ[اإلنسان ،]1 :فكأنا مل نكن فال أولية إذن
وال آخرية إذ ال حنن فبقي هو خاصة وهو املطلوب.
فصل :الم هذا االسم األوىل الم املعرفة ،فإن األلف والالم للتعريف كما جاء ،واأللف األوىل
لكان اهلل وال شيء معه فبقيت الالم الثانية واهلاء وكالمنا على صورة الرقم فهي الم امللك فإن بزوال
األلف والالم األوىل تبقى صورة له فهي الم امللك واهلاء كناية عن غيب الذات املطلقة فإن اهلاء أول
احلروف وهلا املبدأ وهي غيبٌ يف اإلنسان ولكن أقصي الغيب فصار هذا االسم هبذه اإلشارات حيوي
على كان اهلل وال شيء معه من حيث األلف وحيوي على مقام املعرفة من حيث الالم األوىل وحيوي
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على مقام امللك وفيه ظهور كل ما سواه من حيث الالم الثانية وحيوي على ذكر العامل له من حيث
اهلاء ألهنا دليل الغيب وهو غيبٌ عنهم فال يطلقون عليه تعاىل إال هو فباأللف يذكر نفسه وباهلاء يذكره
خلقه وبالوجه الذي يلي األلف من الم املعرفة يعرف نفسه أزال وبالوجه اآلخر منها الذي هي الم
امللك يعرفه خلقه أبدا باملعرفة احملدثة ومن حيث الالم نفسها اليت هي الم املعرفة تعرفه املعرفة فقد كمل
يف هذا االسم الوجود احملدث والقدمي صفته حقيقة ،وموصوفه ،فانظرنا أمت هذا االسم وما أكمله .وأما
األلف الظاهرة يف اللفظ بعد الم امللك املتصلة باهلاء يف اخلط والواو الغيبية يف اهلاء إذا نطق باهلاء الروح
فإن نطق هبا اجلسم عادت الواو ياء فإن نطقت هبا النفس املثلية عادت ألفًا فحكم هذه األلف النطقية
والواو املتحولة من صورة إىل صورة حبسب الناطق حكم آخر وذلك أن اهلاء ملا كانت تنظر إىل األلف
األوىل ومقام األلف هناك أن ال يتصل به شيء ظهرت األلف بعد الالم فاتصلت هبا الالم يف النطق
فبقيت اهلاء وال شيء معها مادام الكون ال يذكرها فهي ساكنة سكون حياة ال سكون موت فإن نطق
هبا الكون أو ذكرها فال بد أن يكون الذاكرة كما قدمنا فيظهر بعدها من احلروف كما ذكرنا.
فصل :مث حتقق ما ذكرناه يف اهلو واهلاء واهلي يف كتاب اهلو من التحام اهلويات إلجياد الكائنات
إذا نطقت بقولك باهللِ بكسر اهلاء واهلل بفتح اهلاء واهلل بضم اهلاء جتد اهلو يف الضم واهلا يف الفتح واهلي
يف اخلفض وبقي يف السكون هلذا الباب كما ذكرناه وهو الثبوت.
فصل :ملا كانت له املهيمنية على سائر األمساء سرت فيه األمساء إذا ظهر وسرى فيها إذا ظهرت
سريان املاء يف املاء وكان التعيني عن واحد من هذه األمساء فيها أو تعيينها فيه للحكم واألثر وما
توجهت عليه ،فالقصص تبدي األمساء واأللوهية يف العلم واألمساء ،واأللوهية توجد القصص فكأن
األمر دوري.
فصل :حكم هذا االسم يف العامل الذي خيصه الزائد له على مقام اجلمعية واملهيمنية هو احلرية
السارية يف كل شيء عندما يريد املعرفة به واملشاهدة وحضرته الفعل وهو املشهد الذي ال يشهده منه
سواه ،وكل من تكلم فيه فقد جهل ما يتكلم فيه ويتخيل أنه قد أصاب وهو خمطئ ،وهبذا املشهد
الكوين واحلضرة الفعلية صحت األلوهية ال غري حىت أن العقالء وأصحاب القياس من أصحابنا مثل أيب
حامد وغريه ختيل أن املعرفة به تتقدم على املعرفة بنا عند األكابر وهو غلط نعم يعرفونه من حيث
التقسيم العقلي أن املوجودات تنقسم قسمني إىل ماله أول وإىل ما ال أول له وغري ذلك ،وهذا كله
صحيح ولكن ال يفرقون أبدا كونه إهلا ابتداء قبل معرفتهم هبم وكونه ذاتا معلوما صحيح غري كونه
إهلا ،وكالمنا إمنا هو يف األلوهية ال يف أنه مث ذات قدمية يستحيل عليها العدم فالقائلون هبذا القول ال
تثبت هلم املعرفة باأللوهية وامسه اهلل إال بعد معرفتهم به وهلذا صرح الشرع بالربوبية على حد ما ذكرناه
فقال من عرف نفسه عرف ربه ومل يقل من عرف الرب عرف نفسه ،فإنه ال يصح فإذا كانت الربوبية
اليت هي الباب األقرب إلينا مل تتمكن معرفتنا هبا إال بنا فأين أنت واأللوهية ،وقد كىن الشرع عن هذا
املقام اإلهلي أن حضرته احلرية يف قوله حني قيل له أين كان ربنا قبل أن خيلق السماء واألرض فقال
" aيف عما" ،بالقصر واملد" ،ما فوقه هواء وما حتته هواء" ،كلمة نفي ،فالقصر للحرية وجعلها
لالسم اهلل ،فلهذا حارت البصائر واأللباب يف إدراكه من أي وجه طلبته ،ألنه ال يتقيد باألين ،واملد
للسحاب وهو اجلو احلامل للماء الذي هو احلياة ومنه كل شيء فهو يف ذاته ال يقال فيه أين ودل عليه
مبوجود برزخي بني السماء واألرض ويف الربازخ حارت احلريات فكيف املتحريون كاخلط بني الظل
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والشمس واملتوهم بني النقطتني وبني اخلطني وبني السطحني وبني كل شيئني فعادت الكلمة الربزخية
إىل احلرية بعينها فما مثّ إال احلرية فما حصل أحدٌ منه إال ما عنده ،مل حيصل غريبا وال ينبغي أن حيصل،
فإن قلت هو هو فهو هو وإن قلت ليس هو هو فليس هو هو وحارت احلرية.
وملا أراد اهلل تعاىل حتيري بعض املخلوق من باب بعيد خلق القدرة احلادثة يف القادر احلادث
وأحال التأثري وخلق التوجه من القادر احلادث على الفعل وهو الكسب فظهر ما مل يكن فقال القادر
احلادث فهو فعلي فقال القادر احلادث اآلخر هو كسيب فقال القادر احلادث الثالث ليس فعلي وال
كسيب وقال القادر القدمي هو فعلي وقال احلق ومل يستحل عند السليم العقل أن يكون مقدور بني
قادرين وإمنا الذي يستحيل مؤثر بني مؤثرين فتفهم هذا الفصل ترشد إن شاء اهلل .فاهلل تعاىل ال يعلم
وال ينعلم وال جيهل وال ينجهل وال يشهد وال يكشف وال يرى بطريق اإلحاطة وال يعقل وال يدرك
وإمنا يتعلق هذه اإلدراكات كلها بأمساء األلوهية وبأحكام األمساء اليت تستحق كالرّب واملالك واملؤمن
وهلذا أثبت الكتاب والسنة الرؤية يف الدار اآلخرة للربوبية ويف هذه الدار فقال موسى :ﱡﭐﲥ ﲦ ﲧ
ﲨﱠ وقال :ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﱠ[األعراف ،]143 :فلم جيعل األلوهية مدخال بل قد نفى فقال :ﱡﭐﱕ
ﱖﱗﱘﱙﱚﱠﭐ[األنعام ،]103 :فأتى باهلو وأثبت أنه ال يدرك وهو الصحيح وقال تعاىل:
ﱡﭐﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐﱠ ﭐ[القيامة ،]23-22 :وهبا علق احلجاب فقال :ﱡﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲂﱠ [املطففني ،]15 :وقال « :ترون ربكم كما ترون القمر» ،ويف حديث «كما ترون
الشمس» ،ذكره مسلم يف صحيحه جاء يف احلديث الصحيح يف كتاب مسلم :إن الرب يتجلى على
طائفة يف احلشر فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ باهلل منك هذا مكاننا حىت يأتنا ربنا فإذا جاءنا ربنا
عرفناه فيأتيهم اهلل تبارك وتعاىل يف صورته اليت يعرفون فيقول :ﱡﭐ ﱢ ﱣﱠ[النازعات ،]24 :فيقولون أنت
ربنا فما ظهر هلم إال الرب وما عرفوا إال الرب وال خاطبهم إال الرب ،وقال :ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎﱠ[الفجر:
 ،]22ولو جاء اهلل فإمنا معناه الرب كما قدمناه فإن األحوال والقرائن تطلب حبقائقها من اهلل األمساء
اخلاصة هبا ،واهلل هو اجلامع احمليط.
فصل :ما أحسن ما نبه اهلل تعاىل حني أمر نبيه وأدرجنا معه يف ذلك األمر فقال فاعلم أنه ال إله
إال اهلل ،فهذه الكلمة تدل على أن النفي هو عني اإلثبات هو عني النايف هو عني املثبِت هو عني املثبَت
هو عني املنفي فإنه ما نفى إال األلوهية وما أثبت إال األلوهية وما كان الثابت واملثبت إال األلوهية
واملثبت ،فإنه لو مل تثبت هي يف عينها مل يصح أن يثبتها سواها ،ولو أثبت مثبت ما ليس بثابت لكان
كذبا فهي املثبتة نفسها حقيقة وكالمنا يف مقام احلقائق من مقام احلقائق فهذه ستة أحكام ،هي واحدةٌ
يف احلقيقة ،وهكذا الوجود كله هو واحدٌ يف احلقيقة ال شيء معه ،وهلذا ما ألطف إشارة الشرع ﱡﭐ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱠ ﭐ[ق ،]37 :فالشهيد هو اهلو والقلب والسمع فقال كان اهلل وال شيء
معه ومتمها العلماء باهلل فقالوا وهو اآلن على ما هو عليه فاآلن هو اهلو وكان هو اهلو فما مث إال هو
وحنن موجودون وقد أثبت أن احلال احلال والعني العني فما مث إال غيب ظهر وظهورٌ غاب مث ظهر مث
غاب ،مث ظهر مث غاب ،هكذا ما شئت فلو تتبعت الكتاب والسنة ما وجدت سوى واحد أبدا وهو
اهلو فلم يزل اهلو غائبا أبدا.
وقد أمجع احملققون أن اهلل ال يتجلى قط يف صورة واحدة لشخص مرتني وال يف صورة واحدة
لشخصني وهذا هو توسع اهلو ،وقال أبو طالب :ال يرى من ليس كمثله شيءٌ إال من ليس كمثله شيء
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فالرائي عني املرئي ،وقد قال :ليس كمثله شيءٌ فإن كان كما زعم زاعمٌ ليس كهو شيء فالشيء هو
اهلو ،وإن كانت الكاف صفة أو زائدة كيف ما كانت فال تبال ،فإن كان صفة كان ملاما ،قال أبو
طالب :وإن مل تكن صفة كان ليس هو اهلو وكان الشيء هو اهلو واهلو هو فال هو إال هو.
ومما يؤيد ما ذكرناه يف اهلل قوله " :aإن هلل سبعني ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها
ألحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه" ،فهذا هو اهلل وهو اهلو كما ذكرناه ،فما أعلمه
 aباملقامات وما أكشفه لألشياء وليس املراد العدد وإمنا املراد أن اهلل ال ميكن أن يظهر ،وأيد الكالم
بالبصر ،وهذا من أشرف البصر أنه وصف هلل ،والعقل ليس كذلك ألن العقل متعلقه بالغيب وما يف
حق البارئ غيب ،فالكل له شهادة ،فلهذا كان البصر ومل يكن العقل.
ومن هذا الباب على ما قدمناه أن حضرة احلرية ما دخل من احلرية على النظار وأرباب األفكار
واالستبصار يف الصفات ،أعين يف إثبات أعياهنا هلل أو نفيها وأما أحكامها فال خالف بني العقالء يف
ذلك ،وصورة احلرية يف ذلك أن من أثبت أعياهنا زائدة على الذات املوصوفة فقد أثبت العدد والكثرة
واالفتقار يف اهلل وهو واحدٌ من مجيع الوجوه [غين بالذات كامل بالذات] ،فكيف يكون هذا وإن قلنا
ال يلزم مثال من هذا إثبات العدد على وجه ما فثم ما هو علينا أشد من العدد وهو أن تكون الذات
كاملة بغريها وكل كامل بغريه ناقص بذاته ،ومن نفى أعياهنا وفر من مثل هذين املقامني إما الكثرة وإما
النقص تلقاه أمر آخر وهو أن احلكم ال يقدر من جهة الدليل الذي قد نصبتموه على معرفة اهلل إن
ثبتت هذه األحكام للذات جمردة فإنه إذا أثبتت كونه قادرا لنفسه وقع الفعل أزال ،وهذا حمال ،فإثباته
قادرا لنفسه حمال.
مث إن القلب ال جيد ذلك اجلالء بقياس الشاهد على الغائب وال سيما وقد عرف مأخذ العقول
من أين هو ومن أين يركب براهينها وأدلتها فالقصور منوط واإلقدام على هذه األمور غري حسن ،وكل
ما ال ميكن حصوله إال باملشاهدة والرؤية أو التعريف فحصوله من غري هذه الطرق افتيات على املقام
وجرأة.
فاألوىل بأصحاب العقول الوقوف واإلقرار بالوجود وإحكام الصفات ،وال سبيل للتعرض ال
لنفيها وال إلثباهتا ،فإن العقل أعجز من أن يقف على مثل هذا ،بل على أقل شيء ،فانظر تسلط هذا
االسم العجيب والكلمة العجيبة على مجيع العوامل باحلرية والعمى فيه ،فأصحاب العقول انظر ما أشد
حريهتم ،ما اجتمعوا على شيء ال املثبتني وال غريهم من النفاة وأصحاب املشاهدات قد ظهر إليهم
ووقع اإلنكار والعياذ منه حني مل يوافق صورة معرفتهم به ،فمعرفتهم به رأوا وهو الظاهر مل يزل ،لكن
إذا كان مطلوبك يف املرآة أن ترى فيها وجهك فلم تأهتا على التقابل بل جئتها على جانب فرأيت
صورة غريك فيها فلم تعرفها وقلت ما هذا أردت ،فقابلتك املرآة فرأيت صورتك فقلت هذا صحيح
فالعيب منك ال من املرآة.
وملا قيدت الطلب بصورة معقولة فاتك خريٌ كثري فقد صار أهل املشاهدة يف حرية أشد من حرية
أصحاب العقول مع املشاهدة ،وكذلك أصحاب الرؤية أول رؤية تقع هلم ،فإن الرؤية خالف
املشاهدة ،وهلذا جاء اخلرب بالرؤية غدا ال باملشاهدة ،وقد ذكرنا هذا الفصل يف كتاب العني فلينظر
هناك ،فيمسكون أصحاب الرؤية على ما وقع هلم فيها فإذا رأوه مرة أخرى رأوا خالف ذلك،
وكذلك يف كل رؤية ،فحاروا كما حار أهل املشاهدة هنا ،فما مث إال حرية يف حرية ،فلو كان اهلو
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ظاهرا ملا صحّ هذا اخلالف ،ولو كان اهلو ظاهرا ما كان اهلو ولكان األنا والبد من اهلو فال بد من
اخلالف ،ولنا فيه من قصيدة:
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف
م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
إ ا أر
تتتتتتتتتتت ف
تتتتتتتتتتت م متتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتت

ستتتتتتتتتتم متتتتتتتتتت تتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتتتتت رف تتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتت ال رمتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت إخمتتتتتتتتتتتتتتت

فصار ظهور اهلو الذي هو اهلل إذا مل أكن أنا حىت ال يكون هو اهلو هو وإال لو بقيت أنا عند
ظهور اهلو لكان األنت واهلو ال بد منه فيبقى ال بد منه وال بقاء يل ،وما ينتفي اهلو إال يف اهلو ،فإن اهلو
ليس من نفسه يف اهلو وال يف غريه ،ومن هذا الباب باب احلرية اإلهلية :ﱡﭐﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌﱍﱠﭐ
[األنفال ،]17 :وافعل يا عبدي ما لست بفاعل بل أنا فاعله وال أفعله إال بك ألنه ال يتمكن أن أفعله يب
فأنت ال بد منك وأنا بدك الالزم فال بد مين ،فصارت األمور موقوفة علي وعليه فحرت وحارت
احلرية وحار كل شيء وما مث إال حرية يف حرية ،وكم قلت:
تتتتتتتتتتتتت ر متتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتت ليتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رل فمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

التتتتتتتتتتتتتتتتتتترل تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتتتتتتتت
إ تتتتتتتتتتتتتتتتتت

وكم قلت:
يتتتتتتتتتتتتتتتتتر
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت م
التتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت إ
فأ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ي تتتتتتتتتتتتت ر
تتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت
ليتتتتتتتتتتتتت
ف لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رار
لتتتتتتتتتتتتتتتتتتي فتتتتتتتتتتتتتتتتتت أف لتتتتتتتتتتتتتتتتتت لخيتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر
تتتتتتتتتتتتتت إ تتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتت ر
تتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتي ل تتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتترار

متتتتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتتتر زتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر
ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتت ر
أستتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت

وكم قلت:
لتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتأراف
متتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت إ هللا لتتتتتتتتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتتتتتتت اف

يتتتتتتتتت متتتتتتتتت تتتتتتتتت ختتتتتتتتت ل
تتتتتتتتت متتتتتتتتت
تتتتتتتتت ر متتتتتتتتت ي تتتتتتتتت م متتتتتتتتت
فيتتتتتتتتت ليتتتتتتتتت

ومع قويل هذا كله قيل يل افعل ،ومن باب احلرية اإلهلية قوله :ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ [ق،]29 :
فالعاقل يأخذه على إمضاء احلكم وإنفاذه وال مرد له بقوته ،واحملقق يأخذه من باب احلرية ،وإنه ال
يتمكن إال هذا وإال فكما وصلت اخلمسون إىل مخسة ومل يتمكن أن ينقص منها ،كذلك مل يتمكن أن
تبقى اخلمسني أصال ،ملا سبق هبا القول ،فهذا بعض ما يف اجلاللة من اجلاللة وقد جنز الغرض الذي
أعطاه الوقت ،واحلمد اهلل.

مت كتاب اجلاللة
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كتاب أيام الشأن
ﱁﱂﱃﱄ
حقيقة :اعلم أن األيام وإن كثرت فإن األحكام الفعلية الذي هو الشأن يقللها إىل أن يردها
أسبوعًا ال غري ،وتتكرر هذه األيام يف الشهور كما تكرر الليل والنهار يف األيام وكما تتكرر الساعات
يف الليل والنهار ،وكذلك الشهور يف السنني ،والسنون يف الدهور واألعصار ،فاهلل مل يزل جيري يف
األشياء على ما تعطيها احلقائق وإن جوّز العقل خالفها فلقصوره ،فإن احلقائق ال تتجلى إال بالكشف
الرباين ،وأما هبذه األدلة اليت بأيدي النظار فما تعطي إال النزر اليسري ،وقد رمبا ال حتصل الثقة به،
فللعقول حد تقف عنده ال تتعداه ،وهذه األمور وراء طوره حسبه فيها التسليم واللجاء إىل اهلل حىت
يلقيها فيه ضرورة أو يكشفها له عينًا ،فاحلق سبحانه أبدًا يعطف باإلعجاز على الصدور ،فاألمر دوري
ال يزال يف الروحانيات واجلسمانيات وحيدث بينهما األشكال العجيبة الغريبة :ﱡﭐﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ
ﳀ ﳁﱠ[يس ،]39 :فنهار يكرُّ على ليل ،وليل على هنار ،وفلك يدور ،وخلق يدور ،وكالم
يدور وأمساء تدور ونعيم يدور وصيف يدور وشتاء يدور وخريف يدور وربيع يدور ،وسيارة تدور،
كما بدأكم تعودون :ﱡﭐﲀﲁﲂﲃﱠ [الواقعة:]62 :
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمي
الخ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ
ال يتتتتتتتتتتتتتتتتل م تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتت
ري تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتت ألتتتتتتتتتتتتتت الختتتتتتتتتتتتتت إلتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتر إلتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتر
ا تتتتتتتتتتتتل لتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت مر تتتتتتتتتتتتل ا تتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتت
يستتتتتتتتتتتتت ا فتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا
ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتراف تتتتتتتتتتتتتتتتتت ل ر ستتتتتتتتتتتتتتتتتت را
تتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت
ير تتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتتتتتتت ر الزتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتتتت لي تتتتتتتتتتتتتتتتتت

فأعداد تدور وحركات تكر ،فسبحان مدبرها ومديرها ال إله إال هو العزيز احلكيم.
بيان :قال اهلل تعاىل :ﱡﭐﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱠ[ق ،]38 :مع
قدرته على خلقه إياها دفعة واحدة من غري تدريج ،لكن القدرة ال تؤثر يف القدر ،وإمنا أثرها يف
املقدور ،يشاهد القدر فإن شهد هبا القدر بالتأثري أثرت وإال أمسكت عن إذن القدر ال عن أنفسها،
فمن حكم القدر كوهنا يف ستة أيام فال سبيل إىل عدول القدرة عما حكم به القدر :ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ
ﳀﱠ[ق ،]29 :واليوم عندنا عبارة عن دورة واحدة من دورات فلك الكواكب الثابتة الذي السموات
واألرض يف جوفه وحتت حيطته ،وهو من النطح إىل النطح ،ومن البطني إىل البطني ،ومن الثريا إىل
الثريا آخر املنازل ،ومن درجة املنزلة ودقيقتها إىل درجتها ودقيقتها وأخفى من ذلك ،إىل أقصى ما
ميكن الوقوف عنده ،لكن أبني ما تكون فيه هذه النكتة الدرجات ،فنقول إنه ما من يوم من هذه األيام
املعروفة يف العامة وهو من طلوع الشمس إىل طلوع الشمس أو من غروهبا إىل غروهبا أو من استوائها
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إىل استوائها أو ما بني ذلك إىل ما بني ذلك على حسب صاحب اليوم فما من يوم قلنا من هذه األيام
إال وفيه هناية ثالث مائة وستني يومًا ،هذا موجود يف كل يوم ،وهلذا ما من يوم إال ويصلح أن يتكون
فيه كل ما يتكون يف أيام السنة من أوهلا إىل آخرها ألن فيه هناية كل يوم من أيام السنة ففيه حكم ذلك
اليوم والبد ،لكنه خيفى من أجل أنه ما فيه منه إال هناية خاصة ،فاليوم طوله ثالث مائة وستون درجة،
ألنه يظهر فيه الفلك كله وتعمه احلركة وهذا هو اليوم اجلسماين ،وفيه يوم روحاين فيه تأخذ العقول
معارفها والبصائر مشاهدهتا واألرواح أسرارها كما تأخذ األجسام يف هذا اليوم اجلسماين أغذيتها
وزيادهتا ومنوها وصحتها وسقمها وحياهتا وموهتا ،فاأليام من جهة أحكامها الظاهرة يف العامل املنبعثة
من القوة الفعالة للنفس الكلية سبعة :األحد واالثنني والثالثاء واألربعاء واخلميس واجلمعة والسبت،
وهلذه األيام أيام روحانية يعرفها العارفون ،هلا أحكام يف الروح والعقول تنبعث من القوة العالمة للحق
الذي قامت به السموات واألرض وهو الكلمة اإلهلية ،وعلى هذه األيام السبعة يكون الكالم يف هذا
الكتاب فإهنا اليت تدور ويدور احلكم بدوراهنا ،وملا كانت هذه األيام سبعة من جهة احلكم الظاهر فيها
مل يتمكن لنا إال أن نثبتها كيف هي أهنا ما هي على ما تشهد ،ألن املشهود إمنا هو يوم واحد هنار
وليل ،وكوهنا سبعة تدور ليس مبشهود ،وهلذا جعلناه على ترتيب احلكم وهو أثبت يف العلم.
فنقول :قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﱠ[الزمر ،]5 :فهذا هو املشهود من
األيام احملسوسة ،مث أبان احلق من طريق احلكم على حقيقتني بعدها فقال يف الواحدة :ﱡﭐﲧ ﲨ ﲩ
ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ[يس ،]37 :فهذا قد أنبأ أن الليل أصل والنهار كان غيبًا فيه مث سلخ كاندراج النور يف
الظلمة ،وليس معىن السلخ معىن التكوير فقد عدل يف هذه املرتبة عن اليوم املشهود عند العامة فيتعني
علينا أن نبني ليل كل هنار من غريه حني ينسب كل ثوب إىل البسه ،فريد كل فرع إىل أصله ،ونلحق
كل ابن بأبيه ،فإنه ملعون من انتسب إىل غري أبيه.
وقال تعاىل يف اإلبانة عن احلقيقة األخرى وهو أقوى يف احلكم:
ﲚﱠ[آل عمران ،]27 :فجعله نكاحًا معنويًا ملا كانت األشياء تتولد فيهما معًا وأكد هذا املعىن بقوله:
ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ [األعراف ،]54 :من قوله :ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ[األعراف ،]189 :فأراد
النكاح فكىن ،وهلذا كان كل واحد مولِج مولَج فيه ،فكل واحد منهما لصاحبه أهل وبعل ،فكل ما
تولد يف النهار فأمه النهار وأبوه الليل ،وكل ما تولد يف الليل فأمه الليل وأبوه النهار ،فليس إذن حكم
اإليالج حكم السلخ ،فإن السلخ إمنا هو يف وقت أن يرجع النهار من كونه مولِجا ومولَجا فيه ،والليل
كذلك ،إال أنه ذكر السلخ الواحد ومل يذكر السلخ اآلخر من أجل الظاهر والباطن والغيب والشهادة
والروح واجلسم واحلرف واملعىن وشبه ذلك .فاإليالج روح كله والتكوير جسم هذا الروح اإليالجي،
وهلذا كور الليل والن هار يف اإليالج كما كورها يف التكوير .هذا يف عامل اجلسم وهذا يف عامل األرواح،
فتكوير النهار إليالج الليل ،وتكوير الليل إليالج النهار ،وجاء السلخ واحدا للظاهر ألربابه ومل يذكر
السلخ اآلخر ألنه معلوم فيه ،ولوال ذلك التكوير ما كرره ما احتاج الناظر إىل تكرار اإليالج ألنه لو مل
ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
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يكن تكرر كل واحد منهما لتكرار كل واحد من اآلخرين لكان يف الوجود روح بال جسم أو جسم
بال روح ،وهذا ال يوجد أصال ،فال بد من تكرارمها.
إفصاح :فأقول :قال اهلل تعاىل يف اليوم املشهود يف العامة املعروف عند الكافة
ﲵﲶﲷ ﲸ ﲹﱠ [الزمر ،]5 :فكان حساب العجم تقدمي النهار على الليل وزماهنم مشسي فآيات
بين إسرائيل ظاهرة وكانت فيهم العجائب وقال يف بلعام بن باعور :ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ[األعراف:
 ،]175فدل على أهنا كانت عليه يف الظاهر كالثوب فإنه أعطى احلروف فكان يفعل باخلاصية ال
بالصدق ،فليلة السبت عندهم هي الليلة اليت يكون يف صبيحتها يوم األحد ،وكذا باقي أيام اجلمعة -
وكان حساب عامة العرب بتقدمي الليل على النهار وزماهنم قمري فآياهتم ممحوة من ظواهرهم مصروفة
إىل بواطنهم واختصوا من بني سائر األمم بالتجليات وقيل فيهم كُِتبَ يف قلوهبم يف مقابلة قوله :ﱡﭐ ﲐ
ﲑﱠ فنحن على ما عندنا حادون فالصدق لنا  -وملا كان يف اخلضر قوة غريبة للحوقه بنا .هلذا ما عثر
صاحبه على السر الذي منه حكم مبا حكم ،فليلة السبت عندنا هي الليلة اليت يكون يف صبيحتها
السبت وعامتنا أعين الدولة العربية أقرب إىل العلم من العجم فإهنم يعضدهم السلخ يف هذا النظر الذي
عولوا عليه ،غري أهنم مل يعرفوا احلكم فنسبوا الليلة إىل غري يومها كما فعل أيضا أصحاب الشمس،
وذلك ألهنم ال يعرفون سوى أيام التكوير ،وأيام السلخ يعرفها العارفون ،وأيام اإليالج يعلمها العلماء
احلكماء وارثوا األنبياء صلوات اهلل عليهم أمجعني.
ﱡﭐﲲ ﲳ ﲴ

تتميم :قال اهلل تعاىل :ﱡﭐﲧﲨﲩﲪﲫﲬﱠ[يس.]37 :
اعلم أنه ملا كانت األيام شيئًا كان هلا ظاهر وباطن وغيب وشهادة وروح وجسم وملك
وملكوت ولطيف وكثيف ،فكان لليوم هنار وليل يف مقابله ظاهر وباطن وهي سبعة أيام فلكل يوم هنار
وليل من جنسه وإن النهار هو ظل ذلك الليل وعلى صورته يف احلكم ولكن باحلقيقة فإن كل يوم موجل
يف أيام األسبوع كما قلنا أن األيام الستة موجلة يف اليوم الواحد فقد قال تعاىل :ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘ ﲙ ﲚﱠ ﭐ[آل عمران ،]27 :فيدخل هذا يف هذا وهذا يف هذا على ما سنذكره إن شاء اهلل ،وإمنا
جعلنا النهار ظالً لليل ألن الليل هو األصل .وكذلك اجلسم هو األصل فإنه بعد التسوية انسلخ منه
النهار عند النفخ فكان مدرجا فيه من أجل احلجاب ،فلما أحس بالنفخة اإلهلية سارع إليها فظهر فكان
مسلوخا منه ،وقد تكلمنا يف كتاب اجلاللة على شرف البصر احلسي على العقلي ،وتضيق هذه األوراق
عن تبيني معىن تولد الروح ،وقد ذكرنا هذا يف كتاب النشأة وبيّنّا فيه أن الروح تولد كما يولد اجلسم
ورتبناه ترتيبًا عجيبًا فلينظر هناك ،وملا قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ[يس ،]37 :مل يبني
أي هنار سلخ من أيَّة ليلة ومل يقل ليلة كذا سلخ منه هنار كذا ،لكن أرسلها جمملة ليفصلها من أهلمه اهلل
العلم بذلك من عباده ،إنه منعم كرمي ،وهذا هو فصل اخلطاب ،واحلكمة فصل الفصل ،فكالمنا يف
السلخ من باب فصل اخلطاب ،وكالمنا يف اإليالج من باب احلكمة اليت هي فصل يف الفصل.
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فأقول على مفهوم من اللسان العريب باحلساب القمري من تقدمي الليل على النهار :إن ليلة أحد
سلخ اهلل منه هنار األربعاء فالشأن الذي هو فيه يف ليلة األحد هو فيه يف هنار األربعاء وسلخ من ليلة
االثنني هنار اخلميس ،والشأن كالشأن ،وسلخ من ليلة الثالثاء هنار اجلمعة ،والشأن هو الشأن ،وسلخ
من ليلة األربعاء هنار السبت وشأن هذا شأن هذا ،وسلخ من ليلة اخلميس هنار األحد ،والشأن الشأن،
وسلخ من ليلة اجلمعة هنار االثنني ،والشأن الشأن ،وسلخ من ليلة السبت هنار الثالثاء ،والشأن الذي
يفعله يف ليلة السبت يفعله يف هنار الثالثاء وفرغ األسبوع فجعل سبحانه بني كل ليلة وهنارها املسلوخ
منها ثالث ليال وثالث هنارات فكانت ستة وهي نشأتك يا أخي ذات اجلهات الست فالليايل منها
للتحت والشمال واخللف ،والنهار منها للفوق واليمني واألمام ،فال يكون اإلنسان هنارًا ونورًا تشرق
مشسه وتشرق به أرضه حىت ينسلخ من ليلة شهوته ،وال يقبل على من ال يقبل اجلهات حىت يتنزه عن
جهات هيكله كما بعد هذا النهار من ليله بثالث ليال وثالثة هنارات ،وحينئذ أشرق وظهر وحكم
وشاهد وشوهد ،فمن أراد أن يتحقق فلينظر فيما ذكرناه ونبهنا عليه نظر منصف ،وإمنا يشاهد النسبة
من جهة االشتراك بينهما يف الشأن ،واهلل قد ربط الفعل هكذا ،واحلكم ألول ساعة من الليل وألول
ساعة من النهار ،فنسب الليلة لوكيل الساعة األوىل منها الذي وكله اهلل هبا ،وهو زوجها ،وكذلك
النهار فلهذا نسبناه هذه النسبة.

مت كتاب أيام الشأن حبول اهلل وقوته
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كتاب امليم والواو والنون
ﱁﱂﱃﱄ
به احلول والقوة
احلمد هلل فاتح الغيوب وشارح الصدور ،وعاطف األعجاز بفنون اإلعجاز على الصدور،
وواهب العقول أنواع املعارف عند الورود وحمليه هبا عند الصدور ،خمصص أهل املعروف ،خبصائص
األمساء وخواص احلروف ،جاعل احلروف أمة من األمم ،مودعها ما تغطيه ذواهتا من احلكم ،عند
تركيبها وانفرادها مع اهلمم ،كـ (ق) و(ش) و(غ) ،فهذه حروف مفردة وهي من مجلة ما تفيد من
الكلم ،وضعها على ضروب شىت من الوضع حبكم ما تعطيه حقيقة الطبع مراتب يف املعارج الروحانية،
ومراتب يف املخارج الظلمانية ،ومراتب يف املدارج الرقمية ،وذلك بتقدير العزيز العليم.
ومن أسناها وجودا وأعظمها شهودا "امليم والواو والنون" ،املعطوفة أعجازها على صدورها
لوسائط حروف العلل املؤيدة بسلطان "كن" ،ليكون ما ال بد أن يكون وهي األلف يف قولك "واو"،
الالزمة حضرة اجلود املنزل بالقدر املعلوم ،وإن كان غري خمزون ،والواو واملضموم ما قبلها يف قولك
"نون" ،وهي دليل العلل الروحانية لقوم ينظرون ،والياء املكسور ما قبلها يف قولك "ميم" ،وهي دليل
العلل اجلسمانية لقوم يتفكرون.
وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وسلم تسليما كثريا ما فصل القلم وأمجله النون.
أما بعد فهذا منزل شريف يعطيك من املعارف اإلهلية الوجودية ما يناسب يف املشاهد امليم
والواو والنون الذي آخرها أوهلا فال أول وال آخر ،فاعلموا وفقكم اهلل أن احلروف سر من أسرار اهلل
تعاىل والعلم هبا من أشرف العلوم املخزونة عند اهلل ،وهو من العلم املكنون املخصوص به أهل القلوب
الطاهرة من األنبياء واألولياء ،وهو الذي يقول فيه احلكيم الترمذي [علم األولياء] ،ولنا فيه موضوعات
منها باب يف الفتح املكي وسيط.
ومنها باب بسيط يف الفتح الفاسي ،ومسيناه [املبادي والغايات مبا تتضمنه حروف املعجم من
العجائب واآليات] ،ومنها كتاب بسيط أيضا تكلمنا فيه على احلروف اجملهولة اليت يف أوائل سور
القرآن وهي بضع وسبعون حرفا بالتكرار وأربعة عشر حرفا من غري تكرار يف تسعة وعشرين سورة ملا
فسرنا القرآن على هذه الطريقة اإلهلية.
ومنها كتبٌ وجيزة مثل هذا وغريه ،ولتعلموا أن العلم باحلروف مقدم على العلم باألمساء تقدم
املفرد على املركب وال يعرف ما ينتجه املركب إال بعد معرفة نتيجة املفردات اليت تركبت عنه.
وألصحابنا يف هذه املسألة خالف يف الظاهر وليس خبالف أصال ،إال أن الواحد شاهدٌ مشاهد
مل يشهدها اآلخر وشاركه يف مشاهده فهذا أعم وهذا أخص.
فلو وقف املخالف القائل بالنفي عندما شاهده ومل يتعد أنصف وإمنا جعله يف ذلك ربط احلضرة
اإلهلية يف اإلجياد بعامل التركيب من احلروف وهي كلمة "كن" ،فجاء باحلرفني ومل يأت حبرف واحد
وهذا هو واهلل أعلم الذي أوقعهم يف ذلك.
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وليعلموا أن الواحد املفرد له يف ذاته خاصية وأن املفردات إذا تركبت أعطي التركيب خاصية ال
توجد يف كل مفرد بعينه وهي أيضا خاصية ملفرد وما شعر هبا أصحابنا فإهنا خاصية التركيب وهو معىن
مفرد.
وكذلك مجيع النتائج ال تكون إال عن الفردية ،أال ترى إىل املقدمتني عند املنطقي مركبة من
ثالثة يتكرر الواحد يف املقدمتني فتظهر أربعة وهي ثالثة ولوال هذا الواحد الذي أعطى الفردية هلذين
االثنني ما صح نتاج أصال.
وكذلك الذكر واألنثى ال ينتجان أصال ما مل تقم بينهما حركة اجلماع وهي الفردية.
وهلذا يقول أصحاب العدد :أول األفراد ثالثة ،فباألحدية ظهرت األشياء ألهنا ظهرت عن اهلل
تعاىل الواحد من مجيع الوجوه ،وعند ظهور املوحد صدر بثالثة اعتبارات وهي أصل النتاجات كلها
وهو كون الذات وكون القادر وكون التوجه فبهذه الثالثة الوجوه ظهرت األعيان فتأمل هذه
اإلشارات تنفعك إن شاء اهلل تعاىل ولنرجع إىل ما كنا بسبيله.
فنقول :للحروف ثالث مراتب من وجه ما وهي احلروف الفكرية واحلروف اللفظية واحلروف
الرقمية.
واحلروف الرقمية يف الوضع على رتبتني وضع املفرد وهي حروف  -أ ب ت ث  -والوضع
املزدوج وهي حروف "أيب جاد" ،فالوضع املفرد منه احلرف املركب وهي -الم ألف  -فبقي مثانية
وعشرون حرفا على عدد املنازل ،وعندنا األلف ليست من احلروف.
وعند جابر بن حيان أن األلف نصف حرف واهلمزة النصف اآلخر ،فاأللف واهلمزة حرف وقد
بينا هذا كثريا يف غري هذا املوضع.
وهذه احلروف هلا وجوه كثرية تكاد ال حتصى ولكل وجه خصوص أمر ال يكون إال له مبا هو
ذلك الوجه.
مث إن احلروف وإن كانت مفردة يف اخلط باالصطالح العريب وبعض ما وقفنا عليه من األقالم
فهي مركبة بعضها من بعض كالياء يف بعض خاصيتها من كوهنا ياء خاصية الذال ولذلك كانت
بنقطتني لكل نقطة وكذلك الالم مركبة من ألف ونون والنون مركبة من زاي وراء ففي الالم قوة
األلف والنون زيادة على خاصيته ويف النون قوة الزاي والراء كذلك
وهكذا أيضا يف املخارج فإن اهلواء انبعاثه من الصدر إىل خارج الفم فيتقطع يف املخارج فتبدو
احلروف متميزة الذوات يف حاسة السمع فاألول حرف الصدر واآلخر حرف الشفة فحرف الصدر ال
يعطي سوى نفسه خاصة وهو أصل وما عداه إىل حرف الشفة الذي الواو آخرها يف مقابله ففي الواو
خواص احلروف كلها وقواه ألنه ال يظهر عنه عند انقطاع اهلواء يف خمرجه حىت ميشي ذلك اهلواء على
مجيع املخارج كلها فحصل فيه من قوة كل حرف ،مث تأخذ ما سكتنا عنه من احلروف على هذا
النحو.
وكل حرف من احلروف الرقمية يصح أن يكون أوال وآخرا ووسطا وتتنوع خواصه بتنوع هذه
املراتب.
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وأما إن كان نبه عليها فصورها التلميذ عن غري معرفة منه فهذا هو الذي يليق مبقامه ورتبته فإنه
أجل من أن جيري عليه لسان ذنب ،فإين وإن كنت من بعض حسناته فإين ال أقول هبذا فأحرى مثل
ذلك السيد اجملتيب حسا وعلما.
وكذلك أيضا وإن كانت للحروف خواص فبعضها أكثر خاصية من بعض ،فليست تشبه
احلروف الرقمية العربية اليت هلا االتصال البعدي وليس هلا االتصال القبلي مثل الدال والذال والراء
والزاي والواو واأللف وغريها من احلروف ممن هلا االتصاالت ،وال يشبه احلرف املشاكل الفلك كرأس
امليم والواو واحلرف املشبه ملا ظهر به من الفلك كالنون اخلاصية؟ فلكل صنف من احلروف ومرتبة
فضائل وأمور ختتص هبا واحلرف يشبه احلرف من وجوه كثرية ،وتارة يشبهه من جهة الصورة كالياء
والباء إذا عريا عن دليلهما وهو النقط وتارة يشبهه من جهة أعداد بسائطه كالعني والغني والسني
والشني وكاأللف والزاي والالم وكالنون والصاد والضاد وما بقي من حروف يشبه بعضها بعضا يف
هذه احلقيقة مثل هؤالء فإذا أخذوا من هذه احلروف ينوب كل واحد عن صاحبه يف العمل فينوب
السني مناب الشني والعني مناب الغني وكذلك كل واحد منهم وإمنا نبهنا عليه ألن قد يكون احلرف
يعطي يف العمل معىن وتفسريا فتنظر إىل شبيهه يف البسائط ممن يعطي ضده فتجعله بدله فينجح العمل
كاهلاء مثال والواو فإن بسائطهما واحدة بالعدد وأفالكهما كذلك فيكون يف الشكل حرف الواو وهو
بارد والربد يعطي البطء يف األشياء وأنت حتب السرعة فيها فتأخذ اهلاء بدله الذي هو حرف حار أو
الطاء أو امليم أو الفاء أو الذال.
ومن مراتب أسرار احلروف أيضا أن يكون آخر احلرف كأوله يف بعض األلسنة كامليم والواو
والنون يف اللسان العريب وهو لساننا وهو من مراتب املخارج ال من مراتب القوم فكالمنا على أسراره
كطريقة ابن مسرة اجليلي وغريه ال على خواصه فإن الكالم على خواص األشياء يؤدي إىل هتمة صاحبه
وإىل تكذيبه يف أكثر األوقات:
أما هتمته يف دينه فهو أن يكون من أهل الكشف والوجود فيلحق بأهل السحر والزندقة ورمبا
يكفر ،فهو يتكلم على األسرار اليت أودعها اهلل يف موجوداته وجعلها أمناء عليها والناس ينسبونه إىل أن
يقول بنسبة األفعال إليها فيكفرونه بذلك فيأمثون عند اهلل حيث مل يوفوا من النظر حقنا ما جيب عليهم
وال فحصوا عن ذلك فهذا وجه تكفريهم.
وأما وجه تكذيبهم فإن اجملرمني هلذه األشياء ينبغي أن يكونوا عارفني بصور التركيب وأوقاته
وأقالمه وغري ذلك فمىت نقصهم دقيقة من ذلك بطل العمل املقصود للعامل فيقول إنه أخطأ يف
التركيب أو مل حيسن وإمنا يزكي نفسه ويقول إن فالنا كذب فإين جربت ما قال وما وجدت له أثرا
فالسكوت عن العلوم العملية بأهل طريقتنا أوىل من كل وجه بل هو حرام عليهم بسطها حبيث يدركها
اخلاص والعام فيستعينون هبا املفسدون على فسادهم وغايته إن وضعنا حنن منها يف كتبنا إمياء ألصحابنا
حيث وثقنا أنه ال يعرف ما أشرنا إليه سواهم فال يصل إليها من ليس منهم وال أبايل من تكذيبه إياي
إذ سلم يل ديين واحلمد هلل.
فأما الواو فهو حرفٌ شريف له وجوه كثرية ومآخذ عزيزة ،وهو أول عدد تام فإن له من العدد
ستة فأجزاؤه مثله وهي النصف وهو ثالثة والثلث وهو اثنان والسدس وهو واحد فإذا مجعت السدس
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إىل الثلث إىل النصف كان مثل الكل ،فيعطي الواو عند أصحاب احلروف ما تعطيه الستة من العدد
عند العدديني كالفيثاغوريني ومن جرى على مذهبهم ،وهو مولد ،أعين حرف الواو حرفني شريفني
وهو الباء واجليم والباء هلا رتبة العقل األويل ألنه املوجود الثاين ،أي يف الرتبة الثالثة من الوجود،
وكذلك الباقي وجود احلروف الرقمية املزدوجة واملفردة.
واجليم أول املقامات الفردانية فإذا ضربت الباء يف اجليم كان اخلارج الواو ،فلها أيضا من قوة
أبويها ومزاجها بذلك القدر فكما يفعل الواو فعل الستة كذلك هلا قوة االثنني والثالثة وهلا حفظ
نفسها خاصة ولذلك وجد يف اهلوية ،واهلوية حفظ الغيب فال يظهر أبدًا ،فهو أقوى من هذا الوجه من
مجيع احلروف إال اهلاء فإن اهلاء حتفظ نفسها وغريها ،والواو حيفظ نفسه خاصة ،واهلاء والواو عني اهلو
اليت يقال هلا اهلوية ،والغري اليت حتفظه اهلاء هو كاف الكون وهو ظل كن ألن كن ذات ظلها الكون،
ألن نور الذات اإلهلي ملا ضرب يف ذات كن امتد له ظل وهو عني الكون ،فبني الكون واحلق تعاىل
حجاب كن ،وارتبطت الكاف بالنون ألن النون هي اخلمسون اليت عشرها اهلاء كاخلمس الصلوات
احلافظة درجات اخلمسني صالة كما جاء يف البخاري [هي مخس وهي مخسون ما يبدل القول لدي]،
فاخلمسة عني اخلمسني من هذا الوجه.
والكاف إمنا حتفظه اهلاء وقد زالت عنه يف كن فاعتمد على النون حيث كانت هي اهلاء فاحنفظ
وجوده هبا وعن هذه احملافظة يف [كن] احنفظ الكون من العدم فإن كن ال خترج األمر من الوجود إىل
العدم فإنه نقيض ذاته فهو يوجد وال يعدم أصال حلقيقة ذاته وإمنا األشياء إذا انعدمت فبوجوه غري هذه
نعرفها وقد ذكرناها يف أماكنها.
مث إن الواو لتحققها باهلاء وجدت على صورهتا يف نوع أشكال اهلاء وصلت اهلاء أو قطعت فإن
كانت مقطوعة فشكلها هكذا  -ه  -فهي واو مقلوبة أو كذا  -ه  -وكذا  -ه  -فهي رأس الواو،
وكيفما كانت فما زالت عن الواو ،وكيف تزول والنسبة حتوي على اخلمسة احتواء طبيعيا ال يصح
غريه.
وإن وصلت فاهلاء شكالن والواو موجودة يف الشكلني ،فشكل هكذا -هـ -فتراها فيها
وشكل هكذا فتراها فيها مقلوبة ويف األول مستقيمة.
وهذا كله دليل على قوة نسبة الروحاين إىل اجلناب العايل والواو دليله عندنا ،وقد أشار إىل ذلك
اإلمام أبو القاسم بن قسي يف كتاب خلع النعلني له فمن وقف على أسرار الواو تنزل هبا الروحانيات
العلى تنزالً شريفًا وهي الدليل أيضا لنا على وجود الصورة فينا يف قوله إن اهلل خلق آدم على صورته.
وبينهما حجاب األحدية الذي هو األلف فظهر عني الكون على صورة املكون وحال بينهما
حجاب العزة اإلمحي واألحدية العظمى فتميزت الذوات ،فإذا نظرت الكون من حيث الصورة قلت
عدما فإن الصورة هي اهلو فإذا نظرته من حيث ذاته قلت وجودا ،وال تعرف ذلك ما مل تعرف الفاصل
بني الواوين وهو األلف فيعرفك أن هذا ليس هذا وصورة نطق الواو هكذا -واو -فالواو األوىل واو
اهلوية واهلاء مدرجة فيها اندراج اخلمسة يف الستة فأغنت عنها ،والواو األخرى واو الكون وظهرت
الواو يف الكون واملكون إن شئت واو اهلوية ،مث هي أيضا يف الواسطة اليت بني اهلوية والكون وهي كن
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غيبا غابت من أجل األم ر فإهنا لو ظهرت عند األمر ملا ظهر الكون إذ ال طاقة له على مشاهدة اهلو
وكانت تزول حقيقة اهلو فإن اهلو يناقض الشهادة فهو الغيب املطلق.
وملا كانت هذه الواو ال تقبل احلركات أبدا ما دامت حرف علة مل تزل ساكنة ،وسكنت النون
حبكم صيغة األمر فغابت الواو الجتماع الساكنني إذ ال يصح اجتماعهما فبقيت غيبا من أجل ظهور
الكون يف مقام السكون وال واسطة بينهما لغيب النون عنها فغابت.
وامليم يف املكون زائدة ليست بأصلية والعارض ال ثبات له ،وغيب الواو من كن عارضٌ من
أجل السكون فإذا زال السكون بالكثرة رجعت الواو فقال كونوا فظهرت الصورة واحدةً يف الثالثة
بزوال العارض فكان عني املكون عني كن عني الكون ،كَوْن كَ َّونَُ ،ك ّونَ أو مكَ َّون إن شئت ،وامليم
زائدة كما كانت يف املكون فتحقق هذه اإلشارات إىل دقائق املعرفة باهلل تعاىل من حيث األسرار اإلهلية
املدلول عليها بكل وجه ،فانظر ما أعجب هذا السريان ،وهلا وجوه مجةٌ من هذا الباب.
فأما النون فإن الواو الذي له حجاب بينهما ،أعين فإنه ما ظهر منه يف الرقم سوى نصف الدائرة
مثل ما ظهر من الفلك ،ومثل ما ظهر من النشأة فإن نشأة العامل كرة ،نصف الكرة حس ونصفه غيب
وكذلك الفلك نصف الكرة ظاهرة أبدا ونصفه غائب عن احلس ،وعلتنا يف عدم إدراكه كوننا يف
األرض ،فاألرض هي احلجاب عليه فما ندركه ،وكذلك نشأ يف عامل الطبع وظلمته حجبنا عن إدراك
عامل األرواح الذي هو النصف اآلخر من كرة النشأة فال نشاهد إال آثاره.
فالنون الظاهرة يف كن عنها ظهرت احملسوسات والنصف اآلخر املغيب املقدر عليها هكذا:
عنه ظهرت الروحانيات.
فالواحد اجلسماين ظهر عن الفهوانية والروحاين ظاهر عن معىن الفهوانية ،والواو روحانية الذات
فتأخذ املواهب من النصف وتلقيه إىل النصف اآلخر اجلسماين ،ولروحانيتها اتصلت النون الروحانية
دون اجلسمانية فأخذها منها أخذ اتصال وتعشق ،وإلقاؤها على النون اجلسمانية إلقاء تبليغ ،وهلذا هي
قليلة اللبث عندنا ،وصورة االتصال هكذا [ن] ،وهذا هو املقام اجلربائيلي ويعطي املواهب جمملة من
غري تفصيل فيفصلها الواو وهو القلم عامل التسطري عند اإللقاء ،وهذه النون األخرى له كاللوح،
فاألمور مفصلة عندها بالقوة من حيث العلم ومن حيث ما هي نون ،فهي ملن شاهدها صورة إمجال ال
يعرف الناظر فيها ما وراءها وما حيمله حىت ينبعث الترمجان الذي هو اللسان وهو قلم األقالم فسطر يف
لوح مسع املخاطب ما أمجله نونه فيعرف السامع بعض ما عنده وهو قدر ما سطر ،فإن ارتقوا إىل إلقاء
اهلمم ،فاهلمم هناك تكون األقالم والواوات الروحانية فتلقى على األمساع من حيث وجه الروحانية منها
فتعقل التفصيل يف اجململ وال واسطة ظاهرة :ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ[الشعراء ،]194-193 :وهلا
اخلمسون من حيث ما هي حمسوسة واخلمسون من حيث ما هي معقولة.
والواو هلا الستة من حيث مث جهات وهي ذات النون اجلسمية ذات املقدار والشكل ،فالنون
مائة ملائة اسمِ اسم إهلية ملائة درجة جنانية نعيمية إن كان سعيدا ملائة حجاب إهلية ،وملائة درك ناري
عقايب إن كان شقيا ويكفي هذا القدر يف النون فإن البسط فيها يؤدي إىل إبراز ما ال يسعين إبرازه فإن
النون سرٌ عظيم هو باب اجلود والرمحة.
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وأما امليم فإنه آلدم وحممد عليهما الصالة والسالم والياء بينهما سبب الوصلة هلما ،فإنه حرف
علة ،فعمل حممد  يف آدم بالياء عمال روحانيا ،من هذا العمل كانت روحانيته وروحانية كل مدبر
يف الكون من النفس الكلية إىل آخر موجود وهو الروح اإلنساين «كنت نبيًا وآدم بني املاء والطني»،
وعمل آدم يف حممد  Cبواسطة الياء عمال جسمانيا من هذا العمل كانت جسمانية كل إنسان يف
العامل وجسمانية حممد  aفآدم أبو حممد وأبونا وأبو عيسى يف اجلسمية ،وحممد أبو آدم وأبونا وجد
عيسى يف الروحانيات ،فإن أبا عيسى روح القدس من مقام اجلسدية وعامل التمثيل ،وروح القدس ابن
حملمد  aمن حيث هو روح ،فهو جد لعيسى على هذا النظام العجيب ،وإن كان توجه على جسدية
عيسى ملا استوى يف الرحم األقدس مثل استواء كل نطفة فأعطاه بذلك التوجه الروحانية فهو أبوه
مثلنا.
وملا كان االلتحام عن الصورة القدسية باحملل األشرف هلذا مسيناه جدًا حىت ننبه على نشأته
اجلسدية أهنا مل تكن آلدم من مجيع اجلهات مثلنا ،وإن آلدم من حيث مرمي فيها حظ وللروحانية من
حيث جسديتها املمثلة فيها حظ وملا كان مشتركا وكانت الروحانية غالبة عليه كان حييي املوتى ويربئ
األكمه ،ألن العنصر الروحاين أكثر فيه من العنصر اجلسماين ،وكان معصوما بالطبع ال حيتاج إىل دافع
من خارج كما احتاج غريه.
مث دل الوجود يف امليم يف بسم اهلل الرمحن الرحيم على ما ذكرناه ،فإن ميم بسم آلدم ألنه
صاحب األمساء فبهذا املد املوجود فيه كان استمداد عامل األجسام :ﱡﭐﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱠ[النساء ،]1 :فإن
حواء خلقت من آدم فلو خلقت من غريه مل يصدق من نفس واحدة من حيث اجلسمية.
وميم الرحيم حملمد  aألنه صاحب الرمحة :ﱡﲧ ﲨ ﲩﱠ ﭐ[التوبة ،]128 :رمحة
اإلميان :ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ[األنبياء ،]107 :رمحة اإلجياد فبهذا املد املوجود فيه كان
استمداد عامل األرواح فظهر مقامه يف عامل األجسام آخرا ومقام آدم أوال ،فقيل بسم اهلل الرمحن الرحيم
باجلسمانية اآلخر بالروحانية ،فأول من تشقق األرض عنه غدا حممد  فتبدو روحانيته من أرض
جسمانية فيخلع عليه ويقرب.
وهلذا امليم أسرار ال من حيث هذا املقام كثرية تركناها أيضا مثل النون ،وهذه الياء متصلة
بامليمني ألهنا علة :ﱡﭐ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﱠ[الكهف ،]110 :فاتصل األمر بيننا وبينه من هذا الوجه ،فلهذا
اتصلت الياء بامليمني وخبالف الروح.
وهلذا قال :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ[اجلمعة ،]2 :ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﱠ[التوبة،]128 :
ﱡﭐﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﱠ[األحزاب ،]6 :وهذا كله يعطي االتصال فلهذا اتصلت الياء هكذا
[ميم] ،واتصلت الواو بالنون األوىل دون الثانية ملا ذكرناه هكذا [نون] ،ومل يتصل األلف بالواوين ملا
ذكرناه هكذا [واو] ،فتحقق هذا احلكم وانتهى الغرض.

مت كتاب امليم والواو والنون
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كتاب الياء
ﱁﱂﱃﱄ
ربِّ يسِّر خريا
احلمد هلل محد الضمائر ،املخصوص بالسرائر ،املؤثر يف الظواهر ،والصالة على حممد الداعي من
مقام البصائر وعلى آله األوائل واألواخر.
أما بعد فهذا كتاب الياء وهو كتاب اهلو كتبنا به إىل أهل اإلشارات واحلقائق الذين أبصروا
احلق يف العوائق والعالئق ،اعلموا وفقكم اهلل أن اهلو كناية عن األحدية ،وهلذا قيل يف النسب اإلهلي قل
هو اهلل أحدٌ ،فهي الذات املطلقة اليت ال تدركها الوجوه بأبصارها وال العقول بأفكارها ،ومدرك
اإلدراكات ذات التحول والصور ،فما من مقام يكون فيه جتل من التجليات مثل جتلي األنا واإلين
واألنت والك إال واهلو مبطونٌ يف ذلك التجلي فيقع اإلخبار عما ظهر من هذه املقامات ويقع التنزيه
على الذات املطلقة باهلو فالفهوانية ال تفارق اهلو أبدا ،وغري الفهوانية ال تعرف اهلو ،وإمنا تعرف اإلين
واألنا واألنت والك ،فالعلماء باهلل ما زالوا مربوطني باهلو فقالوا ال أحصي ثناء عليك ،فاحنجب اهلو هنا
بالك ،أنت كما أثنيت على نفسك واحنجب اهلو هنا باألنت والك.
وقال اإلمام علي بن أيب طالب " :العجز عن درك اإلدراك إدراك" ،وهو أنه أدرَك أنه ال
يدرك فما أُدرك ولو أُدرك اهلو ملا كان اهلو وإمنا يدرك ما سوى اهلو باهلو.
وقال اآلخر" :إذا حنن أثنينا عليك بصاحل".
فشاهد إلك مث قال فأنت الذي نثين -فشاهد األنت وجعله عني الثناء ،مث قال وفوق الذي نثين-
فظهر اهلو بقوله وفوق يعين وفوق األنا واألنت وأخواهتما ،مث أثبت بالياء من نثين نفسه فبقي اهلو من
كل وجه غري معلوم وال مدرك وال مشهود وال مشار إليه ،فال هو إال هو وما سوى اهلو فهو يف األنا
واألنت وأخواهتما ،فسبحان من شرف الفهوانية باهلو ،ومحلها من بني سائر اإلدراكات ال إله إال هو،
ولسريان اهلو يف املوجودات إذ ال وجود هلا إال باهلو وال بقاء هلا بعد الوجود إال باهلو ،صار كل ما بعد
اهلو يف حكم البدل من اهلو ،ويف حكم عطف البيان ،أعين يعطف عليه لبيان املراتب اليت للهو ال اهلو،
واهلو باقٍ على إمجاله وعزته فقال يف غري ما موضع :ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﱠ [احلشر ،]22 :فبدأ باهلو
وختم باهلو وأظهر باهلو مرتبة األلوهية.
وقال :ﱡﭐﳍﳎﳏﳐﳑﳒﱠ[البقرة ،]163 :وقال :ﱡﭐﳃ ﳄﳅﱠ[احلديد ،]57 :وقال:

ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ[احلشر ،]24-22 :فصارت األمساء
املذكورة بعد اهلو تبني عن اهلو ما يريد من األحداث يف العامل خاصةً ،فاألمساء كلها ترمجانات عن اهلو
واهلو مكتنف حبجاب العزة اإلمحي يف أحديته وهويته ،فلهذا جعلنا ما بعد اهلو عطف بيان للمرتبة أو
بدال مستخلفًا يف املرتبة أيضا ،وال يصح اهلو ألحد إال للذات املطلقة املوصوفة باألحدية ،وهلذا خصت
137

باألحدية خصوصية ذات ،فإن كل ما سوى اهلل تعاىل موجودٌ مدرك هلل ولبعضه ،أعين لبعض ما سوى
اهلل فهو يف األنت ال يف اهلو.
مث إنه ليس يف الكنايات من يقرب من اهلو إال الياء وال سيما إذا اقترن معها الالم من يل أو اإلن
من إين فللياء سلطانٌ عظيمٌ ال يقرب أحدٌ إليه إال حكم عليه ،وهلذا إذا أراد اإلن أن يبقى على مرتبة
وال يتأثر يأخذ نون الوقاية فيجعلها جمنا بينه وبني الياء فيقع األثر على نون الوقاية ويسلم اإلن يف قوله
إنين ،فالنون الثانية نون الوقاية ال هي نون احلقيقة.
وكذلك األفعال يف ضربين ويكرمين فأكرمين لوال نون الوقاية ألثرت يف األفعال ،وهذا من قوة
سلطاهنا وهو متوسطة بني األنا واهلو ،واألنا أبعد من اهلو منها فإن األنا ليس له أثرٌ ولكن األنا أقرب
إىل اهلو من األنت والك ،فاألنت يف غاية البعد من اهلو وبقي النحن واإلن يف متييز مراتبهما من اهلو مع
األنا.
فأما األنا واإلن فهما أبعد من النحن مع اهلو والنحن أقرب إىل اهلو من األنا واإلن فإن النحن
جممل مثل اهلو تفصله املراتب فهو أعين يف املضمرات مثل االسم اهلل يف الظاهرات فكلما ال يتقيد مبرتبة
خمصوصة كذلك هذا اآلخر الذي هو النحن واألنا أقوى من اإلن لتأثري الياء فيه.
وهلذا ملا أراد شرف املقام ملوسى باالصطفائية فظهر األنا واإلن أدخل نون الوقاية حىت بقي اإلن
ساملا مثل األنا لتعلق املقام ملوسى فيعظم احلق عنده ملا مل حيصل يف إنيته تأثريٌ منه فقال جل من قائل:
ﱡﭐﱁ ﱂﱃ ﱄﱅ ﱆﱇ ﱈﱉ ﱠ[طه ،]14-13 :فسلمت باألنا األول واألنا اآلخر أعين بغايتها من
األثر حني وقيت بالنون .كذلك من طلب االنتساب إليه به وقي منه به أعين طالب االنتساب فلم يتأثر
واحتمى :ﱡﭐﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱠ[ق ،]16 :فالنحن له القرب واهلو له البعد ،فإن النحن ناب عنه حبل
الوريد ،واحلبل الوصل واهلو خبالف ذلك فهذا مراتب الكنايات قد بانت ،وهلا البناء وهو الثبوت وعدم
التغري فلهذا استحقتها األلوهية أكثر من األمساء ،والرب الذي هو الثابت وصف هذه الكنايات.
وأما الظواهر يدخلها التغيري باختالف املطالب واملراتب فلم حتم األمساء نفسها كما محت
الكنايات فقالوا :قال اهلل وعبدت اهلل وبسم اهلل فوقع التغيري كما ترى واختص اهلو خبصوصية عجيبة
وهي ثبوته على باب واحد ال يتبدل ،فتقول عبدته وأكرمه وشبه ذلك فال يزول عن هذه املرتبة إذا
تعلقت به األكوان لبقائها ،فإذا مل تتعلق به فطلبها هو كان اهلو يف مقام الرفعة والعزة كاألنا واألنت مع
شرف هويته اليت األنا واألنت وأخواهتما ليس عليه ،وأما كناية نا وين ،ونا ،وك ،فهي أقرب إىل اهلو
من األنا واألنت واإلن بل لوال وجودهن يف األنا واألنت واإلن ما صح هلم القرب من اهلو ،وتفصيل
هذا الباب يطول ،قال :وأما مراتب اخللق يف هذه الكنايات فمختلفة باختالفها ،وأشرفهم من كان
هجريه اهلو فإن بعض الناس ،ممن مل يعرف شرف اهلو وال الفرق بني ذات الصور والتحول والذات
املطلقة جعل األنا أشرف الكنايات من أجل االحتاد وما عرف أن االحتاد حمال أصال وإن املعىن احلاصل
عندك من الذي تريد االحتاد به وهو الذي يقول أنا ،فليس باحتاد إذن فإنه الناطق منك ال أنت فإذا قلت
أنا فأنت ال هو فإنك ال ختلو أن تقول أنا بأنانيتك أو بأنانيته.
فإن قلتها بأنانيتك فأنت ال هو ،وإن قلت بأنانيته فما قلت فهو القائل أنا بأنانيته فال احتاد البتة
ال من طريق املعىن وال من طريق الصورة ،فالقائل من العلماء أنا ال خيلو إما أن يعرف اهلو أو ال يعرف،
138

فإن عرف اهلو فقوله أنا على الصحو غري جائز وإن مل يعرف تعني عليه الطلب واستغفر من أنا استغفار
املذنبني ،واهلو أسلم بكل وجه ويف كل مقام للعامل واحملجوب وأما األنت فأصعب من األنا وأكثف
حجابا وذلك ألن األنت إمنا يتجلى على صورة العلم .وهلذا ينكر األنت إذا مل يكن على صورة علم
من جتلى إليه ،فهو مقام خطرٌ ،فإن األنا منه باقٍ لواله ما ثبت األنت ،واألنت ينفي عنه اهلو ،ومن
انتفى عنه اهلو خيف عليه ،فإنه حيتاج صاحب األنت أن يكون من التنزيه حبيث أن ال ميسك صورة
ويكون قد ارتفع عن درجة اخليال مث عاين مراتب الغيب الكوين كلها ،وإن اهلو ليس كمثله شيءٌ
وحينئذ يسلم له جتلي األنت فإن احلشوية واجملسمة وأهل التشبيه جتليهم إمنا هو يف األنت ،ولكن ليس
هو ذلك األنت املطلوب للمحققني ،وهذا موضع املكر واالستدراج .نسأل اهلل اإلخالص.
وأما كناية الواو من فعلوا فهي للنحن كاهلو للذات سواءٌ وأما كناية نا فإنه يقرب من الياء يف
التأثري إذ كان األثر له يف مثل قوله أكرمناكم وشبهه فأثرت يف الفعل وأزالته عما وجب له من الثبات،
وأما إذا مل يكن له تأثري وكان غريه مؤثرا فيه مل يقو قوته وصار مثل أنت يف قوله أكرمنا إذا أكرمه
غريه ،لكن يقوى يف الغيب من جهة الشبه باهلو وقد ثبت شرف اهلو على مجيع الضمائر لشرف الذات
املطلقة ،فكذلك ما يقرب منه ،وما من شيء من هذه الكنايات إال وهلا وجوه يف العلو ووجوهٌ يف
النزول وأُعلي شرفها إذا وقع الشبه باهلو.
واعلموا أن اهلو تطلب الياء أكثر من سائر الكنايات ،فإن اهلو أحد عشر وهو اسم األحدية،
فاألحدية تطلب األحد ويبقى وهو عشرة ،واهلو ال يكون عشرة فال بد من الياء ،وهلذا يقول عن نفسه
إين وال يقول هو فيصري اإلن ليحقق الياء ،فالياء فهوانية لألحدية ،واهلو فهوانية لنا واإلن موجودٌ حمقق
مؤيد مطلوب لغريه وهو الياء ،مث قد يكون اهلو فهوانيا لألحدية إذا جتلى األنا على قدر علم املتجلى إليه
كما قال تعاىل :ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ ﭐ[آل عمران ،]18 :فالشهادة هنا هلل وهو اجلامع لألمساء،
كذلك الياء ذات األحدية املطلقة ،ففي مثل هذا املقام يكون اهلو فهوانيا له سبحانه ،وأما الياء فهو إنية
حقيقة.
تتميم وتكملة

اهلا واهلو واهلي ،فأما اهلو فقد بان بأنه من حيث هو اهلو هو ،وأما من هو حيث اهلو ها أو هي
فال ،فأما إذا كان اهلو هي فال يكون إال عند إجياد الصورة املثلية فيكون اهلو فعال واهلي أهال واهلا أمرا
جامعا بني اهلو واهلي كالسبب الرابط بني املقدمتني اليت تساق لإلنتاج فإهنا مركبة من ثالثة ،فال بد من
سبب رابط ،فقد كان اهلو وال شيء معه ،واهلو مبا هو اهلو ال يكون عنه وجودٌ .واهلي مبا هي اهلي ال
يكون عنها وجودٌ ،واهلا مبا هي اهلا ال يكون عنها وجودٌ .وسبق العلم يف الياء من إين باإلجياد لتظهر
حقائق األمساء ،فحرك اهلا اهلو واهلي فالتقى اهلو مع اهلي باهلا فكان الوجود احملدث ،وهلذا كىن عن هذه
املالقاة باحلرفني ومها كن فقال :ﱡﭐﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ [النحل ،]40 :ذلك الشيء،
فالسببية اليت ظهرت يف العني ليست هي السببية املتوجه عليها القول ،فالشيء هو اهلي وأردناه هو اهلو
وأن نقول هو اهلا وهو كن السبب الرابط فالكاف من كن هو اهلو ،والنون من كن هو اهلي ،وكذا
كانت دائرة والرابط املقدر بني الكاف والنون هو اهلا وهو القول املستفاض على ألسنة املنطقيني بأن
أمر اهلل بني الكاف والنون ،فهذا مرتبة اهلا ،وقد نبهنا يف أبيات على اهلو واهلا واهلي وقلنا نظما:
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تتتتتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتتتتت الخريتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت
أل تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتت
تتتتتتت
تتتتتتت ق تتتتتتت
تتتتتتت
تتتتتتت ا ال متتتتتتت
لي تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت ل ي متتتتتتتتتتتت قتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتت
الم تتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتي م تتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت

أ تتتتتتتتتر إ ا متتتتتتتتت تتتتتتتتت تتتتتتتتت أ تتتتتتتتت تتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتت ي لتتتتتتتتتتتت م متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتت إ تتتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتتر ا ال تتتتتتتتتتتت
إ ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م ق لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت الستتتتتتتتر فتتتتتتتت غستتتتتتتت التتتتتتتت
فتتتتتتتتف ا
لتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتت م ستتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت

وقد استوفينا الكالم يف هذا الفصل يف كتاب األلف والقاف ،وهو كتاب الياء ،وكان ممن حتقق
يف هذا املقام سيدنا حممد  aلتمكنه فيه ،وكذلك األكابر من سادات هذا الطريق ،وأكثر أهل
الطريق عمي عليهم هذا املقام وختيلوا أنه من مراتب النفس وهيهات وسر الوجود مرتبطٌ ،فكيف يكون
حجابا عنه وإمنا العوائد حتجب ،وكذلك مشاركة األنقص يف الصورة ،وكذلك ما أنكره إال من وقف
مع الصورة والشهوة البهيمية ،ولو وقف مع حكمة اإلجياد وسرعة زوال تلك اللذة كمشاهدة الذات
ومنزهلا من األنوار كالربق عرف قدر ما هام فيه وما طلب وعامل الصور كاملٌ يف نفسه والعامل ال ينظر
يف األشياء بغرضه وال مبا استقر يف عرفِ الوجود فحسب ،وإمنا ينظر يف األشياء مبا هي احلقائق عليه
وهو عزيزٌ جدا ولقد متنيت أن حيصل بيدي من يترك النظر يف األشياء حبكم الغرض والوضع وينظر فيها
مبا قلنا وما وجدناه حىت اآلن ،وأنا ال أزال متعوبا مبا يرد عليّ وال أجد حمال أضعه فيه فال فهم ثاقب
وال تسليم كاملٌ وهذه نفثة مصدور.
قال مث اعلموا أن هذه الذات املطلقة احلقيقة اختصت باهلو وهو حرفٌ سامٍ شريفٌ وحركته
ساميةٌ شريفة أسرت به األحدية على مراتب احلروف كلها حىت انتهت إىل الواو الذي هو اآلخر كانت
اهلا األول يف احلروف ،فقد أعطت األول واآلخر واندرج فيها مجيع مراتب احلروف ،فما من قوة يف
حرف إال واهلا قد أخذهتا يف هذا السرى وأعطتها منحة إىل الواو ،وهبا انفتحت الواو من اهلو ،والفتح
عني اجلود وباب الرمحة ،وهلذا جاء :ﱡﭐﲪﲫﲬﲭﲮﲯﱠ [فاطر ،]2 :فقرن الرمحة بالفتح.
فلعلك تقول فكيف تعمل يف قوله :ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ [املؤمنون:

 ،]77قلنا ليس األمر كما تومهته ،فإنه قد قرن اإلبالس الذي هو البعد عند الفتح ،فرمحة الفتح أعطتهم
البعد بذلك القدر ،فهم يف عذاب هو رمحة ملقارنة عذاب آخر ،وهذه عناية الفتح وإمنا الشديد قوله
تعاىل :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ[الفرقان ،]13 :فاقترن باهلا واهلو واهلي ،ثالثة أحرف هي من
أشرف احلروف وهو الواو واأللف والياء وهي حروف العلة والتشبيه وحروف التأثري ،واختصت اهلا
باأللف من أجل األحدية الذي تطلب األلف ،وهلذا كان اهلا السبب الرابط بني اهلو واهلي للنتاج وهو
الفرد كما ذكرناه يف كتاب األلف وهو كتاب األحدية ،فلينظر هناك.
وملا كان الواو رفيعا عليا هلذا جعلناه البعل ،وكان اهلو بعالً ،وملا كان اهلي رفيعا من حيث األثر
سفليا من أجل الكسر أعطيناه الياء وجعلناه األهل فصار اهلا مبنزلة الرسالة وصار اهلو مبنزلة جربيل
 املرسول إليه ،فظهرت األحكام والشرائع واملقامات واألسرار من هذا االلتحام املبارك السيد،
وكذلك األلف من أنا بني اهلمزة والنون والياء من إين بني اهلمزة والنون ونون اخليشوم من أنت بني
التاء واهلمزة فإهنا ملحقة هبم إذا أنت مشيت هبا على أسلوب اهلو وجدت األمر على السواء.
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وشبه النون بالواو والياء أقوى من شبهها باأللف ،فإن األلف هلا الثبات ال تتحرك أبدا ،والواو
والياء إذا مل يكونا يف مقام العلة تغريا عن الثبات ،ولكن بالفتح خاصة فإن الكسر والرفع ال حيتمالنه
البتة فأشبهها النون من هذا الوجه ومن وجه آخر.
وذلك أن النون نصف قطر الواو والياء ضعفا النون ،فالنون على النصف من الياء إذا خطت
الياء كذا [ي] ،والواو يزيد على النون بثالثة أرباع ،مث تشبهها يف الفهوانية وهي من عامل الروائح
واألنفاس فأشبهت الواو يف العلو والرفعة ،فلهذا حلقت باأللف والواو والياء ،ولقوة الشبه كانت دليال
على إعراب األفعال مثل هؤالء يف األمساء يف مثل :يفعلون وتفعلون ويفعالن وتفعالن وتفعلني ،فالنون
هنا مبنزلة الياء يف أبيك ،والواو يف هذا أبوك واأللف يف قصدت أباك ،وأخوات األمساء املضافة واجلمع
املذكر السامل وتثنية األمساء مث إهنا حتذف لدخول العوامل كما حتذف احلركات لدخول العوامل ،فلهذا
الشبه دخلت يف أنت وقامت األنت مقام الواو يف اهلو واأللف يف اهلا والياء يف اهلي ،فحقق نظرك يف
هذا الكتاب فإنه يلوح لك من ورائه أسرار رفيعة كثرية سترها أهل طريقتنا غرية منهم على الكشف،
وما لوّحنا هبذا القدر منها إال عن غلبة.
ٌ

نبذ من مناجاة اهلو

يا هو ملا غيبتنا عناصرنا منا يف غيب فطعمنا من حيث غيبنا فيما غاب عنا منك حني نوه مبا
غاب عنا منك اهلو فنادانا قف على ما غاب منك عنك تعاين ما غاب عنك منا ،فطلبنا التأييد فأيدت
وطلبنا اإلمداد فأمددتَ وطلبنا املعرفة بالدخول إىل ذلك فعرفت فنهضنا يف حبر ال ساحل له يف الفلك
احملمدي اليثريب فتعجبت حيتان البحر ودوابه منا حيث رفعنا شراعنا واستوفينا قالعنا نطلب فيما ال
آخر له وأمد فيما ال أمد له فنودينا يا أهل يثرب ال مقام لكم فارجعوا ،فنكصنا على أعقابنا للساحل
الذي كان منه إقالعنا فإذا به عاد حبرا ،فكان إدبارنا كإقبالنا نطلب ما ال أمد له وال أبد وال أول وال
آخر ،فجزنا وطلبنا اإلقالة فإذا باهلو ينادي يا عبادي طلبتم مين مقاما ال يراين فيه غريي كنت يف العمى
وال شيء معي ،وأنا كما كنت ال شيء معي بوجودك ،وهذا البحر الذي أنت فيه هو العمى الذي
أنت فيه فإن قطعت عماك وصلت إىل عماي ،وعماك ال تقطعه أبدا وال تصل إيل فأنت يف عماك ليس
معك شيءٌ ،وهذا العمى هو اهلو الذي لك ،فإن الصورة اقتضت لك ما أنت فيه ،فقلت يا هو اهلو ما
أصنع يف اهلو ،قال غرق نفسك فيه ،فرميت نفسي من الفلك عريانا منسلخا من ظلمة ذلك الفلك
فغرقت فاسترحت ،فأنا فيه ال أبرح ،فما أنا يف الوجود غريي ،واسترحت من هم الطلب ،فناداين اهلو
يا من فيه كل شيء ،ما يصنع الشيء بالشيء وهو شيءٌ ،تنزل شريف:
ل قتتتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ا
فتتتتتتتتت المتتتتتتتتترف ف ل متتتتتتتتت ف لمر تتتتتتتتت فر تتتتتتتتت

ل تتتتتتتتتتتتتتت ح تتتتتتتتتتتتتتت لإل ستتتتتتتتتتتتتتت إ ستتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت
ل يتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت تتتتتتتت
فتتتتتتتت ر إلي تتتتتتتت تتتتتتتتي ال متتتتتتتت
ومن مناجاة األنا

ناديت يا أنا فلم أمسع إجابة ،فخفت من الطرد فقلت :يا أنا مل ال جتيبين؟ فقال يل :يا متناقض
احلكم لو دعوتين أجبتك وإمنا دعوت أنايتك فأجب نفسك عنك ،فقلت يا أنا إمنا قلت أنا من حيث
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إن أنا يف أنا أنا ،كما أن الواحد يف الواحد هو الواحد ،قال :صدقت فأجب نفسك عين ،وال تطلب
مين اإلجابة ،فقل ألنايتك جتبك وأنا ما أظهر لك أبدا يف أنا فال تدعين به ،فإن الدعاء به هوس ،إذ
الدعاء يؤذن بالفرقان والكثرة واألنا يؤذن جبمع اجلمع واألحدية ،فكيف تدعو بأنا ،مل أقل لك كن
حكميا وال تكن كصاحب حالٍ ،فإن احلكيم حاكم وصاحب احلال حمكوم حتت سلطان حاله ،فما
لك ال تفهم :ﱡﭐﱐﱑﱒﱓﱔﱠ[طه.]114 :
ومن مناجاة اإلن

يا إين قد حتققت بك مين فال صرب يل عين ملا أصبت مين يف إين ،كأنك منك مل أطلبين مين بأين
لئالّ تغار فتزول عين إيل ،فإنه ال إن يل األنا بك وإين يب ليس إين ،فإن اإلن ويل بك ال يب ،فقال اإلن
صدقت يف بعض وأخطأت يف بعض ،سلين أعلمك ،فقلت يا إين علمين ،قال لك إن ،حقيقة ويل إن،
حقيقة ،غري أن ال يثبت عند إين كما ال تعلم إين عند ظهور إنك ،فال جنتمع يف ظهور اإلنيتني أبدا فإذا
كنت يف إنك فأنا معك حبكم اإلمداد ،وإذا كنت فيك بأين وأذهبت إنك ظهر عنك ما يظهر عين
فيتخيل الناظر أن املظهر عن إنك وهو عين إين ،فقد علمتك فإذا أردت إين فال تبق إلنيتك عينا فيك،
فمقامي مع الكيان حمال.
ومن مناجاة األنت

يا أنت كانت األنانية واألنية حمققة ،الواحدة بألفها واألخرى بتضاعفها فيها ،فجاءت بإنيتك
فأذهبت قوة إنايتك وإنيتك فضعفت وظهر سلطان بأنيتك يا أنت هل يصح من جهة احلقيقة ال من
جهة الوضع أن تقول يل أنت؟ فقال يا عجبا ألست إذا قلت يل أنت أليس باطنها تقول فيك أنا عنك،
فإنايتك الباطنة يف ظهور أنييت ال بد أن أقول هلا أنت من جهة احلقيقة كما إذا قلت لك أنت أليست
إناييت باطنة يف ظهور إنينتك ونانينتك مين تقول يل أنت وما بقي الشأن إال يف فعلت ،وأما أنت
فالوجود يقضي به فبانيتك صحيحة كنانييت ال بد منها ،وإمنا الشأن فيما يضاف إليها ،فأما األنا فاإلن
هلا فصحيح هي وأما ما عدا هذين فاستخرجه فإين ال أعلمه لك ،فطربت ،فقال يل :ما أطربك؟
فقلت :قد أعلمتين قال :كيف  -وهو أعلم  -قلت يف قولك استخرجه ،قال :ألست تعرف أن يل
مكرًا؟ قلت :بلى ،قال :فإياك أن يكون ذلك من مكري ،فزال طريب ،فقلت :يا أنا وإن كان مكرك
حقا فاجملاز ال يدخل احلضرة ،قال :صدقت وهذا هو الشأن فاحبث جتد ،قلت :إن كنت الواهب ،قال:
أمل أقل ال أعلمك ،قلت :يا أنت ما هذا ما قلت لك علمين وإمنا قلت لك هب يل أو اعطيين قال:
ﱡﭐﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ[الكهف ،]54 :قلت :يا أنت من كنت أنت فهوانيته من حبجته ،أنت
علمتين احلقائق .قال :وأما الك فليس له مناجاة لكن يندرج يف األنت وإن مل يقاومه كما يندرج النحن
وواو اجلمع يف األنا واهلو ،وإن كانت لكل واحد منها مراتب ،لكن الغرض من هذا الكتاب هذه
الزبدة املختصرة اليت ظهرت ،وقد جنز الغرض ،واحلمد اهلل.

مت كتاب الياء
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كتاب األزل
ﱁﱂﱃﱄ
اهلل مفتّح األبواب
إن األزل عند احملققني حكمه حكم القدم وهو نفي األولية ،فهو نعت سليب ليس بصفة أصال،
فاألمر فيه هّينٌ قريبٌ ويتبني ما نذكره يف إجياد العامل عن عدم ،فإياك أن تتوهم كما تومهه الضعفاء من
أن العامل كان جيوز أن يوجد قبل الوقت ،ويعين تقدير الوقت الذي أوجده فيه وجيوز أن يتأخر عنه،
فاختصاصه بذلك الوقت دون ما جيوز عليه يفتقر إىل خمصص فال بقوهلم قبل وبعد وال زمان وال تقدير
زمان ألن التقدير يف ال شيء فيه ما فيه ،وما مث شيء إال اهلل ،فَمِن كل وجه وحال يكون هذا خلفا من
الكالم.
والذي ينبغي أن يقال إن الباري موجود بنفسه غري مستفاد الوجود من أحد فإنه ليس إال هو
سبحانه ،والعامل موجود به مستفاد الوجود منه ألنه ممكن بذاته واجب الوجود بغريه من حيث أنه
مستفيد ،والباري واجب الوجود لذاته غري مستفيد ،وبأن العامل عدم والعدم عني املعدوم ال إن العدم
أمر زائد على املعدوم وال إن الوجود أمرٌ زائد على املوجود ،بل العدم نفس املعدوم والوجود نفس
املوجود وإن كان يعقل الوجود وال يعقل ماهية املوجود فيتخيل أن الوجود ليس عني املوجود بل هو
حال من أحوال املاهية ،وال تعرف من مجيع وجوهها ومتتاز كما إذا قلت يف اجلوهر إنه شيء فال نشك
أن كونه شيء من ماهيته ،ولكن ما نعقل ماهية بقولنا شيء فقط حىت نقول إن كنا أشاعرة إنه شيء
قائم بنفسه متحيز قابل للعرض ،فهكذا الوجود والعدم فليس بني وجود احلق واخللق امتداد كما يتوهم
وال إنه بقي كذا أو كذا مث أوجد ،فإن هذه كلها تومهات خيالية فاسدة تردها العقول السليمة من هذا
التخبيط ،فال بينية عند احلق وال عند اخللق إن يف اإلجياد ،إمنا هو ارتباط حمدث بقدمي ،أو ممكن
بواجب ،أو واجب وجود بغري واجب الوجود بذاته ليس إال.
ورمبا تعترض علينا يف هذا األزل من حيث أن من حمققي الصوفية فنقول قد قال بعض أئمتكم
ممن تشهدون له بالسبق يف طريق احلقائق حني ذكر يف كتابه مراتب العباد واملريدين والعارفني والعلماء
وقال يف شأن اهلل أنه سبحانه ليس بينه وبني عباده نسب إال العناية وال سبب إال احلكم وال وقت غري
األزل فقد أثبت األزل قلنا حتقق أيها املعترض قول هذا احملقق أن اخلطاب يكون من البليغ على حسب
ما تووطي عليه يف العامل حىت يفهم السامع من لغته واصطالحه ما يريد فنفى الوقت وأثبت األزل
واألزل عبارة عن نفي األولية والنفي عدم حمض فما مث شيء والمث مث فينتفي األزل مبا يعقل من معناه
مثل القدم فاملعرفة مبا يعرف الناس احملققون من معىن األزل هلذا جاء به ولو عرف أنه يتوهم منه
احملققون أنه امتداد يف ال شيء أو زمان مقدر يعطي بينيه بعيدة بني اخللق واحلق فلما كان حمصول
األزل النفي وهو عدم لذلك مل يبالِ به.
فصل :مث نرجع ونقول بعد هذا التقرير هل كان يف األزل مع اهلل أحد أم ال ،فقالت طائفة
القدماء :أربعة ،الباري والعقل والنفس واهليوىل ،وقالت طائفة القدماء :مثانية ،الذات والسبع الصفات،
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وقالت طائفة :ما مث قدمي إال واحد وهو احلق تعاىل ،وهو واحد من مجيع الوجوه ولذاته حكم يسمى به
قادرا ،وهكذا كل ما جعلوه هؤالئك صفة.
وقالت طائفة بقول هذا وزادت معىن ،وذلك املعىن يسمى حقيقة احلقائق ،وهي ال موجودة وال
معدومة وال حمدثة وال قدمية ،ولكنها يف القدمي قدمية ،ويف احملدث حمدثة ،تعقل وال توجد بذاهتا كالعاملية
والقائلية ما أشبه ذلك .فإذن فما مث يف األزل إال واحد معىن أنه ما انتفت عنه األولية إال واحدٌ إال أنا
فإنه لنا يف األزل حكم بوجه ما ،فإنا قد علمنا أنا معلومون هلل تعاىل وال عني موجودة لنا وأن األشياء
هلا أربع مراتب يف الوجود :وجود يف العلم ،ووجود العني ،ووجود يف الكالم ،ووجود يف الرقم ،فلنا
هبذا احلكم يف األزل مرتبتان يف الوجود ،واملرتبة الواحدة مقطوع هبا وهي مرتبة وجودنا يف علمه،
واألخرى غري مقطوع هبا على ما قدمنا ،وهو وجودنا يف األزل من كونه قائال أو متكلما ،وهنا نظرٌ،
وقد ذكرنا منه طرفا فيما تقدم من هذا الكتاب.
وقد ذكرنا هذا الفصل مستوىف حمققا يف كتاب اجلداول والدوائر لنا فلينظر هناك ،فإن هذه
العجالة تضيق عن بسط هذه املسألة ،واملقصود من هذا الكتاب إمنا هو األزل واألزيل ال غري ،فنحن
أزليون هبذا االعتبار ال أن أعياننا موجودة أزال .وإذ قد تقرر من لسان العلم يف األزل ما فيه غنية
فلنرجع إىل لسان األسرار فيه من باب التوسع ،فأقول إن أفالك األزل سباعية اليت للحق ،وذلك عند
حلك تركيب هذه احلروف إىل بسائطها ،وهي ثالثة أحرف لكل حرف حضرة ،واحلضرات ثالثة،
غري أن الالم عندنا مركبة من حرفني ،فيكون على هذا أربعة مثل اهلل وتطابق االسم والنعت بوجود
األلفني والالم واألكثر مع اجلاللة ،وإمنا قلنا يف الالم أنه مركب من أجل رقمه ،فإنه من ألف ونون،
فدائرة الالم مع عطف الالم عليها دائرة كاملة ،وهي دائرة الكون ،وملا مل يظهر من دائرة الكون إال
القطر ،هلذا يظهر الزاي بصورة النون ومل يظهر بصورة امليم واأللف من حيث الرقم للذات اإلهلية يف
كان اهلل وال شيء معه ،والزاي بينها وبني الالم حجاب العزة بينه وبني خلقه .وهلذا أظهر الزاي يف
الشكل على صورة النون ،إال أنه يقصر عنه ،والسبب املوجب لذلك أن النون وهو جوف الالم ال يبدو
وال تناظر منه للزاي إال قدر شكل الزاي ،فلهذا مل يكمل الزاي كمال النون ألنه حجاب ،ولو كمل
مثل النون مل يكن له ما حيجب فتبطل حقيقة احلجاب ،واحلجاب ال بد منه فال بد من شكل الزاي أن
يكون على ما ظهر ،وملا وقع احلجاب رمبا بطل الكون ،وال بد من احلافظ فإنه لوال احلفظ ما بقي
الكون ،وقد نبه اهلل تعاىل أنه حافظ خلقه بنفسه فقال :ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﱠ[البقرة ،]255 :فقال هو
حفظهما ،فهو عني احلفظ ،فهو عني احلافظ ،فكانت األلف اليت هي قائمة الالم على رأس النون الذي
هو جوف الالم ظل األلف األوىل من خلف حجاب العزة ،فالكون حمفوظ بالظل ،وملا كان ظله ظهر
على صورته فكأنه هو والظل كناية عن الرمحة ،نقول :إنا يف ظل فالن.
وقال تعاىل :املتحابون جباليل اليوم أظلهم بظلي يوم القيامة ،وأما األلف األوىل إذا كانت يف
اللفظ ،فهي ألف العظمة وتكون عند ذلك مهزة ،ويكون حجاب العزة صادرا منها ،فإن الزاي يف
بسائط اهلمزة ،فإذا كان ألف العظمة كان قائمة الالم ليس بظل ،وذلك ألن األلف ال يكون ظال
للهمزة ألهنا على غري صورهتا ،ومن شرط الظل الصورة ،وهلذا أقول يف ظل العرش إنه ظل الرمحة وإن
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الرمحة اسم من أمساء العرش فتكون قائمة الالم إذا هبذا النظر حافظة من األمر كما قال تعاىل:
ﱡﭐﲗﲘﲙﲚﲛﱠ[الرعد ،]11 :أي من أجل أن أمرهم اهلل وقال :ﱡﭐﱞﱟﱠﱠ[األنعام.]61 :
مث إن العامل ثالث مراتب :علوي وسفلي ومتوسط بينهما وما مث عامل رابع ،وإن املنازل اليت
تنزل فيها األرواح املسخرة السيارة مثانية وعشرون منزلة وهي النطح ،والبطني ،والثريا ،والدبران،
وإيسان ،واحلية ،والذراع ،والنثرة ،والطرف ،واجلبهة ،واخلرتان ،والصرفة ،والعواء ،والسماك ،والغفر،
والزبانا ،واإلكليل ،والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد
األخبية ،والفرع املقدم ،والفرع املؤخر ،والرشاء ،وكل منزلتني وثلث منها تسمى برجا فهي غري
الربوج ،واألرواح السيارة اليت قد جعل اهلل بيدها زمام تدبري العوامل سبعة وهي :زحل ،واملشتري،
واملريخ ،والشمس ،والزهرة ،والكاتب ،والقمر.
وبترحيل هذه الكواكب يف هذه املنازل ربط اهلل االنفعاالت يف هذه العوامل فكان مجاع العامل
مثانية وثالثني واألزل مثانية وثالثني ،فظهر العامل على صورة األزل من طريق العدد ،واألزل من نعوت
اهلل فهو على صورته ،واهلل خلق آدم على صورته والعامل على صورة آدم فارتبط الكل بالكل وظهرت
األربعة اليت هي من أشرف املنازل :وهو العامل واإلنسان واألزل واهلل ،فتحقق ما ذكرناه فإنه من لباب
املعرفة اإلهلية.
مث إنه يف األزل نكتة عجيبة وهو أن العامل ملا ظهر بدعوى الظهور أراد احلق أن يطمسه بأزليته
فال يبقى للمحدث أثر فتجلى أزل ،ففين العامل بظهور األلف من أزل خاصة وبقي زل يف حق العامل
كأن سائال سأل أين العامل؟ فقيل له زل بظهور ألف الذات ،واأللف هي املطلوبة من األزل خاصة من
أجل األحدية.
تنبيه :اعلم أن سر األزل وروحه والذي به وجود األزل إمنا هو أنا ،وهكذا إخوان األزلية
كالقدميية واألولية واآلخرية والظاهرية والباطنية وهذه كلها لوال أنا ما كان منها شيء ،فإن صحت
هذه النعوت له أزال فأنا هناك أزال بال أزلية ،وإن مل تصح هذه النعوت [وال عيين] ،فلست هناك،
وهذا الفرقان بني أسرار النعوت وأسرار الصفات واألمساء ،فاألمساء إمنا هي موضوعة هلل ،ال له على
األشخاص من غري معىن يكون يف الشخص منها ،جمردة عن هذا كله إال عن العينية.
فإن عقل من االسم معىن يف املسمى يدل عليه االسم فليس هو املقصود باالسم ،ألن أصل
الوضع يف األمساء إمنا هو لتمييز عني املسمى من مسمى آخر خاصة واتفق أن هذا االسم يدل على معىن
يف املسمى يستحق به هذا االسم غري مقصود للواضع.
وقد تكون أمساء أجناس كاإلنسان وامللك واحليوان والفرس ،واملراد هبذا اجلنس ،وكزيد وجعفر
وهذه الشجرة ،فهذا من أمساء أعيان الشخصيات ،واألوصاف إمنا هي ملعان تكون يف املوصوف تسمى
صفات كالعامل اسم من قامت به صفة العلم وهو وصف للعامل ليس باسم .وامسه مثال علي أو زيد
فهذا هو امسه الذي يدل على عينه خاصة ،فإن مسي بعامل ابتداء كما مسي بزيد وعلي فليس هو مبقصود
للواضع إن مساه عاملا لقيام صفة العامل أو لتومهه أهنا تكون فيه أو ألنه حيوان ناطق فيعلم علما ما فإنا
جنوز أن نسمي عاملا احلجر والشجرة ال مبعىن أهنا تقبل صفة العلم وال هي فيها ،فمىت ما تومهها واضع
االسم فليس مبسمٍّ على احلقيقة ،وإمنا هو واصف ،وهكذا يف كل اسم يعطى االشتقاق ويدل على معىن
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يقوم باملسمى فهو وصف يف احلقيقة ،واملسمى واصفا ،واملراد الصفة والعني من حيث تلك الصفة ال
من حيث ذاهتا ،فهذا هو الفرق بني االسم والصفة ،وهكذا ينبغي أن تكون أمساء الباري اخلاصة أن
تدل على جمرد الذات كاهلل واهلُو إذا مل يتفق ،ويصح أن يكون غري مشتق من شيء ،وكذا هو عند
احملققني وهلذا جعلوه االسم األعظم ألنه ال يتقيد مبعىن ما يف الذات وال حبكم ما من أحكام الذات،
وإمنا داللته على عني الذات خبالف امسه القادر فإنه يدل على معىن يف الذات يسمى القدرة أو حكم
من أحكام الذات يف مذهب النفاة ،وهكذا احلي واملريد والسميع والبصري والكرمي والرحيم ،وهلذا قال
اهلل :ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥﱠ[األعراف ،]180 :إلزالة اللبس عند السامع وإذا ذكر له وهو غائب ،وكذلك
الكائنات ،هلذا السبب ملا وقع االشتراك يف األمساء زال املقصود من االسم فزادوا النعوت والكنايات
مثل هذا وغري ذلك .والباري سبحانه ال يشترك يف شيء مع خلقه وال كان ثَمّ آهلة ،وال يصح ،فكانت
أمساء حسىن من حيث أهنا ألحكام عنده أو ملعان فيها تسمى صفات ،وال شك أن هذا االسم أعلى من
ذلك االسم الذي يطلب العني عندنا خاصة ،مث ال خيلو تومهك يف أمسائه احلسىن هل تريد بكالمه أو
كالمنا فإن أردت األمساء اليت مسى هبا نفسه بكالمه فتلك ال يقابلها شيء وال تتصف بشيء وال يسمي
نفسه هبا بشيء زائد على الذات وإن أردت األمساء الواردة يف الكتب املنزلة اليت أطلقها على نفسه يف
عامل العبارات واأللفاظ بوجودنا فال بد من نعت احلسىن هلا ،وال نشك أن أمساءه له أزال من كونه
متكلما خاصة ألهنا من أحكام الكالم ،وباب األمساء يطول الكالم فيه ،وقد أفردنا له كتابا.
وأما النعوت والفرق بينها وبني األمساء واألوصاف أهنا ألفاظ ال تدل على معىن قائم بذات
املنعوت وال هي بأمساء فإهنا تكون للمنعوت هبا وهو مسمى باسم يعرف به ،وإمنا النعوت ألفاظ تدل
على الذات من حيث اإلضافة ،وهكذا نسميها أمساء اإلضافة كاألول فإن نفي األولية عنه واجب ال بد
من ذلك ،فإذا نعتناه باألولية فال بد من وجود أعياننا وكالقدم عند مقابلة حدوثنا فإن الباري وجود
مطلق ال أول له وال آخر ،هو اهلُو على احلقيقة.
وكذلك األزل إمنا نعت به من أجل الزمان يف حقنا وتومهنا االمتداد يف كان اهلل وال شيء معه
بفقد أعياننا ليس غري ذلك ،وكذلك الظاهر والباطن يف حق من ظهر له وبطن عنه ،والباطن أمت يف
النعت من الظاهر فإنه ظاهر لنفسه وال يكون باطنا لنفسه فإنه حمال ،فمثل هذه األمساء تسمى عندنا
وعند احملققني نعوتا ال أمساء وال أوصافا ،فاألزيل نعت ال صفة كالقدمي وشبهه من أمساء األوصاف.
وقد يتوهم العاقل أنه ال بد من معىن يعين أنه ال بد أن يعقل من هذا النعت أمر يرجع إىل املاهية
إن مل تكن تعطيه املاهية فال جيوز هذا النعت ،وهلذا هو عندنا النعت أكمل من الصفة ،فإن الصفة ال
تعطي ماهية املوصوف ،والنعت يبني عن املاهية وهو أيضا أرفع من االسم على ما قررنا من األمساء.
وقد مشل لفظ األمساء ،النعوت والصفات ،فاألمساء أوال ألهنا للعني من غري أن تعطى من املاهية
شيئا وال من معانيها القائمة ،والنعت يتلوه ألنه يدل على املاهية بوجه ،والوصف آخر ألنه يدل على
معىن يف الذات عند مثبيت الصفات ويدل على حكم عند النفاة ،فقد مشى يف األزل ما فيه غُنْيَةٌ و َمقَْنعٌ
لكل ذي قلب سليم.
مت كتاب األزل حبول اهلل وقوته
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كتاب اإلسرا إىل مقام األسرى
ﱁﱂﱃﱄ
وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلّم
احلمد هلل الذي سلخ هناره من ليله املظلم وأطلع فيهما مشسه النرية وبدره املعتم ونصبهما دليلني
على املوضح واملبهم محدا أوليا بلسان القدم يرىب على إدراك هناية أقصى غاية جالل مجال كمال
صريف القلم يف ألواح صدور الكلم املرقومة مبداد نون اجلود والكرم املنزهة من وقت فتق رتق مسائها
جبميع اإلدراكات عن العدم الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى واملوقف
األقدم والشكر له على مقتضى ما مضى من محده وتقدم شكرا بالالم ال بالياء فإنه يتصرم.
والصالة على أول مبدع كان وال موجود ظهر هناك وال جنم فسمى مثال وقد أوجده فردا ال
يتقسم.
يف قوله :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱓﱠ[الشورى ،]11 :وهو العامل الفرد العلم وأقامه ناظرا يف مرآة الذات فما
اتصل هبا وال انفصم فلما بدت له صورة املثل آمن هبا وسلم وملكه مقاليد مملكته واستسلم فإذا
اخلطاب أنت املوجود األكرم واحلرم األعظم والركن وامللتزم واملقام واحلجر املستلم والسر الذي يف
زمزم ،هو ملا شرب له فافهم ،واملشار إليه بواسطة التركيب [املؤمن مرآة أخيه] ،فلينظر ما بدا له فيها
وليتكتم ،وعلى آله وصحبه الطاهرين وسلم.
أما بعد فإين قصدت معاشر الصوفية أهل املعارج العقلية واملقامات الروحانية واألسرار اإلهلية
واملراتب العلية القدسية يف هذا الكتاب املنمق األبواب املترجم بكتاب اإلسراء إىل مقام األسرى
اختصار ترتيب الرحلة من العامل الكوين إىل املوقف األزيل وبينت فيه كيف ينكشف الكتاب بتجريد
األبواب ألويل البصائر واأللباب ،وإظهار األمر العجاب ،باإلسرار إىل رفع احلجاب.
وأمساء بعض املقامات إىل مقام من ال يقال وال ميكن ظهوره بالعلم وال باحلال وهذه معارج
أرواح الوارثني ،وسنن النبيني واملرسلني.
معراج أرواح ال معراج أشباح وإسراء أسرار ال أسوار رؤية جنان ألعيان وسلوك معرفة ذوق
وحتقيق ال سلوك مسافة وطريق إىل مسوات معىن ال مغىن ووصفت األمر مبنثور ومنظوم وأودعته بني
مرموز ومفهوم مسجع األلفاظ ليسهل على احلفاظ ،وبينت الطريق ،وأوضحت التحقيق ،ولوحت بسر
الصديق ورتبت املناجاة بإحصاء بعض اللغات وهذا حني أبتدي وعليه أتوكل وبه أهتدي.
باب سفر القلب

قال السالك :خرجت من بالد األندلس أريد بيت املقدس وقد اختذت اإلسالم جوادا واجملاهدة
مهادا والتوكل زادا وسرت على سواء الطريق أحبث عن أهل الوجود والتحقيق ،رجاء أن أتربز يف
صدر ذلك الفريق.
قال السالك :فلقيت باجلدول املعني وينبوع أرين فىت روحاين الذات رباين الصفات يومئ إيل
بااللتفات.
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فقلت :ما وراءك يا عصام ،قال :وجود ليس له انصرام ،قلت :من أين وضح الراكب ،قال :من
عند رأس احلاجب ،قلت له :ما الذي دعاك إىل اخلروج ،قال :الذي دعاك إىل طلب الولوج ،قلت له:
أنا طالب مفقود ،قال :وأنا داع إىل الوجود ،قلت له :فأين تريد ،قال :حيث ال أريد ،لكين أرسلت
إىل املشرقني إىل مطلع القمرين ،إىل موضع القدمني ،أمرًا من لقيت خبلع النعلني ،قلت له :هذه أرواح
املعاين ،وأنا ما أبصرت إال األواين ،فعسى حقيقة القرآن والسبع املثاين.
قال :أنت غمامة على مشسك فاعرف حقيقة نفسك ،فإنه ال يفهم كالمي ،إال من رقا مقامي،
وال يرقى سوائي ،فكيف تريد أن تعرف حقيقة أمسائي :لكن يعرج بك إىل مسائي ،مث أنشدين وحريين:
رح اا ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ر ح التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ح
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف
تتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتت ح لم تتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتت ل يتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأر اح الم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
يق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
إ ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتم ال قيقتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتت ا
ي يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ال متتتتتتتتتتتتتتتتتتت

الستتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتت القتتتتتتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتت م مقتتتتتتتتتتتتتتتتي
فتتتتتتتتتتتتتتتتما
تتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتم
تتتتتتتتتتتر رفتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتر ا التتتتتتتتت ا زتتتتتتتتتر
غتتتتتتتتت فتتتتتتتتت
أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترار تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا م متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فمتتتتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتت ر ف يزتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فقتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتت

فأخربين أيها الصديق أين تريد أرشدك على الطريق ومن أين أقبلت واىل أين أملت ،قلت:
خرجت فارا من ذلول أريد مدينة الرسول يف طلب املقام األزهر والكربيت األمحر فقال يل :يا طالبا
مثلي ،أما مسعت قويل:
يتتتتتتتتتتتت

ار تتتتتتتتتتتتت

ل تتتتتتتتتتتت ل ريتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتر قزتتتتتتتتتتتت ف

را فميتتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتتر أ م تتتتتتتتتتتتت

بينك وبني مطلوبك أيها السر اللطيف ،ثالثة حجبٍ من لطيف وكثيف الواحد مكلل بالياقوت
األمحر وهو األول عند أهل التحقيق ،واآلخر مكلل بالياقوت األصفر وهو الثاين الذي اعتمد عليه أهل
التفريق ،والثالث مكلل بالياقوت األكهب وهو الذي اعتمد عليه أهل الربزخ يف الطريق فاألمحر
للذات ،واألكهب للصفات واألصفر لألفعال ،وهو حجاب االنفصال.
مث قال يل :من كان رفيقك يف السفر ،قلت :الصحيح النظر الطيب اخلرب ،قال :هو الرفيق
األعلى ،فهل أوقفك يف املوقف األجلى ،قلت :لست أعلم هذه األصول ،لكين ابتغيت الوصول
فجعلت مهيت أمامي والطور إمامي فسمعت ال يراين إال من مسع كالمي فخررت صعقا ،وتكددك
جسمي فرقا وبقيت طرحيا بالوادي ،وذهبت النعالن وبقي زادي ،فلما مل أر كونا ،آنست عينا.
باب عني اليقني

قال السالك :فنادتين تلك العني ،أيها الفىت إىل أين قال :قلت إىل األمري ،قالت :عليك خبدمة
الكاتب والوزير مها يدخالنك على مرادك ،وترى حقيقة اعتقادك ،قلت هلا :وأين حمل الكاتب
والوزير ،قالت :عني نزولك عن السرير وجتريدك عن األينية ،ونزعك رداء األمنية ،وخلعك اإللية
ووقوفك يف الفرق والبينونية ،ودخولك يف الطينية فإنك ال ترى الواحد إال بالواحد ،وهناك يتحد
الغائب والشاهد ،غيبته حجابك عنه ،والوزير ميدك به منه هو خليفته يف أرضه ومسائه ،عامل بأسرار
صفاته وأمسائه أسجد له املالئكة أمجعني ونزهه عن سجود اللعني فعدم من أىب وحسد وبقي اخلليفة
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األحد وهو امللك واخلليفة وجمتمع احلقائق الشريفة فإن وصلت إليه ونزلت عليه أكرم مثواك وحفظك
وتوالك وأدخلك على موالك.
باب صفة الروح الكلي

قال السالك :أنعتيه يل ألعرفه إذا رأيته ،وأخر له ساجدا إذا أتيته ،قالت :ليس ببسيط وال
مركب وال يقصد طريقا وال يتنكب منزه عن التحيز واالنقسام ،مربأ عن احللول يف األجسام حامل
األمانة األلية وجمتمع الصفات العلية ،مواده إىل األجسام املوضوعة بني يديه ،كمواد مستخلفة إليه ،ليس
بداخل الذات ،وال خبارج بالصفات هو وصفٌ معروف والصفة ال تفارق املوصوف حمدثٌ صدرَ من
قدميٍ غينّ ،وهبه كل سر خفي ،ومعىن جليل خفي ليس له يفء وال كمثله شيء ،هو مرآةٌ منورة ،ترى
حقيقتك فيها مصورة ،فإذا رأيت صورتك قد جتلت لك فاعلمها فتلك بغيتك قد وصلت إليها،
فالزمها.
فلم أزل أصحب الرفاق ،وأجوب اآلفاق ،وأعمل الركاب ،وأقطع اليباب ،وأمتطي اليعمالت،
وتسري ببساطي الذاريات ،وأركب البحار وأخرق احلجب واألستار يف طلب علة الصورة الشريفة
املدعوة باخلليفة فما جتلت يل صوريت مذ فارقت العني حني رأيتك فرأيت نفسي دون مني ،فخربين من
أنت من حيث أنت.
حضرة الكرسي

ﱁﱂﱃﱄ
وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلّم تسليمًا
قال السالك :فأنشأ يل جناح العزم وطرت يف جو الفهم حىت وصلت حضرة الكرسي واملوقف
القدسي فسألت عن مسجد الوصي فقيل يل باملنزه األقصى فرأيت شيخا ضخم الدسيعة فقيل يل هذا
قطب الشريعة.
وقد أحاطت به أخالط الزمر إحاطة اهلالة بالقمر فسلمت تسليم خجل ال تسليم وجل فقال
الشيخ  :Eمرحبا بالقاصد مقتنص اجلواهر والفرائد مث قيل يل أين تريد فهممت أن أقول أريد أن ال
أريد فلما مل يكن مقامي مل يسعه كالمي فجذبين إليه ودرته بني يديه فقلت أريد مدينة الرسول
صاحب اجلمل والفصول قال وما تريد مبدنية أثرها قد درس ونورها قد طمس.
قلت :لست للترابية أشري ولكن لبدرها املنري وعنصر مائها النمري فقال أمل تسمع قوله 
وعلي باهبا وأنا أيها الطالب بواهبا فمن أراد املدينة فليقصد الباب ويتملق للبواب عند أشبح النسم
يهدي إليك طرائف احلكم عند األشباح بالغبار تعدى لك األرواح باألسرار قلت له يا سيدنا هل
يعرف لذلك الباب مفتاح ،قال :أي والعليم الفتاح:
لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

رأيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مقمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأل هللا يم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

قلت ناولينه ،قال من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعينه قلت له قد عرفت حقيقة مكانه فزد يف
نعته وبيانه.
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قال له أربعة أسنان أتقنها احلكيم الرمحن فيها أربع حركات جتري على مجيع الربكات فإذا
فعلت ما ذكرته لك وأحكمته فزت باملفتاح وملكته ومن ملك املفتاح فتح الباب ومن فتحه حصل
على كنز السرداب فرأى الشيخ وتلميذه آمنني من الشك واالرتياب مبسوطني يف حضرة الوهاب قلت
قد فهمت ما أردت وعثرت على السر الذي إليه أشرت ولكن زدين زادك اهلل من إحسانه وأسبغ عليك
رداء امتنانه.
قال :أدع اهلل أن ميدين بإهلامه ويؤيدين بعلمه القدمي وكالمه امسع أيها السالك حسن اهلل أفعالك
وال جعلها أفعى لك وسدد أقوالك فإهنا عند املناجاة أقوى لك محد اهلل أوىل ما يعربه فاه ناطق وصلواته
على رسوله فاتح اختراق هذه الطرائق إىل مناجاة العليم احلكيم الرازق فاحلمد هلل الذي هدانا هلذا وما
كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل لقد جاءت رسل ربنا باحلق فامسع وال تنطق.
ا تتتتتتتتتت تتتتتتتتتت الق تتتتتتتتتتل أ تتتتتتتتتت ار ال رامتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت لم تتتتتتتتتتتتتت
ليتتتتتتتتتتتتتت
اخ تتتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتل تتتتتتتتتت اا زتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتت الخميتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتت ل متتتتتتتتتتتت
قيتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتت ف
ل تتتتتتتتتتتتتتت

أ تتتتتتتتتتتتتف الر تتتتتتتتتتتتت ل إلتتتتتتتتتتتتت رل الستتتتتتتتتتتتتم ا
مر ق تتتتتتتتت
ا القتتتتتتتتت
تتتتتتتتت
ا تتتتتتتتت
استتتتتتتتتم م زتتتتتتتتتم
غتتتتتتتتتل تتتتتتتتت ال تتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتري لتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتل فتتتتتتتتتتتتر
لتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتت زتتتتتتتتت زتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتر اف قتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتت ا
فقتتتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتتت هللا تتتتتتتتتتتتتت لميرا ستتتتتتتتتتتتتتي

ألق أيها الطالب بالك أصلح اهلل بالك حافظ على العلوم املدنية واألسرار اإلهلية وإياك وإفشاء
سر الربوبية أخل القلوب وجاهد النفوس وفرق بني العلم اإلهلي واحملسوس امجع بني الظاهر والباطن
يتضح لك سر الراحل والقاطن قف مع الظاهر يف كل األحوال وال تقف ما ليس لك به علم يف ظاهر
األقوال.
تلقَ الكلمات وَاحلَ ْق باآلباء واألمهات صل على ذي العلوم املدنية واألسرار القدسية وعلى
الكليم وابن نون وانظر ملن كان احلوت عنده يبد لك السر املصون يف الكتاب املكنون الذي ال ميسه إال
املطهرون ال تنظر احلوت بعني الغذاء والقوت وتأمل السرين يف جممع البحرين وكيف وقع النسيان
هنالك ومل كان ذلك ومل كان حوتا ومل يكن غري ذلك وألي فائدة اختذ البحر مسلكًا على سائر
املسالك أمط لو وليت ولوال تكن العبد واملوىل ترد براء اآلمنني وقف للناس يف موضع القدمني وخذ
من العلم حرف العني.
اخرق السفينة تلج املدينة اجعل يف السفينة من كل زوجني اثنني وال تعرج على من قال سآوي
إىل جبل يعصمين من احلني مها سفينتان هلما يف الوجود معنيان الواحدة سالمتها يف الفتق واألخرى
جناهتا يف الرتق ليس يف امللك إال واحد فإياك أن خترق سفينة الشاهد اجعل السفينة من الزوجني فقد
قال :ﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﱠ [النحل ،]51 :أحي الغالم يدنك رب ألمة والغالم اقتله فإنه كافر مبواضي
األسنة والبواتر أقم اجلدار وحذار من هدمه حذار اهدم اجلدار فإنه جماب هكذا رأيته يف أم الكتاب افتح
من السد املهرب واثبت للتيار وال هترب إياك أن تتناول فتحه واقنع من الوجود بأيسر حملة.
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مناجاة قاب قوسني

ﱁﱂﱃﱄ
وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه أمجعني
قال السالك :فتنزل إيل امللك بالسالم األسىن ،فرقيت فيه إىل املستوى األعلى فلما أنزلين قاب
قوسني ،قال ال تطلب أثرا بعد عني مث تكفن يف جناحيه ،ونكص على عقبيه.
قال السالك :فلما لقيت قيل يل سلم يرد عليك ،وسل ما شئت يوهب إليك ،فسلمت كما
جيب وجثيت على الركب ،فسمعت كالما مين ،ال داخال يفّ وال خارجا عين ،وهو يقول:
ضتتتتتتتتتتتتتتر التتتتتتتتتتتتتتر م
تتتتتتتتتتتتتتل الم تتتتتتتتتتتتتت
ع ع
ع
خ قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا ر القتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
متتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتر اا تتتتتتتتتترال متتتتتتتتتت تتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتتتتت ر ال ر تتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتر ا لقتتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتت المر تتتتتتتتتتت
أ ا تتتتتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت الرضتتتتتتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتت
أ
لمتتتتتتتتتتتتت رأ تتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتتترا
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتم را يتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتت أر تتتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتت
ر تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتت
لمقتتتتتتتتتتتتتتتت إ ريتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتت
أر تتتتتتتتتتتتتتتتت م لتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتتت ا
م ستتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتتتتتترا الم تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ا قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتر ال لمتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتر الضتتتتتتتتتتيم
تتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتتر ا يمتتتتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتتل ستتتتتتتتتتتتر الستتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت ال قزتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
هلل ر زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر
تتتتتتتتتتتتتتت ر يتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتتتتت
ر تتتتتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتم المزتتتتتتتتتتتت م
ر تتتتتتتت ا تتتتتتتتراف ال تتتتتتتتل فتتتتتتتت تتتتتتتتر الم تتتتتتتت
تتتتتتتتتتتر الزتتتتتتتتتتتم فأ تتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتت م ف م تتتتتتتتتتتتت
ر تتتتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتتتتم
تتتتتتتتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتتتت لمتتتتتتتتتتتتتتتت رأ
تتتتتتتتتتتتتتتت ر م تتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتتتم لع ع تتتتتتتتتتتتتتتتي
ر تتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتتر ح لمتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتت ا
يستتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتت ا ل تتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتت ال متتتتتتتتتتتتتتت ي ستتتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت ا الخ فتتتتتتتتتتتت إ رأ ا تتتتتتتتتتتت ر
تتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتت ل ا م تتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتت ل ا الخ فتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتترا لتتتتتتتتتتتتتتتت ي
ف خ تتتتتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتتتت
ال يتتتتتتتتتتتتتت ار قتتتتتتتتتتتتتت ا
عم تتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتم
ل تتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتتتتتتتير ف تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت ي ا متتتتتتتتتت أضتتتتتتتتتتمر ا
زتتتتتتتتتت ا إليتتتتتتتتتت
ق ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم مف
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

قال السالك :مث قال يل أخربين يا زهرة احملبني ،ويا مجال الوارثني ماذا لقيت يف طريقك إلينا
ومباذا وفدت به علينا؟ قال السالك :ملا فارقت املاء ،عرج يب إىل أول مساء فرأيتها مزينة بالنجوم فمنها
اهتداء ومنها رجوم ورأيت مقامات اخللفاء ومصابيح الظلماء فوجدهتا مثانية وعشرين وحضراهتم اثنتا
عشرة للتتميم األربعني فقيل يل هذه منازل السالكني وينابيع حكم املخلصني مث حلظت السبعة اخللفاء
يف األفالك يسبحون فحملتها على السبعة املودعة يف الفلك املشحون فنظرت يف اجلدي والفرقدين فإذا
هم األئمة يف العاملني.
فاستفتحت مساء األجسام فرأيت آدم  وعلى ميينه أسورة القدم وعلى يساره أسودة العدم
وهو يتردد بني بكاء اجلالل وضحك اجلمال ملعاينة النقص والكمال فرأيت مجيع األنبياء أمواتا حني
رأيتهم أشتاتا وطلبت احلقيقة فقيل يل حىت تفىن عن الطريقة فإنه ال يبدو كمال الصورة ألهل املعراج
والنهى حىت يبلغوا سدرة املنتهى هنالك تنتهي حقائق نفوسهم وتكشف هلم عن مواد مشوسهم وذلك
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أول مقامات الثالمثائة والفناء على كل فئة وأما حقيقة الذات فال تشاهدها سواه وغاية كل واصل أن
يشاهد معناه فال غاية فيما فيه الغاية وال هناية ملوارد البداية.
فعرج يب إىل مساء النفوس وانتقلت عن العامل احملسوس فنفخ يف الصور مبشاهدة املسيح فأظهر
فتقا يف مساء وأرض كانتا رتقا فنطقت باحلمد والثنا فأعطيت احلسن والغنا فرأيت يوسف يف مساء مجال
القلوب فأحلقين مبوارد الغيوب فشكرته شكرا سنيا فرفعين مكانا عليا فرأيت يف الرابعة إدريس وتقدس
السر عن التخيل والتلبيس فقلت هذا املنتهى وهذا مقام الكمال والبهاء وطلبت اخلالفة عن اإلمام
فرفعت إىل هارون  فقيل أتعرف ما جرى من استخلف يف مقام اإلحسان؟ فأخذ بلحية كليم
الرمحن.
فعرج يب إىل مساء الكالم فرأيت موسى  فرحب يب وأقعدين ،وعلى موضع الرفق نبهين مث
قال يل أنا الكليم املكلم القدمي لو مل تلق األلواح ما جررت برؤوس األشباح أنت عبد مكرم ولدينا
معظم قلت له أريد اخللة قال هي ملن سد عن األنام اخللة قلت أنا ذلك قال فارق إىل السماء السابعة
أيها السالك فهي مساؤها وعليه قام عمادها وبناؤها فرأيت صاحبها مسندًا ظهره إىل البيت املعمور
فأدركين اجلذل والسرور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك
وأقيم يل يف السدرة هنران ظاهران وهنران باطنان فالظاهران قراءة الكتاب ووصل السنة والباطنان
التوحيد واملنة.
مث بلغت سدرة املنتهى وقلت هذا هو اإلنتها ،فتال علي الرسول الكرمي :ﱡﭐﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱠ
[الصافات ،]164 :وال بد لك من التداين والترقي والتديل والتلقي باملقام احملمود ،وحضور الشاهد
واملشهود مث اختطفت من تلك السدرة العلية وأنزلت بكرسي الشفعية فحفظت هبا الوصية السنية مث
أنشأ يل جناح اللطائف وامتطيت ظهور الرفارف فمررت بثالمثائة حضرة ما نظرت إليها نظرة فسمعت
صريف القلم باليمني يف ألواح صدور الوارثني فلما دنوت من الصريف قيل يل تقنع بالنصيف.
قال السالك :فعندما مسع مين هذه اللفظة لطين ويف ثوب العبودية غطين مث قال يل عبدي :ال حتد
حد الكالم فإين املكلم واملكلم ومين الكالم فال حيمل كالمي سواي كما ال يسعين أرضي وال مسائي.
آيات مناجاة اإلمام

ركن املعامل واحملامد
قلت سألت واهلل حديد عنان اجلنان ماضي سنان اللسان.
قال الترمجان ما تقول يف فاحتة الكتاب قلت قسمها الباري نصفني ،حىت ال يصح يف الوجود
إهلني اثنني قال :ما فيها من اإلشارات والرموز والدرر قلت :الياقوت األمحر واألصفر والعنرب األشهب
والعود الرطب أال انظر أيها الترمجان أم الكتاب ليس هلا انتساب بل هي اإلمام املبني جلميع العاملني
فمنهم من علم اإلمام فاتبعه ورفعه ومنهم من جهله فحطه ووضعه هي األصل الثابت فرعها يف السماء
تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا مع استغنائها عن املاء وهي املثاين بالنظر إىل املباين والفاحتة بالنظر إىل
الطرق الواضحة أم القرآن ملن ختلق بالفرقان.
قال السالك :فما زال يسألين عن جواهر القرآن ودرره سورةً سورةً حىت أتى على آخره قال
فلما أكمل الترمجان سؤاله عن جواهر القرآن ودرر الفرقان طوى بساط املناظرة وسد باب احملاظرة
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وجتلى يل املطلوب وقال جئت على املرغوب أنت اإلكسري واهلمهم النحرير ركبت جوادا ال يكبو
وضربت حبسام ماض الضربة ال ينبو وهذا اللوح بني يديك فاتل ما أوحي إليك.
مناجاة التشريف والتنزيه والتعريف والتنبيه

على التقومي األكمل األحسن واحلق األمجل األتقن احملفوظ املصون يف امل والتني والزيتون الذي
نبهت عليه بالقبس يف حضرة القدس حيث قلت:
تتتتتتتر ر ف ال تتتتتتت متتتتتتت ضتتتتتتتر القتتتتتتت
يتتتتتتتتتتت أ يتتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت
لتتتتتتت الخ تتتتتتت ل متتتتتتت اا تتتتتتت ر فتتتتتتت القتتتتتتت

تتتتتتتتتتل ال ستتتتتتتتتتي متتتتتتتتتت ا مستتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ريقتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتأف ال تتتتتتتتتتتي ح ل تتتتتتتتتتت
ألتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتر ا ل تتتتتتتتتتتتتي هللا يتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ا

قال السالك :كان ما قيل يل يف ذلك التشريف والتنزيه والتعريف والتنبيه أن قال عبدي أنت
محدي وحامل أمانيت وعهدي أنت طويل وعرضي وخليفيت يف أرضي والقائم بقسطاس حقي واملبعوث
إىل مجيع خلقي.
عاملك األدىن بالعدوة الدنيا والعدوة القصوى أنت مرآيت وجملي صفايت ومفصل أمسائي وفاطر
مسائي أنت موضع نظري من خلقي وجمتمع مجعي وفرقي أنت ردائي أنت أرضي ومسائي وأنت عرشي
وكربيائي
أنت الدرة البيضاء والزبرجدة اخلضراء بك ترديت وعليك استويت وإليك أتيت وبك إىل خلقي
جتليت.
فسبحانك ما أعظم سلطانك ،سلطانك سلطاين فكيف ال تكون عظيما ويدك يدي فكيف ال
يكون عطاؤك جسيما ال مثل لك يوازيك وال عديل لك جياريك.
أنت سر املاء وسر جنوم السماء وحياة روح احليوة وباعث األموات.
أنت جنة العارفني وغاية السالكني ورحيان املقربني وسالم أصحاب اليمني ،ومراد الطالبني،
وأنس املعتزلني املنفردين املنقطعني وراحة املشتاقني وأمن اخلائفني ووحشة العاملني ومرياث الوارثني وقرة
عني احملبني وحتفة الواصلني ،وعصمة الالئذين ونزهة الناظرين وريا املستنشقني ومحد احلامدين.
أنت درر األصداف وحبر األوصاف وصاحب االتصاف وحمل اإلنصاف وموقف الوصاف
ومشرف األشراف وسر األنعام واألعراف
طوىب لسر وصل إليك وخر ساجدا بني يديك له عندي ما خبأته وراء حدي وقد ناجيتك به يف
املطلع عند ارتقائك عن احملل األرفع عبدي أنت سري وموضع أمري وهذا موقف لعلوك على كل
املوجودات وتشريفك.
أنت روضة األزهار وأزهار الروضات ومغرب األسرار وأسرار املغرب ومشرق األنوار وأنوار
املشرق.
لوالك ما ظهرت املقامات واملشاهد وال وجد املشهود وال الشاهد وال محدت املعامل واحملامد
وال ميز بني ملك وملكوت وال تدرع ال هوت بناسوت.
بك ظهرت املوجودات وترتبت وبك تزخرفت أرضها وتزينت عبدي لوالك ما كان سلوك وال
سفر وال عني وال أثر وال وصول وال انصراف وال كشف وال إشراف وال مكان وال متكني وال حال
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وال تلوين وال ذوق وال شرب وال قشر وال لب وال عبد وال رب وال خطاب وال نفس وال هيبة وال
أنس وال نفس وال قبس وال فرس وال جرس.
وال جناح وال رفرف وال رياح وال موقف وال معراج وال انزعاج وال حتلي وال جتلي وال جود
وال وجود وال محد وال حممود وال تداين وال ترقي وال تديل وال تلقي وال هني وال لني وال غان وال
رين وال كيف وال أين وال مجع وال بني وال فتق وال رتق وال مجع وال فرق وال ختمٌ وال ختام وال
وحي وال كالم وال ومض وال برق وال حق وال خلق وال إصاخة وال استماع وال لذة وال استمتاع
وال سلخ وال اخنالع وال صدق وال يقني وال خفي وال مبني وال مشكاة وال نور وال ورود وال صدور
وال ظهر لصفايت عني وال حتقق وصل وال بني وال كان عرش وال مهد فرش وال رفع غمام وال أشرقت
األنوار على األسوار وال جرت حبار اخللق على األطوار لوالك ما عبدت وال وحدت وال علمت وال
دعوت وال أجبت وال دعيت وال أَجبت وال شكرت وال كفرت وال بطنت وال ظهرت وال قدمت
وال أخرت وال هنيت وال أمرت وال أسررت وال أعلنت وال أخربت وال أوضحت وال أشرت.
أنت قطب الفلك ومعلم امللك رهني احملبس وسلطان املقام األقدس.
أنت كيميائي وأنت سيميائي أنت إكسري القلوب وحياض رياض الغيوب بك تنقلب األعيان
أيها اإلنسان أنت الذي أردت وأنت الذي اعتقدت ربك منك إليك ومعبودك بني عينيك ومعارفك
مردودة عليك ما عرفت سواك وال ناجيت إال إياك.
مناجاة التقديس

وأنا الواحد الذي ال حتيط يب األفكار وال ينتهي إىل األسرار وال تدركين البصائر وال األبصار
وأنا اللطيف اخلبري احلكيم القدير أنا كما كنت عدمت أو وجدت ما طرأ حال كنت عدمته وال فقدت
شيئا مث وجدته علمي ببسيطك وقدريت ظاهرة يف ختططك تنزهت عن التنزيه وكيف عن التشبيه ،يف
العجز معرفيت على الكمال وهي حضرة اجلالل ليس يل مثل معقول وال دلت عليه العقول واأللباب
حائرة يف كربيائي واألسرار مطيفون بعرش ردائي أنت وأنا حرف ومعىن بل معىن ومعىن أنت املثل
اخلفي املنقول اللغوي وأنا الواحد والواحد يف الواحد بالواحد فإذا ضرب الفرد يف الفرد بقي الرب وفين
العبد وهذا السر اخلارج لك وألصحاب املعارج وال تضاعف يلوح لذي عينني وال تكاثف إال من
حيث البني.
مناجاة أسرار مبادئ السور

عبدي بلغ إيل عين وقويل احلق وخاطب بلسان أهل اجلمع والفرق فأنا املتكلم وأنت الالفظ
وأنت املبلغ وأنا احلافظ قل هلم عين وأنا املخاطب إيل مين إن مبادئ السور اجملهولة ألهل الصور
املعقولة :ﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﱠ[املائدة ]54 :مجلتها تسعة وعشرون صورة وذلك كمال الصورة:
ﱡﭐﲻ ﲼ ﲽ ﱠ[يس ،]39 :أكملت فيها العامل بأسره وفرقت بيين وبينهم مبا لوحت به من هنيه
وأمره :ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ[طه ،]14 :منها مفرد ومثىن ومنها مجع ملعىن :ﱡﭐﱠ ﱡ
ﱢﱣﱠ[إبراهيم ،]7 :منها ما زيد فيه فاستغىن.
ومنها ما نقص منه فتغين :ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﱠ[الرعد ،]41 :متماثلة الصور
وخمتلفة كما منها مفترقة ومؤتلفة ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈﱠ ﭐ[هود ،]118 :غايتها مخسة حروف
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وبقي اثنان الواصف واملوصوف من مقام آدم وحوا يف جنة اإلقامة ومأوى اإلمامة:
ﲜﱠ[األعراف ، ]19 :مبلغهما مثانية وسبعون فمن كوشف حبقائقها مأل األعلى والدون :ﱡﭐﳓ ﳔ
ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﱠ ﭐ[احلاقة ،]32 :لكل باب منهم جزء مقسوم فما أفردت منها فلبقاء الرسم أزال
وما ثبت فلوجوده حاال وما مجعت فلألبد استمرارا :ﱡﭐﳆ ﳇ ﳈ ﳉﱠ ﭐ[هود ،]52 :فاإلفراد
للبحر األزيل وللربزخ احملمدي واجلمع للبحر األبدي.
عبدي احنصر لك وجود هذه احلروف باحلرم إىل ثالمثائة آالف ومخسمائة واثنني وثالثني على
غاية البحث واحلزم وأول التفصيل من نوح إىل شروق يوح مث إىل آخر التركيب الذي تنزل فيه الكلمة
والروح فبعد عدد تضربه وجتمعه وحتط منه طرحا وتضعه يبدو لك متام الشريعة حىت إىل اخنرام الطبيعة
وهي اليت بقيت من نون والقلم إىل آخر الكتاب العزيز األكرم فمبعث حممد  aمن سورة النجم إىل
كافة العرب والعجم ومن سورة البقرة إىل بعث الرسل لديها وليس هلم يف الفاحتة نصيب وال رموا فيها
بسهم مصيب فاختص هبا حممد  على الرسل الكرام فهي قوله مىت كنت نبيا قال :و آدم بني املاء
والطني فكان مفتاح النبيني وقد ملك من سورة النجم إىل آخر القرآن العظيم وتفرد ما بينهما يف
أصالب املقامات إىل عنصره الكرمي فصح له الوجود أمجع واختص باحملل األمنع أوتيت جوامع الكلم
فما بقي لك بعد الوضع والطرح فذلك أوان النزول والفتح وهو نظري املقدس من القرآن يليه األقدس
تقديسه بالنازل فيه وقد أشرت لك إىل معانيه وما يعقلها إال العاملون.
عبدي هذا باب يدق وصفه ومينع كشفه األعداد حجب على عينك أيها اإلنسان وإمنا هي
أسطار نور خضر خلف حجاب الترمجان تلوح ملن سقته املشيئة بوقوفه عليها حىت تودعه ما لديها
فاستعمل اجملاهدة وحتلَّ باملوافقة واملساعدة عساك تلتذ هبذه املشاهدة عبدي جعلت ما بعد هذه
احلروف يف موضع التفسري وحمال للتعبري ومبحثا للناقد البصري صاحب السر واإلكسري ومن ال يقنع من
الوجود بالنزر اليسري وجعلها على ضربني لذي عينني ضرب ال ينقسم وضرب آخر ينقسم عجبا
للظاهر ينقسم وللباطن ال ينقسم فالظاهر مشس يف محل والباطن يف أسد حلم.
ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ

م تتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هللا متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت القستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتتتتت ر ي تتتتتتتتتتتتتتتتتت ح ي تتتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتت

قتتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتتر م تتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتت ر
إ تتتتتتتتتتتتتتتتت خمتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتتت ا
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا
فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم
تتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتت
اخ تتتتتتتتتتتتتتتتت

لكن انقسامه على ثالث وهي حقائق املوائد الثالث فأما الضرب الذي ال ينقسم بالربهان
فسورة آل عمران والضرب الذي ينقسم املوصوف ما عدامها من سور أسرار احلروف والثالث الذي
ب به فاستيقظ أيها الراقد من سنة الغفلة وانتبه مث تتفرع على اثنيت
ب وخماطَ ٌ
ينقسم إليها املخاطِب وخماطَ ٌ
عشرة عينا وهو كمال العامل الروحاين واجلسماين لكل عامل إهلي والثالث عشرة الضرب الذي ال
ينقسم وفيه علمت األمساء وجوامع الكلم فمنها ما هو لرفع الشك والريب فيما ظهر من الغيب وهي
البقرة وﱡﭐﱁﱠ السجدة.
ومنها ما هي لرفع احلرج عمن يأيت ودرج وهي األعراف وطه والشعراء ومنها للتعريف بالعناية
أزال أولياء وأنبياء ورسال وهي يونس ومرمي  Cومنها للمتفرق واجملتمع واحلجر الذي ال ينصدع
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وهي هود وفصلت والشورى والدخان واملؤمن ومنها لتأكيد التبيني يف املعقوالت واإلخبار باملفترقات
وهي يوسف والزخرف والقصص والروم.
ومنها العتبار التركيب ألهل النظر والتهذيب وهي قاف واجلاثية ومنها لتحقيق اهلداية يف النبوة
والوالية وهي إبراهيم والنمل ولقمان ومنها لتحقيق النزول يف اإلميان بالعمل النائب عن العيان وهي
الرعد ومنها لتا ...التوجيه ،والعصمة بالقسم يف حمل التنزيه وهي يونس ونون و ...ومنها لطلب الدليل
يف مقابلة خصم الصل وهي األحقاف ومنها لتأكيد تبيني التهديد بالوعيد وهي احلجر والعنكبوت
فسلم األلف من هذه احلروف للذات وعدّ ما بقي لك منها من الصفات :ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
ﲶﲷﱠ[الرعد.]33 :
مناجاة إشارات أنفاس النور وهي متحيض متفرقات األسرار

وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم
قال السالك :مث قال يل ما تقول من هو أنا يف أنا قلت :وجود البغية واملىن واخليبة والعنا.
قال :فما تقول يف هو ذلك قلت كالمها صفتا املالك غيبة وحضور وظالم ونور وخمدرات
وخدور.
قال :فما تقول يف التحام األجسام قلت :نتيجة التحام الروحانية قال :فما تقول يف التوالد
والتناسل قلت نتيجة التواصل والتفاصل.
قال :فما تقول يف النشأة الربزخية قلت :تلك اإلهلية قال :فهل اإلعادة أشرف منها قلت :ال
يصح اإلعادة فيها وال يتحدث بذلك عنها إمنا ذلك يف برزخ احلافرة املنصوب بني الدنيا واآلخرة.
قال :فهل تصح العودية على البداية قلت :ال يكون ذلك يف احلكمة العدلية قال :هل تعقل على
أوان إخراج الذر من الظهر قلت له :كيف ال أعقل وأنا أول الشهود يف املهر.
قال :فهل تعرف قبل ذلك ميثاقا ثاين قلت :له يف أول وجود التداين قال :فأرى ميثاقني قلت:
ال يكون غري هذين.
اإلشارات اآلدمية

قال السالك :مث خاطبين بلغة آدم  وقال يل :أيها الغالم من أين قالت املالئكة بالفساد يف
حال شهودها؟ قلت :من نفس وجودها ،قال :فلم جهلت األمساء؟ قلت :ألهنم ما برحوا يف السماء.
قال :فلم وقعوا له ساجدين؟ قلت :لصحة التعيني ،قال :فلم أىب من أىب واستكرب؟ قلت :حلجابه
بالطينية عن النور األزهر ،قال :ملَ مل يكن النجم وكانت الشجر؟ قلت :لوجود اخلالف الذي ظهر،
قال :أمل نسقها من ماء واحد؟ قلت :بلى ولكن فضل بعضها على بعض يف الشاهد ،قال :فلم اقتحم
النهي مع العصمة؟ قلت :لظهور هذه احلكمة.
قال :فما سر ظهور غاية سوءاهتما؟ قلت :معاينة ممكنات غاياهتما ،قال :فلمَ طفقا خيصفان
عليهما من ورق اجلنة؟ قلت :ليكون هلما عن مالحظة األغيار جنة ،قال :فما نظريمها يف الوجود؟
قلت :القلم واللوح املشهود ،قال :فلم أفرد آدم باملعصية دون أهله؟ قلت :ألهنا بعض من كله ،قال :مل
حجر النعيم عليهما؟ قالت :ليثبت عبوديتهما ،قال :مل أضيف الزلل إىل الشيطان ومل يكن له على ذلك
سلطان؟ قلت :جلعلك إياه يف الشاهد صفة نقص ودليل خسران ،قال :مل جعل بعضهما لبعض عدوا يف
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هذه الدار؟ قلت :ليستغنيا بتأييدك فيصح منهما االفتقار وينفرد جاللك بالعزيز القهار ،قال :مل تبت
عليه بتلقيه الكلمات العلية؟ قلت :ألنه تلقاها من حضرة الربوبية ،قال :مل قبل قربان االبن الواحد دون
أخيه؟ قلت :ألنك جعلتهما أصلَي بنيه ومها قبضتان فال بدّ أن خيتص أحدمها بالرضا واآلخر باخلسران،
قال :مل كان الغراب له معلما؟ قلت :ألنك ألبسته ثوبا من الليل مظلما فأعطاه العلم فعال وحاال
فكساه من ظالم القرب سرباال.
قال :فلم أضاف خلقه ليديه؟ قلت :ملا مل يتقدم عليه ،قال :مل أتى إبليس ابن آدم من مجيع
جهاته ال من أعاله؟ قلت :لئال حيترق بنور األمر من مواله ،قال :فهال أتى من أسفله فيغويه؟ قلت:
ألنه يدعوه فال فائدة فيه ،قال :مل متكن إبليس من آدم يف دار االتصال؟ قلت :ألن يف آدم جزء من
الصلصال ،قال :واحلمأ املسنون؟ قلت :إشارة سر برزخي بني األعلى والدّون.
قال :فألي معىن قال "مل أكن ألسجد لبشر خلقته من صلصال" وهو حقيقة؟ قلت :المتزاجه
ببقية العناصر فاختلت عنده طريقه ،قال :مل مجع له بني ال جيوع وال يعرى وال يظمأ وال يضحى
والترتيب على خالف ذلك فما احلكمة أيها السالك؟ قلت :احلرارة سبب الظمأ فلذلك قرنه مع
الضحى واجلوع تعرية باطن احليوان فلذلك قرنه بتعرية ظاهر األبدان
قال :فلم اجْتبِيَ قبل أن يتاب عليه؟ قلت :سابقة قدمه سبقت إليه ،قال :من أين صح له أحسن
تقومي؟ قلت :ألنه على صورة القدمي ،قال :فلم رد إىل أسفل سافلني؟ قلت :إشارة إىل الطني ،قال :فلم
استثىن برفعه بالصالح؟ قلت :إشارة إىل صفة األرواح الواهبة علة الصلصال القائمة باألشباح ،قال:
نِعم ما به أجبت ،قلت له :بك تكملت.
اإلشارات املوسوية

قال السالك :مث خاطبين بلغة موسى  وقال :ما يقول العبد املستسلم مل فنت قوم موسى من
بعده؟ قلت :ضيافة السيد لعبده ،قال :مل ظهر لقبضة األثر يف العجل خوار؟ قلت :تنبيه على أن احلياة
يف اتباع اآلثار ،قال :مل ضرب له ميقات؟ قلت :ليعلم أنه حتت رق األوقات ،قال :مل جاء العدد بالليل
ومل جيئ بالنهار؟ قلت :الحتجابك عن األبصار فجعلته يسلك أربعني مقاما من مغيبات األسرار فصح
له االتصال عند األسحار وانتظم هبا يف مشل أمة حممد  aمن مقام األرواح يف ختلقهم باألربعني
صباح ،وهو ميقات الوارثني ،فشرف بذلك كليم رب العاملني ،ولذلك كان منه مع حممد  Cيف أمر
الصالة ما شهر ألنه يف أمته فطلب الرفق بإخوته كما ذكر ،وذلك ملا وقع هنالك يف حدسه أن حممد
 aسيقول "ال يكمل عبد اإلميان حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه" أال تراه  aقد قال يف موسى:
"لو كان حيا ما وسعه إال يتبعين" ،فأوضح لنا املعىن وتبني لنا حقيقة أنه منا.
قال :مل ضرب بعصاه احلجر فانفجر والبحر املغلق فانفلق؟ قلت :سر ذلك يف العصا فلذلك
انفجر احلجر ماء وسر القيومية فيها فلذلك أظهرت يف البحر يبسا ،قال :فلم خلعت النعالن؟ قلت:
إشارة لزوال شفعية اإلنسان ،قال :فلم خص بالكالم؟ قلت :ليتقرر يف نفسه نيل حظه من مرياث حممد
 ولذلك كان يف ألواحه تفصيل كل شيء علم يف مقابلة جوامع الكلم ،قال :فلم سأل الرؤية وهو
يعجز عن النظر؟ قلت :حىت ال يبقى له من املرياث أثر ،قال :فلم أمرناه أن يكون من الشاكرين؟ قلت:
لتزيده يف القرب والتمكني حىت يراك بعني حممد  aحني أسري به يف عليني.
157

قال :فلم ألقيناه يف التابوت؟ قلت :وهل ظهرت احلكمة إال بوجود الناسوت ،قال :فلم ألقيناه
يف اليم؟ قلت :إشارة إىل العلم ،قال :وكيف يصح اليم مع العلم؟ قلت :ولواله ما صح عند ذوي
الفهم ،قال :فلم طلب العون بأخيه؟ قلت :رمحة مبخاطبيه لئال يذهبوا عند مشاهدة الكالم من فيه إذ
من كلمك برفع الوسائط كيف حيمل خطابه كثائف الوسائط.
قال :فلم قلب العصا ثعبان؟ قلت :ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﱠ [الشورى ،]40 :وﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲪ ﲫ ﱠ [الرمحن ،]60 :قال :ومل خاف وهو معنا يف حال التمكني؟ قلت :لقوله :ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐﱠﭐ[الشعراء ،]62 :قال :مل أخرج يده من جيبه بيضاء من غري سوء؟ قلت :تنبيه لإلنسان أنه عند
خروجه من غيبه من العلل بريَ ،قال :فلم قال :ﱡﭐﲋ ﲌ ﲍﱠ [طه]21 :؟ قلت :بشرى
ملوسى مبقام الفنا وتصحيح اللقا ،قال :فلم ألقى األلواح؟ قلت :إذا فتح الباب ما يصنع باملفتاح ،قال:
فلم كانت البقرة جربوتية؟ قلت ألهنا سرحت من مروج احلضرة الربزخية ،قال :وهل الشرف إال يف
امللكوت األعلى؟ قلت :مجع الطرفني يف حق اإلنسان أشد وأعلى وأوىل ،قال :فلم حي امليت ببعضها؟
قلت :إشارة أن شطر اجلنة من جهة عرضها ،قال :فلم كانت احلياة بالضرب؟ قلت :حجاب على
القلب عن معاينة القرب ،قال :كيف استشاط غيظا على أخيه ويف نسخته اهلدى والرمحة؟ قلت :إمنا
أعطيتها إياه بعدما سكت عنه الغضب لطلب النعمة.
اإلشارات العيسوية

قال السالك :مث خاطبين بلغة روحه وأمدين بفيضان نوحه وقال يل :لِم كان عيسى كمثل آدم
C؟ قلت :إن اآلخر نظري األول يف أكثر األقسام قال :لِمَ لَ ْم يكن له والد؟ قلت :ألنه من أركان
الدليل على املفتري اجلاحد قال :كيف؟ قلت :إنه اآلخر وبعده حممد خامت النبيني قلت :تلك بداءة
نشأة السيادة على العاملني إذ كان نبيا وآدم بني املاء والطني فال مناسبة بني السيد والعبد إال من حيث
العناية والوجود.
قال :لِم أيد عيسى بالروح؟ قلت :ما رقمه قلم يف لوح فقذف يف الرحم من غري شهوة فلم
يكن له عن طرح األكوان سلوة.
قال :فمن أين صدر هذا الروح؟ قلت :من حضرة قدوس سبوح قال :فلم تكلم يف املهد؟ قلت:
شاهد ثان على أهل اجلحد قال :وهل تقدم قبله شاهد يف العلة؟ قلت :هز مرمي جذع النخلة.
اإلشارات اإلبراهيمية

قال السالك :مث خاطبين بلغة خليله وقال :عليك حبسن اجلواب وقيله ،إيه ما وجود الكوكب
والقمر والشمس؟ قلت :إطاعة على الروح والعقل والنفس
قال :مل أثبتَّ هلم الربوبية؟ قلت :ملا حلظ هلم القهر على النشأة الترابية.
قال :فلم ،قال :ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ[االنعام]79 :؟ قلت :ملا رأى بعضهم
يفضل على بعض ،قال :تراه مل نظر يف النجوم ،وقال إين سقيم ،قلت :إشارة إىل حكمة علوية قد
صدرت من امسه احلكيم.
قال :لِم طلب رؤية األحياء مع ثبوت اإلميان؟ قلت :ليجمع بني العلم والعيان .ويف مثل هذا قال
احلسن وقد أحسن:
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ستتتتتتتتتتتتق ستتتتتتتتتتتترا إ ا أم تتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتر
تتتتتت ستتتتتت ر
فتتتتتت خيتتتتتتر فتتتتتت ال تتتتتت ا متتتتتت

أ ف ستتتتتتتق خمتتتتتتترا تتتتتتت لتتتتتتت تتتتتتت الخمتتتتتتتر
تتتتت متتتتت ال تتتتت
تتتتت
تتتتتا ستتتتت متتتتت

قال :فلم دللناه على أربعة من الطري؟ قلت له :إشارة إىل العناصر ال غري ،قال :فلم اختذ ابنه
قربانا؟ قلت :ليصح كرمه حقيقة وبرهانا ،قال :ما قصد بذلك؟ قلت :قرى الوارد واملالك وذلك أنه ملا
نزل إىل قلبه تعينت عليه ضيافة ربه ،قال :فهال أضافه بنفسه دونه؟ قلت :مل يكن له فيها منازعون
ينازعونه ،قال :فلم كان الوحي يف املنام؟ قلت :حىت ال يكون للحس بساحته إملام.
قال :فلم ابتليناه بالكلمات وقد تلقاها للتوب صاحب السموات؟ قلت :أمل يقل إن االبتالء
أفضل املقامات ،قال :مل أمر إبراهيم وإمسعيل بتطهري البيت للطائفني؟ قلت :عناية مبحمد سيد املرسلني،
قال :فلم مل يكن إال إسحاق دون غريه؟ قلت :ملا مل يكن حممد  aيف ظهره ،قال :فلم دعا ملكة
بالربكات؟ قلت :إذا بورك يف األم بورك يف البنات.
قال :حني رفع إبراهيم القواعد من البيت ،مل دعا إمساعيل بالقبول؟ قلت :أظهر النقص ليصح
كمال اخلليل إذ الواجب على كل بنيه أن يضع من قدره عند قدر أبيه.
اإلشارات اليوسفية

قال السالك :مث خاطبين بلغة يوسف بن يعقوب ،فقال :ما يقول الفطن املصيب قالت النسوة:
ﱡﭐﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ[يوسف]31 :؟ قلت :الختصاصه عموما بأحسن تقومي ،مث قال :مل بيع بثمن خبس؟
قلت :ليعلم أن اإلنسان من حيث هو صاحب نقص فإن غال مثنه وعال فلصفة زائدة على ذاته حضرهتا
املأل األعلى ،قال :مل جعل الصواع حجابا؟ قلت :قرع بذلك التصال األحبة بابا.
اإلشارات احملمدية

قال السالك :مث خاطبين بلغة حممد  aوقال يل :يا من طلب الطريق إليه لريث مما كان يف
يديه ،ما تقول يف األفق املبني؟ قلت :حمل كشف املقربني ،قال :مل كان التجلي باألفق؟ قلت :تنبيه على
علو اخللق ،قال :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ[النجم ،]3 :قلت :أسرار االستواء ،قال :ويف قسمة الفاحتة؟ قلت:
العبودية الواضحة ،قال :فلم اختصت الرمحة بالثنا؟ قلت :ليتبني من أنت ومن أنا ،قال :وامللك
بالتحميد؟ قلت :ليصحح التوحيد ،قال :فلم وقع الشك يف العبادة والعون؟ قلت :لتمييز القدرة عن
عجز الكون ،قال :مل اختص العبد بنصفها الثاين ،قلت :ليصح عليها اسم املثاين.
قال :قد ساوى موسى حممدًا يف الفرقان فكيف صحت له السيادة؟ قلت :الختصاصه بالقرآن
والعبادة ،قال :قد شاركه بالعبودية نوح وزكريا الوجيه؟ قلت :اآلخر عبد نعمة واآلخر عبد ربوبية
وحممد عبد تنزيه.
قال :قد شاركه حيىي يف السيادة الفاخرة؟ قلت :تلك السيادة الظاهرة وهلذا صرح هبا يف الكتاب
املبني وأخفى فيه سيادة حممد سيد العابدين ،مث صرح على لسانه يف الشاهدين ،فهذا سيد عموم وهذا
سيد رسوم ،قال السالك :مث قيل قف هنا وال تربح وإن أعطيت املفتاح فإن شئت فافتح واحلمد هلل
على ما منح وصلى اهلل على حممد األغر األصبح.

مت كتاب اإلسرا إىل مقام األسرى
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رسالة إىل اإلمام الرازي
ﱁﱂﱃﱄ

من كالم الشيخ:
اعلم أن العامل مبجموعه حدقة عني اهلل اليت ال تنام والعلويات جفنها الفوقاين والسفليات جفنها
التحتاين والتفرقة امللكية يف العلويات أهداب اجلفن الفوقاين والسفليات جفنه التحتاين والنفس الكلية
سوادها والروح الكلي بياضها واهلل تعاىل نور هذه العني وإمنا قلنا إن العلويات والسفليات أجفان العني
ألهنما حيافظون على ظهور النور.
فلو قطع جفن عني اإلنسان لتفرق نور عينه وانتشر حبيث ال يرى شيئا أصال وكذلك العلويات
والسفليات لو ارتفعت النبسط نور اهلل سبحانه حبيث ال يدرك منه شيئا أصال ونعين بعني اهلل تعاىل ما
يتعني سبحانه وتعاىل فيه وهو العامل مبجموعه.

متت

كتاب الشاهد
ﱁﱂﱃﱄ
وصلى اهلل على النيب وآله وسلم
باب شاهد االشرتاك يف التقدير

قال الشاهد :االشتراك بني اخللق واحلق يف مجيع األشياء إال يف االحتاد ،وقال :مشاهدة األفعال
ال تعلم بدليل أبدا وال تعاين وهو املشهد الرابع الذي ال يشهده من احلق غري احلق ،وقال :تشاهد ذات
احلق كما أخرب قمرًا ومشسا وتشاهد صفاته ويشهد صدور الكون منه بكن وال يشاهد فعله وال حياط
بذاته ،وقال باألدوار يف األكوار تظهر األطوار ،وتقصر األوطار ويتصرف يف اإلفطار ويكور الليل
والنهار .وقال :للخلق التقدير وليس هلم إمضاؤه ،وقال :اعرف قبل أن متوت من أين جئت وكيف
جئت وما قيل لك وما قلت وما أخذ عليك وما أعطيت ،فإنه ال بدّ لك من الرّجوع إىل احلقّ على
الطريق الذي عليه خرجت من عنده انظر يف قوله :ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲﱠ[الروم.]54 :
باب شاهد السجدتني

أنت كل من حيث حقك وحقيقتك وأنت جزء من حيث أحدمها فانظر يف أية مرتبة تتميز فله
عليك سجدتان لكونك على حقيقتني فاسجد له من حيث كليتك سجود العامل كله فتجدك قد
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استوفيت حقائق سجودهم يف سجدتك ،وإن مل جتد ذلك فما سجدت ،وإذا أردت أن تعرف ذلك
فأصغ يف سجودك إىل ندائه فإنه يناديك يف السجدة الكلية بلغة كل ساجد وتعرف أنت ذلك إذا مسعته
منه واسجد له أيضا سجدة الثانية اليت ال تعم هو سجود االختصاص ،فال يناديك يف هذه السجدة إال
مب ا ختتص به خاصيتك اليت ال مشاركة فيها وال تقبل السجود اخلاص إال يف الصالة وهو سجود القلب
وسجود كل قلب على حد علمه وعلمه على حد ما يتجلى له ،قال :هاتني السجدتني خلع الثياب
وحتجري األسباب وذبح النفس ورمي الكون وإال فكيف يصح سجود االختصاص بوجود الكثرة فاعلم
ذلك والسالم.
باب الشاهد يف األمر اخلفي واجللي

قال الشاهد :هلل رمحتان رمحة سر ورمحة عالنية فرمحة السر مستصحبة لوجودك مع الدوام
ورمحة العالنية يف وقت دون وقت ،وقال :كن مخاسيا واعدل فإنك ناج ،وقال :ال تسبقك اإلناث إىل
احلق فينلن ذكوريتك وتنال أنوثيتهن ،وقال :ارجع إىل عدمك فإنه وصف قدمك فإن اهلل راض عنك
فيه ،وقال :من أطاع احلق ومات فإنه مل ميت ،وقال :اخرق العادة يف أخالقك خترق لك العادة ،وقال:
النسب الصحيح بالدين ال بالطني ،وقال :كن مع روحانيتك تكن إىل العلوم أقرب ،وقال :الزم الصدق
واإلخالص فبالصدق تعتصم وال يؤثر فيك شيء وباإلخالص تصح عبوديتك وربوبيته ،وقال :اعترب يف
األرواح اليت سلفت وعزلت بعد مملكتها إىل أين صارت فإىل مث تصري ،سح يف اجلو سبع سنني وسح يف
األرض سنة تنل مجيع األسرار كلها ،وقال :إذا ناداك احلق فسمعت صوتا فال جتب فليس هو وأنت ملن
أجبت.
باب املنة

قال الشاهد :حجاب الغرية ال يرفع ،وقال :رؤيتك للحق حجاب عنك منه ،وقال :إمنا تعرف
أنك رأيته من خلف حجاب إذا رجعت إىل قصرك ضابطا ملا رأيته واحلق ال يضبطه خملوق هنالك
تعرف من رأيت ،وقال :يف رؤيتك إياه مشهود وشاهد وهو املشهود والشاهد ما حصل لك من رؤيته
وهو الذي ينقلب معك وعنه تعرب ألهل منزلك فالشاهد مرئيُّكَ ال هو ،وقال :رؤية القلوب على قدر
صفائها ورؤية األبصار على قدر قلوهبا والبصر أمت وهلذا كان الغاية ،وقال :ترى احلق بالبصرية يف الدنيا
وبالبصر يف األخرى واآلخرة أعلى فالبصر أعلى.
باب شاهد الغيب

عني قلبك يف املثال كعني وجهك ،فال يرى إال بعد نفوذه السبع الطباق اليت جعلت جنة بينه
وبني اآلفات ،فمشيميته طبقة كونه وصلبيته طبقة وصفه وشبكيته طبقة تعلقه وعنكبوتيته طبقة تداخل
اخلواطر عليه ،وعينيته طبقة ختليصه ويف قرنيته طبقة رمانه وملتحمته طبقة وصلته مبا يعرف ،فإذا نفذ
هذه الطباق وتصفح هذه األوراق حينئذ ينفذ إىل أول منزل من منازل الغيب ،وهو منزل نور الضياء
والظالل اليت يقع بوجودمها اإلدراك والنعيم ،وقال :عني قلبك وإن أعطي العلم فال يزال خلف
احلجاب حىت يؤيده البصر ،وقال :أعلى معارفك اليت يف عني قلبك هي اليت فطرها احلق عليها أو ما
أعطاها احلس بارتفاع املوانع ،وقال :يف احلس سر احلق يف اخللق وهو مطلع الصديقني.
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باب البطن

قال الشاهد :من جاء إىل احلق بشيء جاء احلق به إليه ،وقال :الظاهر والباطن أخوان مزدوجان
ال ينفصالن فمن عرف الواحد عرف اآلخر.
وقال :إمنا بطن احلق ملن ظهر له لئال يفىن فإنه من ظهر للحق بنفسه يفىن ،وقال :إمنا يظهر احلق
ملن ظهر به فإنه ال يقوى على ظهوره غريه.
وقال :مطلع احلق يف حده كبأسه يف حد يده وكهو يف خلقه ،وقال :حدّ احلق ال تعرفه إال من
رسولك فمن وقف عنده من الرسول اطلع احلق عليه ومن اطلع عليه ال يشقى ،وقال :من وقف عند
حد فمطلعه غري احلق ،وإن دله على احلق فذلك حدّ ال مطلع له من احلق لكن له مطلع من شكله فمن
رعى حدا ما رعى مطلع ذلك احلدّ ،وقال :من تقرب إىل احلق مبا ليس للحق قربه احلق سواء كان ذلك
على حد احلق أو مل يكن.
باب الوكالة

قال الشاهد :ال بد ملن أراد أن يعرف مراتب الوجود أن يدخل إليها ويف الدخلة فيها حل
تركيبه فإن كل مرتبة تطلب مناسبتها منه إىل أن ينتهي إىل رتبة احلق مث يرجع فيتركب فيظهر العني وقد
أحاط احلقائق علما.
وقال :خلق الكون للكون وحفظه للحق ليشتغل به ويترك الكون موكال عليه احلق وأنت اجلعل
للوكيل ،وقال :وقتك نفسك فليس له مدة ،وقال :ال تعجب بإقامة عبوديتك يف جانب الربوبية فإن
اجلمادات أعبد منك ألن عبادهتا ذاتية ،وقال :أمره قوله ،وقوله صفته ،وصفته هو ،فهو حبيث أمره فمن
مسع أمره فقد رآه.
وقال :سبح احلق إذا أمرك فقد كنت وال أمر وما حدث عنده ما مل يكن.
وقال :الوحي سار يف اخللق مع كونه متفاضال ،وقال :احلق حبر قعره األزل وساحله األبد
فاركب سفينة ذاتك وال ترفع شراعا فإن الغرض طلب الساحل وال ساحل فاترك املوج يسريك فإين
أخاف عليك من الشراع أن يوكلك احلق إىل تدبريك ،وقال :موج هذا البحر موج بال زبد ألنه ال
يعتمد بعضه على بعض.
وقال :ليس العجب من هذا البحر وإمنا العجب من الريح اليت متوجه أال وإن الريح أنفاسك
فكل سفينة ال يكون رحيها منها فهي فقرية فعليك بوحي املاء يف حق نفسك وبوحي اخلمر يف حق
صحتك وبوحي العسل يف حق روحك وبوحي اللنب يف حق من يبلغه كالمك وال يراك فإنه أحنى
وأرجأ وأجنى استويف الوارد.

مت كتاب الشاهد
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كتاب الرتاجم
ﱁﱂﱃﱄ

وصلى اهلل على النيب وآله وسلم
باب ترمجة

لطيفة :كل ما وقع عندك فهو منه وقد حجبك عنه فيه بنفسك فله انظر ال للحجاب.
لطيفة :انظر أدوات تركيبك املاسكة له هو املاسك ليست هي.
لطيفة :الرقائق منه يف العروق منك موضع سريان احلياة فحافظ عليها ففيها تشهده.
لطيفة :انظر يف قوله :أنا معك أين كنت .توصيال لفهمك ما له أينية ،فإذا مل تكن له أينية فهو
معك ،وإذا كانت األينية فأنت معك ال هو وأنت سره فسره معك ،وسره حفظه فحفظه معك وحفظه
مثرة صفته فصفته معك ،وصفته ال هي غريه فهو معك فانظر ما بينك وبينه من الوسائط إذا كنت يف
األين ،وانظر ما أقربك منه إذا مل تكن أينية.
إشارة :إذا ظهر لك بعد فنائك أبقاك بظهوره لرؤيته وخلع عليك اخللع ألنك يف حضرة
مشاهدته ،فكنت بال كون لوجود خلعته عليك فخلعته كرامة وكرامة الكرمي تشبه الكرمي ،فمن ظهرت
عليه الكرامة سكت عنها ونطق بالكرمي فتوهم األجنيب االحتاد وليس كذلك ،وإمنا احملقق غيور على
نفسه أن ينطق بغري ربه وما كان منه ،ألنه به مشغوف وعليه ملهوف وبه متلوف فليعذر فقد عذره
فإنه أشهده ما ذهب بعقله يف الذاهبني.
باب ترمجة الكربياء

لطيفة :تكرب على من تكرب على اهلل فهو تواضعك وال تتواضع حتت كربياء املتكربين وإن كنت
تعلم أنه من اهلل وإن الكرب صفته ولكن للمحال حكم من أحكامه.
لطيفة :إذا رأيت متكربا فتواضع له فإن حقيقته عبد فتذكره بتواضعك فترتاح النفس إىل أصلها
من حيث ال تشعر فيحبك فإذا أحبك قربك وإذا قربك اشتهى خدمتك فأمسعه حقيقته بسياسة من
حكاية أو ضربِ مثل يف مسامرة ومنازعة حديث جيدها من نفسه فيقبل فتكون معلمه فتنتقل رياسته
إليك وأنت متحقق باهلل فتردها إىل اهلل فإن اهلل ال يأخذ إال ممن يعرفه ألن العارف يتأدب يف العطاء.
إشارة :ليس التواضع تنكيس الرأس وال اخلدمة وال القيام حبق كذا كل ذلك متلق ومتكن يف
الرياسة وإمنا التواضع استصحابك ملعرفتك باهلل وإذا عرفت نفسك عرفت ربك وإذا عرفت ربك
عرفت مالك عنده ،وما له عندك فأعطيته ما له وطلبت منه ما لك فإن أعطاك ما ليس لك اختبار
فردها عليه أو أخرج هبا يف موضعها تقوَ معرفتك.

163

باب ترمجة الفتح

إال اهلل.

لطيفة :أنت الكون واهلل املكون فتح الوجود بك وأنت املفتاح الوجود فأنت عنده وال يعلمك

إشارة :أتدري أول باب فتح اهلل بك باب نفسك فلما ظهرت استكربت فجوعك فافتقرت.
لطيفة :ما أعز آدم حيث نظر احلق إليها وتوالها بيديه فليس العجب من السعادة اإلنسان وإمنا
العجب من شقاوته.
إشارة :لو كانت النفخة واحدة لكان الشقاء يعم اجلميع أو السعادة وإمنا نفختان كما كانت
قبضتان.
لطيفة :الكون كون احلق ال كون اإلنسان واإلنسان املفتاح لذلك الكون فهو املفتاح وبه يقع
الفتح ،وعند الفتح خترج األمساء إىل اإلنسان فمنهم من يشقى هبا ومنهم من يسعد.
إشارة :املفاتيح مفتاحان بأسنان وبغري أسنان فيا ليت شعري اإلنسان أي مفتاح هو.
إشارة :اإلنسان مفتاح كون الوجود وكون العبادات به ظهر األزل وهو يفتح باب األبد.
لطيفة :ارم املفتاح أيها اإلنسان واهرب إىل اهلل يسعدك سعادة األبد قيل أليب يزيد اترك نفسك
وتعال.
باب ترمجة اإلجابة

إشارة :ما مث إال عبد ورب فإليه تصعد وإليك ينزل كما قال:
 ،]10وينزل ربنا إىل السماء الدنيا.
لطيفة :هو منك كحبل الوريد فال تنظر إىل سواه فإنك إن نظرت إىل سواه مل تنظر إال نفسك
ونفسك احلجاب عنه فلن تراه.
إشارة :من كان إىل اهلل طريقه ال يعرف الكون فإن الكون ال يوصل ألنه لو وصل إليه لكان
حدا وليس حبد لشيء.
لطيفة :معرفة احلق وهبة ولك التلقي فبينك وبني الوهب مناسبة الكون فمن احلق تعرف احلق
ال من اخللق وباحلق تعرف اخللق ال بك فالزم احلق للحق جتد احلق فال تطلب احلق من الطرق فما مث
طريق إليه الرتفاع االرتباط بني احلدوث والقدم.
إشارة :انظر علمك باحلق من احلق جتده غري متصور لك فذلك هو العلم وكل متصور فهو
كون.
لطيفة :علم احلق ليس صورة فاحلق يف علمك ال يتصور فإنه ليس بصورة وال يقبل الصورة
لكن يعلم وعلمه ليس غريه وعلمه به عني علمه به والعلم ليس املعلوم فإن اإلنسان يعلم شيئا وليس هو
ذلك الشيء والعلم أيضا قد يكون املعلوم فإن بالعلم يعلم العلم فال تنكر أن العلم عني املعلوم فقد
أريتك.
ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﱠ
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[فاطر:

باب ترمجة العدل

لطيفة :لو سلط على اخللق من امسه القاهر أدىن شيء لتالشوا واملراد البقاء والرمحة هلا البقاء
فالرمحة تبقيهم ولو كانوا يف العذاب.
باب ترمجة التعظيم

لطيفة :احملامد تطلب اإلنسان والربوبية تطلب احملامد والعامل يطلبون الربوبية ولو نظروا لرأوا
الرمحن يطلبهم والرحيم يسعدهم فلما أعرضوا وعدوا باجلزاء للمحسن واملسيء فالسعيد تذلل إىل
الرمحن وسأل التأييد وافتقر والشقي ضل يف تيه شهواته وأظلمت عليه أقطار مسالكه فاستفزه الشيطان
والحق باخلسران املبني وانفردت اخلالصة من عباد اهلل هلدايته فيسألون ثبوهتا والرسوخ فيها ألن دار
التكليف دار تعذر املقام فيها على الصفوة ألن اهلل تعاىل جعلها طريقني وجعلنا فريقني كل طريق له
فريق فذا نعيم وذا حريق.
إشارة :اذكر اهلل قبل أن تذكر نفسك إيثار فمن آثر احلق نفسه آثره احلق.
إشارة :مسه قبل أن تسم نفسك تكتب يف ديوان من هتمم باحلق هتمم به.
باب ترمجة الغرية

إشارة :صديقان ال جيتمعان صادق وصديق جيتمع.
إشارة :أنت ثالثة والواصل إىل احلق منك واحد ،فإن وصل إليه بنفسه فتلك شبهة ،وما وصل
وإن وصل إليه به وصل وهو عنده صحيح.
إشارة :لوال صفات احلق اليت أخذها اخللق وحتلوا هبا قبل أن تعني مواطنها لرأيت الكل سعيدا.
لطيفة :كل من تنعم إمنا تنعّم بشاهده القائم بقلبه وهو ما حصل من احلق عندك وهو حمدث
مثلك وال جيوز التنعم باحلق عند املشاهدة ألن املشاهدة فناء ليس فيها لذة وهو العلي الكبري.
باب ترمجة الوجود

لطيفة :شأن القدم واحلدوث ضدان فإن سعدت فاشكر اهلل وإن شقيت فلم نفسك أدبا.
إشارة :ما دامت الدنيا موجودة فالتعب موجود يف السعد إال أهنا دار السبك والتخليص فأنت
تدور يف ستة أيام ويوم السابع هو يوم دخولك دار األبد.
باب ترمجة اجلمع

لطيفة :قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ[غافر ،]35 :أليست هذه أمساءه تعاىل
أليس املتصفون هبا يف النار أليس النار حمل احلجاب أليس احلجاب عدم الرؤية أليس عدم الرؤية هو
اخلسران املبني فما لإلنسان ال يهرب إىل ربه ليجود عليه مبشاهدة نفسه الذليلة الفقرية أال ترى الصادق
 يقول" :وأعوذ بك منك" ،وقال أبو يزيد :قلت يا رب مبا أتقرب إليك ،فقال :مبا ليس يل ،قلت:
وما ليس لك ،قال :الذلة واالفتقار.
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باب ترمجة التقديس

إشارة :احلجب املانعة من إدراك احلق عظيمة وأعظمها العلم فإنك تقول قد حصلت ،هرقل
كان عنده العلم بالنبوة ال اإلميان فما نفعه ،اليهود علموا أن حممد رسول اهلل  aحقا ما نفعهم
وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ،إبليس علم ما يستحق أمر اهلل تعاىل من ا ِالمتثال لكن ما امتثل حرم
التوفيق ،ففال تغتر بالعلم ،العلم يطرد اجلهل ال جيلب السعادة فأصحبه اإلميان يكن نورا على نور
أتعرف ملا هو العلم أعظم حجاب؟ ألنه يطلب يرى املعلوم على حد علمه ،وما كل معلوم يتصور هذا
الطلب عليه ،من مل يدع العلم باحلق وعجز وافتقر آمن باحلق يف كل مقام يراه ،وقد جاء احلديث
الصحيح بذلك فانظر ما أشرنا إليه يف هذه اللمع األفقية.
باب ترمجة االستواء

لطيفة :عيسى روح اهلل وكلمته ،والرسل خلفاء اهلل يف األرض فهم موضع نظر احلق وحمل
املعرفة وأصحاب الوالية ،فاعرف قدرك.
إشارة :ﱡﭐﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱠ[احلديد ،]4 :فإنه القائم على كل شيء ،القائم به كل شيء.
لطيفة :األولياء إذا طلبوا احلق باحلق فإمنا هو انتقال من اسم إىل اسم باسم ومن حال إىل حال
حبال :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ[مرمي ،]85 :حشروا من االسم الذي يتقونه إىل اسم الذي يلطف
هبم ويرمحهم وال تنظر إىل قول أيب يزيد ملا مسع هذه اآلية قال :يا عجبا كيف حيشر إليه من هو جليسه
املتقي جلس الظاهر واآلمن جليس الرمحن.
باب ترمجة الباطن

إشارة :إن سئلت من الظاهر الذي ال يعرف والباطن الذي ال جيهل فقل هو احلق.
لطيفة :للحق ظهوران يف العامل يفىن به ويبقى فالعامل بني فناء وبقاء.
لطيفة :العامل كله من حيث الذات واحد فله البقاء والفناء يف صور العامل وأشكاله.
لطيفة :ال تصح املعرفة باهلل ألحد حىت يتعرف إليه ويعرفه بظهوره فيبصره من القلب عني اليقني
بنور اليقني وقد قال  خمربا عن اهلل" :ما وسعين أرضي وال مسائي ووسعين قلب عبدي".
باب ترمجة الرمحة

إشارة :من نظر إىل غري اهلل أخلسته نظرته من اهلل فال يقل الغري عدوي أنت عدو نفسك.
لطيفة :ما أمر احلق إال واحدة كلمح بالبصر فاحذر نظرة املقت.
إشارة :ما دامت الشمس مل تطلع من مغرهبا قبلت توبتك انظر حظك من طلوع الشمس من
مغرهبا جتده رجوع سرك إىل احلق من مغرب ذاتك فلهذا ال يقبل توبتك ألن التوبة من عامل التكليف
وقد رحلت عنه إن اهلل يقبل توبة عبده ما مل يغرغر :ﱡﭐﲺﲻﲼﲽﲾﲿ ﳀﳁﱠ[غافر ،]85 :ﱡﭐﱫ
ﱬﱭﱮﱠ[يونس.]91 :
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باب ترمجة األنائية

هو.

إشارة :الشيء منك بالفناء هو والشيء منك بالبقاء أنت فانظر من يعز عليك فاستند إليه.
إشارة :أنا حيث ما كانت مربوطة بأنت وأنت وقتا مع األناء وهو أنت ووقتا مع نفسك وهو

إشارة( :ك) حقيقتك أمام املخاطب وكما أنت بك وباملخاطب وكم أنت بعاملك واألمساء وك
نفسك املطلوبة يف املشاهدة وكن مجاعة حقائقك الدنيا والقصوى كل ذلك باحلضرة فإن غبت عنها
قام ها ومها وهم وهن وهو.
إشارة :الضمائر تعطي االتصال واالنفصال فانظر بأي ضمري ختاطب فتعرف عند ذلك أين أنت
من املخاطب يف حمل قرب أو بعد.
باب ترمجة الوهب

لطيفة :من طلب احلق وجده ومن طلب منه أعطاه ومل جيده.
لطيفة :البيوت وإن كثرت فهي بيتان بيت للمعرفة وهو النفس وبيت للمشاهدة وهو السر
وكل بيت يعرى عن هذين فهو خراب.
إشارة :املشرك أثبت احلق وزاد الشريك فهو صاحب علم وجهل فإذا وقع الكشف ارتفع اجلهل
وبقي العلم فإن العلم ال يرتفع فإنه وجود حق واجلهل يرتفع ألنه صورة وجود وليس بوجود حقيقته
عدم.
لطيفة :أخفى شيء يف الوجود الشرك قلَّ من يعرى عنه وسبب قوة سلطانه احلجاب واحلجاب
ال بد منه فالشرك موجود لكن من الشرك ما هو معفو عنه وهو ما الح على ظاهر النفس فهو سيال ال
يثبت وال ينقطع ومنه ما هو مأخوذ به وهو ما ارتبط بالعقد.
باب ترمجة الكمال

إشارة :ينبغي لإلنسان أن ينظر يف روحه كيف توجه إىل مدينة جسمه املزخرف ودخله ليعاين
ما أودع احلق فيه من احلكم والترتيب األحسن ألنه يف أحسن تقومي ،فإذا شرعت يف هذا النظر فأمعن
فيه وال تترك زاوية من اإلنسان حىت تدخلها وتعرف ما خزنت فإهنا خزائن احلق فإنك تقف على علم
عظيم :ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﱠ ﭐ[فصلت ،]53 :ﱡﭐﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﱠ
[الذاريات ،]21 :من عرف نفسه عرف ربه ،أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه.
باب ترمجة الكثيب

إشارة :ما مث إال حق وخلق كل ما أقبلت على شيء أعرضت عن أمر آخر.
باب ترمجة الشريعة واحلقيقة

لطيفة :ختيل من ال يعرف أن الشريعة ختالف باحلقيقة وهيهات ملا ختيلوه بل احلقيقة عني
الشريعة فإن الشريعة جسم وروح فجسمها علم األحكام وروحها احلقيقة فما مث إال شرع.
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إشارة :ال تأخذ من علم األحكام إال ما تعني عليك واشتغل بنفسك وارغب يف حتصيل العلم
الذي يكون معك حيث كنت علم التكلف هنا تتركه والعلم باهلل معك حتمله العلم يطلب معلومه
حيث كان.
إشارة :كل ما يف الكون مسخر لإلنسان ومع ذلك كفر :ﱡﭐﲀﲁﲂﲃﱠﭐ[عبس.]17 :
إشارة :ليس الناطق من كلمك بصوته وحرفه وإمنا الناطق من كان يف قوته أن يوصل إليك ما
عنده من املعاين وال تقل على هذا إن الوجود بذا االعتبار ناطق هذا فهمك ال نطقه والذي قلناه نطقه
ال فهمك فاعلم.
باب ترمجة خبيبة ابن صائد

إشارة :جسمك كرسي منصوب القدمني ولطيفتك عرش حميط بك لوجود الرمحة فلماذا يتباعد
اإلنسان من عامل اجلسوم وال بد منها دنيي وآخرة فإهنا صورة كمال وجود ال كمال تشريف.
باب ترمجة التقليب

لطيفة :ظلك على صورتك وأنت على الصورة فأنت ظل قام الدليل على أن التحريك للحق ال
لك كذلك التحريك لك ال للظل غري أنك تعترض فلم تعرف قدرك وظلك ال يعترض فيا من هو ظله
أعلم بقدره منه مىت تفلح.
لطيفة :الشخص وإن كان واحدا فال تقل له ظل واحد وال صورة واحدة يف املرء فعلى عدد ما
يقابله من األنوار يظهر للشخص ظالالت وعلى عدد املرأى تظهر له صور فهو واحد من حيث ذاته
متكثر من حيث جتليه يف الصور أو ظالالته يف األنوار فهي املتعددة ال هو وليست الصور غريه.
إشارة :احلق هو واحد يف ذاته يقبل الصور واحلد للصور ال للجوهر واجلوهر ال يستحيل
والصورة ال تستحيل أخرى لكن تستحيل يف نفسها أي تذهب فاعلم.
باب ترمجة املشاورة

إشارة :احلق واحد يف الوجود اإلنسان واحد يف الكون.
إشارة :الكون مفطور على الزوجني فإن األصل قبضتان ومن هناك ظهر.
لطيفة :يا أيها اإلنسان إذا سافرت يف حبر الكون فارفع شراعك وإذا سافرت يف حبر احلق فال
ترفع شراعا سفينة نوح ملا مل يكن هلا شراع مرفوع قال فيها :ﱡﱻﱼﱠ[القمر.]14 :
باب ترمجة محد امللك

لطيفة :ما مث مقام مجع رمحتني تاليتني لرمحتني إال هذا املقام ومقام العظمة اجلامعة فرمحة
اإلمجال هلا التقدم ورمحة التفصيل تالية وقد جاء التنبيه يف القرآن على هذا املقام فبسمل يف الفاحتة مث
ذكر الرمحن الرحيم وبسمل يف محد السجدة ،مث ذكر الرمحن الرحيم ،وكذا جاء قريب من هذا ،بسم
اهلل الرمحن الرحيم ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠﭐ[الرمحن ،]2-1 :النزول إىل قلوب عباده املؤمنني اليت وسعته فهو
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نزول منه إليه فافهم فانظر أيها السالك إىل األعالم اليت رفعها احلق لك على مدرجتك إليه فاقطعها
عَلَمًَا َعلَمًَا حىت تصل إليه.
إشارة :أيها السالك ما منك جزء إال وهو عامل ناطق فال حيجبنك أخذ مسعك عن نطقه ،فال
تقل يوما أنا وحدي ما أنت وحدك ولكنك يف كثرة منك :ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﱠ [النور:
 ،]24ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱠ[فصلت.]21 :
باب ترمجة املغفرة

إشارة :إذا انكشف الغطاء تبينت األمور على ما هي عليه فرييح العامل وخيسر اجلاهل فأدرك
نفسك بالعلم قبل املوت فإن الظلمة أمامك ما فيها نور إال علمك وأشرف أعمالك العلم.
إشارة :أيها السالك ال تقل ريب اهلل فيتمكن منك أعداؤك ولكن قل اهلل ريب فيقهرهم االسم فال
جيدون إليك سبيال.
لطيفة :ال يغتر اإلنسان بكونه روح العامل فيقول أنا أشرف منه هو أخوك العامل واإلنسان
توأمان فاعرف أباك وأمك.
باب ترمجة اإلخالص

لطيفة :فرق بني ولد الطني وولد الدين يف املرياث الدين للعلم والطني للمال ولد الدين وليك
وولد الطني عدوك أبوك من أنفق عليك فإن أنفقت على أبيك فأنت أبوه.
لطيفة :أنت الدار اليت يسكنها السر فنهاره ظهور السر فيه وليله غيبة عنه فتعبد بالليل وحتدث
بالنهار.
إشارة :صورة اإلنسان بعد املوت تتنوع بتنوع أحواله يف الدنيا فكن على أحسن احلاالت تكن
على أحسن الصور.
إشارة :من جىن وعلم أن احلق غفار غفر له ومن مل جين ومل يعلم أنه غفار فقد جىن.
باب ترمجة انبعاث نور الصدق

إشارة :الصدق صفة للشرف عليه دلت املعجزات كلها ولقد سألت عن صورة اإلعجاز يف
القرآن فقيل يل كونه حق صدق واملعارض صاحب تزوير فالزم الصدق أيها السالك تر العجب
العجاب يف الدارين.
إشارة :أخلُ مع احلق على قدم الصدق أسبوعا بل أقل من ذلك لوال أن أتأىل على اهلل حللفت
إن الطري تظلك والوحوش تصلي خلفك وتأنس بك وخيرج منك نور يضيء له املشارق واملغارب وأي
شيء هذا يف جنب ما يقول اهلل" :من تقرب إيل شربا تقربت منه ذراعا".
إشارة :إذا صدق الصادق وانبعث منه النور فلينظر إىل مشسه فإذا دلكت فلينظر هل يهتز
ختطيطه أم ال فإن مل يهتز فلينظر املانع فيجد سكون الريح فلينظر ما أسكنه ولينظر ما معه وما فاته
بالسكون فيكن مع أعالمها.
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إشارة :عليك بإبراز القسم أيها السالك ،وال تقسم على أحد ما استطعت يف أمر ،لكن قل إن
شاء اهلل فلتكن املشيئة هي احلاكمة وأنت مستريح.
إشارة :من خرج عن أصله فهو غريب وعذاب الغربة شديد الشقي غريب يف اآلخرة والسعيد
غريب يف الدنيا فطوىب للغرباء.
باب ترمجة اجلمع والوجود

إشارة :اإلنسان قلب الوجود وقلبه واملؤمن جنانه وروحه.
إشارة :زيادة القمر تؤذن بالبعد واملشاهدة ونقصه يؤذن بالقرب واحلجاب إن هذا لشيء
عجيب.
إشارة :لك ظاهر إىل اخللق ولك باطن إىل احلق فمىت ظهر احلق على ظاهرك سقطت حرمتك
عند اخللق وفيها سعادتك ألهنم فرغوك إليه.
باب ترمجة مالك امللك

لطيفة :إذا امتأل القلب من املعارف فلتحذر النفس فإهنا خمربة الديار مبددة الشمل.
لطيفة :أخل قلبك من كل شيء إال من ذكر اهلل فإنه قرع الباب من بالباب قيل :فالن ،قيل:
افتح ،حصل املقصود.
لطيفة :من سجد هلل سجدة حق مل يرفع رأسا أبدا بعد السجود ،وكل من رفع رأسه بعد
السجود فإمنا سجد للحجاب ال هلل قال :سهل بن عبد اهلل للعباد أنَّى يسجد القلب قال :إىل األبد فلزم
خدمته.
باب ترمجة االشرتاك بني النفس والروح

إشارة :العامل وسطٌ ،وهو اآلن قبله ما ال يتناهى وهو األزل وبعده ما ال يتناهى وهو األبد
فاعطف األبد على األزل يتحد األمر ويتبني القدمي من احملدث.
إشارة :القرب من احلق حبسب تقديس الذات وتزكيتها وال خيتص بذلك ذكر دون أنثى بل هو
فضل اهلل يؤتيه من يشاء وقد كمل من النساء مرمي وآسية.
باب ترمجة القسمة

لطيفة" :قسمت الصالة بيين وبني عبدي قسمني" ،كذا قال تعاىل على لسان نبيه  aفالكون
األكرب خملوق على قسمني قسم للحق وقسم لك والقسم الذي للحق ال يعرفك وال تعرف القسم الذي
خلق لك وال ينبغي له أن يعرف فإنه حني خلقهم أشهدهم فهاموا ومل حيتجب فلم يرجعوا بعد والقسم
الذي خلق لك استخرج منه هيكل األنوار ونقش فيه العلوم واحلقائق مث رفع احلجاب فشرقت عليه
مشس الوجود فأشرق ونطق بالتحميد مث نظر إىل نفسه فنطق بالتسبيح مث نظر إىل ظله فنطق بالتمجيد مث
نظر إىل علمه فنطق بالتكبري فنودي :عرفت فالزم مث بعد ذلك توالت عليه األعصار فتخلخل البيت
واشتعل النور بالتلفيق فاحنجب عن علمه مث :ﱡﭐﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﱠ[النحل.]70 :
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باب ترمجة السبب

إشارة :الوجود يف اجلود قال  :يقول اهلل تعاىل :أَنفِ ْق ُأنفِق عليك.
إشارة :العبد كل العبد من تقرب إىل احلق باحلق أو بكالم احلق وهو حق.
إشارة :الكلمات هي املوجودات وكل جوهر فرد من البحار كله فال تكتب بالنقطة سوى
نفسها فأين كلمات األقالم وغريها.
إشارة :ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ[النساء ،]1 :ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ[احلجر ،]29 :فاألجسام من جسم
واحد واألرواح من روح واحدة تنبيه على أن العامل وجد من واحد ال إله إال هو العليم القدير وإهلكم
إله واحد.
باب ترمجة األقصى

إشارة :اآليات كثرية ألن املوجودات كلها آيات على احلق لقوم يعقلون فمن وقف مع آية دون
غريها فما عرف من احلق سوى ما تعطيه اآلية.
إشارة :إذا عم الفساد الرب والبحر فارحل عن األرض واجعل مهتك مساوية علوية خمافة اهلالك.
إشارة :املؤمن منصور بال شك غري خمذول فمن خذل فلينظر من أين خذل فسيعدم من ذلك
األين اإلميان :ﱡﭐﲛﲜﲝﲞﲟﱠ[الروم ،]47 :قول صدق.
باب ترمجة أرض العبادة

لطيفة :األرض أرضان أرض عبادة وأرض نعمة فمن خرج من إحدى األرضني وقع يف األخرى
وهو ملن وقع فيها.
باب ترمجة األدب

لطيفة :اجعل قلبك مثل مكة جييب إليه مثرات كل شيء رزقا من لدن ربك هذا من الشام هذا
من مصر هذا من اليمن هذا من جند هذا من كذا نعم كذا وجد ظاهر الصورة عطلها احلق يف احلقيقة
فقال :ﱡﭐﲡ ﲢ ﲣﱠ ،ال من هذه اجلهات :ﱡﭐﲤ ﲥ ﲦ ﲧﱠ [القصص ،]57 :نسبوها إىل اجلهات
وما ذكروا احلق.
فإذا جعلت قلبك مثل مكة جتيب إليه الثمرات حقائق األمساء األكوان فال تقل هذا كون فال أقبله
الكل من لدنه وما بعثه إليك إال حلقيقة فيك تطلبه وإن مل تشعر يف الوقت صورة الكمال يف العلم
والعمل.
باب ترمجة السعر

إشارة :فِ َّر إليه منك تعرف مواقع القضاء فإن فررت إليه منه ردك به لتخرب عنه وإن مل تفر
وبقيت واقفا حمى عنك ظلك وبقيت نورا كلك قال " :واجعلين نورا" ،هذا حمو الظل فإنه ظالم
اجلسم.
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باب ترمجة املنة

عليه.

إشارة :ال يرى من ليس كمثله شيء إال من ليس كمثله شيء قاله أبو طالب املكي رمحة اهلل

إشارة :رؤية القلوب على قدر صفائها ونورها ورؤية األبصار على مقدار قلوهبا ،فالبصر أمت
وهلذا كان الغاية رؤية البصر :ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ[العلق ،]14 :بالبصرية ترى احلق يف الدنيا وبالبصر تراه
يف اآلخرة وأنت تصري إىل األعلى فرؤية البصر أعلى.
باب ترمجة العبادة

لطيفة :للحق ذكر ودعاء وللخلق ذكر ودعاء ،فإن ذكرتَ احلق ذكركَ ،وإن قلت له يا رب
قال لك يا عبد وإن قلت له أعطين قال لك أعطين فاختر الذكر أو الدعاء ،الدعاء قوله :ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪﱠ[البقرة ،]40 :والذكر قوله :ﱡﭐﲷﲸﱠ[البقرة.]152 :
إشارة :الدعاء عبادة والذكر سيادة فمن دعاه إليه وصل إليه ومن ذكره فهو عنده "أنا جليس
من ذكرين".
إشارة :الدعاء نداء والنداء عني البعد.
إشارة :لنفسك عليك حق ولعقلك عليك حق فاذكر احلق لعقلك وادعه لنفسك باجلنة ال له.
باب ترمجة الغيب

إشارة :عني الوجه ال يدرك إال بعد نفوذ سبع طباق :املشيمة والصلبة والشبكية والعنكبوتية
والعنبية والقرنية وامللتحمة قال احلكماء :فهذه طبقات العني وهو من ورائها حمفوظ هبا فكذلك عني
القلب تنفذ بسبع طباق مثل البصر فاملشيمة كونه والصلبة وصفه والشبكية تعلقه والعنكبوتية تداخل
اخلواطر عليه والعنبية ختليصه والقرنية زمانه وامللتحمة وصلته مبن عرف فإذا نفذ هذه الطباق وتصفح
هذه األوراق حينئذ ينفذ إىل أول منزل من منازل الغيب وهو منزل الضياء.
إشارة :عني القلب وإن ُأعطِيَ العلم فال يزال خلف احلجاب حىت يؤيده البصر.
باب ترمجة الوفاء

لطيفة :قال تعاىل :ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ[الروم ،]47 :وقال:
[االنعام ،]12 :فللعبد على احلق حق وللحق على العبد حق.

ﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲﱠ

باب ترمجة التسخري

إشارة :اإلنسان حمجوب عن احلق يف األحوال مشهود له يف املقامات.
لطيفة :املقام حيجبك إن نظرته يف احلق أو نظرت احلق فيه قالت املالئكة:
ﱾﱠ[الصافات ،]164 :وكذلك كل مودود.
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ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ

باب ترمجة القدرة

إشارة :إذا تنقلت باخلريات أشهدك أنه كأن يدك عند البطش ومسعك عند اإلمساع وبصرك عند
النظر فهو السميع البصري الباطش فالعناية بك يف كشفك ذلك.
لطيفة :هو القائل اخسئوا فيها وهو القائل أدخلوا اجلنة فاشتركا يف مسع الكالم فليس املطلوب
مساع الكالم.
إشارة :من جترد عن غرضه أمن سطوة مرضه.
باب ترمجة الذكر

إشارة :من غار على احلق من نفسه فما عرف نفسه فما عرف ربه.
باب ترمجة احملبة

لطيفة :ما دعي اخللق من باب احلب ولكن من باب اجلود على األمساء حىت تظهر حقائقها فهو
حب لألمساء وجود للعني.
باب ترمجة النوراني

إشارة :الرؤية حجاب وكانت الدار حجابا فإهنا ظلمة والظلمة حجاب.
إشارة :ظل والرؤية ضياء فالناس بني ظل وضياء فإهنم بني حق وخلق إنه نوراين يرى ،أي
حجاب دون اإلبصار فكيف يرى اإلبصار.
باب ترمجة اهلادي

إشارة :احلرية قبل الوصول واحلرية يف الوصول واحلرية يف الرجوع كيف ال حتار العقول
واألسرار فيمن ال تقيده البصائر واألبصار.
باب ترمجة معرفة الرداء

إشارة :اخلليفة نائب احلق يف خلقه فلذلك تظهر صفاته ليس العجب مما قلت فهكذا خلقك
وإمنا العجب منك كيف ال تعرف ذلك ليس العجب منك كيف ال تعرف ذلك وإمنا العجب كيف
أقول لك كيف ال تعرف ذلك واحلق ما عرفك وأنت ال تعرف حىت يعرفك.
لطيفة :لوال األلوهية ملا تنوعت التجليات.

مت كتاب التراجم
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كتاب املنزل القطب ومقاله وحاله
ﱁﱂﱃﱄ
وصلى اهلل على النيب وآله وسلم تسليما
احلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم وصلى اهلل على
سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين وسلم تسليما كثريا.
اعلموا وفقكم اهلل أن اهلل جل ثناؤه وتقدست أمساؤه جعل منزل القطب من احلضرة منزل السر
وهجريه من األمساء إال له مث جعل منزل اإلمام الذي عن يسار القطب منزل اجلالل واألنس وله االسم
الرب فله صالح العامل والنبات وعنده سر البعدية وبيده املقاليد وهو السيد الطاهر يف العامل وهو سيف
اإلمام القطب مث جعل منزل اإلمام الذي عن ميني القطب منزل اجلمال واهليبة وله امللك والسلطان
باملقام ال بالفعل وبيده مقاليد عامل األرواح اجملردين عن الصور املسخرين وكيف هيأهتم يف احلضرة
اإلهلية إن القطب وجه بال قفا قال " :aإين أراكم من وراء ظهري" ،فأثبت الظهر حكما على املادة
ونفى حقيقته بوجود النظر منه وجعل الوراء إثباتا لفقدهم وجعل إمام رِ اليسار ذا وجهني وجه مركب
وهو ما يقابل به العامل ووجه بسيط وهو ما يقابل به القطب وجعل إمام اليمني ذا وجه واحد واقفا
غيبه عن الشعور بقفاه فلو سئل لقال إنه وجه بال قفا وقد بينا منزل اإلمامني يف الفلك القليب من كتاب
مواقع النجوم وحنن نتكلم إن شاء اهلل يف هذا الباب على منزل القطب واإلمامني مبا يليق من هذا
الكتاب.
منزل القطب ومقامه وحاله

القطب مركز الدائرة وحميطها ومرآة احلق عليه مدار العامل له رقائق ممتدة إىل مجيع قلوب
اخلالئق باخلري والشر على حد واحد ال يترجح واحد على صاحبه وهو عنده ال خري وال شر ولكن
وجود ويظهر كوهنا خريا وشرا يف احملل القابل هلا حبكم الوضع عند أهل السنة وبالعرض والعقل عند
بعض العقالء قال تعاىل :ﱡﱧ ﱨ ﱩﱠ [الشمس ،]8 :وضعا صحيحا من سرّ اإلهلي مث
ظهرت اجلنة والنار ومجيع النسبة يف الوجود نظري احلضرة الذاتية اإلهلية ومنها قوله تعاىل واهلل باسم
الذات اجلامع يقبض ويبسط وبيده املنع والعطاء وعلى التحقيق الذي ال خفاء به عند احملققني أن ما مث
منع البتة بل عطاء سرمد ال ينقطع وفيض دائم وإمنا املنع يف الوجوب اإلهلي الذي أطلق عليه ألمرين
الواحد أن املعطون ليس من حقائقهم أن يقبلوا العطايا كلها يف الزمن الواحد لكن يقبلوا بعضها فعدم
القبول للبعض مسيناه منعا إهليا إذ قضية العقل عند من يعتد هبم عقوهلم يعطي إن لو شاء ألعطي املمنوع
املمنوعَ له يف الزمن الذي منعه إياه وهذا صحيح ولكن لو حرف مشوم ما اقترن قط إال مبا ال يكون
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قال تعاىل :ﱡﭐﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﱠﭐ[الزمر ،]4 :ﱡﭐﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱠﭐ[األنبياء،]17 :
[االنعام ،]112 :ﱡﭐﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱠﭐ[السجدة.]13 :

ﱡﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮﱠﭐ

وأما األمر الذي ألجله مسي مانعا وليس مبانع وذلك أن العقول تقصر عن درك بعض ماهيات
املوجودات فإن احلدود الذاتية عسرية املنال وأكثر العقول إمنا تعرف األشياء باحلدود الرمسية واللفظية
فأفاض احلق جوده على األشياء فيضا مطلقا كفيض الشمس نورها على األرض للمبصرين فاختلف
القبول الختالف احملال ال أن النور خمتلف ولكن قبول األجسام الصقيلة له ليس كقبول األجسام
الدرنة.
وأما من هو يف كن فليس له إال ضد النور وهو عطاء أيضا فيصف املنع هذا احملروم املمنوع
للحق وهو الذي حجب نفسه إما حبقيقته وإما بعرض مثل الفعل والكن والران والضد وغري ذلك من
العوارض اليت ميكن زواهلا ولكنه مدركه حلجبها إدراكا صحيحا ولسوقها إىل غري حجبها مسيت ممنوعة
مما تشوقت إليه فمنزل القطب حضرة اإلجياد الصرف فهو اخلليفة ومقامه تنفيذ األمر وتصريف احلكم
وحاله احلالة العامية ال يتقيد حباله ختصيص فإنه الستر العام يف الوجود وبيده خزائن اجلود واحلق له
متجل على الدوام.
مناجاة هذا املنزل احملمدية

تلك متيمة الوهلان لطارق اإلنس واجلان فقل أعوذ باإلله امللك الرب من شر ما يغرا يف القلب
حاك يف الصدور حمدثات األمور ومسة القلوب يف طلب الغيوب بالسر املوهوب ذلكم حكم اهلل حيكم
بينكم يا أيها الناس أنتم ثالثة أطباق هالل الطبقتني يف حماق ومشس الواحد يف إشراق إن ربك هو
اخلالق العليم يصلح العامل بعلمه ويؤيت امللك حبكمه وينفرد الوسط وإن تأخر يف املسطور بسر نظمه إنه
حكيم عليم سر الغيب والشهادة علم يف رأسه نار يضيء للبصائر السليمة واألبصار فاهلل يعلم ما
يسرون وما يعلنون من جاء مث حبس مل يزل يف لبس من خلق جديد واهلل على كل شيء شهيد ختمت
اللهم حبق إبراهيم وإمسعيل وإسحاق وحممد واحلسن واحلسني صلى اهلل عليهم أمجعني أال شفيت
صاحب هذه األمساء وحاملها من كل داء وعصمته من شر كل شر يهجس يف النفس وجتري به
الرياح.
منزل اإلمام األكمل

الذي على يسار القطب بينه وبني منزل االحتاد أن ميوت القطب فينتقل السر إليه فإن االحتاد
للقطب فإن اإلمام قد ميوت يف إمامته ويلي مكانه اإلمام وينتقل واحد من األربعة إىل مكانه اإلمام
اآلخر وهكذا يتفق يف اإلمام اآلخر وهلذا اإلمام املسمى برب العامل وهو عبد الرب.
فمتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت

ا تتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتت را فتتتتتتتتتتتتتتي

ر يتتتتتتتتتتت
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ستتتتتتتتتتتتتت لم

فعبد اإلله هو القطب وليس عند اهلل أحد البتة وهذا اإلمام عبد الرب اإلمام اآلخر عبد امللك
وأمساء بقية العبيد على حسب مقاماهتم فلهذا اإلمام معرفة سر األسرار وله التدبري اإلهلي وله يف العدد
أسرار اإلهلية ال يعرفها غريه وخيتص هذا اإلمام بعلم الصنعة املعشوقة ويعلم خواص األحجار وهي عنده
مكتمة ورمبا حيصل له من معرفة أمساء االنفعاالت ما يكون منها حقيقيا وله يف احملاربات واملكائد أمر
عجيب وهو على النصف من عمره مع العامل وعلى النصف مع القطب أو احلق املخلوق على السواء
إىل أن ينتقل إىل القطبية أو ميوت وقد تظهر صولته يف عامل الكون بالسيف وقد تظهر باهلمة على
حسب ما سبق له يف األزل وهذا اإلمام عنه تظهر أسرار املعامالت على هذه اهلياكل الترابية وله مخسة
أسرار سر الثبات به يعلم حقائق األمور وبه يدبّر ويفصل ويولد ويزوج ويعرب على سر الرموزات وفك
الطلسمات وأصول األشياء الظاهرة والباطنية واحلقيقية وغري احلقيقية وله خرق السفينة وله إقامة اجلدار
وليس له قتل الغالم من حاله وكشفه فإن قتله يوما ما فعن أمر القطب.
وأما السر الثاين من اخلمسة فهو سر التمليك به يرحم الضعفاء وينجي الغرقى ويكسب املعدوم
ويقوي الضعيف وحيمل الكل ويعني على نوائب احلق وجيود على من أساء ويعفو عن اجلرائم ويصفح
ويقيل العثرات وجيمع بني املتعاشقني والوالدة وولدها وهو يطوي الطريق على القاصدين ملا اشتاقوا إليه
وما أعطته احلقيقة الرمحانية على عمومها من هذا السر ينبعث ظهوره يف الوجود.
وأما السر الثالث فهو سر السيادة وبه يفتخر ويبدي حقيقته ويقول أنا سيد ولد آدم وإين أنا اهلل
ال إله إال أنا وسبحاين وما يف اجلبة إال اهلل وما أعطته احلقيقة اليت تظهر مكانته ورفعته فمن هذا السر.
وأما السر الرابع فهو سر الصالح وعن هذا السر الذي له حيمل اخللق على املكاره اليت فيها
جناهتم وجتبنهم عن امللذوذات اليت فيها هالكهم وهبذا السر حيول بني الولد ووالدته وبني املتعاشقني وإن
حتابا واجتمعا هلل ويسعى يف تفريق الشمل بني املخلوقات فإن هذا السر يعطيه حبقيقته إن األشياء القلبية
مل خيلق بعضها لبعض وال يغريها إال اهلل فهو يردها إىل مقام التفريد إىل اهلل وهو الذي أريدت له ولذلك
قال :ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ[الذاريات ،]56 :أي ليعرفون ومل يقل وما خلقت اجلن واإلنس إال
ليأنس بعضهم ببعض وال يتعشق بعضهم ببعض وال يتعرف بعضهم أسرار بعض وإمنا خلق املكلف من
أجله فال ينظر إىل غريه فبهذا السر يقطع اإلمام القلوب عن غري اهلل ويردها إىل اهلل وما من حالة من
هذه األحوال إال والناس جيدوهنا يف نفوسهم وال يعرفون من أين تنبعث ومعدهنا قلب هذا اإلمام فهو يف
حكمه على حسب السر الذي يقوم يف حق الشخص املنظور إليه مما سبق يف علم اهلل منه فيقيم السر يف
قلب اإلمام على ذلك وما أعطته احلقيقة اليت فيها صالح اخللق عن هذا السر ينبعث.
وأما السر اخلامس فهو سر التعدية وبه ينزل املطر ويدر الضرع ويطيب الزرع وحتدث الشهوات
وتنضج الفواكه وتعذب املياه وبه تكون القوة تسري يف أهل اجملاهدات واحملاضرات حىت يواصلون
األيام الكثرية من غري مشقة والسنني العديدة من غري التفات وال ضرر وله متد احلقيقة اإلبراهيمية
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واإلسرافيلية واجلربيلية واآلدمية والرضوانية واملالكية فإن مدار بقاء العامل على هذه الثمانية وسر بقاء
العامل غذاؤه وهلذا اجلوهر غذاؤه جتديدا أغراضه على الدوام والتايل فمهما عرى عنه زمنا فردا عدمت
عنه وهبذا السر غذاء األغذية وقد ذكرناه يف مواقع النجوم يف بعض النسخ ألنا استدركناه يف الكتاب
وقد خرجت منه نسخ يف العامل وما أعطته احلقيقة اليت هبا بقاء العامل ظاهرا وباطنا جسما وروحا ونفسا
فعن هذا السر ينبعث فهذه مخسة أسرار خيتص هبا هذا اإلمام وامسه عبد الرب.
منزل اإلمام الروحاني

الذي على ميني القطب اعلموا أن هذا اإلمام صاحب حال ال صاحب مقام مشتغل بنفسه من
جهة مالكه وامسه عبد امللك وإضافته إىل اخللق إضافة غري حمضة متمكن القدم يف الروحانية له علم
السماء وليس عنده من علم األرض خرب للمأل األعلى به تعشق وله نشوف أكثر من اإلمام األول لقوة
املناسبة وليس عنده سر إال منهم ولذلك هو غري خملص فإهنم  Fعلى ضربني حممول وغري حممول
فاألول قائم بنفسه غري حممول وهذا حممول غري قائم واقف خلف حجب السبحات يرى نفسه وربه
على حكم ربه ال على حكم نفسه خبالف من نزل عن مرتبته فإنه يرى ربه على حكم نفسه وأوقاته
مشغولة مبا هو فيه فهو للقطب مرآة واآلخر للقطب حمل ومرآة.
وإن كان األول حظه اللوح والقلم األعلى فحظ هذا الثاين اإللقاء مبا يناسب العلو وله سران
سر العبودية وسر السيادة فبسر العبودية وهو يسبح الليل والنهار ال يفتر فالتحق بالعباد املكرمني غري أن
املقام فيه أمر سفلي فإن األعداء نطقوا بأهنم جعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثا فإضافتهم إىل
الرمحن إضافة حمضة خالصة وهلذا انسحب عليهم اسم األنوثية فلو كانوا عبادا إلله لغلبت عليهم
الذكورية وعبد امللك من عباد الرمحن ولذلك هو منكحه للروحانيني تلقى إليه وتنزل فيه وال يلقى إىل
أحد وال ينزل يف أحد فاألسرار واملعارف والعامل العلوي ينكحه وهو ال ينكح أحدا.

مت كتاب املنزل القطب ومقاله وحاله
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كتاب الكتب
ﱁﱂﱃﱄ

وصلى اهلل على حممد وآله وسلم
كتاب :سالم على الشيخ الويل املبارك الالزم للطاعة القائم بالسنة واجلماعة ،كرَّمه اهلل بعبودية
االختصاص ،ومنحه مفاتيح الصدق واإلخالص ،كتايب للموىل كتاب عبد مفتون بنفسه ،حمجوب
حبسه ،مستمرة غفالته ،كثرية هفواته ،مطبقة ركعاته ،قلبه شهواته ،أنف يف السماء ،وأسن يف املاء،
دعواه دعوى العارفني ،وأفعاله أفعال الشياطني ،عبد ما ارتفع من مهاده ،وال نظر يف غري سواده ،داله
الشيطان بغروره ،وخدعه بأباطليل زوره ،ونصب له حبالة أمانيه ،وأعماه برؤية أسافله عن مالحظة
أعاليه ،عنيٌ جامدةٌ ،وأرضٌ هامدة ،وقلب قاس وعبد عاص ،آه كيف اخلالص ،من كدر االنتقاص،
إىل صفوة االجتباء واالختصاص ،العبد مبعود بذنبه ،مطرود عن باب ربه ،أنظر إليه بعني العناية،
وأرمسه يف ديوان الوالية ،وأنشر عليه رداء اهلداية ،البصر حديد النظر ،يف غري العرب ،واليد باطشة من
غري ارتباط ،والقدم ساعية يف حمال االختالط ،واألذن واعية لسيء الكالم ال حسنه ،واللسان ناطق
بزور القول وفتنه ،والقلب بالوساوس معمور ،وحبجاب الدعاوى مستور ،قد سدت دونه أبواب
التحقيق ،وسلك برعيته على غري طريق ،فهو تائه يف قفر ال أنيس به ،وال يستيقظ لذلك وال ينتبه ،بل
خيبط يف عشوة ظلماء ،حيث ال ظل وال ماء.
فبينا هو يسحب أذيال عجبه ،ويتردد يف ظلم حجبه ،إذ صرخ به الشيطان ،بآية :ﱡﭐ ﲊ ﲋ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ [احلجر ،]42 :فافتنت هبذا اخلطاب ،وسكر به وطاب ،وختيل أنه على املنظر البهيج،
وقد لعبت به رياح اهلوج ،فكان عند هواه يسري على غري هداه ،حىت أشرف على شفا جرف هار،
وعاين إقبال الليل وإدبار النهار ،نادى بالدليل فرجع ورآه ،وقال منه بالرباءة ،فتحقق عند ذلك أنه
اللعني إبليس ،صاحب اخليال والتلبيس ،فرجع إىل مواله باإلقالة ،فإذا النبأ الصادق قد قاله :ﱡﭐ ﳅ
ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ [األعراف ]22 :اآليات وقامت له الشواهد والدالالت ،فناداه بلمته
امللك ،يا من أبق عن سيده وهلك ،كم يل أنادي غري مسيع ،هال نويت إليه سبحانه الرجوع ،قلت:
وإياه أريد ،قال :خدعك املريد ،فقلت :يا أيها امللك الكرمي ،ورسول العزيز احلكيم ،كن إمامي واسعَ
بالنور أمامي ،وارفعْ يل منار اهلدى ،وجنبين سبيل الرّدا ،أكنفين من طائشات سهام العدا ،وجد يب
السري ،واسترين عن الغري ،حىت يتصل حبلي حببل الرمحن ،وينتظم الشمل باألمان ،وطهرين من أوضار
املآمث ،ونزهين من ارتكاب اجلرائم ،وحلين بالصفات الكرام ،واهدين طريق التفويض واالستسالم ،فإين
أستحيي من حممد  ،حيث مل أهنج مناهجه ،وال عرجت معارجه ،وعصيت أمره ،ونبذت زجره،
وخالفت من وااله ،وحالفت من عاداه ،فسلك غري بعيد ،بامسه اجمليد ،وقال ألقِ السمع وأنت شهيد،
فسمعت ترجيع األحلان ،بتالوة القرآن ،فقلت :من هؤالء الكرام ،قال :أهل قيام الليل والناس نيام ،يا
نائم هكذا فليكن االحترام.
مث استنشقت رائحة الطيْب ،فقال :هذا خلوف أفواه الصائمني ملناجاة احلبيب ،بإبطال هكذا
فليكن االحتشام واالهتمام ،ومل يزل يسريين على مقامات املعامالت ،وخيترق يب مسوات املناجاة ،حىت
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أوقفين حبضرة األنوار ،وقال هذا حمل املستغفرين باألسحار ،فتذكرت حال موالنا الزكي يف ذلك املقام
الكرمي ،يف دعائه لكل ويل ومحيم ،فخاطبين له امللك مبن تعلق اخلاطر ،أيها الغادر ،فقلت :حبالة من
مستين مهته ،وعظمت لدي قيمته ،فهمت هلا غراما ،وذبت وجدا وسقاما ،فهذا املقام هجريها وأنيسها
ومسريها ،فقال يل :اقرع الباب ،وانظر هل رسم يف أم الكتاب ،فقرعت باب االستغفار ،فتجلى من
وراء األستار ،فصافحين مصافحة حبيب ،وقال يل :يا أيها الغريب العذيب ،لقد أطلت مغيبك ،حىت
شوقت إىل محيمك وقريبك ،ذايت بذاتك منوطة ،ومهيت بنجاتك مربوطة ،ادخل يف حزب الرمحن،
دخول متيم هيمان ،فرأيته ضجيعا هلمة ما رضيت بالدون ،وما برحت عن التعلق بنجاة املغبون ،وقد
اختذت الشريعة جلبابًا ،واخللق اإلهلية أسبابًا ،ودارت أكؤس راح االشتياق ،ال األشواق.
كتاب آخر :سالم على الصاحل احلبيب النازح القريب ،أما بعد ،فإين سافرت لكي أصح وأغنم،
وأتعلم ما مل أكن أعلم ،فهجرت األهل والوطن ،ورحلت من ساعيت عن أرض البدن ،ورقيت يف
صعود ،وانتقل بدر حقيقيت من سعد الذابح إىل سعد السعود ،وامتطيت اجلواب قاصدًا حضرة امللك،
وفنيت باملنة عن العادة خمافة اهلالك ،وقطعت اليباب الشاسع ،حىت بلغت املقام التاسع ،فسرت يف احملاق
ثالث ،ال فوز عند الرجوع بثالث ،وخلعت النعلني ،عندما جزت موضع القدمني ،وخرقت احلجاب،
وفتحت األبواب ،فأشرقت على جبل الطور ،وبدا يل فيه الكتاب املسطور ،فرأيته جربوتيا ،فنزهت
نفسي عنه فتلونه ملكوتيا ،فعندما تلوته ووقفت على سره فهمت ،رأيت الواحد بالواحد ،والتقى
الغائب بالشاهد ،فسر برجوعي إليه منه ،فكلمين به عنه ،فقال ليس وراء اهلل منتهى ،وإن يف ذلك
لذكرى ألويل األلباب والنهى ،مث قال يل :مىت أحطت بالسّتة ،قلت :عندما طلقتها البتة ،فقال :مىت
وقفت على مركز الدائرة ،قلت :بعدما رمجت العاهرة ،والسالم.
كتاب آخر :أما بعد يا أخي ،فإن احلق تعاىل ملا أظهر الدنيا بأكواهنا ،وأوجد األشياء يف أعياهنا،
كلمك بوساطة الشرع ،وقال لك ألق السمع ،فخاطبك من هذه الوجهة :أن ﱡﭐﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ
[القصص ،]88 :فمن وقف مع الكون ،حرم مشاهدة العني ،ومن وقف مع اهلِبات ،حرم لذة السمات،
ومن وقف مع املعرفة ،حرم وجود املوصوف يف الصفة ،وأكثر الناس يف احلجاب ،ومن قرب مقارع
باب ،فمن فتح له وصل أمله ،ومن سد دونه اهتم ظنونه ،فاسعَ يا أخي يف حتصيل ما ال حيصل،
وتفصيل ما ال يفصل ،والسالم.
كتاب آخر :ملا رأيت أكرمكم اهلل أن البسيط حيد والوسيط ميد ،والتخطيط حيل ويعد ،والعرض
يتميز ،وحمله يتحيز ،وأن حقيقة اإلنسان أشرف ،ونفسه أرق وألطف ،وباطنه حق ،وظاهره خلق،
واجملد املتظاهر حيث ال باطن وال ظاهر ،أردت أن أثبت يف ذلك ليبقى إذا فين اهلالك ،فلوال ربط احلق
باحلقيقة ،ما صح وجود اخلليقة ،فتأمل ما يصل إليك ،وجتاوز عنها فإهنا بعض ما لديك ،والسالم.
لر ِح ِيم
لر ۡح َٰم ِن ٱ َ
بِ ۡس ِم ٱ َّللِ ٱ َ

تيمّنًا وتربكًا بامسه العزيز الكرمي مث اتبعتم رضي اهلل عنكم ذلكم بالصالة على املوروثة أسراره
تيمنا ملقام النعمة اليت ظهرت منه آثاره مث قلتم رضي اهلل عنكم وسالم على املرسلني إشارة حبصر
املقامات أمجعني مث قلتم واحلمد هلل رب العاملني شكرا هلذه النعمة اليت حاباكم هبا يف حمل كشف
املقربني مث خاطبكم رضي اهلل عنكم رهني ودكم عقيب شكركم ومحدكم فقلتم أقبل وال ختف إنك
من اآلمنني فكانت له البشرى هنا ويوم الدين وكنت أترقبها من كتاب اهلل يف قوله :ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ
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ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱠ[يونس ،]64 :مث قلتم ال ختف إنك أنت األعلى وكيف
خياف عبد هبمتكم عال مث قلتم إنين معكما أمسع وأرى فقطعت أين قد ختلقت بصفيت موسى وهارون ال
على السواء مث قلتم وليكم فلحظت من هذه الكلمة ما حلظت الصحابة من قول النيب " :أنا
نبيكم" ،مث قلتم سالم عليكم ومن كان سالمك عليه ال يرده احلق بعد فنائه إليه.
مث قلتم مسرور بكم وأىن للخدمي أن يسر به خمدومه وللمقام به أن يلهج به قيومه مث قلتم فأرح
مبا فتح اهلل عليكم فعلمت أن مهتكم كانت يب متعلقة ولذلك مل تكن األبواب دون وجهي مغلقة مث
قلتم ومعلم لكم بوصول املكتوب تنبيها أنه أتى على وفق املطلوب مث قلتم الذي أرسلتم مع حممد نبهتم
على استصحاب املقام اليثريب األوحد مث قلتم رضي اهلل عنكم ومبوت ابن عمكم حالة جيدة وكيف ال
يكون ذلك وكانت أنفاسه هبمتكم عن مالحظة األغيار مقيدة مث قلتم ونسأل اهلل أن يثبتكم بالقول
الثابت موافقة لدعاء عيسى  يل وأنا مائت مث قلتم وإن يشيد مشاهدكم وكيف ال تقوى وفطركم
منها تشيدت.
مث قلتم وإشراق مطالعكم وكيف ال تشرق وبكم تأيدت مث قلتم وأن ينور بنور احلقيقة
مشارقكم ومغاربكم أجيبت الدعوة بكشفكم مث قلتم وأن يقطع قواطعكم وسوابقكم ولواحقكم إذا
أعانين اهلل عليها نضرهبا بقائم سيفكم مث قلتم وأن يوصل أنواركم وليكم بنهاركم وصلت إن شاء اهلل
بسلوكي محيد آثاركم واهتدائي برفيع مناركم مث قلتم ما زاغ البصر وما طغى فكيف يزيغ لعدم ال
يرى مث قلتم كتابا ورد الوصل يشملنا تفضال منكم وتأنيسا وإال فأي رداء يلحقنا وأنتم باملقام األسىن
وخدميكم باجلانب األدىن.
مث قلتم والسالم معاد عليكم ختمتم اختصاصا مبا به بدأمت وإن كنتم قد أخفيتم امسي يف [سالم
على املرسلني] ،فاحلمد هلل على ذلك رب العاملني مث قلتم ورمحة اهلل وبركاته باسم اهلل إذ باقي أمسائه
حبوهلا صفاته مث قلتم وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم إشارة إىل فناء احملدث بظهور القدمي.
مث قلتم وكتبت يوم األحد نبهت بذلك أن سركم يف ذلك يف قوة التوحيد وعني بصريتكم
إلدراك الواردات حديد مث قلتم يف العشر األول مبا كتبتموه يف العشر األول مث قلتم يف ربيع نبهتم على
ابتدائيات الغيوب إما يف أرض اجلسوم وإما يف أرض القلوب فلما قلتم ربيع الثاين علمنا أنه من مقامات
املالحظات إذ الشهور كما يف كرمي علمكم جتري على بدايات الطريق وغاياته ومقدماته وهناياته وذلك
أن يف احملرم وهو أول السنة مقام االبتداء فيه حيرم على املريد ما كان فيه من االعتداء.
مث يف صفر ختلى أرضه من نبات السيئات لتزول لنزول األنواء مث يف ربيع األول ينبت فيه ربيع
املعامالت ويف الثاين ربيع املالحظات ويف مجادى األوىل مجود األحوال ويف الثاين مجود األسرار عند
اإلقبال ويف رجب ترحيب الواردات ويف شعبان تشعيبها يف الربزخيات ويف رمضان خرق العادات
لثبوت اآليات ويف شوال إشالة احلجب للواصل ألهل العادات مث يف ذي القعدة قعوده ألهل البدايات مث
يف ذي احلجة حجة هبم يف الصفات إىل الذات وهنالك تبلغ الغايات وتتحد الشاهدات والغائبات
وجتتمع اهلمم واإلرادات ومن هنالك ابتداء نشأة أخرى يف احلضرات اإلهليات واحلمد هلل رب العاملني.
كتاب آخر :خاطبنا درة الكيان وزهرة العيان حبمده وقد رجع إلينا امللك من عنده وأخرب أن سر
كبد النون مَحبوٌّ حتت لفظة نون فعلمنا أن السمسمة هناك وأن دوهنا األمالك:
خ تتتتتتتتتتتتتتتت فمتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت ر

سمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أم ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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سمستتتتتتتتتتتتتتتتم

لتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتت ع ستتتتتتتتتتم
تتتتتتتتتتت لستتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتم متتتتتتتتتتت
لقتتتتتتتتتتت

لمتتتتتتتتتتتتتتتتت رأ ستتتتتتتتتتتتتتتتتر يستتتتتتتتتتتتتتتتتر ل تتتتتتتتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر
ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

فأخذنا يف اختراق احلجب باحتراق الذنب وما زلنا على ذلك حىت لعميق والركن الوثيق فأخننا
الركائب وقمنا على ديار احلبائب نندب آثارها الطامسة وأطالهلا الدارسة وهي ملعب للرئال ومهب
للصبا والشمال ديار درستها اجلنائب وبكتها السحائب فراجعنا الصدا ونادى سرنا مبثل ما به لدا
فانتهضنا عن امللكوتيات مرحتلني وكنا خناطب احلقيقة مرجتلني:
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ ي ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ ي
تتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت ي ي تتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتتتتر
غ تتتتتتتتتتتتتتتل تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتأ
ختتتتتتتتتتتتتتت ا ر ال قيتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتت
متتتتتتتتت تتتتتتتتتي تتتتتتتتت ال تتتتتتتتت متتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت
إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ري
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ي
إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
أيتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت ير تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأيي
تتتتتتتتتتتر فتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت

أ تتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت فمتتتتتتتتتتتتت ا التتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت م متتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتت ل
تتتتتتتتتت تتتتتتتتتت ا
أ تتتتتتتتتتر إلتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتر التتتتتتتتتت
فمتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتت الخ تتتتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتتت ار الم تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتت لستتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت
هللا رل أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف

فلما امتزجت احلقائق واحتد املعشوق والعاشق برزت األلوهية يف سلطاهنا وتربزت العبودية يف
غيطاهنا فصار العني لديها أثرا واملشاهدة خربا وظهر الفصل للمحسوسات مع كوهنا مرؤوسات فهذا
هو سر األعيان املعرب عنه باإلنسان صرح به الواحد احلي يف ليس كمثله شيء وضرب احلجب دون
امللك واستوى على عرشه امللك عرشه حقيقته واستواؤه مثليته لؤلؤة القدم جرت على اللسان فرقمها
يف لوح زمردة العيان وعرب عنها يف صريف القلم الرمحن فقال :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ ﭐ[الرمحن،]31 :
للنشأة النقية سر لو بدا ما ضل أحد وال اهتدى هو املمد للعامل األعلى وصاحبه الطريقة املثلى ملا محلت
على كل شيء ثقلت فرجحت ،وسلبت الكونيات كل شيء فخفت فاحنجبت فسخرت امللكوت
للنقلية فحركها بالرقيقة املثالية فعنت وجوهها لقيومية النقل وزل لعز احلس سلطان العقل وأنتم أيها
احلزب املفلح والفرع الكرمي املنجح اعرفوا قدر من استنزل روحانية الروح األمني بربوة ذات قرار
ومعني هو الكاتب يف ألواحكم واملسوي ألشباحكم وصاحب النفخ يف صوركم من أرواحكم فاعلموا
قدر ما نظر به منكم وما يوجد بسببه عنكم فلقد أوجده احلق درة صدفتها الغرية ومقلة حدقتها احلرية.
كتاب آخر:

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتتتتمي تتتتتتتتتتتتتتتتت خيتتتتتتتتتتتتتتتتتر اا يتتتتتتتتتتتتتتتتت
إلتتتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتتت القي متتتتتتتتتتتتتتتتت ال قتتتتتتتتتتتتتتتتت
ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ل ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر
تتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتتتتتت
أ يتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتتي فتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتترف ال يتتتتتتتتتتت

أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي
ي تتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت ر الم تتتتتتتتتتتتتتتت ف
يتتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتت ح أستتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتت
التتتتتتتتتتتتتتت م ف تتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتت خ تتتتتتتتتتتتتتتتت
أستتتتتتتتتتتتتتتتتي ال تتتتتتتتتتتتتتتتت
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إلتتتتتتتتتتتتتتتت م رمتتتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتتت ل الستتتتتتتتتتتتتتتتم
تتتتتتتتتتتتتتتت ال أ خ ريتتتتتتتتتتتتتتتتل م تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتت ااستتتتتتتتتتترار فتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتت
ف قتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتت
م متتتتتتتتتتتتتتتتت ق تتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتت المخ تتتتتتتتتتتتت ر فتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتت ا
ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ار ا متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا

تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتق تتتتتتتتتتتتت
ر
أ ي تتتتتتتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتتتتتتتم ال تتتتتتتتتتتتتتتتت
أ ي تتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتت لقيتتتتتتتتتتتتتتتتت فخ ري تتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتت
أ متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتتت ميتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتت ف يمتتتتتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتتتتتت يرا
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر إي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتم ل تتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتر ر

إىل حمل الوالدة األخت املكرمة أم السعد بلغ اهلل هبا حيث امسها وقوى صربها وربط على قلبها
وأعظم أجرها ويدعو هلا وقد اتصل به األمر الذي ال بد منه وال حميص ملخلوق عنه وفاة البنت الشهيدة
األخت الطيبة السعيدة الدرة البيضاء مسية فاطمة الزهراء املرجو هلا الغفران والروح والرحيان يف دار
الكرامة والرضوان ولعله نعيم استعجلها وأهلت له كما أهل هلا حقق اهلل تعاىل يف ذلك حسن الظن
والرجاء وأجاب فيها خالص النداء إنه مسيع الدعاء فخاطبها ابنها معزيا ومصربا منبها ومذكرا فأول ما
استفتح به اخلطاب وقدمه يف صدر الكتاب وفتح به باب العز أمحد من له العزة والبقاء وثىن بالصالة
على خري األنبياء مث أخذ يف املوعظة احلسنة على منهاج االقتداء.
فقال أمحد اهلل أقدم وبه أختم وأمتم الذي جعل املوت غاية كل حي والفناء منتهى كل شيء إال
ما استثناه يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏﱠ[الزمر ،]68 :قهر به سطوة كل
جبار عنيد وأهلك به سلطان كل شيطان مريد عم بالؤه الصاحل والطاحل واملفلح والكاحل مصيبة ال
تنقضي أوطاهبا وال يساغ صاهبا والصالة على حممد صاحب املعراج واملقامات واملعجزات والكرامات
وبعد االرتقاء لذلك املقام األرفع املشهود وشهد له باالستواء على املقام احملمود صار ضجيع اللحود
حتت اجلنادل والصعيد فما لنا ال نفكر وماذا نرجو وننتظر فبدار بدار اخلروج من هذه الدار ملا ال بد
منه ودراك دراك باألسباب املفيدة من اهلالك ما ال حميص عنه.
أما بعد :أهلم اهلل األخت احلبيبة الوحيدة الغريبة إصالح شأهنا قبل حلول أواهنا واقتران انقضاء
زماهنا وجعلها ممن نظر باألصلح لنفسه فمهد لرمسه واستدرك يف يومه ما فاته يف أمسه قبل خسوف
بدره وكسوف مشسه فإن املوت قاطع اآلمال واألعمال ومشتت األهل واملال وخمرب الديار السامية
ومهلك اجلبابرة بالطاغية مل يدع صاحب تاج وإكليل إال أودعه بطن دارس حميل أين بنو األصفر
وخاقان وفارس قحطان وقيصر وآل ساسان ونبيط أخت كلدان أصحاب األطواق والتيجان أبادهم
ريب الزمان وأخىن عليهم اجلديدان هل حتس منهم من أحد أو تسمع هلم ركزا إنه لو مل يكن يف املوت
أال جتزع اآلالم واحنالل هذه األجرام ومفارقة الليل والنهار وإن طال اإلعمار إىل حمل يندرس فيه
األخبار واآلثار ألطلنا التفكر واالعتبار فكيف ومن ورائه مساءلة وحساب ومناقشة وعتاب فإما إىل
نعيم وإما إىل عذاب يف يوم يشيب فيه الوليد وخيضع فيه كل جبار عنيد ﱡﭐﱓ ﱔﱕﱖ ﱗﱘ
ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱠ[احلج ،]2 :فهل من مساعد على النوح والبكاء على أن
أفوز مع السعداء هيهات هيهات اشتغلنا بالترهات عما حل باألموات اعتكفنا على أصنام لذاتنا
وأرسلنا عنان شهواتنا وفرطنا يف جنب اهلل كأننا يف أمن مما توعدنا به اهلل فكأنا واهلل قد اختلسنا
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بسطوته وأزعجنا إىل دار غربته وفارقنا األحباب فاستقبلنا يوم احلساب وانتقلنا من العمران إىل اخلراب
وصرمت حبالنا وتقطعت بنا أسبابنا وتشتت بعد اجلمع عيالنا وتقسمت باملرياث أموالنا.
أمَا حان لنا أن ننظر إىل سهام املنية ،كيف أصابت قراطيس الربية ،وال بد لقرطاسنا من سهمها،
وال بد ألنفسنا من يومها ،لقد رأيناها قد نصبت حبالتها ،وأدارت علينا أهالتها ،وعركتنا بثفاهلا،
ورمتنا بنباهلا ،وأين الفرار ،وكيف القرار ،حجبتنا الدنيا حبسن احلال ،عن تذكر الترحال ،إىل دار
العاقبة واملآل ،مع علمنا أهنا يف اضمحالل ،وأن نعيمها إىل زوال ،أما آن لنا أن نرجع ونسمع ونقلع،
لقد تيقّنا القدوم ،على احلي القيوم ،قل َّاحلياء ،وعَظُمَ االعتداء جعلنا يف آذاننا عن مساع وَقرًا ،فحملنا
على ظهورنا من األوزار وقرًا ،تاهلل لقد ظهرت للعيون ،ما يعبأ العلى بالدون ،غرسنا األماين بدار
الغرور ،وزرعنا البذور يف غري معمور ،وكأن بنا جنين ما غرسنا ،وحنصد ما زرعنا.
سي زتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتت هللا متتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت

ف تتتتتتتتتتتتتتتت

ر تتتتتتتتتتت

ل تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت

هلل ي تتتتتتتتتتتتتتتتر

كفى بأنفسنا اليوم حسيبًا ،وبربنا علينا رقيبًا ،واهلل ما خلقنا عبثًا ،وال نترك سدى بل هو يوم
مشهود ،يتميز فيه الشقي من السعيد ،فانظري وفَّقك اهلل إىل ما أنت عليه صائرة ،وليشغلك ذلك عما
أصابك ،من احلادث الذي نابك ،وهل هو إال أمر يعم الفقري ،وال بد لنا من ورود ذلك املورد العسري،
وقد مات رسول اهلل  aوهو خري البشر ومات نساؤه وصحابته ووزراؤه حىت ما بقي يف الدار من
أحد.
أخـنـى عـلـيـهـا الـذي أخـنـى عـلـى لـبـد

ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ[الرمحن ]27 :فسلمي األمر للقضاء ،وقويل ما قال
سيد األنبياء ،وقد دمعت عينه  aعلى ابنه إبراهيم وهو يكيد بنفسه بني يديه  ،aفقال" :تدمع
العني وحيزن القلب وال نقول إال ما يرضي ربنا ،واهلل يا إبراهيم إنا بك حملزونون" ،فال حرج عليك يف
إرسال الدموع ،وتفجع القلب املصدوع ،فإن النيب  aوقد رفع له صيب ونفسه تقعقع كأهنا يف شنة
ففاضت عيناه فقال له سعد ،ما هذا يا رسول اهلل ،قال "هذه رمحة جعلها اهلل يف قلوب عباده وإمنا
يرحم اهلل من عباده الرمحاء" ،فالبكاء مباح ،من غري نياحة وال صياح.
كتاب آخر :مفاتيح األمور بيد اهلل الكرمي ،وما النصر إال من عند اهلل العزيز احلكيم ،وهو القائل
سبحانه :ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ [النمل ،]62 :فطهروا قلوبكم من دنس اإلعراض،
وقيّدوا جوارحكم عن ارتكاب اجلرائم واآلثام ،وجودوا مما رزقكم اهلل على فقرائكم ،وكونوا عباد اهلل
إخوانًا ،واعتصموا حببل اهلل مجيعًا ،واتقوا اهلل وأصلحوا ذات بينكم ،وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ،وتوبوا إىل اهلل مجيعًا أيها املؤمنون فإذا أحكمتم هذه األمور
وصحت العزمات يف التوجه إىل من إليه املصري فأطلقوا ألسنتكم بالدعاء ،واجتهدوا يف إخالص النداء،
فإنه القريب اجمليب ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﱠ[البقرة ]186 :فقرن إجابته لكم بإجابتكم له ،وقد تقدم دعاؤه لكم يف قوله
تعاىل :ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱠ [األحقاف ]31 :فإن استجبتم
استجاب لكم وإن تصاممتم ﱡﭐﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ [النحل .]118 :وإمنا هي أعمالكم
ترد عليكم ،ومن ال جييب داعي اهلل فليس مبعجز يف األرض ،وليس له من دونه أولياء أولئك يف ضالل
مبني ،فقد غفر لكم وأجابكم إن أنتم أجبتم داعيه وكالمه حق ،ووعده صدق ،وإن كان ما حل بكم
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عن ذنوب تقدمت ،وجرائم سلفت وفرطت ،مث أقلعتم عنها وتبتم إىل اهلل منها ،ومل تصروا على ما
فعلتم وندمتم على قبيح ما صنعتم ،فإن الرجاء وحسن الظن باهلل تعاىل يقطع إن شاء اهلل عز وجل على
اهلل وكرمه بكشف ما نالكم من السوء ،ودفع ما دهاكم ،وإن أمرًا من اهلل تعاىل عن غري عقوبة إال
جزيل مثوبة ،فالقُوا ذلكم بالتسليم والتفويض فال رادَّ ألمره ،وال معقّب حلكمه ،وتعلمون عند ذلكم
أنكم ممن اعتىن به اهلل وابتاله ،فالبالء يف الدنيا نعمة معجلة من اهلل تعاىل على عباده املؤمنني ،قال تعاىل:
ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ [حممد ]31 :فالبالء على قدر املراتب عند اهلل تعاىل ،وجاء يف
األثر أن النيب  aقال" :ما ابتلى اهلل أحدًا من األنبياء مبثل ما ابتليت به".
فسئل عن هذا بعض العلماء فقيل له إن أيوب وزكريا وما أشبههما من األنبياء  Dقد ابتلوا
بأعظم البالء ورسول اهلل  aما ابتلي بشيء من ذلك ،فما هذا البالء الذي ذكر رسول اهلل  aأنه
ناله؟ فأجاب عن ذلك املسؤول بأن قال( :وأي بالء أعظم من بالء رسول اهلل  aوقد أنزله اهلل
ملخاطبة هذا العامل األدىن بعد مشافهة الوحي من غري واسطة يف قاب قوسني أو أدىن ،فأي بالء أعظم
من فراق احلبيب ،فما ابتلي أحد مبثل ما ابتلي به  ،aوأنتم فرَّج اهلل عنكم ودرأ عنكم األسواء
ووقاكم ما جتدونه وجعل ما حل بكم غفرًا لذنوبكم ولكم يف هذا االحنصار الذي عمَّكم ،والداهية
الدهياء اليت وطئت أرضكم ،صدم اهلل بقوته سلطاهنا ،ورمى برجوم اإلحراق شيطاهنا ،فلكم فيه أعظم
معترب ،فانظروه بعني البصرية ال بعني البصر.
واعلموا رمحكم اهلل أنه ال منجا من القدر إال القدر ،وال يغين االستعداد واحلذر ،هل هو إال
تأنيس النفوس ،وحصن الستدامة بقاء البناء احملسوس ،فاختذوا حصركم هذا واعظًا زاجرا ،ومعرفًا
ذاكرًا ،بأن العبد حمصور يف قبضة االقتدار ،مملوك يف يد من بيده ملكوت كل شيء وهو الواحد
القهار ،يتصرف باحلقيقة ،حتت قيد الشريعة.
فلما كان األمر معنويا ،والسر ملكوتيًا مع عمى البصرية ،عن النظر يف إصالح السريرة،
وارتكبت احملرمات ،وتورط اجلاهلون يف الشبهات ،فسحبوا أذيال اجملون واللهو ،ونفخ الشيطان يف
أنوفهم ومست بالكربياء ،والزهو ،وغفلوا عن احنصار معناهم ،حتت قهر موالهم ،أراد سبحانه أن
ينبههم مبا دهاهم يف معقلهم ومعناهم ،تأديبا وهتذيبا ،وختليصًا لنفوسهم إن شاء اهلل وتقريبًا ،فحصرهم
من قال فيهم أشد كفرا ونفاقًا ،وأقلهم رمحة وإشفاقا ،حىت نغّصوا عيشهم ،وعطلوا عليهم فرشهم،
وظل اإلنسان ال يعرف قبيالً من دبري وكأنه دهاه يوم النشور فاجلأوا رمحكم اهلل إليه افتقارًا واضطرارًا،
وادعوه سرارًا وجهارًا ،عساه جيعل لكم فرجًا وخمرجًا ،واتقوا اهلل وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اهلل
ورسوله وال تيأسوا من روح اهلل وال تقنطوا من رمحة اهلل وقولوا :ﱡﭐﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ
ﳒ ﳓ ﳔ ﳕﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﱠ [البقرة ]286 :يقول لكم نعم كما قال ملن
سلف ،فهو أرحم بعباده وأرأف ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
كتاب آخر:
تتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتي الخضتتتتتتتتتتر
غيتتتتتتتتتتتتتر
متتتتتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت غ تتتتتتتتتتتتتر

يتتتتتتت م تتتتتتت تتتتتتتر التتتتتتتر ف فتتتتتتت الستتتتتتت ر
م تتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت متتتتتتتتتت تتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت لتتتتتتتتتت

عامل العلماء ،ورافع لواء الصفات واألمساء ،علم احلقيقة ،ورئيس بدالء اخلليقة ،الذي وصلت
حياته الفانية بباقيته ،ومجع له بني سره وعالنيته ،جعل احلوت عليه دليال ،فاختذ يف البحر سبيال ،فلما
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اختذ سربًا ،شكا الكليم نصبا ،فقال لفتاه آتنا غداءنا ،فقال اختذ يف البحر سربا وراءنا ،فارتد على
آثارمها قصصًا ،فلما أبصرا مقام ارتفاع الوسائط شخصا ،فاتبعه الكليم ،على الرشد والتعليم ،فخرقت
سفينة تابوت ميه ،وقتل غالم قبطي مهه ،وأقام جدار حىت صدر الرعاء وأبونا شيخ كبري ،وقنع بالظل
وإين ملا أنزلت إيل من خري فقري ،مث أعطيت ما أردت وأردنا وأراد ربك ما احتوى عليه من األدب
اإلهلي قلبك سر فعال يف الوجود ،ومهة تعالت عن السجود ،وقالت أيها العابد واملعبود ،إذ كانت
متكلمة بغريها ،وفانية على صفيت نفعها وضرها ،فتنازعنا احلديث مع امللك لياليا ،وامتطينا للسباق فيما
أذكره سواريا ،وأظهرت بني الصديقية والنبوة مقاما ال تبلغه أكثر األفهام.
وقد علمت ما قال أرباب احملققني من أنه ال يتخطى رقاب الصديقني ،حذرًا من الوقوع يف
املقام الذي ال ينال ،وال تبلغه سهام النضال ،وأنا أختطاه وأعلو مطاه وهيهات ملا ذكروه ،ويا عجبا
للعارفني كيف ستروه ،بل لو علموه رمَّزوه وأبدوه مكتما وألغزوه ،ألست قد بينت حبقيقتك واعظا ما
شاهد طريقتك حضرة بني العاملني ،ورتبة بني املقامني ،مع كونكم عندنا دون املقام احملتوم ،بل يف اتباع
أسرار الرسوم ،فرغبنا يف جوابكم عن هذا املقام ،وهل وقف عليه غرينا من السادات األعالم ،فإنَّ أبا
حامد قد صرح حبجابه يف غري ما موضع من كتابه ،وغريه من األئمة على سنته وطريقته حمجوب حبقه
عن حقيقته ،واهلل يؤيدين جبوابك ،ويشرفين بكتابك.
تتتتتتت ف تتتتتتت
تتتتتتت تتتتتتت ل تتتتتتت
إ التتتتتتت
تتتتتتت ل إ تتتتتتت زتتتتتتتت ف متتتتتتت يقتتتتتتت فتتتتتتتت
زتتتتتتتتتت ر ال تتتتتتتتتت إخ تتتتتتتتتت را يتتتتتتتتتتر لستتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت إ أمستتتتتتتتتتتت لقتتتتتتتتتتتت م ا

ي تتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتر لتتتتتتتتتتتتي ي متتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتت م تتتتتتتتترف أ تتتتتتتتت
إ تتتتتتتتت لستتتتتتتتتم
تتتتتتتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتتتتتتتمي التتتتتتتتتتتتتتتت ف يخ ر تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت الرستتتتتتتتتتت إلتتتتتتتتتتتي متتتتتتتتتتت ختتتتتتتتتتت يم

كتاب آخر :ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ [املائدة ]99 :ما يضرنا جهل
اجلاهل لنا إذا كان اهلل يعرفنا ،هلل خصائص صفاهم فشرعوا شرائع دانوا اهلل هبا فيما بينهم وبينه ،فهم
على بينة من رهبم ويتلوهم شاهد منهم ،عاينوا احلقائق فتحكموا يف اخلالئق ،استتروا عن الكونني،
وخبأهم احلق حتت حجاب الغرية والصون ،هلم بني اخللق بعوائدهم ،وهم مع احلق على صالهتم
دائمون يناجونه بعبارات روحانية ،ولطائف مساوية ،استقرت أقدامها يف ملكوته ،وسرحت أفكارها يف
جربوته ،فلهم التعريف والتصريف ،وهلم التصويب والتحريف ،جتري أمورهم على قياس ،وما هم يف
شك مما يوردونه وال التباس ،بأيديهم أزمّة احلالل واحلرام ،ومن عندهم خترج مقادير األحكام،
فيأخذون من الكون ما يريدون ال ما يشتهون ،فهم فيما نصب هلم احلق من التمتع فاكهون ،فمن أراد
أن يغترف من حبرهم وينخرط يف سلكهم ،فليسلم هلم أحواهلم ،وال يزهنا مبيزان اللسان الظاهر ،فإن يف
خفايا الغيب يف احلاضر ،ما يقضي على الغابر ،رسل تترى مع األنفاس ،وأنواع تنفصل من أجناس،
فقد سعد من كان له حمال ،وصري ذاته له حراما وحلًّا ،فصري قلبه مسجدا ،وذاته معبدا ،يقيم العبادات
فيه الروحانيات العلى ،باملنظر األجلى ،وقد أوضحنا للولد ما يقتضيه حاله ،وما يبقى عنه به إن كان
موفقا حماله ،ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ [الكهف ،]29 :وحنن على ما قال اهلل من
الشاهدين ،وبرسله عامة ومبحمد خاصة مصدقني .وقد أمرنا بأمر اهلل وهنينا ،وغري ذلك ما جيب علينا:
ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ [اإلسراء ]14-13 :سلم تسلم ،والزم
الصدق تغنم ،وقد نصحتك ،والسالم.
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كتاب آخر :من فالن إىل فالن سالم عليك ورمحة اهلل وبركاته أما بعد .فإن التجليات ضروب
شىت جيمعها الفناء والبقاء ،فمن طلب جتلي الفناء مل يدر ما طلب ألن احلق يعطي التجلي ويعطى فيه،
فإذا أفناه التجلي مل يدرِ ما يعطى فيه -يا أخي.
انظر فيما حصل لك عند االنصراف من التجلي فذلك حظك وبه نعيمك ،وعليه اعتمادك،
تسابق العارفون إىل اهلل على جنب اهلمم وتسابق العلماء على أفراسها ،وتسابق إليه األنبياء على براقاهتا
وتسابق إليه احملمديون على رفارفها ،وغاية كل سابق حبسب مركوبه ،فالرفرف حتمله الرياح ،والرباق
حيمله اجلناح ،والنجيب حيمله السوط ،والفرس حيمله املهماز ،فعليك باالستعدادات فهي الوسائل ،يا
أخي عجب ممن يطلب التجلي ممن ال حجاب عليه ،عجبت ملن غمض عينيه ،وقال أريد أراه ،عجبت
وملن أعطاه ظهره وقال إياك أقصد ،عجبت ملن مدّ يده لغريه وقال :إياك أسأل على عالالت ليس هلا
طائل ،والسالم عليك ورمحة اهلل.
كتاب آخر :من فالن إىل فالن سالم عليك ورمحة اهلل وبركاته – أما بعد فاعلم أن السبحات
أنوار الوجه ،وهي اليت تدرك ال الوجه ،فإهنا حجاب عنه ،لكن ما بني هالك مدركها وبينها إال وجود
إدراكها ،فلهذا ال تدرك ألن املراد من املشاهدة إمنا هو بقاء العني لتحصيل الشاهد يا أخي .واعلم أن
األنوار أنوار هبا يتراءون العوامل .ال تقل – يا أخي – كيف أراه وهو نور له ضياء وله ظلمة وظل
فيوقفك يف الظل ويسبح ببصرك يف الضياء فتراه ،ونعلم أنه ما أوجد الكون كله إال من النور وكان
ظلمة دونه ،فهو النور وأنت الظلمة ،واعلم أن الظلمة يف النار والنور يف اجلنة ،والرؤية إمنا تكون يف
الكثيب لوجود الضياء والظل ،واجلنة حجاب ألهنا نور ،والنار حجاب ألهنا ظلمة فافهم ،والسالم.
كتاب آخر :من فالن إىل فالن سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته – أما بعد .فاعلم أنه قابل
اجلمع باجلمع ،إال أنه مجعه بني اهلوية واإلنية ،والعوائد ارتباط اإلنية باإلنية واهلوية باهلوية ،فاعلم يا
أخي ،أنه إمنا مجع لك ليعلمك أنه مل يفردك ملقام فتقف عنده ،فإنه ال حيب من عبده احملمدي أن يقف
يف مقام فيضيق الواسع فيكون جاهال ،وهو يعظك أن تكون من اجلاهلني يا أخي ،غاية التقريب من
الشيء أن يكون من الشيء حتت العرض حبيث جوهره وإن كانا ذاتني ودونه يف القرب أن حيوي عليك
وقد حتوي عليه ،فاألول الرمحن على العرش استوى ،والثاين ووسعين قلب عبدي ،فاختر من هذه
الثالثة ما تريد يا أخي ،العبدية أرفع من املعية واملعية طريق وغايتها العبدية – يا أخي (يل و يب) مقامان
رفيعان ويف أرفع منها وعزته وجالله لقد أنكحين احلروف والكواكب باملغرب فما رأيت ألذ من نكاح
(يف) فاعتمد يا أخي على (عند) إذ خرجت إىل عاملك ،واعتمد على (يف) إذا دخلت إليه ،واجعل
بينهما (يل و يب) سلمة فاجعل (يل) خيدم (يف) (ويب) (خيدم) (عند) وقد نصحتك ،والسالم.
كتاب آخر :من فالن إىل فالن سالم عليك ورمحة اهلل وبركاته – أما بعد – فإن مث عباد
حجبهم عن احلق فال يظهرون إال بظهوره يف الدار اآلخرة ،ومث عباد ال يظهرون ال يف الدنيا وال يف
اآلخرة ،وله عباد عرفهم أسرار اخلالئق فهم يعرفون وال يعرفون وله عباد عرفهم به وال يعرفون غريه
خمتصون ،فمن عرض نفسه عنده ألي مقام شاء ،باستعداده أوصله اهلل إليه ومنحه إياه يا أخي ،ال تغتر
بوالية الدنيا فإنه يولّيها من يرتضيه ومن ال يرتضيه خبالف اآلخرة ،فإنه ما ولّاها إال من يرتضيه يا ويل،
امسع من ناصح مشفق كرامات أولياء اهلل وخرق عوائدهم يف بواطنهم ال يف ظواهرهم ،فإن الكرامات
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الظاهرة متحيص وبالء ،فمن وقف معها كان هلا ومن هرب عنها فتح له يف قلبه عينا به ينظر إليه ،فينعم
نعيم األبد ،ويعطيه لسانًا يف باطنه يكلمه به فذلك وليه الذي آثره وإليه ينظر وإياه يطلب ،والسالم.
كتاب آخر :من فالن إىل فالن سالم عليك ورمحة اهلل وبركاته – أما بعد ،فاعلم يا أخي ،أن
املسلم خياطب ويناجى واملؤمن يعلم ،واحملسن يؤدب ،فاملسلم ينقاد ،واملؤمن يصدق مبا ال يعلم،
واحملسن يشهد احلق فيه إذا رأوا ذكر اهلل ،مث لتعلم يا أخي ،أنه إذا تنزلت األرواح على اهلياكل فإهنا ال
تنزل يف هياكل أنوارها ،وإمنا تندرج يف هيكل ممتزج ممثل من الربزخ لترتفع األفكار وتقع املؤانسة
باجلنس ،فمن قعد منكم بني يدي صاحبه فليتابعه ،فقد نبهتك يا أخي أجب سائلك على كل حال،
وإن علمت أنه يعلم ما سأل عنه فكن أديبا حنريرًا جهبذًا ،والسالم.
كتاب آخر :من فالن إىل فالن سالم اهلل عليك ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد .فإنه تناظر موسوي
مع حممدي فقال احلجاب لطف احلجاب أشرف من قوة اهلمة ،لطف احلجاب يعطي القرب ال
الضعف ،فإن القوة والضعف ليس حبقيقة للعبد ،إذ ال أثر لقدرته ،فحاج احملمدي املوسوي ،امسع يا
أخي مسبب املناظرة ما هي ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﱠ ]البقرة،]210 :
فكان كاجلبل ملوسى ،واجلبل أكثف واملقام احملمدي أشرف ،فحجابه ألطف ،أين لطف الغمام من
لطف اجلبل ،هبت رياح مهم العارفني ،عندما تنفسوا شوقًا إليه فمزقت الغمام فظهر فخروا سجدًا مهة
موسى دكة اجلبل ،فكان أقوى ،فإن الغمام ألطف من اجلبل فهل الشرف يف قوة اهلمة أم يف لطف
احلجاب ،كما يؤذن بالقرب يؤذن بالضعف كثافة احلجاب كما يؤذن بالبعد يؤذن بالقوة ،فهذا كان
سبب املناظرة واحملاضرة ،فاشتغل يا أخي بتالوة كتابك تنزل السكينة غمامة عليك يستمعون الذكر
فتكون جليسًا للمأل األعلى ،هو أحسن من البطالة ،أو كن أستاذًا يتلو عليك كتابه فيكون منزالً من
ربك باحلق غضًا جديدًا ال تقليد فيه ،والسالم.
كتاب آخر :من فالن إىل فالن ،سالم عليك .أما بعد يا أخي فإين أوصيك فاعلم أن احلق إذا
أوقفك يف املقدار وخاطبك من خلف األستار بينك وبينه حجابان املقدار واخلطاب ،أما حجاب
اخلطاب فإن الرؤية والكالم ال جيتمعان ألنه إذا خاطبك أفهمك وإذا أشهدك أفناك عندك فلم تعقل
أنت أنت .وأما حجاب املقدار فإنه يعطي احملاذاة وهي ال تصح هناك ،فأنت يف البساط قاب قوسني ال
يف العني ،أقرب قاب قوسني قطري الكرة ،ومن حيث هو مقدار تساوي فيه البعيد والقريب ﱡﭐﱾ
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ [األنبياء ،[87 :وكان قاب قوسني أو
أدىن ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐﱠ]ق ،[16 :مقام عام ومقام خاص يؤذن بالقرب والبعد ،فهو املوجود يف
النور والظلم ،فليس شيء أقرب إليه من شيء ،فأين التفضيل ،نعم الفضل عندك على قدر علمك بك،
ما كل أحد يعرف نفسه دليل ما أقول من نفسه ،فلماذا جيهلها عند البسط ،من قال ال أعرفها فلماذا
يعرفها عند القبض ،فالزم الطريقة واحلث على احلقيقة توفق ،والسالم.
كتاب آخر :من فالن إىل فالن ،سالم عليك ،أما بعد يا أخي فإن العيون ثالثة عني الوجه وقيده
باجلهة ،وعني العقل وقيده بالفكر ،وعني القلب وقيده بالكشف ،فكل عني مقيدة وهو ال يتقيد ،فبأي
عني تراه ،عني القلب جماله يف الغيب ،وعني الوجه جماله يف الشهادة ،وعني العقل جماله يف الطلب ،وهو
خالق الغيب والشهادة والطلب وما مث عني رابعة ،فأين العني اليت تدركه يا أخي ،مشهودك فيك ،وهو
صورتك ،لكنك ال تراها إال فيه وإن مل تره مل ترها ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ]السجدة،[17 :
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فيك أخفي مطلوبك وأنت حامله أبدًا وال تعرف ،فاحبث على هذا املشهد الذي نبهتك عليه ،فلقد
دللتك على أمر عظيم ،والسالم عليك ورمحة اهلل بركاته.
كتاب آخر :من فالن إىل فالن سالم عليك – أما بعد ،فإنه من شاهده مل يعظم عنده شيء إال
اخلاصة من عباده ،فإهنم إذا شاهدوه عظم عندهم كل شيء ألهنم شاهدوه يف كل شيء فلم يروا
األشياء غري ما شاهدوه ،فال حجاب دوهنم وال يأتوه حىت يناديهم من غري االسم الذي أشهدهم فيه
فيجيبوه فريوه يف غري الصورة اليت كانت عندهم مث ينصرفون هبا فيشهدوها يف كل شيء أبدًا يف الدنيا
بالعلم واملشاهدة ويف اآلخرة بالعني والرؤية ،وغري اخلاصة يشهدوه مث يرجعون بنوره ،مث يشتاقون إليه
فيطلبون مشاهدته فيشهد فيجيبهم فيشهدهم مث يردهم إليه فيشتاقون فيطلبون فيجيبهم فيشهدون،
هكذا دائمًا ،فانظر لنفسك يف أي الطائفتني تتميز ومبن تلحق ،واعلم يا أخي أنه من شاهده يقوى قلبه
وال يهوله ما يرى ،ومن شاهد فعله هاله كل ما يرى فيطلب ملن يأوي فيدفع منه ما خيافه من فعله ،فإن
خاف فعله من أجل أنه منه كان ركنه الذي يأوي إليه ،وإن خاف فعله من أجل نفسه وكله لنفسه
وخذله فال ينصر ،فاعرف قدرك ،والسالم.
كتاب آخر :من فالن إىل فالن ،سالم عليك ورمحة اهلل وبركاته .أما بعد يا أخي فكم ختاطبين
بلو ولوال وإن ومهما وهي حجب من أكثف احلجب ال يقع معها معرفة وال عني ،ال يغرنك قوله لو
شئنا ،لو شاء فإن املشيئة منه ال تتبدل وال تتردد ،فقد شاء ما شاء وهي نافذة فاثبت واسكن حتت
جماري األقدار ،وال يهولنك اشتداد الرياح وضعف السفينة وتالطم األمواج ،فإنه يهلك بأقل من ذلك
وينجي من أعظم من ذلك كم من غريق جنا وصار املاء عليه كالطاق ،وكم من هلك على سريره يف
بيت أنسه وسروره مع حمبوبه ،وكم حمفوظ يف اجلوانب من النوائب جاءته الطارقة فنزلت على قلبه
فأخذ بغصة أو مغتاال فسلم ،فقد مضى ما قضى فاجتهد يف الدعاء والتضرع فلعله من القضاء ،ومع
هذا فالزم التسليم يلزمك السرور بالسابقة ،ومن سلم لقضائه فإن ذلك من دالئل قربه ،وإليه يرجع
األمر كله وأفوض أمري إىل اهلل وحسيب اهلل عليه توكلت.
كتاب آخر :من فالن إىل فالن ،سالم عليك – أما بعد فإن للحق يف العامل وهبني ،وهبا مطلقًا
ووهبًا مشروطا ،قال يف املشروط ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ]البقرة [40 :واملطلق ﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
ﲭﲮﱠ]املائدة [54 :مث قسم الطوائف ،فطائفة منحهم اهلداية وحرمهم الدراية ،وطائفة منحهم الدراية
وحرمهم اهلداية ،وطائفة منحهما مجيعا ،وطائفة حرمهما معا ،وطائفة منحها ذلك بالشفاعة ،وطائفة مل
تقبل فيهم الشفاعة ،ولو كان ذلك يرجع إلينا مل يكن إهلا وال كان مشكورًا على ما أعطى كما يقول
من أضله اهلل ،فالكل راجع إليه وإىل مشيئته ،فهو خمصوص وإن كان مطلقًا ،ولكن مع هذا فلُم نفسك
فإنه ال يستوي عنده األديب والذي ال أدب له ﱡﭐﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ﳍﱠ [الزمر [8 :فاهلل اهلل يا أخي .مالزمة األبواب مهة الكالب ،وطرح الثواب ،ورشوة البواب،
حتمد عاقبة املآب ،والسالم.

مت كتاب الكتب
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كتاب املسائل
ﱁﱂﱃﱄ
وصلى اهلل على حممد وآله وسلم
مسألة :أية مناسبة بني احلق سبحانه الواجب الوجود بذاته وبني املمكن وإن كان واجبا به عند
من يقول بذلك من القائلني باقتضاء ذلك للذات أو القائلني باقتضاء ذلك للعلم السابق بكونه وما
حدها الفكرية إمنا تقوم وتصح بالرباهني الوجودية وهي إن وال بد بني الدليل واملدلول والربهان
واملربهن عليه من وجه به يكون التعلق له تعلق بالدليل وتعلق باملدلول ولوال ذلك الوجه ما وصل ذلك
إىل مدلول دليله أبدا فال يصح أن جيتمع احلق واخللق يف وجه أبدا من حيث الذات لكن من حيث أن
هذه الذات منعوتة باإلهلية فهذا علم آخر تستقل العقول بإدراكه ال حتتاج يف ذلك إىل كشف بصري
فكل معقول عندنا يكون موجودا ميكن أن يتقدم العلم به من حيث الدليل على شهوده إال احلق
سبحانه فإن ...يتقدم على العلم به من حيث الذات ال من حيث اإلهلية فإن يف هذا احلكم مناقضة
للذات يف حكم تعلق العلم فاإلهلية تعقل وال تكشف والذات تكشف وال تعقل وهذا البحر حبر ال
ساحل له ومن وقع فيه ال ميكن أن يسبح فيه فإنه حبر اهلالك للبصائر بالذات فال سبيل إىل اخلوض فيه
وكم من متخيل ممن يدعي العقل الرصني من العلماء القدماء يظن أنه يسبح يف هذا البحر.
وقد عاينا منهم مجاعة على هذا املذهب من األشاعرة مبدينة فاس وهو يسبح يف حبر وجوده ألنه
متردد بفكره بني السلب واإلثبات فاإلثبات راجع إليه ألنه ما أثبت إال ما هو عليه يف نفسه ففي نفسه
يتكلم ويف عينه يدل ويربهن واحلق وراء ذلك كله والسلب راجع إىل العدم والعدم نفي اإلثبات فما
حصل هلذا الفكر املتردد من السلب واإلضافات من العلم باهلل شيء هيهات فزنا وخسر املبطلون أىن
للمقيد مبعرفة املطلق وذاته ال تقتضيه وال رائحة له منه وكيف للممكن أن يصل إىل معرفة الواجب
بالذات وما من وجه للممكن إال وجيوز عليه العدم والدثور فلو مجع بني احلق الواجب لذاته وبني العامل
وجه جلاز على احلق ما جاز على العامل من ذلك الوجه من الدثور وهذا حمال فإثبات وجه اجلامع بني
احلق والعامل حمال.
مسألة :لكين أقول إن لإلهلية أحكاما وإن كانت حكما ويف صور هذه األحكام يقع التجلي يف
الدار اآلخرة حيثما كانت فأقول باحلكم اإلرادي لكين ال أقول باالختيار فإن اخلطاب باالختيار
للتوصيل مبا تقرر يف العرف لثبوت اإلميان كأحاديث التشبيه وأمثاهلا وإن كان له مدخل صحيح من
وجه كما ذكرنا لكن ال يقتضي ذلك ما حنن بصدده.
مسألة:

يتتتتتتت ا تتتتتتتل ال قتتتتتتت أ ميتتتتتتت ال زتتتتتتت ر تتتتتتت
إ أ زتتتتتتتتتتتتم ر تتتتتتتتتتتت أف ر تتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتت ي
فيضتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت
ختتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر إ زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتير
أختتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتت ال قتتتتتتتتتتل
متتتتتتتتت ار ال تتتتتتتتت ف ر تتتتتتتتتت
فقيتتتتتتتتتتتتتتتتتر ستتتتتتتتتتتتتتتتت م ال تتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت ا ل
يتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتر ل ال تتتتتتتتتتت الريتتتتتتتتتتتل
تتتتتتتتت ا ر ال تتتتتتتتت فتتتتتتتتت تتتتتتتتت متتتتتتتتت التتتتتتتتت ل
التتتتتتتت ا فتتتتتتتت يتتتتتتتت متتتتتتتت ال تتتتتتتتل
مستتتتتتتت
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تتتتتتتتت ال تتتتتتتتت م متتتتتتتتت
فمتتتتتتتتت ل تتتتتتتتت فتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت ل م يتتتتتتتتتت ي ضتتتتتتتتتت

ستتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت ال ال تتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتت ل
رفتتتتتتتتتتتتتت

الستتتتتتتتتتتتتتت ل
ال تتتتتتتتتتتتتتل

واملقول عليه كان اهلل وال شيء معه ،إمنا هي األلوهية ال الذات من حيث وجودها فحسب
فتحقق وكل حكم يثبت يف باب العلم اإلهلي للذات إمنا هو حبكم األلوهية وهي أحكام كثرية هي
نسب وإضافات وسلوب ترجع إىل عني واحدة مل تتعدد من حيث اإلنية واهلوية وإمنا تتعدد من حيث
احلقائق اإلمكانية والفهوانية فالكثرة يف العامل حكما وعينا ،وهناك حكما ال عينا ونسبا ال حقيقة ،وهنا
زلت أقدام طائفة من اإلسالميني حيث حكموا مبن ال يقبل التشبيه على من يقبل التشبيه واعتمدوا على
ما حتققوه من األمور اجلامعة والرابطة كالدليل واملدلول واحلقيقة واحملقق والعلة والشرط وهذا ال يليق
بالذات لكن تقبله األلوهية من وجه وترده من وجه فالتزمت طائفة وجه القبول والتزمت طائفة أخرى
وجه الرد ووقع اخلالف بينهما.
وكل واحد من الفريقني ببطالن مذهب صاحبه واأللوهية حتكم باإلصابة للفريقني وسبب
اختالفهم حبسهم يف دائرة الفكر مل يربحوا منها إىل املقامات اخلارجة عن أطوار العقول وهي أطوار
الوالية والنبوة حسب العقول التسليم ملا يأيت به هذان الصنفان إن أنصفت وإن مل يوف الفكر حقه
وصحبها التقصري والعمى ردت األخبار النبوية والكشوفات وأحلقتها باخلياالت الفاسدة ملناقضتها األدلة
اليت قامت عند اخلصم فيما يزعم وهو املخطئ يف كونه اعتقد دليال ما ليس بدليل فإن هذه األمور ال
تعارض األدلة العقلية البتة لكن ليس كل ما يتخذه العقل دليال هو دليل ألن غلطه كثري وليس بضروري
فيستوي فيه العقالء وهذا النيب  aمن مجلة العقالء بل من أجلّ العقالء وأكملهم عقال ومل حيل ذلك
أتى به دليله بل دله العقل على إمكانه فالتسليم أوىل مبن مل يذق مدارك الكشف وال ظهر له سلطان
فيها فلو أنصفوا من نفوسهم وسلموا هلذين الصنفني أحواهلم لسعدوا يف الدارين واستفادوا لكن الرياسة
مانعتهم من ذلك وآخر ما خيرج من القلوب الصديقني حب الرياسة.
مسألة :املتوجه على إجياد كل ما سوى اهلل تعاىل إمنا هو األلوهية وأحكامها ونسبها وإضافاهتا
املعرب عنها باألمساء والصفات ،وهي اليت استدعت اآلثار ووجود كل ما سواها ،إذ ال قاهر بال مقهور
وقادر بال مقدور ،وراحم بال مرحوم ،وخالق بال خملوق ،إىل مجيع األمساء اإلضافية ال يصح ،بل ألنه
منه صالحيته من حيث اإلمكان مقهور ،فالقاهر بالصالحية كذلك قاهر ،فهو حكم األلوهية
بالصالحية ال بالفعل ،وإن مل يتصور التنبيه بني احلق واملوجود األول ،فهي تتصور يف وجود األجسام
وما حتمله من املعاين بينها وبينها ،لوجوه قد ذكرها الناس ال حنتاج إىل ذكرها لتداوهلا بني أهل هذا
الشأن والوصف اخلاص والعام جلميع املوجودات كوهنا قادرة ،وتعلق حكم القادر باملقدور ال يعلم البتة
ال كشفا وال بالدليل ،إذ القدرة احلادثة عند مثبتها ممن سلم نظره يف إثباهتا ال أثر هلا ،فال تعلق هلا ،فمن
أين له معرفة التعلق ،وكذلك الكشف وما عدا هذا الوصف اخلاص الذي به وقع االمتياز عند احملققني
منّا بني احلق واخللق فمدرك بالدليل والكشف.
مسألة :فأول موجود ظهر مقيد فقري موجود يسمى العقل األول ويسمى الروح الكلي ويسمى
القلم ويسمى العدل ويسمى العرش ويسمى احلق املخلوق به ويسمى احلقيقة احملمدية ويسمى روح
األرواح ويسمى اإلمام املبني ويسمى كل شيء وله أمساء كثرية باعتبار ما فيه من الوجوه وهو على
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نصف الصورة املعلومة عندنا مسعا وكشفا يف وجه وعلى الصورة يف وجه آخر على حسب ما يقع جتليه
ألن العامل كله على الصورة واإلنسان من العامل على صورة العامل فهو على الصورة والروحانيات أقوى
على الكمال من عامل األجسام الستعدادهم األكمل وهلذا يرغب البشر يف حتصيل القوة الروحانية
بالطبع.
فمنهم من وصل فكَمل ،ومنهم من مل يصل ملوانع عرضية وأصلية يف هذا الدار ،وأما يف الدار
اآلخرة فالكل يصل إليها ويقع االمتياز بينهم بأمور أُ َخرْ ترجع إىل الصورة اليت يدخلون فيها.
فلما أوجد هذا املوجود األول ظهر له من الوجوه إىل احلضرة اإلهلية ثالمثائة وستني وجها،
فأفاض احلق تعاىل عليه من علمه على قدر ما أوجده من االستعداد للقبول ،فكان قبوله ستة وأربعني
ألف ألف نوع ،وستمائة ألف نوع ،وستة آالف ومخسني ألف نوع ،فظهرت هلذا العقل أحكام
تعددها ال غري ،ونشر منها يف كل عامل مبا يستحق نشر إفاضة ال نشر اختيار ،فإن وجوهه مصروفة إىل
موجده ،والعامل يستمدون من ذاته حبسب قواهم كقبول عامل األكوان لنور الشمس من غري إرادة
الشمس يف ذلك ،وهذا الفرق بني الفيض الذايت والفيض اإلرادي ،ذلك راجع لنفس الفيض ،أال ترون
إىل فيض العامل ،كالمه على األمساع إرادي ألن له اإلمساك عنه ،فإذا ظهر عني الكالم يف الوجود،
ففيضه على األمساع ذايت ال إرادي ،فتحقق هذا فهو هنا كذلك.
فاجلمع بني الفيضني هكذا يكون ،فالحظت طائفة فيض املفاض فقالت بالفيض الذايت،
والحظت طائفة فيض املفيض فقالت بالفيض اإلرادي ،فكل واحد ختطى صاحبه ،واإلهلية تصوب قول
كل طائفة ،وملا ظهر هذا احلق املخلوق به السموات واألرض الذي هو لوح األلوهية وقلمها األعلى
باليمني أقدس اجلاري بالكائنات رأس عامل األمر الرباين ،املخصوص بإضافة التشريف الفياض الذي ال
يقبل حقيقة االختيارات واألعراض ،قابل التحوالت ،لكنه ال تقبل األعراض ليس مبادة وال يقبلها،
صدرت عنه أنوار شريفة لطيفة أودعها بضرب من اإلقبال أرواحا تناسبها يف اللطافة والشرف ،فكان
املأل األعلى عامل األمر التسخري ،ولكن بعد إحياد النفس وتوجهها عليه بضرب من االلتحام اإلهلي
واإلقبال الرباين.
مسألة :وملا قبل هذا العدل ما ال يتناهى من العلوم قبوال ذاتيا ظهر بصورة الغىن ال يدخلها
للذات اليت تقتضي ذلك وحبكم الغرية فاشتغل بالنفس اشتغال تعشق ملكي وسلطنة عظمى ومملكة
كربى وهلذا العقل فيض ذايت وفيض إرادي كما له قبول ذايت وقبول إرادي وهكذا الكل موجود وما
من موجود من املوجودات كلها عن سبب إال وله وجهان وجه به يقابل سببه ويأخذ عنه ويظهر لنفسه
عزة يف افتقاره إليه من ذلك الوجه ووجه آخر يقابل به باريه عز وجل.
فتارة ترد عليه احلكام اإلهلية من طريق سببه وعلى يديه وتارة يدعو من الوجه اخلاص به فإذا
دعاه من الوجه اخلاص به مل يبق للسبب عليه سلطان وال يعرف أين ذهب فيحكم عليه الذل واالفتقار
إىل اهلل تعاىل فيكون له التجلي ففيض النفس اهلل سبحانه ودعاها من الوجه اخلاص فقدها العقل من
حيث الفيض اإلرادي وال يقبل الفيض اإلرادي إال القول اإلرادي فرجع العقل فقريا إىل موجده فوجد
الباب قد غلق دونه من حيث االسم اخلاص به فوجد االسم القدوس قد حكمه احلق عليه فدخل حتت
سلطانه حىت أظهر أثره فيه فلما أخاله عند ذلك دخل وخدم بساط احلضرة وافتقر وهذا كان املراد وملا
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كان لكل موجود مما سوى احلق تعاىل وجه إليه سبحانه صح أن يتصف بالفقر والغىن إذا صرف وجهه
إليه والغىن إذا صرف وجهه إىل الكون وهو متحقق بوجهه احلق منه ومىت غفل عن التحقق بذلك
الوجه وشهود ذلك العني مل يكن للغىن إليه طريق وكان فقريًا حمضًا.
مسألة :وهبذا الوجه الذي ذكرناه ال يكون أثرا إال لأللوهية ألن بذلك الوجه ظهرت هذه
اآلثار عن األكوان كلها يف األكوان :ﱡﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ[االسراء ،]23 :قضاء صحيحا
ﱡﭐﳉﳊﳋﳌﱠ [البقرة ،]163 :فلوال هذا السريان الدقيق واحلجاب العجيب الرقيق والستر األخفى ما
عبدت األلوهية يف املالئكة والكواكب واألفالك واألركان واحليوانات والنباتات واألحجار واألناسي إذ
األلوهية هي املعبودية من املوجودات فأخطأوا يف اإلضافة من وجه ال غري ولكن كان يف ذلك الوجه
شقاوة األبد فاحملقق حتقق ذلك الوجه ورفع اخلطأ من جهة العقل ال من جهة احلكم.
فإن النظر اإلهلي كان متكنه من هؤالء املعبودين أكرب من غريهم فربط اآلثار هبم فظهرت عندهم
ليضل من يشاء ويهدي من يشاء ورمبا ارتفعت طائفة عن مدرج نسبة األلوهية هلم مطلقا وحلظت
الوجه اخلفي فقالت ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل زلفى فاختذوهم حجبة ووزراء نعوذ باهلل ولكن هي
أشبه من األوىل ولو رأت هذه الطائفة هذا الوجه من أنفسها ما عبدت األلوهية يف كون خارج عنها
بل كانت تعبد نفسها ولكن أيضا لتحققها هبا ووقوفها مع عجزها وقصورها وإتالفها مل تتمكن هلا
ذلك ولو الح هلا ما ذكرناه ما اختصت بعبودة األلوهية يف كون بعينه وحمصول ما قلناه أن األلوهية
هي املعبودة على اإلطالق ال األكوان وهلذا قال :ﱡﭐﳉ ﳊ ﳋﳌ ﱠ ،ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ ،قضاؤه
غري مردود فمن وقف على هذه الوجوه اإلهلية من األكوان فما يصح عنده أن يعبده كون أصال ومن مل
يعرفها وال يشاهدها تعبده وجه احلق يف الكون ال الكون وهبذا القدر يعاقب ويطلق عليه اسم الشرك.
مسألة :اعلم أنه ما من معبود إال ويتربأ من الذي يعبده هنا من حيث ال يسمع العابد إال خبرق
العوائد ويف الدار اآلخرة على الكشف قال تعاىل :ﱡﭐﲏﲐﲑﲒﱠ[البقرة ،]166 :وتربؤهم منهم أن
يقولوا ما عبدوا غريك منا فلم نكن مبعبودين هلم خوفا من العقوبة لكنهم أضافوا فيقال هلم صدقتم
لكنهم عبدونا فيكم على غري بصرية صحيحة وإن اقتضت احلقائق فأخذناهم بالعمى :ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲤﲥﲦﲧﲨﲩ ﲪﲫﱠ[االسراء ،]72 :فهم مصروفون يف الدنيا واآلخرة عن هذا القدر من
العلم مث إن أخذ احلق هلم من باب مظامل العباد الفترائهم على املخلوقني بنسبة األلوهية هلم فكان أخذه
عدال إقامة حلق الغري وعقوبة للجاهل حيث مل يستبصر واتبع هواه فإن اهلل قد ندبنا إىل العفو فيما يرجع
إلينا من احلقوق وأن ال نعفو فيما يرجع إىل حقه وهو أوىل هبذه الصفة.
فلذلك كان الشرك من مظامل العباد ال من حقه الذي يرجع إليه واملعبودون منهم سعيد ومنهم
شقي فالسعيد ناج واملثال الذي اختذوه معبودا على صورته يدخل معهم النار ولوال قوله :ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ
ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ [األنبياء ،]23 :لكان يف قصته ما يقال يف زوال اآلثار اإلهلية عمن عبد يف اآلخرة فإهنم
ما عبدوا إال الفاعل املؤثر وهنا حبور طوامس.
مسألة :وحدانية الكالم حقيقة والتجلي من كونه متكلما واحد واملتجلَّى إليه خمتلف متنوع
مقيد بالوقت واملكان وقد يتقيد باآللة فينقسم إىل األوامر والنواهي واإلخبارات وغري ذلك من أقسام
الكالم اللفظي املوقوف على الصيغ والعبارات.
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مسألة :األمساء للذات أحكام يرجع إليه من احملدثات ما علم منها وما ال يعلم مما يصح أن يعلم
فثم اسم يدل على عني الذات إليقاع التمييز للسامع يف العبارة يسمى مرجتال أو جامدا وهذا االسم
لوال حنن ما أطلق عليه ،ومث اسم ينقل منه معىن زائد على عني الذات وهل يدل على الذات أم ال؟ فيه
توقف بالنظر إىل العقل وإن دل على عني الذات فهل هو عني الذات املقول عليها هذا االسم أم ذات
زائدة فذهبت طائفة إىل أنه عني الذات وهم القدماء وذهبت طائفة إىل ذات زائدة وهم األشاعرة
كقولنا عامل قادر ومريد حي ومسيع وبصري وغري ذلك.
مسألة :خلق اهلل اخللق ليكمل مراتب الوجود وليكمل املعرفة يف الوجود أي ليكمل وجود
تقاسيم املعرفة فخلق اخللق ليعرفوه إذ كان كنزا ال يعرف كما ورد يف بعض األخبار املشهورة ال
ليكمل هو سبحانه يف ذاته تعاىل اهلل عن ذلك فكان يعرف نفسه بنفسه فبقي من مراتب املعرفة أن
يعرفه الكون فتكمل املعرفة فأوجد اخللق وأمرهم بالعلم به وكذلك الوجود ينقسم إىل قدمي وحمدث فلو
مل خيلق الكون ما كملت مراتب الوجود فافهم.
مسألة :إذا كان االحتاد يصري الذاتني ذاتا واحدة فهو حمال ألنه إن كان عني كل واحد منهما
موجودا يف حال االحتاد فهما ذاتان وإن عدمت العني الواحدة وبقيت األخرى فليس لألول حد فإن
كان االحتاد مبنزلة ظهور الواحد يف مراتب العدد فيظهر العدد فقد يصح االحتاد من هذا الوجه ويكون
الدليل خمالفا للحس فيكون وجها كالكناية عن حركة يد الكاتب حسا وبالدليل أن اهلل خالقها وأهنا
أثر القدرة القدمية ال احملدثة فالوقوف على هذا القدر من املعرفة بطريق الكسب والشهود ال من طريق
الفكر يسمى احتادا.
وقد يكون االحتاد عندنا عبارة عن حصول العبد يف مقام االنفعال عنه هبمته وتوجه إرادته ال
مبباشرة وال معاجلة فبظهوره بصفة هي للحق تعاىل حقيقة تسمى احتادا لظهور حق يف صورة عبد
ولظهور عبد يف صورة حق .وقد يطلق االحتاد يف طريقتنا لتداخل احلق يف األوصاف واخللق فوصفنا
بأوصاف الكمال من احلياة والعلم والقدرة واإلرادة ومجيع األمساء كلها وهي له ،ووصف نفسه
بأوصاف ما هو لنا من الصورة والعني واليد والرجل والذراع والضحك والنسيان والتعجب والتبشبش
وأمثال ذلك مما هو لنا ،فلما ظهر تداخل هذه األوصاف بيننا وبينه مسينا ذلك احتادًا لظهورنا به
وظهوره بنا فيصح قول القائل عن هذا:
أ م

م

أ

أ

أ

مسألة :للعقل نور ولإلميان نور فنور العقل يصل إىل معرفة وجود اهلل تعاىل وكونه قادرا مسيعا
عاملا مريدا إىل غري ذلك مما جيب لأللوهية وما جيوز عليها وما يستحيل وبنور اإلميان يعرف ذات احلق
وما وصف نفسه به مما يقتضي التشبيه والتنزيه فيأخذها مشاهدة وهذه درجة األنبياء واألولياء كما أن
للعقل حد ولإلميان حد فحد العقل يوصله إىل التدبري يف أسبابه ومصاحل وجوده حبسب ما يقتضيه نظره
من العادة وحد اإلميان خرق العادات عنده لتخرق العادات له فيجد اللذة يف العذاب واألمل يف النعيم
وشبهه وعلى حد العقل جتري أمور العقالء من اخللق وعلى حد اإلميان جتري أمور بعض املنتمني إىل
اهلل تعاىل أصحاب األحوال واألوامر اإلهلية واخلواطر املستقيمة الربانية.
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مسألة :توجه الذات على مجيع املمكنات يسمى إهلا ملعىن يسمى ألوهية وتعلقها بنفسها وجبميع
حقائق احملققات على ما احملقق عليه وجودا كان احملقق أو عدما يسمى علما تعلقها باملمكنات من
حيث ما هي املمكنات عليه يسمى اختيارا تعلقها باملمكن من حيث سبق العلم قبل كون املكون
يسمى مشيئة تعلقها بتخصيص حد اجلائزين للممكن على التعيني يسمى إرادة تعلقها بإجياد الكون
يسمى قدرة تعلقها باألحكام قبل وقوعها يسمى قضاء تعلقها بوقت وقوع احلكم يسمى قدرا تعلقها
بإمساع املكون لكونه يسمى أمرا وهو على نوعني بواسطة وبال واسطة فبارتفاع الوسائط ال بد من
االمتثال فيكون الكون وال يلزم الكون بالواسطة وال بد وال هو أمر يف عني احلقيقة إذ ال يقف لألمر
اإلهلي شيء تعلقها بإمساع املكون لصرفه عن كونه أو كون صادر منه يسمى هتيئا وصورته صورة األمر
يف التقسيم من الوساطة وتركها تعلقها بتحصيل ما هي عليه هي أو غريها من الكائنات أو يف ما أنفس
يف النفس املكون يسمى إخبارا فإن تعلقت باملكون على طريق أي شيء عندك يسمى استفهاما فإن
تعلقت به على جهة النزول إليه تعلق األمر يسمى دعاء ومن باب تعلق األمر إىل هذا يسمى كالما
تعلقها بالكالم من غري اشتراط علم بذلك يسمى مسعا فإن تعلق علم بذلك يسمى فهما تعلقها بكيفية
النور وما حيمله من املرئيات يسمى بصرا ورؤية تعلقها بإدراك كل مدرك الذي ال يصح تعلق من هذه
التعلقات كلها إال به ويسمى حياة والعني يف ذلك كله واحدة بعدد التعلقات حبقائق املتعلقات واألمساء
للمسميات فتفهم.
مسألة :علم اليقني معرفة اهلل بك إذ أنت عني الدليل عليه وهو إثبات ذات غري مكيفة وال
معلومة ملاهية حمكوم عليها باأللوهية سلطانا وحجة ال ريب فيه عني اليقني مشاهدة هذه الذات بعينها
ال بعينك فناء كليا ال يعقل معها نسبة ألوهية إثباتا أو نفيا لكن مشاهدة نفي األحكام والرسوم ومبحق
اآلثار حق اليقني نسبة األلوهية هلذه الذات بعد املشاهدة ال قبلها وهو الفرق بني العلم واحلق ليس إال
وهنا سكت احملققون وبعد هذا حقيقة اليقني ظهور االنفعاالت عن البعد الكلي مع غيبته عنها فيه به
غيبا كليا وفناء حمققا وهذه غاية املراتب فالثالثة كتابية علم وعني حق والرابعة سنية قال " :فما
حقيقة إميانك ،لكل حق حقيقة" ،فهذه احلقيقة هبا خيترب العبد احملقق نفسه يف دعواه يف معرفة حق اليقني
فتأمل.
مسألة :مشاهدة احلق ال تعطي اإلحاطة بذاته ولذلك قال :ﱡﭐﱕ ﱖ ﱗﱠ [األنعام،]103 :
ولو كانت املشاهدة تعطي معرفة مناسبة األلوهية للذات مل تكن فائدة لقول رسول اهلل  aيف التجلي
اإلهلي يف الدار اآلخرة وقوله تعاىل للناس :ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱠ [األنبياء ،]92 :فيقولون نعوذ باهلل منك ومل
يعرفوا أنه احلق مع مشاهدهتم إياه فإذن العلم باأللوهية ال يلزم منه العلم بالذات فمدار املعرفة على
احلقيقة على علوم ثالثة :علم األلوهية وعلم الذات وعلم نسبة هذه األلوهية هلذه الذات وبعد هذا كله
فال إحاطة وال إدراك ﱡﭐﲀﲁﲂﲃﲄﲅﱠ[األحزاب.]4 :

مت كتاب املسائل
وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وسلم
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كتاب التجليات
ﱁﱂﱃﱄ
قال تلميذ جعفر الصادق صلوات اهلل عليه :سألت سيدي وموالي جعفر ملاذا مسي الطلسم
طلسما قال صلوات اهلل عليه ملقلوبه يعين أنه مسلط على ما وكل به وقد وصفناه بكماله يف كتاب
اهلياكل فلينظر هناك إن شاء اهلل وهو من حضرة الوحدانية املطلقة اليت ال تعلق للكون هبا لألول الذي
ال يقبل الثاين وحضرة التوحيد اليت تقبل الكون لتعلقه هبا مذكورة يف كتاب احلروف من الفتوحات
املكية الذي هذا كتاب منه فلينظر هناك إن شاء اهلل.
جتلي اإلشارة من طريق السر

اعلم أن الرقيم املشار إليه ليس يشار إليه من حيث هو موجود لكن من حيث هو حامل حملمول
واإلشارة للمحمول ال عليه وهو من بعض السنة الفهوانية فصورته يف هذا املقام من طريق الشكل
صورة املثلث إذا نزل إىل عامل الربازخ عامل التمثل كنزول العلم يف صورة اللنب فزاوية منه تعطي رفع
املناسبة بني اهلل وبني خلقه والزاوية الثانية تعطي رفع االلتباس عن مدارك الكشف والنظر وهو باب من
أبواب العظمة والزاوية الثالثة توضح طريق السعادة إىل حمل النجاة يف الفعل والقول واالعتقاد وأضالعه
متساوية يف حضرة التمثيل فالضلع الواحد يعطي من املناسبة ما تقع به املعرفة بني اهلل وبني العبد فمن
شاهد هذا املشهد عرف علم اهلل بنا أي كيفية تعلقه بنا ومعرفتنا به ماذا نعرف فإن معرفتنا جزء به ال
يصح أن يكون متعلقها كال.
والضلع اآلخر ضلع النور يريك ما يف هذا الرقيم تبصر ما رقم يف درجتك وما هنالك من قرة
عني يف درجتك والضلع الثالث يعطيك األمور اليت تتقي هبا حوادث األقدار وما جتري به األدوار
واألكوار فتحفظ ذلك فإذا استوفيت هذا املشهد علمت أنك أنت الرقيم وأنك الصراط املستقيم وأنت
السالك وفيك وإليك تسلك فأنت غاية مطلبك وفناؤك وذهابك يف مذهبك فبعد السحق واحملق
والتحقق باحلق والتمييز يف مقعد الصدق ال تعاين سواك والعجز عن درك اإلدراك إدراك.
جتلي معرفة املراتب

مشاهدة القلوب اتصاهلا باحملبوب اتصال تنزيه ال اتصال تشبيه فكان بال كون ألنك كنته
ومشاهدة العيان النظر من غري تقيد جبارحة وال بنية فالبصر والرؤية صفة اشتراك وإن كان :ﱡﭐ ﱐ ﱑ
ﱒﱓﱔﱕﱖﱠ[الشورى ،]11 :والقلب صفة خاصة لك فتشهده بالبصر من حيث يشهدك فيكون
بصره ال بصرك وتشهده بالقلب من حيث ال يشهدك فمشهد القلب يبقيك ومشهد البصر حيرقك
ويفنيك.
جتلي املقابلة

إذا صفت مرآتك وكسرت زجاجة ومهك وخيالك وما بقي لك سوى احلق يف كل ما يتجلى
لك فال تقابل مرآتك إال حضرة ذاتك فإنك تربح ولكن إن تلبس عليك األمر فاقلب وجه مرآتك حنو
حضرة الكون واعتربها يف األشخاص فإن النفوس تتجلى فيها مبا فيها من صور اخلواطر فتكلم على
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ضمائر اخللق وال تبال حىت يسلم لك مجيع من تكلمت على ضمريه وال جتد منازعا واثبت عند
االختبار فقد يرد احلق على وجهك ابتالء فإن كنت صادقا فاثبت وإن وجدت عندك خلال عند املوافقة
فما كسرت زجاجتك وال تتعد قدرك وتعمل يف التخليص.
جتلي الصدق

من كان سلوكه باحلق ووصوله إىل احلق ورجوعه من احلق باحلق فنظره احلق من كوهنم حقا
باحلق واستمداده من عرفانيات احلق فلم خيط له حكم فلم جير على لسانه وال عليه لسان باطل وكان
حقا يف صورة خلق بنطق حق وعبارة خلق.
جتلي التهيؤ

إذا هتيأت القلوب وصفت بأذكارها وانقطعت العالئق بأستارها وتقابلت احلضرتان وسطعت
أنوار احلضرة اإلهلية من قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﱠ[النور ،]35 :والتقت بأنوار عبودية القلب
وهو ساجد سجدة األبد الذي ال رفع بعده اندرج نور العبودية يف نور الربوبية إن كان فانيا فإن كان
باقيا اندرج نور الربوبية يف نور العبودية فكان له عينا ومعىن وروحا وكان نور العبودية شهادة ولفظا
وجسما لذلك النور فسرى نور العبودية يف باطنه الذي هو نور الربوبية فانتقل يف أطوار الغيوب من
غيب إىل غيب حىت انتهى إىل غيب الغيوب فذلك منتهى القلوب واالنتقال وال حيصى ما يرجع به من
لطائف التحف اليت تليق بذلك اجلانب العايل.
جتلي اهلمم

مجع اهلمم على اهلم الواحد حىت يفىن يف الواحد بالواحد فيبقى الواحد يشهد الواحد ذلك من
أحوال الرجال عبيد االختصاص فيشرح هلم الصدور عما أخفى هلم فيها من قرة أعني ويسبحون يف
أفالك األقدار مشوسا إن كانوا باحلق وبدورا إن كانوا بالعني وجنوما إن كانوا بالعلم فيعرفون ما جيري
به الليل والنهار إىل يوم الشق واالنفطار فيكور من كان مشسا وخيسف من كان بدرا أو ينطمس من
كان جنما فال يبقى نور إال نور احلق وهو نور للوحدانية الذي ال يبقى لتجليه نور فيفيض على ذاته من
ذاته نور يف نور.
جتلي تارة تارة

إذا مجعك احلق به ففرقك عنك فكنت فعاال وصاحب أثر ظاهر يف الوجود وإذا مجعك بك
فرقك عنه يف مقام العبودية فهذا مقام الوالية وحضور البساط وذلك مقام اخلالفة والتحكم يف األغيار
فاختر أي اجلمعني شئت فجمعك بك أعلى ألنه مشهودك عينا ومجعك به غيبته عنك بظهوره منك
وهذه غيبة غاية الوصلة واالتصال الذي يليق باجلناب األقدس وجناب اللطيفة اإلنسانية :ﱡﭐ ﱁ ﱂ
ﱃﱄﱅﱆﱠ[الفتح ،]10 :دونك فاعترب.
جتلي التوحيد

التوحيد علم مث حال مث علم فالعلم األول توحيد الدليل وهو توحيد العامة وأعين بالعامة علماء
الرسوم وتوحيد احلال أن يكون احلق نعتك فيكون هو ال أنت يف أنت :ﱡﭐﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍﱠ [األنفال ،]17 :والعلم الثاين بعد احلال توحيد املشاهدة فترى األشياء من حيث الوحدانية فال ترى
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إال الواحد وبتجليه يف املقامات يكون الوجدان والعامل كله وجدان ينضاف بعضها إىل بعض يسمى
مركبا يكون هلا وجه يف هذه اإلضافة يسمى إشكاال وليس لغري هذا العامل هذا املشهد.
جتلي الكمال

امسع يا حبييب أنت العني املقصود من الكون أنت نقطة الدائرة وحميطها أنت مركبها وبسيطها
أنت األمر املنزل بني السماء واألرض ما خلقت لك اإلدراكات إال لتدركين هبا فإذا أدركتين أدركت
نفسك ال تطمع أن تدركين بإدراكك نفسك بعيين تراين ونفسك ال بعني نفسك تراين حبييب كم
أناديك فال تسمع كم أتراءى لك فال تبصر كم أندرج لك يف الروائح فال تشم ويف الطعوم فال تطعم
يل ذوقا ما لك ال تلمسين يف امللموسات؟ ما لك ال تدركين يف املشمومات؟ ما لك ال تبصرين؟ ما لك
ال تسمعين؟ ما لك ما لك ما لك؟ أنا ألذ لك من كل ملذوذ أنا أشهى لك من كل مشتهى أنا أحسن
لك من كل حسن أنا اجلميل أنا املليح حبين حبين ال حتب غريي اعشقين هم يف ال هتم يف سواي ضمين
قبلين ما جتد وصوال مثلي كل يريدك له وأنا أريدك لك وأنت تنفر مين يا حبييب ما تنصفين إن تقربت
إيل تقربت إليك أضعاف ما تقربت به إيل ،أنا أقرب إليك من نفسك ونفسك من يفعل معك ذلك
غريي من املخلوقني حبييب عليك منك ال أحب أن أراك عند الغري وال عندك كن عندي يب عندك كما
أنت عندي وأنت ال تشعر حبييب الوصال الوصال.
جتلي من أنت ومن هو

فمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أ زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتر
لتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتت غير تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
جتلي نكث املبايعة

املبايعون ثالثة الرسل والشيوخ الورثة والسالطني واملبايع على احلقيقة يف هؤالء الثالثة واحد
وهو اهلل تعاىل وهؤالء الثالثة شهود هلل تعاىل على بيعة هؤالء األتباع وعلى هؤالء الثالثة شروط جيمعها
القائم بأمر اهلل وعلى األتباع الذين بايعوهم شروط جتمعها املبايعة فيما أمروا به فأما الرسل واألشياخ
فال يأمرون مبعصية أصال فإن الرسل معصومون من هذا والشيوخ حمفوظون.
وأما السالطني فمن حلق منهم بالشيوخ كان حمفوظا وإال كان خمذوال ومع هذا ال يطاع يف
معصية والبيعة الزمة حىت يلقوا اهلل ومن نكث من هؤالء األتباع فحسبه جهنم خالدا فيها ال يكلمه اهلل
وال ينظر إليه وال يزكيه وهلم عذاب أليم هذا حظه يف اآلخرة وأما يف الدنيا فقد قال أبو يزيد البسطامي
يف حق تلميذه ملا خالفه" :دعوا من سقط من عني اهلل فرئِيَ بعد ذلك مع املخنثني وسرق فقطعت يده
هذا ملا نكث" ،أين هو ممن وىف ببيعته مثل تلميذ داود الطائي الذي قال له ألق نفسك يف التنور فألقى
نفسه فيه فعاد عليه بردا وسالما هذا نتيجة الوفاء.

مت كتاب التجليات
197

كتاب اإلسفار عن نتائج األسفار
ﱁﱂﱃﱄ
وصلى اهلل على سيدنا حممد آله وسلم
يقول اهلل تبارك تعاىل:

سفر اخللق واألمر وهو سفر اإلبداع
ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ

ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ ﭐ[فصلت:
 ،]12-11بالفتق والرتق :ﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﱠ ﭐ[األنبياء ،]30 :وجاء

بكلمة [مث] ،بعد خلق األرض تؤذن غالبا بأن الثاين بعد األول مبهلة وهو زمان خلق األرض وتقدير
أقواهتا يف أربعة أيام من أيام الشأن يومان لشأهنا يف عينها وذاهتا ويوم لظهورها وشهادهتا ويوم لبطوهنا
وغيبتها ويومان ملا أودع فيها من األقوات الغيبية والشهادية يف يومني.
مث كان االستواء األقدس الذي هو املقصود والتوجه إىل فتق السموات وفطرها فلما قضاهن سبع
مسوات يف يومني من أيام الشأن أوحى يف كل مساء أمرها فأودع فيها مجيع ما حتتاج إليه املولدات من
األمور يف تركيبها وحتليلها وتبديلها وتغيريها وانتقاهلا من حال إىل حال باألدوار واألطوار وهذا من
األمر اإلهلي املودع يف السموات يف قوله :ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱠ [فصلت ،]12 :من الروحانيات العلية
فربز بالتحريكات الفلكية ليظهر التكوين يف األركان حبسب األمر الذي يكون يف تلك احلركة ويف
ذلك الفلك فلما فتقها من رتقها ودارت وكانت شفافة يف ذاهتا وجرمها حىت ال تكون سترا ملا وراءها
أدركنا باألبصار ما يف الفلك الثامن من مصابيح النجوم فيتخيل أهنا يف السماء الدنيا واهلل يقول :ﱡﭐ ﱌ
ﱍﱎﱏﱠ[فصلت ،]12 :وال يلزم من زينة الشيء أن يكون فيه.
وأما قوله :ﱡﭐﱐﱑﱠ ،فهي الرجوم اليت حتدث يف كرة األثري إلحراق الذين يسترقون السمع من
الشيطانني فجعل اهلل لذلك شهابا رصدا وهي الكواكب ذوات األذناب وخيترق البصر اجلو حىت يصل
إىل السماء الدنيا فال يرى من فطور فينفذ فيه فينقلب خاسئا وهو حسري أي قد أعي وجعل يف كل
مساء من هذه السبعة كوكبا ساحبا وهو قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﱠ [األنبياء ،]33 :فتحدث األفالك
حبركات الكواكب ال السموات فتشهد احلركات من السبعة السيارة أن املصابيح يف الفلك الثامن وزينا
السماء الدنيا ألن البصر ال يدركها إال فيها فوقع اخلطاب حبسب ما تعطيه الرؤية هلذا قال :ﱡﭐﱌ ﱍ
ﱎ ﱏ ﱠ ومل يقل خلقناها فيها وليس من شرط الزينة أن تكون يف ذات املزين هبا وال بد فإن
الرجل واخليل من زينة السلطان وما هم قائمان بذاته وملا كملت البنية اإلنسانية وصحت التسوية وكان
التوجه اإلهلي بالنفخ العلوي يف حركة الفلك الرابع من السبعة وقبل هذا املسمى الذي هو اإلنسان
لكمال تسويته السر اإلهلي الذي مل يقبله غريه وهبذا صح له املقامان مقام الصورة ومقام اخلالفة.
فلما كملت األرض البدنية وقدر فيها أقواهتا وحصل فيها قواها اخلاصة هبا من كوهنا حيوانًا
نباتًا كالقوة اجلاذبة واهلاضمة واملاسكة والدافعة والنامية املغذية وفتقت طبقاهتا السبعة من جلد وحلم
وشحم وعرق وعصب وعضل وعظم استوى السر اإلهلي الساري فيه منفخ النفخ الروحي إىل العامل
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العلوي من البدن وهو خبارات تصعد كالدخان ففتق فيها سبع مسوات ،السماء الدنيا وهي اخلنس
وزينها بالنجوم واملصابيح مثل العينني ومساء اخليال ومساء الفكر ومساء العقل ومساء الذكر ومساء احلفظ
ومساء الوهم.
وأوحى يف كل مساء أمرها وهو ما أودع يف احلس من إدراك احملسوسات وال نتعرض للكيفية يف
ذلك للخالف الواقع فيها وإن كنا نعلم ذلك فإن علمنا ال يرفع اخلالف من العامل ويف اخليال من
متخيالت املستحيالت ويف العقل من املعقوالت وهكذا يف كل مساء ما يشاكلها من جنسها فإن أهل
كل مساء خملوقون منها فهم حبسب مزاج أماكنهم وخلق يف كل مساء من هذه السبعة كوكبا ساحبا يف
مقابلة الكواكب السيارة تسمى صفات وهي احلياة والسمع والبصر والقدرة واإلرادة والعلم والكالم
كل جيري إىل أجل مسمى فال تدرك قوة إال ما خلقت له خاصة فالبصر ال يرى سوى احملسوسات
املبصرات واحلس فينقلب خاسئا فإنه ال جيد قطرا ينفذ فيه والعقل يثبت هذا كله يشهد بذلك احلركات
الفلكية اليت يف اإلنسان وذلك بتقدير العزيز العليم فهذا سفر أسفر عن حمياه ودل على تنزيه مواله ونتج
ظهور العامل العلوي فإن السفر إمنا مسي سفرا ألنه يسفر عن أخالق الرجال معناه أنه يظهر ما ينطوي
عليه كل إنسان من األخالق املذمومة واحملمودة يقال سفرت املرأة عن وجهها إذا أزالت برقعها الذي
يستر وجهها فبان للبصر ما هي عليه الصور من احلسن والقبح ،قال اهلل تعاىل خياطب العرب :ﱡﭐﲻﲼ
ﲽﱠ[املدثر ،]34 :معناه أظهر إىل األبصار مبصراهتا قال الشاعر:
تتتتتتتتتت إ ا متتتتتتتتتت

تتتتتتتتتت لي تتتتتتتتتت

فقتتتتتتتتتتت را تتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتتم ر

ر تتتتتتتتتت

فإن العرب جرت عادهتم أن املرأة إذا أرادت أن تعلم أن وراءها شرا أسفرت عن وجهها وكان
هذا القائل قد أعمل احليلة يف الوصول إىل حمبوبته فشعر قومها به وعرفت املرأة بشعورهم فعندما
بصرت به سفرت عن وجهها فعلم أن وراءها الشر فخاف عليها وانصرف وهو ينشد:
متتتتتتتتت م تتتتتتتتت

فقتتتتتتتتتت را تتتتتتتتتت م تتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتم ر

تتتتتتتتت ا الستتتتتتتتتمر ي تتتتتتتتت

ر تتتتتتتتت

وأشباهه وقد أغنت اإلشارة عن البسط :ﱡﭐﲀﲁﲂﲃﲄﲅﱠﭐ[األحزاب.]4 :
سفر القرآن العزيز:

قال اهلل عز وجل :ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ[القدر ،]1 :السورة بكماهلا وهو قوله:
ﱊﱋ ﱠ[الدخان ،]3 :هذا إنزال إنذار قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱠ[القدر ،]1 :يعين القرآن العزيز يف ليلة
القدر ،قال أهل التفسري نقالً نزل مجلة واحدة إىل السماء الدنيا مث نزل منها على قلب حممد a
جنومًا ،وهذا سفر ال يزال أبدًا ما دام متلوًا باأللسنة سرًا وعالنية ،وليلة القدر الباقية على احلقيقة يف
حق العبد هي إذا صفت وزكت ،وهلذا قال :ﱡﭐﱐﱑﱒﱓﱔﱠ [الدخان ،]4 :وكذلك النفس خلق
فيها كل أمر حكيم فأهلمها فجورها على املعنيني وتقواها كذلك ،وقلبه يف االعتبار السماء الدنيا اليت
نزل إليها القرآن جمموعًا فعاد فرقانًا حبسب املخاطبني ،فليس حظ البصر منه حظ السمع وإمنا قلنا نزل
إىل قلبك دفعة واحدة ،فلسنا نعين أنك حفظته ووعيته ،فإن كالمنا إمنا هو روحاين معنوي ،وإمنا أعين
أنه عندك وال تعلم ،فإنه ليس من شرط السماء ملا نزل إليها القرآن أن حتفظ نصه.
ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
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فصل :اإلنسان الكلي على احلقيقة هو القرآن العزيز نزل من حضرة نفسه إىل حضرة موحده
وهي الليلة املباركة لكوهنا غيبًا والسماء الدنيا حجاب العزة األمحى األدىن إليه مث جعل هناك فرقانًا
ينزل جنومًا حبسب احلقائق اإلهلية فإهنا تعطي أحكامها خمتلفة فيعرف اإلنسان لذلك فال يزال على قلبه
من ربه جنومًا حىت جيتمع هناك ويترك احلجاب وراءه فيزول عن األين والكون ويغيب عن الغيب،
فالقرآن املنزل حق كما مساه اهلل حقًا ،ولكل حق حقيقة ،وحقيقة القرآن اإلنسان وكان  aخلقه
القرآن ،وقال تعاىل :ﱡﭐﲋﲌﲍﲎﱠ[القلم ،]4 :فحقق هذا السفر حتمد عاقبته.
سفر الرؤية ...اهلل تعاىل واالعتبار من

وقول اهلل تعاىل:
ﱑﱒﱠ[االسراء.]1 :

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

ليتتتتتتتتتتتتر التتتتتتتتتتتتت أخمتتتتتتتتتتتت ف متتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتت ف الم تتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت إ تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتت إ تتتتتتتتتتتتتتتت ف
تتتتتتتتتتتتتتتت ف المقتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتتتتتتتم
فتتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتم

تتتتتتتتتتت ف
متتتتتتتتتتت أستتتتتتتتتتتر إليتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتت رف
ضتتتتتتتتتتتتتت رف فتتتتتتتتتتتتتتت غي تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتترف
تتتتتتتتتتتتر التتتتتتتتتتتت
ي يتتتتتتتتتت متتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتت لتتتتتتتتتت متتتتتتتتتت تتتتتتتتتت ف
متتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتي م تتتتتتتتتتتتتتتتيم
ستتتتتتتتتتتتتتتت

قرن سبحانه التسبيح هبذا السفر الذي هو اإلسراء ينفي بذلك عن قلب صاحب الوهم ومن
حتكم عليه خياله من أهل الشبه والتجسيم ما يتخيله يف حق احلق من اجلهة واحلد واملكان ،فلهذا قال:
ﱡﭐﱏ ﱐ ﱑﱠ[االسراء ،]1 :فجعله مسافرًا به  aيعلم أن األمر من عنده عز وجل هبة إهلية وعناية
سبقت له مما مل خيطر بسره وال اختلج يف ضمريه وجعله ليالً متكينًا الختصاصه مبقام احملبة ألنه اختذه
خليالً حبيبًا وأكده بقوله ليالً مع أن اإلسراء ال يكون يف اللسان إال ليالً ال هنارًا لرفع اإلشكال حىت ال
يتخيل أنه أسري بروحه ويزيل بذلك من خاطر من يعتقد من الناس أن اإلسراء رمبا يكون هنارًا ،فإن
القرآن وإن كان نزل بلسان العرب فإنه خاطب به الناس أمجعني أصحاب اللسان وغريهم ،والليل
أحب زمانًا للمحبني جلمعهما فيه ،واخللوة باحلبيب متحققةً بالليل ولتكون رؤية اآليات باألنوار اإلهلية
خارجة عن العادة عند العرب مبا مل تكن تعرفها ،فإن البصر ال يدرك شيئًا من املرئيات بنوره خاصةً إال
الظلمة والنور الذي به يكشف األشياء إذا كان حيث ال تغلب قوة نور البصر فإذا غلب حكمه مع نور
البصر حكم الظلمة ال يرى سواه ،إذ كان البصر ال يدرك يف الظلمة الشديدة سوى الظلمة ،فالبصر
يرى بالنور املعتدل النور و ما يظهر له النور من األشياء املدركة ،وال فائدة عند السامع لو كان العروج
به هنارًا يف رؤية اآليات ،فإنه معلوم له ،فلهذا كان ليالً.
وأتى أيضًا بقوله :ﱡﭐ ﱅ ﱠ ،ليحقق أن اإلسراء كان جبسده الشريف  aفإن قوله أسرى يغين
عن ذكر الليل قليالً يف موضع احلال من عبده كما قال.
ر تتتتتتتتت

يتتتتتتتت را تتتتتتتتي إلتتتتتتتت المخ تتتتتتتت ر متتتتتتتت مضتتتتتتتتر

ستتتتتتتتت م

ر تتتتتتتتتت

تتتتتتتتت أر ا تتتتتتتتتت

وأدخل الباء يف قوله :ﱡﭐ ﱄ ﱠ ،ألمرين يف نظر احملققني من أهل اهلل ،األمر الواحد من أجل
املناسبة بني العبودية اليت هي الذلة وبني حرف اخلفض والكسر فإن كل ذليل منكسر ،وأضافه إىل اهلو،
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ومل يكن منها اسم ظاهر للحق إال من األمساء النواقص اليت ال تتم إال بصلة وعائد فأسرى بعبده صلته،
والعائد إليه املضمر ،واملضمر غيب بال شك ،وهو هنا مضمر فهو غيب يف غيب ،فكأنه هو اهلو كما
يقول غيب الغيب ،فأنبأ بشرف اإلسراء.
وكذلك ذكر املسجدين احلرام واألقصى ،وهذا يناسب ما ذكرناه من باب العبد ،وحرف
اخلفض هي الباء واملسجد مفعل موضع سجود الرجل ،والسجود عبودية ،واحلرام يقتضي املنع واحلجر
فهو يطلب العبودية واألقصى يقتضي البعد ،والعبودية يف غاية البعد من صفات الربوبية ،فاختار سبحانه
لنبيه الشرف الكامل هبذين األمرين بأعلى ما يكون من صفات اخللق وليس إال العبودية وما يشاكلها
من حروف اخلفض واملساجد واحلرام واألقصى ،وكذلك مما شرفه به يف مقابلة هذه العبودية الكلية اليت
تعطي املعرفة التامة بأنه ما جعل له من أمسائه ما يقيده به ألن هذه العبودية املذكورة ههنا ال تقتضي
تقييدًا باِسم إهلي من أمساء التأثري ولكن يطلب من األلوهة ما يشاكلها يف الرفعة والتنزيه ،فإن العبد إذا
رفع من مجيع الوجود وأكرم نزهت عبوديته عن الصفات السيادية الربانية اإلهلية فهو تنزيهها وإذا
وصفت بأوصاف الربوبية شبهت ،ويف التشبيه هالكها ،قال تعاىل :ﱡﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ
[الدخان.]49 :
وقال كذلك :ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ[غافر ،]35 :فكذلك األلوهة إذا كين عنها يف
حق العبد باألمساء اليت تطلب وجود اخللق فليس ذلك بعلو وال رفعة يف حق العبد املخاطب بتلك
األمساء فإن فيها ضربًا مشاهبًا مبا تقتضيه العبودية من االفتقار إىل األثر ،فكما يف العبودية يف هذا اإلسراء
حقها من مجيع الوجوه كذلك ويف األلوهة حق ما يقتضي هذا الوفاء املنسوب إىل العبد فأيت باهلو وهبو
اهلو الذي هو غيب الغيب ،فلما نزل  aمن عبوديته إىل ما ذكرناه أسري به إىل غيب الغيب الذي
ذكرناه ،فمن هناك شاهد حيثية احلق أحدًا فردًا ،فإن احملبة تقتضي الغرية فال يبقى للعبد أثر فإن العبد
قادر وما عليه حتجري ،فما ظهر هنالك أصالً اسم سوى هذا اهلو ،وملا كان الوحي كان مسامرةً لكونه
ليالً ،وأعلى جمالس احلديث املسامرة ألهنا خلوة يف خلوة وموضع إدالل وتقريب مصطفى ،وأما اآليات
اليت رآها فمنها يف اآلفاق ومنها يف نفسه ،قال عز وجل :ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ [فصلت:
 ،]53وقال :ﱡﭐ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﱠ[الذاريات ،]21 :وقاب قوسني من آيات اآلفاق حقق به مقام العبد
من سيده وأدىن مقام احملبة واالختصاص باهلو :ﱡﭐﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱠ [النجم ،]10 :مقام املسامرة وهو
هو اهلو غيب الغيب وأيده :ﱡﭐﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱠ[النجم ،]11 :والفؤاد قلب القلب وللقلب رؤية وللفؤاد
رؤية ،فرؤية القلب يدركها العمى إذا صدرت عن احلق بإيثار غريه بعد تقريبه إياه :ﱡﭐﳆﳇﳈﳉ
ﳊ ﳋ ﱠ[احلج ،]46 :والفؤاد ال يعمى ألنه ال يعرف الكون وما له تعلق إال بسيده وال يتعلق من
سيده إال بغيب الغيب وهو هو اهلو ملناسبة املقامات واملراتب ،وهلذا قال :ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱠ  ،فإنه قد
يغلظ البصر كثريًا وإن كان هذا عني اجلهل من قائله فإنه ال يغلط إال احلاكم ال ما يدركه احلواس،
فالذي يقول يغلط البصر لكونه يرى األمر على خالف ما هو عليه فيكذبه صاحبه فنفى عنه هذه الصفة
ألن الكذب إمنا يقع يف عامل التشبيه والكثرة ،وهنا ليس مث تشبيه أصالً ،فإن العبد هنا عبد من مجيع
الوجوه منزه مطلق التنزيه يف العبودية ،وكذلك غيب الغيب الذي هو اهلو ،واآليات اليت رآها يف نفسه
مشاكلته له اهلو بعبودة العبودة يف غيب الغيب لعني قلب القلب الذي هو الفؤاد ،وما كان أحد يراها،
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وآيات اآلفاق ما ذكره  مما رأى يف النجوم والسماوات واملعارج العلى والرفرف األدىن وصريف
األقالم واملستوى وما غشى اهلل به سدرة املنتهى ،وهذا كله حول هذا املقام املخصص للعبد الذي أقيم
فيه يف غيب الغيب وقد نبه على هذا بقوله :ﱡﭐﱌ ﱍ ﱎ ﱠ[اإلسراء ،]1 :ومل يذكر بركة املقام ألنه
فوق الذكر لعدم التشبيه وهو مقام يتخطف الناس منه لعزته ،واملسجد احلرام للمسجد األقصى كاجلنة
مع النار [ح ّفت اجلنة باملكاره] ،ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶﱠ[العنكبوت،]67 :
[وح َّفت النّار بالشّهوات] ،ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ [اإلسراء ،]1 :فبطن لظهر وظهر لبطن،
وينتج هذا السفر مشاهدة ما ذكرناه من غيب الغيب ،والكالم يف هذا املقام يطول فنقبض العنان
ويكفي هذا القدر من اإلشارة اليت أوردناها فيه ،واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل.
سفر االبتالء وهو سفر اهلبوط

من علو إىل سفل ومن قرب إىل بعد فيما يظهر
وكأنه مناقض للسفر الذي تقدمه وفيه ما فيه وإن مل يقو قوته
قال اهلل عز وجل خياطب آدم وحوا ومن نزل معهما :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅﱠ ﭐ[البقرة ،]38 :وقد
تكلمنا على سفر األب األول يف الروحانيات وهو أبو آدم وأبو العامل وهو حقيقة حممد  aوروحه،
فلنتكلم على سفر األب اجلسمي وهو أبو حممد  aوأبو بين آدم كلهم خاصة ،فكل واحد منهما أب
وابن لصاحبه من هذا الوجه ،فاعلم وفقنا اهلل وإياك أن اهلل تعاىل إذا أراد أن حيدث أمرًا أشار إليه
بعالمات ملن فهمها يتقدم على وجود الشيء تسمى مقدمات الكون يشعر هبا أهل الشعور ،وكثريًا ما
يطرأ هذا يف الوجود يف عامل الشهادة وال سيما إذا ظهر يف موضع ما ال يليق بذلك املوضع فإنه خياف
من ظهور ما يناسب ما ظهر ،وهذه الطرية عند العرب والفال ،فما كان مما حتمده النفس كان فاالً،
وما كان ممن يكرهونه كان عندهم طرية ،وهلذا أحب الشارع  aالفال ،وهو الكلمة احلسنة وكره
الطرية أي كره أن يتطري بشيء ،والفال عند العرب خري والطرية شر :ﱡﭐﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﱠ
[األنبياء ،]35 :وال فاعل إال اهلل.
وملا كان األمر هكذا جاريًا عرفناه حبكم العادة التجربة ومل يتقدم آلدم  عادة وال جتربة هلذا
الفن فلم يتفطن آدم  كتحجري اهلل عليه األكل من الشجرة وموطن اجلنة ال يقتضي التحجري فإنه
يأكل منها فيها ما يشاء ويتبوأ منها حيث يشاء ،فلما وقع التحجري يف موطن ال يقتضي ذلك عرفنا أنه
ال بد أن تظهر حقيقة ذلك األثر وأنه يستنزل من عامل السعة والراحة إىل عامل الضيق والتكليف ،ولو
عرفها آدم ما هتنأ زمان مقامه يف اجلنة ،ومن مجلة ما نسب آدم إىل نفسه من الظلم يف قوله :ﱡﭐ ﱂﱃ
ﱄ ﱠ [األعراف ،]23 :حيث مل يتفطن إلشارتك بالتحجري واملنع يف موطن التشريح واإلباحة ،وهلذا
هني ومل يؤمر أمر إجياب وكان حامالً للمخالف من ولده يف ظهره والطائع فأوقع املخالفة عن حركة
املخالف فلما رماه من صلبه ما بلغنا أن آدم  عصى ربه بعد ذلك أبدًا وأفرد باملعصية دون أهله يف
قوله :ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ[طه ،]121 :والنهي وقع عليهما والفعل وقع عنهما ألهنا جزء منه ،فكأهنا ما مث
إال هو وألنه أقرب إىل الذكرى من حواء فنسي ،واملرأة أنسى من الرجل ،وهلذا قامت املرأتان يف
الشهادة مقام الرجل الواحد ألن اهلل تعاىل يقول :ﱡﭐﱾ ﱿ ﲀﲁﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆﲇ ﲈ
ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎﱠ[البقرة ،]282 :وذلك ألن املرأة شق من الرجل ،فامرأتان شقان،
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وشقان نشأة كاملة فامرأتان رجل واحد ،فهي ناقصة اخللق معوجة يف النشء ألهنا ضلع فأهدرت من
اللفظ ومل تذكر وذكر آدم  لنقيض ما ذكرناه يف حواء ،ونسيان آدم  إمنا كان ملا أخربه اهلل
تعاىل به من عداوة إبليس وما ختيل آدم  أن أحدًا يقسم باهلل كاذبًا فلما أقسم باهلل أنه ناصح هلما
فيما ذكره هلما تناوال من الشجرة املنهي عنها ،ويف هذا تنبيه بأن االجتهاد ال يسوغ مع وجود النص
يف املسألة ،ويف عداوة إبليس حلواء بشرى هلا بالسعادة ألهنا لو كانت من حزب الشيطان ما كان عدوًا
هلا ،والذم تعلق بصورة الكسب ال بالفاعل املكتسب ،ولو تعلق الذم باملكتسب لبغضنا العصاة وحنن إمنا
نكره منهم املعصية ،وال تزال املعصية مكروهةً أعين معصية اهلل ،وكذلك أيضًا ال تقع الكراهة منا على
السبب املعصى به فإنه قد ينسخ حترميه ويرجع حالالً فتزول الكراهة ،فلو تعلق الذم به لعينه مل يزل
مذموما ،فتعلق الذنب إمنا هو ألمر دقيق خفي إضايف يكاد ال يثبت ،وكذلك احلمد ،فافهم .وتفطنت
املعتزلة السر يف هذه املسألة فانتبهت له األشاعرة وهو سر دقيق حسن ،فحقق النظر فيه جتد الذي
عثرت عليه املعتزلة.
مث نرجع ونقول فلما وقع ما وقع من آدم وحوا أهبطا إىل األرض ،فهذا سفر يف الظاهر من
عنده ،وكذلك سفر إبليس من عنده ،فوجد إبليس يف سفره امللك والراحة اليت يؤول هبا إىل الشقاء
الدائم ،ووجد آدم املشقة والتعب والتكليف الذي يؤول به إىل السعادة ،وكان من علة سفره هذا أنه
سافر من شهوة نفسه إىل معرفة عبوديته ،فإن اجلنة جملرد الشهوات ،هلذا قال :ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ
ﱡ ﱠ[فصلت ،]31 :وأكمل له هنا لباسه فإنه كان يف اجلنة صاحب لباس واحد وهو الريش ومل
يعرف طعمًا للباس التقوى ،ألن اجلنة ليست مبحل للتقوى ألهنا نعيم كلها ،والتقوى يطلب ما يتقى
منه ،فإذن فال يكون يف اجلنة.
وملا مل يكن عنده  لباس التقوى ووقع النهي مل يكن له علم مبا يتقيه ،إذ التقوى من صفات
هذه الدار وما عدا اجلنة ،فلما نزل من اجلنة أنزل عليه لباس سر النشأة ولباس التقوى ،مث هني وأمر
وكلف فلم يتصور منه بعد ذلك خمالفة محاية هذا اللباس ،فصار نزوله إىل هذه الدار من متام نشأته
ومرتبته مث رحلته إىل اجلنة من كمال مرتبته ونفسه ،والدنيا دار متام واآلخرة دار كمال ،وليس بعد
الكمال مطلب ،فما بعد الدار من دار أصالً ،فأقام آدم  يف سفره هذا يقتين املعارف الكسبية من
جهة التكليف اليت مل يكن حيصل له دون التكليف ،وهذا أن الدنيا دار متام للعبد واقتناء املعارف
الفكرية اليت ال تعطيها إال الدنيا فإن نشأة اجلنة كشف كلها ،واحد يقتين معارف التدبري والتفصيل
واحلسن واألحسن واألوىل واألحرى ومعرفة الترتيب ابتداء ،وهذا ال يكون إال يف الدنيا من أجل كثافة
النشأة والبخارات املانعة من الكشف فيحتاج إىل قوة ال يكون له إال بوجود هذه املوانع ولوالها مل
تعطه ،فهذا من متامه ،وهلذا قال سهل بن عبد اهلل" :ليس للعقل فائدة يف اإلنسان إال ليدفع به اإلنسان
سلطان شهوته خاصةً ،وإذا غلبت الشهوة بقي العقل ال حكم له".
ومما يؤيد ما ذكره سهل ما أطلعنا اهلل عليه عند كشف األسرار فأرانا يف أسرارنا بإهلامه األنزه
أن املالئكة يف املعارف خلقت ،وكذلك اجلمادات والنباتات واحليوان خلق يف املعارف والشهوة ،وهلذا
هو مع معرفته وشفقته من الساعة ال يرجع عن شهوته وشفقته من أجل ما يصري إليه مع ما نراه من
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املخالفة منا .رأى بعضهم رجالً يضرب رأس محار له فنهاه عن ذلك فقال له احلمار دعه فإنه على
رأسه يضرب.
واإلنسان خلق يف املعارف الضرورية والشهوة والعقل ،فبعقله يرد شهوته ،ومما اقتناه آدم 
يف معصيته وسفره من أمساء ربه ومن آثارها ومشاهدهتا اليت مل تكن قبل ذلك يعرفه وهو الغافر املغفرة
وإن كان الغفور فمن أجل أن معصيته شديدة بالنسبة إىل مقامه يقتضي ما تقتضيه مائة ألف معصية من
غريه مثالً ،وهو سبحانه يف حق هذا الغري غفور ،فقد يكون غفورًا يف حق آدم من هذا الوجه وغافرًا
من كوهنا خمالفةً واحدة ،ورمبا وقعت بتأويل منه ،ولو نسي النهي ما عوقب أصالً وإمنا نسي ما ذكرناه
وكذلك اقتناء االجتباء والتوبة واالستغفار والعفو واخلوف واألمن الوارد عقيب اخلوف فإنه أشد لذةً
من االستصحاب ،وكذلك نتج له هذا السفر معرفة التركيب واإلنشاء والتحليل فعرف من ذلك نشأة
بنيته بتعاقب األدوار شيئًا بعد شيء خبالف تكوين اجلنة فإنه دفعه يف حق الناظر ،وأن اهلم مصروف يف
اجلنة جملرد اللذة والنعيم ،واهلم يف الدنيا مصروف إىل الزيادة من العلم والبحث عنه ،فلهذا يعرف من
هنا ما ال يعرفه من هناك فينتج له سفره من مثل هذا كثريًا ،واألسفار كثرية ،وأخاف من التطويل،
وهذا السفر لآلدمي حيوي على كثري حيتاج أن يفرد له ديوان ،كذلك كل سفر ذكرناه ونذكره يف هذا
الكتاب فأحلق ما سكتنا عنه مبا تكلمنا عليه ما يناسب ترشد إن شاء اهلل.
سفر النجاة

وهو سفر نوح 
ملا عرف نوح  أن القرآن الذي قدره اهلل وأجراه حكمه قد قرب وقته ورأى أن ذلك
يكون يف برج السرطان وهو مائي وهو الربج الذي خلق اهلل الدنيا به وهو منقلب غري ثابت ،وملا كان
الربج هبذه الصفة فكان طالع الدنيا به شاء احلق بفنائها وانقالهبا إىل الدار اآلخرة مثل طالعها وهو
األسد برج ثابت ،وهذه حكمة عليم ،فأخذ نوح  ينشئ السفينة ومل يكن آيته  aيف القرآن وال
يف الطوفان ،فإنه رمبا أدرك علم ذلك بعض أصحابه من العلماء فشورك فيه فجعل آيته التنور ،ولو قال
بالقرآن لكان علمًا ال عالمة وال آية ،وهلذا سخر به قومه.
ورمبا سخر به أصحاب علم التعاليم من أهل عصره حىت كان من أمره ما كان وخلف ابنه
لكونه عمالً غري صاحل فكان من املغرقني ،وسافر نوح بأصحابه وجعل يف السفينة من كل زوجني اثنني
ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ [هود ،]41 :بعدما فار التنور وألقت احلامالت
محلها فجمع له يف اإلهالك بني املائني ماء األرض وماء السماء ،ومل تزل جتري هبم السفينة يف موج
كاجلبال ونوح  ينادي ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ [هود ،]42 :واالبن ينادي ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﱠ
[هود ،]43 :ونوح  يقول :ﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﱠ[هود ،]43 :وهم أهل السفينة فإن
دعاءه ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ [نوح ،]26 :سبقت وأجيبت فغرق من آوى إىل اجلبل وكل من مل
يكن يف السفينة مث جاء النداء من الغيب من اهلواء ،فإنه مل يذكر املنادي نفسه فيه ،وجاء بالقول دون
النداء للقرب فبلعت األرض ماءها وأقلعت السماء وانتقص املاء واستوت سفينة النجاة على اجلودي
إشارة إىل اجلود اإلهلي وقال هذا القول من هذا املقام :ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﱠ[هود ،]44 :وهم الذين
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سخروا ،فاعلم أن اهلل عز وجل أهنى السر اللطيف الذي أقامه احلق يف هذه املنزلة منزلة نبيه نوح 
قد سوى سفينتك وصنعها بيديه ووحيه ،وكانت عند وحيه بعينه ،يعين حمفوظةً حبيث أراها ،يقول اهلل
تعاىل" :فمن أنت حىت ينزل احلق لك هذا النزول وال سيما من مقام اإلنابة".
مث إن نفسك األمارة بالسوء وشيطانك ودنياك وهواك مل يزالوا يسخرون بك ما دمت تنشئ
هذه السفينة نشأة النجاة ،والتنور حمل النار إىل جانبك ال يقول هلم منه خيرج املاء وهم قد حتققوا أن
املقابل من مجيع الوجوه ال يستحيل ملقابله أصالً فسخروا وقالوا إنك ناقص العقل فما فرقوا بني حمل
النار واملاء ،وذلك جلهلهم جبوهر العامل وصوره ،فلو علموا أن النار صورة يف اجلوهر واملاء أيضًا صورة
يف اجلوهر ملا سخروا.
وإمنا ختيلوا أن املاء جوهر وأن النار جوهر مث تقابال تقابالً فأحالوا ما قال وسخروا منه وأنت
مشتغل بإنشاء سفينتك أي سفينة جناتك واستعدادك ألمر اهلل تعاىل عن أمر اهلل وهو األنا فقل
للساخرين إهنم إن هلكوا يف شيء فهم ملا هلكوا فيه ال خيرجون منه أبدًا ،وزيادة فاركب يف سفينتك
بالباء اليت هي اسم اهلل وأقم ألف التوحيد بني الباء وسني باسم فإنك ال ترى يف هذه الرمحن الرحيم.
فنحن نتخلف عن سفينتك فإن جرياهنا بالباء وهي احلافظة ،وبالباء مرساها بساحل اجلود اإلهلي فإن
باجلود ظهر الوجود فظهر باجلودي ما كان يف السفينة ،وألق يف سفينتك من كل زوجني اثنني للتوالد
والتناسل فإن تضرب العامل العلوي يف العامل السفلي تتكون أنت واملولدات كلها ،فال بد من حتصيل
الزوجني يف هذا السفر فإنه سفر هالك .وملا كان املاء مياثل العلم يف كون احلياة عنهما حسا ومعىن هلذا
أهلكوا باملاء لردهم العلم وكان من التنور ألهنم ما كفروا إال مباء التنور وما ردوا إال العلم الذي
شافههم به على لسان تنور جسمه وما علموا أنه مترجم عن معناه الذي هو النور املطلق فاحنجبوا مباء
التنور عن التنور وما علموا أنه النور دخلت عليه تاء التمام النشأة بوجود اجلسم فعاد تنورا أي نورا تام
امللك فهو نور النار مظهره.
وأما إحالة االستحالة فصحبهم فيما جهل وذلك لو أهنم نظروا إىل التنور لرأوه ينبع املاء منه
وليس بينهما تقابل من مجيع الوجوه فإن الربودة جامعة فقد جهلوا سر اهلل يف الطبيعة وسر اهلل يف
اختصاص التنور فهلكوا وما هلك كل من شافهه باخلطاب إال مباء التنور خاصة ألهنم ما ردوا سواه
وسائر العامل إمنا أهلك مباء التنور وماء السماء ،وماء السماء فهو ماء الدوالب الدائر فإنه مقطر يف إنبيق
الزم هرير وإنه عاد إىل مأمنه انتشار وإهالك اهلل عز وجل بالنار لكن هنا واسطة الرسالة فأدرج النار يف
املاء ملا مل يكشف عن الساق فأخرج النار الرطوبات والبخارات وأخذ علوا وقد عاد النار خبارا وأخذ
يف اجلو أخذ الدوالب إذا خرج من املاء فما زال يصعد حىت بلغ دائرة الزمهرير فتقاطر مطرا بتقدير
العزيز العليم فليست إال دوائر التقدير يف كرة اإلنشاء ال تزال أبدا يف الدنيا وال يف اآلخرة فنتج هذا
السفر وقف احلكمة اإلهلية مع القدرة النافذة يف التناسل على الزوجني ونتج له أن اإلهلية إذا مل تكن
علوية فليست بصحيحة النسب عليه ونتج له أن اجلود علة تكون النجاة أال ترى أن موسى  ملا
أراد أن يدعو على قومه باهلالك دعا عليهم بالبخل فلما خبلو هلكوا وتبني أن كل كون يف العامل ال بد
أن يتوجه عليه القول فتارة يغيب الغيب إذا جاء القول على بناء ما مل يسم فاعله مثل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ
ﱃﱄﱠ [الفجر ،]23 :وقيل بعدا ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ[هود ،]44 :وتارة باألنا كقوله إذا قلنا وتارة
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باأللوهية مثل قال اهلل وتارة بالربوبية مثل قال ربك فكل قول حبسب االسم الذي يضاف إليه فمن
سافر سفر نوح فإنه سيعرف من العلوم الربزخية والكونية شيئا ويف هذا السفر يتعلم الصنعة وهلذا
أ َّخرها اجلود فإهنا من أجل اجلود وجدت ويكفي هذا القدر من سفر نوح فإن سره يطول.
سفر اإلقبال وعدم االلتفات

وهو سفر لوط إىل إبراهيم اخلليل  واجتماعه به يف اليقني
اخلرب املروي يف ذلك معلوم حمفوظ عند العلماء وروحه فينا هو املطلوب لنا يف االعتبار.
اعلم أن اسم لوط أعين هذه اللفظة اسم شريف جليل القدر ألنه يعطي اللصوق باحلضرة اإلهلية
وهلذا قال :ﱡﭐﳃﳄﳅﳆﳇﱠ[هود ،]80 :يريد القبيلة ألين ال أستطيع االنتقال من الركن اإلهلي إىل
الركن الكوين وقد شهد له رسول اهلل  aبذلك فقال" :يرحم اهلل أخي لوطا لقد كان يأوي إىل ركن
شديد" ،فنعم الشاهد واملشهود له فالستناده إليه ولصوقه به يف علم اهلل مسي لوطا مل يضف إىل غريه
وجعل له السرى ألنه سفر يف الغيب إذ لفظ السرى ال يطلق إال على سري الليل ففي االعتبار ال يف
التفسري قيل له أسر بأهلك أي جبميع ذاتك فشاهد احلقائق كلها إال امرأتك فاعتربناها فينا األمر بترك
نفسه األمارة بالسوء اليت ال حظ هلا يف املعارج العلى املعنوية وسار إىل اليقني وهو موضع معروف مسي
هبذا االسم وفيه كان ينتظره إبراهيم اخلليل  ألنه موطنه وهلذا قال " :aحنن أوىل بالشك من
إبراهيم يف اليقني" ،فحصل ذلك املقام للنيب لوط  ويف الصبح جاء اليقني له ألنه طلوع الشمس
وكشف األشياء عينا بعدما كانت غيبا فأعطت اليقني بال شك وال ريب.
فهذا أمنوذج من ذلك أي حظنا من سفر لوط وكذلك كل سفر أتكلم فيه إمنا أتكلم فيه يف ذايت
ال أقصد التفسري تفسري القصة الواقعة يف حقهم وإمنا هذه األسفار قناطر وجسور موضوعة نعرب عليها
إىل ذواتنا وأحوالنا املختصة بنا فإن فيها منفعتنا إذ كان اهلل نصبها معربا لنا :ﱡﭐﱟ ﱠ ﱡﱢﱣﱤﱥ
ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱠ[هود ،]120 :فما أبلغ قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ،
وقوله :ﱡﭐ ﱯ ﱠ ،ملا فيك وما عندك مبا نسيته فيكون هذا الذي قصصته عليك يذكرك مبا فيك وما
نبهتك عليه فتعلم أنك على كل شيء ويف كل شيء ومن كل شيء.
سفر املكر واالبتالء

يف ذكر يعقوب ويوسف C
اعلم أنه إذا أكرم اهلل عبدا سافر به يف عبوديته يقول عز وجل :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱠ[االسراء:
 ،]1فما مساه إال بأشرف أمسائه عنده ألنه ما حتسن عبد حبسن أحسن وال أزين من حسن عبوديته ألن
الربوبية ال ختلع زينتها إال على املتحققني مبقام العبودية:
رفقتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتت ي قتتتتتتتتتتتتتتتتت ل
يقزتتتتتتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر أيتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل
إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ي متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا مرغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأل ال زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

يتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتت ي ستتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتت
إ لتتتتتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتتتتت را تتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت رضتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتت ف التتتتتتتتتتت ق
إ متتتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتت امر متتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتت
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واعلم أن الذين حتققوا مقام العبودة تعرض لصاحبه للبالء مث إن من شأن هذا املوطن أنه ال
يكمل فيه عز ألحد وال راحة وملا وهب اهلل عز احلسن يوسف  ابتلي بذل الرق ومع ذلك احلسن
العايل الذي ال يقاومه شيء بيع بثمن خبس دراهم معدودة من ثالثة دراهم إىل عشرة ال غري وذلك
مبالغة يف الذلة تقاوم مبالغته عزة احلسن.
مث سلب الرمحة من قلوب اإلخوة واحلسن مرحوم أبدا بكل وجه فظهر أن األمر اإلهلي مل يكن
بيد اخللق منه شيء سوى التصريف حتت القهر فزال هبذا الذل العظيم عن ذلك احلسن العرضي فبقي
يف سفره طيب النفس عزيزا بالعزة اإلهلية ال غري والقصة معروفة فال معىن لذكرها يف عاملها ولكن
الفائدة يف ذكرها يف عاملنا أعين العامل اإلنساين يف نفسه فاعلم أن اهلل تعاىل ملا أراد من النفس املؤمنة أن
تسافر إليه اشتراها من إخوهتا األمارة واللوامة بثمن خبس من عرض العاجلة وحال بينها وبني العقل
الذي هو أبوها فبقي العقل حزينا ال تفتر له دمعة فإن اإلهلام اإلهلي واإلمداد الرباين إمنا كان هلذا النفس
وكان العقل يتنزه يف احلضرة اإلهلية بوجود هذه النفس فلما حيل بينه وبينها مل يزل يبكي حىت كف
بصره وذلك أن البصر وإن مل يكن مكفوفا صاحبه فإن الظلمة إذا تكاثفت وحجبت املبصرات صار
صاحب البصر أعمى وإن كان البصر موجودا يبصر به الظلمة وملا كان احلزن نارا والنار تعطي الضوء
لذلك قيل :ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﱠ[يوسف ،]84 :فجاء بالبياض فإن البياض لون جسماين كما أن
الضوء نور روحاين.
مث إنه ملا وقع البيع وحصل يف امللك قيل للمرأة اليت هي عبارة عن النفس الكلي ﱡﭐﲧ ﲨﱠ
[يوسف ، ]21 :فمن كرامتها به أن وهبت نفسها له ،ورأته النفوس اجلزئية خارجا عنها فقالت :ﱡﭐ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ[يوسف ،]31 :ملا رأته من تقديسه نفسه عن الشهوات الطبيعية ،وهذا مما يدلك
على عصمته من أن يهم بسوء ،فإن امللك ليس من السوء يف شيء ،وهلذا صوبت النفس الكلي قوهلم
هلا فاستعصم ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ[يوسف ،]32 :فعندما هم هبا ليأخذ منها ما أودع اهلل من
احلقائق فيها من غري أمر إهلي له بذلك غار احلق أن يتصرف عبده يف شيء من غري أمره فأظهر له يف
سره برهان عبوديته فتذكر عبوديته فامتنع من التصريف بغري أمر سيده فحبسته النفس يف سجن هيكله،
فلم يزل يناجي يف سره سيده بالعبودة حىت أقرت النفس أهنا الطالبة ال هو فأثبت له السيد احلفظ
واألمانة ،ولو هم بسوء مل يكن أمينا ،ولو فعل مل يكن حفيظا ،وهلذا قال ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱠ
[يوسف ،]24 :واهلم بالسوء من السوء وهو مصروف عنه أعين السوء فلم يكن يهم بسوء فولّاه امللك
والسيادة بدال من العبودية الكونية الظاهرة اليت كان فيها قبل ذلك.
مث أجدب حمل العقل الذي هو األب ومسع بالرخاء الذي يف مدينة ابنه وهو ال يعلم أنه ابنه ألنه
أعمى فبعث إليه بالرحم املتصلة لينيله شيئا مما أمن عليه فبعث إليه بثوبه الذي فيه رائحته وهو على
صورته فلما استنشق الرائحة وألقاه على وجهه أبصر قميصه فأخذ يف الرحلة إليه ابتداء يف عز يناقض
سفر ابنه فلما دخل عليه سجد ألنه معلمه الذي يهبه من اهلل ما تقوم به ذاته ويتنعم به وجوده فقد تبني
أن النفس هنا مبنزلة يوسف بوجوده.
أحدها ما ذكرناه من وقوع البيع والشراء ومنها قوله :ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﱠ [يوسف،]101 :
وامللك فيه املطيع والعاصي واملوافق واملخالف ويف النفس قيل :ﱡﭐﱧﱨﱩﱠ[الشمس.]8 :
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ومنها أيضا قوله :ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﱠ[يوسف ،]101 :وقال:
ﲈﱠ[يوسف ،]100 :والرؤيا إمنا تكون من عامل اخليال وهو العامل الوسط وهو بني عامل العقل وعامل
احلس ،وكذلك النفس بني عامل العقل وبني عامل احلس فتارة تأخذ من عقلها وتارة تأخذ من حسها
هكذا وهلذا دفعت املرأة لغلبة األنوثة وإن كان تأنيثها غري حقيقي مع ذلك احلس ،فلو كانت الذكورية
مل تدفع للنفس من أجل املودة والرمحة اليت يسكن هبا الذكر لألنثى واألنثى للذكر خبالف األنثى لألنثى
والذكر للذكر فإن املودة ال تثبت بينهما ولوال الشبه الذي ظهر يف الغلمان باإلناث ما حن إليهم أحد
فاحلنان إمنا وقع على احلقيقة لألنثى إما باحلقيقة أو بالشبه وهلذا إذا بقل وجه الغالم وطر شاربه رحلت
املودة والرمحة اليت كانت توجب السكون إليه وهلذا قيل:
ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

تتتتتتتتتتتتتتتت ل ا ال تتتتتتتتتتتتتتتت ار

إ ا متتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتت ح ال تتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتترف

هذا البيت أنشدنيه ،قائله وهو الكاتب األديب أبو عمرو بن مهيب بإشبيلية ،عمله يف محو بن
إبراهيم بن أيب بكر اهلدجني وكان أمجل أهل زمانه رآه عندنا زائرا وقد خط عذاره فقلت له يا أبا
عمرو أما ترى إىل هذا احلسن الوجه فعمل األبيات يف ذلك وهي:
تتتتتتتتتتترف
تتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتت
إ ا متتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتت
ي متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رف
فخ متتتتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتت رف

تتتتتتتتتتتتتتتت ل ا ال تتتتتتتتتتتتتتتت ار تتتتتتتتتتتتتتتت ح ال تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا فخيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتتتتتتتتت
إ ا متتتتتتتتتتتتتتتت ال ستتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتت

وقد ورد أن يف وجوه الغلمان حملات من احلور العني فيا أيتها النفس املنيعة احذري يف سفرك أن
تغفلي عما جيب لسيدك من الوقوف عند حدوده واحلفظ حلرمه فإنك إذا فعلت ذلك سينيلك حرمته
حبرمته ويهبك نعمته بنعمته.
سفر السعي على العائلة

ر تتتتتتتت ف تتتتتتتت لتتتتتتتت ال يتتتتتتتت فتتتتتتتت تتتتتتتت
المضتتتتتتتتت
تتتتتتتتت متتتتتتتتت أ تتتتتتتتت الستتتتتتتتتي
تتتتتتت ال تتتتتتت تتتتتتت ا ا فتتتتتتت أ تتتتتتت الستتتتتتت
إ ا تتتتتتتتت اا زتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتأ متتتتتتتتت الرستتتتتتتتت

تتتتتتت أ تتتتتتت
لستتتتتتت ال ميتتتتتتت
لقتتتتتتت فتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت ا مقر تتتتتتتتتتتت
ا متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتت
مستتتتتتتتتتتت إ ا متتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت متتتتتتتت المخ تتتتتتتت ر فتتتتتتتت تتتتتتتت ر تتتتتتتت

قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ [طه ]10 :فانظر ما أعجب قوة
النبوة ألنه وجد اهلدى ،وهذا يدلك على أنه ما قطع فيما أبصر أنه نار وال بد ،وكل نار فهو نور إذا
اشتعل ،واألنوار حمرقة بال شك يف األجسام القابلة لالحتراق واالشتعال ،ورد يف اخلرب الصحيح
(ألحرقتْ سبحات وجه ما أدركه بصره من خلقه) والسبحات األنوار ،وأخرب أن السبحات تبلغ
أشعتها مبلغ ناظر العني يف اإلدراك.
واعلم أن األمر الواحد قد تكون له وجوه خمتلفة من كونه كذا عنه كذا ومن كونه كذا أي
حكم آخر يكون عن ذلك أمر آخر ،فاألمر من كونه يرى ما هو من كونه يعلم ومن كونه ما هو من
كونه يسمع وإن كان األمر الذي يدرك به أمر واحد يف عينه وختتلف تعلقاته فنقول فيه بالنظر إىل األمر
الواحد أنه يسمع مبا به يبصر مبا به يتكلم إىل غري ذلك ،وبعض النظار جيعل لكل حكم إدراكا خاصا
208

غري اإلدراك اآلخر فتعدد ،وإنْ كنا ال نقول بذلك ولكن سقناه ليعلم السامع أنا قد علمنا أن مث من
يقول هبذه املقالة ،وإنْ كنا ال نرتضيها وإمنا اختلف التعلقات الختالف املتعلَّق ال الختالف املتعلق اسم
فاعل:
تتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتر
القتتتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتر
فتتتتتتتتت خ قتتتتتتتتت تتتتتتتتت لتتتتتتتتت ا يتتتتتتتتت
تتتتتتتتتر
تتتتتتتتت تتتتتتتتت را فمتتتتتتتتت ي تتتتتتتتت تتتتتتتتت
تتتتتتت الخ تتتتتتت ل تتتتتتت فتتتتتتت ضتتتتتتتم زتتتتتتت ر
فمتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتر زتتتتتتتتتتتت را إ ل تتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتت ر

فتتتتتتتتتتتتتت ل ي ا تتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتت مخ تتتتتتتتتتتتتت
هللا أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر مق زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف
تتتتتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتت قتتتتتتتتتتتتت ي زتتتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتت ر في تتتتتتتتتتتتت م ققتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت لزتتتتتتتت ر متتتتتتتت ي تتتتتتتت لتتتتتتتت زتتتتتتتت ر

واعلم أن كل خري يف السعي على الغري ،والسعي على األهل من ذلك ،وشرف األهل بشرف
من يضاف إليه ورد يف احلديث يف أهل القرآن أن أهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته ،فما أعظم أجر من
سعى يف حق اهلل إال من أجل األهلية فافهم .إذا كانت عناية اهلل بأهل البيت النبوي احملمدي ما ذكر اهلل
يف كتابه لنا يف قوله تعاىل :ﱡﭐﱷﱸﱹﱺﱻ ﱼﱽﱾ ﱿ ﲀﲁﱠ [األحزاب.]33 :
قال الفراء ملا سئل عن الرجس ما هو؟ قال :القدر ،فإذا كان اهلل تعاىل مع أهل بيت النبوة يريد
ذهاب الرجس وحصول التطهري فما ظنك بأهل القرآن الذين هم أهله وخاصته ،فاحلمد هلل الذي جعلنا
منهم ،وأقل األهلية يف ذلك محل حروفه حمفوظة يف الصدور ،فإن ختلق مبا محل وحتقق به وكان من
صفاته فبخ على بخ.

مت كتاب اإلسفار عن نتائج األسفار
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كتاب الوصايا
ﱁﱂﱃﱄ
من وصايا سيدنا وقدوتنا إىل اهلل تعاىل الشيخ حميي الدين بن عريب احلامتي الطائي E
وأرضاه.
قال :الذي أوصيك به أيها األخ اإلهلي أيدك اهلل بروح منه حىت خترب به عنه أن تعرف احلق
سبحانه وتعاىل من حيث ما أخربك به عن نفسه أنه عليه مع اعتمادك على ما اقتضاه الربهان الوجودي
مما ينبغي أن يكون احلق عليه سبحانه من التنزيه والتقديس فتجمع بني العلم الذي أعطاك اإلميان وبني
العلم الذي اقتضاه الدليل العقلي وال تطلب اجلمع بني الطريقني بل خذ كل طريقة على انفرادها
واجعل اإلميان لقلبك مبا أعطاك من معرفة اهلل مبنزلة البصر حلسك مبا أعطاك من معرفة ما تقتضيه
حقيقته واحذر أن تصرف نظرك الفكري فيما أعطاكه اإلميان فتحرم عني اليقني فإن اهلل أوسع من أن
يقيده عقل عن إميان أو إميان عن عقل وإن كان نور اإلميان يشهد العقل من حيث ما أعطاه فكره
بصحة ما أعطاه من السلوب وال يشهد نور العقل من حيث فكره بصحة ما أعطاه نور اإلميان
والكشف لكن نور العقل به يكون القبول اخلارج عن الفكر يشهد بصحة ما أعطاه الكشف واإلميان:
ل تتتتتتتتتتتتتتتر
ال تتتتتتتتتت

ال تتتتتتتتتتتتتتر ل قتتتتتتتتتتتتتت أييتتتتتتتتتتتتتت
إ قتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتت فتتتتتتتتتت التتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتت ر ل ل تتتتتتتتتتتتتتت ل ميتتتتتتتتتتتتتتت ا
ر تتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت ر ل تتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتي

ستتتتتتتتتتتتتت
ر تتتتتتتتتت

واعلم يا أخي أن العقول بأسرها امللكية والبشرية بل العقل األول الذي هو أول موجود يف عامل
التدوين والتسطري قد علمت قصورها وجهلها حبقيقة ذات باريها وأهنا ما تعرف من هذه الذات املنزهة
إال قدر ما يطلب العامل ومنها من املناسبة وتلك صفات اإلله فما عرفت سوى املرتبة فاشتركت العقول
البليغة والقاصرة يف هذا اجلهل والقصور وما عدا هذه املعرفة فهو العلم مبا سوى اهلل والعلم مبا سوى
اهلل ال حاجة لنا به أعين احلاجة املهمة اليت حبصوهلا يكون كمال النفس فإن الصفة النفسية اليت هلذه
الذات املنزهة من احملال أن تكون سوى واحدة وهي عني الذات وتعينها من حيث اإلثبات حمال فالعلم
هلا حمال فإهنا ذات ال تقبل التركيب فتعالت عن الفصول املقومة هلا.
فإذا كان األمر على ما ذكرناه فلم يبق إال التهيؤ ملا يكون منه من حيث الوهب اإلهلي فإن
القوى ال تعطي إال ما فيها ومجيع ما فيها تابع هلا يف اخللق فمحال أن تعلم موجدها علمه بنفسه فإذا
هيأت احملل للتجلي اإلهلي فهو أكمل ما حيصل من العلم وهو علم عقول املالئكة واألنبياء واخلواص من
عباد اهلل من اجملردين واهلياكل النورانية فال تتعب خاطرك يف التفكر يف العلم باهلل قال اهلل :ﱡﭐﱖ ﱗ
ﱘﱙﱠ[آل عمران ،]30 :وقال " :ال تتفكروا يف ذات اهلل" ،فالشغل مبا ال يوصل إليه تضييع ملا
يستحقه الوقت.
واعلم يا أخي أنه ما انتقش من العلم اإلهلي يف العامل إال قدر ما هو العامل عليه إىل يوم القيامة
علوا وهو قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱠ[فصلت ،]12 :وسفال وهو قوله تعاىل حني ذكر األرض:
ﱡﭐﲧ ﲨ ﲩﱠ[فصلت ،]10 :فإذا صفت النفس وصقلت مرآهتا فال تقابل هبا العامل ليحصل فيها
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وينتقش فيها ما يف العامل بأسره فإنه ال فائدة فيه ولكن قابل هبا احلضرة الذاتية من حيث ما تعلم نفسها
مقابلة افتقار وتعرية ليهبها احلق من معرفته ما ال ميكن حصوله إال هبذه الطريقة وهذا القدر من العلم ما
هو مما ينتقش يف العامل اخلارج عنك فإن قيل لك فقد انتقش يف اللوح احملفوظ مجيع ما يكون إىل يوم
القيامة وقد علمه القلم الذي هو العقل األول وهذا احلاصل لك هو مما يف العامل فكيف األمر؟
قلنا ما انتقش يف اللوح احملفوظ وال سطر القلم فيه إال العلوم اليت تنقال ويأخذها النقل وأما ما
ال ينقال مما يعطيه التجلي الذي أردناه هنا فما انتقش يف العامل أصال وحصوله يف اإلنسان إمنا هو من
الوجه اخلاص اإلهلي الذي لكل موجود وهو خارج عن علم العقل األول وغريه مما هو دونه فاعلم
ذلك.
واعلم أن السبب املوصل إىل نيل ما ذكرناه تفرغ اخلاطر والقلب من كل علم ومن الفكر
املطلوب القتناء العلوم وحمو ما كتب ونسيان ما علم واجللوس مع اهلل على الصفا وجتريد الباطن من
التعلق بغري ذات احلق جل جالله على ما هو عليه من اإلطالق ال جتالسه على شيء معني فإن فعلت
وعينت وفتح عليك مل حيصل سوى ما عينت وليكن هجريك يف جلوسك بباطنك اهلل اهلل من غري ختيل
بل بتعقل احلروف ال خبيلها وال تنتظر الفتح اإلهلي بواسطة هذا اجللوس وهذا احلال بل اذكره مثل هذا
الذكر الذي يستحقه جالله من إيثارك إياه من حيث هو ال من حيث علمك به أو عقيدتك بل جبهل
عام مث إنه إن فتح لك بابا من أبواب العلم به مما مل يتقدمك فيه ذوق وأتاك بلسان روح قدسي فال
ترده وال تقف عنده واشتغل مبا كنت عليه فإن اختلفت األذواق بلسان األرواح اجملردة فلتكن حالك
معها حالك مع الروح األول إىل أن يقدح لك يف باطنك ما هو خارج عن أذواق املأل األعلى ومل تشم
يف ذلك رائحة واسطة روح أقدس فانظر أيضا ذلك الذوق الغريب فإن دل على اسم إهلي من هذه
األمساء اليت بأيدينا سواء كان اسم تنزيه أو غري تنزيه فليكن حالك مع هذا الذوق حالك مع أذواق
األرواح وال فرق فإن وجدت ذوقا حيريك وال تقدر على دفعه وجتد مع تلك احلرية تفريقا فلتكن حالك
مع تلك احلرية حالك مع األرواح واألمساء سواء فإن وجدت ذوقا حيريك وجتد مع احلرية سكونا ال
تقدر على دفعه فذلك املطلوب فعليه فليعتمد فإن وجدت قدرة على دفع ذلك السكون فال تعتمد على
ذلك السكون فإن تقيد لك الذوق يف نفسك مرتني بينهما متييز حىت تعلم أن قد كان ذلك مرتني فما
هو املطلوب فال تعتمد عليه فإذا ختلصت من كل ما ذكرناه فإن رددت إليك واىل عامل احلس علمت
من أين نطقت الرسل وتنزلت الكتب والصحف وعلمت ما بقي من األبواب مفتوحا وما سد منها
وملاذا سد منها وعلمت ما تقول وما يقال لك ورزقت الفهم عن كل شيء وأنكرت املعروف وعرفت
املنكور وأنكرت املنكور وعرفت املعروف وكنت أعلم اخللق بأنك أجهل اخللق ومل يبق لك من اهلجري
إال ﱡﭐﱑ ﱒ ﱓ ﱠ[طه ،]114 :فيه حتيا وفيه متوت فقد دللتك على ما فيه سعادتك يف الدارين وما
يؤول إليه نفوس العارفني يف النشأتني واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل.

وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وسلم
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كتاب حلية األبدال
ﱁﱂﱃﱄ
رب أنعمت فزد
فصل يف الصمت

الصمت على قسمني صمت باللسان عن احلديث بغري اهلل تعاىل مع غري اهلل تعاىل مجلة واحدة
وصمت بالقلب عن خاطر خيطر له يف النفس يف كون األكوان البتة فمن صمت لسانه ومل يصمت قلبه
خف وزره ومن صمت لسانه وقلبه ظهر له سره وجتلى له ربه ومن صمت قلبه ومل يصمت لسانه فهو
ناطق بلسان احلكمة ومن مل يصمت بلسانه وال بقلبه كان مملكة للشيطان ومسخرة له فصمت اللسان
من منازل العامة وأرباب السلوك وصمت القلب من صفات املقربني أهل املشاهدات وحال صمت
السالكني السالمة من اآلفات وحال صمت املقربني خماطبات التأنيس.
فمن التزم الصمت يف مجيع األحوال كلها مل يبق له حديث إال مع ربه فإن الصمت على
اإلنسان حمال يف نفسه فإذا انتقل من احلديث مع األغيار إىل احلديث مع ربه كان جنيا مقربا مؤيدا يف
نطقه إذا نطق نطق بالصواب ألنه ينطق عن اهلل قال تعال يف حق نبيه عليه الصالة والسالم :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎ ﱠ [النجم ،]3 :فالنطق بالصواب نتيجة الصمت عن اخلطاء والكالم مع غري اهلل خطأ بكل حال
ولغري اهلل شر من كل الوجوه قال تعاىل :ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐ ﱑﱒ ﱠ[النساء ،]114 :ولكمال شروطها قال تعاىل :ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ [البينة:
 ،]5وحلال الصمت مقام الوحي عن ضروبه والصمت يورث معرفة اهلل تعاىل.
فصل يف العزلة

العزلة سبب لصمت اللسان فمن اعتزل عن الناس مل جيد من حيادثه فأداه ذلك إىل الصمت
باللسان والعزلة على قسمني عزلة املريدين وهي باألجسام عن خمالطة األغيار وعزلة احملققني وهي
بالقلوب عن األكوان فليست قلوهبم جماالً لشيء سوى العلم باهلل تعاىل الذي هو شاهد احلق فيها
احلاصل من املشاهدة وللمعتزلني نيات ثالثة نية اتقاء شر الناس ونية اتقاء شر املتعدي إىل الغري وهو
أرفع من األول فإن يف األول سوء الظن بالناس ويف الثاين سوء الظن بنفسه وسوء الظن بنفسك أوىل
ألنك بنفسك أعرف ونية إيثار صحبة املوىل من جانب املأل األعلى فأعلى الناس من اعتزل عن نفسه
إيثارا لصحبة ربه فمن آثر العزلة على املخالطة فقد آثر ربه على غريه ومن آثر ربه مل يعرف أحد ما
يعطيه اهلل تعاىل من املواهب واألسرار فأنه ال تقع العزلة أبدا يف القلب إال من وحشة تطرأ على القلب
من املعتزل عنه وأنس املعتزل إليه وهو الذي يسوقه إىل العزلة فكانت العزلة تغين عن شرط الصمت فإن
الصمت الزم هلا فهذا صمت اللسان.
وأما صمت القلب فال تعطيه العزلة فقد يتحدث الواحد يف نفسه بغري اهلل تعاىل مع غري اهلل تعاىل
فلهذا جعلنا الصمت ركنا من األركان يف الطريق قائما بنفسه فمن الزم العزلة وقف على أسرار
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الوحدانية اإلهلية وهذا ينتج له من املعارف واألسرار أسرار األحدية اليت هي الصفة وحال العزلة التنزيه
عن األوصاف البشرية سالكا كان املعتزل أو حمققا وأرفع أحوال العزلة اخللوة فإن اخللوة عزلة يف العزلة
فنتيجتها أقوى من نتيجة العزلة العامة فينبغي للمعتزل أن يكون صاحب يقني مع اهلل تعاىل حىت ال
يكون له خاطر متعلق خارجا عن بيت عزلته فإن حرم اليقني فليستعد لعزلته قوته زمان عزلته حىت
يتقوى يقينه مبا يتجلى له يف عزلته ال بد من ذلك هذه شرط حمكم من شروط العزلة والعزلة تورث
معرفة الدنيا.
فصل يف اجلوع

اجلوع هو الركن الثالث من أركان هذا الطريق اإلهلي وهو يتضمن الركن الرابع الذي هو
السهر كالعزلة تتضمن الصمت واجلوع جوعان جوع اختيار وهو جوع السالكني وجوع اضطرار
وهو جوع احملققني فإن احملقق ال جيوع نفسه ولكن قد يقلل أكله إن كان يف مقام األنس فإن كان يف
مقام اهليبة كثر أكله فكثرة األكل للمحققني دليل على صحة سطوات أنوار احلقيقة على قلوهبم حبال
العظمة يف مشهودهم وقلة األكل دليل على صحة احملادثة حبال املؤانسة من مشهودهم وكثرة األكل
للسالكني دليل على بعدهم من اهلل وطردهم عن بابه واستيالء النفس الشهوانية البهيمية بسلطاهنا عليهم
وقلة األكل هلم دليل على نفحات اجلود اإلهلي على قلوهبم فيشغلهم ذلك عن تدبري جسومهم واجلوع
بكل حال ووجه سبب داع للسالك واحملقق إىل نيل عظيم األحوال للسالكني واألسرار للمحققني ما مل
يفرط تضجر يف اجلائع فإنه إذا أفرط أدى إىل اهلوس وذهاب العقل وفساد املزاج فال سبيل للسالك أن
جيوع اجلوع املطلوب لنيل األحوال إال عن أمر شيخ وإما وحده فال سبيل ،لكن يتعني على السالك اذا
كان وحده التقليل من الطعام واستدامة الصيام ولزوم أكلة واحدة بني الليل والنهار وأن يغبَّ باإلدام
الدسم فال يأتدم يف اجلمعة سوى مرتني إن أراد أن ينتفع به حىت جيد شيخا فإذا وجده سلم أمره إليه
وشيخه يدبر حاله وأمره إذ الشيخ أعرف مبصاله منه وللجوع حال ومقام فحالة اخلشوع واملسكنة
والذلة واالفتقار وعدم الفضول وسكون اجلوارح وعدم اخلواطر الردية هذا حال اجلوع للسالكني وأما
حاله يف احملققني فالرقة والصفاء واملؤانسة وذهاب الكون والتنزه عن األوصاف البشرية بالعزة اإلهلية
والسلطان الرباين ومقامه املقام الصمداين وهو مقام عال له أسرار وجتليات وأحوال ذكرناها يف كتاب
مواقع النجوم يف عضو القلب ،ولكن يف بعض النسخ فإين استدركته فيه مبدينة اجلابية سنة سبع وتسعني
ومخسمائة ،وكان قد خرجت منه نسخ كثرية يف البالد مل يثبت فيها هذا املنزل ،فهذا فائدة اجلوع
لصاحب اهلمة ال جوع العامة فإن جوع العامة جوع صالح املزاج وتنعيم البدن بالصحة ال غري
واجلوع يورث معرفة الشيطان عصمنا اهلل وإياكم منه.
فصل يف السهر

السهر نتيجة اجلوع فإن املعدة إذا مل يكن فيها طعام ذهب النوم والسهر سهران سهر العني
وسهر القلب فسهر القلب انتباهه من نومات الغفالت طلبا للمشاهدات وسهر العني رغبة يف بقاء اهلمة
يف القلب لطلب املسامرة فإن العني إذا نامت بطل عمل القلب فإن كان القلب غري نائم مع نوم العني
فغايته مشاهدة سهره املتقدم ال غري وأما أن يلحظ غري ذلك فال ففائدة السهر استمرار عمل القلب
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وارتقاء املنازل العلية املخزونة عند اهلل تعاىل وحال السهر تعمري الوقت خاصة للسالك واحملقق غري أن
احملقق يف حالة زيادة التخلق الرباين ال يعرفه السالك وأما مقامه فمقام القيومية ورمبا بعض أصحابنا منع
أن يتحقق أحد بالقيومية وبعضهم منع من التخلق هبا لقيت إذًا أبا عبداهلل بن جنيد فوجدته مينع من
ذلك وأما حنن فال نقول بذلك فقد أعطتنا احلقائق أن اإلنسان الكامل ال يبقى له يف احلضرة اإلهلية اسم
إال وهو حامل له ومن توقف من أصحابنا يف مثل هذه املسألة فلعدم معرفه مبا هو اإلنسان عليه يف
حقيقته ونشأته فلو عرف نفسه ما عسر عليه مثل هذا والسهر يورث معرفة النفس متت أركان املعرفة
إذ املعرفة ،تدور على حتصيل األربعة املعارف معرفة اهلل والنفس والدنيا والشيطان فإذا اعتزل اإلنسان
عن اخللق وعن نفسه وصمت عن ذكره بذكر ربه إياه وأعرض عن الغذاء اجلسماين وسهر عند موافقة
نوم النائمني واجتمعت فيه هذه اخلصال األربعة بدلت بشريته ملكا وعبوديته سيادة وعقله حسا وغيبه
شهادة وباطنه ظاهرا إذ ترحل عن موضع ترك بدله فيه حقيقة روحانية جيتمع إليها أرواح أهل ذلك
املوطن الذي رحل عنه هذا الويل فإن ظهر شوق من أناسي ذلك املوطن شديد هلذا الشخص جتسدت
هلم تلك احلقيقة الروحانية اليت تركتها بدله فكلمها وكلمته وهو يتخيل أنه مطلوبه وهو غائب عنه حىت
يقضي حاجته وقد تتجسد هذه الروحانية إن كان من صاحبها شوق أو تعلق مهة بذلك املوطن وقد
يكون هذا من غري البدل والفرق بينهما أن البدل يرحل ويعلم أنه ترك بدله وغري البدل ال يعرف ذلك
وإن تركه ألنه مل حيكم هذه األربعة األركان اليت ذكرناها ويف ذلك قلت :
متتتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتتر زتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتت ل متتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتتتتت ا
إ لتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت ا م
يتتتتتتتتتتت ي متتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتر ال يتتتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتت ال
فتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتت ال ر تتتتتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتتتتت ا فيتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا
الستتتتتتتتتتتتت ر ال يتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتت ل
ال تتتتتتتتتتتتت

يتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتت أرا م تتتتتتتتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتت ف ستتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت
ازتتتتتتتتتتتم ق تتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت مقتتتتتتتتتتت م
فتتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتت ر
يتتتتتتتتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتتم أر تتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتي زتتتتتتتتتتتتتم ا تتتتتتتتتتتتت ا ا تتتتتتتتتتتتت

واهلل يوفقنا وإياكم الستعمال هذه األركان وينزلنا وإياكم منازل اإلحسان إنه هو الويل املنان
واحلمد هلل وحده وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.

مت كتاب حلية األبدال
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كتاب نقش الفصوص
ﱁﱂﱃﱄ
اللهم بارك َعلَيّ ومتمه
فص -1-حكمة إهلية يف كلمة آدمية

اعلم أنّ األمساء احلسىن تطلب بذواهتا وجود العامل .فأوجد اهلل العامل جسدا مسوّى وجعل
روحه آدم  وأعين بآدم وجود العامل اإلنساين ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱠ [البقرة ،]31 :فإنّ الروح
هو مدبّر البدن مبا فيه من القوى ،وكذلك األمساء لإلنسان الكامل مبنزلة القوى .وهلذا يقال يف العامل،
إنّه اإلنسان الكبري ،ولكن بوجود اإلنسان فيه .وكان اإلنسان خمتصرًا من احلضرة اإلهليّة ،ولذلك خصّه
بالصورة ،فقال" ،إنّ اهلل خلق آدم على صورته" ،ويف رواية" :على صورة الرمحن".
وجعله اهلل العني املقصودة من العامل ،كالنفس الناطقة من الشخص اإلنساين .وهلذا خترب الدنيا
بزواله ،وتنتقل العمارة إىل اآلخرة من أجله فهو األوّل بالقصد واآلخر باإلجياد والظاهر بالصورة
والباطن بالسورة ،أي املنزلة .فهو عبد اللَّه وربّ بالنسبة للعامل .ولذلك جعله خليفة وأبناءه خلفاء.
وهلذا ما ادّعى أحد من العامل الربوبيّة إلّا اإلنسان ملا فيه من القوّة وما أحكم أحد من العامل مقام
العبودية يف نفسها إلّا اإلنسان .فعبد احلجارة واجلمادات ،اليت هي أنزل املوجودات .فال أعزّ من
اإلنسان بربوبيّته ،وال أذلّ منه بعبوديّته فإن فهمت فقد أبنت لك عن املقصود باإلنسان فانظر إىل عزته
باألمساء احلسىن وطلبها إياه عزته ومن ظهوره هبا تعرف ذلته فافهم ومن هنا تعلم أنه نسخة من
الصورتني احلق والعامل.
فص -2-حكمة نفثية يف كلمة شيثية

اعلم أن عطيات احلق على أقسام منها أنه يعطي لينعم خاصة من امسه الوهاب وهي على
قسمني :هبةٌ ذاتيةٌ ،وهبةٌ أمسائية فالذاتية ال تكون إال بتجل لألمساء وأما األمسائية فتكون مع احلجاب
وال يقبل القابل هذه األعطية إال مبا هو عليه من االستعداد وهو قوله :ﱡﭐﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﱠ [طه]50 :
فمن ذلك االستعداد قد يكون العطاء عن سؤال باحلال البد منه أو عن سؤال بالقول ،والسؤال بالقول
على قسمني :سؤال بالطبع وسؤال امتثال لألمر اإلهلي وسؤال مبا تقتضيه احلكمة واملعرفة ألنه أمري
مالك جيب عليه أن يسعى يف إيصال كل ذي حق إىل حقه مثل قوله( :إن ألهلك عليك حقا ولنفسك
ولعينك ولزورك) احلديث
فص  -3-حكمة سبوحية يف كلمة نوحية

التنزيه من املنزه حتديد للمنزه إذ قد ميّزه عما ال يقبل التنزيه فاإلطالق ملن جيب له هذا الوصف
تقييد فما مث إال مقيد أعاله بإطالقه.
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واعلم أن احلق الذي طلب من العباد أن يعرفوه هو ما جاءت به ألسنة الشرائع يف وصفه فال
يتعداه عقل قبل ورود الشرائع فالعلم به تنزيهه عن مسات احلدوث فالعارف صاحب معرفتني باهلل:
معرفة قبل ورود الشرائع ومعرفة تلقاها من الشرائع ولكن شرطها أن يرد علم ما جاءت به إىل اهلل فإن
كشف له عن العلم بذلك فذلك من باب العطاء اإلهلي الذايت وقد تقدم يف شيث.
فص  -4-حكمة قدوسية يف كلمة إدريسية

العلوّ علوّان :علوّ مكان ،مثل قوله تعاىل :ﱡﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱠ[طه ،]5 :والعما والسما
وعلوّ مكانة :ﱡﭐﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ [القصص ]88 :الناس بني علم وعمل .فالعمل للمكان ،والعلم
للمكانة .وأمّا علوّ املفاضلة ،فقوله ،ﱡﭐ ﲟ ﲠ ﱠ [آل عمران ]139 :ﭐﱡﭐ ﲒ ﲓ ﱠ [حممد ]35 :فهذا
راجع إىل جتلّيه يف مظاهره ،فهو يف جتلّ ما أعلى منه يف جتلّ آخر ،مثل ﱡﭐﱑﱒﱠ [الشورى،]11 :
مثل ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﱠ [طه ]46 :ومثل (جعت ،فلم تطعمين).
فص  -5-حكمة مهيمنية يف كلمة إبراهيمية

ال بدّ من إثبات عني العبد .وحينئذ يصحّ أن يكون احلقّ مسعه وبصره ولسانه ويده ورجله .فعمّ
قواه وجوارحه هبويّته على املعىن الذي يليق به .وهذه نتيجة حبّ النوافل وأمّا حبّ الفرائض ،فهو أن
يسمع احلقّ بك ويبصر بك .والنوافل تسمع به وتبصر به .فقدرك بالنوافل على قدر استعداد احملل
وتدرك بالفرائض كلّ مدرك .فافهم.
فص  -6-حكمة حقية يف كلمة إسحاقية

اعلم أن حضرة اخليال هي احلضرة اجلامعة الشاملة لكلّ شيء وغري شيء .فلها على الكلّ حكم
التصوير .وهي كلّها صدق وتنقسم قسمني :قسم يطابق ملا صوّرته الصورة من خارج ،وهو املعبّر عنه
بالكشف وقسم غري مطابق ،وفيه يقع التعبري .والناس هنا على قسمني :عامل ومتعلّم :والعامل يصدق يف
الرؤيا ،واملتعلم يصِّدق الرؤيا حىت يعلمه احلق ما أراد بتلك الصورة اليت حل له.
فص  -7-حكمة علية يف كلمة إمساعيلية

وجود العامل  -الذي مل يكن ،مثّ كان  -يستدعى نسبًا كثرية يف موجده سبحانه ،أو أمسا ما
شئت .فقل ،ال بدّ من ذلك .وباجملموع يكون وجود العامل .فالعامل موجود عن إحدى الذات منسوب
إليها أحديّة الكثرة من حيث األمساء ،ألنّ حقائق العامل تطلب ذلك منه مثّ العامل إن مل يكن ممكنا ،فما
هو قابل للوجود .فما وجد العامل إلّا عن أمرين :عن اقتدار إهليٍّ منسوب إليه ما ذكرناه وعن قبول،
فإنّ احملال ال يقبل التكوين .وهلذا قال تعاىل عند قوله ( ُكنْ) ،قال (فَيَكُونُ) .فنسب إىل العامل من حيث
قبوله.
فص  -8-حكمة روحية يف كلمة يعقوبية

الدِّينَ عِنْدَ اهلل الْإِسْالم .ومعناه االنقياد .ومن طلب منه أمرًا ،فانقاد إىل الطالب فيما طلب ،فهو
مسلم .فافهم ،فإنّه نسري والدين دينان :دين مأمور به ،وهو ما جاءت به الرسل ودين معترب ،وهو
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االبتداع الذي فيه تعظيم احلقّ فمن رعاه حقّ رعايته ابتغاء رضوان اهلل سبحانه ،فقد أفلح .واألمر اإلهلي
أمران :أمر بواسطة ،فما فيه من األمر اإلهلي إلّا صيغته واسطة ،وهو الذي ال يتصوّر خمالفته .وبالواسطة
قد خيالف .وليس ،وأمر بال املأمور بال واسطة ،وإلّا لكان خاصّة ،ال املوجود.
فص  -9-حكمة نورية يف كلمة يوسفية

النور يَكشِف وي ْكشَف به .وأمتّ األنوار وأعظمها نفوذا النور الذي يكشَف به ما أراد اهلل
بالصور املتجلية املرئية يف النوم وهو التعبري ألن الصورة الواحدة تظهر له معاين كثرية خمتلفة يراد منها يف
حق صاحب الصورة معىن واحدا فمن كشفه بذلك النور فهو صاحب النور فإن الواحد يؤذن فيحج
وآخر يؤذن فيسرق وصورة األذان واحدة وآخر يؤذن فيدعو إىل اهلل على بصرية واآلخر يؤذن فيدعو
إىل ضاللة.
فص  -10-حكمة أحدية يف كلمة هودية

غايات الطرق كلها إىل اهلل واهلل غايتها فكلها صراط مستقيم لكن تبعدنا اهلل بالطريق املوصل
إىل سعادتنا خاصة وهو ما شرعه لنا فلألول ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱠ [األعراف ]156 :فاملآل إىل
السعادة حيث كان العبد وهو الوصول إىل املالئم ومن الناس من نال الرمحة من عني املنة ومنهم من
ناهلا من حيث الوجوب ونال سبب حصوهلا من عني املنة ،وأما املتقي فله حاالن فيه وقاية هلل من املذامّ
وحال يكون اهلل له وقاية فيه وهو معلوم.
فص  -11-حكمة فتوحية يف كلمة صاحلية

ملا أعطت احلقائق أن النتيجة ال تكون إال عن الفردية والثالثة أول اإلفراد جعل اهلل إجياد العامل
عن نفسه وإرادته وقوله والعني واحدة والنسب خمتلفة فقال :ﱡﭐﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ
[النحل ]40 :وال حيجبنك تركيب املقدمات يف املنظر يف املعقوالت فإهنا وإن كانت أربعة فهي ثالثة
لكون املفرد الواحد من األربعة يتكرر يف املقدمتني فافهم فالتثليث معترب يف اإلنتاج والعامل نتيجة بال
شك.
فص  -12-حكمة قلبية يف كلمة شعيبية

اعلم أن القلب وإن كان موجودا من رمحة اهلل ألن اهلل أخرب أن قلب العبد وسعه ورمحته ال
تسعه فإهنا ال يتعلق حكمها إال باحلوادث وهذه مسألة عجيبة إن عقلت وإذا كان احلق كما ورد يف
الصحيح يتحول يف الصور مع أنه يف نفسه ال يتغري من حيث هو فالقلوب له كأشكال األوعية للماء
يشكل بشكلها مع كونه ال يتغري عن حقيقته فافهم أال ترى أن احلق ﱡﭐﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱠ [الرمحن]29 :
كذلك القلب يتقلب يف اخلواطر ولذلك قال :ﱡﭐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱠ [ق ]37 :ومل
يقل عقل ألن العقل يتقيد خبالف القلب فافهم.
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فص  -13-حكمة ملكية يف كلمة لوطية
قال اهلل تعاىل :ﱡﭐﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱠ [الروم:

 ]54فالضعف األول بال خالف ضعف املزاج يف العموم واخلصوص والقوة اليت بعده قوة املزاج،
وينضاف إليه يف اخلصوص قوة احلال ،والضعف الثاين ضعف املزاج ،وينضاف إليه يف اخلصوص ضعف
املعرفة ،أي املعرفة باهلل بضعفه حىت يلصقه بالتراب فال يقدر على شيء فيصري يف نفسه عند نفسه
كالصغري عند أمه الرضيع ولذلك قال لوط :ﱡﭐﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ [هود ]80 :يريد القبيلة ويقول
رسول اهلل " :aيرحم اهلل لوطا لقد كان يأوي إىل ركن شديد" ،يريد ضعف املعرفة فالركن الشديد
هو احلق مدبره ومربيه.
فص  -14-حكمة قدرية يف كلمة عزيرية

هلل احلجة البالغة على خلقه ألهنم املعلومون واملعلوم يعطي العامل ما هو عليه يف نفسه وهو العلم
وال أثر للعلم يف املعلوم فما حكم على املعلوم إال به واعلم أن كل رسول نيب وكل نيب ويل وكل
رسول ويل.
فص  -15-حكمة نبوية يف كلمة عيسوية

من خصائص الروح أنه ما مير على شيء إال حيي ذلك الشيء ولكن إذا حيي يكون تصرفه
حبسب مزاجه واستعداده ال حبسب الروح فإن الروح قدسي أال ترى أن النفخ اإلهلي يف األجسام
املسواة مع نزاهة وعلو حضرته كيف يكون تصرفه بقدر استعداد املنفوخ فيه أال ترى السامري ملا
عرف تأثري األرواح كيف قبض فخار العجل فذلك استعداد املزاج.
فص  -16-حكمة رمحانية يف كلمة سليمانية

ملا كانت له من حيث ال يشعر قالت بالقوة يف كتاب سليمان إنه كتاب كرمي وما ظهر آصف
بالقوة على اإلتيان بالعرش دون سليمان إال ليعلم احلق أن شرف سليمان عظيم إذ كان ملن هو حسنة
من حسناته له هذا االقتدار وملا قالت يف عرشها :كأنه هو عثور على علمها بتجديد اخللق يف كل زمان
فأتت بكاف التشبيه وأراها صرح القوارير كأنه جلّة وما كان جلة كما أن العرش املرىب ليس عني
العرش من حيث الصورة واجلوهر واحد وهذا سارٍ يف العامل كله وامللك الذي ال ينبغي ألحد من بعد
الظهور باجملموعة على طريق التصرف فيه تسخري الرياح تسخري األرواح النارية ألهنا أرواح يف رياح
بغري حساب لست حماسبًا عليها.
فص  -17-حكمة وجودية يف كلمة داودية

وهب لداود فضال معرفة به ال يقتضيها عمله .فلو اقتضاها عمله ،لكانت جزاء .ووهب له
فضالً سليمان  ،فقال :ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮﱠ [ص ]30 :وبقي قوله :ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱠ
[سبأ ]10 :هل هذا العطاء جزاء أو مبعىن اهلبة؟ وقال :ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﱠ[سبأ ]13 :ببينة املبالغة
ليعمّ شكر التكليف وشكر التربّع .فشكر التربّع" :أفال أكون عبدا شكورا" قول النيب  .aوشكر
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التكليف ما وقع به األمر ،مثل "وَاشْكُروا اللَّهِ" و "وَاشْكُروا ِن ْعمَة اهلل" .وبني الشكرين ما بني
الشكورين ملن غفل عن اهلل .وداود منصوص على خالفته واإلمامة ،وغريه ليس كذلك .ومن أعطي
اخلالفة ،فقد أعطي التحكّم والتصرّف يف العامل .ترجيع اجلبال معه بالتسبيح والطري توذن باملوافقة،
فموافقة اإلنسان له أوىل.
فص  -18-حكمة نفسية يف كلمة يونسية

عادت بركته على قومه ألن اهلل أضافهم إليه وذلك لغضبه فكيف لو كان فيه حاله حال الرضا
فظن باهلل خريا ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ [األنبياء ]88 :يعين الصادقني يف أحواهلم ومن
لطفه أنبت عليه شجرة من يقطني إذ خرج كالفرخ فلو نزل عليه الذباب أذاه ملا سامههم أدخل نفسه
فيهم فعمت الرمحة مجيعهم .
فص  -19-حكمة غيبية يف كلمة أيوبية

ملا مل يناقض الصرب الشكوى إىل اهلل وال قاوم االقتدار اإلهلي لصربه وعلم هذا منه أعطاه اهلل أهله
ومثلهم معهم وركض برجله عن أمر ربه فأزال بتلك الركضة آالمه ونبع املاء الذي هو سر احلياة
السارية يف كل حي طبيعي فمن ماء خلق وبه برى فجعله رمحة له وذكرى لنا وله ورفق به فيما نذره
تعليمًا لنا ليتميز يف املوفني بالنذر ،وجعلت الكفارة يف أمة حممد  aلسترهم عما يعرض هلا من
العقوبة يف احلنث ،والكفارة عبادة واألمر هبا أمر باحلنث إذ رأى خريًا مما حلف عليه فراعى اإلميان وإن
كان يف معصيته فإنه ذاكر اهلل فيطلب العضو الذاكر نتيجة ذكره إياه وكونه يف معصية أو طاعة حكم
آخر ال يلزم الذاكر منه شيء.
فص  -20-حكمة جاللية يف كلمة حييوية

أنزله منزلته يف األمساء ،فلم جيعل له من قبل مسيّا .فبعد ذلك وقع االقتداء به يف امسه لريجع إليه.
وأثّرت فيه مهّة أبيه ملا أشرب قلبه من مرمي ،وكانت منقطعة من الرجال فجعله حصورا هبذا التخيّل.
واحلكماء عثرت على مثل هذا فإذا جامع أحد أهله ،فليتخيّل يف نفسه عند إنزاله املاء أفضل
املوجودات ،فإنّ الولد يأخذ من ذلك حبظّ وافر ،إن مل يأخذ كلّه.
فص  -21-حكمة مالكية يف كلمة زكرياوية

ملّا فاز زكريّا برمحة الربوبيّة ،ستر نداء ربّه عن أمساع احلاضرين .فناداه بسرّه ،فأنتج من مل جتر
العادة بإنتاجه :فإنّ العقم مانع ،ولذلك قال" ،الرِّيحَ اْل َعقِيمَ" ،وفرق بينها وبني "اللواقح" .وجعل اهلل
حيىي بربكة دعائه وارث ما عنده ،فأشبه وارث مجاعة من آل إبراهيم.
فص  -22-حكمة إيناسية يف كلمة إلياسية

يقول" :أَحْسَن الْخاِل ِقنيَ" ،ويقول اهلل :ﱡﭐﱓﱔﱕﱖﱗﱠ[النحل ]17 :فخلق الناس التقدير،
وهذا اخللق اآلخر اإلجياد.
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فص  -23-حكمة إحسانية يف كلمة لقمانية

ملّا علم لقمان أنّ الشرك ظلم عظيم للشريك مع اهلل ،فهو من مظامل العباد .وله الوصايا باجلناب
اإلهلي ،وصايا املرسلني ،وشهد اهلل له بأنّه آتاه احلكمة  -فحكم هبا نفسه  -وجوامع اخلري.
فص  -24-حكمة إمامية يف كلمة هارونية

هارون ملوسى مبنزلة نواب حممد  aبعد انفصاله إىل ربه فلينظر الوارث من ورث وفيما
استنيب فتعينه صحة مرياثه ليقوم فيه مقام رب املال فمن كان على أخالقه يف تصرف كان كأنه هو.
فص  -25-حكمة علوية يف كلمة موسوية

سرت إليه حياة كل من قتله فرعون من أجله ففراره ملا خاف إمنا كان إلبقاء حياة املقتولني
فكأنه يف حق الغري فأعطاه اهلل الرسالة والكالم واإلمامة اليت هي احلكم وكلمة اهلل يف غري حاجته
الستفراغ مهه فيها فعلمنا أن اجلمعية مؤثرة وهو الفعل باهلمة وملا عَلِمَ عِ ْلمَ مَ ْن عَلِ ْم مثل هذا ضل عن
طريق هداه حني اهتدى غريه به فأقامه مقام القرآن يف املثل املضروب فقال :ﱡﭐﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ [البقرة .]26 :وهم اخلارجون عن طريق اهلدى الذي فيه.
فص  -26-حكمة صمدية يف كلمة خالدية

جعل آيته بعد انتقاله إىل ربه فأضاع آالءه ،وأضاع قومه فأضاعوه وهلذا قال  aيف ابنته:
"مرحبًا بابنة نيب أضاعه قومه" ،وما أضاعه إال بنوه حيث مل يتركوا الناس ينبشونه ملا يطرأ على العرب
من العار املعتاد.
فص  -27-حكمة فردية يف كلمة حممدية

معجزته القرآن واجلمعية إعجاز على أمر واحد ملا هو اإلنسان عليه من احلقائق املختلفة
كالقرآن باآليات املختلفة مبا هو كالم اهلل مطلقا ومبا هو كالم اهلل وحكاية اهلل فمن كونه كالم اهلل
مطلقا هو معجز وهو اجلمعية وعلى هذا يكون مجعية اهلمة :ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣﱠ [التكوير ]22 :أي ما
ستر عنه شيء وال بضنني فما خبل بشيء مما هو لكم وال بضنني أي ما يتهم يف أنه خبل بشيء من اهلل
هو لكم اخلوف مع الضالل قال :ﱡﭐ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ [النجم ]2 :أي ما خاف يف حريته ألنه
من علم أن الغاية يف احلق هي احلرية فقد اهتدى فهو صاحب هدى وبيان يف إثبات احلرية.
وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وسلم

مت كتاب نقش الفصوص
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كتاب الوصية
ﱁﱂﱃﱄ
قال النيب " :aأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهلل" ،ال حتقر شيئا من عملك فإن
اهلل ما احتقره حني خلقه وأوجبه فإنه ما كلف باألمر إال وله بذلك اعتناء وعناية حىت كلفك به مع
كونك يف املرتبة أعظم عنده فإنك حمل لوجود ما كلفك به كان  ميزح وال يقول إال حقا وقال:
"هل يكب الناس على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم" ،وقال بعض احلكماء :ال شيء أحق بطول
السجن من اللسان وقد خلقه اهلل خلف الشفتني واألسنان ومع هذا يفتح األبواب ويكثر الفضول،
وعليك بعيادة املرضى ملا فيه من االعتبار ألن اهلل عند عبده إذا مرض أال ترى املريض ما له استعانة إال
باهلل وال ذكر إال اهلل فال يزال احلق بلسانه منطوقا ويف قلبه التجاء إليه واملريض ال يزال مع اهلل أي
مريض كان حلضور اهلل عنده وأطعم السائل واسقه فإنه أنزلك منزل احلق الذي يطعم عباده ويسقيهم
وقد أمرك باإلنفاق مما هو مستخلف فيه فال ترد سائال ولو بكلمة طيبة واطلق الوجه مسرورا به وكان
احلسن واحلسني  Cإذا سأله السائل سارع إليه بالعطاء ويقول" :أهال واهلل وسهال حتمل زادي إىل
اآلخرة" ،وإياك وظلم العباد فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وظلم العباد أن متنع حقوقهم اليت أوجب اهلل
عليك أداءها وال تنهر السائل مطلقا فإن اجلائع يطلب الطعام والضال يطلب اهلداية.
وإذا رأيت عاملا مل يعمل بعلمه فاعمل أنت بعلمه حىت تويف العلم حقه وال تنكر عليه فإن له
درجة علمه عند اهلل وعليك بالتجمل فإنه عبادة مستقلة لقوله تعاىل :ﱡﭐﱄ ﱅﱠ[األعراف ،]31 :إن
رجال قال له " :أحب أن يكون نعلي حسنا وثويب حسنا" ،فقال " :إن اهلل مجيل جيب
اجلمال" ،وقال" :إن اهلل أوىل أن تتجمل له" ،وعليك مبراقبة اهلل فيما أخذ منك وفيما أعطاك فإنه ما
أخذ منك إال لتصرب فيحبك فإنه جيب الصابرين وإذا أحبك عاملك معاملة احملب حمبوبه وما من شيء
يزول عنك إال وله عوض سوى اهلل:
ل تتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتت

إ ا ف ر تتتتتتتتتتتتتتت

لتتتتتتتتتتتتي

تتتتتتتتتتتتتتت ف

هلل إ ف ر تتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتت ف

وكذلك إذا أعطاك فإن من مجلة ما أعطاك الصرب على ما أخذه منك فأعطاك الشكر وهو حيب
الشاكرين وقال موسى" :يا رب ما حق الشكر؟ قال :إذا رأيت النعمة مين فذلك حق الشكر" ،وعليك
بأداء األوجب من حق اهلل وهو أن ال تشرك به شيئا من الشرك اخلفي الذي هو االعتماد على األسباب
املوضوعة والركون إليها بالقلب فإن ذلك من أعظم رزية دينية يف املؤمن وهو املراد بقوله :ﱡﭐﱙ ﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ[يوسف ،]106 :وقال " :أتدرون ما حق اهلل على العباد؟ أن يعبدوه
وال يشركوا به شيئا" ،فدخل فيه الشرك اخلفي واجللي الذي هو قطع اإلسالم مث قال" :أتدرون ما
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حقهم على اهلل إذا فعلوا ذلك؟ أن ال يعذهبم" ،وذلك بأن ال تتوجه إال إىل اهلل عذهبم باالعتماد على
األسباب ألهنا معرضة للفقر يف حال وجودها يعذهبم بتوهم فقدها وبعد فقدها بفقدها فهم معذبون
دائما وإذا مل يشركوا استراحوا ومل ينالوا بفقدها أملا.
وإياك أن تريد علوا يف األرض فإن من أراده أراد الوالية وقال " :إهنا يوم القيامة حسرة
وندامة" ،وال تلزم اخلمول وال تطلب من اهلل إال أن تكون صاحب ذلة ومسكنة وخشوع وخضوع
وكل من أوصاك مبا يف استعماله سعادتك فهو رسول من اهلل إليك فاشكره عند ربك وكن ممن علم
وعمل وال تكن ممن علم وال يعمل به فتكون كالسراج يضيء للناس وحيترق وعليك بتودد املؤمنني
فإهنم كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى.
قال " :إن اجلليس الصاحل كصاحب املسك إن مل يصبك منه أصابك من رحيه واجلليس
السوء كصاحب الكري إن مل يصبك من شرره أصابك من دخانه" ،وعليك بإقامة حدود اهلل فيمن والك
فإنك مسؤول عنه وأقل الواليات نفسك فأقم حدود اهلل فيها وإذا خطر ببالك خري فذلك ملة امللك فإن
هناك عنه مانع فذلك ملة الشيطان وال تعرف اخلري والشر إال بتعريف الشرع فتعني عليك طلب علم
الشريعة إلقامة حدود اهلل تعاىل وعليك بإسباغ الوضوء خاصة يف الربد فإنه  قال" :أال أنبئكم ما
ميحو اهلل به اخلطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على املكاره" ،وعليك باالغتسال يف كل مجعة
فإن الغسل يف األسبوع مطهر للبدن مرض للرب أي العبد فعل فعال يرضى اهلل به من حيث أن اهلل أمره
بذلك فامتثل هو بأمره وعليك بالصالة املكتوبة باجلماعة وإن املراد بذلك االجتماع على إقامة الدين
والتهجد أن تنام من أول الليل مث تقوم إىل الصالة مث تنام مث تقوم إليها إىل أن يطلع الفجر.
وقد ذهب ابن راهويه إىل أن من مل يذكر التسبيحات مل تصح صالته فاخرج من اخلالف ما
استطعت وعليك باجلهاد األكرب وهو جهاد هواك قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ [التوبة:
 ،]123وال أكفر من نفسك فإهنا تكفر نعمة اهلل عليها وإذا جاهدت نفسك هبذا اجلهاد خلص لك
اجلهاد األكرب الذي إن قتلت فيه كنت من األحياء الذين عند رهبم يرزقون فرحني مبا آتاهم اهلل من
فضله وال يزال العبد يف اجلهاد األكرب ألنه جمبول على خالف ما دعاه إليه احلق فإنه باإلصالة متبع هلواه
الذي هو مبنزلة اإلرادة يف حق احلق فيفعل احلق ما يريده اإلنسان أن يفعل ما يهوى احفظ حق اجلار
واجلوار وقدم األقرب دارا فاألقرب وال حتقر أحدا من اخللق فإن اهلل ما احتقره حني خلقه قيل :مر
عيسى  خبنزير فقال له مر بالسعادة قيل له يف ذلك فقال ال أعود لساين إال قول اخلري قال الشاعر:
ف تتتتتتتتتتتتتتتتت خيتتتتتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتتتتتت ي يستتتتتتتتتتتتتتتتتم
ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هللا إمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت ي
إ متتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
إ ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا
إ ا متتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
222

وإياك واخليالء فارفع ثوبك فوق كعبك أو إىل نصف ساقك لقوله " :أزرة املؤمن إىل
نصف ساقه" ،وقال  aلعلي " :تقصريك الثوب حقا أبقى وأتقى وانقى" ،وعليك بالبذاذة فإهنا
من اإلميان وهي عدم الترفه يف الدنيا وقد ورد اخشوشنوا وهي صفات احلاج وصفة أهل يوم القيامة
فإهنم شعث غرب حفاة عراة فإن ذلك أنفى للكرب والبعد من العجب والزهو واخليالء والصلف وال شك
أهنا أذى يف طريق سعادة املؤمن وال مياط هذا األذى إال بالبذاذة فلذلك جعلها  من اإلميان وعليك
باحلياء فإن اهلل حيي واحلياء من اهلل ترك كل ما ال يرضى اهلل به وعليك بالنصيحة لقوله " :الدين
النصيحة" ،والناصح يف دين اهلل هو الذي يؤلف بني عباده وبني ما فيه سعادهتم وهو حيتاج إىل علم
كبري وعقل وفكر صحيح وروية حسنة واعتدال مزاج فال يصلح هلا كل واحد وعليك بالورع يف
املنطق كما تتورع يف املأكل واملشرب والورع عبارة عن اجتناب احلرام والشبهات وإياك والعجلة إال
فيما أمر به وهو الصالة يف أول الوقت وإكرام الضيف وجتهيز امليت والبكر إذا أدركت وكل عمل
لآلخرة وعليك بصلة الرحم فإهنا شجنة من الرمحن وهبا وقع النسب بيننا وبني اهلل فمن وصل رمحه
وصله اهلل من قطعه قطعه اهلل كن فقري من اهلل كما أنت فقري إليه مثل قوله " :أعوذ بك منك"،
ومعىن فقرك من اهلل أن ال تشم منك رائحة من روائح الربوبية بل العبودية احملضة كما أنه ليس يف
جناب احلق شيء من العبودية ويستحيل ذلك عليه فهو رب حمض فكن أنت عبدا حمضا وإياك والبطنة
فإهنا تذهب بالفطنة فكل لتعيش وعش لتطيع ربك وال تعش لتأكل وال تأكل لتسمن وعامل كل من
تصحبه أو يصحبك مبا تعطيه رتبته فعامل اهلل بالوفاء ملا عاهدته عليه من اإلقرار بالربوبية وعامل الرسل
باالقتداء واملالئكة بالطهارة وعلى هذا قال " :aيا علي ابدأ طعامك بامللح واختم بامللح فإن امللح
شفاء من سبعني داء منها اجلنون واجلذام والربص ووجع األضراس ووجع البطن يا علي إذا دخلت فقل
بسم اهلل وباهلل أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممد عبده ورسوله يقول اهلل يف ذكر عبدي والناس
غافلون".

مت كتاب الوصية
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شجرة الكون
ﱁﱂﱃﱄ
احلمد هللِ األحدي الذات ،الفردي الصفات ،الذي تقدس وجهه عن اجلهات ،وقدسه عن
احملدثات ،وقدمه عن اجلهات ،ويده عن احلركات ،وعينه عن اللحظات ،واستواؤه عن االتصاالت،
وقدرته عن اهلفوات ،وإرادته عن الشهوات .الذي ال تعدد لصفاته بعدد املوصوفات ،وال ختتلف إرادته
باختالف املرادات ،وَكَ َّونَ بكلمة "كن" مجيع الكائنات ،وأوجد هبا مجيع املوجودات.
فال موجود إلَّا مستخرج من كنهها املكنون ،وال مكنون ،إلَّا مستخرج من سرِّها املصون ،قال
اهلل تعاىل :ﱡﭐﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﱠ [النحل.]40 :
وبعد :فإين نظرت إىل الكون وتكوينه ،وإىل املكنون وتدوينه ،فرأيت الكون كله شجرة ،وأصل
نورها من حبة "كن" قد لقحت كاف الكونية ،بلقاح حبة - :حنن خلقناكم  -فانعقد من ذلك البذر
مثرة ﱡﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟﱠ[القمر ،]49 :وظهر من هذا غصنان خمتلفان أصلهما واحدٌ ،وهو اإلرادة،
وفرعهما القدرة ،فظهر عن جوهر الكاف معنيان خمتلفان ،كاف الكمالية ﱡﭐﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱠ
ﭐ
[املائدة ،]3 :وكاف الكفرية ﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱠ[البقرة.]253 :
وظهر جوهر النون "نون النكرة ونون املعرفة" فلما أبرزهم من "كن" العدم على حكم مراد
القدم ،رش عليهم من نوره ،فأما من أصابه ذلك النور فحدق إىل متثال شجرة الكون املستخرجة من
حبة "كن" ،فالح له يف سر كافها متثال ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ [آل عِمران ،]110 :واتضح له يف شرح لوهنا
ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋﱠﭐ[الزمر.]22 :
وأما من أخطأه ذلك النور ،فطولب بكشف املعىن املقصود من حرف "كن" ،فغلط يف هجائه
وخاب يف رجائه ،فنظر إىل مثال كن ،فظن أهنا كاف كفرية ،بنون نكرة ،فكان من الكافرين.
وكان حظ كل خملوق من كلمة "كن" :ما علم من هجاء حروفها ،وما شهد من سرائر
خفائها ،دليله قوله " :aإن اهلل خلق خلقه يف ظلمة ،مث رش عليهم من نوره ،فمن أصابه ذلك النور
اهتدى ،ومن أخطأه ذلك النور :ضلّ وغوى ".
فلما نظر آدم إىل دائرة الوجود ،فوجد كل موجود دائرًا يف دائرة الكون :واحد من نار ،وواحد
من طني.
مث رأى هذه الدائرة على سرائر "كن" ،فكيفما دار واستدار وحيثما طار واستطار ،فإليها يؤول،
وعليها جيول ،وال يزول عنها وال حيول.
فواحد شهد كاف الكمالية ،ونون املعرفة .وواحد شهد ،كاف الكفرية ،ونون النكرة .فهو
على حكم ما شهد ،راجع إىل نقطة دائرة "كن" .وليس للمكوَّن أن جياوز ما أراده املكوِّن.
فإذا نظرت إىل اختالف أغصان شجرة الكون ،ونوع مثارها ،علمت أن أصل ذلك ناشئ من
حبة "كن" ،بائن عنها.
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فلما أدخل آدم يف مكتب التعليم ،ﱡﭐﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱠ [البقرة ،]13 :نظر إىل مثال "كن"،
ونظر إىل مراد املكوِّن من املكوَّن ،فشهد املعلم من كاف "كن" :كاف الكنزية "كنت كنزًا خمتفيًا ال
أُعرف فأحببت أن أُعرف" فنظر من سر النون :نون األنانية ﱡﭐﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱠ [طه ]14 :اآلية.
فلما صح اهلجاء ،وحقق الرجاء :استنبط له من كاف الكنزية كاف التكرمي
ﲁﱠ [اإلسراء ،]70 :وكاف الكنتية" :كنت له مسعًا وبصرًا ويدًا" واستخرج له من نون األنانية :نون
النورية ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ [األنعام ،]122 :واتصلت هبا نون النعمة ،ﱡﭐﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱠﭐ[إبراهيم:
.]34
ﱡﭐﱾ ﱿ ﲀ

وأما إبليس لعنه اهلل ،فإنه مكث يف مكتب التعليم أربعني ألف عام :يتصفح حروف "كن" ،وقد
وكله املعلم إىل نفسه ،وأحاله على حوله وقوته ،فكان ينظر إىل متثال "كن" ،ليشهد من متثاهلا كاف
كفره ،فتكرب ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﱠ [البقرة ،]34 :ويشهد من نوهنا :نون ناريته ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ [األعرَاف]12 :
فاتصلت كاف كفريته بنون ناريته ﱡﭐ ﱿ ﲀ ﱠ [الشعراء.]94 :
فلما نظر آدم إىل اختالف هذه الشجرة ،وتنوع أزهارها ومثارها ،فتثبت بغصن
[طه ]14 :فنودي :كل من مثار التوحيد ،واستظل بظل التفريد ﱡﲯ ﲰﱠ[البقرة.]35 :

ﱡﭐﱭ ﱮ ﱯﱠ

فأراد إبليس :أن يوصله بغصن ﱡﲥ ﲦﱠ[األعراف ،]20 :فأكال منها ،فزلقا يف مزالق -
وعصى -واستمسك بغصن ﱡﭐﱂ ﱃ ﱄﱠ[األعراف ،]23 :فتدلت عليه مثار ﱡﭐﳍﱠ [البقرة،]37 :
فلما نودي يوم األشهاد ،على رؤوس األشهاد ﱡﭐ ﱢ ﱣﱤ ﱠ [األعراف ]172 :فشهد كل على مقدار
ما شهد ،ومسع ،مث اتفق الكل يف اإلجياب ،فقالوا ﱡﱦﱠ [األعراف ،]172 :لكن االختالف وقع من
حيث اإلشهاد ،فمن أشهده مجالية ذاته شهد أنه ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱓﱠ [الشّورى ]11 :ومن أشهده مجالية
صفاته ،شهد أنه ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱠ[احلشر ]23 :ومن أشهده عرائس خملوقاته ،اختلفت
شهاداهتم ،الختالف املشهود ،فقوم جعلوه حمدودًا ،وقوم جعلوه معدومًا ،وقوم جعلوه حجرًا
جلمودًا ،والكل يف ذلك على حكم ﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ [التّوبَة ]51 :وهو مستبطن يف سر كلمة "كن"،
دائر على نقطة دائرهتا ،ثابت على أصل حبتها.
فلما كانت هذه احلبة بزر شجرة الكون ،وبزر مثرهتا ،ومعىن صورهتا ،أحببت أن أجعل
للمكنون مثاالً وللموجود متثاالً ،وملا ينتج فيه األقوال واألفعال واألحوال منواالً ،فمثلت شجرة نبتت
عن أصل حبة "كن" ،وكل ما حيدث يف الكون من احلوادث ،كالنقص والزيادة والغيب والشهادة،
والكفر واإلميان ،وما تثمر من األعمال ،وزكاة األحوال ،وما يظهر من أزاهري القول ،والتوق والذوق،
ولطائف املعارف ،وما تورق به من قربات املقربني ،ومقامات املتقني ،ومنازالت الصديقني ،ومناجاة
العارفني ،ومشاهدات احملبني ،كل ذلك من مثرها الذي أمثرته ،وطلعها الذي أطلعته.
فأول ما أنبتت هذه الشجرة اليت هي حبة "كن" :ثالثةُ أغصان:
أخذ غصن منها ذات اليمني ،فهم أصحاب اليمني .وأخذ غصن منها ذات الشمال.
ونبت غصن منها معتدل القامة ،على سبيل االستقامة ،فكان منه السابقون املقربون.
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فلما ثبت واستعلى ،جاء من فرعها األعلى وجاء من فرعها األدىن :عامل الصورة واملعىن ،فما
كان من قشورها الظاهرة ،وستورها البارزة ،فهو عامل امللك ،وما كان من قلوهبا الباطنة ،ولباب
معانيها اخلافية ،فهو عامل امللكوت.
وما كان من املاء اجلاري يف شريانات عروقها ،الذي حصل به منوها وحياهتا ومسوها ،وبه
طلعت أزهارها ،وأينعت مثارها ،فهو عامل اجلربوت ،الذي هو سر كلمة "كن".
مث أحاط بالشجرة حائط ،وحد هلا حدود ،ورسم هلا رسوم .فحدودها اجلهات ،وهن :العلو،
والسفل ،واليمني ،والشمال ،ووراء ،وأمام .فما كان أعلى فهو حدها األعلى ،وما كان أسفل فهو
حدها األسفل.
وأما رسومها ،وما فيها من األفالك واألجرام واألمالك واألحكام واآلثار واألعالم ،فجعل السبع
الطباق مبنزلة ما يستظل به من األوراق.
وجعل الكواكب يف اإلشراق مبنزلة األزهار يف اآلفاق .وجعل الليل والنهار مبنزلة رداءين
خمتلفني :أحدمها أسود يرتدي به ،ليحتجب عن األبصار ،واآلخر أبيض يرتدي به ليتجلى على ذوات
االستبصار .وجعل العرش مبنزلة بيت مال هذه الشجرة ،وخزانة سالحها ،فمنه يستمد ما فيه صالحها،
وفيه سواس هذه الشجرة وخدمها ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ ﭐ[الزمر ،]75 :إليه يتوجهون،
وعليه يعوِّلون ،وحوله حيومون ،وبه يطوفون ،وحيثما كانوا ،فإليه يشريون.
فمىت حدث يف الشجرة حادثة ،أو نزل بشيء منها نازلة ،رفعوا أيدي املسألة والتضرع إىل جهة
عرشه ،يطلبون الشفاء ،ويستعفون عن اخلطأ ،ألن موجد هذه الشجرة :ال جهة إليه يشار إليها ،وال
أينية له يقصدوهنا وال كيفية له يعرفوهنا.
فلو مل يكن العرش جهة يتوجهون إليه للقيام خبدمته ،وألداء طاعته ،لضلوا :طلبهم.
فهو سبحانه وتعاىل إمنا أوجد العرش إظهارًا لقدرته ،ال حمالً لذاته .وأوجد الوجود ،ال حلاجة له
به ،وإمنا هو إظهار ألمسائه وصفاته ،فإن من أمسائه :الغفور ،ومن صفاته املغفرة ،ومن أمسائه الرحيم،
ومن صفاته :الرمحة :ومن أمسائه الكرمي ،ومن صفاته :الكرم ،فاختلف أغصان هذه الشجرة ،وتنوعت
مثارها ليظهر سر مغفرته للمذنب ،ورمحته للمحسن ،وفضله للطائع ،وعدله للعاصي ،ونعمته للمؤمن،
ونقمته على الكافر.
فهو مقدس يف وجوده عن مالمسة ما أوجده ،وجمانبته ومواصلته ،ألنه كان وال كون ،وهو
اآلن كما كان ال يتصل بكون ،وال ينفصل عن كون ،ألن الوصل والفصل من صفات احلدوث ،ال من
صفات القدم ،ألن االتصال واالنفصال يلزم منه االنتقال واالرحتال ،ويلزم من االنتقال واالرحتال
التحول والزوال ،والتغّير واالستبدال ،هكذا كله من صفات النقص ،ال من صفات الكمال ،فسبحانه:
سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون واجلاحدون علوًّا كبريًا.
مث جعل اللوح والقلم ،مبنزلة كتاب املُلك ،وما يسطر فيه من أحكامه ،وما حكم بنقضه
وإبرامه ،وإجياده وإعدامه ،وما خيرج من بره وإنعامه ،وما يكون من ثوابه وانتقامه.
مث جعل سدرة املنتهى مبنزلة غصن من أغصان هذه الشجرة ،يقوم حتتها مَنْ يقوم خبدمته ،وينفذ
أحكامه ،ويرفع إليه ما حيمل من مثرة هذه الشجرة وما يدانيها.
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مث يتلقى هناك من نسخة كتاب امللك ،الذي هو اللوح احملفوظ ،وما حيدث يف هذه الشجرة من
حمو وإثبات ،ونقص وزيادة ،فال يتجاوز تلك الشجرة ،إذ لكل واحد منهم حد مفهوم ،وحظ مقسوم،
ورسم مرسوم ﱡﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱠ[الصّافات ،]164 :وال يرفع شيء من مثرة هذه الشجرة ،من دين
أو سين ،أو صغري أو كبري ،أو جليل أو حقري ،أو قليل أو كثري ،إال ختم عليه يف كتاب ﱡﭐﱺ ﱻ ﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱠ[الكهف ،]49 :مث يأمرهم امللك أن يدفعوا إىل إحدى خزانتيه اللتني ادخرمها لثمرة
هذه الشجرة ،ومها :اجلنة والنار.
فما كان من مثر طيب ،ففي خزانة اجلنة ﱡﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﱠ [املط ّففِني .]18 :وما كان
من مثر خبيث ففي خزانة النار ﱡﭐ ﭐﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ [املط ّففِني .]7 :فأما اجلنة فدار أصحاب
اليمني من جانب الطور األمين من الشجرة املباركة الطيبة .وأما النار فدار أصحاب الشمال ﱡﭐ ﱩ
ﱪ ﱫ ﱬﱠ[اإلسراء.]60 :
مث جعل الدنيا مستودع زهرهتا ،واآلخرة مستقر مثرهتا ،وأحاط على هذه الشجرة حائط إحاطة
القدرة ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ [النساء ،]126 :وأدار عليها دائرة اإلرادة ﱡﭐﱷ ﱸ ﱹﱠ
[آل عمران ،]40 :و ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ[املائدة.]1 :
فلما ثبت أصل هذه الشجرة ،وثبت فرعها :التقى طرفاها ،وحلق أُخراها بأوالها ﱡﭐﳌ ﳍ
ﳎ ﳏﱠ [النازعات ]44 :إىل مبتداها ،ألن من كان أوله "كن" كان آخره "يكون" ،فهي وإن تعددت
فروعها ،وتنوعت زروعها ،فأصلها واحد ،فهي حبة كلمة "كن" وسيكون آخرها واحدًا وهي كلمة
"يكون".
فلو أحدقت ببصر بصريتك لرأيت أغصان شجرة طوىب ،معلقة بأغصان شجرة الزقوم ،وبرد
نسيم القرب ،ميازج حر السموم ،وظل مساء الوصل متصل بـ ﱡﭐﲰ ﲱ ﲲ ﲳﱠ [الواقعة،]43 :
وقد تناول كل حظه املقسوم.
فواحد يشرب بكأسه املختوم .وواحد يشرب بكأسه احملتوم .وواحد من بينهم حمروم.
فلما برزت أطفال الوجود ،من حضرة العدم ،هبت عليهم نسمات القدرة ،وغذهتا لطائف
احلكمة ،وأمطرهتا سحائب اإلرادة ،بعجائب الصنع ،فأنبت كل غصن منها ما سبق له يف القدم،
وركب يف عنصره من الصحة والسقم.
والكون كله من عنصرين ،مستخرجني من جزأين من كلمة "كن" ،ومها :الظلمة والنور.
فاخلري كله من النور .والشرك كله من الظلمة.
فمأل املالئكة موجود من عنصر النور ،فكان منهم اخلري ﱡ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ [التّحرمي.]6 :
ومأل الشياطني من عنصر الظلمة ،فكان منهم الشر.
وأما آدم وبنوه ،فإهنم جعلت طينتهم من الظلمة والنور ،وركب عنصره من اخلري والشر ،والنفع
والضر ،وجعلت ذاته قابلةً للمعرفة والنكرة ،فأي جوهر غلب عليه نسب إليه.
فإن عال جوهر نوره على جوهر الظلمة ،وظهرت روحانيته على جسمانيته ،فقد فضل على
امللك ،وعال على الفلك.
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وإن غلب جوهر ظلمته على جوهر نوره ،وظهرت جسمانيته على روحانيته ،فقد فضل على
الشيطان.
فلما قبض اهلل آدم من قبضة تراب "كن" ،مسح على ظهره حىت مييز اخلبيث من الطيب،
فاستخرج من ظهره من كان من أصحاب اليمني ،فأخذوا ذات اليمني ،واستخرج من ظهره من كان
من أصحاب الشمال ،فأخذوا ذات الشمال.
وما زاغ أحد عن املراد وما مال .ومن قال :مل؟ فقد أخطأ يف السؤال.
خضَهَا حىت
فأول من عمل حوايل هذه الشجرة إىل أصل حبة "كن" فاعتصر صفوة عنصرها ،و َم َ
بدت زْبدَتهَا ،مث صفاها مبصفاة الصفوة ،حىت زال وَخَمهَا ،مث ألقى عليها من نور هدايته حىت ظهر
جوهرها ،مث غمسها يف حبر الرمحة ،حىت عمت بركتها ،مث خلق منها نور نبيّنا حممد  ،aمث زين بنور
املأل األعلى حىت أضاء وعال ،مث جعل ذلك النور :أصالً لكل نور ،فهو أوهلم يف املسطور وآخرهم يف
الظهور وقائدهم يف النشور ،ومبَشّرهمْ بالسرور ،ومتَوّجهمْ باحلبور ،فهو مستودع يف ديوان األنس،
مستقر يف رياض األنس.
وحضرة األنس ،ستر معىن روحانيته بستر جسمانيته ،وغطى عامل شهوده بعامل وجوده ،فهو
مستخْ َرجٌ يف الكون ،مستنبَطٌ ألجله الكون ،وذلك أن اهلل تعاىل كون األكوان اقتدارًا عليها ال افتقارًا
إليها ،وكمال حكمته يف التكوين ،إلظهار شرف املاء والطني ،فإنه أوجد ما أوجد ،ومل يقل يف شيء
من ذلك :ﱡﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱠ [البقرة ]30 :وكان وجود اآلدمي ،فكانت حكمته يف وجود
اآلدمي إلظهار شرف النيب  ،aألنه حكمة األجساد الستخراج كاف الكنزية "كنت كنزًا خمفيًّا ال
ُأعرف" فكان املقصود يف الوجود ،معرفة موجدهم سبحانه ،وكان املخصوص بأمت املعارف :قلب
سيدنا حممد  ،aألن معارف الكل كانت تصديقًا وإميانًا ،ومعرفته  aمشاهدة وعيانًا.
وبنور معرفته  aتعرفوا ،وبفضله عليهم اعترفوا ،فاستخرجه من لباب حبة "كن" ﱡﱥ ﱦ
ﱧ ﱨﱠ [الفتح ،]29 :بصحابته ﱡﱩﱠ[الفتح ،]29 :بقرابته ﱡﱪ ﱫ ﱬﱠ [الفتح،]29 :
بصحة ذوقه وقوة توقه وشوقه.
فلما ظهر هذا الغصن احملمدي ،ومسا :أورق عوده ومنا ،واهنل عليه سحاب القبول ومهى،
وتباشر بظهوره احلدثان ،وبشر بوجوده الثقالن ،وتعطرت بقدومه األكوان ،وانتكست مبولده األوثان،
ونسخت مببعثه األديان ،ونزل بتصديقه القرآن ،واهتزت طربًا شجرة األكوان ،وحترك ما فيها من
األكوان والعيدان ،وكان من أغصان هذه الشجرة :من أخذ ذات الشمال ،ومال يهوى الضالل.
فلما أرسلت رياح اإلرسال برسالة ﱡﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠ ﭐ[األنبياء]107 :
استنشقها من ﱡﭐﲳ ﲴ ﲵ ﲶﱠ[األنبياء ]101 :فمال إليها متعطفًا ،وأما من كان مزكومًا ،أو من
خلع القبول حمرومًا ،فإنه عصفت به عواصف القدرة ،فأصبح بعد نضارته يابسًا ،ووجه سعادته عابسًا،
وراح من رجاء فالحه قانطًا آيسًا.
وكان سر هذا الغصن لقاح شجرة اجلود ،ودرة صدفة الوجود ،وكان من روح روحانيته روح
ﱡﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱠ[األحزاب ]46-45 :فهو
مصباح ظلمة الكون ،وروح جسد الوجود ،ألن اهلل تعاىل ملا خاطب السموات واألرض ،وقال هلما:
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صلَت ]11 :فأجابه موضع الكعبة من األرض ،ومن السماء ما
ﱡﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﱠ ﭐ[ُف ّ
حياذيه ،فكانت تربة بقعة الكعبة ،وكان حمل اإلميان من األرض.
فلما أمر اهلل بالقبضة اليت قبضت من األرض خللق آدم .
فقبضت من سائر األرض ،من طيبها وخبيثها ،فكانت طينة نبينا حممد  aخملوقة من موضع
الكعبة ،اليت هي حمل اإلميان باهلل تعاىل.
مث عجنت تلك الطينة بطينة آدم  ،فكانت تلك الطينة مبنزلة اخلمرية ،ولوال ذلك ملا أطاقوا
اإلجابة يوم اإلشهاد ،وهو معىن قوله " :aكنت نبيًّا وآدم بني املاء والطني".
فكانت ذرات الوجود وبركته اليت هي ذرّة وجوده.
فلما أشهدهم على أنفسهم يف حضرة شهوده ،قال :ﱡﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦﱠ ﭐ[األعرَاف]172 :
فسرت يف أجزاء ذراهتم تلك اخلمرية النبوية ،فانطلقت بإذن اهلل تعاىل ألسنتهم بالتلبية ،قائلة.
فمن كانت طينته قابلة للتخمري مبا سبق يف التقدير :بقي معه ذلك التخمري باقيًا فيه ،مستصحبًا
حىت ظهر إىل احلس ،وظهر يف تلك الصورة ،فربز ذلك املعىن حمققًا لتلك الدعوى ،فأشرق نور ذلك
املعىن الروحاين على ما حياذيه من اجلسد اجلسماين ،فأشرق اجلسد بعد ظلمته ،فاستنارت اجلوارح
لرشدها فعملت بالطاعة.
وأما من كانت طينته خبيثة ،غري قابلة للتخمري ،وإمنا أثرت تلك اخلمرية مقدار ما اعترف عند
اإلشهاد ،وأفصحت يف ذلك إلقرار يف حال االستقرار ،مث طال عليها األمد ،ففسدت تلك اخلمرية
بفساد تلك الطينة ،فكأنه كان مستودعًا ،فاسترجع منه ما استودع إذ مل يكن حلفظها أهالً ،فهو
مستودع -أعين اإلميان -يف قلوب الكافرين مستقر يف قلوب املؤمنني وهو معىن قوله " :aكل مولود
يولد على الفطرة" اليت فطر اهلل الناس عليها ،وهو تساويهم يف اإلميان ،يف قول :ﱡﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦﱠ
[األعرَاف ]172 :واستووا يف التلبية ،ونطقوا باإلجابة ،لسريان تلك اخلمرية النبوية يف أجزاء ذراهتم،
وقد سبق يف علم اهلل تعاىل ونفذ تقديره ،فمن تبقى على ذلك اإلقرار ،ال يستحيل إىل اجلحود
واإلنكار ،وكل ما حيدث يف شجرة الكون ،من منو وزيادة ،وأزهار وإمثار أفكار ،ومتشابه شوق،
وحمكم ذوق ،وصفاء أسرار ،ونسيم استغفار ،وما ينمو به من األعمال ،وتزكو به األحوال ،وما تورق
به من رياضات النفوس ،ومناجاة القلوب ،ومنازالت األسرار ،ومشاهدات األرواح ،وما ينبت به من
أزاهري احلكم ،ولطائف املعارف ،وما يصعد من طيب األنفاس ،وما يعقد من ورق اإليناس ،وما ينشأ
من رياح االرتياح ،وما يبين على أصلها من مراتب أهل االختصاص ،ومقامات اخلواص ،ومنازالت
الصديقني ،ومناجاة املقربني ،ومشاهدات احملبني.
كل ذلك من لقاح الغصن احملمدي ،متوقد من نوره ،مستمد من مناء هنر كوثره ،مغذَّى بلباب
بره ،مربَّى يف مهد هدايته ،فلذلك عمت بركاته ،ومتت على اخلالئق رمحته ﱡﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄﱠ[األنبيَاء ]107 :فلما مهَّد ألجله الدار ،وسخر من أجله الليل والنهار ،ورسم الرسوم ،وحدَّد
األقطار ،ونوه بذكره ،ونبه على سره وقدره ،وأخذ امليثاق على تصديقه ،والتمسك حببل حتقيقه ،جال
عروس شريعته على أتباعه وشيعته ،مث ختم بنبوته األنبياء ،وبكتابه الكتب ،وبرسالته الرسل.
فمَن احتمى بِحمى شريعته سلم ،ومن استمسك حببل ملته عصِم.
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ملا توسل به آدم  :سلم من املالم ،وملا انتقل إىل صلب إبراهيم اخلليل صارت النار عليه
بردًا وسالمًا وملا أودعته صدفة إمساعيل فُدِيَ بذبح عظيم ،فثمرة غصن أصحاب اليمني ﱡﲗ
ﲘﱠ [املائدة ]54 :ومثرة غصن أصحاب الشمال ﱡ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﱠ [األنفَال]33 :
ومثرة غصن السابقني املقربني ﱡﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱠ[الفَتح.]29 :
فربكته على اآلفاق قد عمت ،وكلمته قد متت.
خلق آدم على صورة امسه ،ألن امسه حممد ،فرأس آدم دائرة بتدويره على صورة امليم األوىل من
امسه ،وإرسال يده مع جنبه على صورة احلاء ،وبطنه على صورة امليم الثانية ،ورجاله يف انفتاحهما على
صورة الدال.
فكمل خلق آدم على صورة اسم حممد .a
وقولنا" :كوَّن األكوان على هيئة رمسه" ألن العامل :عاملان :عامل امللك وعامل امللكوت.
فعامل امللك كعامل جسمانيته ،وعامل امللكوت كعامل روحانيته .فكثيف العامل السفلي ككثيف
جسمانيته ،ولطيف العامل العلوي كلطيف روحانيته .فما يف األرض من اجلبال اليت جعلت يف األرض
أوتادًا فهي مبنزلة جبال عظامه اليت جعلت أوتاد جسده.
وما فيها من حبار مسجورة ،جارية وغري جارية ،عذبة وغري عذبة ،فهي مبنزلة ما يف جسده من
دم جارٍ يف تيار العروق ،وساكنٍ يف جداول األعضاء.
واختالف أذواقها ،فمنها ما هو عذب ،وهو ماء الريق يطيب بعجينه املآكل واملشارب.
ومنها ما هو :ماحل ،وهو ماء العني حبفظه شحمة العني .ومنها ما هو :مرّ ،وهو ماء األذن
لصيانة األذن من حيوان ودبيب يصل إليها ،فيقتله ذلك املاء.
مث يف أرض جسده ما ينبت كاألرض اجلرز ،واألرض السبخة اليت ال تنبت ،ويستحيل النبت
فيها.
مث ملا كان يف األرض حبار عظيمة ،تتفرع منها أهنار وسواق ،لنفع الناس هبا ،كذلك يف أرض
جسده عروق غالظ ،كالوتني الذي يبث الدم ،وتستمد العروق منه ،إىل سائر اجلسد.
مث العامل العلوي ،وهو عامل السماء :جعل اهلل فيه مشسًا كالسراج ،يستضيء به أهل األرض،
كذلك جعلت الروح يف اجلسد ،يستضيء هبا اجلسد.
فلو غابت باملوت ،ألظلم اجلسد كظلمة األرض ،إذا غابت عنها الشمس.
مث جعل العقل مبنزلة القمر :يستنري يف فلك السماء ،تارة يزيد وتارة ينقص ،فابتداؤه صغري ،وهو
هالل كابتداء عقل الصغري يف صغره ،مث يزيد كزيادة القمر ليلة متامه مث يبدو بالنقص ،فهو مبنزلة بلوغ
األجل إىل متام األربعني ،مث يعود يف النقص يف تركيبه وقوته.
مث جعل يف السماء كواكب مخسًا ،وهي اخلمس  -اجلوار الكنس  -وهي مبنزلة احلواس
اخلمس ،وهي :الذوق ،والشم ،واللمس ،والسمع والبصر.
مث جعل يف عامل السماء عرشًا وكرسيًا .فالعرش أوجده وجعل وجهة قلوب عباده إليه ،وحمل
رفع األيدي إليه ،ال حمالً لذاته ،وال جمانسًا لصفاته ،ألن الرمحن -تعاىل امسه -واالستواء نعته وصفته،
ونعته وصفته متصلة بذاته ،والعرش خلق من خلقه ،ال متصل به وال مالمس له ،وال حممول عليه ،وال
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مفتقر إليه .وأما الكرسي فهو :وعاء أسراره ،وكنانة أنواره ومستودع ما يف دائرة
ﳄﱠ[الَبقَرَة ]255 :فجعل الصدر مبنزلة الكرسي ،وألن فيه حتصيل العلوم الصادرة ،مبنزلة الساحة
على باب القلب ،والنفس يشرع منه بابان إليهما.
فما صدر عن القلب من خري ،أو عن النفس من شر ،فهو حمصل يف الصدر ،وعنه يصدر إىل
اجلوارح ،وهو معىن قوله تعاىل :ﱡﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱠ[العَاديَات.]10 :
وجعل القلب مبنزلة العرش ،ألن عرشه يف السماء معروف ،وعرشه يف األرض مسكون ،ألن
عرش القلوب أفضل من عرش السماء ،ألن ذلك العرش ال يسعه وال حيمله وال يدركه ،وهذا عرش يف
كل حني ينظر إليه ،ويتجلى عليه ،وينزل من مساء كرمه إليه "ما وسعين مسوايت وال أرضي ووسعين
قلب عبدي املؤمن".
وملا جعل يف عامل اآلخرة جنة ونارًا للنعيم والعذاب ،هذه خزانة اخلري ،وهذه خزانة الشر،
كذلك جعل اخلري الذي هو مكان سويداء القلب ،جعله جنة عبده املؤمن ،ألنه حمل املشاهدة والتجلي
واملناجاة ،واملنازالت ،ومنبع األنوار ،وجعل النفس مبنزلة النار ،ألهنا منبع الشر ،وحمل الوسواس ،وربع
الشيطان وحمل الظلمة.
مث جعل اللوح والقلم :نسخة كتاب الكون والتكوين ،وما كان وما يكون إىل يوم الدين،
وجعل املالئكة تستنسخ ما يؤمرون بنسخه ،من حمو وإثبات ،وموت وحياة ،ونقص وزيادة.
فكذلك اللسان مبنزلة القلم ،والصدر مبنزلة اللوح ،فما نطق به اللسان رقمته األذهان يف ألواح
الصدور ،وما أرخته إرادة القلب إىل الصدر عرب عنه اللسان كالترمجان.
مث جعل احلواس رسل القلب ،يستنسخ ما حصل فيها.
فالسمع رسول ،وهو جاسوسه ،والبصر رسول ،وهو حارسه ،واللسان رسول ،وهو ترمجانه.
مث جعل يف اإلنسان ما هو داللة على الربوبية ،وتصديق الرسالة احملمدية ،وذلك اهليكل
اإلنساين ،ملا افتقر إىل مدبر ،وهو الروح ،وكان مدبره واحدًا ،وكانت الروح غري مرئية ،وال مكيفة،
وال متحيزة يف شيء من اجلسد ،وال يتحرك شيء من اجلسد إلَّا بشعورها به ،وإرادهتا هلا ،ال حيس وال
ميس إلَّا هبا ،وكان ذلك كله داللة على أن العوامل ال بد هلم من مدبر وحمرك ،ويلزم منه أن يكون
واحدًا ،عاملًا مبا حيدث يف ملكه ،قادرًا على حدوثه ،وأنه غري مكيف ،وال متمثل ،وال مرئي ،وال
متحيز وال متبعِّض ،وال حمسوس وال ملموس ،وال مقبوس ،بل ﱡﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱠ
[الشّورى.]11 :
وملا كان رسوله إىل خلقه اثنني :ظاهر وباطن ،فرسوله الظاهر :حممد رسول اهلل .ورسوله
الباطن :جربيل .فجربيل يأتيه بالوحي بني قومه وال حيسونه ،وال يعرفونه ،فكذلك كان ملدير هذا
اهليكل اإلنساين ،وهو الروح رسوالن باطن وظاهر ،فالرسول الباطن هو اإلرادة ،مبنزلة جربيل ،يوحي
إىل اللسان ،واللسان يعرب عن اإلرادة وهو مبنزلة سيدنا حممد .a
مث ملا جعل فيك داللة على صحة نبوته وصدق رسالته ،جعل فيك أيضًا داللة على ما جاء به
من حتقيق شريعته ،واتباع سنته ،فكان أصل األيدي مخسة أشياء ،كل منها مخس:
ﱡﳁ ﳂ ﳃ
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فاألصل األول :ما بين عليه فقال رسول اهلل " :aبين اإلسالم على مخس :شهادة أن ال إله
إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،واحلج إىل بيت اهلل احلرام".
األصل الثاين :وكانت الصالة املفترضة مخسا.
األصل الثالث :الزكاة املفروضة يف النصاب مخس.
األصل الرابع :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ

ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱠ[الفتح.]29 :
األصل اخلامس :أهل البيت مخسة :حممد  ،aوعلي وفاطمة واحلسن واحلسني .D
فما كان أركان الدين :إقامة أركان شريعته ،وحمبة صحابته ،ومودة قرابته ،جعل يف أعضائك
منها داللة على ذلك :مخسة ،فاخلمسة اليت بين اإلسالم عليها مبنزلة احلواس اخلمس منك ،وهي:
السمع ،والبصر ،واللمس ،والشم ،والذوق ،ألنك جتد هبذه احلواس مذاق كل شيء ،ومعرفة كل
شيء.
وكذلك جتد بإقامة تلك األركان اخلمسة ذوق كل شيء ،وإدراك العرفان ،ومعرفة الرمحن،
وعلم اإليقان.
فحاسّة البصر :تدعوك إىل إقامة أركان الصالة ،قال " :aجعلت قرة عيين يف الصالة".
وحاسة اللمس :تدعوك ألداء الزكاة ،قال اهلل تعاىل :ﱡﭐﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ [التّوبَة.]103 :
وحاسة الذوق :تدعوك إىل ترك ذوق الطعام ،إلقامة ركن الصيام.
ﭐ
وحاسة السمع :تدعوك إىل استماع األذان ﱡ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱠ [ا َحلجّ.]27 :
وحاسة الشم :تدعوك إىل انتشاق أنفاس التوحيد "إين ألجد نَفَس الرمحن من قبل اليمن".
فهذه احلواس تدعوك إىل إقامة األركان اخلمس.
وجعل أصابعك اخلمس يف ميينك مبنزلة -حممد  ،aوالذين معه  -هم أهل بيته.
وإن آدم  :ملا خلق نور سيدنا حممد  :aيف جبينه ،كانت املالئكة تستقبله ،وتسلم على
نور حممد  ،aوآدم  مل يره ،فقال :يا رب أحب أن أنظر إىل نور ولدي حممد  aفَحَ ِّوله إىل
عضو من أعضائي ألراه ،فحوَّلَه إىل سبابته ،يف يده اليمىن ،فنظر إليه يتألأل يف مسبحته ،فرفعها فقال:
أشهد أن ال إله إلَّا اهلل ،وأن حممدًا رسول اهلل ،فلذلك مسيت املسبحة.
مث جعل أصابعك اخلمس يف اليد اليمىن :مذكرة باخلمسة أشباح ،وهم أهل البيت الذين أذهب
اهلل عنهم الرجس بقوله :ﱡﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱠ [األحزَاب.]33 :
قال رسول اهلل ُ" :aأنزلت هذه اآلية فينا أهل البيت أنا وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني".
مث جعل أصابع قدميك اخلمس مشرية لك ،مذكرة باخلمس صلوات اليت افترضها اهلل عليك،
فتقوم هبا على قدميك ،ألهنا خدمة اهلل تعاىل يف األرض ،واخلدمة إمنا تكون من القدمني ،فلذلك جعلت
قدمك اليمىن مذكرة بالصلوات اخلمس ،وأصابع قدمك اليسرى تذكرك مبا جيب من نصاب الزكاة،
وهي مخسة دراهم.
فالزكاة مقرونة بالصالة ،فلذلك كانت أصابع القدمني إشارة إىل الصالة والزكاة.
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مث جعل فيك :ما يدل على املوت والبعث ،وما يدل على نعيم القرب وعذابه ،وهو النوم ،وما
يراه النائم من منام سيء ،فيتعذب به فيصري بالنوم كامليت ،فاقد احلس فال مسع له ،وال بصر له ،وال
إدراك له.
مث جعل له مسعًا وبصرًا وإدراكًا ،فيسمع ويبصر بسمع وبصر عن مسعه وبصره.
ويرى نفسه تذهب حيث يشاء ،ويأكل ويشرب ،فهو مبنزلة ما يراه امليت يف قربه من النعيم
والعذاب ،يف مدة الربزخ بني املوت والبعث.
مث يوقظك اهلل من نومك :ال عن مرادك وال عن اختيارك.
فلو أردت أن ال تنتبه من ذلك ،فأنت تطيق أن ال تبعث؟
وهذا تكذيب من أنكر البعث بعد املوت وجهله ،وهم الزنادقة ،والدهرية ،والفالسفة ،ورد
على من أنكر عذاب القرب ونعيمه ومسألته ،وهم املعتزلة.
مث اعلم أن اهلل تعاىل خلق خلقه على ثالث أصناف ،فقال تعاىل :ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ كاحليات والديدان ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱠ كالطري واآلدمي ﱡﭐﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ
[النور ،]45 :كالدواب.
فمنهم صنف كالساجد ،وصنف كالراكع ،وصنف كالقائم.
فالقائم كاألشجار واجلدران :ال يطيقون ركوعًا.
والراكع كالدواب :ال يطيقون سجودًا وال قيامًا.
والساجد كاحلشرات :ال يطيقون رفعًا.
وكلهم خملوقون لطاعته وتقديسه وتنزيهه ﱡﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﱠ[اإلسرَاء.]44 :
فجمع سبحانه لك سائر عبادات خلقه وطاعتهم :وبسط لك يف خلقه :إن شئت أن تعبده قائمًا
وراكعًا وساجدًا فعلت ،ليجمع لك فضيلة مجيع خلقه.
فكذلك فرض عليك الصالة ،وجعلها تشتمل على سائر عبادة خلقه.
فكذلك فضيلة القوّم والركّع والسجّد.
وأنت املقصود من كل الوجود .وأنت خاصة العبيد ملراد املعبود.
فهذا معىن قولنا متقدمًا خلق اهلل آدم  على صورة اسم حممد  ،aوخلق الكون على هيئة
رمسه ،واعلم أن املأل األعلى مسخرون يف نفع شجرة الكون ،مستعملون ملصاحلها ،قائمون حبقوقها ملا
فيها من خاصية هذا الغصن احملمدي ،والنور األمحدي.
فأول ما انسلخ هنار الوجود من ظلمة ليل العدم ،شعشعت أنوار الشموس احملمدية يف أفق جبني
آدم  ،فخرّت املالئكة سجدًا وقالوا :ملك العرش حممد أبدًا.
فلما أمروا بالسجود فسجدوا ،وخصوا بالشهود فشهدوا ،وقيل هلم :شكر هذه املشاهدة أن
تقوموا على قدم اجملاهدة يف خدمة شجرة هو أصلها ،ودولة هو عقدها وحلها.
فليكن منكم السفرة :يسعون بالصحف املطهرة.
وليكن منكم الربرة :يطوفون حول محى هذه الشجرة.
وليكن منكم احلملة :حيملون لكل عامل عمله.
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وليكن منكم الكتاب :يقومون على أعتاب من قد تاب.
وليكن منكم من يغسل وجوههم من غبار األوزار ،مباء االستغفار ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱠ
[الشورى.]5 :
وليكن منكم احلفظة :حيفظون عليهم أعماهلم ،وحيصون ما عليهم وما هلم.
وليكن منكم من يسعى يف أرزاقهم :ليتفرغوا لطاعة رازقهم.
فقوم :يرسلون الرياح .وقوم :يسريون السحاب .وقوم :يسجرون البحار .وقوم :ينزلون ماء
األمطار .وقوم :حيفظون األقطار .وقوم :يغشون الليل .وقوم :يسبحون النهار .وقوم :معقبات حيفظون
اجلوارح من املوبقات .وقوم :يرفعون اآلفات .وقوم :يزخرفون اجلنان .وقوم :يسعرون النريان.
حضِر إىل ذلك احملضر إبليس ،وهو
فلما متهدت الدار ،ودار كأس إرادته فاستدار ،فأول ما است ْ
يرفل يف ثياب التسبيح والتقديس ،لكنها حمشوة بأدغال التدليس .فلما حضر إىل ذلك احملضر ،وشاهد
مجال ذلك املنظر ،ووقف على عرفات املعرفة فأنكر ،وأصر على العصيان وأضمر ،واستصغر حق هذا
املاء والطني واستحقر .فلما قيل له :اسجد يف صفاء كاساتك ،فأىب واستكرب ،فتجاوز الكأس ،وفاتته
صحبة األكياس ،وبقي يف ظلمة الغم والوسواس ،وفتش أكياس علمه وعمله ،فإذا هي فلوس أكياس،
فبقي منقطعًا يف مفازة القطيعة ،قاطعًا للشيعة والشريعة ،كلما تزايد كربه ،وتعاظم عليه ضربه،
يستغيث بلسان ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ [النساء ،]119 :والقدر يقول :ألكتنب هلم منشور
األمان ﱡﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﱠ [احلجر.]42 :
فسَألَ املالك اإلنظار فأُنظر ،ليكون قائد الكفار إىل النار ،عكازة يعتمد عليها ذوو الذنوب
واألوزار ،فإذا زل أحدهم قال :ﱡﲜ ﲝ ﲞﱠ [آل عِمرَان ]155 :وإن عمل قال :ﱡﱭ ﱮ
ﱯ ﱰﱱﱠ [القَصَص.]15 :
فلما اقتحم آدم وإبليس عقبة املعصية ،هذا بترك ما أمر به ،وذاك بفعل ما هني عنه ،مجع بينهما
القدر إذ قدر ،ألنه تعاىل أمر ،وأراد خالف ما أمر ،فما وهبه األمر سلبته اإلرادة.
فلما تعدياها :حكم إلبليس أن ال يتعداها .وطنب الشقي فيها خيامه ،وجعل يف عرصتها مقامه.
وأما آدم فإنه حن إىل دار املقامه ،وتذكر لياليه وأيامه ،فعاد على نفسه باملالمة ،فنادى بني ندماء الندامة
ﱡﱂ ﱃ ﱄﱠ[األعرَاف ]23 :فتلقى بشري قربته بتفريج كربته ﱡﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱠ[الَبقَرَة:
.]37
وأما الشقي إبليس فانطلقت إليه خيول اللعنة ،مطلقة األعنة ،تبشره بطرده وبعده ،فأخرج منها
مأمورًا ﱡ ﱁ ﱂ ﱠ [البقرة ]38 :فتقلقل آدم قلقًا ،وكاد أن يتمزق حرقًا ،وقال :سيدي جرعت مرارة
الصدود يف الصعود ،فأعذين من حرارة القنوط يف اهلبوط.
فقيل له :ال بأس عليك حىت تصل إىل مفرق فريقني ﱡ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ [الشّورى]7 :
فأخذ آدم ذات اليمني ،وأخذ إبليس ذات الشمال ،فكان أصالً ألصحاب الشمال ،لكنهما ملا اصطحبا
واجتمعا فكان للصحبة أثر ،فكان حمله من آدم وسريه معه مما يلي مشاله ،فأثر ذلك على ما كان يف
أصله من الصفح األيسر ،فربحوا يف ظل ظلمة خمالفته ،فكفروا بقرهبم منه وحماذاهتم له.
وبقي من كان يف الصفح األمين يف نور معرفة آدم ،فسلموا من ظلمة إبليس ،لبعدهم عنه.
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وأثر عليهم جوار من كفر ،واستظلوا بظلمة ضالله ،وهم أهل الصفح األيسر.
وأثر ذلك يف صفاهتم ،وسلمت هلم أنوار ذواهتم ومعارفهم ،فما يرتكبه أهل الصفح األمين من
املعاصي واألوزار ،هو من أثر ذلك اجلوار ،وأشعة ذلك العذار.
واعلم أنه كان لذلك األثر أصل آخر ،وسبب آخر ،وهو أنه ملا أمر اهلل تعاىل بقبض القبضة اليت
خلق منها آدم  ،فهبط ملك املوت لذلك ،وكان إبليس يومئذ يف األرض ،قد استخلفه اهلل تعاىل
فيها مع مجلة من املالئكة ،وقد مكث زمانًا طويالً ،يعبد اهلل ،فقبض ملك املوت القبضة من سائر
األرض ،وكان إبليس يطؤها بقدمه ،فلما عجنت طينة آدم وصورت صورته من تلك الطينة ،جاء خلق
النفس من التراب الذي وطئه إبليس بقدمه ،وخلق القلب من التراب الذي مل يطأه إبليس بقدمه،
فاكتسبت النفس ما فيها من اخلبث واألوصاف املذمومة من مالمسة وطء إبليس ،ومن هنا جعلت
النفس مأوى الشهوات ،وعيشه وسلطانه عليها :لوطئه هلا ،ومن هنا جعل إبليس التكرب على آدم،
حيث وجدها من تراب قدمه ،ونظر إىل جوهر عنصره ،وهو النار ،فادعى الفخار حينئذ ،ومال إىل
االستكبار.
وهكذا معىن قول اهلل سبحانه وتعاىل :ﱡﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱠ [النُّور ]21 :اليت
خلقت من حتت خطواته.
اعلم أنه ملا نشأت شجرة الكون ،أنبتت أغصانًا ثالثة :غصن ذات اليمني ،وغصن ذات
الشمال ،وغصن نبت مستقيمًا قوميًا ،وهو غصن السابقني.
فكانت روحانية حممد  aقائمة بالثالثة أغصان ،متعلقة هبا ،سارية فيها ،لكل غصن نصيب
على مقدار قابليته لتلك الروحانية ،قال اهلل تعاىل :ﱡﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠ [األنبيَاء.]107 :
فكان حظ غصن أصحاب اليمني :روحانية اهلداية ،واملتابعة له والعمل بسنته وشريعته ،قال اهلل
تعاىل :ﱡ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ [األعراف ]157 :اآلية.
وكان حظ السابقني :روحانية القرىب منه والزلفى لديه والصحبة له ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ[النساء ]69 :اآلية.
وكان حظ أصحاب الشمال من روحانية محايتهم يف الدنيا ،وأمنهم من العقوبة املعجلة ﱡﲹ
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿﱠ [األنفال ]33 :اآلية.
فلما آن أوان ظهور جسمانيته  aإىل الوجود ،نبت غصن وجوده مستقيمًا قوميًا.
فلما ثبت أصله ،ونبت فرعه :ناداه متويل سياسته ﱡ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ [هود ]112 :فكانت
صفته  :aاالستقامة ،ومقامه دار املقامة.
فلما استقام :رحل عن الكونني .وملا أقام :نقل من مقام إىل مقام ،حىت استقر به املنزل فأقام.
فاملقام األول :مقام الوجود يف الدنيا ،وهو قوله تعاىل :ﱡ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ[املدَّثر.]2-1 :
واملقام الثاين :املقام احملمود يف اآلخرة ،وهو قوله تعاىل :ﱡ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱠ
[اإلسرَاء.]79 :
واملقام الثالث :مقام اخللود يف اجلنة ،وهو قوله تعاىل :ﱡﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ [فَاطِر:
.]35
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واملقام الرابع :املقام املشهود ،مقام قاب قوسني لرؤية املعبود
ﱪﱠ [النّجم ]9-8 :اآلية ،فهو املخصوص بالدنو والعلو ،والشهود إذ كان هو املقصود من كل
الوجود ،ألن الوجود ملا كان شجرة :كان هو مثرهتا ،وكان هو جوهرهتا ،فالشجرة املثمرة إمنا تثمر
باحلبة اليت ينبت هبا أصلها ،فإذا غرست تلك احلبة ،وغُذيت وربيت حىت نبتت وفرعت ،وأورقت،
واهتزت ،وأمثرت ،فإذا نظرت تلك الشجرة رأيتها يف تلك احلبة اليت نبت منها هذه الشجرة ،فاحلبة يف
البداية :نطفة حىت أظهرت صورة الشجرة.
والشجرة يف النهاية :هبا ظهرت ،فأظهرت صورة تلك احلبة ،فكذلك بطونه  aيف املعىن (يف
السابق) واختفاؤه وظهوره يف الصورة (يف الالحق) واشتهاره ،وهو معىن قوله " :aكنت نبيًّا وآدم
بني املاء والطني" فكان هو مظهر معىن هذه الشجرة ،وهو مظهر صورته  ،aفما برح بلسان القدم
مذكورًا ،ويف طي العدم منشورًا.
وما مثال ذلك إلَّا مثال تاجر عمد إىل ِفرَاشِهِ وَبزّه فطواه يف خزانة ملكه ،وعبأه أثوابًا بعضها
فوق بعض ،فأول ثوب دجمه وطواه ،هو آخر ثوب أظهره وأبداه.
كذلك سيدنا حممد  aكان أولَ الكل وجودًا ،وآخرهم ظهورًا وخروجًا.
فلما توىل مقصار القدر سياسة هذا الغصن النبوي ،فغذا بلباب بره :وسقاه بكأس حمبته ،ومحاه
يف قلة محاه ،ورباه حىت اهتزت رباه ،وتفرعت نفحات شذاه ،فكانت تلك النفحات غذاء أرواح
العارفني ،ونور بصائر املؤمنني ،ورحيانة حضرة احملبني ،وعرصة جممع العاصني ،وغياث مستسقي
املذنبني.
فإن هب من تلقاء أصحاب الشمال مسوم خطيئة ،أو عاصف معصية ،فأمال غصنًا قد أنبته اهلل
نباتًا ،فمال به إىل عمل من أعمال أهل الشمال تالعب بفرعه ،وأثر ذلك يف خضرة نضارة زرعه ،لكن
أصله يف أرض اإلميان ثابت ،فما يضره ما حدث يف فرعه النابت ،إذا تداركه صاحب سيئاته ،فحماه
من ذلك اهلوى ،وأماله إىل طريق االستقامة بعد الطوى ،وسقاه مباء االستغفار حىت ارتوى ،فهنالك
يقبل منه ما نوى ،ويورق غصن إميانه بعد ما زوى ،ويقوم خطيب االعتذار عنه ،وهو الصادق فيما
نقل وروى ،ويقسم بـﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱠ [النجم.]2-1 :
مث اعلم أن الغصن احملمدي قد حصل من روحانية ما هو مادة األرواح ،ومن جسمانية ما هو
مادة األشباح.
فأما مادة روحانيته ،جوده يف سر قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﱠ إىل قوله تعاىل :ﱡﭐﲢﱠ
[النُّور ]35 :يعين مصباح نور نبينا حممد  ،aفقد جعله مصباح مشكاة الوجود ،فشبه الكون
باملشكاة ،وسيدنا حممدا  aبالزجاجة ،والنور الذي هو قلبه باملصباح ،فأشرق نور باطنه على
ظاهره ،كإشراق املصباح يف الزجاجة ،فصار نور املصباح نارًا ،والزجاجة نورًا لصفائها ،فصار نورًا
وكان حظ كل خملوق من ذلك حبسب قربه منه واتباعه له ،والدخول يف شيعته ،والعمل بشريعته ،وهو
معىن قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ [الزّخرف ]11 :فشبه اهلل تعاىل حبيبه حممدًا  aباملاء
النازل من السماء بقدر ،ألن املاء حياة كل شيء ،وكذلك كان نوره  aحياة كل قلب ،ووجوده
رمحة لكل شيء.
ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
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مث بيَّن انتفاع الناس بنوره ،وما ناهلم من بركته  aباألدوية فجعل القلوب أودية ،منها :الكبري
والصغري ،واجلليل ،واحلقري.
فاحتمل كل قلب على قدر وسعه ومقدار مادته من املاء ،وتطرق السيل إليه ﱡﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾﱠ [الَبقَرَة ]60 :مث شبه جسمانيته بالزبد الرايب ،احملتمل على وجه املاء الصايف ،وهو مرباه الظاهر،
من :األكل والشرب والنكاح ،ومشاركة الناس يف أفعاهلم وأحواهلم ،فذلك كله يذهب ويتالشى ﱡﭐﳃ
ﳄ ﳅ ﳆﱠ [الرّعد ]17 :من نبوته ،ورسالته ،وحكمته ،وعلمه ،ومعرفته ،وشفاعته ﱡﭐﳇ ﳈ ﳉ ﱠ
ﭐ
[الرّعد.]17 :
واعلم أنه إمنا كانت حكمة خلقه كذلك ،أنه خلق من لطيف وكثيف ،ليكون كامل اخللق،
كامل الوصف ،خلقه اهلل تعاىل من ضدين :جسماين وروحاين ،فجعل جسمانيته وبشريته ملالقاة البشر،
ومقايسات الصور ،فجعل له قوة يالقي هبا البشر ،فيمدهم مبادة بشريته ،فيكون معهم هبم ،فيكون هم
هلم ﱡﭐ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﱠ [الكهف ]110 :جيانسهم ويشاكلهم ،ألنه لو برز إليهم يف هيئة روحانية ملكية
نورانية ،ملا أطاقوا مقابلته ،وما استطاعوا مقاومته ،فلذلك منَّ اهلل تعاىل بقوله :ﱡﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲠﱠ[التّوبَة.]128 :
مث جعل له قوة وروحانية يقابل هبا عامل الروحانيني ،وملكوت العلوين ،ليكون تام الربكة ،تام
الرمحة.
الروحانيون :يشهدون جسمانيته.
مث جعل له وصف ثالث خاص ،خارج عن هذين الوصفني ،وهو أنه جعل فيه وصف رباين
وسر إهلي يثبت به عند جتلي صفات الربوبية ،ويطيق به مشاهدة احلضرة اإلهلية ،ويتلقى به أسرار أنوار
الفردانية ،ويسمع به خطاب اإلشارات القدسية ،ويستنشق به عطر النفحات الرمحانية ،ويعرج به إىل
املقامات العذبة البهية ،وهو معىن سر قوله " :aلست كأحد منكم" وقوله " :aيل وقت ال يسعين
فيه غري ريب سبحانه".
فهذا املقام :ليس خيتص :به َملَكٌ مقرب ،وال نيبٌّ مرسل :كأس مل يتناوله سواه ،عروس ما
جليت إلَّا عليه وهو هذا املقام املخصوص به ،وهو أحد املقامات األربعة اليت ذكرناها.
وأما الثالثة األخر ،فإهنا كرامات لسائر اخللق ،ليتناول كلٌّ منهم ما قسم له من النصيب.
فأما املقام احملمود :فمخصوص بعامل الصورة ،وهو عامل امللك يف الدنيا ،فيتناوهلم وجود طمأنينته
وبركة نبوته ورسالته ﱡﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠﭐ[األنبيَاء ،]107 :أقيم على منرب :ﱡﭐﱪ ﱫ
ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱠ[املَائدة ،]67 :اآلية.
فهو يف الدعوة جميبهم ،ويف النصيحة خطيبهم ،ومن الزلزلة طبيبهم ،ومن احملبة نصيبهم.
ﭐ
فهذا خمصوص بأهل الدنيا.
وأما املقام الثاين فهو :املقام احملمود يف القيامة ،وذلك نصيب املأل األعلى ،فيناهلم من بركة
مقامه ،ومشاهدة مجاله ،ومساع كالمه ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ[النبأ ،]38 :اآلية ،يؤذن له يف اخلطاب،
فيقوم خطيبًا ،واملالئكة صفوفًا ،واخلالئق وقوفًا ،فيفتح خطبته بالشفاعة ألمته ،يناديُ" :أميت أُميت"
فيجيبه" :رمحيت رمحيت".
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وأما املقام الثالث :فالشهود وذلك يف دار اخللود ،لينال أهل اجلنة منه نصيبهم ،تتمتع مبشاهدته
احلور ،وتتشرف حبلوله القصور ،ويقدم لقدومه السرور ،وتزداد اجلنة نورًا ،وترفع بقدومه احلجب
وتزول الشرور.
ل وعال ،وهو مقام ﱡﭐﱧ
املقام الرابع :هو املقام الذي خصَّ به  ،aوهو مقام رؤية املعبود ج ّ
ﱨ ﱩ ﱪﱠ[النجم.]9 :
وذلك أنه ملا كان مثرةَ شجرة الكون ،ود ّرة صدفة الوجود وسرّه ،ومعىن كلمة "كن" ومل تكن
الشجرة مرادة لذاهتا ،وإمنا كانت مرادة لثمرهتا ،فهي حممية حمروسة الجتناء مثرهتا ،واستجالء زهرهتا.
فلما كان املراد :عرض هذه الثمرة بني يدي مثمرها ،وزفها إىل حضرة قربه ،والطواف هبا على
ندمان حضرته ،قيل له" :يا يتيم أيب طالب ،قم فإن لك طالب ،قد ادّخر لك مطالب".
فأرسل إليه أخصّ خ ّدام امللك ،فلما وَرَدَ عليه قادمًا وافاه على فراشه نائمًا ،فقال له :يا جربيل
إىل أين؟ فقال :يا حممد ارتفع األين من البني ،فإين ال أعرف يف هذه النوبة أين ،لكين رسول القِدَم
ُأرسلت إليك من مجلة اخلدم ﱡﭐ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﱠ [مرمي.]64 :
قال :يا جربيل ،فما الذي مراد مين؟
قال :أنت مراد اإلرادة ،مقصود املشيئة ،فالكل مراد ألجلك ،وأنت مراد ألجله ،وأنت خمتار
الكون ،أنت صفوة كأس احلب ،أنت د ّرة هذه الصدفة ،أنت مثرة هذه الشجرة ،أنت مشس املعارف،
أنت بدر اللطائف ،ما مهدت الدار إال لرفعة حملك ،ما هيئ هذا اجلمال إلَّا لوصلك ،ما روق كأس
احملبة إلَُّا لشربك ،فقم ،فإن املوائد لكرامتك ممدودة ،واملأل األعلى يتباشرون بقدومك عليهم،
والكروبيون يتهللون بورودك إليهم ،وقد ناهلم شرف روحانيتك ،فال بد هلم من نصيب جسمانيتك،
فشرّف عامل امللكوت ،كما شرفت عامل امللك ،وشرف بوطء قدميك قمة السماء ،كما شرفت هبما
أدمي البطحاء.
قال :يا جربيل ،الكرمي يدعوين؟ فماذا يفعل يب؟ قال :ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ
[الفتح.]2 :
قال" :هذا يل ،فما لعيايل وأطفايل ،فإن شرّ الناس مَن أكل وحده".
قال :ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ[الضّحى.]5 :
قال :يا جربيل :اآلن طاب قليب ،ها أنا ذاهب إىل ريب ،فقرّب له الرباق.
فقال :مايل هبذا؟
قال :مركب العشاق.
قل" :أنا مركب سوقي" وزادي توقي ،ودليلي :ليلي ،أنا ال أصل إليه إلَّا به ،وال يدلين عليه إلَّا
هو.
وكيف يطيق حيوان ضعيف أن حيمل من حيمل أثقال حمبته ،ورواسي معرفته ،وأسرار أمانته اليت
عجزت عن محلها السموات واألرض واجلبال ،وكيف تطيق أن تدل يب ،و أنت احلائر عند سدرة
املنتهى.
وقد انتهى إىل حضرة ليس هلا منتهى!؟
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يا جربيل :أين أنت مين ،ويل وقت ال يسعين فيه غري ريب.
يا جربيل :إذا كان حمبويب ليس كمثله شيء ،فأنا لست كأحدكم ،املركوب يقطع به املسافات،
والدليل يستدل به إىل اجلهات ،وإمنا ذلك حمل احلدثات ،وأنا حبييب مقدس عن اجلهات ،منزه عن
احلدثات ،ال يوصل إليه باحلركات ،وال يستدل عليه باإلشارات ،فمن عرف املعاين :عرف ما أُعاين،
هلم ،إن قريب منه مثل قاب قوسني أو أدىن.
فوقعت هيئة الوقت على جربيل ،فقال" :يا حممد إمنا جيء يب إليك ألكون خادم دولتك،
وصاحب حاشيتك ،وجيء باملركب إليك إلظهار كرامتك".
ألن امللوك من عاداهتم إذا استزاروا حبيبًا ،أو استدعوا قريبًا ،وأرادوا ظهور كرامتهم
واحترامهم ،أرسلوا أخص خدامهم ،وأعز دواهبم ،لنقل أقدامهم ،فجئناك على رسم عادة امللوك،
وآداب السلوك.
ومن اعتقد أنه سبحانه وتعاىل يوصل إليه باخلُطا ،وقع يف اخلَطأ.
ومن ظن أنه حمجوبٌ بالغطاء ،فقد حرم العطاء.
يا حممد :إن املأل األعلى يف انتظارك ،واجلنان قد فتحت أبواهبا ،وزخرفت رحاهبا ،وتزينت
أتراهبا ،وروق شراهبا ،كل ذلك فرحًا بقدومك ،وسرورًا بورودك ،والليلة ليلتك والدولة دولتك ،وأنا
منذ خلقت منتظر هذه الليلة ،وقد جعلتك الوسيلة يف حاجة ،قلَّت فيها حيليت ،وانقطعت وسيليت ،فأنا
فيها حائر العقل ،ذاهل الفكر ،داهش السر ،مشغول البال ،زائد البلبال.
يا حممد :حرييت أوقفتين يف ميادين أزله وأبده ،فجلت يف امليدان األول ،فما وجدت له أول،
وملت إىل امليدان اآلخر ،فإذا هو يف اآلخر أول ،فطلبت رفيقًا إىل ذلك الرفيق ،فتلقاين ميكائيل يف
الطريق ،فقال يل :إىل أين؟ الطريق مسدودة ،واألبواب دونه مردودة ،ال يوصل إليه باألزمان املعدودة،
وال يوجد يف األماكن احملدودة.
قلت :فما وقوفك يف هذا املقام؟
قال :شغلين مبيكائيل البحار ،وإنزال األمطار ،وإرساهلا يف سائر األقطار ،فأعرف كم أجاجها
مددًا ،وكم تقذف أمواجها زبدًا ،وال أعرف لألحدية أمدًا ،وال للفردية عددًا.
قلت :فأين إسرافيل ،قال :ذلك أدخل يف مكتب التعليم ،يصافح بصفحة وجهه اللوح احملفوظ،
ويستنسخ منه ما هو مربوم ومنقوض ،مث يقرأ على صبيان التعليم ،يف مثال ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱠ
[األنعام ]96 :مث هو يف زمن تعلمه ،ال يرفع رأسه حياءً من معلمه ،فطرفه عن النظر مقصور ،وقلبه عن
الفكر حمصور ،فهو كذلك إىل يوم ينفخ يف الصور.
قلت :فهَُل َّم نسأل العرش ونستهديه ،ونستنسخ منه ما علمه ونستمليه.
فلما مسع العرش ما حنن فيه اهتز طربًا ،وقال ال حترك به لسانك ،وال حتدث به جَنانَك ،فهذا
سر ال يكشفه حجاب ،وستر ال يفتح دونه باب ،وسؤال ليس له جواب ،ومن أنا يف البني حىت أعرف
له أين؟
وما أنا إال خملوق من حرفني ،وباألمس كنت ال أثر وال عني.
من كان باألمس عدمًا مفقودًا ،كيف يعرف رؤية من مل يزل موجودًا ،وال والدًا وال مولودًا.
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وهو سبقين باالستواء ،وقهرين باالستيالء ،فلوال استواؤه ملا استويت ،ولوال استيالؤه ،ملا
اهتديت.
استوى إىل السماء وهي دخان ،واستوى على العرش لقيام الربهان ،فوعزّته لقد استوى ،وال
علم يل مبا استوى ،وأنا والثرى بالقرب منه على حد سوى ،فال أحيط مبا حوى ،وال أعرف ما زوى،
ولكين عبد له ،ولكل عبد ما نوى.
مث إين أخربك بقصيت ،وأبثّ إليك شكوى غصيت ،أُقسم بعلى عزّته ،وقوى قدرته ،لقد خلقين،
ويف حبار أحديّته غرّقين ،ويف بيداء أبديّته حيّرين.
تارة يطلع من مطالع أبديته فينعشين .وتارة يدنيين من مواقف قربه فيؤنسين .وتارة حيتجب
حبجاب عزته فيوحشين .وتارة يناجيين مبناجاة لطفه فيطربين .وتارة يواصلين بكاسات حبه ،فيسكرين.
وكلما استعذبت من عربدة س ْكري ،قال لسان أحديّته -لن تراين.-
فذُ ْبت من هيبته فرقًا ،ومتزّقت من حمبته قلقًا ،وصعقت عن جتلّي عظمته كما ﱡﭐ ﲽ ﲾ
ﲿﱠ[األعراف.]143 :
س ٌن قد حجبناه،
فلما أفقت من سَ ْكرَة وَجْدي به قيل يل :أيها العاشق ،هذا مجال قد صّناه ،وح ْ
فال ينظره إلَّا حبيب قد اصطفيناه ،ويتيم قد ربّيناه ،فإذا مسعت ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱠ[اإلسرَاء]1 :
فقف على طريق عروجه إلينا ،وقدومه علينا ،لعلك ترى من يرانا ،وتفوز ،مبشاهدة مَن مل ينظر إىل
سِوانا.
يا حممد :إذا كان العرش مشوقًا إليك ،فكيف ال أكون خادم يديك.
قدم إليه مركبه األول :وهو الرباق إىل بيت املقدس.
مث املركب الثاين :وهو املعراج إىل مساء الدنيا.
مث املركب الثالث :وهو أجنحة املالئكة من مساء إىل مساء .وهكذا إىل السماء السابعة.
مث املركب الرابع :وهو جناح جربيل  إىل سدرة املنتهى.
فتخلف جربيل  عندها ،فقال :يا جربيل ،حنن الليلة أضيافك ،فكيف يتخلف املضيف عن
ضيفه "،أهاهنا يترك اخلليل خليله؟".
قال :يا حممد ،أنت ضيف الكرمي ،ومدعو القدمي ،لو تقدمت اآلن بقدر أمنلة ،الحترقت ﱡﭐ ﱹ ﱺ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﱠ [الصافات .]164 :قال :يا جربيل ،إذا كان كذلك ،ألك حاجة؟ قال :نعم ،إذا
انتهى بك إىل احلبيب ،حيث ال منتهى ،وقيل لك :ها أنت وها أنا ،فاذكرين عند ربك.
مث زج به جربيل  زجة فخرق سبعني ألف حجاب من نور.
مث تلقاه املركب اخلامس :وهو :الرفرف من نور أخضر ،قد سد ما بني اخلافقني ،فركبه حىت
انتهى به إىل العرش ،فتمسك العرش بأذياله ،وناداه بلسان حاله ،وقال :يا حممد ،إىل مىت تشرب من
صفاء وقتك آمنًا من معتكره ،تارة يتشوق إليك حبيبك ،وينزل إىل مساء الدنيا.
وتارة يطوف بك على ندمان حضرته ،وحيملك على رفرف رأفته ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ
[اإلسراء.]1 :
وتارة يشهدك مجال أحديته ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱠ[الّنجْم.]11 :
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وتارة يشهدك مجال صمدانيته ﱡ ﭐﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ [الّنجْم .]17 :وتارة يطلعك على سرائر
ملكوتيته ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ[النّجْم .]10 :وتارة يدليك من حضرة قربه ﱡﭐﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ
[الّنجْم.]9 :
يا حممد :هذا أوان الظمآن إليه ،واللهفان عليه ،واملتحري فيه ،ال أدري من أي جهة آتيه ،جعلين
أعظم خلقه ،فكنت ،أعظمهم وأشدهم خوفًا منه.
يا حممد :خلقين يوم خلقين ،فكنت أرعد من هيبة جالله ،فكتب على قائميت" :ال إله إلَّا اهلل"
فازدت هليبة امسه ارتعادًا وارتعاشًا.
فلما كتب علي" :حممد رسول اهلل" ،سكن لذلك قلقي وهدأ روعي ،فكان امسك أمانًا لقليب،
وطمأنينة لسري ،ورقية لقلقي.
فهذه بركة وضع امسك عليّ ،فكيف إذا وقع مجيل نظرك إيلّ.
يا حممد :أنت املرسل رمحة للعاملني ،وال بد يل من نصيب يف هذه الليلة ،ونصيبِي من ذلك أن
تشهد يل بالرباءة من النار ،مما نسبه إيل أهل الزور ،وتقوله عليّ أهل الغرور ،فإنه أخطأ يف قوم فضلوا،
وظنوا إين أسع من ال حد له ،وأمحل من ال هيئة له ،وأحيط مبن ال كيفية له.
يا حممد :مَن ال حدّ لذاته ،وال عَدّ لصفاته ،فكيف يكون مفتقرًا إيلّ أو حمموالً عليّ ،فإذا كان
الرمحن امسه ،واالستواء صفته ونعته ،وصفته ونعته متصالن بذاته فكيف يتصل يب أو ينفصل عين؟ وال
أنا منه وال هو مين.
يا حممد :وعزّته لست بالقرب منه وصالً ،وال بالبعد عنه فصالً ،وال باملطيق له محالً ،وال
باجلامع له مشالً ،وال بالواجد له مثالً.
ضالً منه وعدالً.
بل أوجدين مَن رمحته :منَّة وفضالً ،ولو مَحَقَين لكان فَ ْ
يا حممد :أنا حممول قدرته ،ومعمول حكمته ،فكيف يصح أن يكون احلامل حمموالً
ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ[اإلسراء.]36 :
فأجابه لسان حاله  " :aأيها العرش ،إليك عين ،فأنا مشغول عنك ،فال تكدر علي صفويت،
وال تشوش علي خلويت ،فما يف الوقت سعة لعتابك ،وال حمل خلطابك".
فما أعاره  aطرفًا ،وال قرأ من مسطور ما أوحى إليه حرفًا ﱡﭐﲐ ﲑ ﲒﱠ [الّنجْم.]17 :
مث قدم املركب السادس :وهو التأييد ،فنودي من فوقه ،ومل ير.
"حافظك قدامك- :ها أنت وربك".
قال :فبقيت متحريًا ،ال أعرف ما أقول ،وال أدري ما أفعل ،إذ وقعت على شفيت قطرة أحلى
من العسل ،وأبرد من الثلج ،وألني من الزبد ،وأطيب رحيًا من املسك ،فصرت بذلك أعلم من مجيع
األنبياء والرسل ،فجرى على لساين" :التحيات املباركات هلل ،الصلوات الطيبات هلل" ،فأجبت :السالم
عليك أيها النيب ورمحة اهلل وبركاته ،فأشركت إخواين األنبياء فيما خصصت به ،فقلت" :السالم علينا
وعلى عباد اهلل الصاحلني" .أراد هبم األنبياء عليهم الصالة والسالم.
قال :مث نوديت ،ادنُ يا حممد ،فدنوت ،مث وقفت ،وهو معىن قوله عز وجل :ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤﱠ
[الّنجْم ]8 :وقيل :دنا حممد يف السؤال ،فتدىل ،فتقدم للرب عزّ وجلّ.
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قيل :دنا بالشفاعة ،وتقرب إىل الرب باإلجابة.
وقيل :دنا باخلدمة ،وتقرب للرب بالرمحة ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ [الّنجْم ]8 :معناه :دنا حممد من ربه،
فتدىل عليه الوحي من ربه ،دنا لطافة فتدىل عليه رأفة ورمحة.
ال يوصف بقطع مفازة وال مسافة ،قد ذهب األين من البني ،وتالشى الكيف ،واضمحل األين،
فكان قاب قوسني فلو اقتصر على قاب قوسني ،الحتمل أن يكون للرب مكان ،وإمنا قوله :ﱡﭐﱩ ﱪﱠ
[الّنجْم ]9 :لنفي املكان ،وكان معه حيث ال مكان وال زمان ،وال أوان وال أكوان.
فنودي :يا حممد تقدم .فقال " :يا رب إذا انتفى األين ،فأين أضع القدم؟"
قال :ضع القدم على القدم حىت يعلم الكل أين منزه عن الزمان واملكان واألكوان ،وعن الليل
وعن النهار ،وعن احلدود واألقطار ،وعن احلد واملقدار.
يا حممد :انظر ،فنظر فرأى نورًا ساطعًا ،فقال" :ما هذا النور؟".
قيل :ليس هذا نورًا ،بل هو جنات الفردوس ،ملا ارتقيت صارت يف مقابلة قدميك ،وما حتت
قدميك :فداء لقدميك.
يا حممد :مبدأ قدمك منقطع أوهام اخلالئق.
يا حممد :ما دمت يف سري األين ،جربيل دليلك ،والرباق مركبك.
فإذا ذهب املكان ،وغبت عن األكوان ،وانتفى األين ،وارتفع البني من البني ،ومل يبق إلَّا قاب
قوسني ،فأنا اآلن دليلك.
يا حممد :أفتح لك الباب ،وأرفع لك احلجاب ،وأُ ْسمِعك طيب اخلطاب ،يف عامل الغيب.
وحّدتين حتقيقًا ،وإميانًا ،فوحِّدين اآلن يف عامل الشهود ،مشاهَدَة وعيانًا.
فقال" :أعوذ بعفوك من عقوبتك".
فقيل :هذا لعصاة أُمتك ،ليس هذا حقيقة مدعي وحديت.
فقال" :ال أُحصي ثناء عليك ،أنت كما أثنيت على نفسك".
ك َّل لسانك عن العبارة ،فألكسونه لسان الصدق ،ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱠ [النّجْم:
فقال :يا حممد إذا َ
 ]3فإذا ضل عيانك عن اإلشارة ،فألجعلن عليك خلعة اهلداية ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﱠ [النّجْم ]17 :مث
ألعرينك نورًا تنظر به مجايل ،تسمع به كالمي ،مث أعرفك بلسان احلال معىن عروجك علي ،وحكمة
نظرك إيل.
فكأنه يقول مشريًا :يا حممد ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱠ [األحزاب ]45 :والشاهد مطالب
حبقيقة ما شهد به ،وال جيوز له الشهادة على غائب ،فأريك جنيت لتشاهد ما أعددته ألوليائي ،وأريك
ناري لتشاهد ما أعددته ألعدائي ،مث أشهدك جاليل ،وأكشف لك عن مجايل ،لتعلم أين منزه يف كمايل
عن املثيل والشبيه والبديل والنظري واملشري ،وعن احلد والقد ،وعن احلصر والعد ،وعن الزوج والفرد،
وعن املواصلة واملفاصلة ،واملماثلة ،واملشاكلة ،واجملالسة ،واملالمسة ،واملباينة ،واملمازجة.
يا حممد :إين خلقت خلقي ودعوهتم إيلّ ،فاختلفوا عليّ.
فقوم :جعلوا العزَير ابين ،وأن يدي مغلولة ،وهم :اليهود.
وقوم :زعموا أن املسيح ابين ،وأن يل زوجة وولدًا ،وهم :النصارى.
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وقوم :جعلوا يل شركاء ،وهم :الوثنية.
وقوم :جعلوين صورة ،وهم :اجملسمة.
وقوم :جعلوين حمدودًا ،وهم :املشبهة.
وقوم :جعلوين معدومًا ،وهم :املعطلة.
وقوم :زعموا أين ال أرى يف اآلخرة ،وهم :املعتزلة.
وها أنا قد فتحت لك بايب ،ورفعت لك حجايب ،فانظر يا حبييب يا حممد ،هل جتد يفّ شيئًا معًا
(مما) نسبوين إليه.
فرآه  aبالنور الذي قواه به ،وأيده به من غري إدراك وال إحاطة ،فردًا صمدًا ،ال يف شيء،
وال على شيء ،وال قائمًا بشيء ،وال مفتقرًا إىل شيء ،وال هيكالً وال شبهًا ،وال صورة ،وال جسمًا،
وال حميزًا ،وال مكيفًا ،وال مركبًا ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱠ[الشَورى.]11 :
فأما كلّمه شفاهًا ،وشاهده كفاحًا ،فقال :يا حبييب يا حممد ،ال بد هلذا اخللق من سرٍُّ ال يذاع،
وزمن ال يشاع ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ[الّنجْم ]10 :فكان سرًّا من سر يف سر:
وصلّ اللّهم وسلم وبارك على أشرف خملوقاتك ،سيدنا وموالنا حممد ،حبر أنوارك ،ومعدن
أسرارك ،ولسان حجتك ،وإمام حضرتك ،وعروس مملكتك ،وطراز ملكك ،وخزائن رمحتك ،وطريق
شريعتك ،وسراج جنتك ،وعني حقيقتك ،املتلذذ مبشاهدتك ،عني أعيان خلقك ،املقتبس من نور
ضيائك ،صالة حتلّ هبا عقديت ،وتفرج هبا كربيت ،وتقضي هبا أريب ،وتبلغين هبا طليب ،صالة دائمة
ب العاملني .وحسبنا
بدوامك ،باقية ببقائك ،قائمة بذاتك ،صالة ترضيك وترضيه ،وترضى هبا عنّا يا ر ّ
اهلل ونعم الوكيل ،وال حول وال قوة إلَّا باهلل العلي العظيم ،وصلّى اهلل على سيّدنا حممد وآله وصحبه
وسلّم ،واحلمد هلل ربّ العاملني.

متت شجرة الكون حبمد اهلل
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كتاب التدبريات اإلهلية يف إصالح اململكة اإلنسانية
ﱁﱂﱃﱄ
رب يسر وال تعسر ،يا كرمي يا اهلل
قال العبد الفقري إىل رمحة اهلل تعاىل حممد بن علي العريب احلامتي الطائي:
احلمد هلل الذي استخرج اإلنسان من وجودِ علمه إىل وجودِ عينه يف أوّل إبداعه جوهرة،
فنظرها بعني اجلالل فذابت حياء منه عندما حقَّقت نظره ،فسالت ماءً أكنَّ فيه جواهر علمه ودرره ،مث
أرسل منه ميزابًا إىل مشربة غصن االمتزاج فأقام به صغره ،ومسى ذلك الغصن إنسانًا فصوّره ،وشقَّ
مسعه وبصره ،وأحكم ترتيب وجود كل شيء يف العامل األكرب فيه ودبَّره فقدَّره ،وأشهده بشاهد
اإلحسان كل شيء فقرَّره ،ورتق مساء عقله بعدما فتقه وفطره ،وأبطن كونه يف كونه وأظهره ،وحجبه
عن سره مبا هو أخفى وستره ،حكمة بالغة ملن دقق النظر فيه واعتربه ،مث جتلَّى له يف حضرة االقتداء
فبَهره ،فأجفل هاربًا من نريان اهليبة فضمه وقهره ،وغمسَه غمسةً يف البحر األخضر من غري أن يشعره،
فإذا سرُّ القدرة اإلهلية قد مازجت بشره ،مث كشف له عن حضرة الدميومية فحقق هبا عمره ،ورداه رداء
احلياة األبدية دون كون ضمَّه وال أمد حصره ،وأعلى مناره للمالئكة وأوضح غُرَره ،فبايعته بالسجود
إذ أمده باألمساء ونوره ،وجعله يف أرض األجسام خليفةً فأيده ونصره ،مث أبدع له العقل وزيرًا
فاستوزره ،ووهبه سر اخلطاب يف نار الشجرة ،وأعطاه عصا إعجازه فأهلك هبا اخلواطر السحرة ،مث
خوفه لدى قسطاس االنقسام وحذَّره ،وقسم موارده عليه قسمة منتشرة ،وأردفها بأجناد إشارات إهلية
غري منحصرة ،وأورد اخلواطر على باب حضرته فمقبلةٌ ومدبرةٌ ،فمنها قابلة لعيون اإلشارات ومنها
مستنفرة ،وعمّر مدينته يف النمط األوسط ومنها أفقره ،وأغناه مبطالعة أسرار امللكوت وهبا أفقره ،وأباح
له التصرُّف يف األكوان مبا به عنها زجّره ،وسوى يف قبضتيه األخذ بني من آمن به وكفره ،وأشهده
على تلك القبضة وقرَّره ،ونصب ملكه جسرًا للعبور فطوىب ملن عَربه مث شاء سبحانه أن يدنّسه مبا به
طهَّره ،فجعله برزخًا جامعًا للكفرة والربرة ،وأقامه يف عامل التركيب داعيًا على منابر التذكرة ،وأيَّده
بالعلوم اإلهلية وغمره ،وهناه عن إفشاء ما بظهوره أمره ،فقال :أال تنظرون يف عواملكم إىل مساوات
أفالكها مسخَّرة ،وأرضني حبارها مسجَّرة ،وفلك مشحون أجراه يف حبر الكون عندما أوسقه وعمَّره،
فهو ميشي بني رجلي رجاءٍ وخوف كتب عليهما الصانع القدمي بقلم العلم احمليط يف الرجل اليمىن :ﱡﲓ
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﱠ [الزلزلة ،]7 :ويف الرجل اليسرى :ﱡﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠﱠ [الزلزلة]8 :؛
فليبادر بالطاعة ملن هداه النجدين وبصَّره ،وليشكره على رزق قسمه فيسَّره وعسّره ،وليبحث عن
الكنز الذي حجبه باجلدار اجلسماين وسَتره ،مث ليتدبَّر كيف أحياه حني أقربه ،وأماته يف الوقت الذي
أنشره ،وأظلمه جبالبيب حنادس غيوب النور الذي به أقمره ،ودل به على النجي واللدين بآييت حموٍ
ومبصرة ،مث صوَّر آية احملو يف بعض األحايني منورة ،وذلك يف الليايل املقمرة عند تقابلهما يف الكرة ،مث
أظهر ذلك السرّ فيمن ضرب بعصا االختبار حجر األسرار ففجَّره ،شعر:
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تتتتتتتتر

أستتتتتتت ر

فسبحان من أودع هذه األسرار يف وجود حضرة اإلنسان املقدسة املطهرة ،فما أغفله عن القيام
بشكرها ﱡﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠ [عبس ،]17 :والويل ملن زهد يف اعتبار وجوده وحقَّره ،والصّغار له
فما أذله وما أصغره ،فلَيتَه كما كفر شكره فيكون من الذين خلطوا عمال صاحلًا وآخر سيئًا فانتظموا
يف سلك عسى املدّخرة يف الدار العاقبة املؤخرة ،والصالة على سيدنا حممد وآله وصحبه ومن تابعه
وآزره ،امللتحفني يف أبراد املعارف الربانية احملبَّرة ،املطهرة بعلم العصمةِ املشهّرة ما سبّح امللك ربّه
وذكره ،وزهد أهل العناية يف اجللوة اخلضرة.
متهيد

اعلم وفقك اهلل لطاعته أن اهلل سبحانه قد شاء أن يربز العامل يف الشفعية لينفرد سبحانه بالوترية،
فيصبح اسم الواحد الفرد ،ويتميّز السيد من العبد .وملا وقفتَ ،أوقفكم اهلل ،على حقائق نفوسكم،
وأطلعكم على ما أودعه فيكم من لطيف حكمته وغريب صنعته ،على قوله تعاىل :ﱡﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ

[الرعد ]3 :فأخذت يف الفكر وإدراكِ حقائق املوجودات وهو الذي خيتصُّ باسم العقل واالعتبار يف هذه
اآلية ،فرأيت أن اإلنسان من مجلة الثمرات ينمو كنمائها ،ويتغذى كغذائها مث ينتهي كانتهائها ،ويؤخذ
منه الفوائد كاألخذ منها مث يأخذ يف النقص كنقصاهنا ،مث يهرم كهرمها ،مث ميوت كموهتا .مث رأيناه
يولد كتوليدها فيؤخذ بذرٌ منها فيزرع فيحدث فيه النبات كذلك حىت يصري إىل مثل حاهلا ،فقد يؤخذ
منه كما أخذ منها ،وقد يترك فينقطع النسل من تلك الثمرة املعينة ،وكذلك اإلنسان يف التوالد
والتناسل على ذلك املنهج .فقلنا هذه شجرة فأين أختها اليت تصح هبا شفعيّتها وإطالق هذه اآلية عليها
فكرًا واعتبارًا؟ فتتبّعنا وجود هذه احلكمة يف اإلنسان وتفضيله على سائر احليوان ،وتقصينا أسراره
وحكمه ولطائفه ،ورأيناها بأعياهنا يف العامل احمليط األكرب قدمًا بقدم ،فلم نزل نقابله حرفا حبرف،
ومعىنً معىن حىت وجدناه كأنه هو ،فعلمنا أن الثمرة الواحدة العامل األكرب احمليط ،والثمرة األخرى
اإلنسان الذي هو العامل األصغر فطلبنا على ذلك تنبيهًا من الكتاب العزيز ،فوقفنا على آيات بينات
نريات ،منها ﱡﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖﲗﱠ [الذاريات ،]21 :ﱡﭐﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ [فصلت:

 ،]53ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱠ[ص ،]27 :ﱡﲞ ﲟ ﲠ ﲡﱠ [املؤمنون،]115 :

ﱡﳚ ﳛ ﳜﱠ [الطالق .]12 :فحمدنا اهلل سبحانه على ما أَْلهَمَ وأنْ علَّمَنا ما مل نكن نعلم فقال
تعاىل :ﱡﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒﱠ [النساء.]113 :
فانظر ،نوَّر اهلل بصريتك ،إىل ما تفرَّق يف العامل األكرب جتده يف هذا العامل اإلنساين من ملك
وملكوت ،حىت إذا ظهر يف العامل مثل النماء وجدته يف اإلنسان كالشعر واألظفار وحنو ذلك.
وكما أن يف العامل ماءً ماحلًا وعذبًا ،وزعاقًا ومرًَّا ،فذلك موجود كله يف اإلنسان :فاملاحل يف
عينيه ،والزعاق يف منخريه ،واملر يف أذنيه ،والعذب يف فمه.
وكما أن يف العامل ترابًا وماءً وهواءً ونارًا ،ففي اإلنسان ذلك بعينه ومنها خلق جسمه .وقد نبَّه
عليها احلكيم سبحانه يف الكتاب العزيز وهو قوله تعاىل :ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱠ [غافر ،]67 :مث
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قال :ﱡﭐﱔ ﱕﱠ [األنعام ]2 :وهو امتزاج املاء والتراب .مث قال جل امسه :ﱡﲷ ﲸ ﲹ ﲺﱠ [احلجر:
 ]28وهو املتغري الريح ،وهو اجلزء اهلوائي الذي فيه .مث قال :ﱡﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤﱠ [الرمحن:
 ،]14وهو اجلزء الناري ،وهذه حكمةٌ منه سبحانه :ﱡﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂﱠ[الروم.]54 :

وكما أن يف العامل رياحًا أربعًا مشاالً وجنوبًا وصِبًا ودبورًا ،ففي اإلنسان أربع قِوى :جاذبة
وماسكة وهاضمة ودافعة.
وكما أن يف العامل سباعًا وشياطني وهبائم ،ففي اإلنسان االفتراس وطلب القهر والغلبة والغضب
واحلقد واحلسد والفجور واألكل والشرب والنكاح والتمتع كما قال عزّ وجل :ﱡﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘﱠ[حممد.]12 :
وكما أن يف العامل مالئكة بررة سفرة ،ففي اإلنسان طهارة وطاعة واستقامة.
وكما أن يف العامل من يظهر لألبصار ومن خيفى ،ففي اإلنسان ظاهر وباطن :عامل احلس وعامل
القلب ،فظاهره ملكٌ وباطنه ملكوت.
وكما أن يف العامل مسا ًء وأرضًا ففي اإلنسان علو وسفل.
وامشِ هبذا االعتبار على العامل جتد النسخة اإلهلية صحيحة ما اختل حرف وال نقص معىن ،ومل
جتد له يف مقابلة األزل إال األبد وهو غري متناهي الطرف اآلخر شرعًا.
وسَْب ٌق يف علم قدميٍ باقٍ ببقاء اهلل عز وجل.
قال العبد وَجَرَت املتصوفة عادةً  Fيف هذا النظر واالعتبار جمرى العرب يف كالمها من
االستعارات واجملاز بأدىن شبه وأَْيسَر صفة جتمع بينهما ،ويف القرآن من هذا القبيل كثريٌ إذ القرآن جارٍ
على لغة العرب ،كما قال " :aوإمنا أنزل القرآن بلساين ،لسان عريب مبني" .ومثله قوله تعاىل:

ﱡﭐﱕ ﱖ ﱗﱠ [مرمي ،]4 :ﱡﱨ ﱩﱠ [النور ،]39 :ﱡﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ [إبراهيم،]18 :
ﱡﳃ ﳄ ﳅ ﳆﱠ [البقرة ،]264 :ﱡﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱠ [الكهف ،]77 :ﱡﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓﱠ [يوسف ،]82 :فلما ﱡﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ [األعراف.]143 :

فلم تزل الصوفية رضي اهلل عنها يف نظرها واعتبارها على هذا املنهج ،فلنلخّص لك ولنقرّب
عليك كيف تنظر العامل يف اإلنسان على ما تقدم ،وذلك أن تنظر إىل ما خرج عنك من املوجودات
فإذا وقعت عينك على موجود ما فاطلب الصفة اليت غلبت على ذلك املوجود حىت (شهر هبا) .وإذا
عرفت تلك الصفة اليت أنبأت عنه ودلت عليه فإما صفة نفسية له وإما صفةٌ غالبةٌ عليه.
مث تنظر تلك الصفة بعينها فتجدها يف اإلنسان ال حمالة ،فتطلق على اإلنسان عند مشاهدة تلك
الصفة اسم الذي هو صفته ،مثل البالدة اليت هي غالبةٌ على احلمار دون غريه من احليوان ،فنقول يف
اإلنسان محارًا إذا رأيناه بليدًا ،أو أسدًا إذا رأيناه شديدًا طالب االفتراس.
ومثل هذا النظر أيضا يف األسرار الشريفة مثل أن تنظرَ إىل الشمس والقمر فتجعل الشمس
الروح والقمر النفس ،وذلك أن النفس ذات كمالٍ ونقصٍ حسب ما يرد يف داخل هذا الكتاب،
فكماهلا بالعقل والعلم ،ونقصها باجلهل والشهوات.
وكما أن نقص القمر قد يكون سببه يف الكسوف األرض ،وهو األسفل من العامل ،كذلك
نقص النفس إمنا هو من ارتكاب الشهوات وحملها أسفل سافلني .وكما أشرقت األرض بنور الشمس
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كذلك أشرقت األجسام بنور الروح ،فكشفت األشياء على ما هي عليه ،إىل أمثال هذا مما يطول
ذكره.
قال املؤلف  :Eوملا أردنا أن نأخذ يف مقابلة النسختني العامل األكرب واألصغر على اإلطالق
يف مجيع األسرار العامة واخلاصة ،رأينا أن ذلك يطول وغرضنا من العلوم ما يوصل إىل النجاة يف اآلخرة
إذ الدنيا فانيةٌ داثرةٌ ،فعدلنا إىل أمر يكون فيه النجاة ،ويتمشَّى معه املراد الذي بنينا عليه كتابنا وهو أنّا
نظرنا اإلنسان فوجدناه مكلَّفًا مسخَّرًا بني وعد ووعيد ،فسعينا يف جناته مما توعد به وختليصه ملا وعد
اهلل إليه ،فاضطرنا احلال يف إقامة القسطاس عليه من العامل األكرب ،فقلنا أين ظهرت احلكمة من اخلطاب
والوعد والوعيد من العامل الكبري ،فرأينا ذلك يف حضرة األمر والنهي وحضرة اإلمامة ومقرّ اخلالفة.
فوجدنا اخلليفة شاهدًا فيه ظهرت احلكمة وآثار األمساء ،وعلى يديه تنفعل أكثر املكونات املخلوقة
للباري تعاىل .فتقصَّينا األثر وأمعنا النظر يف حظّ اإلنسان من هذه احلضرة اإلمامية ،فوجدنا يف اإلنسان
خليفة ووزيرًا وقاضيًا وكاتبًا وقابض خِراج وجبايات وأعوانًا ومقابلة أعداء وقتالً وأسرًا ،إىل أمثال
هذا مما يليق حبضرة اخلالفة اليت هي حمل اإلرث ،ويف األنبياء عليهم الصالة والسالم ،وانتشرت راياهتا
والحت أعالمها وأذعن الكل لسلطاهنا مث خفيت بعد األنبياء صلوات اهلل على حممد وعليهم فال تظهر
أبدًا إىل يوم القيامة عمومًا .لكن قد تظهر خصوصًا :فالقطب معلومٌ غري معنيٍ وهو خليفة الزمان،
وحمل النظر والتجلي ،ومنه تصدر اآلثار على ظاهر العامل وباطنه ،وبه يرحم اهلل من يرحم ويعذّب من
يعذّب وله صفات إن اجتمعت يف خليفة عصر فهو القطب وعليه مدار األمر اإلهلي .وإن مل جتتمع فهو
غريه ،ومنه تكون املادة ملُلْك ذلك الزمان ،وهذا كله يف اإلنسان موجود .وحنن إن شاء اهلل نورده يف
هذا اجملموع أحسنَ إيراد ،خمتصرًا كافيًا مقنعًا ،واهلل ينفع العبد مبا قصد ،ويسلك به الطريق األقوم
األسدّ واهلل أعلم.
املقدمة

التصوف ،صافاك اهلل ،أمره عجيبٌ ،وشأنه غريبٌ ،وسرُّه لطيفٌ ،وليس مينح إال لصاحب عناية
وقدم صدق ،له أمورٌ وأسرارٌ غطّى عليهن إقرارٌ وإنكارٌ .وسقنا هذه املقدمة توطئةً لعلوم التصوف على
اإلطالق .فإن اإلنكار عليه شديد وشيطان املخالفة له مريد .على أنَّا ما سقنا من هذه العلوم يف هذا
الكتاب إال النزر اليسري يف آخره وإشارات تتخلله .فسقنا يف هذه املقدمة لتلك اإلشارات الشريفة،
ومن أراد أن يقف من تواليفنا على جلّ أسرار هذه الطريقة الشريفة ،فليطالع كتاب " مناهج االرتقاء
إىل افتضاض أبكار البقاء املخدرات خبيمات الّلقاء" ،وبنيناه على ثالمثائة باب وثالثة آالف مقام يف كل
باب عشر مقامات ،كلها أسرارٌ بعضها فوق بعض .فرجونا وفَّقك اهلل يف سياق هذه املقدمة يف هذا
الكتاب اليت هي كالعالوة عليه ،أن يقف عليها السالك ابتداءً ،فيكون له عصمة من اإلنكار على كالم
أهل الطريقة وما يقف عليه يف داخل هذا الكتاب فيقع منه التسليم؛ فرمبا يفتح له قفل السرّ الذي وقف
عنده وسلَّمه .فلهذا ما أوردناها ،جعلنا اهلل ممن حسن إسالمه وسلم ما مل يبلغه علمه آمني بعزته.
فاعلم شرح اهلل سبحانه صدرك أن مبىن هذا الطريق على التسليم والتصديق ،حىت قال بعض
السادة القادة" :ال يبلغ اإلنسان درجة احلقيقة حىت يشهد فيه ألف صديق أنه زنديق".
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مث يؤيد قول هذا السيد بقول الشريف الرضي ،حفيد علي بن أيب طالب كرم اهلل وجهه العزيز
ورضي عنه ،شعر:
متتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ا رف
إ تتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتت ع ع متتتتتتتتتتت
فقتتتتتتتتتت قتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتت تتتتتتتتتت ا أ تتتتتتتتتت ستتتتتتتتتت
يتتتتتتتتت عرل تتتتتتتتت ر تتتتتتتتت لتتتتتتتتت أ تتتتتتتتت ح تتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتت
ر تتتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتتتت م
ستتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتت فيم تتتتتتتتت
يتتتتتتتتتر ال تتتتتتتتت
تتتتتتتتت
تتتتتتتتتت ال ستتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتت
إلتتتتتتتتتت ال ستتتتتتتتتتي
لقيتتتتتتتتت لتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتت ممتتتتتتتتت ي تتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتت يأ تتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتت

فاشترط يف إنكار هذا املعلق النفيس رجاالً مساهم مسلمني قد وقفوا مع التخيُّل والتلبيس وكيف
ال ينكر هذا الطريق وهل يبقى أثر للباطل عند ظهور احلق ،ﱡﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﱠ [يونس،]32 :
ﱡﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ [اإلسراء .]81 :وقال الشاعر:
ألتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتر أ هللا أ تتتتتتتتتتتتتتت
الم تتتتتتتتتتتتتت
فف تتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتم

ل
تتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتت ع
تتتتتتتتتتتل
إ ا تتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتت ع متتتتتتتتتتت
ع

زتتتتتتتتتتتتتتت ر
ا تتتتتتتتتتتتتتتل

ﱡﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱠﭐ[األنعام" ،]91 :حسنات األبرار سيئات املقربني"" ،إنه ليغان
على قليب فأستغفر اهلل يف اليوم مائة مرة" .فانظر هذين الشيئني يف عامل احلس الداخل حتت ذل احلصر،
فكيف بعامل امللكوت.
فكل من تكلم يف غري هذا املقام فإنه صاحب أضغاث أحالم .أمل ترَ إىل قول اجلنيد " :Eإن
احملدث إذا قورن بالقدمي مل يبقَ له أثر" .وشتّان بني من ينطق عن درسه ونفسه وبني من ينطق عن ربه:
ﱡﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱠ[ النجم ]3 :فإياك وطلب الدليل من خارج فتفتقر إىل املعارج ،واطلبه يف ذاتك جتد
احلق يف ذاتك.
أرأيت ملا ثبتت نبوة رسول اهلل  aواستقر يف نفوس العقالء أنه  aينطق عن اهلل تعاىل ال
عن هوى نفسه كيف دخلوا يف رق االنقياد والتسليم ،وتصرفت عليهم وظائف التكليف ،ومل يسألوا
ما الدليل؟ وال ما العلة؟ ولقد كان الصحابة  Fيسألون عن أشياء حىت هنوا عن ذلك يف قوله
تعاىل :ﱡﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﱠ[املائدة ،]101 :فقال الصحابة" :نهينا أن
نسأل رسول اهلل ."a
فإن تعرض لك أيها األخ املسترشد من ينفّرك عن الطريق فيقول لك :طالِبه بالدليل والربهان،
يعين أهل هذه الطريقة ،فيما يتكلمون به من األسرار اإلهلية ،فأعرِض عنه ،وقل له جماوبًا يف مقابلة
ذلك :ما الدليل على حالوةِ العسل؟ ما الدليل على لذة اجلِماع وأشباههما؟ وخربين عن ماهية هذه
األشياء ،فال بد أن يقول لك هذا علمٌ ال حيصل إال بالذوق ،فال يدخل حتت حد وال يقوم عليه دليل،
فقل له :وهذا مثل ذلك.
مث اضرب له مثاالً آخر وقل له :لو كان لك دار بنيتها بيدك وما اطلع عليها أحد غريك ،ففشا
ذكرها واتصل بأمساع الناس خربها ،مث اصطفيت أحدًا من خواصك ،فأدخلته إياها حىت عاينها وأحاط
مبا أطلعته منها عليه ،وهو مبرأى الناس عند إدخالك إياه ،مث خرج إليهم وقعد يصف هلم ما رأى فيها.
هل يصح أن يقال له ما الدليل يف ذلك املقام على ما تذكر أنه على هذه الصفة؟ هذا ال يصح.
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ولو طالبه أحدٌ بذلك محّقه الناس وسخّفوه وقالوا هذا شيء ال يقوم عليه دليل .غايتنا أنا رأينا
رجالً أدخله صاحب الدار وخرج فوصف ما رأى؛ فمَن حَسنَ ظنه به وثبتت عنه العدالة صدّقه يف
قوله ،ومن مل يحسِن ظنه فال يلزمه ذلك ،وال حيسن من أحد أن ينكر عليه مقالته .فإذا أردتَ أن تقف
على ما ا ّدعاه هذا الداخل فارغب إىل صاحبها يدخلك إياها فتشاهد ما شاهد وليس غري ذلك.
فكذلك يا أخي هذا العلم السَّين الذي هو نتيجة التقوى .إذا رأينا رجالً قد اتقى اهلل سبحانه
ووقف عند حدوده ،واتصف بالزهد والورع وأشباه ذلك مث نطق بعد هذا بعلمٍ ال تسعه عقولنا وهبَه
اهلل سبحانه إياه ،فالواجب علينا التسليم والتصديق فيما ادعاه ،وحتسني الظن به ،وترك االعتراض عليه،
فإن اهلل تعاىل خيص من يشاء من عباده مبا شاء من علومه ،كما قال ﱡﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷﱠ [البقرة:
 ،]269من عباده ،وقال :ﱡﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱠ [الكهف ،]65 :ومسألة موسى واخلضر  Cمقنع أعين
يف االختصاص :ﱡﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ[األنبياء.]23 :
هل صدر قط أو مسع عن الصحابة  Fأهنم سألوا النيب  aما العلة على أن الظُّهر أربع
ركعات ،واملغرب ثالث ركعات ،وملَ أُسِ َّر يف بعض وجهِرَ يف بعض؟ ما مسعنا هبذا وإمنا مل يكن ذلك
ألنه قد ثبتت عصمته وبان صدقه ،وعلم أنه ال ينطق عن نفسه .فمهما رأيناك تطلب الدليل والعلم ممن
ورثه والزم التقوى اليت تدل على صحة علمه كداللة املعجزة على صدق الرسول ،عَلِ ْمنَا أن صفةَ
الصدق ما استقرت لديك وال تبَّدت قطٌّ إليك .فسلم إليهم أحواهلم ،وال تنكر عليهم أقواهلم ،ﱡﱐ ﱑ
ﱒ ﱓﱠ [طه ]114 :عسى اهلل أن يفتح لك بابًا من عنده تصل من ذلك وال تنكر عليهم؛ وفَّقك اهلل
النطق بالغيب مع إميان باملثال الظاهر احملسوس؛ الذي نصب اهلل لك؛ ذلك أن املرآة إذا صقلت وجلي
عنها الصدأ وجتلت صورة الناظر فيها ،أليس يرى املرء فيها نفسه حسنًا أم قبيحًا فإن جاء أحدٌ خلفه
جتلّت صورته يف املرآة؛ فعندما نظر إليها قال للحاضرين معه خلفي إنسانٌ أو شيء على صورة كذا
وكذا ،حىت يستويف ما رأى ،وهو مل يره بعينه الرؤية املعهودة ،والتصديق هبذا واجب فإنه حمسوسٌ.
كذلك املعقول نظري احملسوس ،فيعمد اإلنسان إىل مرآة قلبه فيجلوها من صدأ األغيار ،ومييط
عنها كل حجابٍ حيجبها عن جتلي صور املعقوالت واملغيّبات بأنواع الرياضات واجملاهدات ،فإذا
صفت واجنلت جتلى فيها كل ما قابلها من املغيبات ،فنطق عما شاهد ووصف ما رأى ﱡﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱶﱠ [النجم ،]11 :وهذا مقالٌ على التقريب ،ولوال خوف التطويل لتكلَّمنا على ضروب املكاشفة
وأصنافها لكن يكفي هذا القدر.
فمن أراد أن يقف على أنواعها على الكمال من تآليفنا فليقف على "جالء القلوب" .مث يا ليت
شعري طالب الدليل على هذا العلم املشاهد هل أحاط علمًا مبعاين الكتاب والسنة حىت يقال له هو مثل
كذا؟ هل أحاله دليل العقل؟ فغاية العاقل الذي حصل له عقل التكليف ووقف عند أحكامه من واجب
وجائز ومستحيل أن جيعل ما نطق به هذا الصويف من قَبيل اجلائز ،وإمنا صار واجبًا عندهم ال من حيث
نفسه إال من حيث العلم القدمي بأنه سيكون.
فإذا أتى هذا الصويف باجلائز أو مبوافقات العقول ،إذ النبوة والوالية فوق طور العقل ،فالعقل إما
أن جيوز أو يقف ألنه ما أتى بشيء يهدُّ به ركنًا من أركان التوحيد ،وال ركنًا من أركان الشريعة .فما
جرم املستمع له يف معرض اإلنكار إال قلة التصديق؛ فالصفة راجعة إليه ،والصويف منزَّه عما نسب إليه؛
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فدارِك يا أخي ،دارِك قبل حلول اهلالك ،وميوت اإلنسان على ما كان عليه ،ويحشر على ما مات
عليه؛ وحذار حذار من فوات هذه األسرار وعد ِم االستضاءة هبذه األنوار .فافترش أيها الطالب احلبيب
بساط التسليم ،واخرج باحلرية عن رقّ اإلنكار ،واقعد على كرسي الفكر ،وأفرغ عليك حلة اجملاهدة،
واجعل على رأسك تاج املوافقة واملساعدة ،وانظر النطق من غري حمل اخلطاب جتد احلق ،وانظر املستمع
جتده مستمعًا مسمعًا خماطَبًا خماطِبًا فإذا كان هو املتكلم واملكلم ،املستمع واملسمع ،فأنت عدم؛ وإن
كنت موجودًا ،كما أنت حاضر وإن كنت مفقودًا.
ولذلك أشار  aخمربًا عن ربه" :وال يزال عبدي يتقرب إيلَّ بالنوافل حىت أحبه ،فإذا أحببته
كنت مسعه الذي يسمع به وبصره" فمن يكن احلق مسعه وبصره فكيف خيفى عليه شيء؟ ومن كان
احلق لسانه كيف ينتهي كالمه؟
فتحقق هذه املقدمة وقِف عندها ترشد وحتمد عاقبة أمرك إن شاء اهلل ،فوفّر دعاويك وفقك اهلل
ملا نورده عليك يف هذا الكتاب ،واهلل ينفعنا وإياك بالعلم ،وجيعلنا من أهله آمني بعزّته.
سر للخواص:

لكن هنا سر نرمزه ليلتذ به صاحبه إذا وقف عليه ،وهو قوله تعاىل:
[طه ،]5 :فالعرش املذكور يف هذه اآلية مستوى الرمحن ،وهو حمل الصفة؛ واخلليفة الذي مسيناه عرشًا
محالً على هذا مستوى اهلل جل جالله؛ فبني العرشني ما بني اهلل والرمحن وإنه كان ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ
ﲈ ﲉﲊ ﱠ [اإلسراء ،]110 :فال خفاء عند أهل األسرار فيما ذكرناه .وحد االستواء من هذا العرش
املرموز قوله صلى اهلل عليه وسلم" :إن اهلل تعاىل خلق آدم على صورته"؛ فالعرش احلامل للذات
واحملمول عليه للصفة فتحقق أيها العارف وتنبه أيها الواقف ،وأمعن أيها الوارث ،ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄﲅﲆﱠ[األحزاب.]4 :
ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱠ

وعرب عنه بعضهم باملعلم األول ،والذي محلهم على ذلك أنه ملا حتقق عندهم خالفته وأنه حامل
األمانة اإلهلية ،ونسبته من العامل األصغر نسبة آدم من العامل األكرب ،وقد قيل يف آدم [عليه السالم]
ﱡﭐﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ [البقرة]31 :؛ كذلك هذا املوجود ،مث خاطب املالئكة فقال :ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ [البقرة .]31 :فأمر اخلليفة أن يعلمهم ما مل يعلموا فأمرهم اهلل سبحانه بالسجود
ملعلمهم كسجود الناس إىل الكعبة ،وتشريف ال سجود عبادة .أعوذ باهلل ال أشرك به أحدًا.
فيكون يف هذا العامل اإلنساين مثرة السجود ال نفس السجود؛ وإمنا هو التواضع واخلضوع
واإلقرار بالسبق والفخر والشرف والتقدم له كتواضع التلميذ ملعلمه.
وإذا حصل موجود يف مقام تتعلم منه املالئكة فأحرى من دوهنم .وذلك تشريف من اهلل
سبحانه ،ودليل قاطع على ثبوت إرادته ﱡﭐﲁﲂﲃﲄﱠ[آل عمران.]74 :
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سر للخواص:

وهو حني أوقع األمساء هل عاين املسميات أم ال؟ وإال كيف يصح إطالق اسم من غري مسمى،
وهذا موضع نظر وفكر.
وسر السجود هنا ال ميكن إيضاحه ،وقد ذكرناه يف "مطالع األنوار اإلهلية"؛ فأما هل عاين
املسميات فقد نبه على ذلك تعاىل بقوله "بأمساء هؤالء" :فاهلاء لإلشارة والتنبيه ،وال تقع اإلشارة إال
على حاضر وإن كانت اإلشارة يف هذا الطريق نداء على رأس العبد وبوحًا لعني العلة ،فنقول إنه عاين
املسميات لكن على صورة ما ،وذلك أنه عاينها يف نفسه من حيث أنه جممع أسرار العامل ونسخته
الصغرى ،وبرناجمه اجلامع لفوائده؛ وهذه فائدة اإلشارة بقوله تعاىل ﱡﭐ ﱫ ﱠ يف حقنا وهو املطلوب
والغرض يف هذا الكتاب.
وعرب عنه بعضهم مبرآة احلق واحلقيقة :والذي محلهم على ذلك أهنم ملا رأوه موضع جتلي احلقائق
والعلوم اإلهلية واحلكم الربانية ،وأن الباطل ال سبيل له إليها ،إذ الباطل هو العدم احملض ،وال يصح يف
العدم جتلٍّ وال ظهور كشف ،فاحلق كل ظهر يف الوجود ويف إيراد الشبهات املعارضة لألدلة يتضح ما
أردنا.
سر للخواص:

السبب املوجب لكونه مرآة احلق قوله صلى اهلل عليه وسلم" :املؤمن مرآة أخيه" .واألخوة هنا
عبارة عن املثلية اللغوية يف قوله تعاىل :ﱡﭐﱐﱑﱒﱓﱠ[الشورى]11 :؛ وذلك عند بروز هذا املوجود يف
أصفى ما ميكن وأجلى ممكن ظهر فيه احلق بذاته وصفاته املعنوية ال النفسية ،وجتلى له من حضرة
الوجود؛ ويف هذا الظهور الكرمي قال تعاىل :ﱡﭐﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱠ[التني]4 :؛ فتأمل هذه اإلشارة
فإهنا لباب املعرفة وينبوع احلكمة.
وعرب عنه الشيخ العارف أبو احلكيم بن برجان  Fباإلمام املبني ،وهو اللوح احملفوظ ،املعرب
عنه بكل شيء يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ [األعراف:
 ،]145وهو اللوح احملفوظ .هذا دليل أيب احلكيم على تسميته "كل شيء".
والذي محله على ذلك قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ [يس ،]12 :ووجدنا
العامل كله أسفله وأعاله حمصى يف اإلنسان فسميناه اإلمام املبني ،وأخذناه تنبيهًا من اإلمام املبني الذي
هو عند اهلل تعاىل ،فهذا حظنا منه فتدبره وحتققه.
سر للخواص:

قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱠ [األنعام ،]38 :اعتباره الذي هو اإلنسان منه شيء
تفصيل يف العامل بأسره؛ اإلمام على احلقيقة املبني من كل شيء مأمومًا به ،وهذا ال يصح يف موجود ما
مل تصح له املثلية اللغوية الفرقانية .فإذا صحت املثلية صح وجود اإلمام ،وإذا صح وجود اإلمام بطلت
اإلمامة يف حق غريه :ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﱠ [األنبياء .]23 :فإذا نظرنا يف هذا اإلمام املبني نظرنا
مبا استوجب اإلمامة ،فوجدناه استوجبها بأسرار وصفات هو عليها فقلنا هي من نفسه أو من غريه،
فوجدناها أمانة بيده فقرأنا ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ [النساء ،]58 :فالحت لنا مرآة احلق
251

املستقدمة ،فضربنا اإلمام املبني يف املؤمن مرآة أخيه ،فخرج لنا واحد يف اخلارج ،فسماه بعضهم مرآة،
وبعضهم إمامًا :فاإلمام كتايب واملرآة سنية.
وعرب عنه بعضهم باملفيض ،وبه كان يقول شيخنا وعمادنا أبو مدين شيخ الشيوخ رضه ،أخربين
بذلك عنه غري واحد ممن أثق به ،والذي محلهم على ذلك أهنم ملا رأوا األجسام بيوتًا مظلمة وأقطارًا
سودًا مدهلمة ،فإذا غشيها نور الروح أضاءت وأشرقت كاألقطار إذ غشيها نور الشمس؛ وبالضرورة
نعلم أن النور الذي يف بغداد غري النور الذي يف مكة ،والنور الذي يف موضع ما غري النور الذي يف
غريه .مث نظرنا يف السبب لوجود تلك األنوار اليت خلقها اهلل تعاىل عنده ال به فوجدناه جسمًا كرويًا
نورانيًا يقال له الشمس :فكل موضع يقابلها من األرض خيلق اهلل فيه نورًا يسمى مشسًا .فكما تطلق
على كل نور خلق يف األرض يف مقابلة الشمس مشسًا ،ليس يبعد وال مينع أن تطلق على كل نور
أضاءت به أرض األبدان روحًا.
وكما خيتلف قبول األماكن هلذا النور الختالفها ،فال يكون قبول األجسام الصقيلة للنور كقبول
األجسام الدرنة ،كذلك خيتلف قبول أماكن األبدان لفيضان الروح الختالفها .فال يكون قبول البهيمة
لفيضانه كقبول اإلنسان ،وال قبول اإلنسان كقبول امللك .فلو مسينا الشمس باملفيضة ،حقيقة اإلفاضة
يف املاء وهو جماز يف غريه.
ونسبة هذه األرواح عندهم إىل الروح الكلي كنسبة والة األمصار إىل اإلمام ،ولذلك يثابون إن
عدلوا ويعاقبون إن جاروا.
سر للخواص:

قال اهلل جل ثناؤه وتقدست أمساؤه ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠ [الزمر .]69 :اعتبار الربوبية هنا
سيادة املعلم األول وتربيته وتأثري سببيته؛ وهو املرجوع إليه يف قوله تعاىل على طريق التنبيه ﱡﭐ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ [الفجر]28-27 :؛ ونور هذا الرب املنبه عليه هو الروح احليواين الذي به
تشترك البهيمة واإلنسان .فاعتبار املوت فيه حبجاب الغمام واعتبار النوم بغروب الشمس ،واعتبار
الغفلة باحلجاب اهلاليل.
مث قد يغيب اإلمام ويبقى الوزير بدله يفيض على اململكة كالقمر ليالً ،وليس كفيضان اإلمام؛
وفيض مادة الوزير وفيضانه إن أفاض بالنظر إىل النفس النباتية ،وهي احلجاب ملادة النفس املطمئنة؛ وقد
يغيبان ،أعين اإلمام والوزير فيبقى الفقهاء جنوم علم األحكام ،فال يستطيعون إفاضة لقهر النفس
احليوانية البهيمية والنفس السبعية واستيالء سلطاهنا؛ فتأمل هذا السر تدرك احلكمة اإلهلية.
وعرب عنه بعضهم مبركز الدائرة ،والذي محلهم على ذلك أهنم ملا نظروا رضي اهلل عنهم إىل عدل
هذا اخلليفة يف ملكه واستقامة طريقته يف هيئاته وأحكامه وقضاياه ،مسوه مركز دائرة الكون لوجود
العدل به ،وإمنا محلوه على مركز الكرة نظرًا منهم إىل أن كل خط خيرج من النقطة إىل احمليط مساويًا
لصاحبه رأوا ذلك غاية العدل فسموه مركز الدائرة هلذا املعىن.
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سر للخواص:

وذلك أن نقطة الدائرة أصل يف وجود احمليط ،ومهما قدرت كرة وجودًا أو تقديرًا فال بد أن
تقدر هلا نقطة هي مركزها؛ فال يلزم من وجود النقطة ووجود احمليط ووجود الفاعل من هذه الدائرة
ورأس الضابط وال دائرة يف الوجود كان اهلل وال شيء معه ،وفخذاه يداه املبسوطتان جودًا أو إجيادًا؛
والفخذ املختصة بالنقطة يد املغيب وامللكوت األعلى والفخذ املختصة باحمليط يد عامل امللك والشهادة:
فالواحدة لألمر واألخرى للخلق واهلل ﱡﭐ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﱠ [فصلت ،]54 :ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
ﲟ ﲠ ﱠ [مرمي]9 :؛ فيد املركز معراة عن احلركة القاطعة لألحياز ويد احمليط متحركة؛ فتأمل ن ّور اهلل
بصريتك هلذه اإلشارات ،فقد مهد لك السبيل.
ولو تقصيت آثاره وتتبعت خصائصه وأطلقت عليه من ذلك ألقابًا ملا وسعها ديوان؛ فاقتصرنا
يف هذا اإلجياز على هذا القدر لندل بذلك على شرفه واجتبائه من بني سائر احملدثات.
ً
باب يف إقامة مدينة اجلسم وتفاصيلها من جهة كونها ملكا هلذا اخلليفة

اعلم أن اهلل سبحانه ملا أوجد هذا اخلليفة الذي ذكرناه آنفًا بىن له مدينةً يسكنها رعيته وأرباب
دولته ،تسمى حضرة اجلسم والبدن .وعيّن للخليفة منها موضعًا إما أن يستقر فيه على مذهب من قال
إنه متحيّز ،أو حيل فيه على قول من قال إنه قائمٌ مبتحيز.
وإما أن يكون ذلك املوضع املعيَّن له موضع أمره وخطابه ونفوذ أحكامه وقضاياه ،على قول من
أثبته غري متحيز وال قائمًا مبتحيز .فأقام له سبحانه مدينة اجلسم على أربعة أعمدة وهي اإلسطقسات
والعناصر ،ومسى سبحانه املوضع املعني للخليفة منه القلب ،وجعله مسكن اخلليفة أو موضع أمره على
ما ذكرناه من اخلالف.
وقال قوم إنَّ مسكنه الدماغ؛ واألظهر عندي من طريق التنبيه واالستقراء ال من جهة الربهان،
أنه القلب شرعًا لقوله  aمخربًا عن ربه" :ما وسعين أرضي وال مسائي ووسعين قلب عبدي املؤمن".
وقال" :إنَّ اهلل تعاىل ال ينظر إىل صوركم وال إىل أعمالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم" .وذلك أن
املُستخلف إمنا نظره أبدًا إىل خليفته ما يفعله فيما قلّده؛ واهلل سبحانه قد استخلف األرواح على
األجسام.
ومما يؤيد ما ذهبنا إليه قوله تعاىل ﱡﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﱠ[احلج ]46 :وليست اإلشارة
للقلب النبايت فإنَّ األنعام يشاركوننا يف ذلك السر .لكن للسر املودع فيه وهو اخلليفة ،والقلب النبايت
قصره .وقال " :aإن يف اجلسد مضغةٌ إذا صلحت صلح سائر اجلسد ،وإذا فسدت فسد سائر اجلسد
أال وهي القلب" .فالقلب النبايت ال فائدة له إال من حيث هو مكان هلذا السر املطلوب ،املتوجه إليه
اخلطاب ،واجمليب إذا ورد السؤال ،والباقي إذا فين اجلسم .والقلب النبايت فنقول كذلك إذا صلح اإلمام
صلحت الرعية ،وإذا فسد فسدت؛ بذا جرت العادة وارتبطت احلكمة اإلهلية.
قال املؤلف  :Eسر فساده وصالحه املرتبط بصالح الرعية وفسادها :سبب ذلك أن اهلل
تعاىل إذا ولّى خليفة قومًا فإنه يعطيه أسرارهم وعقوهلم فيكون إذ ذاك جمموع رعيته؛ فمىت خاهنم يف
أسرارهم وعقوهلم ظهر ذلك عليهم؛ وإن اتقى اهلل يف ذلك ظهر ذلك عليهم.
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وقد تكون أسرار رعيته حني تعطاه رذلةٌ ناقصةٌ ،وهلذه اإلشارة قوله " aمثل ما تكونون يولّى
عليكم" .فإنْ َغَلبَ عليها صالح اإلمام صلحت ،وظهر آثار ذلك يف الرعية وأرباب الدولة مبشيئة غيبية
إهلية جيدها اإلنسان يف نفسه بعد أن مل تكن ،وال يدري من أين وردت عليه ،وال كيف حصلت له؛
صلُحَ سائر اجلسد".
حتْ َ
صُل َ
فهذا سر قوله " :aإذا َ
قال املؤلف  :Eمث بىن اهلل سبحانه له متنزَّهًا مشرفًا عجيبًا عاليًا ،يف أرفع مكان يف هذه
املدينة ،مساه الدماغ .وفتح له فيه طاقات وخوخات يشرف منها على ملكه ،وهي األذنان والعينان
واألنف والفم ،مث بىن له يف مقدم ذلك املنتزه خزانةٌ مساها خزانة اخليال ،جعلها مستقرَّ جباياته وموضع
رفع والة احلس؛ وفيها ختزن جبايات املبصرات واملسموعات واملشمومات واملطعومات وامللموسات
وما يتعلق هبا؛ ومن تلك اخلزانة تكون املرائي واألحالم اليت يراها النائم؛ وكما أن يف اجلبايات حالالً
وحرامًا كذلك يف املرائي مبشرات وأضغاث أحالم.
وبىن يف وسط هذا املنتزه خزانة الفكر الذي ترتفع إليه املتخيالت فيقبل منها الصحيح ويرَدُّ
الفاسد.
وبىن له يف آخر هذا املنتزه خزانة احلفظ؛ وجعل هذا الدماغ مسكن الوزير الذي هو العقل؛ وله
ضه ،فأضربنا هنا عن ذكره.
بابٌ يف داخل الكتاب حي ّ
مث أوجد له النفس وهي حملُّ التغيري والتطهري ،ومقر األمر والنهي؛ وهي الليلة املباركة اليت فيها
يفرَّق كل أمر حكيم؛ وحظها من العامل العلوي الكرسي ،كما أن الروح حمله العرش من ذلك العامل؛
والنفس هي كرمية هذا اخلليفة وحرّته.
وقد أشار إىل ذلك اإلمام أبو حامد الغزايل يف قوله إن الروح نَكَحَ النفس فتولد ما بينهما
اجلسم ،فقال مشريًا إىل ذلك يف خطبة "لُبَاب احلكمة" له" :ربنا ورب آبائنا العلويات وأمهاتنا
السفليات".
لكن املتصوفة اصطلحوا على كل فعلٍ فيه حظ لكون من األكوان أنه نفسي ،يعين أنه عن أمر
النفس سواء كان ذلك الفعل حممودًا أو مذمومًا ،وكل ما ليس فيه حظ إال هلل تعاىل فهو روح؛ وأن
اإلنسان له ثالث أنفسٍ :نفسٌ نباتيةٌ وهبا يشترك مع اجلمادات؛ ونفسٌ حيوانية وهبا يشترك مع البهائم،
ونفسٌ ناطقة وهبا ينفصل عن هذين املوجودين ويصح عليه اسم اإلنسانية؟ وهبا يتميز يف امللكوت،
وهي الكرمية اليت ذكرناها حتت هذا اخلليفة.
قال املؤلف  :Eمث أوجد اهلل من متام النعمة على اإلنسان ،وإكمال النسخة على االستيفاء
يف هذه اململكة ،أمريًا قويًا مطاعًا ،كثري الرجل واخليول ،قوي العَدد والعدد ،منازعًا هلذا اخلليفة ،مساه
اهلوى؛ ووزيرًا مساه شهوةً ،فربز يومًا يف أجناده وخيوله يتنزه يف بعض بساتينه ،فأشرفت النفس اليت
هي حرَّة اخلليفة عليه ،فتراءت ونظر كل واحد منهما لصاحبه فعشقها اهلوى ،فأعمل احليلة يف
االجتماع هبا؛ فما زال يستنزهلا ويستعطفها ويبسط هلا حضرته ،ويهاديها بأحسن ما عنده؛ ومل تزل
رسل األماين وسفراء الغرور متشي بينهما ،حىت قالت إليه وانقادت له؛ وملكها اإلحسان واخلليفة غافل
عن هذا ،والعقل الذي هو وزيره قد شعر بذلك ،وهو يسوس األمر وخيفيه عسى ال يشعر بذلك اخلليفة
وترجع عما هي عليه.
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فصارت النفس بني أمريين قويني مطاعني ،هذا يناديها وهذا يناديها ،والكل بإذن اهلل تعاىل

األصلي ﱡﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋﱠ[النساء ،]78 :ﱡﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱠ[اإلسراء،]20 :
ﱡﱧ ﱨ ﱩﱠ[الشمس ،]8 :يف إثر قوله :ﱡﱣ ﱤ ﱥﱠ [الشمس ،]7 :وهلذا جعلناها حمل

التطهري والتغيري :فإن أجابت اهلوى كان التغيري وحصل هلا اسم األمارة بالسوء ،وإن أجابت العقل كان
التطهري وصح هلا اسم املطمئنة شرعًا ال توحيدًا.
ووقوع هذا األمر حلكمة لطيفة وسرّ عجيب ،وهو أن اهلل سبحانه ملا أوجد هذا اخلليفة على ما
وصفناه من الكمال ،أراد أن يعرَّفه سبحانه مع ذلك أنه فقري وال حول وال قوة إال لسيده الرب تعاىل؛
فلهذا أوجد له منازعًا ينازعه فيما قلّده .فلما رأى الروح أنه ينادي والنفس ال جتيبه وقد قيل له هو
ملكك ،قال لوزيره :ما السبب املانع هلا من إجابيت؟ فقال له العقل :أيها السيد الكرمي ،إنَّ يف مقابلتك
موجود أقام هلا يف مقامك أمريًا قويًا مطاعًا صعب املرتقى عزيز املنال ،يقال له اهلوى ،عطيَّته معجلة
مشهورة؛ فأرسل وزيره إليها ،فبَسَط هلا حضرته وعجّل هلا أمنيتها يف أوحى زمان؛ فأجابت لدعائه
وانقادت له ،وحصلت حتت قهره ،وأتبعها أجنادك وبادية رعيتك وما بقي لك من مملكتك إال أرباب
دولتك ،املتحقّقون حبقائقك واملختصون بك ،وها هو قد نزل بفناء بَصرك ليخربه وخيرجك عن ملكك
ويستويل على عرشك؛ فدارك يا أخي ،دارك قبل نزول اهلالك.
قال املؤلف  :Eفرجع الروح بالشكوى إىل اهلل القدمي سبحانه ،فثبتت له يف نفسه عبوديته
باالفتقار والعجز والذلة وحتقق التميز ،وعرف قدره فذلك كان املراد .فإن اإلنسان لو نشأ على اخلري
والنعم طول عمره مل يعرف قدر ما هو فيه حىت يبتلي فإذا مسه الضر عرف قدر ما هو فيه من النعم
واخلريات ،فعرف عند ذلك قدر املُنعم.
قال املؤلف  :Eفلما رجع الروح بالشكوى إىل ربه صار واسطة بينها وبينه ،فقال هلا:
ﱡﭐﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ [الفجر ،]30-27 :فلما
وأنتْ واشتاقت ،فأجابت وأنابت بالعناية اإلهلية.
أتاها النداء برفع الوسائط حَّنت َّ
سؤال :فإن قيل لِمَ مسّاها مطمئنة وقال هلا راضية مرضية وهي اآلن أمارة بالسوء؟
قلنا :إمنا مساها مطمئنة لتحقق إمياهنا أن منادي اهلوى مل يكن مناديًا بنفسه؛ وإمنا كان مناديًا
مبوجده حيث علمت معىن قوله تعاىل ﱡﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﱠ ﭐ[النساء ،]78 :وﱡﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱠ
[اإلسراء ،]20 :من عطاء ربك فاطمأنت للنداء لتحققها يف االبتداء ،وقد تقدم السبب والعلة.
وقوله راضية مرضية ،يريد راضية بالنداءين مرضية عندنا لتحقق إمياهنا وتوحيدها .فادخلي يف
عبادي ،يعين عباد االختصاص أهل احلضرة اإلهلية .وادخلي جنيت ،يريد املكاره اليت هي نِعم اخلليفة إذ
الشهوات جنة الكافر ،وهي نار على احلقيقة ظاهرها نعيم وباطنها جحيم ،وقد نبَّه على ذلك رسول
اهلل  aحيث قال" :حفَّت اجلنة باملكاره وحفَّت النار بالشهوات".
ويظهر ذلك اهلل تعاىل عند خروج الدجال فذكر النيب  aأن له واديني من نار وماء؛ فمن
قصد املاء وجد النار ،ومن قصد النار وجد املاء .فإن قيل وكذلك أيضا كانت جتيب داعي العقل
وتسمعه من احلق كما ذكرت ،فلما أجابت داعي اهلوى ومرقت؟ قلنا اجلواب عن هذا من وجهني:
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أحدمها :أنا فرضنا الكالم يف أوله على أن احلق تعاىل أراد أن يعرّف الروح قدره للسبب الذي
ذكرناه ،فأمسعها نداء اهلوى وأصمَّها عن داعي العقل ليقع ما أراده سبحانه.
والوجه اآلخر :أن النفس بعض الروح كما كانت حواء بعض آدم  Cفصار منادي الروح
أصالً من نفسها ومنادي اهلوى أجنبيًا عنها فاألصل حاصل واألجنيب غري حاصل ،فاشتاقت أن تعرف
ما مل تعرف ،فأجابته لترى ما مت كما أجابت حواء إبليس يف أكل الشجرة .ومن هنا وقعت بني اهلوى
والعقل والوقائع واحلروب والفتنة على هذا امللك اإلنساين.
وقد يستويل أحدمها عليه وقد يؤخذ منه ،فيعزله ويأسره ورمبا يقتله يف حق شخص ما ،هكذا
استمرت احلكمة اإلهلية حىت العرض األكرب .ورمبا ميلك أحدمها البادية واآلخر احلاضرة؛ وقد ميلك
أحدمها امللك كله ظاهرًا وباطنًا.
فأما العصاة فإن سلطان اهلوى مالك باديتهم وسلطان العقل مالك حاضرهتم وأما املنافقون فإن
العقل مالك باديتهم واهلوى مالك حاضرهتم؛ وأما املؤمنون املعصومون واحملفوظون فالعقل مالكهم بادية
وحاضرة .وأما الكافرون فاهلوى مالكهم بادية وحاضرة.
فإذا كان يف الدار اآلخرة وذبح املوت ومتيز الفريقان ونَفَذَ حكم اهلل ،أحلق العصاة باملؤمنني
املعصومني؛ فحصل هلم النعيم الدائم؛ وأحلق املنافقني بالكافرين فحصل هلم العذاب الالزم؛ فلم يغنِ
املنافق عمله من اهلل شيئًا ،فإن التوحيد أصلٌ والعمل فرع؛ فإن اتفق يف الفرع شيءٌ يفسده ويهلكه
جربه األصل كالعصاة ،وإذا خرب األصل مل ينفعه الفرع كاملنافق.
فهذا امللك اإلنساين تصرفه يف الدنيا على أربع أطباق ال بد من أحدها يف حق كل شخص :إما
مؤمن معصوم ،أو حمفوظ ،وإما كافر أو مشرك أصالً ،وإما منافق وإما عاصٍ.
وإذ قد تقرر هذا وثبت ،فلنذكر اآلن السبب الذي ألجله نشأت الفنت واحلروب بني العقل
واهلوى إذ هذا موضعه؛ ﱡﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﱠ [األحزاب]4 :
باب يف ذكر السبب الذي ألجله وقع احلرب بني العقل واهلوى

اعلم وفقك اهلل أن السبب الذي ألجله نشأت الفتنة ووقعت احلرب حىت كشفت عن ساقها،
وعمّت الوقائع مجيع أقطار اململكة وآفاقها ،هو طلب الرئاسة على هذا امللك اإلنساين ليخلصه من
حصل بيده إىل النجاة ،إذ ال يصح عقالً وال شرعًا تدبري ملك بني أمريين متناقضني يف أحكامهما ﱡﲮ

ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵﱠ [األنبياء.]22 :

وإن فرض احتاد اإلرادة يف حق املخلوقني فإنَّ حكم العادة يأىل ذلك والشرع يف حق هذين
األمريين؛ وما مسعنا خبرقها يف حق شخصٍ قَط .وإذا كان هذا فلم يرد اهلل تعاىل أن يدبر هذا ا ُمللك إال
واحد؛ وصرح بذلك على لسان رسوله " :aإذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما"؛ واخلالفة ظاهرة
وباطنة ،وقد تقررت الظاهرة وثبتت؛ وكالمنا هنا يف اخلالفة الباطنة على حسب الظاهرة أنبوبًا على
أنبوب ،وجريًا على ذلك األسلوب.
اعتراض لكشف أسرار :قال املؤلف  :Eورمبا للمنازع أن يستروح من هذا احلديث شيئًا ما
فيقول :قد قال اقتلوا اآلخر منهما؛ وما يدريك لعل اهلوى تقدم والعقل تأخر ،فيكون اهلوى صاحب
اخلالفة .فنقول ليس التقدم والتأخر هنا بالزمان ،وإمنا التقدم هنا بإحصاء الشرائط أعين شرائط اإلمامة.
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ففيمن وجدت كان املقدم لإلمامة ،وخيلع من مل تكمل فيه تلك الشرائط ،ويقتل إن عاند ومل يدخل يف
األمر العزيز ،فال يلتفت للزمان.
قال املؤلف  :Eوشرائط اإلمامة على ما ذكرته العلماء عشر :ست منها خلقية ال تكتَسَب،
وأربعٌ منها مكتسبة.
أما اخللقية فالبلوغ والعقل واحلرية والذكورية ونسب قريش وفيه خالف ،ومل يره بعض
العلماء؛ وسالمة حاسة السمع والبصر .وأما األربع املكتسبة فالنجدة والكفاية والعلم والورع.
قال املؤلف :وهذه الشرائط كلها موجودة يف هذا اخلليفة ،واهلوى معرّى عنها نعوذ باهلل ال
نشرك به أحدًا؛ فلنذكرها شريطةً شريطة حىت نستوفيها ونبني أن الروح قد مجعها.
الشرط األول -يف اخلالفة -البلوغ:

فإن اإلمامة ال تنعقد لصيب اعتباره يف الروح البلوغ .نوّر اهلل بصريتك أمر شرعي ،وبلوغ الروح
اتصاله باإلهلية؛ وقد ثبت اتصاله على ما ذكرناه اتصال شرف ورفعة وبلوغ مقام كرمي حني أخذ عليها
ﱣ ﱥ ﱦﱠ [األعراف ]172 :فلو كانت األرواح غري بالغة ملّا تصور منها هذا
ﱤ
امليثاق فقال هلا :ﱡﱢ
اجلواب وال توجه عليها هذا اخلطاب شرعًا.
الشرط الثاني – العقل:

فإن اإلمامة ال تنعقد جملنون إذ هو غري خماطبٍ وال تكليف عليه ،واإلمام مكلف باعتباره يف
الروح يعقل عن اهلل ما يَرِد عليه منه ،ولذلك قال :بلى ،وهي صفة قائمة به ،عنها صدر العقل الذي
جعلناه وزيرًا له فيما يأيت إن شاء اهلل تعاىل.
الشرط الثالث – احلرية:

فإنَّ اإلمامة ال تنعقد لرقيق ،وذلك أن اإلمامة تستدعي أن يستغرق اإلمام أوقاته يف أمور اخللق
وهذا ال يتَّفق للعبد إذ سيده مالك له يقطع عليه النظر يف مهمات اخللق باشتغاله يف تصرفاته .واعتباره
يف الروح ال يوجد أشد حرية منه وال أكمل ،إذ ليس ألحد عليه ملك إال هلل تعاىل .وكيف يتصور
ذلك وهو أول احملدثات ،وكون اإلمام مستغرقًا يف مهمات اخللق فكذلك الروح مستغرق يف مهمات
ملكه .قال اهلل تعاىل :ﱡﲠﲡﲢﲣﲤﲥﱠ[األنبياء.]20 :
الشرط الرابع – الذكورية:

فإن اإلمامة ال تنعقد المرأة ،والذي مَنَعَ من ذلك أنه ليس هلا منصب القضاء وال منصب
الشهادات يف أكثر احلكومات شرعًا واعتبارها هذا بَيّن بنفسه ال حيتاج إىل شرح.
والذي مَنع أن تكون النفس إمامًا وإن اتصفت بصفات الكمال ،فإهنا يف الكون حتت حجاب
الصوت ،وهي كرميةُ هذا اإلمام ،وهي حمل الفجور والتقوى ،والعلة مطّردة يف اخلالفتني معًا.
الشرط اخلامس – النسب:

اعتباره الدخول يف املقامات احملمدية وهي الدورة الثانية اإلهلية اليت حضرهتا األولية واآلخرية،
بعث آخرًا وقيل له مىت كنت نبيًا؟ قال  :aوآدم بني املاء والطني؛ فانتهت يف عيسى  الدورة
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من آدم .وكذلك جعله يف كتابه كما قال تعاىل:
[آل عمران ]59 :فختم مبثل ما به بدأ ،واختصّت الدورة الثانية احلاكمة على الكل ،احملمدية احمليطة
جبوامع الكلم؛ وهي الدورة اليت من الشرق إىل الغرب .فكما أن حممدًا  aأرسل إىل الكافة كذلك
الروح أرسل إىل كافة البدن .ويف هذا سر عجيب نذكره يف غري هذا الكتاب ،فهذا فائدة النسب
للروح.
ﱡﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠﱠ

الشرط السادس – سالمة حاسة السمع والبصر:

إذ األعمى واألصم ال يتمكن من تدبري نفسه فكيف يدبر غريه .واعتباره يف الروح مساعه باحلق
ونظره باحلق ،فتقدس عن اآلفات وتنزه .قال  aخمربًا عن ربه" :وال يزال العبد يتقرب إيل بالنوافل
حىت أحبه ،فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به" .وهنا سر يبحث عنه فإنه
كذلك كان .فمن كان احلق مسعه وبصره كيف ال يدبر نفسه وغريه.
الشرط السابع والثامن – النجدة والكفاية:

ومها من صفات األرواح أال ترى أن اهلل تعاىل ملا أراد نصرة عباده أمدهم مبالئكته وأيدهم هبم.
قال تعاىل :ﱡﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱠ[األنفال ]9 :وقال :ﱡﱜ ﱝ ﱞﱠﭐ[اجملادلة.]22 :
الشرط التاسع – العلم:

وهذا قد ظهر يف آدم  حني علم األمساء كلها فال حيتاج ذكره.
الشرط العاشر – الورع:

وهو منبعه وإليه مرجعه إذ الشريعة رداؤه واحلقيقة إزاره.
فقد تكملت الشرائط يف هذا اخلليفة ،وصحت خالفته وانعقدت إمامته .قلنا :فلنرجع إىل
السبب الذي ألجله وقعت احلروب والفنت بينهما.
فأقول :إن السبب يف ذلك طلب الرئاسة على هذا امللك اإلنساين؛ فإذا أصبحت الرئاسة
ألحدمها عليه سعى يف جناته وإقامته ،ومحَى دياره وأعلى مناره وحجبه عن األسباب الرديئة له يف
الدارين على حسب ما يتخيله أو يعلمه .واعلم أنَّ سَبَب جناته من كل أمر مهلك هو طاعته ألمرٍ داع
من خارج يقال له الشرع ،عرفه الروح إذ هو من جنسه؛ وجهله اهلوى .فاهلوى يتخيل له أن النجاة يف
حيّزه ،والروح يعلم أن النجاة يف حيزه؛ فنشأ اخلالف ووقع الشتات.
والذي دعا إىل ذلك أن حقيقة األمرين خمتلفان فلما جاء الداعي من خارج نَظَرا إىل نتيجة ذلك
األمر فوجدا له نتيجتني :يف الواحدة اهلالك ويف األخرى النجاة؛ فطلب كل منهما سبيل النجاة وجتنّب
املهلكات على حسب ما اقتضته احلكمة اإلهلية .وكلٌّ لو ترك واالعتذار لكانت له حجةٌ ما ،ولكن
سمَها احلق جلَّ امسه حبجته البالغة حيث قال :ﱡﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ [األنبياء ]23 :وهؤالء للجنة
حَ َ
وال أبايل ،وهؤالء للنار وال أبايل وجفَّ القلم.
فنقول إنَّ الروح حقيقته نورٌ ،واهلوى حقيقته نارٌ ،وكل واحد منهما يتنعّم من وجوه يف وجوده
إذ هي صفته النفسية؛ وإال فلو تيقّن من حقيقته نارًا أنه يتعذب هبا وأن الفاعل قادر على ذلك ،لطلب
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الفرار إىل حمل وجود النور ولو حتقق فيه النجاة؛ لكن جهل ذلك فكل داع إىل مقامه بل النار تتعذّب
بالنور.
جل َعلِ
.............................كما تضر رياح الورد با ُ
فإذا كان يتعذب بالنور يتخيل أن هذا امللك اإلنساين يتعذب أيضًا بالنور فهو أبدًا يطلب أن
خيرجه من النور ،وحيجبه عنه باألفعال اليت تؤديه إىل اخلروج عنه ،وهي الشهوات اليت حفَّت النار هبا،
فمن وردها فقد ورد النار.
ويطلب أيضا الروح الذي هو نورٌ مثل ذلك ،وكل واحد منهما ينظر يف األسباب املوصلة هذا
امللك اإلنساين إىل حزبه فيعرضها عليه وحيلّيه هبا ،وقد صح عندمها أنه مىت حتلى أو اتصف بوصف ما
كان ملكًا لصاحب هذا الوصف ،فكان املستويل عليه فوقعت الفنت واحلروب.
ولو ترك كل واحد منهما النظر من نفسه ونظر إىل هذا الداعي من خارج ،الذي هو الشارع،
وقال :وجدت داعيًا من خارج ثبت صدقه وعصمته؛ فما قال فيه النجاة فهو ذلك ،وما قال فيه اهلالك
فهو ذلك لوقع التسليم واالنقياد ،وارتفعت الفتنة وحصل امللك يف حزب النجاة .لكن هذا ال يصح
أبدًا إذا كانت تزول حقيقة اهلوى فإنه عني املخالفة ،فلو عدمت انعدم وذهب ،لكن اهلل تعاىل من هذا
تدبري عجيب ،حيجب عن من يشاء ويكشف ملن يشاء ،ﭐﱡﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ ﭐﱡﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ

ﱾ ﱿﱠ [األنعام ،]149 :ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱠ [هود]118 :

وهم أهل اجلمع ولذلك خلقهم لتظهر أمساؤه يف الوجود ،واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل ،واحلمد
اهلل رب العاملني.
ُّ
ً
باب يف االسم الذي خيص اإلمام وحده ويف صفاته وأحواله وأن اإلمام ال يكون أبدا إال
ً
واحدا من أربعة

جرت احلكمة اإلهلية يف العامل أن يكون للخليفة عليه اسم خيتص به وحده دون غريه ال سبيل
إىل أن يتسمى به أحد ،حىت إذا ذُكر متيَّز وعرف ،ومل يعطِ اللفظ على جمرى العادة أن يفهم منه غري
اإلمام ،وال عليه من بقية أمسائه ولو كانت ألفًا بوقوع االشتراك تأسّيًا مبا استخلفه وهو اهلل تعاىل؛ فإنه
سبحانه ،اختص باسم األلوهية حىت إذا قال أحد اهلل مل يفهم من هذا اإلطالق سوى الفاعل سبحانه،
أال ترى ملا أنزل اهلل تعاىل قوله :ﱡﲱ ﲲﱠ مل يقولوا وما اهلل؛ وملا قيل هلم :ﱡﱻ ﱼ ﱽﱠ قالوا:
ﱡﭐﱿﲀﱠ[الفرقان.]60 :
قلنا :إن ننظر أي اسم خيتص به هذا اإلمام نطلق عليه ،فلم جند شيئًا إال مبا مساه به اهلل تعاىل يف
قوله :ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊﱠ [البقرة ،]30 :وقد منع سبحانه أن يوجد منه يف
زمان واحد اثنان ،فحسم ذلك بقوله" :إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما".
فال تصح إقامة ملك بني مدبرين وإن احتدت إرادهتما .قال اهلل تعاىل :ﱡﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴﲵﱠ [األنبياء ،]22 :ألنه قد يأمر أحد اخلليفتني بعني ما ينهي عنه اآلخر ،وال بد من امتثال أمرِ
أحدمها إذ ال يسوغ امتثال األمرين :فإنْ تركوا عوقبوا ،وإن أطاعوا أحدمها عاقبهم اآلخر ،إذ بنفس ما
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يطيعون الواحد عصوا اآلخر ،فعاقبهم من عصوه ،فوجب على من أطاعوه نصرهتم ،فأدى ذلك إىل
حروب وفنت تشكل عن تدبري بامللك ،فيخرب ،فلهذا نصَّ على خليفة واحد.
اعرتاض :فإن قيل قد مسعنا اهلل يقول :ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱠ [فاطر ،]39 :وقد قلت إنه
أحد شرعًا ،فكيف اجلمع؟ فنقول :إن سر اخلالفة واحد وهو متوارث تتوارثه هذه األشباح؛ فإن
ظهرت يف شخص ما دام ذلك الشخص متصفًا به .ومن احملال شرعًا أن يوجد لذلك القبيل يف ذلك
الزمان بعينه يف شخص آخر ثان؛ وإن ادعاه أحد فهو باطل ودعواه مردودة ،وهو دجَّال ذلك الزمان،
فإذا فقد ذلك الشخص انتقل ذلك السر إىل شخص آخر ،فانتقل معه اسم اخلليفة ،فلهذا قيل خالئف.
فانظر يف هذا الفصل فقد نبَّهت على أسرار مل أجزم على إيضاحها.
تنبيه :فإذا تقرَّر هذا وثبت فينبغي هلذا اخلليفة أن يتخلَّق ألمساء من استخلفه حىت يظهر ذلك
يف أخالق رعيته ويف أفعاهلم .وقد ذكرنا معىن التخلُّق باألمساء الربانية يف كتابنا املترجم "بكشف املعىن
عن سر أمساء اهلل احلسىن".
يا أيها السيد الكرمي ،حافِظ على شريعتك واجعل ملكك خادمًا هلا ،وال تعكس فيعكس عليك،
وال تغفل عن النظر يف كل حني يف رعاية األحكام الظاهرة واألسرار الباطنة املتولدة عنها ،اليت وهبَها
اهلل تعاىل لك على طبقات العوامل الذين ذكرناهم يف اإلنسان ،مث يندرج األمر إىل وزيرك فيكون على
هذه احلالة إىل كَُّتابك إىل كل والٍ يف مملكتك .فعليك بكظم الغيظ وتوقري الكبري ورمحة الصغري ،ورؤية
إحسان احملسن ،والغض عن إساءته ،والتغافل عن الزلة والسقطة ،وذلك بأن تزل العني يومًا بنظرة يف
فضول ،أو اللسان يف لفظة فضول ،فتكظم الغيظ باالستغفار واإلنابة مما وقع فيه ،ال كمن أغمض عينه
أعوامًا أو صمت من غري استغفار زمانًا.
وأما توقري الكبري فليس يف الباطن للسنّ حظ ،وإمنا هو الكبري بالشرف واملرتبة ،والصغري على
هذه النسبة.
وأما رؤية إحسان احملسن ،فإذا أحسن إليك عاملٌ من ع َّمالك مثل العني والسمع ،فلك أن جتزل
له العطاء على ذلك من مقامه وما يليق به.
تذكرة :والذي أوصيك به أيها السيد الكرمي ،أن ال تنفذ أمرًا يف ملكك حىت تنظر إىل عاقبة
ذلك األمر؛ فإن أعقب خريًا أمضيت وإال أمسكت .فتأنَّ يف أمورك ،أعين يف الطاعات ،إذ العلل
كثرية؛ فإن النفس قد تأمر بالطاعة ألمر ما جتب خمالفتها فيه؛ وهذا عند أرباب النفوس بابٌ مَّتسع فيه
عربة.
يا أيها السيد الكرمي :والذي أوصيك به أن ال تنجلي لرعيتك إال حملةُ بارقٍ أو خيال طارق،
فإهنم ال يعرفون قدر اخلالفة لقصورهم .فرمبا بإدامة التجلي أساؤوا األدب بل ال يكونون إال كذلك.
قال اهلل تعاىل ﱡﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥﱠ[الشورى .]27 :فقد نبّه على
مقام القبض والتجلي ههنا ،إمنا هو إظهار التوحيد يوما ما أو يف نازلة ما ال يكون يف كل األيام ،وال يف
كل النوازل ،ألن استدامة التجلي تؤدي إىل تعطيل األحكام والديانات.
وإذا كان ذلك كذلك ،خرب امللك عاجالً وآجالً ،فاهلل اهلل وال حملة بارق من التوحيد.
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سياسة :يا أيها السيد الكرمي ،اصغِ إىل سياسة مدينتك من أخ شفيق عليك رفيق بك .ينبغي
لك عندما تريد أن تربز ألهل مملكتك وتظهر يف عاملك املتصل واملنفصل ،من عامل امللكوت واجلربوت
والشهادة ،فلتقدّم وزيرك العقل إىل مجيع مملكتك يقوم فيهم مقامك ،ويعرفهم بتجليك هلم ،ويوقر يف
نفوسهم من هيبتك وجاللك وعظيم سطوتك ما ال تنفر نفوسهم به منك ،ويوقر أيضًا يف قلوهبم من
حنانك ولطفك ورمحتك وجودك وجسيم منَّتك ما ال يؤديهم إىل اإلدالل عليك ،فيلقوا بك يف حد
االعتدال ال قانطني وال مدلني ،بل معتدلني ،إن أرادوا االنبساط عليك قبضهم ما وقر يف نفوسهم من
جربوتك وعظيم سطوتك ،وإن أرادوا االنقباض بسطهم ما وقر يف نفوسهم من حنانك ورأفتك ،فهم
يف شهودك بني اخلوف والرجاء يف مقام اهليبة واألنس ،قد أمنوا العقاب وخافوا اإلجالل .شعر:
تتتتتتتتتر متتتتتتتتتت
أ متتتتتتتتتت ال يت ع

ختتتتتتتتتت

فتتتتتتتتتت ف أرمستتتتتتتتتت

تتتتتتتتتت

ل تتتتتتتتتت ختتتتتتتتتت

إ تتتتتتتتتت

وهذا مقام ال يصح إال يف الطائفة امللكوتية والكروبية ،وأما من دوهنم فمشاهدة العقاب متنعهم
من اإلدالل قال اهلل تعاىل :ﱡﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱠ [النور ،]37 :وقال :ﱡﲥ ﲦ ﲧ
ﲨﱠ [النحل.]50 :
يا أيها السيد ،واجعل عقوبة من عصاك على قدر مرتبته منك وقرب منزلته أال ترى أبا يزيد
البسطامي  Eكيف أقام سنَّة؛ ما سقى نفسه شربةَ ماء عقوبة هلا حني امتنعت عليه ألمرٍ أراده منها
هلل تعاىل.
تكملة حكمية :أيها السيد الكرمي ،نزّه نفسك عن الدنيا وأوضارها واجعلها خادمة لك
ولرعيتك .وما الدنيا إىل جانب منصبك الذي أهّلك اهلل إليه ،املقدس عن تعلق الكونني به .فكيف عن
الدنيا اليت مَقتها اهلل تعاىل وما نظر إليها من حني خلقها ،وناهيك من تشبيه النيب  aإياها باجليفة
واملزبلة ،مع إخباره أهنا ال تساوي عند اهلل جناح بعوضة ،وأهنا ملعونة ملعونٌ ما فيها :إال ما كان من
ذكر اهلل فيحمل هبمة خليفة مثلك قد خلقه اهلل نورًا جوهرةً يتيمةً أن يلحظ ببصره أو بطرفه إىل جيفة
أو مزبلة أو يتكالب عليها وقد قال تعاىل" :يا دنيا اخدمي من خدمين واستخدمي من خدمك".
فالدنيا وفَّقك اهلل تطلبك حىت توفيك ما قدره لك من استخلفك من جاهك ورزقك وأرزاقِ
رعيتك ،فَأ ْجمِل يف الطلب واسْعَ يف ختليص رعيتك وختليص نفسك باشتغالك مبا كلفك من استخلفك
من األوامر والنواهي واحلدود .فعليك باإلعراض عن الدنيا تأتك خادمة راغمة؛ والذي يصل إليك منها
وأنت مقبلٌ عليها هو الذي يصل إليك وأنت معرض عنها.
ذكر كعب األحبار  Eأن اهلل تعاىل ذكر يف التوراة" :يا ابن آدم إن رضيت مبا قسمت لك
أرحت قلبك وبدنك وأنت حممود ،وإن مل ترضَ مبا قسمت لك سلَّطت عليك الدنيا حىت تركض فيها
ركضَ الوحش يف الربية؛ مث وعزيت وجاليل ال تنال منها إال ما قدرت لك وأنت مذموم".
فعلق اإلرادة بالقلب مع البدن إذ ال يصح طلب شيء من غري إرادة ،إذ هي احملركة للباعث
على البحث والتفتيش واإلرادة من خاصتك املصرفة لعامّتك ،فإن تصرفت يف املضمون تصرفًا كليًا مل
تتهيأ المتثال أوامرك عليها ،وعند عدوهلا عن ذلك كنت لئيمًا على رعيتك على ما يرد يف داخل
الباب.
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فاهلل اهلل اجهَد أن ال تتعلق لك إرادة إال مبراد حمبوبك ومطلوبك من جهة ظاهر األمر وباطن
اإلرادة بعد وقوع املراد املؤدي إىل العلم بأن ذلك الواقع لوال ما سبق يف العلم على ذلك وتعلقت به
اإلرادة ملا وقع على ذلك الوصف مع جواز تبدُّله يف نفسه يف وقوعه على غري ذلك.
فإذا تقرر هذا فإين أضرب لك مثاالً ملن مل يفهم من عمالك ووالتك فيما تقدم من طلب الرزق
الذي البد منه مثلك يف طلب الدنيا واإلعراض عنها والقرب منها ،واحلق سبحانه قال :ﱡﱧ ﱨ
ﱩﱠ ﭐ[الروم ،]27 :رجلٌ صرف وجهه للشمس فرجع ظلّه خلفه .فقصد حنو الشمس فاتبعه ظله ومل
يلحقه وال نال منه إال ما كان حتت قدميه؛ ويف االستواء أعين استواء الشمس يف قبة الفلك ،على رأس
الرجل سرٌّ ال ينكشف وال نودعه كتابًا وهو موجود يف قوله تعاىل :ﱡﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱠ
[الفرقان.]46 :
قال املؤلف  :Eمث نرجع إىل املثال فنقول ،مث إن هذا الرجل إن أقبل بوجهه على ظله
واستدبر الشمس وجرى ليلحق ظله ،فال هو يلحق الظل وقد فاته حظه من الشمس ،وهم الذين قال
اهلل جل امسه فيهم :ﱡﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱠ ﭐ[احلديد]13 :؛ وما حلق من الظل إال ما حتت قدميه،
وهو احلاصل له يف استدباره الشمس .فأنت ذلك الرجل والشمس وجود احلق والظل الدنيا ،وما
حصل حتت قدميك القوت الذي البد منه.
يا أيها السيد الكرمي ،وهل خلقت الدنيا إال من أجلك ،وخلقك سبحانه من أجله .فأوجدك له
وأوجد األشياء لك .أنزل يف التوراة :يابن آدم خلقت األشياء من أجلك وخلقتك من أجلي فال هتتك
ما خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك.
قال اهلل تعاىل يف القرآن العظيم :ﱡﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲﱠ[الذاريات ،]57-56 :وقال :ﱡﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷﱠ[القصص ،]73 :وقال تعاىل :ﱡﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ [غافر:
 ،]79ﱡﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱠ [النحل ]8 :إىل أمثال هذا مما ال حيصى يف القرآن كثرة.
تتميم :يا أيها السيد الكرمي ،حتبّب إىل رعيتك وأجزل هلم العطايا كل صنف ما يصلح به،
وذلك بأن متنعهم من احملارم وجتزل هلم مواهب الطاعات على قدر االستطاعات ،وتذكر قول من
استخلفك :ﱡﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ [النور ،]24 :وقوله :ﱡﳆ ﳇ ﳈ
ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﱠ [اإلسراء ،]36 :فهاتان اآليتان مشلتا خاصتك وعامتك ﱡﳐ ﳑ ﳒ
ﳓ ﳔﱠ [اإلسراء ]37 :وأمر باملعروف وانهَ عن املنكر وتفقَّد النفس األمارة بالسوء واللوامة واجعل
وزيرك يتلطف هلا يف كل حني ويسوسها ،فإهنا مدبّرة بادية مملكتك ،فإهنا ال تلقي للحواس إال ما يلقي
إليها ،إن خريًا فخري ،وإن شرًا فشر ،فتصلح عند ذلك مملكتك وتكثر جباياتك وتظفر بأعدائك.
فاجعل أبدًا مهتك يف إصالح األقرب ،فاألقرب يقل سعيك وطلبك وسلط الصاحل على الفاسد
يصلحه؛ وإياك أن يكون ذلك باخلوف الشديد فتزيدهم نفورًا ،ﱡﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠﱠ ﭐ[آل عمران ]159 :فإن النفوس
جمبولة على حب من أحسن إليها.
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سياسة :يا أيها السيد الكرمي ،ينبغي لك بل هو أكيد عليك أن ال تضع شيئًا يف غري موضعه،
وال تربز شيئًا إال يف وقته املعهود عندهم؛ وإياك وخرق العادة ،وخاصة عند مَسيس احلاجة إليه ليكون
القبول عليه أشد ،إذ العادة وفَّرت الدواعي إىل ذلك الوقت لظهور ذلك األمر املنتظر ،مثل لو خرق اهلل
العادة بنزول املطر يف غري وقته ،واستدامة الصحو يف غري وقته ،أدى ذلك إىل القنوط والكفران ،فهم
مع اإلحسان يبغون يف األرض فكيف باإلساءة؛ وإن ظهر مثل هذا يف سنة فألمرٍ ما وعدل منه ،احبث
عنه جتده .فتخلّق هبذه األوصاف تكن لك السالمة دنيا وآخرة.
قال املؤلف  :Eإذا مهمت بأمر فقل إن شاء اهلل كما قال تعاىل:
ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﭐﲕﱠ [الكهف ،]23 :وال تتألَّ على اهلل ﱡﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱠﭐ
[النحل ،]91 :ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱠ [النحل.]94 :
ﱡﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

واحذر قرناء السوء فإهنم يأكلون درامهك ويقربون للنار حلمك ودمك ،فال تصحب إال خلي ً
ال
جتد معه الزيادة يف دينك .فإن رأيت يف صحبته النقص يف ذلك فبئس القرين ،وهو أكرب عدوٍ لك؛
فاحترز منه يف ملكك فإنه يكون سبب خرابه.
وهذا القرين فيك هو هواك كما قيل :جاهد هواك فإنه أكرب أعدائك ،وقال تعاىل:
ﱆ ﱇ ﱈﱠ [التوبة ]123 :وهو أقرب الكفار إليك ،فاشتغل به وإال اشت َغلَ بك؛ فإن السباع
العادية هتدم بادية مملكتك وحترمك النعيم الدائم وهذا يهدم دينك.
ﱡﱄ ﱅ

أيها السيد الكرمي ،أَ ْوصِ وزيرك وحاجبك أن ال يدخل عليك من الصفات اليت هي جباياتك إال
صفةً يتحقق فيها أهنا نتيجة عن مقدمتني صحيحتني ضروريتني ،وفرعٌ عن أصلني كرميني مستقيمني،
فإن من الصفات ما ترد عليك هبا النفس مما يعطيها اهلوى لتهلك هبا فتأيت إليك هبا يف أحسن صورة
تكون وباطنها ضد ذلك؛ حىت إذا اختربت ذلك وجدت صحته فتحفظ فإذا جاءتك بصفة ودخلت
ك النظر وجماري
عليك فانظر سابقتها وعاقبتها باألدلة الواضحة الشرعية العقلية والعادية ،واسربها يف حم ّ
فتحل
الفكر ،وزهنا مبعيار العلم ،وتفرَّس فيها ما تعطيك األدلة املنصوبة للفراسة .فإن كانت تعقب خريًا َّ
هبا ،وإن كانت خالف ذلك فاقتلها ،فتلك الصفة هي اليت نبهنا رسول اهلل  aبقوله" :إياكم
وخضراء الدمن" فالشيء ضرورة إمنا يعقب حبسب أصله وإليه يرجع.
تنبيه :حافِظ على ذاتك الشريفة الروحانية ،واعرف قدرها وألي شيء وجدت وما املراد
منها .وإن أمكنك أن ال تصرفها يف قيام وقعود وحركة وسكون ،وأشباه ذلك من مجيع أفعالك إال عن
أمرٍ إهلي علوي .فتحقق كما قال اخلضر " :وما فعلته من أمري ،فنظر نظرة يف النجوم وقال :إين
سقيم ،وما ينطق عن اهلوى".
وإياك وإنفاذ أمر يف ملكك حىت تشاور فيه وزيرك ،فإنه يف مشاورتك إياه تثبت مودتك يف
قلبه ،واملودة تورث الشَّفقة ،والشفقة تورث النصح ،والنصح يورث العدل ،وبالعدل بقاء اململكة.
هكذا ينبغي أن تكون صفات اإلمام وأحواله وإال هلك وأهلك.
فصل :ال خيلو اإلمام أن يكون واحدًا من أربعة ،باجلود ظهر الوجود ودام.
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قالت احلكماء :امللوك أربعة ال خامس هلا :ملك سخيٌّ على نفسه سخي على رعيته ،وملك
لئيم على نفسه لئيم على رعيته ،وملك سخي على نفسه لئيم على رعيته ،وملكٌ لئيمٌ على نفسه سخي
على رعيته ،وال خيلو ملك من أحد هذه األوصاف.
كذلك هذا اخلليفة ال خيلو من أحدها ،ومل يزل العارفون باهلل تعاىل على قدمي الزمان يتتبعون
أنفسهم بالنصر واالعتبار لتصحيح النسختني ،فنقول ظهر لنا يف الوجود اإلنساين علم وهو مقام اجلمع،
وعمل وهو مقام التفرقة ،وهو حد الكرسي ،واألول حد العرش .فردّ الوتر إىل الكرسي الذي هو
موضع القدمني ،فتكتسب الشفعية إىل األرض .وهذا امللك هو الليلة املباركة اليت يفرق فيها كل أمرٍ
حكيم.
فيا أيها السيد الكرمي ،إن كنت صاحب علم وعمل فأنت سخي على رعيتك سخي على
نفسك ،وإن كنت ال صاحب علم وال عمل ،فأنت لئيم على نفسك ورعيتك ،وإن كنت صاحب علم
ال صاحب عمل فأنت سخي على نفسك لئيم على رعيتك .وإن كنت صاحب عمل ال صاحب علم
فأنت لئيم على نفسك سخي على رعيتك ،وهنا سرّ منعنا عن كشفه تركناه ألهل األذواق والتحقيق
واحنصرت األقسام.
ولعل معترضًا يقول :نسلّم القسمني ومها قولك صاحب علم وعمل فإنه العامل العامل ،وال
صاحب علم وال عمل وهو عكسه؛ وال نسلم القسمني اآلخرين .فنقول له :األقسام صحيحة واضحة،
وذلك أن األرواح نعيمها بالعلوم واملكاشفات واألجسام نعيمها باحملسوسات من املطعومات
واملشمومات؛ وعذاهبما بأضداد هذه.
فإذا سلّمت القسمني فيلزمك أن تسلّم القسمني اآلخرين ،وذلك أنه الذي هو صاحب عمل ال
صاحب علم فإنه املقلد وهو صاحب عمل ،وليس لروحه علم يلتذ هبا ،إمنا هي مسجونة مقيدة بالنظر
إىل ما يؤول إليه حملها من نعيم اجلنان ،وال نقول :إن هذا صاحب علم.
وأما القسم اآلخر وهو صاحب علم ال صاحب عمل ،فهو العامل املرتكب الشهوات واملسخر
يف احملرمات .فإن روح هذا متنعمٌ مبا يكشف له من العلوم ،ورعيته معذبة مبا ارتكب من احملارم املؤدية
إىل دار البوار ،فتدبَّر هذه األقسام ترَ احلكمة البالغة.
مث لنا أن نبيّن ما نريده بالسخاء واللؤم يف هذه املواضع ،ويف حق هذا العامل املودع يف هذا
الكتاب ،فنقول :إنَّ السَّخاء بذلُ الشيء عند احلاجة إليه من غري زيادة وال نقصان .واللؤم منع الشيء
مع احلاجة إليه وبذل الشيء من غري حاجة إليه .فمن جاوز فقد أفرط ،ومن قصَّر فقد فرط؛ وكال
طريف قصد األمور ذميم .ويف ذلك أقول ،شعر:
يتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتر ال متتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ي ع
تتتتتتتتتتتت رفتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتت اامتتتتتتتتتتتت ر متتتتتتتتتتتتي ع

تتتتتتتتتر م تتتتتتتتت ح الستتتتتتتتتم متتتتتتتتت ال تتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتت إ ا متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت أمتتتتتتتتتتتترا فف تتتتتتتتتتتت

فقف رمحك اهلل عند هذا احلد ،فظاهر اخلليفة عمل وباطنه علم ،وظاهره حد وباطنه مَ ْطلَع.
والرعية على قسمني :بادية وحاضرة ،فالبادية عامل الشهادة املنفصل يف حق املتبوع احملمدي،
واحلاضرة على قسمني :خواص وعوام .فالعوام عامل الشهادة املتصل وهي البادية يف حق غري املتبوع.
واخلواص على قسمني :عامل العقل وعامل النفس .فعامل النفس ينقسم قسمني :مطيع وعاصٍ .فاملطيع
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يسمى عامل اجلربوت وعامل النفس على اجلملة هو الربزخ عندهم ،والعاصي هم أعداء هذه املدينة الذين
ذكرناهم.
وعامل العقل على قسمني :حمجوب وغري حمجوب .فأصحاب األوصاف حمجوبون ،وهم عامل
امللكوت أصحاب املقامات ،قال اهلل تعاىل :ﱡﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱠ [الصافات ،]164 :وغري احملجوب
هم أصحاب السلب عرائس اهلل اجملنّون عنده يف خزائن غيوبه َحجَبهم غريةً عليهم حىت ال يعرفهم
سواه ،كما ال يعرفون إال إياه ،وهم يف املقام الذي يعبّر احملققون عنه بالفناء الثالث احملق الكلي ،وهم
خواص هذه املدينة فانظر يف هذه األقسام ترشد إن شاء اهلل تعاىل.
يا أيها السيد الكرمي ،إذا حتققت هذا فابذل لكل عامل ما حيتاج إليه حسب ما حددت لك آنفًا
وكذلك لنفسك ،فتكون يف املقام احملمدي صاحب علم وعمل وهو الكمال .والسخاء كل السخاء
الزهد فيما يف أيدي الناس ،فما أحبت رعيةٌ مليكها حىت زهد فيما عندها .والسخاء يورث احملبة،
واحملبة تورث القربة ،والقربة تورث الوصلة ،والوصلة تورث اجلمع ،وهنا إشارة مضمونة حتت حجاب
الغرية.
فكذلك ينبغي لك أن تزهد يف أفعالك وأقوالك واعتقاداتك ،وتبين البيت وتوقد السراج،
وتضرب الستارة وتربز الصور [تَبد لك] احلكمة اإلهلية وتلوح لك احلقائق على ما هي عليه ،وموضع
هذا من الكتاب العزيز :ﱡﲤ ﲥ ﲦ ﲧﱠ [الصافات.]96 :
فكما أن اإلنسان إذا ترك ما للناس عند الناس أحبه الناس ،كذلك إذا تركت ما هلل عند اهلل ،ومل
تطمع فيه وال أضفت شيئًا إىل نفسك من مجيع أفعالك كنت على احلقيقة زاهدًا وعلى التوحيد
راشدًا.
فاسْعَ يف اكتساب هذه األوصاف تكن من أهل اإلنصاف ،وقدميًا خَبَرت الناس يف أوطاننا
وأوطاهنم فلم أر لديهم أعظم قدرًا وال أكرب خطرًا وال أجلَّ يف نفوسهم من رجل طال صمته وقلَّ
كالمه ،وإن تكلم باحلكمة فإن القلة منها أحسن من الكثرة وأقبل لنفوسهم حذر السآمة ،وهو حد
السخاء املتقدم.
وقد كان رسول اهلل  aيتخلَّل أصحابه باملوعظة احلسنة خمافة السآمة عليهم ،وكذلك ينبغي
للوارثني أن يكونوا.
وكذلك مل أرَ أعظم عندهم وأجل يف نفوسهم وأحب إليهم من رجل زهد فيما يف أيديهم
واحتجب عنهم ،ومل يظهر هلم إال عندما يعرف أن احلاجة قد مستهم للنظر إليه ،فحينئذ يظهر هلم على
ما قدمت لك يف أول الباب.
فصل :فكل شيء يورده يف ذلك املقام قُبِلَ لتعطّش النفوس إليه ،فإن أقبلوا عليك بشيء من
دنياهم فارغب عنها وردّها على فقرائهم ،فإن أبوا إال بواسطتك فخذ منهم وادفعها إىل فقرائهم على
علم منهم بذلك .هكذا تكون حالة اإلمام ،وهبا يعظم عند أهل مملكته واحلمد هلل رب العاملني.
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باب يف ذكر الوزير وصفاته وكيف جيب أن يكون

جرى التدبري الرباين احلكمي يف العادة أن [ال يستقيم أمر ملك] يف ملكه إال بوزير يدبره يكون
واسطة بني املالك واململوك ،ولذلك اقتضت احلكمة ملا أبرزنا هذا اخلليفة املذكور أن جنعل له وزيرا
يسمى عقال ،وعليه يتوجه اخلطاب من اهلل تعاىل إذ هو مدبر اململكة.
قال اهلل تبارك وتعاىل :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄﱠﭐ[آل
عمران ،]190 :ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ ﭐ[طه ،]128 :ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ ﭐ(أي عقل)،
ﱡﭐﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ[ق ،]37 :أي عقيل.
فأوجد اهلل سبحانه هلذا اإلمام هذا الوزير الذي يقال له العقل ،وإمنا مسي عقال ألنه يعقل عن اهلل
تعاىل كل ما يلقي إليه ،وهو على اململكة كالعقال على الدابة حيفظها حذر احلران وهلذا مساه عقال
واصطفاه له وزيرا فعيال .حيتمل (أن يكون من الوزر) والوَزَر وكالمها موجود فيه ،فإن كان من الوزر
الذي هو الثقل فإنه حامل أثقال اململكة وأعبائها ،وإن كان من الوزر الذي هو امللجأ ،فإنه يلجأ إليه يف
مجيع األشياء ،إذ هو لسان اخلليفة واملنفذ عنه أوامره فلهذا املعىن صح عليه اسم الوزارة.
ملا مل يكن أيضا بد من وجود معىن هذا اللفظ وهو موجود عجيب وخمترع لطيف ،أوجده
الباري يف ثاين مقام من اإلمام ،وأنزله من اخلليفة منزلة القمر من الشمس على مذهب من يقول
باالستمداد .وهلذا تراه عند حضور امللك وجتليه ليست له تلك الصولة وال يبصر ألن األمر هناك صادر
عن اإلمام بارتفاع الوسائط ،وهيبة املشاهدة عظيمة وحظها من كتاب اهلل قوله تعاىل :ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈﳉ
ﳊﳋﳌﳍﱠ[غافر ،]16 :ويف وقت احلجاب وقعت الدعاوى( ،نعوذ باهلل من حجاب الدعوى).
فمىت احتجب اخلليفة كان للوزير الظهور وإنفاذ األوامر واإلعطاء واملنع ،إذ هو لسان اخلليفة
واملترجم عنه ،وهذا موجود سر روحانية القمر والشمس.
أال ترى القمر إذا حصل يف قبضة الشمس ليس له نور وال ظهور الستيالء الشمس عليه؟ فإذا
كانت الليايل البيض كان له الظهور التام مبغيب الشمس عن مرأى أعني الناظرين .فالقمر يف ذلك
الوقت يشاهد الشمس والعامل والناس ال يشاهدون إال القمر ،وهذا سر عجيب وهذا باب عظيم ألهل
احلقائق فيه جمال وانفساح ،وألرباب القلوب فيه اعتبار بني اندماج واتضاح ،ألن احلكمة عجيبة يف
إبداره على قدر أسراره (ثالثا بثالث).
وقد ذكرنا هذا السر يف غري هذا املوضع مستوفًى يف كتاب "املثلثات" لنا ،وحظه من الكتاب
العزيز ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ[الناس ،]3-1 :وكان شيخنا أبو مدين
 Eما حصل له من سر الوجود عند التجلي احملمدي إال مقام مَلك الناس .وهلذا كان يصرح بأن
سورته من القرآن ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ [امللك ،]1 :ومقام إله الناس انفرد به القطب ولذلك كان أبو
مدين أحد اإلمامني املوجودين يف العامل.
مث نرجع ونقول فلما أبدع بنيته وسوى جوهريته أودع فيه حسن التدبري والسياسة ،ومجيع
األمور الالئقة باململكة من مقامه إىل أدىن موجود من رعيته ،وعلى هذا املهيع وردت الشرائع .مث نقش
سبحانه مجيع العلوم يف جوهر ذاته فصار حمال للعلوم مع أنه ال يدري أين يصرفها وال احلاالت اليت
يصرفها فيها ،وذلك حكمة منه تعاىل ليكون مضطرا إىل اخلليفة ،كما فعل باخلليفة فيما تقدم عارفا
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بنفسه وقدره ،وعارفا مبخدومه الذي أوجده من أجله ،مث أجلس سبحانه اخلليفة على عرش الوحدانية
ورداه برداء الفردانية وحاله بالصفات اإلهلية ،فاكتسى من اإلجالل واهليبة والعظمة ما لو ظهر لعامل
الشهادة منها مقدار سم اخلياط لبهرهم وصعقوا من حينهم وسلبوا عن نفوسهم وهذا مقام اخلليفة،
فكيف بنا مبشاهدة احلق سبحانه يف دار الكرامة.
فانظر وفقك اهلل ما أعظم هذه القدرة العجيبة اليت يؤيدنا اهلل هبا يف إدراكنا عن النظر إليه جل
جالله يف الدار اآلخرة .فلما قام اخلليفة يف هذا املقام أدخل عليه العقل ،فلما دخل عليه جتلت صورة
العقل يف جوهريته يف دار اخلليفة فالحت له األسرار والعلوم املنقوشة فيه والناس يغلطون يف هذا املقام
ﲓ ﲕ ﲖ ﱠ [الذاريات:
ﲔ
فيطلبون من خارج ما هو فيهم فيتعبون ولو وقفوا عند قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲒ
 ،]21الستراحوا .شعر:
تتتتتتتتتتتتتتتتت ير تتتتتتتتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتتتتتتتتر لم

الستتتتتتتتتتتتتت ل الم تتتتتتتتتتتتتت ل فتتتتتتتتتتتتتت الرا تتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتت

فإذا أراد العقل معرفة شيء من تدبري امللك وإصالحه افتقر عنه ذلك إىل مشاهدة اإلمام ،فعند
املشاهد يلوح له املراد فيه فيقوم له التجلي منزلة اخلطاب من امللك العالم إىل الوزير .إذ املراد حصول
العلم ،وهبذا يعرب عن خماطبة املعقوالت فإهنم ليسوا بأجسام تكون فيها أصوات وحروف .وإذا مل تكن
أصوات وحروف ورقوم إىل غري ذلك من الدالئل فلك أن تنظر إىل ما تؤدي إليه تلك األدلة من
األصوات وغريها يف قلب السامع فهو حصول املعىن وهو أثر الكالم من املخاطب.
فكذلك إذا حصل للعقل آثار العلوم يف قلبه من فيض الروح الكلي عربنا عنه بالكالم والقول
واخلطاب فلما أوجده على هذه الصفة جعل مسكنه الدماغ ليشرف على أقطار اململكة وأن يكون
قريبا من خزانة اخليال اليت هي مستقر جبايات البادية وقريبا من خزانة الفكر واحلفظ حىت يقرب عليه
النظر يف مجيع مهماته.
فينبغي لك أيها اخلليفة األكرم أن حتافظ على وزيرك وتسايسه وتتحبب إليه ،فإن يف بقائه
صالح ملكك ومدينتك .أال ترى إذا اتفق يف العقل شيء وهلك بفساد حمله كيف خترب مدينة اجلسم
وال يقدر الروح على تلفيقها؟ فحافظ على الوزير حفظك على نفسك ،فهو يدك اليت هبا تبطش
وعينك اليت هبا تبصر ،فمىت مهمت بإمضاء أمر يف ملكك فقرب العقل وتدبر معه وشاوره ،وانظر إىل ما
يصدر عنه فيه ،واعمل مبا يشري به عليك فإن اهلل تعاىل قد أودع الصواب يف رأيه.
وحتفظ من الوهم فإن الوهم موجود يربز للنفس على صورة العقل ،فقد يلتبس عليك وهو وزير
مطاع ،له يف اإلنسان تأثري عظيم ،وهو املستويل على الناس والباعث على األفكار الرديئة ،وهو يورث
الوسوسة ،فتحفظ منه وميز وزيرك عينا وامسا ،وال تستبد بنفسك فال خري يف أمر وال ملك ال يدبره
عقل.
وملا كان الوزير قد يشتبه به من أكثر وجوهه وصفاته ال من كلها اضطررنا إىل نعته بالنعوت
الكاملة اليت ال ميكن للوهم أن يتشبه هبا على الكمال .فانظر إىل النعوت اليت أنا أذكرها لك إن شاء
اهلل ،فإذا رأيتها قد قامت مبوجود ما فذلك وزيرك وهو املراد ،فاحفظها وأحصها وحصلها وحصنها
حتفظ إن شاء اهلل تعاىل.
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تفصيل خلق الوزير وصفاته:

فاعلم رمحك اهلل أن العدل شخصه ،واهلمة رأسه ،واجلمال وجهه ،واحلفظ حاجباه ،واحلياء
عيناه ،والطالقة جبينه ،والعزة أنفه ،والصدق فمه ،واحلكمة لسانه ،والنية عنقه ،والسعة واحتمال األذى
صدره ،والشجاعة عضده ،والتوكل مرفقه ،والعصمة معصمه ،والكرم كفه ،واإليثار بنانه ،والسجود
يده ،واليمن ميينه ،واليسر يساره ،والورع بطنه ،والعفة فرجه ،واالستقامة ساقه ،والرجاء واخلوف
قدماه ،والفطنة قلبه ،والعلم روحه ،واألمانة حياته ،والزهد لباسه ،والتواضع تاجه ،واخلشية إكليله،
واحللم خامته ،واألنس بيته ،واهلدى طريقه ،والشريعة مصباحه ،والفهم دثاره ،والنصح شعاره،
والفراسة علمه ،والفقر كسبه ،والعقل امسه ،واحلق مسعه ،فإذا رأيت هذه األوصاف فاختذه وزيرا
ولليلك مسريا.
قال املؤلف رمحه اهلل :وملا كانت الفراسة علم هذا الوزير املذكور وحمل كشفه واطالعه على
ممكنات اخلواطر ومغيبات األمور ،احتجنا إىل أن نسوق منها طرفا خمتصرا عقيب هذا الباب ،حكمية
وشرعية إن شاء اهلل.
باب يف الفراسة الشرعية واحلكمية

قال اهلل تعاىل :ﱡﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ [احلجر .]75 :وقال " :aاتقوا فراسة املؤمن فإنه
ينظر بنور اهلل" فالفراسة ،أكرمك اهلل ،نور من أنوار اهلل عز وجل ،يهدي هبا عباده ،وهلا دالئلٌ يف ظاهر
اخللق ،جرت احلكمة اإلهلية بارتباط مدلوالهتا هبا .وقد تشذُّ ولكن ذلك نادر يف الفراسة احلكمية
اإلهلية ،إذ هي موقوفة على أدلة عادية ضعيفة.
وأما الشرعية فال تشذُّ ألهنا عن أمر إهلي كما قال :ﱡﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇﱠ [الكهف ]82 :فهي
مستمرة عند أهلها ألن أدلتها يف نفس من قامت به ،خبالف احلكمية فإن أدلتها يف نفس املتفرّس فيه،
فرأينا أن نسوق يف هذا الباب الفراستني معًا على أخص ما ميكن وأمتَّه.
الفراسة احلكمية ،أعزك اهلل ،من املعارف الفكرية والعلوم النظرية واألحكام التجريبية؛ وإمنا
مسَّت احلاجة إليها يف هذا الكتاب إذ ليس كل أحد يَهِبَه اهلل نور اليقني ويزيل حجاب الريون عن عني
بصريته ،فينتظم يف سلك أهل الفراسة الشرعية .فلما مل يتمكن هذا لكل أحد لكوهنا هِبَةٌ من اهلل تعاىل،
فال يفوز هبا إال اخلواص من عباده .وكتابنا هذا موضوع للخاص والعام فيما حيتاج إليه ،وهذا الباب
من آكدِ ما حيتاج إليه ويعوّل عليه ،ألن اإلنسان مضطر إىل معاشرة الناس وخماللتهم .كل إنسان يف
صنفه ويف عامله؛ وإذا كان عنده هذا االضطرار وليس عنده من الفراسة الشرعية ما مييز به بني إخوانه،
سقنا فصالً كافيًا من الفراسة احلكمية ليقف اإلنسان عنده ويصرّفه يف مهماته ،ويشتغل بضروب
الطاعات؛ عسى اهلل أن يفتح له بابًا من عنده إىل نور اليقني ومالحظة امللكوت األعلى.
فاعلم يا أخي ،وفقنا اهلل وإياك ،أن أحسن اهليئات وأعدل النشآت الذي ينبغي لك أن تتخذه
سفريًا ولليلك مسريًا ومللكك وزيرًا ،من ليس بالطويل وال بالقصري ،ليّن اللحم رطبه ،بني الغلظة
والدقة ،أبيض مشوبٌ حبمرة وصفرة ،معتدلُ الشعر طويله ،ليس بالسّميط وال اجلعد القطط ،يف شعره
حمرةٌ ليس بذلك السواد ،أسيل الوجه أعني ،مائلة عينه إىل الغؤور والسواد ،معتدلُ َع ْظمِ الرأس ،مائل
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األكتاف ،يف عنقه استواء ،معتدل اللبة ،ليس يف وركه وال صلبه حلم ،خفي الصوت صاف ما غلظ منه
وما رق مما يستحب غلظه أو رقته يف اعتدال ،طويل البنان للرقة ،بسيط الكف ،قليل الكالم والضحك
إال عند احلاجة ،ميل طباعه إىل الصفراء والسوداء؛ يف نظره فرح وسرور ،قليلُ الطمع يف املال؛ ليس
يريد التحكم عليك وال الرئاسة ،ليس بعجالن وال بطيء.
فهذا قالت احلكماء أعدل اخلليقة وأحكمها ،وفيها خلق سيد البشر سيدنا حممد  aحىت صح
له الكمال ظاهرًا وباطنًا .فإن قدرت أن ال تصحب إال مثل هذا فافعل ،وال تتبع شهوتك إذا مل ينور
اهلل بصريتك .فإن رزقت النور اإلهلي فأنت إذ ذاك سلطان العاملني وصاحب احلقيقتني ،الوجود حتت
قهرك ورئاستك وأمرك.
واعلم يا أخي أن احلكماء زعموا يف مقاالهتم يف الفراسة ،ورأيت ذلك جتربةً ،أن أعدلَ اخللق ما
تقدم وصفه .ومما ذكروا يف مقاالهتم أن البياض الصادق مع الزُّرقة والشقرة الكثرية دليل على احلقد
واخليانة والفسوق وخفّة العقل .فإن كان مع ذلك واسع اجلبهة ضيق الذقن أزعر أوجَن ،كثري الشعر
على الرأس ،فقالت احلكماء إن التحفُّظ ممن هذه صفته كالتحفُّظ من األفاعي القتالة.
الشعر:

واعلم أن احلكماء قالوا إ َّن الشعرَ اخلشن يدل على الشجاعة وصحة الدماغ ،والشعر الّلني يدل
على اجلنب وبرد الدماغ وقلة الفطنة .وكثرة الشعر على الكتفني والعنق والرقبة يدل على احلمق
واجلرأة ،وكثرة الشعر على الصدر والبطن يدل على وحشة الطبع وقلة الفهم وحب اجلور؛ والشقرة
دليل على احلمق وكثرة الغضب وسرعته والتسلط واألسود من الشعر يدل على العقل واألناة وحب
العدل؛ واملتوسط من هذين يدل على االعتدال.
اجلبهة:

قالت احلكماء :اجلبهة املنبسطة اليت ال غضون فيها تدل على اخلصومة والشغب والرقاعة
والصلف؛ ومن كانت جبهته متوسطة يف النتوء والسعة وكانت فيها غضون فهو صادق محبّ فهو
عاملٌ يقظان مدبرٌ حاذق.
األذنان:

سارقٌ.

ومن كان عظيمَ األذنني فهو جاهل إال أنه يكون حافظًا؛ ومن كان صغري األذنني فهو أمحقٌ

احلاجب:

واحلاجب الكثري الشعر يدل على العي وغث الكالم ،فإن امتدَّ احلاجب إىل الصدغ فصاحبه تيَّاه
صلف ،ومن رقَّ حاجبه فاعتدل يف الطول والقصر وكان أسود فهو يقظان فَهِم.
العني:

أردأ العيون الزرق ،وأردأ الزرق الفريوزجية .فمن عظمت عيناه وجحظت فهو حسود وقحٌ
كسالن غري ميمون؛ وإن كانت زرقاء كان أشد وقد يكون غاشًَّا .ومن كانت عيناه متوسطة مائلة إىل
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الغؤور والكحلة والسواد ،فهو يقظان فهو ثقةٌ محبٌّ .فإن أخذت يف طول البدن فصاحبها خبيث.
ومن كانت عينه جامدة قليلة احلركة كالبهيمة ميّت النظر ،فهو جاهل غليظ الطبع؛ ومن كانت يف
عينه حركة بسرعة وَحِدَّة نَظَرٍ فهو حمتال لصٌ غادر؛ ومن كانت عينه محراء فهو شجاع مقدام؛ فإن
كان حواليها نقطٌ صفر فصاحبها أشرُّ الناس وأردأهم.
األنف:

إذا كان األنف دقيقًا فصاحبه َنزِقْ ،ومن كان أنفه يكاد يدخل يف فمه فهو شجاع ،ومن كان
أفطس فهو شَِبقْ ،ومن كان ثقب أنفه شديد االنتفاخ فهو غضوب .وإذا كان غليظ الوسط مائالً إىل
الفطوسة فهو كذوب مِهذار .وأعدل األنوف ما طال غري طويل فاحش .ومن كان أنفه متوسط الغلظ
وقَنَاه غري فاحش فهو دليل على العقل والفهم.
الفم:

من كان واسع الفم فهو شجاعٌ ،ومن كان غليظ الشفتني فهو أمحق ،ومن كان متوسط
الشفتني يف الغلظ مع محرة صادقة فهو معتدل ،ومن كانت أسنانه ملتوية أو ناتية فهو خدّاع متحيّل غري
مأمون .ومن كانت أسنانه منبسطة خِفافًا بينهما فلج فهو عاقل ثقة مأمون مدبر .ومن كان حلم الوجه
منه منتفخ الشدقني فهو جاهل غليظ الطبع ،ومن كان حنيف الوجه أصفر فهو رديء خبيث خداع
شَكِس .ومن طال وجهه فهو وقح؛ من كانت أصداغه منتفخة وأوداجه ممتلئة فهو غضوب؛ ومن
َنظَرته فامحرَّ وخجل ورمبا دمعت عيناه أو تبسَّم تبسمًا ال يريده فهو لك متودّد حمب فيك؛ ولك يف
نفسه مهابة.
الصوت:

الصوت اجلهري يدل على الشجاعة ،واملعتدل بني الكد والتأنّي والغلظ والرقة يدل على العقل
والتدبري والصدق؛ سرعة الكالم ورقّته تدل على القحة والكذب واحليل؛ الغلظ يف الصوت دليل على
الغضب وسوء اخللق؛ الغنة يف الصوت دالة على احلمق وقلة الفطنة وكرب النفس.
التحرك الكثري دليل على الصلف واهلذر واخلداع؛ الوقار يف اجللسة وتدارك اللفظ وحتريك اليد
يف فصول الكالم دليل على متام العقل والتدبري وصحة النقل.
العنق:

قصر العنق دليل على اخلبث واملكر ،طول العنق ودقّته دليل على احلُمق واجلُنب والصياح ،فإنْ
انضاف إليهما صغر الرأس فإنه يدل على احلمق والسخف؛ غلظ العنق يدل على اجلهل وكثرة األكل؛
اعتدال العنق يف الطول والغلظ دليل على العقل والتدبري وخلوص املودة والثقة والصدق.
البطن:

البطن الكبري يدل على احلُمق واجلهل واجلُنب؛ لطافة البطن وضيق الصدر تدالن على جودة
العقل وحسن الرأي.
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عرض الكتفني والظهر يدالن على الشجاعة وخفة العقل؛ احنناء الظهر دليل على الشكاسة
والنزاقة؛ استواء الظهر عالمة حممودة؛ بروز الكتفني دليل على سوء النية وقبح املذهب .إذا طالت
الذراعان حىت تبلغ الكف الركبة دل على الشجاعة وكرم ونبل النفس ،وإذا قصرت فصاحبها جبان
حمب للشر .الكف الطويلة مع األصابع الطوال تدل على النفوذ يف الصناعة وإحكام األعمال وتدبري
الرئاسة.
القدم:

اللحم الغليظ يف القدم يدل على اجلهل وحب اجلور؛ القدم الصغري اللني يدل على الفجور ،دقة
العقب تدل على اجلنب وغلظته تدل على الشجاعة.
الساق:

غلظ الساقني مع العرقوبني دليلٌ على البَلَه والقحَّة؛ من كانت خطاه واسعة بطيئة فهو منجح يف
مجيع أعماله منكر يف مجيع عواقبه ،والضد للضد.
فهذا وفقك اهلل فصلٌ خمتصر يف الفراسة احلكمية على ما وضعته احلكماء ،فتحققه ترشد يف
معرفة الناس إن شاء اهلل تعاىل وحده.
قال املؤلف  :Eولنعمد يف هذا الفصل الذي ذكرته احلكماء إىل النشأة املعتدلة املذكورة يف
أول هذا الباب ،ولنمش عليها النشأة اإلنسانية الروحانية حرفًا حرفًا فأقول:
اعلم ،ملا كان للروح اإلنساين وجهٌ إىل النور احملض ووجهٌ إىل الظلمة احملضة وهي الطبيعة،
كانت ذاته متوسطة بني النور والظلمة .وسبب ذلك أنه خلق مدبرًا لنشأة طبيعية عنصرية كالنفس
الكلية اليت بني اهلوى والعقل .فاهلوى ظلمةٌ حمضٌ والعقلُ نورٌ حمض ،والنفس بينهما كالسدفة .فمىت مل
يغلب على اللطيفة اإلنسانية أحد الوصفني كان معتدالً يؤيت كل ذي حق حقه؛ ومىت ما غلب عليه
النور احملض أو الظلمة احملضة كان ملا غلب عليه كما ذكر يف النشأة اجلسمية من الطول املفرط أو
القصر املفرط والبياض املفرط والسواد املفرط ،وكل ضدين على التفاوت يف أحد الطرفني.
فأقول :أما البياض املفرط فاستفراغه للنظر يف عامل النور حبيث ال يبقى فيه ما يدبّر به عامل
طبيعته ،فيفسد سريعًا قبل حصول الكمال فكان مذمومًا.
وكذلك يف اجلانب اآلخر وهو السواد املفرط ،حبيث مينعه النظر يف طبيعته عن عامل النور فذلك
أيضا مذموم .فإذا كان وقتًا ووقتًا كما قال " :يل مع اهلل وقت ال يسعين فيه غري ريب"؛ وكان له
وقت مع أصحابه ،ووقتٌ مع أهله؛ وكذلك الطول والقصر مدة إقامته يف النظر يف أحد اجلانبني،
فينبغي أن تكون املدة بقدر احلاجة.
وأما اعتدال اللحم يف الرطوبة بني الغلظ والدقة فهو اعتداله يف الربزخيات بني املعىن واحلس،
كاللحم بني اجللد والعظم .وأما اعتدال الشعر فكونه بني القبض والبسط.
وأما كونه أسيل الوجه فهي الطالقة والبشاشة ،وأما كونه أعني فصحّة النظر يف األمور ،وأما
كون عينه مائلة إىل الغؤور والسواد فاستخراج األمور اخلفية والعلوم الغيبية .وأما كونه معتدل عظم
الرأس فوفري العقل.
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وأما كونه مائل األكتاف فاحتمال األذى من غري أثر؛ وأما كونه مستوي العنق فاالستشراف
على األشياء من غري ميلٍ إليها .وأما كونه معتدل اللبة اليت هي جمرى النفس الستقامة األصوات
فاستقامة الكالم يف اخلطاب مبا يليق باملخاطب .وأما كونه ليس يف وركه وال صلبه حلم فنظرًا إىل
األمور اليت يلجأ إليها ويتورَّك عليها أن يكون ختلُّصه ألحد الطرفني .فأنه إن كانت برزخية فقد تغرّر به
يف غالب األمر.
وأما كونه خفي الصوت فهو حفظ السر؛ وأما صفاء الصوت فهو أن ال يزيد فيه شيئًا؛ وأما
طول البنان فلطافة التناول؛ وأما بسط الكف فرمي الدنيا من غري تعلُّق؛ وأما قلة الكالم والضحك
فنظره إىل مواضع احلكمة فيتكلم ويضحك حبسب احلاجة؛ وأما كون ميل طباعه إىل الصفراء والسوداء
فهو أن يغلب عليه اجلنوح إىل العامل العلوي.
وأما كونه يف نظره فرحٌ وسرورٌ فهو استجالب نفوس الغري عليه باحملبة؛ وأما كونه قليل الطمع
يف املال فهو البعد عن الغائلة؛ وأما كونه ليس يريد التحكم عليك وال الرئاسة فهو شغله بكمال نفسه
ال بك؛ وأما كونه ليس بعجالن وال بطيء أي ليس بسريع األخذ مع القدرة وال عاجز.
فهذا قد ذكرنا اعتدال النشأة اللطيفة اإلنسانية حرفًا حبرف على النشأة املعتدلة الطينية اليت
ذكرناها عن احلكماء آنفًا ،مث نأخذ بتفصيل األعضاء على هذا املثال بقدر ما يوقف للنظر السديد يف
ذلك ،ومل نودعه هنا لئال يطول الكتاب ،فلنرجع إىل الفراسة الشرعية فأقول:
الفراسة الشرعية :اعلم رمحك اهلل ونوَّر بصريتك أن عامل امللكوت هو احملرك لعامل الشهادة ،وهو
حتتَ قهره وتسخريه حكمة من اهلل تعاىل ال لنفسه استحق ذلك؛ فعامل الشهادة ال تصدر منه حركة وال
سكون وال أكل وال شرب وال كالم وال صمت إال عن عامل الغيب .وذلك أن احليوان ال يتحرك إال
عن قصد وإرادة ومها من عمل القلب وهو من عامل الغيب واحلركة وما شاكلها من عامل الشهادة.
وعامل الشهادة عندنا ما أدركناه باحلس عادة ،وعامل الغيب ما أدركناه باخلرب الشرعي أو النظر
الفكري فيما ال يظهر للحس عادة فنقول :إن عامل الغيب يدرك بعني البصرية كما أن عامل الشهادة
يدرَك بعني البصر .وكما أن البصر ال يدرك عامل الشهادة ما مل يرتفع عنه حجاب الظلم أو ما أشبهه
من املوانع؛ فإذا ارتفعت املوانع وانبسطت األنوار على احملسوسات أدرك البصر املبصرات .فإدراكها
مقرونٌ بنور البصر ونور الشمس أو السراج وأشباهها من األنوار.
كذلك عني البصرية حجاهبا الريون والشهوات ومالحظات األغيار ،إىل مثل هذه من احلجب،
فتحول بينها وبني إدراك امللكوت أعين عامل الغيب .فإذا عمد اإلنسان إىل مرآة قلبه وجالها بأنواع
الرياضات واجملاهدات حىت أزال عنها كل حجاب واجتمع نورها مع النور الذي ينبسط على عامل
الغيب ،وهو النور الذي يتراءى به أهل امللكوت ،وهو مبنزلة الشمس يف احملسوس ،اجتمع عند ذلك
نور عني البصرية مع نور التمييز ،فكشف املغيبات على ما هي عليه .غري أن بينهما لطيفة معىن ،وذلك
أن احلس حيجبه اجلدار والبعد املفرط والقرب املفرط واألجسام الكثيفة احلائلة بينه وبني من يريد
إدراكه وهذا لقصورٍ عادة.
وقد تنخرق لنيب أو ويل كقول النيب " :aإين أراكم من وراء ظهري"؛ ويف األولياء ابتداء
املكاشفات هلم يف أول سلوكهم ،فإن املريد أول ما يكشف له عن احملسوسات فريى رجالً مقبالً ،أو
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على حالة ما وبينهما البعد املفرط واألجسام الكثيفة حبيث أن يراه مبكة أو يرى الكعبة وهو بأقصى
املغرب ،وهذا كثريٌ عن املريدين يف أول أحواهلم .ذقت ذلك كله وعرفته وهلل احلمد.
باب يف معرفة الكاتب وصفاته وكتبه
يتتتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتم
فتتتتتتتتتتتتتتتيم ر تتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتل ل تتتتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتتتتتي
رفتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتترار
تتتتتتتتتتتتتتت ر

الكاتب وفق اهلل به اإلمام ،وسلك به من حيث ال خلف وال أمام ،موجود لطيفٌ كرميٌ شريف،
اتفق عامل الغيب على شرفه واعتالئه جنيّ إدريس النيب  .وهو أول من خط بالقلم ،وهو صاحب
جالء القلب وغطائه ،وبيده زمام منع اخلري وعطائه؛ جيول بني سناه الباهر وسنائه؛ ويتردد بني شعاعه
وضيائه؛ ومنفّذ األوامر على القرب والبعد .عامل بسر من له األمر من قبل ومن بعد؛ يغين ويفقر
ويشح؛ ويؤثر سجله ذات النفس الكلية وهي حرة اإلمام الزكية ،املوصوفة باملطمئنة الراضية املرضية،
كتب يف رقها املنشور العلوم الربزخية .فعندما ظهرت آثاره على صفحات قراطيس األجسام عبّر عن
ذلك بنفوذ أمر اإلمام.
وحنن إن شاء اهلل نذكر يف هذا الباب صفة الكاتب والكتاب يف فصلني؛ واهلل املؤيد ال ربَّ
غريه.
فصل يف الكاتب:

اعلم وفقك اهلل أن اهلل تعاىل جعل يف اململكة الكربى لوحًا حمفوظًا وقلمًا معلومًا عليًا بيمني
مقدسة عن التأليف والتغيري؛ فنفذ أمر اإلرادة بالعلم من احلق إىل اليمني بتحريك القلم على سطح
اللوح احملفوظ بعلم ما كان وما هو كائن وما يكون وما ال يكون .وملا أثبتنا هذا الكتاب على مقابلة
النسختني ومقابلتهما على النشأتني أردنا أن نعرف أين الكاتب منا؛ شعر:
تتتتتتتتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتت الم متتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت
متتتتتتتتتت تتتتتتتتتت ع أ تتتتتتتتتتر الرستتتتتتتتتت

فتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت يمتتتتتتتتتتت ف
متتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتت يمتتتتتتتتتتتتتتتي هللا فتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتت

فالكاتب صفة لطيفة علمية تسمى اليمني ،هلا عني ،ومادهتا من ِعلّيني وهو مقام األبرار صاحب
الشراب املمزوج .فإذا أراد اإلمام أنْ يظهرَ أمرًا من امللكوت يف عامل الشهادة جتلى للقلب فانشرح
الصدر؛ وذلك عبار ٌة عن كشف الغِطاء ،فارتَقَم فيه مراد اإلمام .وذلك القلب هو مرآة العقل فرأى
العقل يف مرآته ما مل يكن رآه قبل ذلك فعرف أنه مراد اإلمام فاستدعى الكاتب فأطلعه على املراد،
وقال له اكتب يف ذات النفس كذا وكذا .فإذا حصل يف النفس خرج على اجلوارح ،فلهذا قلنا فيه إن
شرابه ممزوج ألنه امتزج بعني املقربني وهو العقل .فلهذا حصل له الشرف الكامل يف حقه.
فإن قيل ما مقام هذا الكاتب العرش أو الكرسي أو بينهما ،وقد علمنا على ما قررنا يف مواضعها
أن الكرسيَّ هو حملُّ الفرقان ،وهو النفس .قال اهلل تعاىل :ﱡﭐﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱠ
[الشمس ،]8-7 :فهذا فرقان والكاتب مرتبته أن يكتب يف مذموم وحممود على اختالف األحوال وليس
مقامه حبسب كتابته؛ فخربين كيف يتفق هذا؟
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قلنا :قولك صحيح؛ فاعلم أنه ليس من العرش إىل الكرسي مدح وال ذم سوى علوم مقدسة
وتنزالت منزهة عن االتصاف بالفرقان ،والعرش مقام اإلمام والكرسي مقام النفس ،وهي حمل التغيري
والتطهري حاالً ومقامًا .فإذا نفذ األمر إىل الكاتب فإنه ينفذ واحدًا مقدسًا ال يتصف بذم وال محد.
والكاتب إمنا يكتب من اخلزانة احملمدية وهي اليت يفرق فيها كل أمر حكيم؛ فيؤخذ ذلك األمر
من اخلزانة احملمدية على ما وضع ملتعلق؛ فإن كان محدًا فهو ذلك؛ فيحصل عند ذلك للكاتب علمًا
وعينًا ال حاالً وال مقامًا ألنه فوق ما يكتب؛ فما يصدر عنه إال حسن ،فهو بذاته مع اإلرادة ،وتصرفه
يف شغله الذي هو الكتابة من اخلزانة احملمدية.
فالذي حصّل األمر وردَّه أمرين إمنا هو الرسول بذلك األمر واملخاطب؛ فالكتابة من ظاهره
والكاتب من باطنه .فحقيقة الرسول هي املمدة حلال الكاتب يف حاله ومقامه؛ وحاله أو حقه هو املمد
له يف رقومه وأفعاله ،فهو فوق من حيث هو مشرف ،وهو واحد من حيث ذاته .وهذا كله ليس لنفسه
ألنه لو أراد اهلل تعاىل أن يبدله بالتقديس تعيريًا وبعلّيني سجينًا ملا منعه من ذلك مانع ،لكنْ هنا سر
نسوقه يف معرض السؤال لترتفع اهلمّة إىل طلبه ،وهو أن نقول:
جني حىت نقول :إنَّ بعضَ أيب جهل وغريه من الفراعنة يف
َأ ِمنَ احلال أن يوجد هذا الكاتب يف سِ ّ
عِليني؟ أعين كاتبه ،وحقيقته وبعضه يف سجني؟ أو تكون املشيئة يف حق املعتىن به تقدس كاتبه
وحقيقته ،وغري املعتىن يف سجني؟ وإن كان حماالً ارتفاعه عقالً فقد شرح شقي الشقي بكليّته؛ فانظروا
يف كشف هذا السر املستور وفتح هذا الباب املقفل من أنفسكم ال من غريكم.
قلنا :فهذا الكاتب موجود شريف اصطنعه اخلليفة لنفسه واختذه مسريًا ألنسه؛ فمما جيب عليه
أن يكون حسن اخللق صبورًا محوالً لألذى ،كامتًا لألسرار امللكوتية ،فصيحًا بليغًا يستدرج املعاين
الكثرية يف عبارات وجيزة تنبئ عنها صرحيًا ،ال يسوق نصًا يف كتابه إال يف مقام يأمن عقابه .فإن مل
يأمن فليَسق من ألفاظ يف كتابه ما حيتمل معنيني فصاعدًا .حىت لو ظهر على اإلمام يف بعض كتبه شيء
يعطيه أحد حمتمالت اللفظ ،وكره اإلمام ذلك ،عَدَل اإلمام إىل االحتمال الثاين الذي حيتمله ذلك
اللفظ ،واهلل كثري العفو والتجاوز.
فإنه إذا دخله االحتمال سقط كونه دليالً على شيء معني ،وهذا من مهارة الكاتب وثقافته؛
وأن جيمع بني اعتدال حروفه ومعانيه ،وال يستعمل يف كتابه إال األلفاظ الصقيلة العبارة اخلطابية اليت هلا
وقعٌ يف النفس وتعلقٌ بالقلب؛ وأن يبدأ يف سجالته باحلمد والثناء والصالة ،مث يأخذ يف عدل اإلمام
وأوصافه احلسنة الشريفة ومقامه املنيف؛ ويرغب فيه ،مث بعد ذلك يذكر ما أمر به.
فإن كان خريًا فهو املرغوب فيه ،وإن كان غري ذلك فقد قيل أليب يزيد :أيعصي العارف؟
وقال :ﱡﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱠ [األحزاب.]38 :
واعلم يا أخي أنّ الكاتب إذا كان على ما ذكرناه فهو قرَعَ باب الصدّيقني ومن مث حيصل له ما
رأيت شيئًا إال رأيت اهلل قبله.
فصل يف الكتاب:

وملا كانت اليمني الكاتبة افتقرنا إىل قلمٍ ودواة واستمداد ولوحٍ يقع فيه اخلط كاحلق واليمني
والنون والعلم األعلى واللوح احملفوظ ،وما هو مثل التخليط يف احلال وارتقام األمثلة يف اللوح؛ ومثل ما
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يكون إجياد العوامل الصادرة عن األمثلة املرقومة يف اللوح .فافهم اللوح احملفوظ هنا ،ولوح احملو
واإلثبات وانظر كيف أثبتناه حاويًا ملا ال يتناهى يف رقمه وكل ما دخل يف الوجود متناه ،فاحبث كيف
ال يتناهى وما هو يف العامل األصغر كالقطب ،ولعله السر املرقوم يف الصدور وهو موضع حيتاج العارف
إىل االلتجاء يف معرفته.
فاللوح هو حمل الكتابة فلنسمّه الكتاب ونقول إنه ينقسم قسمني :كتاب مرقوم وكتاب
مسطور .قال اهلل تعاىل :ﱡﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ[الطور ،]2-1 :وقال :ﱡﱖ ﱗﱠ [املطففني،]9 :
جني أو يف عِّليني.
فأقسم باملسطور؛ وأخرب عن املرقوم أنه يف حملني يف سِ ّ
فاملسطور يف عامل األرواح واملرقوم يف عامل الغيب والشهادة .ومن جانب احلقائق أن املرقوم هو
املسطور عينه من جانب الكشف الصحيح؛ لكن ملا مل يعاين منه املأل األعلى إال الوجه الواحد الذي من
قبلها وهو عامل األمر كان مسطورًا وملا كان اإلنسان قد مجع العلو والسفل أشرف على الوجهني فكان
له مرقومًا .فما ويل الراقم فهو املسطور ،وهو املوضع املشكل موضع انعقاد اخليوط وتداخل بعضها
على بعض .وما ويل األرض من الكتاب كان مسطورًا أيضًا ومرقومًا باعتبار الوجه الذي يلي الراقم يف
حق من شاهدمها.
فهذا املسطور األرضي هو علم الفقهاء أصحاب علوم األحكام احملجوبة قلوهبم حبب الدنيا عن
معاينة امللكوت .فاملالئكة يف املسطور من عامل األمر العلوي ،والفقهاء احملجوبون يف املسطور من عامل
اخللق السفلي؛ واحملققون يف املرقوم مبشاهدة الوجهني ،فما ويل األرض شاهدوه حسًا وما ويل الراقم،
وهو ما فوق العرش يف حق سر احملقق وما فوق السماء يف حق بعض العوامل ،شاهدوه قلبًا وعقالً .حىت
إذا ُفزّعَ عن قلوهبم قالوا :ماذا قال ربكم؟ قالوا :احلق جتلّى هلم فخاطبوه وخاطبهم فاحنجبوا .فإذا
خرقوا احلجاب وانعدمت يف حقهم األسباب نظروا إىل سرّ القدر كيف حيكم يف اخلالئق وحلظوا األمر
على مبدئه فإن شاؤوا صَمتوا وإن شاؤوا نطقوا.
فمخاطبته إياهم كتابه يف قلوهبم وهي األلواح احملفوظة املكتوب فيها من كل شيءٍ موعظة
وتفصيالً لكل شيء وفيها يقرؤون وعنها خيربون ،وتلك اخلواطر الربانية.
فيا أيها السيد تفطَّن هلذا الكاتب فإنه وإن كان لك منصب اإلمامة فله منصب اخلطابة ال تستقل
هبا دونه ،فهو اإلمام فيها لو حصلت معه فيها خلدمته؛ ولكن إلقامة احلق لك يف اإلمامة اإلحاطية دخل
هذا وغريه يف حزهبا فراعِ حرمته فهو صاحب طابعك واملخاطب عنك .فتحبَّب إليه وإال أفسد عليك
ملكك فإن الوزير مفتقر إليه ،وغايتك وغاية وزيرك تدبري حضرة مملكتك؛ وكتبه متشي يف باديتك مبا
يريده ال مبا تريده أنت إن شاء ذلك.
واعلم أن احلضرة ال معىن هلا إال بباديتها ،فإن فسدت البادية وثارت عليك أدى ذلك إىل فساد
ملكك ،وأنّى لك تالفيه فهو األمني على الفجور وملكك يقبل الصفتني معًا ،وقد نصحتك فالزم.
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باب يف رفع اجلبايات إىل احلضرة اإلهلية ووقوف اإلمام القدسي عليها ورفعها إىل
امللك احلق سبحانه

اعلم أيها السيد الكرمي إعالم تنبيه ال إعالم تعليم أنَّ اهلل تعاىل هو ملك األمالك ورب األرباب
وسيد السادات ،والكل عدمٌ بوجوده ،إذ هو املوجود على اإلطالق ،الذي ال بداية لوجوده وال هناية
لبقائه ،وال ظاهر وال باطن يف علمه يف حقه ،بل األشياء كلها قدميها وحديثها ،أوهلا وآخرها ،أسفلها
وأعالها ،إمنا ظهرت به وإمنا رجعت إليه منه ،ال خيرج شيء منه إال إليه.
فجميع أعمالك كلها خفيّها وجليّها هو سبحانه مطّلع عليها ،فال يطلع لك على ما يكرهه
منك وال جيدك حيث هناك وال يفقدك حيث أمرك وأنت مسيع مطيع.
أيها السيد الكرمي ،تعيّن علينا التنبيه على كيفية وصول جباياتك إليك من احلضرة القلبية
واحلسية ومنك إىل اهلل تعاىل ،أما احلضرة احلسية فإهنا جتيب احملسوسات اليت ذكرناها واخليال أمريها
وصاحب خراجه احلس فتأخذ احلواس مجيع احملسوسات على اختالف أصنافها وتؤديها إىل احلس
صاحب اخلِراج ،يف خزانة اخليال فتكتسب هنالك امسًا من جنس ما رفعت إليه ويزول عنها اسم
احملسوسات وينطلق عليها اسم املتخيالت.
مث يكون اخليال أيضًا صاحب خراج حتت سلطان الذكر فيحفظها وينتقل هنالك اسم
املتخيالت عنها إىل املذكورات واحملفوظات ،مث يرجع الذكر صاحب خراج حتت سلطان الفكر،
فيعرضها عليه ويسربها وخيلصها ويسأل الرعية عنها ،ويفرق بني احلق والباطل يف ذلك ،فإن احلس له
أغاليط كثرية.
وينتقل اسم املذكورات عنها إىل املتفكرات ،فإذا سريها ورد منها إىل احلس ما غلط فيه وأخذ
منها ما صح ودخل به إىل حضرة العقل صار الفكر صاحب خراج حتت سلطان العقل.
فلما وصل إىل حضرة العقل دخل عليه وعرض ما جاء به من العلوم واألعمال مفصلةً .هذا
عمل السمع ،هذا عمل البصر ،هذا عمل اللسان ،حىت يستويف مجيع ذلك ،وينتقل امسها إىل املعقوالت،
فيأخذها العقل الذي هو الوزير ويأيت هبا إىل الروح الكلي القدسي ،فتستأذن له النفس الناطقة فيدخل
فيضع مجيع املعقوالت بني يديه ويقول له :السالم عليك أيها السيد الكرمي واخلليفة ،هذا ما وصل إليك
من بادية حضرتك على أَيدِي ع َّمالك ،فيأخذها الروح فينطلق إىل حضرة القدسي فيخرُّ ساجدًا ،وتلك
السجدة قربٌ ،وقرعٌ لباب احلق حضرة القبول ،فيفتح فريفع رأسه ،فتقع األعمال من يده للدهش
الذي حيصل له يف حضرة التجلي ،فينادي :ما جاء بك؟ فيقول أعمال فالن بن فالن الذي جعلين
يل مجيع اخلراج الذي أمرتين بقبضه من بادية احلضرة ،فيقول احلق قابلوه
سلطانك خليفة عليه قد رفع إ ّ
باإلمام املبني الذي كتبته قبل أن أخلقه فال يغادر حرفًا واحدًا فيقول ارفعوا زمامه يف عِليني فريفع ،فهذا
يف سدرة املنتهى.
وأما إن كان يف تلك األعمال مظامل وما ال يليق فال تفتح هلا أبواب السماء وحمل وصوهلا الفلك
األثري ،وهنالك يقع اخلطاب كما وقع يف األول ،مث يؤمر هبا فتودع يف سِجّني .قال تعاىل :ﱡﱋ ﱌ
ﱍ ﱎ ﱏﱠ[املطففني ،]7 :وقال ﱡﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﱠ[املطففني ،]18 :فيقول احلق للروح
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القدسي يف سدرة املنتهى :يا عبدي ،هذه األعمال رفعتك إلينا وأحلتك هذا احملل األسىن ،انظر أخاك
وصاحبك دون السماء ،فينظر إليه فيعرف مِنَّة اهلل عليه ،فيشتغل باملنّة عن املشاهدة فيقول احلق قد
شغله فضلي عين فيحتجب.
ولوال هذا ما صحَّ أن يزول من تلك احلضرة ولكن قد جعل اهلل لكل شيء سببًا ليتم الكلمة.
قال تعاىل :ﱡﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛﱠ[النساء ،]171 :وقال ﱡﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹ ﲺﲻﱠ [فاطر ،]10 :وينتقل اسم األعمال عندما وصلت إىل الروح من املعقوالت ،فأطلق عليها
األرواح ،فكساها سبحانه ملا نظر إليها حلل البهاء ،وأقعدها على منرب اجلالل ،ونقل امسها من األرواح
إىل األسرار ،فهذا معىن قول القائل :تزكو األعمال أي تتطهر وتعلو وتنمو ،فتنتقل عليها األمساء بانتقاهلا
وهي واحدة يف ذاهتا ،فانظر ما أشرف حركة العبد يف الطاعة.
وهناك جيتمع الظاهر والباطن والشريعة واحلقيقة وعمل اجلوارح وعمل القلوب ،أعين يف حضرة
العقل .وأما أعمالك السيئات فإهنا تفترق من الصاحلات يف خزانة اخليال ومن العامل العلوي يف الفلك
األثري.
فعليك أيها السيد هبذه األعمال اليت ختترق السماوات العلى؛ وأما العلوم فليست من األعمال
اليت ذكرناها فإن العلوم حبيث معلوماهتا فإذا صعدت املعارف ووقفت كل معرفة مبعروفها فاجعل
علمك باهلل يكن علمك مقدسًا منزهًا عن النقائص ،وهلل احلمد ،وهلل در القائل:
تتتتتتتتتتتتر لمتتتتتتتتتتتت أ قيتتتتتتتتتتتت

ف تتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتت

ا تتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتت

باب يف السفراء والرسل املوجهني إىل الثائرين مبدينة البدن

اعلم أيها السيد أنَّ احلكمة قد أُعطت عند من غلب عقله على شهوته من امللوك أنه ال يوجّه
رسوالً إىل عدوّ من أعدائه إال ذا فطنة وذكاء وشجاعة ووفاء وسخاء وصدق وديانة وأمانة وعلم
باحلجة ومواقع الكالم .فإنَّ الرسول دليل على مرسِله ومنزلته ،فإن كان على هذه األوصاف علم أن
مرسله هبذه املثابة وأعلى .فإنه لوال علم من أرسله وعقله ملا ميّز هذا الرسول من غريه.
وإن كان بضد ما وصفنا كان باغيًا كثري اهلوس سخيفًا ،علم أن الذي أرسله أسخف منه.
فإذا تقرر هذا فلتكن رسلك أيها السيد الكرمي إىل اهلوى امللك املطاع الثائر مبدينتك التوفيق
واهلدى والفكر واالعتبار والتدبُّر والثبات والقصد واحلزم واالستبصار والتذكُّر واخلوف والرجاء
واإلنصاف وما شاكل هذه األوصاف؛ فهؤالء ينبغي أن يكونوا رسلك .فأفلح وربح وعظم ملك
كانت رسله هؤالء إىل أعدائه؛ فإنه يعلم على الضرورة أهنم يقمعون عدوه باحلجة القاطعة ،ورمبا أسلم
ويرجع اهلوى الذي كان يقصد الشر يقصد اخلري ،وتكفي مؤونة املقابلة واملقاتلة.
فإن قدمت رسل اهلوى الذي هو الثائر عليك والساعي يف فساد ملكك فال تغلظ عليهم فإن
إهانة الرسل من عدم السياسة.
ورسله أي رسل اهلوى احلرص والكذب واخليانة والغدر واجلنب والبخل واجلهل والشره والعَي
والبالدة وما شاكل هذا الصنف.
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فمن جاء منهم إليك فال تنفر عنهم ابتداءً ،فال تنهرهم وقل هلم قوالً كرميًا؛ فإنك تأخذ
بأمساعهم وأبصارهم؛ واقعد على سرير ملكك وأخلِ هلم جملسك وأْمر وزيرك العقل يترجم هلم عنك
فإنه سؤوسٌ.
فإن كان احلرص من مجلة الرسل وتكلم فإنه ال يتكلم إال حبقيقته ،فيقول لك إن هذا امللك
املطاع الذي امسه اهلوى قد أرسلنا إليك لتدخل حتت سلطانه وإال فلتأذن حبرب .وقد أمرك بأن حترص
على مجع األموال واالدخار وخمالفة ما جاءت به الشريعة .فتقول له :أيها الرسول ،مكانتك عندنا
عظيمة ومنزلتك كرميةٌ .فإنه إذا مسع هذا منك سرَّ به فإنه ال يسمع مثل هذا من سلطان.
ولكن أيها الرسول ،انظر هذا بعقلك وانصف من نفسك ما تقول يف اهلل أهو ربنا أم ال؟
فيقول :نعم هو ربنا .فتقول له :أيها الرسول ،هذه الدار اليت حنن فيها أحنن راحلون عنها أم ال؟ فيقول:
بلى راحلون عنها .فيقول :انقالبنا ورحلتنا إىل اهلل أم إىل غريه؟ فيقول لك :إىل اهلل فتقول :مباذا وصف
من خالف شرعه ودينه؟ فيقول :بالشقاء فتقول له :ومن أطاعه؟ فيقول بالسعادة .فتقول له :وهل يغين
عنك أحد من اهلل شيئًا؟
فيقول :ال .فتقول له أنت :أيها احلرص رسول هذا اهلوى ،تعلم أين أدعو إىل ما فيه مرضاة اهلل؛
ك حترص على طلب املال ،هل يصح لك منه إال ما كتب اهلل ولو مل حترص؟ فيقول :نعم.
هَبْ َ
فتقول :حقيقتك باقية أيها احلرص ،ولكن اصرفها إىل الطاعات ومرضاة الرب ،واحرص عليها
تسعد هبا ومتاع الدنيا قليل؛ ومع قلتها فانية ،والدار اآلخرة خري وأكرب.
أنت يا حرص هنا وما انتقص لك من منزلتك شيءٌ ،فيقول نعم .فيسلم؛ ويتوجه احلرص على
طريق العلم والدين فيقوى ملكك ويضعف ملك اهلوى.
وهكذا تفعل مع كل رسول منهم مثل اخليانة والكذب والفجور إىل آخرها؛ ولوال التطويل
لذكرنا كيف تقام احلجج على كل رسول منهم مبا تقتضيه منزلته حىت يسلم الكل؛ فإن اإلسالم هو
األصل فريجعون إىل أصوهلم خبالف رسلك فإهنم ال يرتدون أبدًا عليك ،وغايتهم أال يقبل اهلوى
كالمهم فينصرفون خائبني.
فاعرف هذه احلقائق فقد بيّنت لك كيف تكلم رسل عدوّك ،ومن ذلك الواحد تستدل على
الباقي .وهلذا ترى املريدين اليوم يقلُّ فَالحهم لعدم حماضرهتم مثل هذا اجمللس؛ وإمنا هم يغلظون بالقول
على هؤالء الرسل من غري سياسة؛ فلهذا تراهم هلم دخولٌ يف طريق اخلري وليس هلم ثبوت ويسخر
منهم الشيطان؛ وهنا حقائق متَّسعة ال ينحصر باهبا فتركنا اخلوض فيها خمافة أن ينخرق علينا ما خيرجنا
عن مقصودنا من االختصار .وهذا القدر كاف فاستعمله واحلمد هلل رب العاملني والصالة على نبيه.
باب يف سياسة القواد واألجناد ومراتبهم

اعلم أيها السيد الكرمي أن األجناد هم األعمدة اليت يقوم عليها فسطاط امللك واألوتاد الذين
ميسكونه .واعلم أن امللك بيت ،فال بد له من أربعة أركان متسكه ،وأنا أبينها لك إن شاء اهلل ،وهي
أوصافك احملمودة وخلقك الرفيعة ،فلتصطف منهم أربعة خواص تدور عليهم أفالك مملكتك ورحى
سلطانك ،وما بقي من األجناد فتحت أمر هؤالء األربعة ،فينحصر لك النظر فيهم وهم يدبرون ملكك
كل واحد بطائفة معلومة.
278

وإمنا جعلناها أربعة ألمرين :األمر الواحد أن األربعة األصل الثاين يف البسائط العددية والبسائط
أصل يف تركيب األعداد إىل ما ال يتناهى .وذلك أن بسائط العدد من واحد إىل عشرة ،وليس يف
البسائط عدد جيمع العشرة إال األربعة ،فإن األربعة حقيقتها أربعة وفيها الثالثة فكانت سبعة ،وفيها
اثنان فكانت تسعة ،وفيها الواحد فكانت عشرة ،وليس يف العدد عدد يتضمن العشرة غريها.
فلهذا اصطفيناها لتضمنها هذه احلكمة وحلها قوى ما بقي بالقوة ،فعلمنا أن األربعة يقومون
بامللك ،وهلذا كانت محلة العرش مثانية كما قال تعاىل ،وهم اليوم أربعة كذا قال النيب  ،aوهلذا قال
تعاىل ملا وصف يوم القيامة :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀﱠ [احلاقة ،]17 :فقال يومئذ ،يشري إىل يوم
القيامة.
ووجدنا ملك هذا العامل احليواين وهو ملكك قد قام على أربع طبائع ،والعامل الكبري قد قام على
أربعة عناصر وهذا باب األربعني .واألربع باب واسع خيرجنا إيراده لك عن املقصود يف الفائدة.
وأما األمر اآلخر الذي ألجله أمرناك أن ختتص أربعة فألن اجلهات اليت يدخل عليك اخللل منها
ويفسد ملكك أربع جهات :اليمني والشمال واخللف واألمام فمن مث يأتيك اخللل.
قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﱠ[األعراف ،]17 :ومل يذكر أكثر
وال يصح ،فإنه ما بقي إال اثنان :الفوق والتحت .فأما التحت فإليه يدعوك ،وأما الفوق فهو حمل طريق
التنزل اإلهلي فال تقربه لئال هتلك ،هو طريق القضاء والقدر الذي اختص اهلل به فال مدخل ملخلوق فيه.
فينبغي لك أيها السيد الكرمي أن تنظر يف هذه اجلهات األربع اليت يدخل عليك الفساد منها
وجتعل على كل جهة منها واحدا من هؤالء األربع بأتباعهم وأجنادهم ،وهم حيمون امللك وتعيش هنيئا
يف عافية آمنا ،فإن عدوك ختَّال جبان ال يقوى على القتال وإمنا يطمع يف الغدر.
فإذا جعلت املراقبة عطايا هؤالء األربعة صح أمرك ،ومهما جاءك العدو من أي ناحية جاء وجد
من مينعه من الوصول إىل مراده فيك ،فلتجعل اخلوف عن ميينك ،والرجاء عن مشالك ،والعلم أمامك
بني يديك ،والتفكر من خلفك .فإذا جاء العدو عن ميينك وجد اخلوف بأجناده فال يستطيع معه دفاعا،
وكذلك ما بقي.
وإمنا رتبنا هذا الترتيب ألن العدو إمنا يأيت من هذه اجلهات ،فخصصنا اخلوف باليمني وذلك أن
اليمني موضع اجلنة والشمال موضع النار .فإذا جاء العدو من قبل اليمني إمنا يأيت باجلنة العاجلة وهي
الشهوات واللذات ،فيزينها لك وحيببها إليك ،فيعرض له اخلوف فيدرأه عنها ،ولواله لوقع فيها
وبوقوعه يكون اهلالك يف ملكك.
فال جيب أن يكون اخلوف إال يف هذا املوضع ،وال تستعمله يف غريها من اجلهات فيقع اليأس
والقنوط ،ومن احلكمة وضع األشياء يف مواضعها فاخلوف لإلنسان كالعدو للجندي فال يأخذها إال
عند مباشرة العدو أو لتوقي نزوله ،وإن أخذها يف غري هذا املوطن سخر به وكان سخيفا جاهال.
وإن أتاك العدو من جهة الشمال فإنه ال يأتيك إال بالقنوط واليأس وسوء الظن باهلل وغلبة املقت
ليوقع بك فتهلك ،فيقوم لك الرجاء حبسن الظن باهلل عز وجل ،فيدفعه ويقمعه.
وكذلك إذا أتاك من بني يديك أتاك بظاهر القول فأداك إىل التجسيم والتشبيه ،فيقوم لك العلم
فيمنعه أن يصل إليك هبذا فتكون من اخلاسرين.
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وكذلك إذا أتاك من خلفك أتاك بشبه وأمور من جهة اخلياالت الفاسدة ،فيقوم له التفكر
فيدفعه ،فإنك إن مل تتفكر وتبحث حىت تعثر (على أن) تلك األشياء شبهات وإال هلك ملكك.
وال سبيل للعدو يف قتال هذه املدينة اليت هي سلطانك إال من هذه األربع جهات ،فإذا رتبت
هؤالء كما ذكرت لك امتنع بلدك واحتمى ،ومل يستطع العدو مدافعتهم ،فإن زدت وال ب ّد على هؤالء
فال تزد على العشرة يكونون يف بساطك تلقي إليهم .وإمنا جعلناها عشرة من أجل حفظ العقائد ،فإن
احلدود عشرة اليت هي رأس تنزيه احلق ،وهي أمام وخلف وميني ومشال وفوق وحتت وقبل وبعد وكل
وبعض .فمن نزه ربه عن هذه احلدود اليت مدار السالمة عليها وبقاء امللك يف دار البقاء ،فقد نزه ونال
السعادة األبدية.
فإن غرض العدو يف هدم قاعدة من قواعدها اليت ذكرناها فاحذر واجعل حتت أيدي هؤالء
القواعد من األجناد ما حتتاج إليه وختصه حبد ما من حضرة احلدود لكل حد أمري بـأصحابه يقف
عنده بنقبائهم وعرفائهم ،فإذا جاء العدو سهل عليك املرام ونظرت من أي ناحية وصل ،فتدعو باألمري
الذي يف تلك الناحية وتأمره بالربوز ،فإنه يكفيك مهه ،وهكذا يف مجيع النواحي.
فتحقق أيها السيد الكرمي ما رمسنا وحافظ على هذا الترتيب تسعد وتغتبط إن شاء اهلل تعاىل
وحده .واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل.
باب يف سياسة احلروب وترتيب اجليوش عند اللقاء

عليك أيها السيد الكرمي باحملافظة على ذاتك الشريفة ،فاقصد أنزه موضع عندك وأحصنه ،فالزمه
واجعله موضع سكناك أال وهو الكرسي موضع القدمني ،وذلك املنزل هو دار السنة وحصن الشرع
احلامي املانع العايل الذروة .وال تباشر احلروب بنفسك ،فإنك إن هلكت هلك ملكك وإن بقيت بقيت
يف حضرتك وتوجه ملباشرة احلرب بعض قوادك وأمرائك الذين ذكرناهم ورتبناهم لك ،فإن هزموا
بقيت أنت وبقي ملكك وعندك من الرجال واألجناد مبا متدهم ،أال ترى إذا يبس الفرع وانقطع وهلك
جربه األصل وتفرعت الشجرة ،وإن هلك األصل فسدت الشجرة كلها.
فامللك أصل ملكه ،فببقائه وعدله بقاء ملكه وهبالكه وجوره هالك ملكه ،والدولة جسمٌ روحه
امللك .فمىت هلك الروح هلك اجلسم ،وإذا انفسد يف اجلسم شيء والروح باق أصلحه الطبيب،
والتدبري هو طبيبك فحافظ على نفسك وال تباشر هبا عدوك.
مكيدة :إذا نزل بك عدو والتقى اجلمعان فقف على ساحل حبر العلم ،مث اضرب بعصا اهلمة
منت ذلك البحر العلمي .فإذا انفتح لك طريق فادخل فيه فإن عدوك سيقفو أثرك .فإن العلم باب
الرئاسة والعجب والشيطان يطمع فيه ،فإذا توسط العدو جيد العلم خلفك ،فإنه ضرورة ينطبق عليه
فيفرق من غري قتال وال مدافع ،وهلذا قال بعض العلماء" :طلبنا العلم لغري اهلل فأىب العلم أن يردنا إال
هلل" ،وهذا من أحسن مكر اهلل ،ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑﲒﱠ [األنفال ،]30 :فإن فرعون اقتفى أثر موسى
وغاب عن مكر اهلل وهلك.
فإذا قال لك عدوك اطلب العلم لتسود به على أبناء زمانك وختضع لك امللوك ويفتقر إليك
اخللق ،فال تقل هذا خاطر شيطاين فيتفطن لك عدوك ،ولكن أشرع يف طلب العلم فإن الشيطان
وهواك يفرحان بعملك يف غري علم ،وغاب عنهم أن العلم يأىب إال أن يعطي حقيقته ،واجلهل الذي طرأ
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على إبليس يف هذه املسألة أنه ختيل أنه بالعلم ضل ،وظن أن قوله أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته
من طني ،وأن السجود لغري اهلل على طريق العبودية.
لذلك ،وهذا كله جهل حمض ال علم ،وهو يتخيل أنه علم فقال بالعلم ضللت ،فلهذا حيرض
على طلب العلم وال يعلم أن العلم يكشف عورته وجهله.
وهكذا أيها السيد مجيع مطالب اخلريات إذا حرض عليها عدوك باملقاصد الفاسدة فال ترجع
عنها ،فإن املرائي العاقل أحسن من املخلص البطال .فإن العمل إذا استمر وإن مل يكن خالصا ال بد من
نور حيصل للقلب يرده يف حلظة إىل اإلخالص فيقلب مجيع أعمالك السالفة ،وهلذا يكثر حزن العدو
وأسفه ،فإنه حمرض لك على هذه األفعال اليت انقلبت يف حقك حسىن فاعلم.
وأما ترتيب اجليش عند اللقاء فكما ذكرنا لك يف الباب قبل هذا ،ولتكن أنت يف القلب مع
خواصك ،فإن هذا مما يهول العدو منظره ،فإنه لعنه اهلل ال يقابلك أبدا وإمنا يريد غدرك ،فإن مقابلته إمنا
هي مع امللك عليك ولك أنت الرد والقبول ،وترتيبه على التفصيل يطول تضيق هذه العجالة عن بسطه
وال فائدة فيه لعدم القتال من العدو ،فغايتك معه أن حتذر مواضع الغدر فافهم ،واحلمد هلل رب العاملني.
باب يف ذكر السر الذي يغلب أعداء هذه املدينة والتنبيه عليه

اعلم وفقك اهلل أنَّ العدد سرٌّ من أسرار اهلل تعاىل يف الوجود ،وكل عدد مذكور يف القرآن ويف
الشرع فلمعىن .وهكذا خلق اهلل املوجودات متعددةً من اثنني إىل اثين عشر وهي هناية مراتب العدد،
فإن مراتب العدد أربع :آحاد وعشرات ومائون وآالف ،واألربعة أكمل العدد وهناية كل واحد منها
إىل تسعة ويأخذ يف التكرار.
وإمنا قلنا إن االثين عشر هي النهاية فإن العامل اإلنساين هناية تركيبه بوجه ما من اثين عشر ،فإنه
مركب من أمهات أربع ومولدات أربع ونفس وعقل واإلنسان واملرتبة ،وقد توقع قوم هبذه األعداد
واستخرجوا منها علومًا كثريةً ،ودلّوا هبا على التوحيد ،وشرح ذلك يطول يف هذا املختصر.
فلنرجع ونقول :إن الواحد إذا محلته على مثله بواسطة الواو ال بواسطة األلف فيظهر وجود
اإلثنني والواحد ليس بعدد ومنه ينشأ العدد وبعدمه يفىن ،فتركّبه على اإلثنني فيظهر وجود الثالثة،
وعلى الثالثة فيظهر وجود األربعة ،وتنقصه من األلف فيزول األلف فهو أصل.
فأول األعداد الشفعيّة االثنان ،وأوَّل األعداد الفردية الثالثة ،واالثنان أصل بكل شفع أو زوج،
والثالثة أصل لكل فرد أو وتر .فالزوج مقدم على الفرد تقدمًا طبيعيًا ال ميكن خالفه فإن تقدمه تقدم
طبيعي ال ميكن أبدًا أن توجد األربعة قبل الثالثة وال اخلمسة قبل األربعة.
فإذا تقرر هذا العدد حمصورًا يف زوج وفرد ،فسمّى مواطن يغلب الزوج فيها الفرد ومسى مواطن
يغلب الفرد فيها الزوج ،وعلى اإلنسان أن حيارب هواه وهوى غريه ،وإذا حاربه فال خيلو أن حياربه يف
مباح أو يف معصية.
فإذا حارب هواه فليغلب الزوج على الفرد يف معصية كان أو يف مباح ،وإن حارب هوى غريه
فليغلب الفرد على الزوج ،إال إنْ كان يف معصية فإنه يغلب الزوج على الفرد.
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فإن التوحيد توحيدان :توحيد األحدية وهو توحيد العصاة من األمة اإلسالمية وهو توحيدٌ
مركبٌ على أصلٍ فاسد ،وتوحيد الفردانية وهو توحيد حممد وموسى  aوالعارفني العلماء
صحيحٌ َّ
من األمة اإلسالمية وهو توحيدٌ صحيحٌ مركبٌ على أصلٍ صحيح.
فتوحيد األحدية يغلب على كل شيء يف كل موطنٍ ،فتحفظ منه أن يصرفه عليك عدوك،
وتوحيد الفردانية يغلب يف مواطن ويغلب يف مواطن ،فالتزمه يف مواطن غلبته؛ وإذا غُلب فالتزم توحيد
األحدية.
وهذا الباب حيتوي على أسرار عظيمة تركناها طلبا لالختصار ،فإهنا متشعبةٌ يتعلق بعضها
ببعض ،ويتوقف فهم بعضها على فهم بعض ،فَيَكْفي هذه اإلشارة للعارف واهلل أعلم.
باب يف ترتيب الغذاء الروحاني على فصول السنة إلقامة هذا امللك اإلنساني وبقائه

اعلم أن الغذاءَ سببٌ إهلي موضوع لبقاء كل متغذّ ال غىن له عنه ،وما بقي بيننا وبني الطبيعيني،
إال يف األشياء اليت اعتيدت غذاءً فنحن جنوز عدمها وترك استعماهلا الشهور والسنني مع بقاء احلياة يف
املتغذي ببقاء احلرارة والرطوبة الذي هو طبع احلياة بصورة ما.
فما دام احلق يغذيه خبلق احلياة فيه بقي ،وهم يرون هذه األطعمة اليت هي عندهم أسباب وجود
احلياة .وهذا الفصل ال حيتاج إىل الكالم مع املخالفني فيه فإن طريق التصوف ليس مبنيًا على جمادلة
املخالفني ألهنم يف عني اجلمع مشغولني بقلوهبم مع اهلل كيف ينبغي أن يكون.
فاعلم أن فصل الربيع حار رطب وهو طبع احلياة ،وأن النفس تنشط فيه للحركة واألسفار
والفرج والنزهات ،فإن ذلك زمان احلركة الطبيعية يف مجيع احليوانات والنباتات فتهتز النفس احليوانية
لذلك فإن ساحمها املريد أخطأ.
فاهلل اهلل أيها السيد الكرمي ،إذا أعطى الزمان شيئًا بطبعه ورأيت بعض أهل مملكتك يشاكل طبعه
ذلك ،فال تتركه وطبعَه ،ولكن مرْ وزيرك العقل يأمر خدميه الفكر يأخذ من القوة احلافظة ما عندها من
األمور الشرعية مثل قوله تعاىل :ﱡﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱠ[النور ،]44 :وقوله تعاىل ﱡﲹ ﲺ ﲻ
ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﱠ[احلج ،]5 :وقوله :ﱡﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﱠ
[يونس ،]24 :وجعل ذلك حياهتا فتكون حركة املريد يف هذا الفصل الربيعي يف طلب الغذاء الذي
يوافق هذا الزمان ،فيأخذ من أسرار هذه املعامالت ما ليس للنفس فيها تلك اجملاهدة الشاقة فتشرع يف
السُّنَن والشرعيات اليت تعطيها املقامات العلية مع عدم الشدة والضيق كاالعتبارات واألفكار يف
املصنوعات وإجالة البصرية على شهود الصانع عند إجالة البصر يف املصنوعات.
فإذا حتققت هلذا النظر ساحمها يف اخلروج إىل الفرج واألهنار واملروج ومواضع النواوير واألزهار
من اجلبال والغياض ،فال تزال جتين مثر االعتبار والفكر واالستبصار على كثرة ما شاهدته من عوامل
األزهار والنوار يف اجلبال والقفار وشواطئ األهنار ،والتفكر يف اجلنة وما أعد اهلل فيها ألوليائه ،فإن
زمان الربيع زماهنا وهي الدار احليوان ،فهي حارةٌ رطبةٌ طبع احلياة.
فإذا فكر يف هذا كله حرضه على األعمال وهوّن عليه شدائدها لعظيم ما يرجوه من النعيم
الدائم عند اهلل ،فهذا هو زمان الشباب واالقتبال ،وليس آخره كأوله.
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وأما زمان القيظ فهو حارٌ يابسٌ طبع النار ،فينبغي لك أن يكون الغالب عليك أيها السيد يف
هذا الفصل الفكر يف حال الشيخوخة والضعف عن األعمال اليت ال يقدر عليها من كَبرَ سنه ،والفكر
يف جهنم وشدهتا وسعريها ،وينظر يف آية قوله :ﱡﱵ ﱶ ﱷﱠ [التكوير ]12 :وتفكر يف حر يوم
القيامة وعطشه وطرد الناس عن احلوض وإجلام العرق .فأمثال هذا ينبغي أن يكون غذاء نفسك يف هذا
الفصل فإنه يالئمه لاللتحاق بالعامل السعادي ،هذه حالة جيدة.
وأما زمان اخلريف وهو الفصل الثالث فهو بارد يابس وهذا طبع املوت ،فينبغي أن يكون
الغالب عليك يف هذا الفصل يف غذائك التفكر يف املوت وسكراته وغمراته ،وهل خيتم لك بالتوحيد أو
بالشرك وما تلقاه من خصميك ومن نزع امللك روحك الطيبة أو اخلبيثة ،وهل يفتح لك باب السماء
أوالً ،وهل تكون عند موتك يف عِليني أو يف ِسجّني ،وأن ذلك أول موطنٍ من والية اآلخرة ،وأن الدنيا
اليوم حاملةٌ بك ،وهذا اجلسم كاملشيمة للمولود ،وباملوت تقع الوالدة هلذا قال :ﱡﭐﲱ ﲲ ﲳ
ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﱠ [النحل.]78 :
وكذلك أنت اليوم باإلضافة إىل ما يفتح لك من علوم اآلخرة وما تعانيه وما أعد اهلل لعبيده من
الوعد والوعيد ،فمثل هذا الفكر يكون الغالب عليك يف زمان اخلريف.
وأما زمان الشتاء فإنه باردٌ رطبٌ وهو طبع الربزخ ،فينبغي أن يكون غذاؤك يف هذا الزمان
التفكر يف الربزخ بني املنزلتني :هل أنت ممن يعرض على النار غدوًا وعشيًا كآل فرعون؟ أو ممن يعرض
على اجلنان تعلف من رياض اجلنة وتتبوأ منها حيث شئت كاملؤمنني.
وتفكّر يف احلسرة املستصحبة لك يف الربزخ على ما ضيعت من األنفاس واألوقات إما يف
املخالفات أو يف املباحات فتتمىن يف ذلك الوقت أن يردّك اهلل إىل الدنيا ،وليس ذلك التمنّي بنافع لك
وليس اهلل برادّك فتكثر حسراتك وتتواىل عليك زفراتك.
فإذا تيقنت بالفكر الصحيح والعلم الراسخ أن ذلك وقت احلسرة والتغابن وال ينفعك فيحرضك
على اجلد واالجتهاد يف هذا الوقت يف حياتك الدنيا حيث ينفعك حسرتك إن حسرت ،وتوبتك إن
تبتَ ،وندمك إن ندمت ،كما قال تعاىل :ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭﱮﱠ[الفرقان ،]70 :وقال تعاىل :ﱡﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ [النساء ،]18 :فإن ذلك اجلزء من احلياة الدنيا ليس منها ،وإمنا هو من الربزخ من
الدار اليت ال ينفع فيها ما عمل .فليكن غذاء نفسك هذا الغذاء يف هذا الفصل فإنه نافعك إن شاء اهلل.
فإذا مجعت بني الغذائني فقد صح جسمك للمعامالت وصح عقلك للواردات ،وكنت يف كل
زمان صاحب علم وعمل؛ وهو الذي حرّضك الشرع عليه وأمرك به وندبك إليه.
فاسعَ أيها السيد يف جناة نفسك وجناة رعيتك ،واعلم أن أهل دولتك إن عاشرهتم يف الدنيا
باحلق والعدل واإلنصاف ،ومتشيت هبم على الطريقة الواضحة الشرعية ،فإن اهلل تعاىل يقيمهم يوم
القيامة شهداء لك بالعدل وحسن الثقة والسرية واملعاشرة ،وإن عَدلت هبم إىل طريق املخالفات
واحملظورات انعكس عليك وأوقفهم احلق يوم القيامة شهداء عليك بقبح السرية وسوء املعاشرة.
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فاهلل اهلل حتفظ ،قال اهلل تعاىل
ﲚﱠ [يس ،]65 :وقال ﱡﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ [النور ،]24 :وقال ﱡﳆ
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﱠ [اإلسراء.]36 :
وكما أنه لكل فصل من فصول السنة عِلالً وأمراضًا حتدث فيها يف األبدان وعلى حسب السنة،
كذلك يكون يف الروحانيني ِعَللٌ .فلتنظر إىل األغذية الروحانية اليت رمسنا لك يف كل فصل فإن الشيء
الذي حيول بينك وبني تناوهلا واألخذ فيها فهو علتك يف ذلك كائنًا ما كان من غري تعيني أنت تعينه
لنفسك؛ فإنك تدري السبب الذي حال بينك وبني أخذ هذا الغذاء الذي فيه حياتك وصحتك
وبقاؤك.
وإمنا ذكرنا العلوم يف األغذية وسكتنا عن األعمال ومل جنعل العمل غذاء ،فإن العمل ال حييا به
الروح وإمنا حييا بالعلم اإلهلي ،والعلم اإلهلي ال يظهر إال بالعمل .فإذا أمرتك باكتساب هذه العلوم
اإلهلية يف هذه األزمان املختلفة ،فقد أمرتك باألعمال ،كما يقول الطبيب يكون غذاؤك زيرباجًا ومن
احملال أن تتغذى بقوله زيرباجًا ،وإمنا يف الزيرباج روحانية مودعة يؤديها إليك فيقوم اجلسم فيأخذ
اللحم ويضيف إليه السكر واللوز والزعفران واخلل والفلفل ،ومن أفاوِه الطّيب ما تيّسر ،وتركّبه على
النار اللينة املعتدلة حىت يكون طبخه معتدالً ،فإذا استوى أنزلته وتناولته فأعطاك روحانيته وهي األمانة
اليت أودع اهلل فيه لك ،فحييت هبا وتقوّت صحتك وبقي كل ما عمله اجلسم وخدم فيه خرج ثفالً
ترميه يف املرحاض.
كذلك األعمال تعملها فتأخذ روحانيتها من العلوم والدرجات ،وتتركها كما تركت تفل ذلك
الطعام يف جهنم على الكفار ،وهي املشاق والشدائد اليت نلت يف تلك األعمال من قيام يف األسحار
والسعي إىل املساجد ويف سبيل اهلل ،وإسباغ الوضوء يف السربات والربودة ومجيع املكاره ،وهي هذه
األعمال الشرعية يف الدنيا ،فتتركها كلها وال تنقلب إىل اآلخرة ،إال بلطائفها اليت أودع اهلل فيها اليت
رأيت هنا عنواهنا يف قوله :ﱡﭐﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕﱠ [العنكبوت ،]69 :ﱡﳆ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊﳋﱠﭐ[البقرة.]282 :
فكما أن الغذاء اجلسماين ال تقدر أن تصل إليه حىت تعمل سببه كذلك هذا الغذاء الروحاين ال
تصل إليه حىت تعمله ،وأيسر أعماله أن تأكله فأكله عمل ،فإن عمله خادم فال بدّ من حتريك أسنانك
فيه وتسخري اللسان واألحناك واحللقوم واملريء واملعدة واملعاء والكبد ،وحينئذ يسري منه فيك روح
حياة ،وهل إذا أكله غريك حيصل لك منه شيء.
فكذلك هذا الغذاء الروحاين ال بد أن تكون أنت املتناول له بنفسك ،وحينئذ يعطيه اهلل لك.
فما أعمى أكثر الناس عن إقامة هذه النشأة الروحانية هبذا الغذاء الروحاين اإلهلي عن هذا العمل
الشرعي وقد علمنا قطعًا أن اجلسم حيشر يوم القيامة على صورة عمله .والنفس على صورة علمها،
فالسعيد من حَسَّن صورتيه ومجع بني كلمتيه ،فهذا هو الغذاء الذي حيصل من جهة األعمال.
واعلم وفقك اهلل وسددك أن كل محدَث فال بد له من غذاء يغتذي به فيه بقاؤه ،واعلم أن
ميكائيل  هو األمني على األرزاق واألغذية كلها :احملسوسة ويقابله منك الكبد فهو الذي يعطي
ﱡﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
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الغذاء جلميع البدن ،وكذلك إسرافيل  يغذي األشباح باألرواح ،وجربائيل يغذي األرواح بالعلوم
واملعارف.
فكل موجود يكون بقاؤه مربوط بأمرٍ ما فذلك األمر هو غذاؤه كاجلوهر غذاؤه بالعرض فال
بقاء له دونه ،وكذلك اجلسم بالتأليف ،وكذلك العقل ببعض العلوم الضرورية ،وكذلك اهليوىل
بالصور ،فال يزال الروح القدسي متعطشًا لبقائه يف وجوده ،وبقاؤه بالعلوم اإلهلية فهي غذاؤه ،وهلذا
قال اهلل تعاىل لنبيه  aﱡﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱠ [طه.]114 :
باب يف خواص األسرار املودعة يف اإلنسان وكيف ينبغي أن يكون السالك يف أحواله

ويف هذا الباب أودعت املضاهاة ،وهو على أبواب.
اعلموا يا أصحاب القلوب املتعطشة إىل أسرار الغيوب أنه ما أضيف شيء إىل شيء بأي وجه
كان من وجوه اإلضافات ،من إضافة تشريف واختصاص أو ملك أو استحقاق ،وال دل دليل على
مدلول ،وال رأى راءٍ ملرئي ،وال مسع سامع ملسموع ،إال ملناسبة ،غري أنه قد تظهر فتعرف لقرهبا وقد
ختفى فتجهل لبعدها ،وهي على قسمني :ظاهرة وباطنة.
فالظاهرة يعرفها أهل الظاهر إذا نظروا وحققوا :والباطنة ال تعرف أبدًا بالنظر ،فإن معرفتها
موقوفة على الوهب اإلهلي ،وهذا هو طور النبوة والوالية ،والفصل بينهما ال خفاء به فإن النيب a
متبوع ،تابعه الويلّ ومقتبس من مشكاته ،وبظاهر من ضرب املناسبة الظاهرة ووقوع اخلطاب تثبت
العقائد اليت تعمد اخللق هبا ،فقالوا :إنه موجود وحنن موجودون ،فلوال معرفتنا بوجودنا ما عرفنا معىن
الوجود حىت نقول إن البارّ موجود ،وكذلك ملا خلق فينا صفة العلم أثبتنا له العلم وأنه عامل.
وهكذا احلياة حبياتنا والسمع والبصر والكالم بكالم نفوسنا ال بأصواتنا وحروفنا والقدرة
واإلرادة وكذلك سائر األمساء كلها من الغىن والكرم واجلود والعفو والرمحة كلها موجودة عندنا ،فلما
مسَّا لنا نفسه هبا عقلناها.
فما عقلنا منها غري ما أوجده فينا ،وما عدا ذلك فعلمنا به من جهة السلب ،وهو ليس كالقدم
ليس بصفة إثبات وإمنا معناه ال أول له يف وجوده ،فتعلق العلم بنفي األولية عنه ،وعلمناها أيضًا .فإن
األولية موجودة عندنا حقيقةً والنفي عندنا معلوم منّا بفقد أشياء منا بعد وجودها فينا أوضحها انتقالنا
من حال إىل حال ومن مكان إىل مكان ومن نظر إىل نظر.
فقد عرفنا حقيقة النفي وحقيقة األولية ،مث محّلنا النفي على األولية ووصفنا احلق هبا وهي صفة
سلب ،وقد يعلم الشيء بنظريه وبضده ،وقال " :aمن عرف نفسه عرف ربه" ،فأثبتَ له من
يف ال غري ،فهذه معرفة.
الصفات ما خلقَ ّ
وبقيت معرفة السلب اليت هبا امتاز عنّا ،فأخذنا الصفات اليت ثبت هبا حدوثنا وعبوديتنا
وإخراجنا من العدم إىل الوجود ،ونفيناها عنه ومل جند له صفة إثبات معينة ليست عندنا نعرفه هبا ،لكن
نعرف أنه علم حكم ليس حنن عليه ،ثابت له .فلوال هذه املناسبة ما صحت لنا عقيدة وما عرفناه
أصالً.
مث بعد هذا وإن عرفناه مبا وصفنا فإن هذه الصفات يف حقنا تعقبها اآلفات واألضداد ،وهي له
باقيةٌ ال يعقبها ضد وال آفة ،وعرفنا هذا ببقائنا عليها زمانني فصاعدًا ،فقد عرفنا صفة البقاء فأصحبناه
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تلك الصفة النزيهة املقدسة ،وهذا الباب يطول ،وأوضحناه بيّنًا يف كتاب "إنشاء اجلداول" وهو كتاب
شريف بيّنت فيه املعارف باألشكال ليقرب إىل األفهام ،فهذا ضربٌ من املناسبة الظاهرة واملضاهاة يف
احلضرة اإلهلية.
وأما املناسبة الباطنة فوكلناك فيها إىل نفسك فإهنا تدرك باجملاهدات يف املشاهدات ،وبقيت لنا
املضاهاة الثانية اليت بني اإلنسان والعامل .وقد بسطنا القول فيه يف أكثر كتبنا ،ولنذكر منه ههنا فصال
قريبًا جامعًا حيوي على كلياته وأجناسه وأمرائه الذين هلم التأثري يف غريهم ،ولو ما قصدنا يف كتابنا هذا
طريق اإلشارة والتنبيه لضرَبنا له دوائر على صور األفالك وترتيبها ،وجنعل لكلّ فلك يف العامل ما يقابله
من اإلنسان خباصية ذلك الفلك ،ويدور اخللق كله على أربعة عوامل :العامل األعلى وعامل االستحالة
وعامل عمارة األمكنة وعامل النّسب ،ولكل واحد من هذه العوامل غاية :فجميع ما حيتوي عليه العامل
األعلى من العامل الكبري عشرون حقيقة ،وعامل االستحالة مخس عشرة حقيقة ،وعامل عمارة األمكنة
أربع حقائق ،وعامل النسب عشر حقائق ،وهي كلها يف اإلنسان موجودة ،وهذه هي األمهات وهي
تسع وأربعون حقيقة.
وكذلك اإلنسان ،فالعامل حمصورٌ يف مثان وتسعني حقيقة مما يقتضيه خلقه ،مث زاد اإلنسان على
العامل بالسر اإلهلي املبثوث فيه الذي صح له به االستخالف وتسخري ما يف السماوات وما يف األرض؛
فجاء األمر كله تسعًا وتسعني حقيقة من أحصاها دخل اجلنة ،واملويف املائة ،املهيمن على كل شيء
وهو احلق.
فالوجود كله مائة ،املويف مائة منها االسم األعظم ،وكذلك اجلنة مائة درجة املويف مائة منها
جنة الكثيب الذي ليس فيه نعيم إال الرؤية ،وليس ملخلوق فيه الدخول إال وقت النظر وهي حضرة
احلق.
وهذه أسرارٌ عجيبةٌ نبَّهناك عليها لتعرف منزلتك من املوجودات ،وإن النار مائة درك واملويف
مائة منها درك احلجاب وهو حملُّ املشاهد ،إذا ارتد ورجع فإنه يهوي يف جهنم وينزل يف دركاهتا على
مقابلة الدرج الذي سقط منها.
فأعلى عليني يقابل :أسفل سافلني ،قال اهلل تعاىل :ﱡﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ [التني ،]4 :فما
بعده أحسن منه ،ﱡﭐﱬﱭﱮﱯﱠ[التني ،]5 :فما بعده أسفل منه.
مث نرجع ونقول :فأما العامل فأعاله لطيفة االستواء وهي احلقيقة الكلية احملمدية وفلكها احلياة،
ينظر إليها من اإلنسان لطيفته والروح القدسي ،مث يف العامل العرش ينظر إليه من اإلنسان اجلسم ،مث يف
العامل الكرسي بنجومه ينظر إليه من اإلنسان النفس بقواها وملا كان موضع القدمني فكذلك النفس حمل
األمر والنهي واملدح والذم.
مث يف العامل البيت املعمور ينظر إليه من اإلنسان القلب ،مث يف العامل املالئكة ينظر إليها من
اإلنسان أرواحه واملراتب كاملراتب ،مث يف العامل زحل وفلكه ينظر إليهما من اإلنسان القوة الذاكرة
ومؤخر الدماغ؛ مث يف العامل املشتري وفلكه ينظر إليهما من اإلنسان القوة العاقلة واليافوخ ،مث يف العامل
املريخ وفلكه ينظر إليهما من اإلنسان القوة الغضبية والكبد ،مث يف العامل الشمس وفلكها ينظر إليهما
من اإلنسان القوة املفكرة ووسط الدماغ.
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مث يف العامل الزهرة وفلكها ينظر إليهما من اإلنسان القوة الومهية والروح احليواين ،مث يف العامل
عطارد وفلكه ينظر إليهما من اإلنسان القوة اخليالية ومقدم الدماغ ،مث يف العامل القمر وفلكه ينظر
إليهما من اإلنسان القوة احلسية واحلواس .فهذه طبقات العامل األعلى ونظائره من اإلنسان.
وأما عامل االستحالة فمنه الفلك األثري وروحه احلرارة واليبوسة ينظر إليهما من اإلنسان الصفراء
وروحها القوة اهلاضمة؛ مث يف العامل فلك اهلواء وروحه احلرارة والرطوبة ينظر إليهما من اإلنسان الدم
وروحه القوة اجلاذبة ،مث يف العامل فلك املاء وروحه الربودة والرطوبة ينظر إليهما من اإلنسان البلغم
وروحه القوة الدافعة ،مث يف العامل فلك التراب وروحه الربودة واليبوسة ينظر إليهما من اإلنسان السوداء
وروحها القوة املاسكة.
وأما األرض فسبع طباق :أرض سوداء ،وأرض غرباء ،وأرض محراء ،وأرض صفراء ،وأرض
بيضاء ،وأرض زرقاء ،وأرض خضراء ،ينظر إليها من اإلنسان طبقات اجلسم :الشعر واجللد والشحم
واللحم والعروق والعصب والعضالت والعظام.
وأما عامل عمارة األمكنة فمنه الروحانيون ينظر إليها من اإلنسان القوى اليت فيه ،مث يف العامل
احليوان ينظر إليه ما حيس من اإلنسان ،مث يف العامل النبات ينظر إليه ما ينمو من اإلنسان ،مث يف العامل
اجلماد ينظر إليه ما ال حيس من اإلنسان.
وأما عامل النسب فمنه العرض ينظر إليه من اإلنسان أسود وأبيض وما أشبه ذلك ،مث يف العامل
الكيف ينظر إليه من اإلنسان صحيح سقيم ،مث يف العامل الكم ينظر إليه من اإلنسان سنّه عشرة أعوام،
وطوله مخسة أزرع ،مث يف العامل األين ينظر إليه من اإلنسان األصابع موضعها الكف ،الذراع موضع
اليد ،مث يف العامل الزمان ينظر إليه من اإلنسان حترك وجهه وقت حتريك رأسه.
مث يف العامل اإلضافة ينظر إليه من اإلنسان هذا أعاله هذا أسفله؛ مث يف العامل الوضع ينظر إليه من
اإلنسان لغته ودينه ،مث يف العامل أن يفعل ينظر إليه من اإلنسان ،أكله ،مث يف العامل أن ينفعل ينظر إليه
من اإلنسان ذبح فمات وشرب فروي وأكل فشبع ،مث يف العامل اختالف الصور يف األمهات كالفيل
واحلمار واألسد والصرصر ينظر إليه من اإلنسان القوة اليت تقبل الصور املعنوية من مذموم وحممود :هذا
َف ِطنٌ فهو فيل ،وهذا بليدٌ فهو محار ،وهذا شجاعٌ فهو أسدٌ ،وهذا جبانٌ فهو صرصرٌ.
فهذه مضاهاة اإلنسان بالعامل الكبري مستوفيًا خمتصرًا ،فما بقي له فيه شيء فما له ال يسعى يف
ختليص نفسه من رقّ الشهوات كما حصل له أشرف املراتب يف الوجود فيحصل له أسىن املراتب
السعادية.
وأما األسرار املودعة يف اإلنسان فكثريةٌ جدًا ،منها ما يرجع إىل مزاجه ووضعه الطبيعي ،ومنها
ما يرجع إىل حاله ووضعه اإلهلي .وحنن حنتاج يف هذا الكتاب إىل ذكر بعض من أسراره اإلهلية
الروحانية ،وإن خالطها من املزاج أمر يسري فليس غرضنا ،ويظهر سلطان هذه األسرار بالتنزالت اإلهلية
بواسطة روح القدسي على الروح ،بأسرار الوالية على الويل ،وأسرار النبوة على النيب ،كلٌّ قد علم
صالته وتسبيحه؛ وقد ذكر النيب  aضروب التنزالت بالغتّ والغطّ ،وجعل أشده عليه فيه صلصلة
اجلرس الختراق النور امللكي ظلمة هذا التركيب الطبيعي حىت يصل بذاته إىل النور الروحي الذي يف
اإلنسان فيلقى إليه.
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فباشتغال الروح معه تنحدر اجلوارح وينحرف الطبع ويتغري املزاج ،فإن اجلسم اشتغل عنه حفظه
مبا يلقى إليه ،فإذا انصرف عنه النور امللكي سرى عنه وقد عرق جبينه وامحرَّ وجهه ،وقام كأنه نشط
من عقال؛ وهو قوله تعاىل :ﱡﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱠ [الشعراء ،]193 :وكان أهون ما يلقى عليه
إذا متثل له رجالً فيأخذ من جهة مسعه وهي احملادثة؛ وألولياء اهلل يف هذا مشربٌ شهيٌّ.
ومىت اشتد احلال على اإلنسان وغاب عن الوجود احلسي ،فإن حصل له يف تلك الغيبة علم
يعقله هناك ويعقله إذا رجع ،ويعرب عنه على قدر ما أعطاه اهلل من العبارة ،فذلك هو احلال اإلهلي ،وجيد
القلب عند اإلفاقة سرورًا ،ورمبا عرته أبردة فذلك حال صحيح.
وإن غيّب مث رد ومل جيد شيئًا إال أنه أخذ عنه بقبضة قبض عليه مل تثمر له فائدة ولكن غاب
عن حسه ،فهذا حال من املزاج ملا محي القلب بالذكر أو بالتخيل صعد منه خبار من التجويف الكثري
الروح إىل الدماغ فحجب العقل ومنع الروح احليواين من السريان ،ورمى بصاحبه كاملصروع ،فهذا
حال صحيح ،ولكن من املزاج ليس فيه فائدة؛ وهلذا إذا سألته يقول رأيت كأين كُسيت برنسًا أسودًا
وسحابة مرت على عيين فغبت ،وهو ذلك البخار الذي ذكرناه.
وأما احلال الثالث الكذاب هو الذي يعقل صاحبه أهل جملسه ومل يغب عن نفسه وال عن حسه،
ويتحرك وال سيما يف جمالس السماع فهذا صاحب وسوسة وحديث نفس سخر به الشيطان ،فكل ما
يلقى إليه يتخيل أهنا علوم وهي مسوم ،فال يعول على كل ما خياطب به يف هذه احلالة؛ فإهنا حالة
شيطانية ،وإنه ليس يف قوة الشيطان أن يفنيك عن حسك مث يلقي إليك وتعقل عنه ،وإمنا هو على أحد
وجهني على البدل:
إما أن يفنيك مثل الصرع ولكن ال يلقي إليك شيئًا ألنه ال جيد من يأخذ عنه.
وإما أن ال يفنيك ويلقي إليك وأنت مع حسك وقد كسا باطنك شيئًا من حرارة وتوهم
واستطالع إىل بعد ،وضرب من استعداد خلطاب فإذا عرف أنه قد متكّن منك يف هذا املقام ألقى إليك
خطابًا ،فتحس مبواقع اخلطاب يف نفسك على حسب ما يلقي إليك ،فتخرب عما وجدته ،فإخبارك أنك
وجدت هذا يف نفسك صحيح ،وكونك تنسب ذلك إىل احلق باطل.
ورمبا يقول لك يف مواقع خطابه عبدي :إين أنا ربك ال تنظر إىل غريي فأحجبك ،وال تنظر إيلَّ
إال يب .فإنْ نظرت إيلَّ بك أشركت فأنا الناظر واملنظور وما أشبه ذلك النوع من اخلطاب ،ويقنع
إبليس منك أن تعتقد أن ذلك من اهلل فيستويل عليك هذا فتصري حمالً له طول عمرك.
فلو علمت أن خماطبة احلق ال تترك إحساسًا وليست بالوهم وال بالتخيّل وال باالستعداد
واالنتظار ،لعلمت ببقاء حسك معك أنك مع من جيانسك حمدث ،وحمدث مثلك يريد أن يسخر بك،
وأكثر ما جيد هذا أصحاب السماع والوجد ومن غلب عليه الوهم والتخيُّل ،فعليك بالفناء احملض ،وإن
مل جتد شيئًا فهو أسلم من الفتنة ،فإن وجدت فيه شيئًا فهو املطلوب وارتفع التلبيس ،فال مدخل هنالك
إلبليس.
فهكذا ينبغي أن تكون أيها املريد ،وأن تعرف هذه األسرار من نفسك ،وال تكن من اجلهالة
حبيث أن يعرف منك غريك ما ال تعرفه من نفسك ،مث لتعلم أن الروحانيني ليس هلم إلقاء األمر والنهي
وإمنا هلم التحضيض واإلخبار ،ألنه ال فائدة ألمرهم.
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فإذا استولت عليك روحانية تدبرك فانظر :فإن أ َمرَتْك ونَهَتك بضرب من العبادات فتلك
شيطانية فاهرب عنها ،وأكثر من الذكر وقراءة آية الكرسي وسورة البقرة ،وإن مل تأمرك ولكن ختربك
فأنت فيها على االحتمال بني أن يكون شيطانًا أو غري ذلك ،ومتيز بينهما سرعة التنوع يف اإللقاء بني
أن يلقي شيئًا ،مث تلقي شيئًا آخر ،مث شيئًا آخر فهو روح شيطاين.
وإن استمر أمره واحد فإنك معه يف حال الفتنة أيضًا فال تقبل من اإللقاء إن أردت الصحيح إال
ما حصل لك يف حال الفناء الكلي من غري متثيل وال حس سوى جمرد الفهم منك مبا تكون منه ،وسر
املشاهدة ،للبهت ،وسر الكشف للعلم ،وسر البقاء لألدب ،وسر الفناء للتوحيد ،وسر القبض لالفتقار،
وسر البسط للسؤال ،واألسرار كثرية؛ وفيما ذكرناه دوا ٌء نافعٌ ملن استعمله.
فلنذكر خواص األحجار اإلنسانية ،فمن ذلك حجر البهت ،وهو حجرٌ عزيزٌ فيه غربة ،وهو
يتلون عند الشروق وعند االستواء وعند الغروب ،وشعشعته أفواجًا أفواجًا وحملُّه حبر الظلمات وله
أسرار عجيبة ،من لبسه فإنه يقهر كل من خياصمه وينتصر عليه ،وإذا دخل به على جبار أهابه وعظمه
وانبهت وانبهر منه بشرط أن حيرك احلجر يف وجهه عند الدخول واملخاصمة؛ وهو نكتةٌ ذاتيةٌ يف القلب
كمثل اإلنسان يف العني الذي هو حمل الرؤية ،وكالساعة اليت يف اجلمعة كما قال  ،aوقد مثلت له
اجلمعة مرآة وفيها نكتة سوداء ،وأخرب أهنا الساعة اليت يف اجلمعة.
فإذا كان الران على القلب مل يظهر هلذا احلجر وجود ،ومجيع األرواح اليت يف اإلنسان من عقل
وغريه إمنا هو مترقّب ملشاهدة تلك النقطة ،فإن انصقل القلب باملراقبة والذكر والتالوة بدت تلك
النقطة ،فإذا بدت مما هلا ما تقابل سوى حضرة احلق الذاتية ،فينتشر من ذلك احلجر نورٌ من أجل
التجلي فيسري يف زوايا اجلسم فيبهت العقل وغريه ،ويبهرهم ذلك النور املنبهت من ذلك احلجر
وشعشعاته فال يظهر هلم تصريف وال حركة وال ظاهرة وال باطنة ،وهلذا مسّي حجر البهت.
فإذا أراد اهلل أن يبقي هذا لعبد أرسل على القلب سحابة لون ما يكون ما حتول بني النور
املنبهت من تلك النكتة وبني القلب ،فيتشمر النور إليها منعكسًا وتشرح األرواح واجلوارح ،وذلك هو
التثبيت فيبقى العبد مشاهدًا من وراء تلك السحابة لبقاء الرسم ،وبقي التجلي دائمًا ال يزول أبدًا يف
ذلك احلجر ،وهلذا يقول كثري إن احلقَّ ما جتلى لشيء قط مث احتجب عنه بعد ذلك ،ولكن ختتلف
الصفات ،ولنا يف هذا املعىن أبيات منها:
تتتتتتتتتتت ع المرا تتتتتتتتتتتل لتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ل
تتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت إ تتتتتتتتتتتتت
إلتتتتتتتتتتتتت

لمتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل متتتتتتتتتتتتتتتتتت ع تتتتتتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتتتتتتت ل هللا
تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتت ع
تتتتتتتتتتت

وهذان البيتان زايدان يف الفتوحات على ما هنا ،فأحطت علمًا بالوجود فما لنا علم بغري اهلل.
لتتتتتتتتتت يستتتتتتتتتت

الخ تتتتتتتتتت القريتتتتتتتتتتل م

لتتتتتتتتت يستتتتتتتتتأل

تتتتتتتتتت

تتتتتتتتت الخ تتتتتتتتت متتتتتتتتت تتتتتتتتت

وكذلك من كتب اهلل يف قلبه اإلميان فإنه ال ميحوه أبدًا ،وهلذا قال:
ﱛﱠ[اجملادلة ،]22 :ﱡﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁﳂﱠ[األنعام ،]90 :فهذا هو احلجر النافع
املطلوب الذي يطلعك على مشاهدة احملبوب فاعلم ذلك.
ﱡﱗ ﱘ ﱙ ﱚ
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وآية هذا السر من القرآن :ﱡﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕﱖﱠ[سبأ ،]23 :وخاصيته
أنه إذا قام بالعبد يف وقت ما فإنه يقهر كل ما تعرض له من غري التفات وال معرفة به.
ومن ذلك حجر الزُّمرد آيته من كتاب اهلل تعاىل :ﱡﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠﭐ[األعراف .]201 :فالقوة املذكورة آيتها أن تعمي إبليس عن مالحظة كيده يف
احلال وتدهشه فال يلحق يرجع إليه بصره إال واملؤمن على إحدى حالتني :إما يف غفلة فيمسّه مرة
أخرى ،وإما يف حضور فيحترق إن دنا منه ،وقد رأيته لعنه اهلل ال جيترئ على دخول بيت فيه عارف
باهلل ،سواء نام العارف أو كان مستيقظًا.
ومن ذلك حجر الياقوت األمحر وآيته من كتاب اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ
[الشورى .]11 :خاصيته إذا كان اإلنسان مشاهدًا له من جهة روح قدسي فإنه يعلم من العلوم املتعلقة
بذات احلق ما ال يطلع عليه غريه .فإن كان مشاهدًا له من جهة نفسه الغضبية وصادف جبارًا من
اجلبابرة فإنه يذل له وخيضع ملا جيد له يف نفسه من التعظيم ،وإن كان توعَّده عفا عنه.
ومن ذلك حجر الياقوت األزرق ،آيته من كتاب اهلل تعاىل ﱡﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﱠ
[الرعد،]41 :هو الذي يعطي الزينة الربانية لإلنسان خمصوص بأصحاب األحوال واخللق.
ومن ذلك حجر الياقوت األصفر آيته من كتاب اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ [الصافات:
 ،]96خمصوص بأصحاب املقامات ،وخاصيته العبودية والذلة ،واالفتقار مقام مشترك من حصل له
جهل حاله.
ومن ذلك احلجر املكرم آيته من كتاب اهلل تعاىل :ﱡﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ [األنبياء،]30 :
يدور به فلك احلياة يوجد يف كل موجود ويف كل شيء خاصيته قلب األعيان إذا دبر وأحكم وألقي
منه أدىن شيء على ما شئت ،قلب عينه ملا تعطيه حقيقة ذلك الشيء كاإلكسري عند أهل الكيمياء
تأخذه فتحمله على القزدير واحلديد فيقلبهما فضة ،وعلى النحاس والرصاص فيقلبهما ذهبًا وهو واحد
واختالف القبول الختالف الطبائع.
كذلك هذه احلقيقة تلقيها على العاصي فيصري طائعًا وعلى الكافر فيصري مؤمنًا ،وهذا هو
الكربيت األمحر العزيز الوجود الذي جعله اهلل من ضنائنه وأودعه يف أرفع خزائنه ،من وصل إليه ال
يرى أثره عليه ،فإن احلاصل به ضنني ولنا أبيات يف معناه منها ،شعر:
تتتتتتتتتتتتت ل
تتتتتتتتتتتتت
ر
تتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتتتتت ف ال تتتتتتتتتتتتتت م متتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتل
زتتتتتتتتتتي ر يتتتتتتتتتتل ال ستتتتتتتتتتل
استتتتتتتتتت فتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتت ر الم ستتتتتتتتتتتتتتتتل
أمتتتتتتتتتتتتتتت
ا تتتتتتتتتتتتتتتت ال ر يتتتتتتتتتتتتتتتتل في تتتتتتتتتتتتتتتت رستتتتتتتتتتتتتتتتل
تتتتتتتتتتتتتتتت م ا ال يتتتتتتتتتتتتتتتترا فتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتل
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتي

الزتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتر ستتتتتتتتتتت ل
متتتتتتتتتتت
ف ستتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتل زتتتتتتتتتتتتتتتتا
تتتتتتتتتتتتتتتتتت ح [ال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتتتتتتت أف تتتتتتتتتتتتتتتتتت
ختتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتتتف ا متتتتتتتتتتتتتتتتت رضتتتتتتتتتتتتتتتتت ا م تتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتر لتتتتتتتتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتتتتتتت ح الم ضتتتتتتتتتتتتتتتت ا ت
ع
فتتتتتتتتتتتتتف ا أف تتتتتتتتتتتتت ف ي قتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتت ل يق تتتتتتتتتتتتتل

إزالة الظل وقطع التصرير :قال اهلل تعاىل :ﱡﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱠ [الفرقان ،]46 :وإمنا يبقى
الظل لعلة يف الصنعة ،فما دام الظل كان يف األمر تدليس وحرم التصرف فيه وإزالته .إن مل يكن عندك
سر احلجر املكرم وال نتيجة احلقائق األربع فال بد من طلب إمامٍ ،فإن مل جتد فأخلِ بيتًا من مجيع
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األشياء واختذه خلوة ،فليكن ذكرك اهلل اهلل ال غري ،ولتتفرغ من هَمج املطعم واملشرب باستعدادك قبل
ذلك ،واجعل مستندك هذه اآلية :ﱡﱐ ﱑ ﱒﱓﱠ [الشورى ،]11 :فإنه ال بد من زوال الظل أقربه يف
سبعة أيام وأبعده يف أربعني يومًا.
وأما التصرير فسببه انضغاط النفس بني عامل امللكوت والشهادة ،وهو باب األحوال فامحل عليها
قوله :ﱡﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡﱠ[الرعد ،]28 :فإنه ينقطع ،تصريره إن شاء اهلل تعاىل.
باب يف معرفة إفاضة العقل نور اليقني على ساحة القلب

نقدم مثاالً للتقريب فيما نذكره ،وذلك أن الشمس إذا قابلت اجلسم الصقيل فإنه ينبعث من
ذلك اجلسم نور يضيء به موضعًا ال تقابله الشمس بانعكاس الشعاع ،كضوء القمر الذي هو انعكاس
ضوء الشمس ،فمن أراد أن يرى الشمس فليجعل عينه يف املوضع الذي يضرب فيه النور املنعكس
وينظر يف اجلسم الصقيل ،فإنه يكشف الشمس وجييء من هذا الترتيب شكل مثلث الركن الواحد
الشمس والركن الثاين اجلسم الصقيل والركن الثالث موضع ضرب الشعاع املنعكس.
واعلم بعد أن ضربت لك املثال أن النفس احليوانية يفيض عنها نور من جانب التجويف الذي
فيه الروح الكثري من القلب فيصل إىل أقصى أماكن اجلسد مث ينعكس ذلك النور مثل حركة الفلك
فريقى حىت يتصل إىل الدماغ ،فيتصل بالعقل اتصال سريان يكون له تأثري استفاضة على عني البصرية.
فإذا ظهر ذلك النور لعني البصرية كالشمس للبصر وهو املخاطَب بقوله :ﱡﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗ ﱘﱠ [ق ،]37 :فال معىن للحس ههنا؛ فينعكس الشعاع من عني البصرية على ساحة القلب
كانعكاس الشعاع من العني على املبصرات فينظر إىل عجائب امللكوت وتتصل األنوار وتنفتح عند ذلك
العني الثانية يف القلب وهي عني اليقني وهي ناظرة إىل نور اليقني.
فإن هلل تعاىل نورين :نورًا يهدي به ونورًا يهدي إليه ،وله يف القلب عينان :عني بصرية وهو
علم اليقني ،والعني األخرى عني اليقني فعني البصرية تنظر بالنور الذي يهدي به ،وعني اليقني تنظر
بالنور الذي يهدي إليه ،قال اهلل تعاىل :ﱡﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆﱠ[النور ،]35 :وهو نور اليقني ،وقال يف
النور اآلخر :ﱡﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﱠ[احلديد .]28 :فإذا اتصل النور الذي يهدي به بالنور الذي
يهدي إليه عاين اإلنسان ملكوت السموات واألرض والحظ سر القدر كيف يتحكم يف اخلالئق ،وهو
قوله تعاىل :ﱡﲽ ﲾ ﲿﱠ[النور.]35 :
باب يف احلجب املانعة من إدراك عني القلب للملكوت

قد قدمنا أن األنوار ثالثة :نور احلياة ونور العقل ونور اليقني .فأما نور احلياة الذي هو انعكاس
شعاع النفس احليوانية ف ِعَللَه ثالث :الران واحلجاب والقفل ،فكلها مذكورة يف القرآن الكرمي وموادها
من الصفات البشرية الظاهرة يف عامل الشهادة .فهذه األمراض اليت حصلت للقلب يف هذا املقام إمنا
ذلك من جهة النفس األمارة بالسوء البهيمية.
وأما النور الذي حيصل للقلب بانعكاس شعاعه من جوهر العقل فعلّته النفس الغضبية هلا نار
تطبخ القلب وحترقه فيصعد منه دخان على القلب حيول بني القلب والعقل فتنقطع املادة فيظلم القلب،
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وذلك الدخان هو الغطاء والكِ ُّن والغشاوة فإن تكاثف أدى إىل العمى:
ﳋﱠ [احلج ،]46 :ويف ذكر الصدور هنا إشارة تركناها لك.
وأما نور اليقني الذي هو األمر األقصى .فالعلة اليت حتولُ بينه وبني عني اليقني من القلب عدم
اإلخالص والقبض بالنظر إىل األعمال احملمودة واملذمومة ،فلو أعرض لزالَ احلجاب ووقع االنشراح
واتصلت األنوار وظهرت اآليات والعجائب؛ وحتقيق هذا الفصل فيمن نظر من قوله تعاىل :ﱡﲙ ﲚ
ﲛ ﲜﲝﱠ [النور ،]35 :إىل قوله :ﱡﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﱠ [النور ،]40 :هنالك تبدو
لك احلجب يف مقابلة األنوار ،ﱡﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﱠ [العنكبوت.]35 :
ﱡﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ

باب يف أسباب الزفرات والوجبات والتحرك عند السماع

السماع سر من أسرار اهلل تعاىل يف الوجود العلية .واحدٌ يف نفسه والسامعون شخصان :شخص
يسمع بنفسه وشخص يسمع بعقله ،وليس مث سامع آخر .ومن قال إنه يسمع بربه فإنه هناية درج مسع
العقل لكن للعقل مسعان :مسع من حيث فطرته ومسع من حيث الوضع .فالذي من حيث الوضع هو
الذي قيل عنه يسمع بربه وقوفًا عند قوله  عن ربه "كنت مسعه الذي يسمع به" ،فالذي يسمع
بعقله يسمع يف كل شيء ومن كل شيء وعلى كل شيء ال يتقيد؛ وعالمته يف ذلك البهت ومخود
البشرية.
والذي يسمع بنفسه ال بعقله ال يسمع إال يف النغمات واألصوات العذبة الشهية ،وعالمته أن
يتحرك عند السماع حبالة فناء عن اإلحساس ،ومهما أحس املتحرك يف السماع فإنه مسخرةٌ للشيطان،
وإن مل حيس وفين عن كل شيء فهو صاحب نفس وحتت سلطاهنا ،وحاله صحيح صحَّحه الفناء وال
يأيت بعلم أبدًا عقيب هذا الفناء واحلركة يف السماع.
فإن ادعى أنه أتى بعلم فلم يكن يعلم فانيًا ومل يكن مسع بعقله فإنه قد حترك فلم يبق له إال أن
يكون كاذبًا؛ فإنَّ مساع النفس ال يأيت بعلم البتة ،ومساع العقل ال تكون معه حركة؛ فمن مجع بني
احلركة والعلم فهو كاذب جاهل باحلقائق.
واعلم أنه إذا أراد اهلل تنزل املعارف على قلب عبد بضرب من ضروب الوجد أرسل برد القُرب
على القلب املعقول فتربد مساء القلب فيأخذ سفالً فيجد احلرارة الغريزية صاعدةً إىل الدماغ ،فيعتمد
عليها فتنعكس احلرارة فتأخذ سفالً حىت حتك بساحة القلب فتتولد من ذلك احلك نارٌ فتصعد.
فإن وجدت يف سحاب برد اليقني والقرب خلالً صعدت فكان ذلك التأوه الذي يسمى الزفرة؛
وإن مل جتد خلالً حللت رطوبات السحاب األعلى من مجده فذلك هو البكاء الذي يطرأ على صاحب
احلال يف حاله.
فإن كانت تلك النار قد أنضجت الكبد يشم يف ذلك التأوه رائحة احلرق وتصعد تلك النار يف
جتويف القلب باالنضغاط الذي هو فيه ،فيسمع له يف ذلك الوقت أنينًا يسمى الوجبة والصيحة
والرجفة؛ ويف ذلك الوقت تقع الصيحة من صاحب احلال.
فمن كان يف قلبه خالء من احلاضرين صعق من حينه لتلك الصيحة وهي صلصلة النار الطبيعية
بالقلب ،وتتصدع هلا القلوب إذا قويت عليها.
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ومن كثرت الريون على قلبه من احلاضرين أخذته لتلك الصيحة رعدة وفزع ووقع اإلنكار منه
على صاحب احلال ،وقال هذا ما مسعنا أنه كان يف السلف وقد كانت املوارد ترد على قلب النيب
 ،aوما مسعنا عنه أنه صاح وال صَعق فال تلتفت إىل قوله ،فإن قلبه مطبوع.
وقد فرّقنا بني مساع العقل ومساع النفس وكل يف بابه صحيح ،ويف خروج تلك الزفرات تكون
حياة العارف .فإذا أرادت النار اخلروج من خلل السحاب الذي ذكرناه ووجدته متراكمًا ليس فيه
خلل انعكست وطبخت القلب والكبد يف احلني وأحرقتهما ،فمات صاحب احلال من فوره ،وعند زج
تلك النار من القلب إىل الدماغ تكون احلركة والشطح من صاحب احلال ،وأكثر خروجها ملتوية
متداخلة فتكون حركات صاحب احلال غري موزونة وال مربوطة بطريقة ،وأكثر ما يظهر منهم الدوران
ألن شكل اإلنسان يف احلقيقة مستدير ،والنار جتري على شكله .فإن كان ذلك السحاب رقيقًا واسع
اخلالل فإن احلرارة تنفش فيه فال تظهر من صاحبه زفرة وال تسمع لقلبه وجبة ،ولكن يغلب عليه
الضحك ما دام يف ذلك احلال لالتساع الذي جيده.
فال تغالط نفسك أيها املريد فقد أبنت لك صورة األمر؛ فإن شئت أن تكون صاحب عقل ،وإن
شئت أن تكون صاحب نفس .واهلل تعاىل يصلحنا وإياك ومجيع املسلمني ،آمني.

مت كتاب التدبريات اإلهلية يف إصالح اململكة اإلنسانية
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كتاب املبادي والغايات يف معاني احلروف واآليات
ﱁﱂﱃﱄ
وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم ،يا موالي يا دائم يا موالي يا واحد يا علي.
قال األستاذ العارف باهلل تعاىل ،واملرشد إليه ،حميي الدين حممد بن علي بن حممد بن العريب
احلامتي الطائي  Eآمني آمني :احلمد هلل فاتح املبهمات ،ومفصل احملكمات ،ومنزل اآليات البينات.
والصالة والسالم على سيدنا حممد عبده ورسوله مبني اآليات املتشاهبات ،وعلى آله ومن اشتاق
إليه من إخوانه ممن هو من بعده آت.
أما بعد فإن مبادئ األمور فواتح بركاهتا احلروف ،وأواخرها منال مثراهتا ،ومرمى غاياهتا ،وحتقق
اآلخر باألول ،واألول باآلخر جمموع ختامها ،ومطلع أحديتها ووضوح آياهتا.
وإنه ملا كان أول متعلم ليسترقي به يف رتب العلم بالرقوم واآليات واحلكم املنظمات حتفظ
احلروف ليتوصل حبفظها إىل تعلم الكلم اليت تألفت منها ،مث حتفظ الكلم ليتوصل حبفظها إىل تعلم
الكالم الذي ينتظم من الكلم ،فإذا انتهت الرتب الثالث يف التحفظ وجمموعها هو علم الرواية ،فعند
ذلك جيب العود بالتفهم تدليا إىل مبدأ ما وقع منه التدرج بالتحفظ والتعلم ترقيا ،فيهتدي لذلك من
اصطفى من علماء التعلم والرواية ،فيحاول له مجع اهلمة وإبرام العزمية يف تفهيم الكالم املنتظم.
كما قال " :ليس عندنا إال كتاب اهلل ،ما يف هذه الصحيفة" ،يعين :من أحكام العقول
والديات إال فهمًا يؤتيه اهلل يف كتابه ،وقال تعاىل :ﱡﭐﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱠ[األنعام.]38 :
فما من علم إال وهو خمبوء يف كتاب اهلل تعاىل ،وال حياط به إال مبا شاء مما يؤتيه من فهمه
وعلمه.
وورد عن النيب  aأنه قال" :لكل آية من القرآن ظهر وبطن إىل سبعة أبطن" فإذا حصل من
فهم الكالم املنتظم على تفصيله ما شاء اهلل ترقى الفاهم منه إىل تفهم الكالم املفردات على مقدار ما
جيمعه علم اللغة من ذلك التفصيل ،ويفرده من جوامعه ،وهو علم األمساء أي :علم االشتقاق ،مث يتدىل
من قاب قوسه إىل فهم احلروف مبا هي عليه من مجعها ملعاين الكلم ،وإحاطتها حبدودها ،فعند ذلك
ينتهي فهمه باطنًا إىل مبدأ حفظه ظاهرًا ،ويبدأ له مطلع اخلتم ،وتتفصح له العجمة ،ويفتح له باب
الفتح املبني الذي خص به آل حممد  aوالعلم الذي حممد  aمدينته ،وعلي باهبا ،وتتبع األخبار،
واالقتداء بالرسوم واآلثار على حكم اإلميان والتصديق ،وربض تلك املدينة ،والظاهر من آيتها ،والعلم
مبعاين احلروف ،ومواقعها من الوجود من النوافل اليت غايتها احملبة من اهلل تعاىل إىل ما وراء ذلك مما ال
يعلمه إال اهلل تعاىل.
واعلم أن لظاهر تفصيل الكالم املسموع من مجيع الكائنات ،أي القرآن الذي هو مسموع
يطابق كلمًا يف الوجود املشهود تطابق صادق وآية ظاهرة.
وكذلك لظاهر مفردات الكلم من الكائن املشهود آية جامعة ومطابقات حاضرة.
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وكذلك يف الرتبة الثالثة لظاهر احلروف املسموعة أيضا إحاطات من ملحظ البصرية ،وروي:
لقلب الكائن املشهود ،وكما أن لكل آية من الكتاب ظهر وبطن إىل سبعة أبطن فلذلك الكائن املشهود
عامل ظاهر ،وعامل باطن ،إىل ما يطابق عدد املسموع.
وكذلك أيضًا للحواس من السمع والبصر رتب إدراك موزعة على تلك املفهومات والعوامل،
فما كان مما وراء رتب احملسوسات من معىن املسموع وغريه عزة كان رتبة فهم.
وما كان وراء ظاهر احملسوس كان رتبة كشف يف مرآة أو مساع خطاب منه.
وكذلك ما وراء ظاهر سائرها وأعالها أبطنها إىل غاية الكشف السابع اجلامع احمليط اخلاص
مطلعه مبحمد وآله.
فما كان من الفهم أو الكشف جامعا حميطا كان فهما أو كشفا حممديا.
وما كان من الكشف مقتطعا خمتصا مبوطن ،وطريق ،ومسلك ،ومرقى ،ومنزل ،من كلية عامل
فهو كشف جزئي يستئمر عن عمل جزئي متلقي عن علم جزئي منسوب ملرب من ذي علم أو سلوك
عن يد شيخ صاحب قدم وعلم ذي علم مبسلكه ،وطريقه ومنازل أتباعه.
ومنه ما ورد عنه " :aعلماء أميت كأنبياء بين إسرائيل".
واعلم أنه ال يفتح عن عني كشف لسالك إال مبقدار مطابقتها بعلم أستاذه ،وشيخه ،وقدوته.
وكذلك األستاذ والشيخ إن كان له حظ من كشف فال يزيد على مقدار حظه من العلم الناشئ
ذلك الكشف عن منبعثه حىت إن األستاذ والشيخ الذي ال باطن علم له ،وال يرشد علم له علمه على
حتفظ رسوم عمل هبا وداوم عليها فال شيخ له من عامل الكشف ،وال ملن اقتدى به باب ،وال يلوح له
منه بارق ،ومىت ذكر له شيء من الكشف ،أو خوطب بروح من الفهم أو أظهر على شيء من
اخلوارق عد ذلك الكشف جنونا ،واخلوارق سحرا ،وما يقرع مسعه من خطاب الفهم الذي ال يدركه
كفرا وابتداعا ألنه ال يعلم مواقع ذلك ،ومطلعاته من الكتاب العزيز ،واخللق احملمدي ،والعلم اإلحاطي
العلوي.
يذكر عن بعض املربني املراعني حاله على املثابرة على ظاهر أعمال الرب والنسك االقتدائي،
فأشفق له ملا رأى من مجوده وعدم إمثار علمه ،ففاوضه يف شيء من ذلك ،فأنكر مراده ،فجاهره بشيء
من اخلوارق ،فجعل ذلك الرجل الناسك يقول تربما مبا رآه :ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ [يونس:
.]81
قال الشيخ :فعلمت أن مراد اهلل منه ذلك فتركته وانصرفت ،فتحقق هبذا أن جمايل احلروف،
وفهم مواقعها ملا كان من خواص حممد  aألنه مثرات األعمال ،فكشف عواملها مما خيتص به أمة
حممد  ،aألن مثرات األعمال لكل أمة ال يزيد على مضمون علم نبيها ،وما من نيب له رتبة يف العلم
تتبعه أمته على حظ من القدوة واألسوة ممن قصه اهلل على نبيه ،وممن مل يقصصه إال وله يف أمة حممد
 aمثل ينزل يف علمه واتباعه من أمة حممد  aمنزلة ذلك النيب وأمته من األولني ،يعلم ذلك بنور
العلم املقتضى لقصد مجع تفصيل الست يف واحد السبع الذي من بعض مطالعه علم الوقائع واملالحم،
ومعرفة تواريخ الكائنات املترقبات اليت يشاهدها املطلع على حكم اإلحاطة مجعا يف اآلن الواحد ،وال
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يشاهدها دون هذه املرتبة إال شيئا فشيئا بطول األزمنة إىل ما يترتب يف يوم الربزخ ،فاجلزاء ،فاخللود،
فاألبد.
ومن إشاراته :لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا.
واعلم أنه كما للحروف معان يف الفهم ،ومثال يف الكشف ،فلها رتب يف التعايل والتنزل ،منها
نشأت األعداد ،وعن استبطان بعضها يف بعض ظهر التضعيف يف األزواج منها واألفراد حىت كمل
بكماهلا رتب العدد الثالث ،وحدودها األربعة ،فلذلك يترتب القول يف احلروف ،يف هذه اللمحة على
ثالثة مطالع ومنازل ،فقيل فيها بعون اهلل والتأييد بروح منه :هذه حملة يف تنزيل معىن احلروف موضحة
بنور اهلل ،وتعليمه ملا استعجم من معانيها ،ورتب أعدادها ،ومنال أحوال أهل املكاشفات فيها،
واإلشارة إىل شأن الرواة عنهم من االنتفاع بطرف من تسبيبها ،على حكم بعض عواملها:
املطلع األول:

يف املعاني

اعلم أن للحروف جوامع وحدود ،ملا يتفصل معناه يف الكلم ،والكلم جوامع وأفراد ،ملا يتفصل
معناه يف الكالم ،والكالم على مقتضى تفصيله وبيانه ،والكلم على مضمونه مجعها وإفرادها واحلروف
على موجب إحاطتها ،وخفي مواقعها حماذا جلميع ذلك يف رتبة الثالث يف األمساع حذو الوجود كله
على مواقعها منه يف األعيان بدأ لبدء ،ومتاما لتمام ،ووصلة لوصلة ،وجامعا جلامع ،ومفصال ملفصل،
وأعلى ألعلى ،وأدىن ألدىن.
فإن الكالم مثال فيما حواه خلق آدم من أمر زوجه ،وخلق نفسه ،وطباع جسمه على ما ال
ينحصر من تفصيل ذاته منحصر كل ذلك مبنزلة الكالم ،وجمموع يف مدلول امسه وما مجعه وأفرده امسه
فداخل حتت حدود حروفه ،ملا يقتضيه إمتام متام أمسائها من معىن ما يدل عليه اسم (ميم دال مهزة
ألف).
فلذلك جيب انتهاء التفهم إىل معاين احلروف ،وتفسري أمسائها ،وحلظ مواقعها من الوجود.
فاخلطاب بالكالم متنزل إىل أدىن رتب البيان.
واخلطاب بالكلم أخفى منه ،وأمجع.
واخلطاب باحلروف يف أعاله ،وهو مما خص به حممد  aفلم تنزل احلروف يف كتاب قبل
كتابه ،فعلم معانيها ومواقع رتبها اليت منها تنشأ أعدادها مما خيتص به آل حممد .a
وكما يتعلم مدلوالت الكلم بأن يشار إىل ما منها وقع يف العيان ويلمح ما حتقق منها يف
األذهان ،ويطمح بالقلوب إىل ما يلحظ منها باإلميان ،فكذلك احلروف هلا يف العلم مدلوالت مثل ألف
على اهلل ،وهلا من مواطن اإلميان إشارة ،وهلا يف املعقوالت واحملسوسات آيات.
فنذكر أوال:
معاني احلروف

مث نصل ذلك بفصل نذكر فيه معاين أمسائها.
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واعلم أنه ملا كانت حدود أمسائها ،اليت هي احلروف ،أجزاء الكلم فإن أمساء احلروف هي
مسراة مجيع الكلم ،ألهنا تتمات أجزاء ما عداها من الكلم.
معىن حرف (أ و ي) ومعىن ما فيها من احلركات الثالث ،ومعىن السلوك:
اعلم أن املعاين كلها على رتبها ،وحدود تفاصيلها منحصرة بني إحاطتني:
إحاطة عليا باطنة :وهي أهنى ما تعنوا إليه القلوب ،وتقف دون مناله العقول ،ويوقف اإلدراك
وإن كان معقوال ،فإن منتهى مدرك ما يف اجلبالت من اإلدراك هو العقل ،فال يتعاىل اإلدراك عن موقفه
إال بروح من أمر اهلل تعاىل ،أدناه اهلداية واإلميان ،كما أن لتنزل مدرك العقل حد أدىن هو هناية مدرك
احلواس ،وألدىن مدرك احلواس حد يقف عنده اإلدراك ،ال يتنزل أيضا إال بدنو تدل من حب اهلل ،كما
مل يترق عن موقف العقل إال بروح من أمر اهلل ،فجوامع احلدود مخسة:
حدان ملسافة مدرك احلواس :أدىن وأعلى.
وحدان ملنفسح مدارك العقول :أعلى وأدىن.
وحدان مها :حد إحاطة ملنتهى النهايتني من حد علو العقل ،وتنزل احلس له نفوذ يف باطن
مسافة احلس ،ومنفسح العقل فهو حد واحد جمازًا.
للعقل غيب عن احلس إليه ،املطمح واملعىن ،الذي إليه يعىن.
إما إحاطة على السوى .وإما من جوامع تفصيل الوجود علوا .وإما من إحاطة متنزلة دنوا.
فاحلد احمليط العلي القيم الذي له يعىن ،وال يعنو هو ،وإليه يطمح وال يطمح هو ،فهو قيم،
غيبِي ،حميط ،هو ما يعرب عنه يف معىن اإلحاطة على السواء.
حرف األلف :وهو ما يعرب عنه يف معىن الطموح إليه من جوامع مفصل الوجود علوا.
حرف الواو :وهو ما يعرب عنه يف معىن الطموح إليه من إحاطة متنزل الوجود دنوا.
حرف الياء :هو مطمح سائر احلروف إىل أحد هذه القيمات الثالث العال هو حركاهتا.
فبالفتح إىل معىن األلف ومطمحه .وبالرفع إىل معىن الواو ومطلعه .وباخلفض إىل معىن الياء
وملمحه.
وملا كان حرف األلف مدفون يعجز النطق عنه ،كان حد ما يتعلق به هناية العقل ،ويتمكن يف
النطق هو مظهر األلف ،وال يكون إال بروح فتح منه ،وذلك هو ما يعرب عنه حرف اهلمزة.
وموجدة النفوس الطموح إىل معايل األمور هو حركاهتا بالرفع ،وهي يف جبلة نفايسها ومذكرها
عند موجده شخصان وضعة يف ذاهتا بفهم الئح ،من أمر على هلو حركتها بالكسر وهو لباس ينقلع به
وراء ما يف جبلتها ،ومأخذ خطف العقل بروح من اللطف إىل سواء األمر.
وإحاطته هي احلركة بالفتح ،وهو مطلع الفتح املبني وغلبة الغفلة ومخود الطبع.
وهو يكون وقف وبطالن حياة ،مطلق احلركة ،وهذا للسكون الذي هو مخود هو يف أدىن
الدنو ،إذ به السكون الذي هو صمود وغىن يف ذات حرف األلف ،فهما سكونان:
سكون صَمود عليٌ .وسكون خَمود دينٌ.
واحلركات يف احلروف هو ما منه احلياة يف األشياء ،وملا يعرب عنه حرف الواو ،والياء ،مطمح،
ومعىن ما يعرب عنه حرف األلف .فلهما حبركة الفتح حميا ومظهر.
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وهلما عن حركتهما نبوة ووسيلة مرجع إىل ذات األلف على ما يظهر من آيات تصرفهما
واعتالهلما يف اللسان املبني.
واعلم :أن ما كان من احلروف العلى معتربا عن أمر على فايت ،ومعرب إىل معناه ،فما قرَّ
فالنعجام معناه ،تنزل يف اخلطاب إىل كلم عال هي أمساء اهلل ،سبحانه.
وأظهرت من أمر خالفته آيات مفردات هي إىل األمر العلى معتربات.
فمن هناية فوت مثال ما يعرب عنه حرف األلف ظهر يف أمساء العلى اسم "اهلل" فهو األلف.
واألمساء الذي عجزت العقول عن نيل فوته ،وأقرت الفطر ،واجلبالت ،باألحدية له ،واإلحاطة،
فلم يتطرق إليه اشتراك ،وال نال التسمية به حبق وال باطل خلق ومىت رجع إليه بكلية أمر مل يبق للخلق
يف دفعه دعوى مستطاع وال رد.
فهو العلى ،احمليط ،القائم ،األحد ،وهو اسم مظهر مضمر "هو".
وهو اسم مضمر منتهى إشارته ،توسل فتح واوه حرف األلف ،فوقف عنده البيان ،وعم النطق،
وملا كان هلذا الفوت العلى يف األمساء العلى بيان عجزت عنه هناية مدرك اخللق الذي هو العقلي ،اقتضى
اللطف يف تنزيل البيان ظهور آيات بإظهار أمر اخلالفة يف اخللق حبكم إحاطة يف العلم وتقنن يف
التصريف ،وإقامة أمر اجلميع ،وضمه إىل واحدية اخلليقة.
فكان الفاء يف اخللق يصمد إليه ،ويدعى للسجود له فيسجد مذعنًا ،ويقف عنده منكرًا،
النطماس سر اخلالفة عليه منه أ  -ب ،وظهر مسرى ذلك املعىن يف كل مستخلف لقوام ذي إحاطة،
وحد ،وهناية.
وكذلك حكم مظهر األلف علوا حبرف الواو ومظهره تنزال حبرف الياء له أيضا حبكم ذلك يف
األمساء احلسىن بيان وعليه من اخللق بصورة املرجع إليه آيات ،وكذلك اهلمزة وسائر احلروف ،يتفقد هلا
يف حماهلا من احلروف جوامع وهنايات ويف متنزل ظهورها من األمساء العلى بيانات ،ويف خالفة أمرها
من اخللق ،آيات.
فاأللف :اسم للقائم األعلى احمليط ،الذي منه اسم اهلل تعاىل مث لكل مستخلف يف القيام يف كل
حمل جامع ،أو مفصل يرجع إىل جامع كآدم ،والكعبة يف اجلوامع األول ،وكاملبادئ القيمات من سائر
العوامل املفصلة ،دون ذلك كالروح ،والنفس ،املختصة بعامل عامل ،وشخص شخص ،من أصناف
العاملني.
وكاهلمزة :اسم ألول ظهور لذلك القائم األعلى الذي منه اسم اإلله ،مث ألول ما يظهر فيه تنزل
كل قائم مستخلف كحواء ،واملساجد اجلامعة يف األمصار ،وكاحلواس اليت هي تنزل العقل يف إدراك
الوجود.
والباء :اسم ال ينهى تنزل يف أمت غايات احلكمة اليت تضاف األشياء كلها أعالها وأدناها إليه،
الذي هو اسم يف قوله تعاىل" :يب يسمع ،ويب يبصر" .وﭐﱡﭐﲗ ﲘ ﲙ ﲚﱠ[احلجر.]29 :
وظهر مبوقعه فيما دل على متام معىن احلكمة يف امسه احلكيم ،وكان معىن اسم احلكمة أحق
بإعالم الياء به لتحقق معناه واختصاصه هبا ،مث لكل بالغ أقصى التنزل يف أمت احملال وأمجعها حممد .a
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والواو :اسم لقيام األلف متعاليا مكمال جلملة تامة الذي منه امسه الويل مث لتمام كل مجلة يكل
هبا ظهور مآمث ،وتراه بادروا هبا ظاهرا وباطنا ،كاألولياء القائمني بأمور ما يتولونه ،وكالوالية واملودة،
وكل زوجني متقاطعني تربط بينهما رابطة تعطفهما ملا ظهر إله كالسماء واألرض ،وسائر األرواح،
وأعلى هذين احلرفني رتبة أمجعها وهي الياء ،ألهنا خالفت األلف يف الوحدة ،ولذلك كانت مبدأ العقود
على ما نبني يف فصل األعداد.
كما كانت األلف مبدأ اآلحاد ،والواو مجلة عدد على ما تبني أيضا ،إن شاء اهلل تعاىل ،إال أن
للواو علو احملل مع عددها واحنصارها ،وللياء ،تنزل احملل مع وحدهتا ومجعها.
واأللف ،هلا مبنزلة املبدأ الذي يرجعان إليه حيث ال يصلح ظهورمها مبنزلة أصول املخلوقات ،مما
صور منها حيث تبطل صورها فتعود إىل أصوهلا ،ولذلك وقعت األلف مبدأ الواو.
والياء :هناية يف ترتيب احلروف ،وما بينهما من احلروف فتحت إحاطتها.
فكل ظاهر املكان كامللوك ،والوالة من عامل الواو.
وكل متنزل املكان عندهم كاألمناء ،واحلملة ،والرعاة ،فمن عامل الياء.
وكل قائم باألمر ال يظهر إال حمتجبا ،حميط القيام مبا قام به ،فمن عامل األلف ،كحقيقة حممد
 aالقائمة باألمر ،من وراء الغيب الذي منها مادة اخللفاء ،واألئمة ،واألقطاب ،والقائمني بأمر اهلل
تعاىل.
معىن حرف (النون) :أول ما نظم معناه هبذه احلروف األول من سائر احلروف ،فإن هذه
احلروف األول حدود ومطمح معىن ،وسائر احلروف ذوات وسع ،ومن أعلقها مبعىن ما هو حد مطمح
هذه احلروف الذي حده هو ما يعرب عنه النون ،الذي انتظامه باحلركات هو ما آيته العلم املكمل به
احلياة ،اليت هي آية ما تعرب عنه احلركات ،وكما كانت األول ذوات قوام.
فحرف النون :اسم ملا به ظهور األشياء ،وعملها ،وإدراكها ،وهو سبب ملا به القيام من
الظهور .ومن معناه امسه تعاىل :النور.
مث هو اسم لكل ما يظهر مما خفي.
باطنا :كالعلم يف اإلدراك .وظاهرا :كالنريين للعيون فيما به يشاهد ،وكاملداد فيما به يكتب.
وكل آية يتوصل هبا إىل إظهار صورة تكون متاما.
معىن حرف (امليم) :وأول ما ينتظم بالنون معىن حرف امليم ألنه متام ما يظهره النون ،وهو اسم
لتمام ينتهى إليه ظهور كالظهور العلي الذي امسه امللك ،وهو املتجلي للخلق يوم الدين وهو متام ما
تنزلت إليه اإلهلية ،ومل يتسم احلق تعاىل باسم دون امللك كالوزير ،وحنوه.
لكل متام انتهى إليه مظهر ،كالسماء ،والفلك ،واألرض ،ولكونه متاما كان قوامه مبنزلة األلف،
اليت هي الياء يف قولك :ميم ،ولعلو النور يف استبطانه كان قوامه بتعايل األلف ،وهو الواو يف قولك واو
ميم.
وهذه احلروف الثالثة :اهلمزة يف عاملني ظاهرمها املبدوء به ،وباطنهما املختوم به ،ولذلك ظهرت
اإلشارات املطلقة إىل إطالق األلف يف خوامتها يف رمسها عند الكتابة.
ومن معىن ما يشري إليه إطالقات خواتيم احلروف.
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فضلت العمائم ذوات الدوايب على ما ليس هلا ذلك فإهنا هلا ،وهذه احلروف مبنزلة التهليل،
واإلشارة للتوحيد يف وجودها ،وكاإلشارة بالسبابة يف التشهد عند كلمة التوحيد.
ولذلك هني الذي أشار بإصبعني فقال له ( :aأحدٌ أحد).
وعلى ذلك حكم خوامت احلروف كلها عند انطالقها حيث ال توصل بغريها ،فمبدأها يطابق
األظهر.
فإذا قلت فاألول يف النطق يعرب هبا عن ميم امللِك واملُلك.
(وامليم) اخلامتة يعرب منها عن ميم امللكوت وامللك.
وكذلك (نون) يعرب باألوىل عن نور األبصار ،وباخلامتة عن نور القلوب.
وكذلك (واو) يعرب باألوىل عن والية الوالة ،واخلامتة يعرب هبا عن والية األولياء.
فهذه احلروف الدائرة ،لكل واحد منها عاملان ،ولسائر احلروف دوهنا عامل مفرد ينتهي إىل ما
يظهر يف امسه تفضيله وتتميمه ما هو عماده من احلروف األول الثالث.
فإن أمساء احلروف كلها اختصت من سائر الكلم بإقامتها بأحدها ،فليس للحروف اسم ،إال
وهو مقام بأحدها ،وذلك لتكون حروف أمسائها عماد سائر األمساء دوهنا.
فكل كلمة تنتظم من حروف فقوامها إيل إىل ما هو قوام أمساء حروف تلك الكلمة.
اعلم أنه ملا كانت املعاين بني إحاطة علو سواء حرف األلف ومتام حد ظهور حرف امليم ،فإن
ما بينهما من الوصلة الواصلة إمجاال ،هو ما يعرب عنه حرف الالم ،وهو اسم الوصل العلى واألمساء
احلسىن الواقعة فيما بني امسه (اهلل) سبحانه وتعاىل ،وبني امسه (امللك) الذي من مسراه اسم اللطيف.
مث لكل وصلة واصلة بني مبدأ قيم وهناية تامة كاملالئكة ،وما يتواله من أمر امللكوت ،ومن أوىف
ذلك وأمجعه جربيل .
وملا كان حممد  aخامتا ،وكان التمام األكمل خامتا باستحقاق ميم اخلتم الظاهرة احمليطة.
ولذلك ورد يف بعض التفاسري يف قوله تعاىل :ﱡﭐﱁﱠ .ألف :أنا اهلل .الم :جربيل .ميم :حممد.
ولذلك كانت احلروف الثالثة جامعة للوجود كله عينا ومسعا إهلية ،وخلقا ،ولذلك كانت هذه
احلروف الثالثة جامعة ملا فسر بالكتاب العزيز كله وما فسر بامسه العظيم يف قوله تعاىل :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ
ﱄﱠ[البقرة.]2-1 :
وقوله ،عز امسه :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊﱠﭐ[آل عمران ،]2-1 :وبدأنا باألقرب للفهم،
وهو ما تفصيله الكتاب وختمنا بأعالمها وهو ما تفصيله ما اشتملت عليه األمساء العلى يف قوله تعاىل:
ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ[آل عمران.]2-1 :
واشتملت كل سورة منهما على ما يقتضيه معىن ما هو مغزى حروفها .مث جرى تكرارمها يف
القرآن على هذين النحوين ،فكانت ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱠ [السجدة ،]2-1 :وحنوها راجعة إىل مضمون ﱡﭐﱁ
ﱂ ﱃ ﱄﱠ[البقرة ،]2-1 :وكانت ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ[الروم ،]2-1 :راجعة إىل بعض
مضمون ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ [آل عمران ،]2-1 :حىت ظهرت قصة مرمي وعيسى C
وقصة أمته فينا ،وهبذا يعلم أن البدؤ يف منط التعليم باألنزل األظهر ،واخلتم باألعلى األخفى.
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ألن اخلتم جامع لربكة ما يفصل يف مدد ما بني األول واآلخر على وجه ،وال ميكن فيه تعدد وال
كثرة ،فليطلب الظهور يف مبادئ التعليم والعلو يف خوامته.
معىن حرف (ر) :ما بني حدي معىن حرف األلف ،وظاهر معىن امليم كما عربت عنه الالم
إمجاال فيما يعرب عنه على وجه التفصيل املترتب رتبة وتدريج احلكمة بالتربية هو حرف (الراء).
وهو اسم للرتب العلى املنفصلة فيما بني امسه (اهلل) تعاىل وامسه (امللك) الذي منه امسه (الرب)
ورب العاملني.
مث لكل متويل تربية وتطوير وتدريج يف تكميل كاألب واألم املتوليني بالتربية ،وكالرعاة وامللوك
املتولني بالرياسة ،وهو النظر امللكي يف أمر التصرف والتصريف.
ومنه شاع اسم الرب كثريا يف اسم السيد لتربيته ورياسته يف عبده وحنو ذلك ،والزوج واملرأة
وغري ذلك.
معىن حرف (ز) :وملا كان ما يتطور وينفصل تغشاه الغواشي وتلحقه اللواحق ،وجب أن يكون
لذلك حال يتخلص فيه خالصته ،ويلزم إىل ما هو يقدسه ويطهره من تلك الغواشي ،فيظهر به علوه
وزكاؤه ،كان ما يعرب عن هذه الزبدة هو حرف (الراء).
وهو اسم للتقدس العليّ الواجب الظهور عما تتعلق به األوهام من تنزالته العلية ،الذي منه
الزكى.
مث لكل متويل تطهر وتنمية وزينة ،كعمال الصدقات واحملسنني لألشياء ،املظهر من زينتها ،وملا
توجبه يف التطهري ،وإذهاب لواحق التطوير ،الذي يكون عن شدة اقترنت باملعاين اليت فيها شدة وأزمة.
معىن حرف (ك) :وملا كان يف التطوير ظهور حقائق ،ويف الرتب ظهور حقائق ،ويف الرتب
ظهور ذوات ،كان ما يعرب عن ظهور تلك الذوات ،وتلك احلقائق هو حرف الكاف ،وهو اسم
الظهور العلي الذي هو البدء لكل ظهور دونه ،املستقل بذاته لذاته ،الذي منه امسه (الكايف) ومنه كان
اهلل العلي ،الذي هو ظهور مطلق ،مث لكل مظهر كائن عن مقتضى املكان العلي الكايف مبا تقيمه من
إظهار كن فيكون كافيا مستقال متوليا لتكوين وكفاية دون ذلك ،كسائر من يتوىل تكفال ،وكفاية يف
شيء كالكفالء ،والكفارة ،والكتاب من أهل امللك وامللكوت.
معىن حرف (ب) :وملا كان ظهور الذوات واحلقائق يف رتب الكون والتطوير على حكم نقاض
وتسبيب بني املتتاليات ،وعلى حكم تنزل عليٍّ ،وتناسب يف األمر األعلى ،كان ما يعرب عنه التنزل
والتسبب بني الظهورين هو حرف الباء ،وهو اسم للبدء العلى الذي هو أول احتجاب الكلمة القاهرة
بالكلمة املنزلة اليت خفيت فيها ،فظهرت باء الذي منه امسه الباري.
مث لكل تسبيب جعل مبقتضى احلكمة إىل أدىن ما تنزلت إليه األسباب واملسببات إىل أعالها:
"بسم اهلل" وأدناها ما جرت فيه العوائد من التوصل إىل األشياء بأسباهبا ،كالتوصل للمودة بالربد،
والتسبيب إىل الشفاء بالتطبب ،وحنو ذلك ،ولظهور األسباب للخلق ،واحتجاب كلمة اهلل هبا انعجم
إدراكها وكانت مثارا ألكثر الشرك يف انتحال اخللق ،واعتمادهم على أن كذا من األشياء واألحداث
كان بكذا من األسباب حىت كان منهم من وقف عند الطبيعيات ،ومنهم من عال شيئا فوقف عند
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النجوم ،وكذلك إعالء اخللق حبكم اإلميان إىل إسناد األمور كلها إىل ما أمر بقوله عند افتتاحها يف
عماد كلمة "بسم اهلل" أي :بسم اهلل كان ما حياوله.
وكما قال  aمن قوله سبحانه" :من قال :مطرنا بفضل اهلل وبرمحته فذلك مؤمن يب كافر
بالكواكب" وكان كذلك يف قول :بسم اهلل وبفضل اهلل وبرمحته براءة ذلك من الشرك.
وقد اصفقت النحل على مقتضى الباء ،واتفقت امللل على حتقيق معىن االحتجاب فيها ،أو إسناد
معناها إىل حقيقة األلف الذي منه مظهر الكلمة القيمة على األسباب واملسببات مجيعها.
معىن حرف (ت) :واعلم أن احلكمة دائرة ملا أجريت األسباب واملسببات ظاهرا مما هو علو إىل
هناية ما سفل أخفى فيما هو سفل من رأس احلكمة ما هو مبدأ مشترك األسباب باطنا فيما هو مسببات
ظاهرا فنزلت األسباب إىل أهنى املتنزالت دنوا ،مث ملا انتهيت انعطفت باطنا.
فكان باطن أهنى املتنزالت سببا يف الباطن لباطن ما كان سببا له ظاهرا كذلك إىل أن صار مبدأ
األسباب ظاهرا وهو منتهى املسببات باطنا ،فزادت عجمة التاء عند منتهى التنزالت ،وحيث انعطف
باطنا إىل باطن بدأت به ظاهرا ،إذ مرجع هذه احلكمة مما اختص مبطلقها من أويت اجلوامع يف الكلم
واحلكم حممد  aواستمر علم ذلك وإحاطته يف آله  ،aورضي اهلل عنهم مجيعا.
وكان ظاهر مرقى احلكمة حجابا ملا هو مرجعها باطنا ،ألنه من دنو التديل ،فاملعرب عن معاد
التسبب من أدىن الدنو باطنا إىل أعلى العلو ،حيث يظهر مبدأ التسبب ظاهرا هو حرف "التاء".
وهو اسم ملرجع التنزل العلى باالستواء الذي منه امسه التواب ،مث لكل راجع من حداثتها
كالتائب الراجع من هناية أمره من املخالفة نادما إىل مبدأ أمره قبلها عائدا إىل حال فطرته وسالمته عن
مقارفة الذنب ماحيا بباطن الندم رتبة ما كان أظهره اقترافه عائدا يف مقام متعاليه ماحية آلثار متنقالته
يف ظاهر املخالفة هاويا.
والنتهاء األسباب عند مبدأ التاء مع امليم ،الذي هو هناية الظهور يف اسم التمام ،وجعلت عالمة
لتوايل األشياء وهناياهتا يف موضع التأنيث واملبالغة وحنو ذلك يف النهايات والغايات.
معىن حرف (ث) :وملا كان حرف الباء ،والتاء طريف التسبب ،كان ما يؤثر شفع حلرفيهما هو
ما يعرب عنه حرف الثاء ،وهو مطلق ما حيصل منهما ،واسم جلماع ما أفادته دائرة األسباب ظاهرا
وباطنا ،وزادت لذلك عجمتها ،فكان ذلك معىن ثبات ،متت فيه معىن الثروة والكثرة والثواب ،وكانت
منوطة بامليم.
حرف متام الظ ،والراء :حرف التطوير اسم ما متحضه احلكمة بتمام إحاطة األسباب ،وهي
الثمرة ،وال أعلم هلل سبحانه وتعاىل امسا بين على "الثاء" وعسى أن يكون موقع التنزه عن اسم بين عليها
على ما يبىن عنه قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ[اإلخالص.]3 :
معىن حرف (د) :واعلم أن بني كل حرفني حميطني بطرفني وسائط هي يف أمر العليّ تنزالت
علية ،وفيما أظهرته الكلمة واقتضته احلكمة تطورات كونية ينبئ عنها حروف ،يفسرها كلم ،يفصلها
كالم ،وهي إما تنزل قائم ،أو تطور لتمام كائن مما اشتمل عليه نظام احلكمة املستند إىل ما يعرب عنه
الثاء من تنزهلا أو تطورها.
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فأول متنزل دون ما يعرب عنه من معناه هو ما ظهر له متام معىن الثبات والدوام وهو ما يعرب عنه
حرف الدال ،وهو اسم ملعىن اإلحاطة العلية املنبئ عن معناها امسه األول واآلخر والظاهر والباطن،
الذي منه امسه الدائم وكان خليفة ببيانه ،متصال بامليم ،ألنه متام تسبب ،تثبت وتدوم عنده الثابتات،
ويكمل ظهورها.
مث هو اسم لكل ما مث منه ظهور الكائنات كأول املخلوقات األربع ،وما ينشأ يف أثناء التطوير
من مربعات األطوار احمليطة بأعمار ذوات األعمار باإلنسان األربعة ،والفصول األربعة ،اليت هبا قوام
األكوان ،وإىل معىن منه اإلشارة يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﱠ
[فصلت.]10 :
معىن حرف (ذ) :وملا كان هذا التنزل والثبات والدوام قد يكون تنزال أول عليه ،وقد يكون
هناية يف التنزل إىل أدىن ما يظهر فيه أدىن املخلوقات وأخفاها كان يعرب عن هذا التنزل املقابل لذلك هو
ما يعرب عنه حرف الذال ،ولذلك انعجم معناه.
وهو اسم للتنزل العلى إىل أدىن ما يظهر فيه اخلفي من اخللق الذي منه الذر ،مث هو اسم لكل ما
هو أخفى وأدىن ،فلذلك أنبأ موصوال براء التطوير والترتيب مضاعفة عن الذر الذي هو أدىن اخللق،
ويف حنو معىن منه جاء قوله " :aحيشر املتكربون يوم القيامة كأمثال الذر" وأنبأ موصوال ،بالالم،
مضاعفا عن الذال الذي هو الزم معىن اخلفاء والدناءة ،وكان حيث يقصد اإلقامة به والتوصل عن
الذال ،الذي منه الذلول ،وأنبأ عن خفي املظهر يف اسم الذال ،وألمساء املاء يف موقع معاين احلروف فيها
بيان وإيضاح ،فيلمح ذلك منها حبول اهلل وقوته.
وملا كان أول ظهور احلكمة ما يعرب عنه بالثاء كان غيبا يف ظاهر الذال ،وكان الذال أول ظاهر،
فكان منوطا بامليم عادة األشياء ،ومدادها ،فكان أظهر من تنزله ،وأمت يف تطوره.
ما يعرب عنه حرف (ح) :وهو اسم للكمال العلي الظاهر الذي منه امسه احلي ،مث لكل ظهور
حصل فيه كمال عن صورة مادته ومدده ،كالنبات الزائد كماال على ما يكون منه الهتزازه ،وحركته،
ومنوه ،ولطيف حسه إىل كمال احليوان املنتقل املتصرف إىل كمال حياة اإلنسان إىل كمال احلياة بنور
اإلميان ،إىل ما وراء ذلك من اإليقان واإلحسان.
معىن حرف (خ) :وملا كان يف التكامل تنزل على الظهور وتطور سار على وجه اللطف
والروح ،وكان منه ما يظهر بالكد واجلهد كان التكامل فيه منعجمًا ،ولكثرة التطور فيه كان متعددا،
فكان ما يعرب عن التكهيل واإلخراج بالتصيري هو حرف اخلاء.
وهو اسم للترقي األعلى اإلظهار عن قدرة وأيد الذي منه امسه اخلبري واخلالق.
مث لكل ما يظهر عن تصوير واقتدار الذي منه يظهر خفيات األشياء ،خربها ،وخمربها ،ومنها
اخلابرة واملخابرة ،يف األرض وما يف معناه.
معىن حرف (ج) :وملا كان مبدأ األسباب ،كما ذكر الباء ،وكانت حجابا لقيام األلف ،كان
من متام احلكمة ومن واجب إظهار آية الوحدانية أن يكون ملراتب احلكمة خوامت جتتمع إليها بركاهتا،
ويلتئم فيها تفصيلها وتلزم إليها معانيها.
وكان أول ما يعَبِّر عن أول آية ظهر فيها الوتر ،وكملت هبا الباء هو حرف اجليم.
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وهو اسم للجمع العلي الذي يظهر رجوع األمساء كلها إىل علو وحده اسم اهلل تعاىل ،وأحديته
الذي منه امسه اجلامع ،مث لكل ما مجع وأمجل مفصالً ،ومعددا ،كال َكلِم اليت تسنَد إليها األسباب
واجلوامع اليت ترجع إليها التفصالت ،فكانت خليفته باخلامت أن يأتوها.
فلذلك قال  :aأوتيت جوامع الكلم .احملتوية على الغرائب( .واختصر يل احلديث اختصارًا).
وكانت معرفته باخلاء مصريا بني غايتها بالراء ،وما يعرب عنه باخلروج الذي هو ظهور األعيان،
من غيب اخلفي الذي إليه اإلشارة يف قوله تعاىل :ﱡﭐﱥﱦﱧﱨﱩﱠ[النمل.]25 :
فلهذا انعجم معىن اجليم واخلاء ،وظهر باللطف والروح.
معىن احلاء بالرمحة واحلنان ،وما يف معىن ذلك من الرياح الذي عنها حياة النبات فيما يشري إليه
قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ [احلجر ،]22 :والروح اليت هبا حياة اإلنسان فيما يشري إليه قوله تعاىل:
ﱡﭐﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱠ [احلجر ،]29 :إىل علو الروح ،الذي منه تنزل الوحي العلي ،فيما يشري إليه قوله
تعاىل :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱠ[الشورى.]52 :
فيما بني هذه الغايات من الكماالت احملفوفة بالرمحة واللطف معناه وإكمال الفصل به كان
حرفًا حميطًا ،فعرب منوطًا بامليم ،وتصيري الراء عن الرمحة اليت وسعت كل شيء ،وكانت مع امليم كماالً
مث يف معىن لطيف متيزت عنه احلواميم حىت جعله  aشعارًا يف يوم أحد.
مبعىن إحاطة معىن الرمحة ،والقوة ،والنصر هبم ،ومتام األمر هلم حيث أمرهم أن يقولوا" :حم ال
ينصرون".
وكانا مع "الم" اللطيف عبارة عن إقامة الرمحة يف حمل استحقاق االنتقام والعقوبة.
يف معىن اسم احللم الذي منه امسه تعاىل احلليم ،الذي بربكة جدواه مما أوىل منه إبراهيم ،
فيما يشهد له قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ [هود ،]75 :ال ملا أويت من متخذ اخللة ،فظهر
باللطف منه حب العلم واحللم الذي قامت احلكمة على ما دون رتبة من معىن اجملازات اليت هي مقابلة
معناه ،فلما وسع به إبراهيم من احللم من مستحق العقوبة فيما يشري إليه قوله تعاىل :ﱡﭐﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ
[هود .]74 :حالك معىن ما لكن اهلل بسعة رمحته مما وراء احللم.
وكان بذلك متخذًا خليالً.
فاحلاء :اسم مبارك متكامل متنزل ،فلذلك كان منوطا بالياء معربا عن أهنى الكمال يف امسه
احلي ،كما ذكر ،ومنوطا بكاف النون ،وميم التمام ،ومعربا عن كمال األسباب يف امسه احلكيم ،فله
الكمال احمليط.
معىن حرف (ل) :وملا كانت الدال أول ظهور ثابت دائم وجب أن يكون ما جيتمع ،إليه بركته
ثابتا ،قائما ،باطنا لوجوب قيام اخلامت اخلفي ،وأن يكون حميطا ،ترجع آيته إىل األلف ،فكان ما يظهر به
ظهور األلف هو حرف الدال ،وهو اسم لإلحاطة العلية الفهمة بغيب كل الظاهر الذي منه امسه هو،
وهو باطن كل األمساء الظاهرة عليا ودنيا ،وسند لكل ظاهر ،وهو بكونه سند الدال ،الذي هو مدد
كل ظاهر ،وكل كائن قياما لكل شيء وحميطا به ومشرفا عليه ،فكان أحق ما نظم باأللف وأواله ،وملا
بينهما من الرتب ووجوب إمجاهلا ملا توسطت الالم بينهما انتظم من ذلك امسه اهلل.
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فإذا انتظم باالسم العلي ميم التمام يف امللك مضاعفة لكماهلا كان امسا مبدؤه أهنى البدء ،ومتامه
أهنى التمام ،وانتظم حميط القيام ،وجامع اإلمجال ،وهو امسه املدعو به الذي قل ما حفظ عن النيب a
دعا بسواه إال أن يكون تلقينا ملتعلم ،أو نطقا عن مقتضى حال يرجع إىل اتباع يقع ذلك إعرابا عن
حاهلم.
وذلك االسم العظيم قوله( :اللهم).
وإشارة الفتحة اليت هبا اخلتم إىل األلف احمليط بدءا وختما وكان منوطا بالواو ،الذي هو تعاىل
إىل األلف ،ومتام على ويل مشاد منه إىل ألف بفتحة.
الواو :غيب مجيع األمساء الظاهرة ،وسندها ،وكثر ترداده يف الكتاب العزيز ،ورد األمساء العلى،
واألحكام ،واآلثار ،جبملتها إليه.
وهو اسم مبدؤه اهلاء ،وختمه األلف كأنه كمال إحاطة راجعة إىل ظاهر امسه اهلل ،الذي مبدأه
األلف ،وختمه اهلاء ،مع غيب الالم فيه ،وكان تعينها غيبا.
وكان منوطا بالدال الذي هو مدد منتهيا إىل الباء الظاهرة الفاء ،مدد الكمال ما تعنوا إليه
القلوب ،كما كانت الدال مددا ملا ينتهي إليه نظر العيون ،وذلك هو اهلدى الذي منه امسه اهلادي.
ولذلك أشري يف الكتاب العزيز بأنه هدى ،فهو مبنزلة املدد ملا يتوجه إليه غايات الوحي ،وكمال
اإلميان والعلم إىل ما ليس وراءه مرقى.
معىن حرف (ط) :وملا كان ما ظهرت بركة تنزل التاء له ،الذي هو الدال قائما يف حرف اهلاء،
وجب أن يكون لتنزل الدال ،الذي هو احلاء احلاصل به الكمال بالروح واللطف ،قد متت فيه الصورة
باحلياة ،وكان ال بد مع كمال الصور وقع التنزل العلى ،من غواشي واعتالق أوهام وجب أن يكون
للحاء ما جيتمع بركته ،ويظهر ختلصه من تلك الغواشي واالعتالقات ،وهو ما يعرب عنه حرف الطاء.
وهو اسم للتقديس العلي عما يتعلق به األوهام من موقع ظهور احلياة ،عليا ودنيا ،الذي منه امسه
الطيب ،والطاهر.
مث لكل متخلص من تشبب علق به لتمام صورته يف حنو ما يشري إليه قوله " :aنسمة املؤمن
طائر يعلق يف شجر اجلنة" ولتخلص عامل اهلواء من ثقل عامل األرض واملاء ،والتراب ،واسم عامله باسم
الطري.
وكان موصوال مبا يعرب عن بدء احلكمة الذي هو الباء منيبا عما به التخلص من األدواء وهو
الطب الذي منه امسه تعاىل (الطبيب) وملا يف اهلاء من معىن الغيب والقيام احمليط الذي ال يصلح ظهوره
لألفهام ملا نيطت بالطاء انعجم معناها يف قوله تعاىل :ﱡﭐﱥﱠ[طه.]1 :
ألن اهلاء غيب حميط باطن ،والطاء تقدس عن ظاهر منته إىل باطن يكون به إحاطتها يف طرفني،
فلذلك إذا ظهرت معهما الوصلة احلاملة اليت هي الالم.
كان من ذلك نبا عن مجيع غايتهما مما أنبا عنه معىن اهلطل ،وهو املاء الواصل من الغيب األعلى
إىل الغيب األدىن.
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معىن حرف (ظ) :وملا كان الطاء تقدس روح احلياة وكان ما ظهر بالروح ،وما ظهر بالعنف
حىت كان معناه عنفا وغلبة انعجم الحتجابه بذلك العنف والغلبة ،فكان ما يعرب عن معناه حمتجبا ،وهو
حرف الظاء.
وهو اسم لظهور التقدس العلي على وجه الغلبة ،والقهر ،والقدرة ،واإلحاطة ،الذي منه امسه
الظاهر ،وإىل ما فيه من معىن العلو والقهر ،يشري إىل قوله " :aاللهم أنت الظاهر وليس فوقك
شيء".
فهو فوق بالعلية وليس له فوق.
كما أن الظاء بالروح فوق ليس له فوق ،وهو تعاىل الطاهر الظاهر ،ونيطت هبما اهلاء جلميع
طرفيهما مع اهلاء ،الذي هو الغيب ،الذي هو األبطن ،فكان يف امسه الطاهر العلي معىن الظاهر والباطن.
وأظهر ذلك ما فيه من تنزل رتب العلى مما أظهره الراء مث لكل ظهور عن غلبة يف حنو ما يشري
إليه قوله " :aال يزال أهل الغرب (يف رواية حسنة) ظاهرين على احلق" مث أنباء معناها منوطا
بالوصلة احلاملة والنهاية التامة عن معىن الظلم ،الذي إمنا يكون عن غلبة عن غري حق ،والظالم الذي
تنطمس بغلبته املدركات ،وجرى يف لفظ الظفر الذي يكون ملن ال حق له يف املقاوات فيما يشري إليه
قوله ( :aإهنم ليظفرون كما تنصرون).
معىن حرف (س) :وملا كانت امليم متام ما ينتهي إليه الظهور يف األمساع هو ما يعرب عنه حرف
السني ،وكان ذلك مظهرًا للبدء ،والتمام ،والوصلة ،بإظهاره األمساء مجيع ذلك للطافة السمع واتصاله
بإدراك العقل فلذلك ظهر يف صورة رمسه اإلشارات الثالث.
وهو اسم للظهور العلي احمليط اجلامع جلميع األمساء الواقعة يف الرتب الثالث ،الذي منه امسه
تعاىل السميع.
وهو اسم األمساء كلها مظهرها ومضمرها ،ومبينها ،ومبتهمها ،وجمملها ،ومفصلها ،حىت أنه
يرجع إىل ذاته منه حبظ ،وكان السني فيه كماال بكونه منوطا بامليم جممع ظاهري السمع والبصر ،وكان
مفتتحًا بياء السبب واحلكمة املستندة إىل األلف الذي ال يظهرها إال يف االبتداء ،وهي غيب دائم يف
الباء ،أول ما افتتح به الكتاب مضافا إىل االسم العلي األول يف مبتدأ "بسم اهلل" فكان عماد الكل قو ًال
وعمالً ،وحياة له فمىت خال منه أمر ما علمًا ونطقًا فلم جير على ما ذكر قلب وال لسان ،كان ذلك
اآلخر الواقع دون استناده إليه فسقًا خبروجه عن إحاطته.
مث لكل ظاهر وفاء علمه من السمع ال من النظر حنو السماء والرسوم اليت ال حتصل فائدهتا يف
األعيان إال حماذا هبا نطقا حنو الكتابة والرسوم والوسم ،وكذلك اختص مع مظهرات الرتب بالسر الذي
يواري عن الظهور للعني.
وملا كان أحق ما تظهر فيه اخلفيات غيب القلوب الذي آيته سويداء القلب الذي يف الصدر كان
خليقًا أن يعبِّر السني مستندا إىل الياء عما هو قلب القرآن يف كلمة "يس" ولذلك احتوى تفضيل سورة
يس على البينات اليت شأهنا اإلهبام ،ومفردها مبهم يف غريها من السور وكان خليقا بأن تكون لتكملة
بيانه امسه حممد  aإذ هو املبني هلذا املنزل ،والقلب الذي يف كتابه نور كل الوجود .a
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معىن حرف (ش) :وملا كان ظهور هذه الرتب الثالث بالشني قد تقع لشدة ،وجهد ،وإظهار
مرهب ،انعجم روح سالمها عند ذلك ،فكان ما يعرب عن منزلتها هو حرف الشني.
وهو اسم ملا مت له ظهور تنال منه العني حظا يطابق أهل السمع منه دون ظاهره األظهر الذي
عرب عنه حرف امليم فهو اسم لذلك االطالع العلي املرهب ،وإسناده الذي منه التشهيد.
وصل :وفيه بإحاطة غيب اهلاء ،وأثبت بثبات الذل ،فكان سبب كل وهبة وعقوبة ،ومرجع
حكمه اجملازاة ،وأرهب األمساء أنباء أمساء التخويف العلي عليه.
مث لكل ما مث به أمر ،أو جهد ،أو شدة ،فلذلك كان منوطا بالياء منتهيا باهلمزة معرب عن الشيء
الذي هو متام كائن ذو مجلة تامة متصلة ،ال حييط بإقامتها وعلمها إال هو.
املنوط بالشني يف شهد ،وملا فيه من الشدة والرهبة كانت منوطة مبا يعرب عن الرتب الذي هو
الراء معربا عما هو الشر ،يف مقابلة السر ،مع روح السالمة "السني" وكان ال ينفك ظهور السر عن
شر.
معىن حرف (ص) :واعلم أن هذه احلروف ملا كانت فيها جوامع تتطابق ظاهر الباطن وكان
منها حروف ختتص بتفاضل ،وكان ما يعرب عن مطابقة بعض لبعض ظاهر الباطن جملرى يقع ،وانتفاع
هو حرف الصاد.
وهو اسم ملا بني إحاطتني عليتني يكون أحدمها أظهر الذي منه امسه الصادق ،مث لكل ظاهر
مطابق لباطن يف حنو ما يشري إليه قوله تعاىل :ﱡﭐﲬ ﲭ ﲮﱠ [احلجرات.]15 :
فمطابق القول لعلمه صادق ،ومطابق العمل ملقصده الصحيح صادق ،فلمطابقة القرآن املوجود
كله كان هو الصدق فيما يشري إليه قوله تعاىل :ﱡﭐﱓ ﱔ ﱕﱠ [الزمر.]33 :
ومما وقعت به املطابقة تفصيالً حبسب ذلك التفصيل الذي وقع حبسب ذلك التفصيل ،الذي وقع
فيه التفاوت ،يف أي الرتب وقع ،والصدق املكمل ما حتيط مطابقته وال خيرج عن شيء.
معىن حرف (ض) :وملا كان هلذه املطابقة واإلنابة صفات عند أويل التصديق ،مث انقياد من أوىف
األمثان ،وكان ذلك مما يضعف ويضر أويل األعراض ،كان ما يعرب عن موردها بالشدة والضعف الضار
باملكذب واملرتاب هو حرف الضاد ،ولذلك انعجم عند من ال يقبل وهو اسم لإلظهار العلي املطابق
لإلبطال العلي الوارد مما ينبو عنه املريب ،ويتضرر به الذي منه امسه الضار.
املرتبة :هو اسم الضر الالزم عن كثري من الصدق الذي يتقدم هذه الرتب معتمدًا على الواو
الظاهرة ألفا يعرب عما هو الرضي الذي به يثمر الضر صفاءً وصوابًا.
معىن حرف (ع) :اعلم أن احلق تعاىل ملا كان غنيا عن خلقه ،فلو مل ينصب هلم علمًا إال على
االهتداء النطمس عليهم وجه عبادته ،والقهر عنه فكان ما به االهتداء من النور الذي هو حجاب حنو
ما يشري إليه قوله ( :aحجابه النور).
وأما النورانية عليه مما ينسب إليه االطالع العلي ،وباملزيد فيه يترقى اخللق إىل احلظ من النور،
وما هو آية عليه هو ما يعرب عنه حرف العني.
فهو اسم مبا هو االطالع العلي املعلم يعلم ظاهر الذي منه امسه العليم ،مث لكل اطالع عن علم
وكان منوطًا بالياء املعرب عن التنزل والنون احمليطة إحاطة كمال علو ،أو إحاطة اقتطاع دنو أمساء لكل
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شاهد هو يف عامله هناية ،يعترب هبا ما دوهنا حنو عني الشيء الذي يطلق عند كماله وهنايته ،ومنه أطلق
على مقدار شرار ناقع من املاء املنفجر عني ،وعلى مطر أيام ال يقلع حلصول االنتفاع بتواليه ،ولذلك
الساهني الذي يظهر به مقادير األشياء لظهور أعياهنا للعني ،وهو يف موقع احلجاب.
وأما احلجاب آية عليه مبنزلة اهلمزة يف األنباء عن الذات ،ولذلك كانت صورة اهلمزة يف الرسم
عينًا لطيفة أو صورة العني يف الرسم مهزة عظيمة القد ألن العني علم اهلمزة ،كما اهلمزة علم األلف،
فكان امسه العليم متنزل امسه اإلله ،وكان حميط التنزل لذلك ،فهو منوط بالالم وامليم حميط باسم
احلجاب كله إحاطة :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱠ[آل عمران ،]2-1 :باألمر كله ،أعاله فيما يشري إليه قوله سبحانه:
ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱠ[البقرة.]2-1 :
وهو ما شأنه أن يظهر باهلمزة ،ومل ينظم كلمة للعلو معناه عن إدراك العقول وقراءته عن إمكان
النطق به ،وانتظم (ع ل م) كلمة يف حنو العلم والعلم لتنزله ملا تدركه العقول ،ويتمكن يف النطق،
ويظهر حظ من معناه ،مبظهر اهلمزة يف مبدأ ظاهر امليم على االتصال إليها يف لفظ املال ،وهو يف لفظ
آمل ما يسع ذات املتأمل إجياعًا ،ومنه آمل باملكان إذا وسعه عمارة.
معىن حرف (غ) :وملا كان هذا النور ،وما هو آية عليه قد يغشى سترًا فيغفره األعلى ،ويغيب
على األدىن كان ما يعرب عنه مغش هو حرف الغني وهو اسم لستر العلي الذي منه امسه الغفور.
مث لكل ستر وغشاء خيفى فيه عني أمر فلذلك انعجم معناه وتنزل وكثر يف األدىن ،يف أمور ال
حتمد ألن أصلها عن ستر وتغطية حنو الغل ،والغلي ،والغش ،والغباوة ،والغرق ،والغيم ،والغم ،والعني
وألطفها لظهور الياء والنون فيه اللذان مها جنب حرف العني يف متام امسه هو لفظ العني ،الذي هو
الستر الرقيق بإطفاء نورانية النور ،حنو ما يضعه يف املرآة التفوه فيها ،والغمام الرقيق الذي يطفئ نورانية
القمر أو الشمس وال يستره.
معىن حرف (ف) :وملا كان ما انتهى أمر البدء وكمال متت فيه األلفة ،ووقفت عنده وقفة
السواء وابتداء ما دونه فضل احلكمة كان ما يعني مما يعلى أو يدىن مما يوجد استقالله يف أمر التسبيب
وعماد احلكمة كان ما يعرب عن ذلك الكمال األول الذي هو بدء كل كمال ينيب عليه هو حرف الفاء،
وهو اسم الكمال العلي األخفى الذي مبدأ كمال كل ذي كمال منه ،وهو عماد الذي منه امسه الفاطر
آية على ما هو الكمال العلي األخفى الذي مل ينب عليه اسم خلفائه إال ما ظهر يف انتهاء اسم األلف مث
لكل بدو كمال تبتىن عليه كماالت األشياء كفطر اخللق اليت على حركاهتا ،وكماهلا ،وصفاهتا تبتىن
على كماالهتم ،وعلى تستر والتكدير دون صفائها تداعى أحوال اختالهلم وتراكم كفرهم من حنو هذا
الغني قوله " :aكل مولود يولد على الفطرة حىت يكون أبواه اللذان يهودانه ،أو ينصرانه ،أو
ميجسانه".
وخلفاء معناه كان حرفه منعجمًا فلذلك أعجم ،وأنباء مع اخلاء الذي هو حيث ظهر باحلاء
والباء ،الذي هو قوام ظاهر كلية أمر التفصيل عن معىن ما هو اخلفاء ،وانتظم منه مع حروف اسم
األلف األلفة اليت ال يستقبل هبا سبب إال ما كان من خفى أمر اهلل ،يف حنو ما يشري إليه قوله تعاىل :ﱡﱓ
ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱠ [األنفال.]63 :
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معىن حرف (ق) :ولكون الفاء كماالً يف بدء األمر كان له رتبة يف االنتهاء والظهور فزادت
هناك عجمته ،وظهرت ،فكان ما يعرب عن ذلك الكمال هناية وظهورًا هو حرف القاف.
وهو اسم ألكمل ظهور ،حميط ،ظاهر يف نفسه ،مظهر ملا دونه ،فهو مبين على الظهور العلي
احمليط املظهر الذي منه امسه القادر فيما يظهر لألعيان ،وامسه القاهر فيما يظهر لألنفس.
مث لكل ظاهر يف نفسه مظهر حنو القاف احمليط بالدنيا ،والقلم احمليط بالبناء املظهر له ،وكان
عمادًا يف اسم القرآن احمليط مبا أحاط به ،ومبا أحاط بكل حميط ،والتقى فيه طرفا حميطي املظاهر من
حرف القاف ،والباطن من حرف النون مع ما تضمنه حرف التطور ،وهو حرف الراء ،منتهيا إىل حد
اهلمزة ،وإطالق األلف وأنباء معتمدًا على حرف األلفة العلية الذي هو الفاء مع قوام من حرف الواو،
والذي هو ذات العلو كما سبق الفرق انتهى به ظهور كل ظاهر حىت انعجم فوقع فيه اإلحلاد كثري
الشدة ظهوره.
معىن حرف (ال) :وملا كانت احلكمة العلية احمليطة الدائرة يف أهنى باطن إىل أظهر ظاهر ومن
باطن أظهر ظاهر إىل أدىن ظاهر باطن قد نظمت هذه احلروف نظمًا وأقامت هبا الكون إقامة ختم احلق
مجلتها ،وما أحاطت به من احلروف املندجمة أثناءها مما نطقت به العرب وغريها من األمم ،بل العجم
من احليوان ،بل ما يقع من حفيف األشجار واصطكاك واالجزام وما حلق بذلك مثل ما بني األلف
واهلمزة وما بني الياء والفاء ،وما بني القاف والكاف ،وما بني الشني واجليم وحنوها ،وما حييط
بتفاصيل احلدود كلها ،اليت تظهر حروفا يف األلسنة أمجعها مما يشري إىل ما وراء احلكمة من األمر اجلامع
جلملتها ،احملتجب بتفصيلها على أنه حرف واحد جامع ،ماحي ،ماحق ،خمتص به النيب اجلامع املاحي،
الذي ميحو اهلل به الكفر حممد  ،aفكان ما ينبئ عن مصري احلروف كلها حرفا واحدا هو ما يعرب
عنه الم األلف حميطا مبا ظهرت إحاطته عند مشرع التفصيل يف جوامع تفصيل احلروف يف (أمل)
فاقتضى هذا احلرف أن احلكمة كلها حرف واحد ،ألن سلسلة احلكمة يف العروج مشتهرة ،وعودها
من تكميلها اخلاص بتكملة احلكمة مبحمد .a
مث أعلى له األمر جبمع هذه اإلحاطة الفسيحة أي ملح مث حمو فصارت احلكمة يف جنب ما أويت
من اخلري األكمل األعم خري كثري ،كما قال تعاىل :ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
ﲽ ﲾﱠ[البقرة.]269 :
وأشري إليه قوله  aإىل األعراض عن استقراء التفاصيل ،وأعلى إىل أمر اجلمع إىل علو الوحدة
يف حنو قوله تعاىل :ﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ
ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﱠ[الكهف.]110-109 :
وقوله عز من قائل :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱠ[القمر ،]50 :واالختصاص هذا احلرف
باجلمع والوحدة لتعدد التفضيل قال فيه " :aالم ألف ،حرف مَن كذب به ،فقد كفر مبا أنزل على
حممد".
إشعارا باختصاصه بنزوله  ،aوهو اسم للمحو واحلق الذي هو آية املكان العلي الذي ال
شيء معه ،الذي ينبئ عنه نطق وحتقيق آيته الصمت ،مث لكل ما يراد إعالمه وتوجهه للنفي ،والنهي
والرفع وكل ما ال ثبات له ،وال ينبئ عنه اسم إال أن يكون السم ذلك املسمى امسا حملوه ،وحمقه.
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ومن تفصيل ما تضمنه مجع هذا احلرف ،ما يشري إليه قوله تعاىل:
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﱠ [القصص ،]88 :وقوله سبحانه :ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ [الرمحن-26 :
 ،]27على معىن تفسري ذلك على حقيقة أنه واقع غري منتظر.
ويف حنو من معناه ما يشري إليه قوله تعاىل :ﱡﭐ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔﱠ [الزمر ،]30 :ألن ما تنظر
إليه يف العيان واألبصار ،إمنا هو آية على ما هو الواقع دائما يف بصائر القلوب ،وإذ قد آتينا على ما شاء
اهلل العليم احلكيم من تفسري معاين احلروف ومواقع مسمياهتا من وسع الوجود أعلى وأدىن ،خالقا
وخلقا ،إدراك عقل وحس ،ومثال ،إميان وعلم ،فليسنت بسنة اهلل سبحانه يف إيراد كتابه العزيز حيث
ثىن فيه ما بسط من املعاين يف السور الطوال ،ويف املثاين ،وأوجز يف سور املفصل ليقرب مناهلا يف
احلفظ ،ويتيسر استعماهلا يف األعمال ،وتقرع مسع العامة منها على قصرها بتكرار قراءة اآلية هلا يف
الصالة ،وحنوها يتسع له دراسة اخلاصة منهم يف مطوالت السور من األحكام ،واألمثال ،والقصص،
واملواعظ ،وغري ذلك مما اشتمل عليه إحاطة الكتاب العزيز قصدا ظاهرا ،وحلنا باطنا تشى القول يف
معاين احلروف خبتام يوجزه إجيازا ،وينسقه نسقا حبيث يناله احلفظ يف وقت واحد ،ويتسع فيه النفع يف
غابر العمر جاريا على وسط من املعىن ،جمتمع عليه بناشئة الفهم بنور اهلل طرفا األعلى واألدىن ،فمىت
حتفظت هذه املعاين املوجزة فوجدت كلمة تأتلف من بعضها علمت أن خطا من جمموع معاين حروفها
حبسب حال أهل اللسان ،اليت تلك اللفظة من كلمهم ،ونقول :وال حول وال قوة إال باهلل العلي
العظيم:
_ األلف :غيب وإحاطة.
_ اهلمزة :بدء غيبه ،وحد إحاطته.
_ الباء :تسبب ظاهر مترتب.
_ التاء :مرجع إىل ذلك التسبب غيبا.
_ الثاء :مثرة ما بني التسببني.
_ اجليم :مجع وإمجال.
_ احلاء :تكامل صورة تيسر.
_ اخلاء :خروج خباء بعسر.
_ الدال :دوام استقالل مبنة.
_ الذال :دقة ولني.
_ الراء :تطوير وتصيري.
_ الزاي :ذم أمر كامل جبهد.
_ السني :توفية ظهور جوامع تفصيل يف حسن لطف.
_ الشني :ظهور متام تفصيل يف حسن ظاهر.
_ الصاد :مطابقة حبسىن.
_ الضاد :مطابقة بسواد.
_ الطاء :ختلص متام.
ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ
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_ الظاء :غشيان بغلبة.
_ العني :كلية آية يناهلا إدراك.
_ الغني :غيب آية هادية.
_ الفاء :بدء خلوص مهيأ لتغري مبزيد أو نقص.
_ القاف :ظهور مبنة.
_ الكاف :ظهور عن ظهور متكامل ذي استقالل.
_ الالم :وسع وصلة يف لطف.
_ امليم :متام أظهر منال حسن.
_ النون :مظهر مبني.
_ اهلاء :إحاطة غيب كل ظاهر.
_ الواو :رفعة وعلو.
_ الالم ألف :إذهاب كل موضوع.
_ الياء :سند كلية كل كائن ظاهر وقوامه من غيب أدىن للدنو.
هذه املعاين إذ استخالهلا ذو تقوى واستمداد من ظاهر علم لسان أشرف يف حتقيق ذلك اللسان
على متام معاين كلمة وفرقان ،قوام أصلها حبيث يبلغ يف فهم ذلك اللسان وأحكام بالغته إىل الغاية
القصوى بعون اهلل تعاىل وتأييده وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.
فصل يف معاني أمساء احلروف

احلرف من الشيء طرفه وحده الذي ينقطع عنده.
فاحلروف من اسم احلرف هو ما يوجد ساكنا منه ،وهو أول ما يظهر يف النطق بامسه "االّء" ما
كىن عنه لعلوه أو قوته حنو ما يأخذه من كلمة باليت هي اسم احلرف الذي إذا أريد النطق به أخذ
ساكنا ،واختلب الناطق للتوصل إليه.
حرف اهلمزة ،متحركا فيقول :آب ،وهو الذي ينظم يف الكلم مع غريه مثاله ،إن هذه احلروف
الثالثة مثال إذا عربت عنها بأمسائها قلت :باء ،شني ،راء.
وهي كلمات وأمساء تنتظم مجلة حروف.
وحلروفها أمساء هي أسبق منها رتبة ،وكذلك أمساء حروف تلك األمساء إىل حيث تنتهي ،فإذا
أثبت منها كلمة اقتصر منها على ما يوجد ساكنا منها ،وهو مبدؤها.
فأخذ من الباء "آب" وخفيت ألفها ،ومهزهتا اللذان مها تتمة اسم هذا احلرف ،وذلك الساكن
حلرف ذلك االسم وحرفه.
وأخذ من الشني "آش" كذلك ،وخفيت ياؤه ونونه.
وأخذ كذلك من الراء "آر" وخفيت ألفها ومهزهتا ،فقيل :بشر.
فكانت هذه حروفا أي حدودا ،وأطرافا من أمسائها ،وأمساء ما تتضمنه أمساؤها إىل وفاء ما ختلل
إليه قاب من بشر طرف االسم الذي هو باء ،وأحرف ذلك االسم ،وامسه األلف فقد خفي يف باء بشر
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حروف األلف ،وهي اهلمزة ،والالم ،والفاء ،خفي فيما خفي فيها حروف اهلمزة مثالً ،وأمساؤها وهي:
اهلاء ،وامليم ،والراء هكذا إىل أقصى وفاء ما ينتهي إليه تفسري احلرف بامسه.
وتفسريه تفسريه بالغا ما بلغ.
فوضح هبذا أن املذكور يف الكلم من أمساء احلروف إمنا هو حدود منها وأطراف من أمسائها كما
حتيط احلدود باألشياء واألماكن على ما تتضمنه تلك احلدود من معانيها وحقائقها وحدودها.
واعلم أن فرق ما بني أحد احلروف يف الكلمة ،وذكر اسم احلرف كلمة تفيد وفاء مدلول امسه،
وهناية حده ،وكمال حقيقته.
فإذا قلت مثال فقد ذكرت وفاء معىن الوصلة الذي ال ملح وصلة إال قد انتظمته داللة امسه ،وإذا
أخذ حرف يف كلمة حنو موقعه مثال يف حلم ،فإنه يفيد وصلة ما هو وصلة بني العظم واجللد الذي
يلحم ما بينهما كما تلحم اللحمة شذى الثوب ،وليس ذلك كلية الوصلة.
فأمساء احلروف مبا فيها من احلروف مبنزلة األمر اجلامع الذي يتفصل إىل أهنى ما ينتهي عدد
تفصيله ،ومبنزلة آدم  مثال لذريته فلذلك وجب أن ال تذكر أمساء احلروف يف كتاب خاص ،وال
خياطب هبا إال نيب خاص النبوة.
فإن خيتص ذكرها بالكتاب اجلامع احمليط بكل كتاب ،وإن خياطب هبا النيب اجلامع احمليطة نبوته
بكل نبوة ،وذلك ال يكاشف إال اخلواص من أمته ،فهذا موقع معىن احلرف ،ومعىن امسه ،وتبني هبذا أن
الكلم واألمساء تفصيل ما تضمنته أمساء احلروف وحتقيق أهنا جامعة ملعاين الكلم.
معىن لفظ اسم :ملا كان املكان العلي ،ولكل كائن ظهور ومثل.
إما يف العقل ،وبصرية القلب .وإما يف احلس ،وبصر العني.
كان حظ السمع املطابق ملا ظهر لبصرية القلب ،وبصر العني هو ما يعرب عنه لفظا "اسم".
ولوجود "السني" فيه كان مثال حسن لطيف وهو السمع.
ولوجود امليم فيه كان صورة تامة يف البناء واالجتالب.
األلف له كان فيه غيب وإحاطة.
وخلفاء "الواو" فيه وسقوطه كان له علو غري ظاهر معىن اسم األلف.
اعلم أن هذه احلروف ألوليته ،وأحديته ،وإحاطته ،وقوته عن اإلدراك مل يظهر حرفا يف امسه،
وإمنا ظهر تنزله ،وغاية حده وهو اهلمزة ،وسائر احلروف سواه ،وسوى حده ،الذي هو اهلمزة يظهر
حرفه يف امسه حنو ياء جيم ،وسائرها يتظهر فيه ما يوجد منه ساكنا ،وهو آب "ج" وال يظهر يف األلف
واهلمزة ما يؤخذ عنه ساكنا ،لفوت األلف وأعلى اهلمزة ،فكان ظاهر امسه ما يتمثل للبصائر واألبصار،
من سعة ما بني أهنى البدء ومتامه ،إىل حد أول ما يظهر منه تويل احلكمة ،ووصل األسباب اليت مكن
اخللق فيها من االدعاء ،ووقعت األمور منسوبة إليهم ،وهو ما بني البدء واألول القائم إىل اللطف املويل
إىل الفطرة املنسوبة ،فقام اسم األلف يف األمر األعلى مقام امسه اإلله اللطيف الفاطر ،وهو هناية أمر
البدء.
ووضح هبذا أن الكالم يفضل مبا تضمنته الكلم ،وإن الكلمة جامعة كالم يوجزه معناها،
ويفصله تفسريها ،واستقراء ما يشتمل عليه جامعها.
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مث جيري االسم احلرف يف متام كل بدء ،وأدىن يكون له آية وخليقة للبدء األعلى.
واعلم أن أمساء احلروف ،وسائر الكلم:
منها ،ما يكون على ترق .ومنها ،ما يكون على سواء.
فهو االسم الذي هو األلف اسم متنزل من علو إىل دنو ،ألن الفطرة أدىن الدنو من األمر العلي،
اليت هي من الفاء اإلهلية أعلى العلو ،اليت هي من اهلمزة ،واللطف وصلة ما بينهما ،الذي هو الالم
فظهرت فيه ثالث رتب البدء.
معىن اسم (اهلمزة) :اعلم أن حرف "األلف" ملا كان فوتا عن العقول ال ينال ما هو وال ينال
هو إال باهلل ،وكان فوتا عن اجلبالت أن تتوصل إليه بوسيلة ،وال يفتتح به يف نطق كما هو "الالم" يف
اسم "اهلل" الذي هو من معىن فوت "األلف".
يف معىن فوته عن نيل الشرك فيه وجب أن يكون يف حده افانة عن حفيظة وتقوى ،فأُعلي
حرف اهلمزة عن النطق اختيارا كما على حرف األلف عن النطق اضطرارا ،كما أنه كلف اخللق يف
اسم اإلله للتوحيد اختيارا ألزمتهم األحدية يف اسم "اهلل" اضطرارا ،ومل حيجر عليهم شركهم يف سائر
األمساء فرضا.
وإن كان قد دعوا إليه نقال ،كذلك سائر احلروف ،قرر النطق حبروفها ملا يف ذواهتا من الرباءة،
فاحلروف اليت هي قوامها ،وأواسطها ،وإلحاطتها ،وفوت اإلحاطة عن دعوى اخللق فيها أسند سائر
الكلم إليها.
ولذلك ملا كانت األلف فوتا ،وذات قوام احلرف كان اسم هو من حرف النطق وجعل اسم
اهلمزة كذلك من ذوات احلروف ،ومل يظهر فيه حرف قوام لسائر سوى ما يف أوله وثالثه من روح
األلف الذي هو متجها.
وكان ثانيه الذي هو روح فيه ساكنا أنبأ بأنه ميم نطق كاملاء ،مث فصل ذلك بالتتبع من مقتضى
حرف الزاي املنتهية إىل اهلاء ،وأظهر يف اسم الرتبة بلحاق "الثاء" تعود "هاء" لتكون يف اسم "اهلمزة"
نوع دور ،وعود كاحلروف الدائرة حنو الواو ،وصار اسم اهلمزة يف إقامة قوام احلكمة.
فاحلروف كاسم اإلله يف قوام ما منتهاه الفطرة وجاز بعالمة الرتبة الثانية ،اليت هي كالتاء،
كاحلروف كلها فكانت رتبتها رتبة واحدة ثانية عن أولية إحاطة األلف ومل حين إظهار الثانية يف سائر
احلروف ،لتبقية أمر الدعوى يف القوام واألولية.
ومقتضى اسم اهلمزة هو قوام حكمة اهلل العلية املقامة باحلروف الذي من تفصيله اهلواء ،واملاء،
والسموات السبع ،والتمام املنتهى لغيب من غيب اهلاء مبرجع األمر باهلدى ،ظاهر إىل حمل يف غيبته
باطنا ،وجاز ملعىن ذلك باطن سائر احلروف ،كما كان السم األلف إحاطة الوتر ،الذي هو آية
االستدارة.
فكان اسم األلف ثالثيا ،وأجرى ظاهر سائر احلروف على سبيله.
ويف باطنها حكم تربيع اهلمزة حكمة علية حميطة ال ينال كنهها إال باهلل ،فهو العلي احمليط.
معىن اسم (باء) :وما وازنه مما متام امسه "األلف" أو "مهزة".
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اعلم أن هذه األمساء كلها على ما تفسر من معاين حروفها موجهة مبا ظهر يف أمسائها حنو
األلف ،مقبلة على علوه سامدة إليه ،منتهية إىل حده الذي هو "اهلمزة" مترقية من حمل تنزهلا إىل إطالق
األلف بانتهائها إىل علو مظهره "باهلمزة".
كما يتضح مثال يف لفظ "فاء" فإنه اسم عال من تنزل حمل الفطرة إىل علو ما حجبته "اهلمزة"
منتهيا إىل اهلمزة من غري إظهار وصلة.
فهي كلها مقامات باأللف منتهية إىل اهلمزة على حسب ما خيتص به كل حرف منها يف معناه
املستقر يف احلروف ومجلتها أحد عشر حرفا:
(باء ،تاء ،ثاء ،حاء ،خاء ،راء ،طاء ،ظاء ،فاء ،هاء).
وجيمعها علوان على ما دوهنا من احلروف بعلو قوامها من حرف "األلف".
وترفعه انتهائها إىل حده ،فال ينزل حكم توليتها وانتهائها عن مقتضى هذين احلرفني اللذين
منهما اسم "اهلل" واسم "اإلله" وما كان منتهاه مبا دون ذلك مما هو قوامه ومنتهاه.
فال يكمل سبب من حكم "الباء".
ومرجع "التاء".
ومثرة منهما عن "الثاء".
وتكامل من حكم "احلاء".
وخروج حب من "اخلاء".
وتطوير من حكم "الراء".
وختلص من "الطاء".
وظهور من "الظاء".
وحد صفاء من "الفاء".
وإحاطة غيب من "اهلاء".
وإقامة إحاطة يف تنزل من "الياء" إىل األلف واهلمزة املعرب عنهما تفصيال "باهلل الذي ال إله إال
هو" ومىت استعني يف إقامة معانيها ،مبا دون ذلك مل حيصل به استقالل وما يكون هنايته ما دون ذلك،
كالسني مثال ،فإن املظهر املبني من أمر اهلل تعاىل الذي منه امسه تعاىل "النور" يكون هناية له ،و"الياء"
قوام ومها يف الرتبة دون األولني قواما وهناية.
وكذلك حكم كل حرف ينتهي إىل ما دون حد األلف باهلمزة من سائر احلروف ،وقد يعلو
احلرف بقوامه ،ويتنزل بنهايته ،كالقاف مثال ،فإن هنايته "الفاء" وهي دون هناية "اهلمزة" ولكن قوامه
باأللف ،وكل حرف ينتهي إىل ما فوق رتبته كالكاف فهو متعال ،وكل حرف ينتهي إىل ما دون رتبة
القاف فهو متنزل ،وما انتهى إىل ما به ابتدى ،فهو مستوٍ كالنون وبيان رتبتها فيها تظهره األعداد
ومراتبها ،معىن حرف اسم "سني".
معىن حرف امسي (سني ،وشني) :جامع معىن امسي هذين احلرفني هو وفاء إظهار وترية
جامعة من ذي تفصيل على حكم رتبته الظاهر منهما يف حس السمع ،ويف حس املشاهدة منته .ذلك
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من معىن مجعهما وتفصيلهما بتربيتهما إىل معىن النون فتفهم بذلك أن معناه ينتهي إىل غاية علم ونور
يظهر لقلب أو عني بإقامة الياء.
معىن امسي (صاد ،ضاد) :جامع معىن امسي هذين احلرفني هو مطلق املطابقة مبقتضى انتهائه إىل
الدال بإفضاء الصدق ،وإقامة احلدود ،الذي هو حق املصري إىل دوام وثبات.
كما ورد عنه ( :aإقامة حد بأرض خري من أن متطر أربعني صباحا) وذلك ينتهي حبكم
تكمليت اسم الدال إىل الالم إىل وصلة تنتهي إىل متام حبكم انتهاء الالم إىل امليم املقام بالياء ،يف أدىن
إحاطة أمر احلكمة ،وهو هناية األمر ظاهرا ،وكل ذلك بإقامة األلف ،الذي هو أمر السول يف أمر
العلى ،وامتداد االئتالف يف احلكمة ،وهذا االغتالق الذي يظهر يف أمساء احلروف بانتهاء بعضها إىل
بعض هو مما آيته تسلسل األمر يف احلكمة ،إال أهنا يف احلروف بظهور احلروف األوَل العلى فيها
مشاهدة بالتربي من التسبب الذي تورط فيه من جرى على حكم الكلم اليت مل تظهر فيها تلك
احلروف األوَل العلى.
معىن امسي (عني ،غني) :جامع معىن اسم هذين احلرفني من مطلق كلية آية بادية أو غائبة
تنتهي إىل نور كمال حبكم إقامة الياء منتبه ذلك الظهور إىل علو بإقامة املكان يف اسم النون متعلق يف
ترقيها بسواء بإقامة األلف.
فاعتالق حكم العني ينتهي يف ترقيها إىل سواء األلف كما كانت حكمة الصاد وتتنزل يف
اعتالقها إىل إماطة متام الظاهر بإقامة الياء.
فالعني والصاد إذا اتصال وسعا سلسلة احلكمة ترقيا وتنزال ،وكان ظاهر قوام الصاد العامل تنتهي
تتمة امسه إىل الياء.
وظاهر قوام العني ياء ينتهي تتمة امسه إىل األلف ،فكان ياء قوام احلكمة حميطة فيهما من بني
ظاهر وباطن يف انتهائها راجعة يف إحاطتها إىل األلف بني باطن وظاهر فوقى انتظامها بالياء ،اليت هو
قوام أدىن الدنو إحاطة ،وباهلاء اليت هي إحاطة غيب كل ظاهر بإظهار الظاهر املكمل الكايف ،الذي هو
الكاف.
فاحلروف اليت يلتقي هبا احلكمة العلية ،وهي مخستها املنتظمة يف مفتتح سورة ﱡﭐﱁﱠﭐ
]مرمي .]1 :فاهلاء ،والياء إحاطة غيب .والكاف ،كمال ظهور .فالعني والصاد مطهرا ثالثتها األكمالن
يف حسي السمع مبقتضى الصاد ،والعني مبقتضى حرف العني ،وال يوضع هذا االسم العلي على شيء
إال وقى فيه مبقتضى اليمن والقوة ،يعين :يضع أصابع اليد اليمىن على شفته وقت قوله :ﱡﭐﱁﱠ
واحدا واحدا بإصبعه حىت يعقد مخسا.
وكذلك إذا ألقى لفظه على أصابع اليد اليمىن ،مث وضع على هائجة أمر سكنت بربكة حكمة
اهلل العلية فيها القيمة على ما أواله من تفصيل حكمته اجلامعة من أتاه منها حظا من خلقه.
وللياء يف إقامة هذا احلرف اعتماد على روح من األلف ملوقع فتح احلرفني اللذين مها حرفا
االسم وأوله.
معىن امسي (قاف وكاف) :خاص معىن كل واحد من امسي هذين احلرفني يف معىن اإلظهار يف
الكاف ،وذات الظهور يف القاف منتهى الكل إىل فاء الفطرة اليت هي تنزل تويل األلف.
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وهو متام تويل القدرة يف مضمون القاف ،وتويل التكوين يف مضمون الكاف لتكون كليات
احلكمة ،اليت هي مضمونات معاين احلروف بريئة من االنتحال ألمر اهلل تعاىل ،ألن من لدن غاية معىن
الفاء ،الذي هو حد الفطرة ،ظهرت األعمال منسوبة للخلق املنتم حكمه جرى التكليف عليهم،
وكتب األحكام ،ووضع القسطاس وامليزان ،ولذلك ظهرت األلف يف إقامتها ألعلى أمر بتنزيهما إىل
أحديته ،فمن مقتضى اإلعالن بشهاد مرجع األمر هلل ،يظهر التربي يف كليات احلكم ،وخيفى يف أدق
تفاصيلها ،فيظهر جمرى حكمة وضع الشرك يف األنزل لألنذر الذي شهدت مبحو انتحاله عاليته ،فال
يقوم بذلك لداعي الشرك حجة.
معىن اسم (جيم) :مضمون معىن اسم هذا احلرف من اجلمع الذي ينضم إليه الفصل بإقامة
املقيم بكلية الظاهر الذي هو الياء ،خليق باالنتهاء إىل غاية حد الظهور ،الذي هو امليم.
فانتهى اجلمع ابتداء إىل متام كما يشري إليه قوله ( :aيد اهلل على اجلماعة).
وشأن اجلمع تام معصوم به يقوم أمر اإلمام ،فما كان ألوله مجع كان يف انتهائه ختم ،ولذلك
استحق خامت النبيني جوامع الكلم ،وكان من سننه النكاح ألنه جيم اآلدمية فاحلضور منحاز عن كمال
حكمته .فالداعي للكمال ظاهرا وباطنا ال بد يف حكمته منه ،ويف االقتصار على داعي الباطن التنا عنه،
وفيه كمال على وىف كمال اجلمع كمال أحد إال أن فيه جهد املوقع األخذ باالتساع يف ضيق الظاهر.
ومنتهى األمر فيه أحدي ليس إال لذات حممد  aوإليه غاية اإلشارة يف قوله( :فعلمين ريب
علما ال حيمله أحد غريي) .وهو مجع اجلمع بني التنزل إلحاطة التفصيل والعلو الستواء اجلمع يف ذوات
أحدية الوحدة.
معىن اسم (زاي) :مضمون معىن اسم هذا احلرف يف حمض زبدة التطوير يف معىن الراء مبنزلة
جيم اجلمع من فصل الياء فهما حرفا أزمة وجهد إال أن الزاي منتهية إىل إحاطة دنو باطن من الياء
بإقامة األلف ،كما كانت اجليم منتهية إىل إحاطة ظاهرة بإقامة الياء.
فصاحب اجلمع الذي هو وتر الثالث خليق بتمام السبع الذي هو مجع الست ،فلذلك كان
سيدنا حممد  aاملؤتى جوامع الكلم ،والسبع املثاين الذي ثنيت يف البناء بسبع أمّ الكتاب ،وسبع
حروف القرآن ،ويف العيان سبع مسوات ،وسبع أرضني ،وكان جمموع هبذين احلرفني كلمة ابتداء األمر
يف معىن االنتهاء إىل غاييت ما مجعه حرفامها ظاهرا يف اجليم ،وباطنا يف الزاي ،وهو اسم الزج الذي
تكفل لذي اجلمع بسرعة النفود يف كثافة حجب اخللق ،الذي هبا احنجبوا عن اهلل األحد.
على ما ورد عنه  aيف قوله( :فزج يب زجة قطع يب سبعني ألف حجاب من نور وظلمة).
وذلك أن الظالم حجاب يطمس.
والنور حجاب يشغل ،ويوقف يف تفصيل ما يظهره.
ومقتضى هذين األمرين حميط حبجاب اخللق أعالهم وأدناهم حىت إن العلم نور ،والنور حجاب،
فمن اجليم املتكرر قطع حجب الظالم ،ومن الزاي قطع حجب الزهور بالنور ،فوسع هذين احلرفني
كليات احلجاب ،الذي هو العني قطعا ،ونفوذا يف كليته من أبطن باطن إىل أظهر ظاهر.
وهلذا احلرف علو اجتماع هناية الياء فيه ،بإقامة األلف ،فهو يبلغ إىل إطالق وإحاطة تفوت
الدرك ،والذي هو يف ياء غيبه هو ذو السبع يف دعوته.
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معىن اسم (ميم) :مضمون معىن اسم هذا احلرف هو حد التمام يف أظهر عيان ينتهي إىل متام
يف أبطن إدراك بإقامة إحاطة متنزل الياء ،ملكان ظهور امليم ،وهو اسم حتف حرفاه باألمت اخلامت،
وإلقامته بالياء ،يف ذات امسه عودك بذلك بروح انضم من الواو يف امليم األوىل ،وأظهر فيه السواء
واإلحاطة بروح الفتح من األلف يف امليم الثانية ،ونظم به على التكافل باليسر يف حرف احلاء ،وعلم
الدوام والثبات باملنة التامة من حرف الدال يف امسه املعرب عنه املخصوص صرحيه بالقرآن املبني يف اسم
حممد .a
فإعالن امليم األوىل يف امسه حممد بظهور روح الواو ،من الضم الذي هو من ذات العلو بالواو،
واقتضى ما أويت من امللك ظاهرا يف أمته ،وباطنا يف نبوته ،وإمنا أعلى عنه بإدنائه إىل تنزل العبودية
فاختار أن يكون نبيا عبدا ،ال نبيا ملكا.
ألن امللك سىن على حكمة الفصل ،والشرك ،والدعوى يف العقل الذي عليه ينبين احلكم بإخفاء
سر التقدير ،فكيف مبا وراءه ،وكل ذلك مما يضمحل ملا وراءه ،من إحاطة الرمحة الدافعة إىل حد رفع
االختالف يف حنو ما يشري إليه قوله سبحانه وتعاىل :ﱡﭐﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱠ[هود-118 :
.]119
فمن رمحة رب حممد الختالف له ،وأمر امللك مبين على الغضب وهو مسبوق ومغلوب
بالرمحة ،كما ورد من عالئه سبحانه وتعاىل يف قوله:
(سبقت رمحيت غضيب) .و(وغلبت رمحيت غضيب) .و(تغلب )...رواية .ومن معىن انقطاع امللك
ورفعه.
أما من تفصيل فيقبضه تعاىل امللك كله إليه يف الدنيا باطنا ،ويف يوم الدين ظاهرا حيث يقول:
ﱡﭐﳆﳇﳈﳉﳊﱠ[غافر .]16 :عند حمو تفصيله.
وأما من مجعه ففيما ورد من قول الصادقني:
(إن ربنا غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ،ومل يغضب بعد مثله).
وذلك هو الغضب املسبوق املغلوب بالرمحة اليت وسعت كل شيء ورفعت األخالق يف كل
شيء فالنقطاعه أعلى  aعن االستظهار يف ذاته به ،وخص بكمال الظهور بالعبودية ،هذا كله
مفهوم بثبوت امليم يف أول امسه  aمضمومة ،مث احلاء يف امسه املبارك يفهم كمال الصورة واحلياة له،
فلم يطرقه نقص حياة حىت النوم.
فكان ال ينام قلبه ،وال تنحصر له صورة ،ولذلك كان يساوي الطويل يف طوله إذا ما شاء،
ويرى على ما يف اإلذهاب من االعتدال إذا انفرد يف العيان ،ومن استحق يف نفسه صورة رآه a
عليها ،ولذلك كان وصاف الصحابة خيتلفون يف حتليته ،وكل يغلو يف حظه رؤياه منه  aمبقدار إميانه
وصفاء قلبه ،فكان منهم من يراه يف رونقه كالسيف الصقيل ،ومنهم من يراه أنه عاجز عن تشبيهه
بشيء ،وذلك حبركة حاء امسه (حممد) حبركة االستواء الذي هو الفتح ،وتكرار امليم يف امسه يفهم
كمال اسم امليم ،الذي هو متام اخلتم ،والساكنة خامتتها ،واملتحركة حبركة السواء مبدؤها ،فلذلك كان
األعدل إطهارا ،واألكمل متاما.
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وملا كان من شأن الظواهر االنقطاع ،ومن شأن الصور االضمحالل أفهمت الدال دوام ظاهره
الكرمي وصورته التامة ،ألن ذلك إمنا هو للتمام ،فإذا مت صورة وظاهرا ،وجب له الدوام ،فكان ظاهره
ختم كل عامل ليس الثقلني ،وما أظهر هلما من العوامل فقط ،بل وعوامل متعددة كما قال هو  aيف
عامل منها( :ال يعرفون الشمس وال القمر) .فهو من أمر اهلل دائم اخلتم بدوام اهلل تعاىل.
معىن اسم (حرف نون) :مضمون معىن اسم هذا احلرف من اإلظهار والبيان تكرر ما تكون يف
حرف امليم معلنا بإقامة الواو ،وما تنزل من امليم الظاهرة بإقامة الياء ،فهما نونان بباطنان ظاهري
لليمني فبانتظامهما إعرابا عن النمّ الذي هو إظهار ما شأنه اإلخفاء واملنّ الذي هو إظهار اإلنعام،
وبانتظامهما بالواو إعرابا عن النمو ،الذي عنه متام ظهور األجسام.
والنون استغراق كلية املظهر املبني ،كما أن امليم استغراق كلية املظهر التام.
معىن اسم (واو) :مضمون معىن اسم هذا احلرف من األعلى ،والعلو تكرر مقاما باأللف ،الذي
إليه تنتهي القيمات يف أعلى ما ظهر عن النونني املظهرين بتمام امليمني.
فالواو األوىل :الرفعة بالعلم واألعمال ،كرفعة الفقهاء ،والواو اخلامتة للتعايل يف حجاب العلم،
كعلو العلماء ،ومل يبقَ وراء قيم الواو منتهى إلحاطته بإقامة الواو ،والياء.
واسم الواو مستغرق لكلية العلو بكلية العلم ،الذي يتم علوه مبداخلة التنزل حبرف الياء،
والتوصل باللطف يف حنو ما ظهر يف اسم علي  الذي هو باب مدينة علم حممد  aومع ذلك
فذاته العلية غيب يف حجاب كلية علمه ،الذي من اطلع على أحديته بقوله  aلعلي " :أنت مين
وأنا منك".
وما ورد عنه من قوله " :aداري ودار علي واحدة" "وما غاب من أنت حاضره يا أبا
احلسن" "ومن كنت مواله فعلي مواله".
ومؤاخاته إياه ،وكلما أظهر فيه قيام  بغيب أمره  aوكل ذلك يف نافلة أمره الذي هو
خاص بآله ومنه مدار علم الدين كله ،وعلم الصحابة مبا مجعه مبقتضى التقرب إىل اهلل سبحانه وتعاىل.
معىن اسم (الم ألف) :مضمون ما اقتضاه اسم هذا احلرف من إذهاب كل موضوع أعلن
بتكمله امسه جيرد دليل احملو واإلذهاب على كلية ما ثبت يف احلكمة من لدن ظاهر امليم الذي هو هناية
الالم ،إىل وصلة الالم ،إىل هناية غاية األلف ،ففيه إمضاء حنو ما غلق به العيان والقلب ،ومما ليس هو
عليا باسم اهلل ،وفوت األلف القائم احمليط ،وإىل حنو منه يشري قوله  aفيما يؤْثَر عنه من أحوال
معراجه" :فصرت ال أرى إال اهلل".
واملنحو منه يشري ما مسى به نفسه  aيف حمل ثبوت معىن هذه احملولة ،وحتققه به ،وهو فيه
األكمل األمت ،يف قوله " :aوأنا املاحي ،الذي ميحو اهلل يب الكفر".
وقد وجد هو  aهذا احملو ،ووجده آله ،ولكمال حتققه  aيف ذلك كان تارة يعرب عن حمل
كماله يف هذا احملو فيقول للذين حلف أن ال حيملهم مث محلهم" :ما أنا محلتكم اهلل محلكم".
مث يستدرك إعالن هذا احملو بإقامة حجاب احلكمة ،وإظهار احلق ،وحكم الشرعة ،والسري سري
األضعف يف قوله" :والذي نفسي بيده :ال أحلف على ميني فأرى غريها خريًا منها إال كفرت عن مييين
وأتيت الذي هو خري".
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فردد  aمقتضى ما خاطبه احلق تعاىل فيه فبدأ باخلتم وتنزل إىل البدء فيما يشري إليه قوله:
ﱡﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱠ]األنفال.]17 :
وقد جرد له  aهذا اخلطاب غري مقدم عليه وال مستدرك حبجب يف قوله تعاىل :ﱡﭐﱁ ﱂ
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠﭐ]الفتح.[10 :
ولكان ما يف متعدد احلروف من الباء إىل الواو ،ومن حق احلكمة املقتضية نسبة األعمال
واألفعال إىل احلق الذي عليها انثبتت الشرائع ،وفصلت األحكام ،حاز مجيعها الم األلف ليمحو أثر
ذلك ،ويظهر مجيع األمر وردّه إىل األلف ،ومل جير إىل الياء ملا اقتضاه معىن الياء من اختصاصه مبقتضى
ما هو أمر حممد  aفهو يف معىن هذا احملو كمل األمر ،فلذلك مل جتزه الم األلف.
وتبني حلكمة انتظام هذه احلروف أن األمساء حقها وأصوهلا ثالثة أحرف :مبتدأ ،وختام ،وقوام.
وأن القوام أوسطها وأعدهلا ،وكلها لكماهلا مل خترج إقامتها عن األلف ،والواو ،والياء.
وملا كان األلف منتهى القيام ظهر امسه حبروف النطق واجتمع يف امسه روح ثالثتها :بالفتح
ومهزهتا ،الذي هو من األلف ،وبالكسر يف وسطه ،وبالضم يف هنايته.
وكان يف امسه إقامة منه يف إطالقه ،وحاليت تنزله ،ولذلك كان اسم األلف متنزال ملا كان ملنتهي،
كما جاءت حروف من املتنزلة ،كالفاء الذي هي هناية متنزل اسم األلف ،فإن امسها متعال إىل غاية
حد األلف اليت هي اهلمزة ،بإقامة األلف ،ولذلك يكون من األمساء ما هو متعال ومتنزل يف حد افتتاحه
كاسم "آدم"  فإنه متنزل يف حد مبدأ اهلمزة إىل متام ظاهر امليم.
وكل حرف يدل من االسم على حظ من متام مدلول امسه فحرف مسهل اهلمزة باأللف ،عن
وجود معىن القيام ،حىت ظهر من أمره ما يشري إىل قوله  aحيث يقول حاكيا عن ربه إنه يقول يف
يوم القيامة" :يا آدم ابعث بعث النار".
وملا يف متام االسم األلف من مقتضى اللطف ،وحسن التوصل وجب أن يكون آخذا يف أمره
مبقتضى ذلك ،ولذلك ما يفهمه معىن الفاء من إيراد أمره على خفاء الفطرة ،وبدء األمر قبل التغري.
وحرف الدال ينبئ عن أمره "دائم" متوصل دوامه إىل وصله حبكم ما يف دوام الدال منتهى ذلك
التوصل إىل متام ظهور حبكم متام اسم الالم حبرف امليم ،ينتهي بانتهاء أمره إىل أمت الظهور وإن له امللك
األمجع .ولتتمة اسم امليم مبيم العلم ،وامللكوت ينبئ بتمام العلم له واالطالع على ظاهر امللكوت ،وإن
له به العلم األجلى.
أما امللك فظهر يف ولده سليمان عليه الصالة والسالم مجاع أمره ،وأجرى على مسألة منه لدنو
رتبة امللك ،وذلك يف قوله :ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱠ [ص.[35 :
وذلك ألن مجاع كل حتت وحدته فال يثبت الثنني ،وكان له ملك ما دون فلك القمر من عامل
النار ،واجلن ،والرياح ،واهلواء ،وعامله من الطني ،وملك عامل األرض من اهلواء ،واملاء ،والتراب على ما
يذكر من أمر اخليل الذي أخرجت له من البحر.
وأما االطالع على أمر امللكوت فظهر أمره لولده إبراهيم عليه الصالة والسالم وأجرى له على
غري مسألة لعلو أمره ،وذلك يف قوله تعاىل:
ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚﱠ]األنعام.]75 :
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وتبني مبا أنبأ به من مضمون امسه من ظاهر امللك ،وأمر اخلالفة ،وعلم امللكوت واالطالع على
أمره أن أمر عيسى  يف ظهور كلمة اهلل ،وروح منه ،من وراء حكمة آدم ومضمون أمره فكان
كلمة كهل آدم ،ويكون من األمساء ما يقع متعاليا مما يبدأ باألظهر ،وينتهي إىل األخفا كقلوب اسم
آدم مثال املبين عن أمره الذي هو لفظ "مراء" فإنه أمر ظاهر موجود مأخوذ من ظاهر امللك فيكون
زمانا ،أو يف باطن امللكوت فيكون دهرا.
فلما اتصل ميم املد بالدال وجب دوام ذلك األمر واتصاله ملكان منتهى الدال يف امسه مث انتهاؤه
إىل غاية عمى النتهائه إىل األلف ،ومل حيتج فيه إىل اهلمزة ملا كان متعاليا إليه ،ومن الكلم ما يكون دائرا
مثل لفظ "باب" فإنه سبب ينتهي إىل سبب ،فكل ما يوصل إليه من باب فهو باب ألمر وراءه ولذلك
تنفقد معاين أمساء احلروف يف الكلم فتلحق معانيها حبروفها يف الكلم ،ألهنا بسائط تركيب الكلم ،وكل
لسان ]كان أعرب كما معىن حروف ما يف كلمة أمجع ،وأكمل ،وكل لسان كان] كان أعجم ،فكان
حروف ما يف كلمة أقل إفهاما وأنذر معىن ،ومالك أمر األمة يف مضمون أعال أمساء اهلل تعاىل عندها،
ومالك حروف أمساء اهلل تعاىل عندها من أعلى وأمجع أحواهلا وقطرها وجبالهتا ،وتفسري حروف سائر
الكلم عندها ،وأمجع إىل كليا أمر ما يتفسر به حروف أمساء اهلل يف لساهنا "رب العاملني".
فكل كلمة من لسان هذه األمة ال يعلى هبا يف تفسري حروفها على مقتضى تسبيب احلكمة من
معىن الباء ،وتطوير ذلك التسبيب من معىن الراء مع تكرر هذين احلرفني يف اسم هذه األمة فإمنا وجب
أن يكون اسم اهلل سبحانه عند كل أمة مطابق معىن جوامع ما فطرت عليه من علم وعمل باطنا
وظاهرا ،ليكون ما يدعوهم اهلل سبحانه إليه من احلق وسع ما فطرهم عليه ،فال تكلف نفس إال ما
آتاها ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ[البقرة ،[286 :حىت يكون ذلك طباق ما تنفس به نفوسهم ،وما
تنفس به نفوسهم طباق ما تعطى طرفة أجسامهم ،ويكون مقدار عقوهلم مبقدار ما يكون أمكنة يف
تدبري ما تنفس به نفوسهم مث بعد ذلك ترد على املغريين لفطرهم منهم باقتناعهم يف أمر الربوبية واإلهلية
مبا هو أدق مما يبلغ إىل غايته استعماهلم فطرهم وعقوهلم دعوى الداعني هلل على مقتضى تلك الغاية اليت
قصروا عنها فيما انتحلوا.
وكل أمة وشخص من اخللق استعمل فطرته مبقدار ما أعطته من إكبار اهلل ،ومل تنزل عنه ،ومل
تنتحل حنلة وال شرعة دونه فال نذارة له وهو على حقيقته أمته ،وهؤالء الصنف هم صدّيقوا األنبياء
أوفاهتم الذين أرسلوا منذرين للمغريين ومبشرين للراجعني عن مقدار ذلك التغري إىل حال فطرهم مث بعد
ذلك يرفع اهلل من يشاء بالتأييد بروح منه ،ويعلي من شاء إىل ما ال تسبق فطرة اخللق ،وليس وراءه
مرقى بوسيلة حب من لدنه.
وكذلك اسم اهلل سبحانه عند أي أمة استقرِئت أحواهلا ،حىت إن أمة ال ترفع جبالهتم عن أمور
الدنيا ومقدار عقوهلا عن مقتضى تصرفها ال يكون هلل عندها اسم وإن نبهتهم قادحة وقرعتهم من اهلل
قارعة بر مبا أجروا عليه اسم أعلى األمساء عندهم.
وكما أن اسم اهلل عند كل أمة منتزح من جوامع فطرها فكذلك اسم تلك األمة داللة حروفه
من مقتضى جوامع أمرها.
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وكذلك كل اسم لكل مسمى مطابق ملعىن حظه من ذات ذلك الشيء مثاالً من التسميات لعيان
لطيف فاقد وعلم من الذوات ،وهي األمساء احلقيقية املدركة بالعيان والعلم ،اليت التسميات أمساء لتلك
األمساء ،وبااللتفات إىل معىن االسم املدرك من الذات برؤيته بصرا وبصرية ،يصح أن االسم من
املسمى ،وأن التسمية رسم من رسومه ،ومثل من أمثاله وإليه يشري قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ ]البقرة.[31 :
وملا مل تعط املالئكة من رؤية هذا القدر من الذوات علما رجعت فيه إىل األنباء املختص
بالرسوم واألمثال من األلفاظ وحنوها ،وإمنا اختص آدم  بعلم ذلك املقدار من الذوات الذي هو
األمت منها ملا كان خلقا جامعا حلقيقة كل خلق ،فكان جيد علم اسم كل ذات لوجده ما يف حقيقته
اجلامعة منها ،ومل يكن ذلك يف خلق خاص كاملالئكة وغريهم من العوامل.
وملا كانت العرب أمة جامعة موجهة حنو اإلعراب واإلبانة عن الوجود مبا هبت ألن يكون النيب
اجلامع عربيا عريب الكتاب بإنبائه عن كل شيء فتح هلم من إدراك ذلك احلظ من الذوات اليت يف االسم
ملا كانوا يصفون له األمساء ملا يشاهدونه وملا يتمثلونه.
كما ورد أن "رؤبة" وأباه "العجاج" كانا يرجتالن اللغة ارجتاال ومل تكن العامة من العرب ،فإن
مل تكمل إلدراك ذلك احلظ من الذوات حىت يسترسل يف وضع األمساء كاخلاصة منهم ،مما تفقد إدراك
من له احلظ من فصاحاهتا ورؤسائها فلذلك كانت تقبل ارجتاالهتم وتتبعهم يف وصفهم من غري ريب
وال مرية ،فظهر بذلك ختم األمر ألمة العريب مبا ابتدئ به األمر آلدم .
ومنه ،ما ورد" :لكل امرئ من امسه نصيب" وألن النيب  aنيب الرمحة كان يغري االسم املبين
عن وجود حظ مكروه يف الشخص ليتغري بتغيريه  aذلك احلظ فيتطور جوهر ذلك الشخص بربكته
.a
املطلع الثاني

يف األعداد

اعلم أن منشأ األعداد من الرتب ،ومنشأ الرتب ظهور اخللق ،وظهور اخللق احلكمة ،واحلكمة
بالترتيب .وملا كانت اإلحاطة األوىل أحدية مل تكن رتبة ،فلم تكن عددًا ،فالعدد كله كان عن
اإلحاطة األحدية.
واإلثنينية زوج ،ومها حجاب الواحد ،فأوتِر ليكون الوتر آية على الواحد ،املأخوذ مع الثاين،
فيكون ذلك آية األخذ املطلق الذي ليس بعدد.
فأول العدد اثنان .وأول الوتر الثالث.
والثالث الذي هو الوتر مجع االثنني ،فكانت رتب األعداد مطابقة أول وتر ،وهو الثالث:
أوهلا :أمجعها وهي آحادها .وثانيها :مفصلها وهي عشراهتا .وثالثها :زوج آحادها ووتر
عشراهتا.
وملا تثلثت الرتب كانت احلدود أربعة بنهاية الثالث وهو األلف ،وإمنا هو متام عقد املئني ،فلم
يكن يف احلروف زيادة على الرتب الثالث ،وحدودها األربعة ،فكانت آحاد ،وعشرات ،ومئني،
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فلذلك اشتمل هذا املطلع على ثالثة فصوهلا فالذي حمله اإلحاطة وهو أحد ال يدخل يف العدد ال يقال
فيه فردٌ ،وهو األلف ،وذلك إلحاطته مبا وراء العقل باطنًا ،ومبا هو أظهر من أظهر احملسوس ظاهرًا
مبقتضى رجع احلكمة غيبًا بالتديل.
وسائر احلروف تعدُّ فتكون إما زوجًا ،وإما فردًا ،ولظهور األلف باهلمزة تعلى عن العدّ أعاله.
فأول العدد الزوج األول ،والواحد الذي الثاين ثانيه هو الواحد املقترن بالثاين ،الذي ال يؤخذ
إال مضافًا إليه ،وما كان أحدًا فال يضاف إلحاطته ،والواحد الذي يؤخذ مع الثاين إذا أخذ مقتطعًا عنه
كان فردًا ،ومثل ذلك يف التقريب وللتنزيل للفهم أن  مثالً إذا كان حميطًا مبا حوته ذاته من أحواله
وصفاته قبل أن تقتطف منه حواء حيث انتزع من أعوج جسمانيته ،والدون من أحواله واختالفه ما
جعل له مثالً ،فصار عند ذلك زوجًا ،فآدم أول قبل ظهور حواء ،منه آية األحد وال يكون عدّ ،ألن
العدّ ال يكون إال مع جمانس ،ومل يكن آلدم  قبل حواء نظري من اخللق ،ألن من كان حينئذ من
اخللق إمنا هو مثل من بعض تفاصيل ما يف آدم  وكليته فال يعدُّ هبم فكان لذلك قبل حواء آية
أحدية ،ذات إحاطة بأمره ،فلما ظهرت منه حواء كهيئته وصورته ،ومجع كجمعه صار حينئذ رجالً
مزاوجًا منها امرأة ،فصارا زوجني ،فإذا أفرد عنهما مثالً يف اإلهباط إىل األرض صار فردًا ،وهو معها
قبل اإلهباط واحد ،وهي ثان لواحدة حينئذ فوَضح مبقتضى هذا املثال أن الزوج حجاب الواحد
والواحدية.
واألحد ال يعدّ ،والواحد يف االثنني الذي هو عدّ منغمر الظهور فإن ظهر كان فردًا ،مث مجعهما
بالتناكح ،ورتبهما ،فاجتمع يف آدم  آية ما هو األحد ،والواحد ،والزوج ،والوتر ،ولعلو األحدية
وإحاطتها نظمت باسم اهلل العلي يف قوله تعاىل :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱠﭐ[اإلخالص.]1 :
ولتنزل الواحدية عنها نظمت باسم اإلله ،الذي هو متنزل غيب اسم "اهلل" يف قوله تعاىل:
ﱡﭐﳉ ﳊ ﳋ ﭐﱠ[البقرة ،]163 :ولذلك ظهر الشرك يف االسم الواحد ،الذي هو "إله" ومل يظهر يف
االسم األحد الذي هو "اهلل".
فصل اآلحاد

رتبة الباء واجليم

وملا كان أول ظهور الفتق ،ومطلع احلكمة هو "الباء" وجب أن يكون يف أول رتبة من العدد
وهو الزوج األول ،فكان عدد الباء اثنني.
وملا خفي الواحد يف حجاب الباء ،الذي هو الزوج األول جعلت عليه آية من الوتر ،الذي هو
مجع الباء ،وذلك احلرف وهو "اجليم" فكان اجليم أول فرد ،وأول آية على األحد ،وكان عدد تليه
البداية على الباء ،وكان كفاية يف اإلبالغ والتعريف واإلعالن حىت كثر يف الشرع ،ومواقع العلم ظهور
أثر الثالث فيمن له قطرة قبول ،ومل يظهر أثر الثالث فيه ،قضى عليه بفقد الفطرة القابلة ملا استعملت
له الثالث فيه.
كان األوىل :خترج وحترك من حال الفقد األول .والثانية :تطلع على مبادي ما إليه الوجهة.
والثالثة :ختلص ما إليه الوجه ،وتكمل التحقق به .ومثل ذلك يف الشرائع ،ورتب العلم كثري.
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(كان  aإذا قال الكلمة أعادها ثالثًا) وقال" :اللهمَّ قد بلّغت".
وقال " :aاالستئذان ثالث ،فإن أذن فادخل ،وإال فارجع" والسراح بعد الطلقتني ،والقرى
الثالث للتخلص من عقدة األزواج والشهور الثالث كذلك.
واألطوار األربعة يف األربعة األشهر ،والعشر للتخلص من مبانيه ،املورث امليت.
وقال موسى  للخضر (أيده اهلل) عند الثانية :ﱡﭐﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱠ [الكهف:
.]76
فقال له اخلضر يف الثالثة :ﱡﭐﱶﱷﱸﱹﱠ[الكهف.]78 :
كل ذلك استئذان من مل ختلصه الثالث من حمل هو به تشرف به للنهوض عنه ،فليس له حظ يف
التخلص منه .واملرآء الزيادة على الثالث يف املراجعة.
وقال  aيف ثالث الوضوء" :فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم" إىل كثري من أمثال ما ذكر
جوامع منه.
رتبة الدال واهلاء

وملا كان الباء أول زوج ،وكان حجابًا لألحد ،وجب أن يكون له حجاب لترفع احلجابية،
ولتنزل األمر إىل ثالث رتبة من بدء الباء ،واحتجاهبا بازدواج واحد هبا ،الذي كل واحد منهما اثنان
هو الدال ،فكان يف رتبة رابعة ،فكان عدد الدال أربعة وجعل ظاهر اخللق ،وأصوهلا ،وبناءها ،وحرف
ستة ،شفع لكل وتر يف كل شفع ،فوجب أن يكون لظاهر زوجية الدال وترية حميطة باطنة.
وملا كان مقيم أمر الدال هو اهلاء كانت يف الرتبة اخلامسة وكان صفاؤها ،وإحاطتها،
واستبطاؤها يف مقابلة ظهور شفعها وإحاطته ،وكان باطنًا يف كل شيء ظاهر "دال" ولتنزله مع كل
شيء أعلى بعلو الواو.
ويف كلمة العلي احمليط وكان حرف مظهر اهلمزة فعال بذلك على وتر "الباء" الذي هو "اجليم".
رتبة الواو

وكما ازدوج الباء بالدال ،ازدوج اجليم بالواو ،فكان زوج فردين ،ووتر زوجني ،ألنه وتر بعد
الدال والباء ،فكان أول زوج أعلى فجعل متامًا بين عليه خلق عامل االبتداع يف قوله تعاىل :ﱡﭐﱹﱺ
ﱻﱼﱽﱾﱠ [هود ،]7 :واحد زوجية ثالثة باطنة ،والثانية ثالثة ظاهرة ،فكان لذلك املوقع يف رتبة
عدده ستًا.
رتبة الزاي

ولزوجية الواو على زوجية الدال لفردية واحد هبما وجب أن يكون ما يتضمن وترها أول وتر
زوج أعلى ألنه وتر وترين.
وملا كان جامع أمر الست الذي أتى عليه التطوير هو الزاي مبا اجتمع فيه من فردية االزدواج يف
وتر الباء ،والدال ،والواو.
وزوجية األفراد يف شفع الواحد ،والثالث ،واخلمس ،والسبع حبروفها ،وهي األول ،واجليم،
واهلاء ،والزاي ،فتثلث فيه األزواج ،وتربعت فيه األفراد ،فكان لذلك السبع كمال عامل االبتداع ،وهو
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العامل الذي تبني فيه ظهور انتحال األفعال وإضافتها للخلق وازدواج اخلري والشر ،وترتب اجلزاء على
األعمال ،وظهر فيه امللك ،وظهور صور عني األسباب وأصول املخلوقات ،فظهرت فيه الصنائع ،فكان
جمموع للسبع كماالً للحكمة ،وحجابًا لألحدية ،وملوقع احنصار األمر يف عامل السبع كالرقى سبعًا
وأنواع التعوذات.
كما ورد يف أن جيعل صاحب الوجع ميينه على موضعه من جسده ويقول( :بسم اهلل ( )3أعوذ
بقدرة اهلل وعزته من شر ما أجد وأحاذر .)7
ومنه ما ورد عنه  aأنه أمر شكايته أن يصب عليه من سبع ِقرَب مل حتلل أوكيتهن.
ليكن على مجاع األمر كما كنّ على مجاع العدد ،ألن األمل لن يعدو أن يكون مسراه من أحد
الست أو جامعها ،وأثبتت عليه أيام الدهر السبعة الذي يوم الدنيا رابعها ،وجامع أمرها ،وأوسطها،
وغايتها ،وأقصرها مقدارًا ،وأعظمها قدرًا وهذه األيام السبع الذي هو األسبوع الزماين انتهاء
إلحاطتها ،وعلو أمرها من أعلى ما أعلى بإضافته هلل سبحانه فيما حيويه قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ [احلج ،]47 :وقوله تعاىل :ﱡﭐﲧ ﲨ ﲩﱠ [إبراهيم ،]5 :ألن اليوم ألف
سنة ،وقوله تعاىل :ﱡﭐﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﱠ[السجدة.]5 :
هو يوم أسبوع من أقصر أيام الدّهر ،الذي هو يوم الدنيا وقبله ثالثة أيام متضاعفة بالسبع ،كل
أدىن إليه أقصر من ثالثتها ،مث أمر اخللق الذي مجعه ،وإظهار غيبه يف يوم الدنيا ،وبعد ثالثة أيام
متضاعفة لذلك بالسبع أبعدها عن يوم الدنيا أطوهلا ،مرجع فيها أمر اجلزاء على مدرج اخللق إىل غاية
بدوّ الفطرة يقابل كل يوم بعده يومًا قبله أمرًا ومقدورًا ،ويوم اجلزاء الذي يف بعضه احلشر والنشر
واحلساب وتبديل السبع يناظر يوم التقدير يف املقدار ،واألمر وذلك فيما يشري إليه قوله تعاىل ،يف ذكر
يوم احلشر :ﱡﭐﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﱠ[املعارج.]4 :
وهو تضعيف سبع الدنيا لسبع وسبع ،وفيما يشري إليه قوله  aيف ذكر يوم التقدير" :إن اهلل
مقدر مقادير اخللق قبل أن خيلقهم خبمسني ألف سنة".
وكذلك يتضاعف كل يوم أسبق يف القبل ،وأبعد يف البعد بالسبع.
والسبع يف ملح يف اجليم العلوي الذي بعد وجود مجلته ولكمال األمر بالسبع كان عقدًا منعجمًا
للوتر عددًا ألن العقود الظاهرة إمنا تكون آحادًا مفردة تنزل رتبها وصورها منزلة الواحد األول ألهنا
أوائل ما بعدها ،وموصل لإلحاطة مبا قبلها ،ومل يكن موقف عد كالعقود ،ألنه ينتظر ملا حواه من
أزواج جوامع يزدوج هبا أفراد السبع ،على ما يذكر حبول اهلل وقوته يف الثامن والتاسع وعلى عدد
السبع بنيت الصالة اليت هي أم القرآن فيما يشري إليه قوله  :aيقول اهلل عز وجل" :قسمت الصالة
بيين وبني عبدي نصفني  "...احلديث.
فالوتر األعلى الباطن القيم هو الوتر الذي فيه حتميد اهلل سبحانه ،والثناء عليه ،وحتميده ،وهي
اآليات الثالث األوَل ،والوتر األظهر اآليت هو اآليات الثالث األخر اليت يتعني اخللق طلب اهلداية إىل
الصراط املستقيم املتنزل إىل صراط املنعم عليهم املخلصني من موجيب الغضب والضالل.
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وتر هذين الوترين هي اآلية الوسطى الظاهرة يف أمر اخللق الباطنة يف إطاعة احلق ،وهي السابعة،
فكانت أمُّ القرآن نفسها زايًا ولذلك  -واهلل أعلم  -مل يكن فيها "زاي" حىت قيل لبعض الصاحلني يف
مورد من املوارد :اقرأ السورة اليت فيها زاي.
والزاي حرف زكي ،وعد كامل جيعل فضالً ،وإكماالً ،وتزكية يف مواقع يصلح إكماهلا هبا ،فما
كان ذات زاي مل حيتج أن يتكمل به فلذلك  -واهلل أعلم  -أحيل على قراءة ما هو زكاة يف ذاته
ليكون الزكاء ألطف ،وأيسر ،وأعلى مما يكون خمتلطًا إىل التكميل به ،فإن كان حتققًا به كان كمال
ذات ،وإن كان تالوة كان بركة كما كان هلذا الرجل الصاحل ،فلم يكن يف أم القرآن زاي ،ألهنا كمال
حكمة ذات "زاي".
وقد يكون من السور ما كماله كمال أحدية ،اليت حجاهبا كمال احلكمة ،فتكون أحق بأن ال
يكون فيها زاي مثل سورة :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ ﭐ[اإلخالص ،]1 :فإهنا سورة اإلخالص والتوحيد ،الذي
ظهوره خبئ يف أم القرآن ،وأمر احلكمة ،ولذلك ظهر لبعض أهل املكاشفة صور سوَر القرآن فساطيط
مائة وثالثة عشر ،وكان أُمّيًا ،فقال :كنت أمسع أن القرآن مائة وأربع عشرة سورة.
فقيل :هو قل هو اهلل أحد ال تسعها السموات واألرض.
ولنحو من وجوب خبئ األحدية يف مكتمل احلكمة وجب معىن ما أشار إليه قوله  aحكاية
عن ربه تعاىل" :مل تسعين أرضي وال مسائي ،ووسعين قلب عبدي املؤمن" وقد علم ذو اللب أن
املستحق هلذه اإلضافة العلية املقتضية مجاع أمر العبودية إمنا هو حممد  ،aفقلبه  aهو صورة
"سورة اإلخالص" فإمنا يرى صورهتا ،وما مثل يف عامل الكشف بالفساطيط آيته هو  aبتأييد ما يشري
إليه فيما يؤْثر عنه أنه قيل له :يا رسول اهلل ،مب عرفت ربك؟
فقال :بريب عرفت ريب.
وقال" :بريب عرفت كل شيء ،فال يعرف أمر اهلل إال به".
وملا كان السبع كماال حلقه من وجوب االزدواج الباء ،والتضعف هبا حط فكان أربع عشرة
مساء وأرضا.
وملا كان عامل اإلبداع كائنا مبدال وجب أن يتضاعف زوجه باألربعة عشر يف التبديل ،فكان
مضاعفا بالباء  28مرة ،وواطأ تضعيف عدد ضعف السبع الذي هو  14بالباء تضعيف زوجية الباء مع
الدال بالسبع وهو أيضا  28الذي أظهرت آية مجعه مكونا وتبديال يف آية من آيات اهلل ،الذي هو
القمر ،فكان يتكامل أربعة عشر ،ويتناقص أربعة عشر وأول رحااله يف التكامل والتناقص ،مبا هو آية
طمس احلكمة ،وخبئها يف السرار يومًا ،وما يتفق من تفاوت فيكون به السرار يف صورة يومني ،فكان
السبع بكماله قواما باطنا لظاهر ما نظامه اخلمس فباعتبار زوجها من الست واألربع يكون الست،
الذي هو زوج فرد قوام األربع الذي هو زوج زوج.
فالواو قوام الذال ،ومها مجاع احلكمة مبا هو دوام وعلو ،وجمموعهما العشرة ،وهذا العدد هو
الظاهر يف الوجود للحكماء يف العلم واألعمال ،وظهور واحد السبع الذي هو مجع بركة الست وهو
الزاي ،وواحد اخلمس الذي هو إحاطة غيب األربع وهو اهلاء.
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وجمموعها االثين عشر الذي هو مجاع أمر اآلية الكربى اليت هي الشمس يف سريها املسمى
بالسنة ،فكان كماهلا يف اثين عشر من أمر القمر ،فيما يشري إليه قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ ]التوبة ،[36 :وهي زوج ستة أيضا.
وملا كان أمر النيب اجلامع  aوترا كان قوام أمر ظاهر دينه مخسا ،كمعامل اإلسالم اليت هي
أعمال ،وكالصالة اخلمس اليت هي إميان عمل ،كان قوام باطن هذه اخلمس هو السبع كالسبع املثاين أم
القرآن اليت هي روح الصالة ،وعمادها ،وكمعاقد اإلميان السبع اليت هي عقائد يف القلب ،وأساس لبين
معلم اإلسالم ،الذي هو يف اجلوارح ،وهي :اإلميان باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر،
وخبري القدر وشره .وجاءت حكمة الدين بإقامة السبع واخلمس إليثارها قواما حلكمة الكون لزوجيتها،
فإن أيام اخللق ست ،وأيام الرزق أربع ،على ما يشري إليه قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ [فصلت ،]10 :وهي  -واهلل أعلم  -فصول السنة األربع
اليت يتم فيها أمر األرزاق ،وهي خارجة عن نسق أيام اخللق ،ألهنا إمنا تثبتت مبا هو آية رزق العلم من
الرواسي ،وقدر فيها رزق اجلسم من القوت بعد متام خلقها بتمام الست هلا والسماء.
وملا كان قوام األرزاق ودوامها إىل حني جتديدها باألربع كان عدد األوتاد أربعة وهم رجال بين
أمرهم على الورع وحفظ سرائرهم يف أقواهتم ليكونوا شفعاء ووصلة للخلق يف استدرار أرزاقهم يف
األربعة الفصول من يد الرمحة الواسعة من احلق وهم "دال" اخللق ،وهم موتدون بزوج من زوج من
جعل فيها بقوام من أمر الباء ،الذي يعرب عنه بالقطب ،وجيب أن يكون مبا هو قوام أمر اخللق واحد
حكمة ال ذا أحدية ألنه يف إقامة أمر مما زوج مجع من ملك اهلل الساري ،من باطن يف ظاهر موزع
اخللق يف أمور ملوك الدنيا ووالهتا من حيث ال يشعرون.
وملا كان ألمر األربع رجال هم األوتاد كان ألمر السبع رجال هم ينبين أمرهم على إحياء روح
الدين حلياة اخللق يف دينهم وإقامة الشعائر ،وزكاء اخللق يف إمياهنم وهو أقوم الناس يف أمر الدين
وأرعاهم حلدوده ومواقيته ليكونوا شفعا يف إقامة ما خيتل من أمر الناس يف ذلك ويكون هبم كمال أمر
الدين ،وهم أبطن أمرا وحاال وعيانا من األوتاد فظهر فيهم الوتر الستبطاهنم وخفى عيانا يف األوتاد
لظهور أمرهم.
وكما أن من السبع واحد هو ذات السبع الذي اجتمعت لربكة الست كاجلمعة يف األيام،
واإلميان باهلل يف معاقد اإلميان ،وكذلك أيضا يف اخلمس ،واحد بركتها وجامع أمرها كالشهادة يف
معامل اإلسالم ،وكالصالة الوسطى يف الصلوات ،وهي الصالة اخلاصة بوقت حممد  aمن نسبة وقته
يف هنار يوم آدم  ،وهو وقت العصر ووسطاه اخلاصة هي صالة العصر ،الذي وقتها عصر الزمان،
وخالصة من وهج النار ،وغسق الليل وهي هاء الصلوات وجامعة هداها ألمة حممد  aمن مواقع
حكم السبع يف تطوير اخللق وغريه ،ومواقع أمر األربع يف أرباع العمر فيهما كثري يف أمور احلكمة
اخللقية والدينية وهذه الرتبة اليت للسبع ،واحململ الذي للزاي أكثر شيء قواما وتدورًا فيهما.
رتبة احلاء

وملا كمل التفصيل بالسبع اقتضت حكمة الزوجية مجع ما اشتملت عليه السبع من األزواج،
ومها رتبة الباء ،ورتبة الدال ،فوقع بالتضعيف يف الرتبة الثامنة ،وكان فيه مجاع كل سبب ،وظاهر كل
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وجود تام ،ثابت ،دائم ،فكان يف باطن السبع حد ما يف كلية زوج السبع من الصور الثابتات بأسباهبا
املقيمات ،وهو حمل الكرسي واللوح احملفوظ ووسع ما حوته السموات السبع بأرضها ،كما قال تعاىل:
ﱡﭐﳁﳂﳃ ﳄﱠ [البقرة ،]255 :وكل صورة يف السبعني.
وأما يف السبع السموات فما يف فلك الربوج ،الذي هو ثامن فلك من السماء الدنيا فهو يف رتبة
نسبة الكرسي وحمل احلاء من السموات السبع.
وأما من السبع األرضني فما أحاط به وجه األرض من الصور يف املواليد األربع :املعدنية،
والنباتية ،واحليوانية ،واإلنسانية ،وما يكون منها كل ذلك على حماذاة من مثل ما وسعه الكرسي فالباء
والدال ضمن احلاء ،وما يف الفلك الثامن من الصور واهليئات مثل ما يف الكرسي ،وما يف األرض آيات
مثل ما يف الفلك الثامن الذي هو حاء األفالك ،ولتمام التفصيل بالسبع كان كعقد إلظهار آية الزوج يف
احلكمة ،وكان مجع أزواج السبع من نظام اآلحاد.
رتبة الطاء

وكما مجع ما حوته السبع من رتب األزواج فلذلك مجع ما حوته السبع من األفراد فوقع يف
الرتبة التاسعة بتضعيف الثالثة يف نفسها اليت هي أساس الفردية ،فكان يف الطاء مجاع القيمات جلماع
ما حوته احلاء من الصور واملقامات وهي رتبة العرش ،ورتبة القلم ،فوسع العرش الكرسي قياما
وإحاطة.
ورد عنه  aأنه قال" :ما السموات السبع يف الكرسي إال كحلقة املرماة يف الفالة من األرض،
والكرسي يف العرش مثل ذلك".
وحصل متام االزدواج يف اجلمع بالثامن الذي هو احلاء ،والتاسع الذي هو الطاء ،كما حصل يف
تفصيل السبع ،وانتهت اآلحاد إىل واحد مقيم حميط غيب من غيب األلف فانعجم أمر األلف وصار
بدء عقد ،وهو الياء ،وهو هناية العرش وغاية الشرع وبدء الشعور ،وحمل تنزل سواء األلف ومظهر
االستواء وآيته من أفالك السماء الدنيا الفلك التاسع احملرك الذي هو الزمان ذو احلركة السرعة يف اليوم
والليلة ،وغيبة آية ما هو غيب الياء فوق العرش ،الذي هو إعالن الكون ،واألفالك حمل الطاء.
رتبة الياء

اعلم أن مبدأ التفصيل يف الكون اجلمع ،ومبدأ الفتق فيه الرتق.
على ما ظهرت آية ذلك يف املاء ،وتكورت يف كل حول ،وكان فيه آية أمر السماء ،واألمر
على ما يشري إليه قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲑ ﲒ ﲓﱠ ]األنبياء ،[30 :كما أن مبدأ اجلمع يف التعلم والترقي التفصيلي ،ومبدأ رتق علم التعلق،
ويف قول التعلم فتقه فإذن ما فوق رتبة التاسع الذي هو حمل االستواء مبدأ يف الكون والظهور ،وهو إذا
أفرد النظر إليه وجده أمر من أمر إحاطة األلف ،وهو املعرب عنه بالياء ،فلذلك كان الياء واحد عشرة
دونه تسع التفصيل ،زوجان من فرد التاسع ،وزوج الثامن ،وزوجات فيما اشتملت عليه تتمة السبع من
فرد أزواجه ،وزوج أفراده.
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واألول أدنامها إليه كونا ،وإن كان أبعد علما ،وهو قاب قوس رقي اخللق عنها من حمل مرقي
األول إىل غاية بدء هو بدء اهلمزة ،واستدرك هلم مرق اهلمزة القابني بأن كان بدء الكون مبدأ علم
يترقون منه ،ومبدأ مرجع ومعاد يرجعون منه.
وكان أعلى البدأين ما كان مبدأ علم ظاهر فكان أول اآلحاد ،وكانت "الياء" مبدأ العشرات،
واهلمزة أول اآلحاد ترقيا يف العلم وتنزال يف الكون.
والياء أول آحاد العشرات ،وأول بدء يف الكون ،وغاية من غايات العلم ،فكان للياء إحاطة علو
يف الكون والعلم بذلك ،وانعجمت الياء ،ألن األمر يف احلقيقة يف الظهور أوالً ،وآخرًا يف البطون فيما
بني األول واآلخر ،وأظهر من الظاهر ،وأبطن من الباطن إمنا هو حقيقة ما هو األلف الغيب احمليط
فانعجم مظهره فيما بعد اهلمزة من آحاد العقود ،وكان حقيقة مسرى الكون باطنا إمنا هو من بدء
اهلمزة بإحاطة األلف ،فكانت الياء بدء ورجعة ظاهرا إىل بدء اهلمزة باطنا ،وذلك معىن كوهنا عقدا
فكانت مبدأ العشرات ،وظهر بالتضعيف على ترتيب الترقي من بدء مراتب حروف العشرات إىل الرتبة
العاشرة أيضًا من مبدأ الياء ،فكان ذلك ظاهر باطن الياء ،وهو القاف ،فكان أيضًا مبدأ االزدواج
التضعيف ،وكان للقاف إحاطة يف الظهور ،كما كان للياء إحاطة باطنة سارية يف باطن التسع املقامة
هبا ،وانتهى ازدواج التضعيف بالياء يف حمل ظهور القاف إىل أهنى اجتماع متام األشياء يف تشخصها من
حرف الشني آية حق غريبة أو إىل أهنى الغيب والستر من حرف الغني آية حقيقة مصرية.
فاهلمزة :عالية حروف اآلحاد - .والياء :عالية حروف العشرات.
ويف التسع كل زوج وقوامها بالياء.
فالياء :هو القلب الذي خفي يف جسمانية الكون كله ،وخلصوص السمع بالقلب .يف حنو ما
يشري إليه قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ ]البقرة .[7 :وقوله :ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ
]اجلاثية.[23 :
وكما قال  aيف ظهور ينابيع احلكمة للمخلص" :أربعني صباحًا من قلبه على لسانه".
ملا أُضيف إىل الياء السني ،الذي هو وفاء أمساع ما أقامه القلب كان جمموعهما القلب ،وما
تفصال به قلب ملا هو جمموع األمر وقرؤه الذي هو القرآن.
فالياء ،والسني ملا أحاط به خطاب القرآن باحلروف آلل حممد  aوما تفصل يف سورهتما من
مضمون معنامها كان هو القلب ملا تفصل من مضمون سائر حروف القرآن يف سورها وما انتظم هبا
من سائر السور اليت مل يفتتح هبا ،مث القاف عالية حروف املئني إىل هناية عاشرة.
وألنه مبدأ الرتبة الثالثة الوترية اليت هبا غاية الظهور كان القاف حرفا ظاهرا فيما على ما بعده
من حروف املئني ،إىل هناية عاشره الذي هو الشني أو الغني ،واشترك األربع يف التحقق لعلو الوحدة،
وإن اختلف تفصيل الواحد من آحاد كل رتبة.
رتبة الكاف

وملا كانت "الياء" مظهر إحاطة األلف يف ختم اآلحاد فكانت واحدًا عاشرا ،فمىت ظهرت الياء
حبرف من حروف اآلحاد ظهر عن ذلك حرف يكون يف الكون ظاهر ذلك احلرف الذي هو يف نسبة
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من اآلحاد ،ويف ذلك ظهور إحاطة الياء يرجع التضعيف هبا على حكم رتب اآلحاد ،وذلك مبا يف الياء
من إحاطة أمر األلف.
وملا كان يف الرتبة من بدء اهلمزة بالتسبيب كان يف الرتبة الثانية من الياء ما هو ظهور كمل عن
ما هو يف احلقيقة (أي :باطن احلق) باطن باطن ذلك التسبيب ،وهو يف احلق عنه ،وذلك هو الكاف،
وكان مستحق هذه الرتبة وكان الكاف من الياء مبنزلة الياء من اهلمزة.
فالكاف ظاهر الياء ،والياء ظاهر أول األلف.
وملا كانت الباء أساس األسباب يف اآلحاد ،فالكاف أساس الظهور يف العشرات ،والباء قيم
البسائط وسببها والكاف قيم املركبات ومظهرها وسبب كوهنا.
ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ [يس.[82 :
رتبة الالم

وجيري أمر هذا التضعيف يف سائر حروف اآلحاد.
كانت الالم ظاهر اجليم املضاعفة بالباء ،فكانت الالم يف العشرات مبنزلة اجليم يف اآلحاد.
وملا كانت اجليم جامعة أمر الباء كانت الالم جامعة أمر الكاف ،ووصلة كلية الكون ،فكان يف
الكاف والالم كلية أمر العشرات كما كان يف اجليم مجاع أمر اآلحاد.
رتبة امليم

وملا كان متام ما هو الظاهر يف اآلحاد وثباته الدال ،وكان امليم متام ظاهر الوجود ،وهناية الكون
ملا مل يكن فيما بعده من رتب املئني قوام من األلف كالياء ،فال طموح يسرِ ،وال حركة ،وال حياة من
سوى احلروف العلى الثالث ،فلم يكن بعد امليم متام ،وال بعد الالم جامع وصلة ،فكان "امل" كمال
الوجود كله ،قواما ،وعينا ،وإرساال ،وكان حماولة كل أمر مبقدار رتبة امليم ،الذي هو أربعون فاحتًا
لغلقه.
 ومنه :قوله " :aمن أخلص هلل أربعني صباحًا ظهرت ينابيع احلكمة من قلبه على لسانه". ومنه :قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ ]البقرة.[51 : ومنه( :ملا سئل  aكم بني النفختني؟ قال :أربعون) .ألهنا كمال أمر مفصل يكون قوامهبالياء ،فيجب أن يكون أربعني.
 ومنه :األربعون املؤثرة اليت تطور فيها أطوار خلق اإلنسان واألربعون اليت فيها يتم أشده،حىت األربعون املنتظرة اليت هي مدة خالفة املهدي يف عصر قوم حممد  ،aقال :اخلالفة بعده أربعون،
ولذلك قيد  aاخلالفة األوىل ،فيما يؤثر عنه من قوله " :aاخلالفة بعدي ثالثون سنة ،مث تعود
ملكًا عضوضا" وهذه الثالثون ،واألربعون هي عدد "امل" الذي هو أول أكل أطعمته أمة حممد a
على ما نطق به "حيي بن أخطب" وأخوه بني يدي النيب  aفلم يرد ذلك عليهما فإن النيب  aقد
أويت يومه ختم كل ما أوتيته أمة من األمم مما بني املثلني آدم وعيسى  Cفأويت يف ذاته  aوفيما
أويت مما ال حييطه إال اهلل فأويت يف أمته مما أوتيته األمم من اخلالفة له بدءًا ،وللمهدي منه ختمًا إحدى
وسبعني سنة ،وهو أول أكل أمته مث أويت من امللك يف أمته ما يكافئ يف يومه لستة ملك امللوك ،فيما
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قبل يومه ،وهو أكل بأن ألمته ظهر فيه أمر امللك ،وبطن أمر اخلالفة ،مث لذلك يكون يف كلية من دعاه
من أنواع ما أطعمته األمم ،ما يكافئ أكلهم يف كل شيء حىت يستويف  aيف أكل أمته أعداد
حروف القرآن مجعا وتفصيال يف رتب شىت.
وقد قال " :aالناس كلهم تبع لقريش ،مؤمنهم ملؤمنهم ،وكافرهم لكافرهم".
وحىت يكون يف يومه من الكفر أو الشرك ما يكافئ ما تقدم على ما يشري إليه قوله " :aال
تقوم الساعة حىت تعبد الالت والعزى ،وتشتبك أليات نساء دوس حول ذي اخللصة".
ففي يومه  aكمال كلية أمر اهلل ،وختمه.
رتبة النون

وملا كانت اهلاء وتر الدال ،وكان حميطا باطنا غيبًا وجب أن يكون حمل تضعيفه بالياء حمل حميط
باطن نازل الرتبة يف الغيب عن اهلاء لوقوعه يف رتب العشرات ،فكان ظاهرا باإلضافة إىل خفاء اهلاء،
وباطنا باإلضافة إىل ظهور امليم ،فيكون بالنون ظهور امليم ،كما كان شهادة الدال ،وثبوته باهلاء،
فلذلك انبىن متام كل عمل على نور علم ،كما كان قوام ظاهر كل ذي دال غيب هاء ،وكان النون
مداد املثل املعلم الذي يظهر صوره بسطر القلم ،حىت أن آية ما بطن منه فأظهره العلم هو ما بطن دون
األرض من النون الذي عليه األرض ،الذي أول ما يطعم أهل اجلنة من كبده ،مع الثور الذي عليه
األرض أيضًا الذي يذبح هلم على ما ورد يف اخلرب وقابل استبطان النون يف األرض ظهور القاف على
ظاهرها ،الذي هو جبل الزبرجد احمليط بالدنيا ،وعن ذلك كان استيالء على القلوب يف الدنيا إمنا يكون
بالعلم الذي هو حقيقة النون ،كما كان االستيالء على األجسام يف ظاهر الدنيا إمنا يكون للقدرة اليت
هي حقيقة "قاف" على ما يظهر يف حاليت العلماء يف النون األبطن ،وامللوك يف القاف األظهر ،وهذان
الصنفان من اخللق مها املستوليان على الناس باإليالة ونفوذ األمر ،ولذلك أقيم املفصل من القرآن حبريف
قاف ،ونون ،على ما يستويف ذكره يف خامتة الكتاب ،إن شاء اهلل تعاىل.
واقترن أيضًا هذان احلرفان يف كلم القرآن ،ولفظ الفرقان اللذان مها ظواهر أمسائه.
وإمنا كان أول ما يطعمه أهل اجلنة من الثور الذي عليه الدنيا الذي كان يرعى يف أطراف اجلنة
على ما جاء عنه  aصورة الثور هي صورة معىن ما هو الكدّ والكدح ،وجهد العمل يف األرض،
الذي قام عليه أمر الدنيا.
وملا كان أصل ما هو العلم إمنا هو من سبل ما يوصل إىل اهلل العلي العظيم كان طرفا منه وزيادة
من زوائده هو القلم الذي يستمد به على الصنائع واألعمال الدنياوية ،اليت علومها علوم صناعية
كدحية.
وملا كان أهل الدنيا أول ما يراعون منه من أمر الدنيا تقدمي أمر الكد بني يدي معاشهم يف اجلنة
حىت يقولوا كما يذكر يف التفسريﭐﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱠ ]فاطر.[34 :
أي :مكابدة أمر املعاش ،فلذلك يذبح هلم الثور ،الذي هو صورة كدهم فيأكلونه ،وهو جزاء
على ما عملوا به يف دنياهم من حيث كانوا ذوي دين فاستحقوا بذلك جزاء كدهم مما هو صورته،
وأضيف إىل ذلك زيادة كبد النون اليت هي صورة حظهم من أصل العلم فأطعموها ،وجزوا هبا وروعي
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يف أعماهلم حسن نيتهم يف أصل دينهم ،فلما أتوا عليهما استقبلوا الراحة واخلروج عن الكلفة يف
معاشهم يف اجلنة رتبة ما يتضاعف بالواو ،والباء ،وهو السني أو الصاد.
ملا كانت الواو متاما يف اآلحاد ،وعلوا يف احململ وجب أن يكون ما يتضاعف منه بالباء هو متام
أيضًا وعلو ،فحيث يكون العلو والتمام يف القول والكالم واألمساع تكون هذه الرتبة يف حرف البناء
واألمساع ،وهو السني كما هي يف مجل املصريني ومن تبعهم ،ولذلك كانت لغة أهل مصر ومعاشرهتم
بالقول وتصريف عمل اللسان ،وبشاشة الضاد وحيث يكون العلو والتمام يف مطابقة الظاهر للباطن من
غري عنف تكون هذه الرتبة طرق املطابقة والصدق ،وهو الصاد كما هي يف مجل أهل املغرب ولذلك
كانت لغتهم بالصداقة الباطنة ومواصالت القلوب والعصبية اخلالصة من غري كثري بشاشة وال إمساع.
وباجلملة فهذه الرتبة متسعة ملعىن هذين احلرفني من أن قومًا يكون متام أمرهم يف ألسنتهم من
غري أن ينهوا ذلك إىل متام الصورة املعاينة ،وإن قومًا إمنا جيعلون أمورهم يف متام صور أفعاهلم وظهورها
للعيان ،من غري لسان.
وقد حافظ أهل الفضل على األمرين فوعدوا وأجنزوا ليكون هلم األمران ،ويظهر يف أمرهم
التمامان ،وهلج الناس مبدح إجناز الوعد ،وذم خلفه ،ومحدوا من يتمم الرتبة جبمع مقتضى معىن
حرفيهما من أمر أن يقول ويفعل ،وليتحقق أمرها هو متام يف هذه الرتبة جرب ما اختل ،فلم يتم بكفارة،
عد هذه الرتبة كإطعام ستني مسكينًا ،وصوم ستني يومًا املذكور ذلك يف صريح القرآن ،وما أهبم فيه
كفارة األذى واإلحرام ،وكان النيب  aيأخذ يف ختبري وإفهام باأليسر رد حائز الست إىل آحادها من
حيث ما أودى من اجلوامع فجعل الصوم وعدد املساكني ستا ستا وعدد كلية احلروف يف حيز الست
ألن جمموع عددها كلها حنو ستة آالف ،وهي مقدار عدد أيام اخللق يف أيام احلركة السرعى التاسعة
اليت هي يف سرعتها ومجعها آية ،وجاء أمر التاسع ومجعه الذي هو العرش وهلا اليوم السابع الذي هو
اليوم احملمدي الذي آيته يوم اجلمعة فال يعد يف نسق الست ،ألنه جامع بركتها كلها وفاتح غلق ما
وراء علم اخللق حملمد وآله  aولذلك ختم به األمر عند رفع ما انتهى بسطه يف عدد الست وإىل حنو
منه يشري قوله " :aبعثت أنا والساعة كهاتني" ،وأشار بالسبابة والوسطى.
رتبة العني

وملا كان العني حميط املعىن مبا أدركه العقل ،والعني كان كماال فاستحق هذه الرتبة السابعة
اجلامعة ،وهي من تضعيف الزاي يف الياء ،ووقع الزاي يف اآلحاد لقيامه باأللف وانتهائه إىل النون،
فكان ظهور العني بالنون ،وكذلك كان النور العقلي يظهر املعقوالت ،والنور البصري يظهر األعيان
إمنا كماله بظهوره لألمساع لتحصل صورته عينًا ،وامسه مسعا ،قرئت العني يف الوحي الشامل بالسني،
حنو ما أشار إليه قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﭐﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ]الشورى.[3-2 :
رتبة الفاء

وملا كانت الرتبة الثامنة يف العشرات من تضعيف احلاء يف الياء ،وكان احلاء لوح الكون والبناء،
وحمل الرسم ،وكانت الفاء مجاع حد الفطرة ،وغاية رسم اإلهلية يف كلمة الفطرة وألفة األمر ،وحد ما
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دون الفرح والفرق الكوين والبنائي كانت هذه الرتبة للفاء وازدوج فيها متام امليم ،كما ازدوج يف
احلاء ،وأما الدال رتبة ما يتضاعف بالطاء والياء ،وهو الصاد والضاد.
ملا كان الطاء جامع آحاد التسع وقوام احلاء وجب أن تكون يف هذه الرتبة ملا هو جامع آحاد
تسع العشرات وقوام الفاء ،فحيث يكون حد الفطرة منتهيا إىل مجاع صدق ،ومطابقة حقيقة بلطف
تكون هذه الرتبة طرق ذلك وهو الصاد ،كما هو يف مجل املصريني ومن تبعهم ،وحيث يكون حد
الفطرة منتهيا إىل حد صدق عنف ومطابقة حق مبضاء أمر تكون هذه الرتبة طرف ذلك وهو الضاد
قسيم الصاد ،كما يف مجل املغرب.
ولذلك أثبتت أمورهم على إقامة احلدود ،واألخذ بالقوة والصدع باحلق الضار يف احلال هبوى
النفس.
وأثبتت أمور أهل مصر على األخذ باللطف واحليل ،والتأين إىل املقاصد باالحتمال ،وهذه الرتبة
التاسعة مطلقًا رتبة العرش يف آحاد كانت أو عشرات ،وهي حمل امللك ونفوذ األمر ،وأظهر ذلك يف
آحادها لقيام اآلحاد حبد األلف اليت هي اهلمزة ،ولعشراهتا حظ منه وهي يف عشراهتا متسعة لطريف معىن
هذا احلرف من الصاد والضاد رتبة القاف.
وملا كان منتهى األحد العاشر وهو الياء كانت هذه الرتبة هي تضعيف الياء يف نفسها ،وكانت
هلا اإلحاطة والغلبة.
وملا كانت غاية خفية ملا تضاعفت مبقدارها يف كلية آحادها صارت غاية ظهور ،واستحق هذه
الرتبة احلرف املخصوص بالقوة والظهور وهو القاف ،وهو هناية الدرجات على ما يشري إليه قوله :a
"إن يف اجلنة مائة درجة" وهو عدد جمتمع األمساء إال أنه أخفى منها جامعها الواحد حيث دعى
بإحصائها إىل اجلنة ،وجامعها املخفي هو داعي الوسيلة اليت ال تكون إال لواحد جامع خامت ،فلذلك
كان  aمستحق الوسيلة.
ومجلة ذلك فيما يشري إليه قوله " :aإن يف اجلنة درجة واحدة ال تنبغي إال لرجل واحد
وأرجو أن أكون أنا هو".
وقال " :aمن سأل اهلل يل الوسيلة حلت عليه الشفاعة".
ولذلك مل يقتصر يف بعض الطرق يف عد األمساء على التسع والتسعني حىت أمتها بلفظ املائة
مستثىن منها واحدها اجلامع اخلاص به فيما ورد من قوله " :aإن هلل تسعة وتسعني امسًا مائة إال
واحد من أحصاها دخل اجلنة".
وأحصاها :أهو يف جامع أمرين ،أخذ حبظ ما منه عمل كالرمحن ،والرحيم ،واخلالق ،والرازق،
واجلواد ،ويراه مما له اختصاص األكرب ،والعظيم ،واجلبار ،فمن قصر عن أحد حبظ من مقتداها ،أو
تلبس بوصف من مسراها أو فقه ذلك من دخول اجلنة ،ومن هناية التسع والتسعني منشأ احملاسبة اليت
فيها املضايقة ألهل الدين العاملني عليه ،الذين مل يترقوا مرقى أن يريدوا إال وجهه الذين هم عالية أهل
الدين وهم احملدثون حقًا ملا علوا إليه من إرادة وجه رهبم ،ولذلك كان هذا العدد حروفه صورة يف
العقد ،وينايف السمع متام العلو ،وهو صورة مجع اليد على الشيء املمسوك وعقدة التسعني أضيق عقد
العقد أشدها ،وحرفا التسع والتسعني يظهران مع حرف التمام يف لفظ السطوة على حكم عد أهل
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مصر ،ومناسبة لفظا االستعالء وحكم واحد املائة مجع ألوفا مبقتضى التسع والتسعني على النحويني ،أي
اجلملني من حيث يكون مبدأ ذلك من اهلل وباهلل ،ألنه سبحانه الواسع احمليط ،وألحد هذين النحوين
من ذلك يشري قوله " :aإين ألرجو أن أكون أخشاكم هلل وأعلمكم مبا اتقاه".
ألنه محصٍ لتلك األمساء ،جامع ألمرها عمالً وحاالً ليكون إماما لكل سالك على سبيل عمل
وخشية ،وهذه الرتبة رتبة ظهور ومبدأ آحاد للرتبة الثالثة اليت هبا وفاء ظهور ما شأنه أن يظهر يف ظاهر
ما باطنه الياء ومنزلة القاف منها مبنزلتها من اهلمزة حد األلف وبدء أمره وما بعدها من التضعيف مبين
عليها إىل متام العشر فيحصل االزدواج يف رتبة العشرات واملئني إىل هنايتها بالعشر الذي هو األلف،
وبوترها اآلحاد ،فيتم الوتر وينتهي العد باستغراق احلروف ،ويقف التضعيف املظهر لصور حروف
وختلقه بعمل اخللق التجميل واجلمع بالتكرار والتركيب .وملا كان أمر وحي العيان واألمساع يف كل
عشق وحيًا مشتركا له  aوملن قبله من اهلل العزيز احلكيم.
رتبة الراء

وملا كانت الباء بدء التسبيب آلية ثاين اهلمزة ،وكان الكاف مظهر الكون ألنه ثاين الباء ،كانت
الراء قوام التطوير والتصوير يف اخللق ،الظاهرة املترتب ظهور أوهلا على الكون املرتب على التسبيب
املستند كلية ذلك إىل غيب األلف وإحاطته فاختص الراء هبذه الرتبة ملقتضى معناه وترتيب رتبته على
رتبة الكاف بعد رتبة الباء ،فظهر يف ذاهتا تكرار ملقتضى تنبيه التكوير بالتصيري والتدريج وهو ختلق ما
استوى لفظه يف حرف الالم ،فلذلك صار الراء ظاهر الالم يف نسق فواتح "الر".
ولذلك اشتدت الوطأة فيها حىت كن بنورها املفصل فيها مقتضاها مسببات للعامل ملوقع جمراها
يف أمته ولو مل يكن إال األدب الالزم وقعه يف الترتيب اجلاري يف ذلك جمرى التخلق يف التطوير وكذلك
ظهر هذا احلرف يف النار اليت عول عليها اخللق يف تطوير األشياء وإظهار الصور كما جعلت الوسيلة يف
كشف غواشي الفطرة من لدن االحتراف هبا يف الدنيا ظاهر كاحلمّى وحنوها من حرارة الفيض ،وباطنا
كالعشق والشوق وحنوه من حرارة الصدود.
وباجلملة قالوا من رتبة املئني ونسبتها اليت يف الياء من رتبة اآلحاد مىت وجدا يف كلمة واحدة
كانت أصال تسبيب وتطوير كما يف الرب والرب وحنو ذلك رتبة ما جيتمع بتصوير الراء وتدرجيه ،وهو
حرف الوفا برتب الوجود الثالث يف طريف معناه ،وهو السني أو الشني وكما كان الالم جامع أمر
الكاف واجليم جامع أمر الراء.
فحيث يكون غالب أمر التربية والتصيري مما يسمع وينقل تكون هذه الرتبة لطرف األمساع،
الذي حرفه السني كما هو يف مجل أهل املغرب ،وحيث يكون غالب أمر التربية على ما يظهر لألعيان
من األشياء دون املسموع تكون هذه الرتبة جلامع األشياء وهو الشني ،كما يف مجل املصريني ،وذلك
ألن معاينات أهل املغرب مستورة مغيبة فهم ذوو دعوة فيهم إىل احلق يف ربانيتهم ومعاينات أهل مصر
ظاهرة مشهورة فهم ذو إظهار آلية احلقيقة يف ربانيتهم ،فكانت احلقيقة يف موطن احلق سرًا ،وكان
احلق يف موطن احلقيقة شرًا.
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واعلم أنه ملا أجريت املقايسة فيما بني أهل املغرب ومصر ملقابلة ظهور حد احلق لظهور سعة
احلقيقة فيهما ومل يف بالغايتني غريمها من األرض .وأما مكة شرفها اهلل تعاىل فامتكت كلية احلكمة،
ومدن باملدينة الطيبة كلية الكلمة واحلكمة وأحدية أمرها.
وبالياء بركة ظاهر بيت املقدس من األرض فيهن متفاوتات ال متقابالت فلذلك جرى النظر يف
التقابل وبني موطين اجلدة والسعة يف آية ما هو احلق واحلقيقة.
رتبة الباء

وملا كانت هذه الرتبة يف اآلحاد للدوام كانت ملا هو يف رتب املئني للثبات والنهاية وكان
مستحقها ما مقتضاه ذلك وهو حرف التاء والتربيع إحاطة حكمة ظاهرة يف اإلحاطة توحد بركة
الدوام ،كما يف تربيع اآلحاد يف حرف الدال ،وبركة التمام كما يف تربيع العشرات يف حرف امليم،
وبركة الثبات كما يف هذه الرتبة يف حرفها وهو التاء ولذلك هلذه الرتبة بركة فيما وراء التضعيف من
حكم اجلمع والتجميل وإىل حنو من معىن ذلك يشري قوله " :aخري السرايا أربع مائة ،وخري اجليوش
أربعة آالف" ال عدد رتبة هلا الثبات والدوام املقصود يف احلب الستثمار القلب ،وهو رتبة تنبيه ملعىن
التاء ومرجع لنهايتها والختصاص التربيع يف الغرب يف درمههم وعلمهم وطلبتهم وخامتتهم فكان هلم
من التربيع أربعة أصول من أمر القوام سلما يف الدرهم واخلامت ،وجريا يف الطبل والعلم امسا عاليا وراء
اخلامت والطبل وعيانا يف عني الدرهم والعلم.
رتبة التاء

وكما كان اهلاء جامع أمر الدال ،والنون جامع أمر امليم كان املستحق هلذه الرتبة ما هو جامع
أمر التاء ومظهر يف طريف التسبيب بدءا ورجعا ،وذلك هو ثالثهما الذي هو التاء ،وهو مثرة إحاطة
تسبيبهما فكان يف املئني مبنزلة النون يف العشرات ،واهلاء يف اآلحاد ،وانتظم ثالثة حروف الباء ،والتاء،
والثاء ،يف كلمة التثبت.
رتبة اخلاء

وملا كانت هذه الرتبة متاما وعلوا يف اآلحاد الذي هو الواو ،وكانت متاما أيضًا وعلوا يف
العشرات على حسب من متام أمره مسعة أو صورة ،كما تقدم كانت هذه الرتبة واملئني أيضا علوا فلم
يكن يف رتبة التفصيل يف غيبه ،كما أن ظهور الغيب يف تفصيله.
وملا كان متام الصورة ظاهر احلرف الذي هو اخلاء كان متام الصورة خفية حلرف اخلاء املنعجم،
الذي حيتاج يف ظهوره إىل وترية رتبة الراء بالثلث يف رتبة املئني ،وهي متام خفي كالواو يف اآلحاد ،إال
أن الواو يف علو القيام ،واخلاء يف رتبة الصرب.
رتبة الزاي

وملا كانت هذه الرتبة مجعًا لتفصيل ما قبلها يف كل رتبة من رتب الثالث يف اآلحاد الذي مجاع
أمرها الزاي فكان فيها من الشدة واألزمة ما يوجب إظهار خالصته على حنو ما آيته الزيت الظاهر مبا
هو الفصل آية على حنوه ،ومنه ،وبه استخالص بركة ما آيته الزبد من خمض اللنب باملخض لطف
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عالجه ،حبسب لطافة ذاته ،واشتد عالج الزيتونة حبسب كثافة جوهرها ،فيجب أن يكون يف رتبة املئني
ملا هو أشد شدة ،وأكرب تفصيالً مما هو أكثف جوهرًا.
وملا كان أمر ذوات الكثائف يف تربيع حرف الذال كان حرف جامع التفصيل الياء منعجمة
وهو الذال ،فكان الزم ظهور الذلول من األعلى ،والذليل من األدىن ،وفيه من الذل والذل ذما وذمة يف
رتب املئني حنو ما يف الزاي من األزمة يف رتب اآلحاد.
رتبة الظاء

وملا كانت هذه الرتبة ملا مجع أمر الباء ،والدال الذي هو رتبة احلاء ،وهو لوح الوجود غيبا،
وكان حمله من العشرات الفاء الذي هو مجع الفطرة وجب أن يكون يف هذه الرتبة من املئني ملا هو أمجع
ظاهرا وهو حرف الظاء ،فكان موقعه يف هذه الرتبة ،وكان ملا هو يف عداد املئني الزم غلظة وفظاظة
وغشيان غلبة مقابل ما للحاء من تكميل أمرها يف اآلحاد من اللطف واليسر ،ورتبة ما يتضاعف بالطاء
والقاف ،وهو العني والضاد.
وملا كانت هذه الرتبة طيبا وظهورا يف اآلحاد ،وكان هلذا من املتسع يف العشرات ما ذكر يف
حريف الصاد والضاد وقع يف هذه من املئني أيضا متسع حلريف الغني والضاد ،فمىت كان موقع ظهورهم
وطيهم يف حمل اإلميان بالغيب كانت عندهم هذه الرتبة مبستحق هذا املعىن وهو الضاد ،وكما هو يف
مجل املصريني ومن تبعهم رتبة ما يتضاعف بالياء والقاف وهو الشني والغني.
وملا كانت الياء عائد تفصيل اآلحاد إىل الواحد كانت هذه الرتبة ملا هو انتهاء تفصيل األعداد،
وعودها إىل واحدها وهو القاف ،فمن كان من هناية أمرهم مجاع تفصيل ومرأى حق ،ووجوه ظاهر
جمتمع التفصيل كانت هذه النهاية عندهم ملستحق هذا املعىن ،وهو الشني كما يف مجل أهل الغرب ومن
كانت هناية أمرهم إسقاط ما أثبتته األعيان عن االهتمام والتعويل والغيبة عن موقع ظاهره وأسبابه
كانت هذه الرتبة عندهم ملنعجم العني ،وهو الغني ،كما يف مجل أهل مصر ومن تبعهم وكانت هنايته ما
أظهره قاف القدرة ،والقلب شيء أو غيب وصارت رتب األعداد وترًا فوقع هبا ألوفا وصارت
حدودها عن اآلحاد والعشرات واملئني واأللف.
فحدان باطنان ،ومها حمل اهلمزة والياء.
وحدان ظاهران ومها موقع القاف والشني أو الغني.
 فمالك رتب اآلحاد األلف ،وظاهر مظهره آلل حممد  aوبذلك كان علمهم جامعا،
وأمرهم يف باطن الوجود ساريا وعزهم عند غيبتهم ظاهرا.
 ومالك رتب العشرات الياء ،ومظهرها للمتحققني بأمرهم السالكني على أثرهم العاملني على
األمثان والتصديق ،القائمني باحلدود واألحكام ،املتواضعني املخبتني ،ولذلك ترتبت احلدود والكفارات
على رتب العشرات كصوم الستني وإطعام الستني ،وضرب الثمانني ،ومجع حديهما إطعام العشرة أو
كسوهتم يف كفارة اليمني وضرب املائة يف موضعه يف احلدود وما حلظ فيه معناه من متسع هذا العقد.
 ومالك رتب املئني القاف ،ومظهره األول القوة والقهر ،واستيفاء تفاصيل األشياء ،وإحصاء
عددها كامللوك وطهرانيهم ،ووزرائهم ،وأتباعهم ،ولذلك ظهر يف أمر امللك من العنف والعسف
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واالحتواء على األموال والزيادة يف املعاقبات ما يتقاضاه معىن عماد هذه الرتبة الذي هو القاف ،وكان
هنايتها إىل شيء معاين أو زخر يعاب عليه ،الذي هو حده وغايته ،وأهنى العد يف هذه العقود عند انتهاء
عدد احلروف على تربيعها بالسبع ،وتثليثها بالتسع مع وفاء هناية احلد ،فيما زاد من األعداد ،كان
تكويرًا مجعًا كان أو تضعيفًا.

مت كتاب املبادي والغايات يف معاين احلروف واآليات
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ذكر بعض مراتب احلروف من الفتوحات املكية
اعلم  -وفقنا اهلل وإياكم  -أنَّ احلروف أُمَّةٌ من األمم خماطبون ،ومكلَّفون ،وفيهم رسلٌ من
جنسهم وهلم أمساء من حيث هم ،وال يعرف هذا إال أهل الكشف من طريقنا ،وعامل احلروف أفصح
العامل لسانًا وأوضحه بيانًا وهم على أقسام ،كأقسام العامل املعروف يف العرف:
فمنهم :عامل اجلربوت ،عند أيب طالب املكي ،ونسميه حنن :عامل العظمة ،وهو اهلاء ،واهلمزة.
ومنهم :العامل األعلى ،وهو :عامل امللكوت وهو احلاء ،واخلاء ،والعني ،والغني.
ومنهم :العامل الوسط ،وهو عامل اجلربوت عندنا وعند أكثر أصحابنا وهو التاء ،والثاء ،واجليم،
والدال ،والذال ،والراء ،والزاي ،والظاء ،والكاف ،والالم ،والنون ،والصاد ،والضاد ،والقاف ،والسني،
والشني ،والياء الصحيحة.
ومنهم :العامل األسفل ،وهو عامل امللك والشهادة وهو الباء وامليم والواو الصحيحة.
ومنهم :العامل املمتزج بني عامل الشهادة والعامل الوسط ،وهو الفاء.
ومنهم عامل االمتزاج بني عامل اجلربوت الوسط وبني عامل امللكوت ،وهو الكاف والقاف وهو
امتزاج املرتبة وميازجهم يف الصفة الروحانية الطاء والظاء والصاد والضاد.
ومنهم :عامل االمتزاج بني عامل اجلربوت األعظم وبني امللكوت ،وهو احلاء املهملة.
ومنهم :العامل الذي يشبه العامل منَّا الذين ال يتصفون بالدخول فينا وال باخلروج عنا ،وهو
األلف ،والياء ،والواو ،املعتلّتان.
فهؤالء عوامل ولكل عامل رسول من جنسهم وهلم شريعة تعبّدوا هبا ،وهلم لطائف وكثائف،
وعليهم من اخلطاب األمر ليس عندهم هني ،وفيهم عامة وخاصة ،وخاصة اخلاصة ،وصفاء خالصة
خاصة اخلاصة.
فالعامة منهم :اجليم والضاد واخلاء والدال والغني والشني.
ومنهم خاصة اخلاصة :وهو األلف ،والياء ،والباء ،والسني ،والكاف ،والطاء ،والقاف ،والتاء،
والواو ،والصاد ،واحلاء ،والنون ،والالم ،والغني.
ومنهم خالصة خاصة اخلاصة :وهو الباء.
ومنهم اخلاصة اليت فوق العامة بدرجة ،وهو حروف أوائل السور مثل ﭐﱡﱁﱠ[البقرة،]1 :
وﱡﱁﱠ[األعراف،]1 :ﭐﱡﭐﱁﱠ[يونس ،]1 :ﱡﭐﱁﱠ[الرعد ،]1 :ﱡﭐﱁﱠ[مرمي ،]1 :ﱡﭐﱥﱠ[طه،]1 :
ﱡﭐ ﱁ ﱠ [الشعراء ،]1 :ﱡﭐﱁﱠ [النمل ،]1 :ﱡﭐ ﱜ ﱠ [يس ،]1 :ﱡﭐﱁﱠ[ص ،]1 :ﱡﭐﱕ ﱠ [غافر ،]1 :ﱡﭐ ﱁ ﱂ
ﱃ ﱠ [الشورى ،]2-1 :ﱡﭐﱁﱠ [ق ،]1 :ﱡﭐﱹﱠ [القلم ،]1 :وهي أربعة عشر حرفًا بعد حذف املكرر:
ع-ل-ي * ص-ر-ا-ط * ح-ق * ن-م-س-ك-هـ *.
ومنهم حروف صفاء خالصة خاصة اخلاصة ،وهو النون وامليم والراء والباء والدال والزاي
واأللف والطاء والياء والواو واهلاء والظاء والثاء والالم والفاء والسني.
ومنهم العامل املرسل ،وهو اجليم واحلاء واخلاء والكاف.
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ومنهم العامل الذي تعلّق باهلل وتعلق به اخللق ،وهو األلف والدال والذال والراء والزاي والواو
وهو عامل التقديس من احلروف الكروبيني.
ومنهم العامل الذي غَلب عليه التخلّق بأوصاف احلق ،وهو التاء والثاء واحلاء والذال والزاي
والظاء املعجمة والنون والضاد املعجمة والغني املعجمة والقاف والشني املعجمة والفاء عند أهل األنوار.
ومنهم العامل الذي قد غلب عليهم التحقق ،وهو الباء والفاء عند أهل األسرار واجليم.
ومنهم العامل الذي قد حتقق مبقام االحتاد ،وهو األلف واحلاء والدال والراء والطاء اليابسة
والكاف والالم وامليم والصاد اليابسة والعني والسني اليابستان واهلاء والواو إال أين أقول إهنم على
مقامني يف االحتاد عالٍ وأعلى ،فالعايل األلف والكاف وامليم والعني والسني ،واألعلى ما بقي.
ومنهم العامل املمتزج الطبائع ،وهو اجليم واهلاء والياء والالم والفاء والقاف واخلاء والظاء خاصةً،
وأجناس عوامل احلروف أربعة :جنسٌ مفرد وهو األلف والكاف والالم وامليم واهلاء والنون والواو،
وجنس ثنائي مثل الدال والذال ،وجنس ثالثي مثل اجليم واحلاء واخلاء ،وجنس رباعي وهو الباء والتاء
والثاء والياء يف وسط الكلمة والنون كذلك فهو مخاسي هبذا االعتبار وإن مل تعتربمها فتكون الباء والتاء
والثاء من اجلنس الثالثي ويسقط اجلنس الرباعي.
فبهذا قد قصَصنا عليك من عامل احلروف ما إن استعملت نفسك يف األمور املوصلة إىل كشف
العامل واالطالع على حقائقه ،وحتقق قوله تعاىل :ﱡﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ
ﲖ ﲗ ﲘﱠ [اإلسراء ]44 :فلو كان تسبيح حالٍ كما يزعم بعض علماء النظر مل تكن فائدة يف
قوله :ﱡﲐ ﲑ ﲒﱠ وصلت إليها ووقفت عليها وكنت قد ذكرت أنه رمبا أتكلم على بعضها
فنظرت يف هؤالء العامل ما ميكن فيه بسط الكالم أكثر من غريه فوجدناه العامل املختص وهو عامل أوائل
السور اجملهولة مثل :ﱡﱁﱠ البقرة ،وﱡﱁﱠ وﱡﱁﱂﱠ يونس وأخواهتا ،فلنتكلم على ﱡﱁﱠ البقرة ،اليت
هي أولُ سورة مبهمة يف القرآن كالمًا خمتصرًا من طريق األسرار ،ورمبا أحلق بذلك اآليات اليت تليها
وإن كان ذلك ليس من الباب ولكن فعلته عن أمرِ ريب الذي عهدته فال أتكلم إال على طريق األذن
كما أين سأقف عندما حيد يل فإنّ تأليفنا هذا وغريه ال جيري جمرى التواليف وال جنري حنن فيه جمرى
املؤلفني فإنّ كل مؤلف إمنا هو حتت اختياره وإن كان جمبورًا يف اختياره أو حتت العلم الذي يبثّه خاصة
فيلقي ما يشاء وميسك ما يشاء أو يلقي ما يعطيه العلم وحتكم عليه املسألة اليت هو بصددها حىت تربز
حقيقتها وحنن يف تواليفنا لَسنا كذلك إمنا هي قلوبٌ عاكفةٌ على باب احلضرة اإلهلية مراقبةٌ ملا ينفتح له
الباب فقريةٌ خاليةٌ من كل علم لو سئلت يف ذلك املقام عن شيء ما مسعت لفقدها إحساسها فمَهما
برز هلا من وراء ذلك الستر أمر ما بادرت المتثاله وألفته على حسب ما حيد هلا يف األمر فقد يلقى
الشيء إىل ما ليس من جنسه يف العادة والنظر الفكري وما يعطيه العلم الظاهر واملناسبة الظاهرة للعلماء
ملناسبة خفية ال يشعر هبا إال أهل الكشف بل ثَم ما هو أغرب عندنا إنه يلقى إىل هذا القلبِ أشياءَ يؤمَر
بإيصاهلا ،وهو ال يعلمها يف ذلك الوقت حلكمة إهلية غابت عن اخللق فلهذا ال يتقيّد كل شخصٍ يؤلف
عن اإللقاء بعلم ذلك الباب الذي يتكلم عليه ولكن يدرج فيه غريه يف علم السامع العادي على حسب
ما يلقي إليه ولكنه عندنا قطعًا من نفس ذلك الباب بعينه لكن بوجه ال يعرفه غرينا مثل احلمامة
والغراب اللذين اجتمعا لعرج قام بأرجلهما وقد أذن يل يف تقييد ما أُلقيه بعد هذا فال بد منه.
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وصل :الكالم على هذه احلروف اجملهولة املختصة على عدد حروفها بالتكرار وعلى عدد
ﱹﱠ وتثنيتها يف
ﱁﱠ وﱡ ﱺ
ﱁﱠ و ﭐﱡ ﱂ
حروفها بغري تكرار ،وعلى مجلتها يف السُّوَر وعلى إفرادها يف ﱡ ﱂ
ﱡﱁﱂﱠ وﭐﱡﱥﱠﭐوأخواهتا ومجعها من ثالثة فصاعدًا حىت بلغت مخسة حروف متصلة ومنفصلة ومل تبلغ
صلَ بعضها ولِمَ كانت السور بالسني  ،ولِمْ تكن بالصاد ،ولِمَ جهِلَ معىن هذه احلروف
أكثر ،ولِمَ و ِ
عند علماء الظاهر وعند كشف أهل األحوال إىل غري ذلك مما ذكرناه يف كتاب اجلمع والتفصيل
(تفسري القرآن) يف معرفة معاين التنزيل فلنقل على بركة اهلل واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل:
اعلم أنَّ مبادي السور اجملهولة ال يعرف حقيقتها إال أهل الصور املعقولة مث جعل سور القرآن
بالسني وهو التعبُّد الشرعي وهو ظاهر السُّوَر الذي فيه العذاب وفيه يقع اجلهل هبا وباطنه بالصاد وهو
مقام الرمحة وليس إال العلم حبقائقها وهو التوحيد فجعلها تبارك وتعاىل تسعًا وعشرين سورةً وهو
كمال الصورة :ﱡﲻ ﲼ ﲽﱠ [يس ]39 :والتاسع والعشرون القطب الذي به قوام الفلك ،وهو
علّة وجوده ،وهو سورة آل عمران :ﱡﱁ ﱂ ﱃﱠ [آل عمران ]2-1 :ولوال ذلك ما ثَبتتْ الثمانية
والعشرون ومجلتها على تكرار احلروف مثانيةٌ وسبعون حرفًا ،فالثمانية حقيقة البِضع ،قال :a
"اإلميان بِضع وسبعون "....وهذه احلروف مثانية وسبعون حرفًا فال يكمل عبدٌ أسرار اإلميان حىت يعلم
حقائق هذه احلروف يف سورها.
فإن قلت :إن البِضع جمهولٌ يف اللسان ،فإنه من واحد إىل تسعة ،فمن أين قطعت بالثمانية عليه؟
فإن شئت قُلت لك :من طريق الكشف وصلت إليه ،فهو الطريق الذي عليه أسلك والركن
الذي إليه أستند يف علومي كلها ،وإن شئت أبديت لك منه طرفًا من باب العدد ،وإن كان أبو احلكم
عبد السالم بن برجان مل يذكره يف كتابه يف هذا الباب الذي نذكره ،وإمنا ذكره -رمحه اهلل -من جهة
علم الفَلك وجعله سترًا على كشفه حني قطع بفتح بيت املقدس سنة ثالث ومثانني ومخسمائة فكذلك
إن شئنا حنن كشفنا وإن شِئنا جعلنا العدد على ذلك حجابًا ،فنقول :إن البِضع الذي يف سورة الروم
مثانية ،وخذ عدد حروف ﱡﱁﱠ باجلمّل الصغري فتكون مثانية ،فتجمعها إىل مثانية البضع فتكون ستة
عشر ،فتزيل الواحد الذي لأللف لألس فيبقى مخسة عشر فتمسكها عندك ،مث ترجع إىل العمل يف ذلك
باجلُمُّل الكبري ،وهو اجلزم ،فتضرب مثانية البضع يف أحد وسبعني واجعل ذلك كله سنني خيرج لك يف
الضرب مخسمائة ومثانية وستون ،فتضيف إليها اخلمسة عشر اليت أمرتك أن ترفعها فتصري ثالثة ومثانني
ومخسمائة سنة ،وهو زمان فتح بيت املقدس ،على قِراءة من قرأ " َغلَبت الروم" بفتح الغني والالم
"سيغلَبون" بضم الياء وفتح الالم ،ويف سنة ثالث ومثانني ومخسمائة كان ظهور املسلمني يف أخذ حج
الكفار ،وهو فتح بيت املقدس.
ولنا يف علم العدد من طريق الكشف أسرارٌ عجيبةٌ من طريق ما يقتضيه طبعه ،ومن طريق ما له
من احلقائق اإلهلية ،وإن طال بنا العمر فسأفرد ملعرفة العدد كتابًا ،إن شاء اهلل.
فلنرجع إىل ما كنّا بسبيله فنقول فال يكمل عبد األسرار اليت تتضمنها ِشعَب اإلميان إال إذا علم
حقائق هذه احلروف على حسب تكرارها يف السور كما أنه إذا علمها من غري تكرارٍ علم تنبيه اهلل فيها
على حقيقة اإلجياد وتفرد القدمي سبحانه بصفاته األزلية فأرسلها يف قرآنه أربعة عشر حرفًا مفردة مبهمة
فجعل الثمانية ملعرفة الذات والسبع الصفات منّا وجعل األربعة للطبائع املؤلفة اليت هي الدم والسوداء
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والصفراء والبلغم فجاءت اثنيت عشرة موجودة وهذا هو اإلنسان من هذا الفلك ومن فلك آخر يتركب
من أحد عشر ومن عشرة ومن تسعة ومن مثانية حىت إىل فلك االثنني وال يتحلل إىل األحدية أبدًا فإهنا
مم ا انفرد هبا احلق ،فال تكون ملوجودِ اإلله ،مث إنه سبحانه جعل أوهلا األلف يف اخلطّ واهلمزة يف اللفظ
وآخرها النون فاأللف لوجود الذات على كماهلا ألهنا غري مفتقرة إىل حركة ،والنون لوجود الشطر من
العامل وهو عامل التركيب وذلك نصف الدائرة الظاهرة لنا من الفلك والنصف اآلخر النون املعقولة
عليها اليت لو ظهرت للحس وانتقلت من عامل الروح لكانت دائرةً حميطةً ولكن أخفى هذه النون
الروحانية الذي هبا كمال الوجود وجعلت نقطة النون احملسوسة دالة عليها فاأللف كاملة من مجيع
وجوهها والنون ناقصةٌ فالشمس كاملة والقمر ناقصٌ ألنه حموٌ ،فصفة ضوئه معارةٌ ،وهي األمانة اليت
محلها ،وعلى قدر حموه وسراره إثباته وظهوره ثالثة لثالثة فثالثة غروب القمر القليب اإلهلي يف احلضرة
األحدية ،وثالثة طلوع قمر القلب اإلهلي يف احلضرة الربانية ،وما بينهما يف اخلروج والرجوع قدمًا
بقدم ال خيتلُّ أبدًا مث جعل سبحانه هذه احلروف على مراتب ،منها موصول ومنها مقطوع ومنها مفرد
ومثىن وجمموع مث نبّه أنّ يف كل وصلٍ قَطعًا وليس يف كل قَطعٍ وصل ،فكل وصلٍ يدل على فصل،
وليس كل فصلٍ يدل على وصلٍ ،فالوصل والفصل يف اجلمع وغري اجلمع والفصل وحده يف عني الفرق
فما أفرده من هذه فإشارةٌ إىل فناء رسم العبد أزالً وما ثناه فإشارة إىل وجود رسم العبودية حاالً وما
مجعه فإشارة إىل األبد باملوارد اليت ال تناهي فاألفراد للبحر األزيل واجلمع للبحر األبدي واملثىن للربزخ
احملمدي اإلنساين ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱠ هل بالبحر الذي
أوصله به فأفناه عن األعيان أو بالبحر الذي فصله عنه ومساه باألكوان أو بالربزخ الذي استوى عليه
الرمحن ﱡﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱠ من حبر األزل ﱡﱑﱠ ومن حبر األبد ﱡﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﭐﱠ الروحانية ﱡﱛ ﭐﱠ من احلقائق األمسائية ﱡﱜ ﱝ ﱠ الذايت األقدسي ﱡﭐﱞ ﱟ
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﭐﱠ ﱡﱶﱠ العامل العلوي على علوه وقدسه والعامل السفلي على نزوله وحنسه كل
خطرة يف شأن ﱡ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ وإن مل تنعدم األعيان ولكنها رحلة مَن دَنَا
إىل دان ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ منكم إليكم ﱡ ﭐﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
ﲏﲐﱠ[سورة الرمحن] فهكذا لو اعترب القرآن ما اختلف اثنان وال ظهر خصمان وال تناطح عنزان
فدبروا آياتكم وال خترجوا عن ذاتكم فإنْ كان وال بد فإىل صفاتكم فإنه إذا سلم العامل من نظركم
وتدبريكم كان على احلقيقة حتت تسخريكم وهلذا خلق ،قال تعاىل :ﱡﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ
ﳛ ﳜﱠ [اجلاثية ]13 :واهلل يرشدنا وإياكم إىل ما فيه صالحنا وسعادتنا يف الدنيا واآلخرة ،إنه ويل
كرمي.
وصل :األلف من ﱡﱁﱠ إشارة إىل التوحيد ،وامليم للملك الذي ال يهلك ،والالم بينهما واسطة
لتكون رابطةً بينهما ،فانظر إىل السطر الذي يقع عليه اخلط من الالم فتجد األلف إليه ينتهي أصلها
وجتد امليم منه يبتدئ نشؤها مث تنزل من أحسن تقومي وهو السطر إىل أسفل سافلني منتهى تعريق امليم،
قال تعاىل :ﱡﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱠ [التني ]5-4 :ونزول األلف إىل السطر
مثل قوله " :aينزل ربنا إىل السماء الدنيا" وهو أولُ عامل التركيب ألنه مساء آدم  ويليه فلك
النار فلذلك نزل إىل أول السطر فإنه نزل من مقام األحدية إىل مقام إجياد اخلليقة نزول تقديسٍ وتنزيه
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ال نزول متثيل وتشبيه وكانت الالم واسطة وهي نائبةٌ مناب املكوّن والكون فهي القدرة اليت عنها وجد
العامل فأشبهت األلف يف النزول إىل أول السطر وملا كانت ممتزجة من املكون و الكون فإنه ال يتصف
بالقدرة على نفسه وإمنا هو قادر على خلقه فكان وجه القدرة مصروفًا إىل اخللق وهلذا ال يثبت للخالق
إال باخللق فال بد من تعلُّقها هبم علوًا وسفالً ،وملا كانت حقيقتها ال تتمّ بالوصول إىل السطر فتكون
واأللف على مرتبة واحدة طلبت حبقيقتها النزول حتت السطر أو على السطر كما نزل امليم فنزلت إىل
إجياد امليم ومل يتمكن أن تنزل على صورة امليم فكان ال يوجد عنها أبدًا إال امليم فنزلت نصف دائرة
حىت بلغت إىل السطر من غري اجلهة اليت نزلت منها فصارت نصف فلك حمسوسٍ يطلب نصف فلك
معقول فكان منهما فلكٌ دائر فتكون العامل كله من أوله إىل آخره يف ستة أيام أجناسًا من أولِ يوم
األحد إىل آخر يوم اجلمعة وبقي يوم السبت لالنتقاالت من حالٍ إىل حال ومن مقام إىل مقام
واالستحاالت من كون إىل كون ثابت على ذلك ال يزول وال يتغري ولذلك كان الوايل على هذا اليوم
الربد واليبس وهو من الكواكب زحل فصار ﱡﱁﱠ وحده فلكًا حميطًا من دار به علم الذات والصفات
واألفعال واملفعوالت فمن قرأ امل هبذه احلقيقة والكشف َحضَر بالكل للكل مع الكل فال يبقى شيء يف
ذلك الوقت إال يشهده لكن منه ما يعلم ومنه ما ال يعلم فتنزه األلف عن قيام احلركات هبا يدل أن
الصفات ال تعقل إال باألفعال كما قال " :aكان اهلل وال شيء معه وهو على ما عليه كان" فلهذا
صرفنا األمر إىل ما يعقل ال إىل ذاته املنزهة ،فإن اإلضافة ال تعقل أبدًا إال باملتضايفني ،فإن األبوة ال
تعقل إال باألب واالبن وجودًا وتقديرًا وكذلك املالك واخلالق والبارئ واملصوّر ومجيع األمساء اليت
تطلب العامل حبقائقها وموضع التنبيه من حروف ﱡﭐﱁﱠ عليها يف اتصال الالم الذي هو الصفة بامليم
الذي هو أثرها وفعلها ،فاأللف :ذاتٌ واحدة ال يصح فيها اتصال شيء من احلروف  ،إذا وقعت أوالً
يف اخلط فهي الصراط املستقيم ،الذي سألته النفس يف قوهلا :ﱡﭐﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱠ التنزيه
والتوحيد ،فلما أمّن على دعائها رهبا الذي هو الكلمة الذي أُمرت بالرجوع إليه يف سورة الفجر قَبِ َل
تعاىل تأمينه على دعائها فأظهر األلف من ﱡﭐﱁﱠ عقيب :ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱠ وأخفى آمني ألنه غيب من
عامل امللكوت ،من وافق تأمينه تأمني املالئكة يف الغيب املتحقَّق الذي:
يسمونه العامة من الفقهاء :اإلخالص .وتسميه الصوفية :احلضور.
وتسميه احملققون :اهلمة .ونسميه أنا وأمثالنا :العناية.
لو ما كانت األلف متّحدةً يف عامل امللكوت والشهادة ظهرت فوقع الفرق بني القدمي واحملدث،
فانظر فيما سطرّناه ترَ عجبًا ،ومما يؤيد ما ذكرناه من وجود الصفة املد املوجود يف الالم وامليم دون
األلف ،فإن قال صويف :وجدنا األلف خمطوطة والنطق باهلمزة دون األلف فلمَ ال ينطق باأللف؟ فنقول:
وهذا أيضًا مما يعضد ما قلناه ،فإن األلف ال تقبل احلركة ،فإن احلرف جمهول ما مل يحرك فإذا حرك
ميّز باحلركة اليت تتعلق به من رفعٍ ونصبٍ وخفضٍ والذات ال تعلم أبدًا على ما هي عليه ،فاأللف
الدال عليها الذي هو يف عامل احلروف خليفة كاإلنسان يف العامل جمهول أيضًا كالذات ،ال تقبل احلركة
فلما مل تقبلها مل يبقَ إال أن تعرف من جهة سلب األوصاف عنها ،وملا مل ميكن النطق بساكنٍ نَطقْنَا
باسم األلف باأللف فَنطَقنا باهلمزة حبركة الفتحة ،فقامت اهلمزة مقام املبدع األول ،وحركتها صفته
العلمية ،وحمل إجياده يف اتصال الكاف بالنون.
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فإن قيل :وجدنا األلف اليت يف الالم منطوقًا هبا ،ومل جندها يف األلف؟ قلنا :صدقت ال يقع
النطق هبا إال مبتحرك مشبع التحرك قبلها موصولة به ،وإمنا كالمنا يف األلف املقطوعة اليت ال يشبع
احلرف الذي قبلها حركته فال يظهر يف النطق وإنْ رقمت مثل ألف ﱡﲫ ﲬﱠ[األنفال ]2 :فهذان
ألفان بني ميم "إمنا" وبني "الم" املؤمنني موجودتان خطًا غري ملفوظ هبما نطقًا ،وإمنا األلف املوصولة
اليت تقع بعد احلرف مثل الم هاء حاء وشبهها فإنه لوال وجودها ما كان املد لواحد من هذه احلروف
فمدها هو سر االستمداد الذي وقع به إجياد الصفات يف حمل احلروف وهلذا ال يكون املد إال بالوصل
فإذا وصل احلرف باأللف من امسه اآلخر امتد األلف بوجود احلرف املوصول به وملا وجد احلرف
املوصول به افتقر إىل الصفة الرمحانية ،فأعطيَ حركة الفتح اليت هي الفتحة فلما أُعطيها طلب منه
الشكر عليها فقال :وكيف يكون الشكر عليها؟ قيل له :أنْ تعلِم السامعني بأن وجودك ووجود
صفاتك مل يكن بنفسك ،وإمنا كان من ذات القدمي تعاىل فاذكره عند ذكرك نفسك ،فقد جعلك بصف ِة
الرمحة خاصة دليالً عليه ،وهلذا قال" :إنّ اهلل خلق آدم على صورة الرمحن" فنطقت بالثناء على موجدها
فقالت الم ياء هاء حاء طاء فأظهرت نطقًا ما خفي خطًا ألن األلف اليت يف طه ،وحم ،وطس،
موجودة نطقًا خفيَت خطًا لداللة الصفة عليها وهي الفتحة صفة افتتاح الوجود فإن قال وكذلك جند
املد يف الواو املضموم ما قبلها والياء املكسور ما قبلها فهي أيضًا ثالثُ ذوات فكيف يكون هذا وما مث
إال ذاتٌ واحدة فنقول :نعم ،أما املد املوجود يف الواو املضموم ما قبلها يف مثل :ﱡﭐﱹﱺ ﱻ ﱠ[القلم]1 :
والياء املكسور ما قبلها مثل الياء من [طس] وياء امليم من [حم] فمن حيث أن اهلل تعاىل جعلهما حريف
عِلة وكل عِلة تستدعي معلوهلا حبقيقتها وإذا استدعت ذلك فال بد من سِر بينهما يقع به االستمداد
واإلمداد فلهذا أُعطيت املد وذلك ملا أودع الرسول امللكي الوحي لو مل يكن بينه وبني امللقي إليه نسبة
ما ،ما قبل شيئًا لكنه خفي عنه ذلك فلما حصل له الوحي ومقامه الواو ألنه روحاين علوي والرفع
يعطي العلوّ وهو باب الواو املعتلة فعربنا عنه بالرسول امللكي الروحاين جربيل كان أو غريه من املالئكة
وملا أودع الرسول البشري ما أودع من أسرار التوحيد والشرائع أُعطي من االستمداد واإلمداد الذي
ميد به عامل التركيب وخفي عنه سر االستمداد ولذلك قال :ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﱠ[األحقاف]9 :
وقال :ﱡﭐﱬ ﱭ ﱮ ﱠ[الكهف ]110 :وملا كان موجودًا يف العامل السفلي عامل اجلسم والتركيب
أعطيناه الياء املكسور ما قبلها املعتلة وهي من حروف اخلفض فلما كانا علتني لوجود األسرار اإلهلية
من توحيد وشرع َوهَبَا سر االستمداد فلذلك مدتا وأما الفرق الذي بينهما وبني األلف فإن الواو والياء
قد يسلبان عن هذا املقام فيحركان جبميع احلركات كقوله" :ووجدك" و"تؤوى" و"ولوا األدبار"
"ينأون" "يغنيه" ﱡﳐ ﳑﱠ وقد يسكنان بالسكون احلي كقوله :ﱡﲪ ﲫ ﲬﱠ[الزمر ]30 :ﱡﭐﳙﱠ
[األنعام ]26 :وشبههما ،واأللف ال حترك أبدًا وال يوجد ما قبلها أبدًا إال مفتوحًا فإذًا فال نسبة بني
األلف وبني الواو والياء فمهما حركت الواو والياء فإن ذلك مقامها ،ومن صفاهتا ،ومهما أُحلقتا
باأللف يف ال ِعلّية فذلك ليس من ذاهتا وإمنا ذلك من جانب القدمي سبحانه ال حيتمل احلركة وال يقبلها
ولكن ذلك من صفة املقام وحقيقته الذي نزلت به الواو والياء فمدلول األلف قدمي والواو والياء
حمركتان كانتا أو ال حمركتان فهما حادثان فإذا ثَبت هذا فكلُّ ألف أو واو ،أو ياء ارتقمت ،أو حصل
النطق هبا فإمنا هي دليل وكل دليلٍ حمدَث يستدعي حمدثًا واحملدث ال حيصره الرقم وال النطق إمنا هو
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غيب ظاهر وكذلك "يس" و "ن" فنجده نطقًا وهو ظهوره وال جنده رقمًا وهو غيبه وهذا سبب
حصول العلم بوجود اخلالق ال بذاته وبوجود ليس كمثله شيء ال بذاته.
واعلم أيها املتلقي أنه كل ما دخل حتت احلصر فهو مبدَعٌ أو خملوق وهو حملك ال تطلب احلق
ال من داخل وال من خارج إذ الدخول واخلروج من صفات احلدوث فانظر الكل يف الكل جتد الكل
فالعرش جمموع والكرسي مفروق.
يتتتتتتتتتتتت

ل تتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتت

ار تتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتت ا

ال تتتتتتتتتتتت ح يع ر تتتتتتتتتتتت

فيتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت ل

ﱡﭐﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱠ[احلديد ،]13 :فلو مل يرجعوا لوجدوا النور فلما رجعوا باعتقاد
القطع ضرب بينهم بالسور وإال لو عرفوا من ناداهم بقوله :ﱡﭐﱥ ﱦﱠ لقالوا :أنت مطلوبنا ومل
يرجعوا ،فكان رجوعهم سبب ضرب السور بينهم فبَدت جهنم ﱡﭐﱿ ﲀ ﲁ ﲂﱠ[الشعراء]94 :
وبقي املوحدون ميدون أهل اجلِنان بالولدان واحلور احلسان من حضرة العيان فالوزير حمل صفات األمري
والصفة اليت انفرد هبا األمري وحده هي سر التدبري الذي خرجت عنه الصفات فعلم ما يصدر له وتقرر
أن األلف هي ذات الكلمة والالم ذات عني الصفة وامليم عني الفعل وسرهم اخلفي هو املوجد إياهم.
وصل :فنقول :فقوله :ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱠ[البقرة ]2 :بعد قوله :ﱡﭐ ﱁ ﱠ إشارة إىل موجود بيد أن فيه
بعد أو سبب البعد ملا أشار إىل الكتاب وهو املفروق حمل التفصيل وأدخل حرف الالم يف ذلك وهي
تؤذن بالبعد يف هذا املقام واإلشارة :نداء على رأس البعد عند أهل اهلل ،وألهنا أعين الالم من العامل
الوسط فهي حمل الصفة إذ بالصفة يتميز احملدث من القدمي وخَص خطاب املفرد بالكاف مفردة لئلّا يقع
االشتراك بني املبدعات وقد أشبعنا القول يف هذا الفصل عندما تكلمنا على قوله تعاىل :ﱡﭐﲽ ﲾﱠ
[طه ]12 :من كتاب اجلمع والتفصيل (تفسري القرآن) أي اخلع الالم وامليم تبقَ األلف املنزهة عن
الصفات مث حال بني الزال الذي هو الكتاب حمل الفرق الثاين ،وبني الالم اليت هي الصفة حمل الفرق
األول اليت هبا يقرأ الكتاب باأللف اليت هي حمل اجلمع لئال يتوهم الفرق اخلطاب من فرقٍ آخر فال يبلغ
إىل حقيقة أبدًا ففصل باأللف بينهما فصار حجابًا بني الذال والالم فأرادت الذال الوصول إىل الالم
فقام هلا األلف ،فقال :يب تصل ،وأرادت الالم مالقاة الذال لتؤدي إليها أمانتها فتعرّض هلا أيضًا األلف،
فقال هلا :يب تلقاه فمهما نظرت الوجود مجعًا وتفصيالً وجدت التوحيد يصحبه ال يفارقه البتة صحبة
الواحد األعداد ،فإن االثنني ال توجد أبدًا ما مل تضَف إىل الواحد مثله وهو االثنان وال تصح الثالثة ما
مل تزد واحدًا ،لو نقص من األلف واحد انعدم اسم األلف وحقيقته وبقيت حقيقة أخرى وهي
تسعمائة وتسعة وتسعون لو نقص منها واحد لذهب عينها فمىت انعدم الواحد من الشيء عدم ومىت
ثبت وجد ذلك الشيء هكذا التوحيد إنْ حقّقته ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ[احلديد ]4 :فقال" :ذا" وهو
حرف مبهم فبني ذلك املبهم بقوله :ﱡﭐ ﱄ ﱠ وهو حقيقةُ ذا ،وساق الكتاب حبريف التعريف والعهد،
ومها األلف والالم من ﱡﭐ ﱁ ﱠ غري أهنما هنا من غري الوجه الذي كانتا عليه يف ﱡﭐ ﱁ ﱠ فإهنما هناك يف
حمل اجلمع ومها هنا يف أول باب من أبواب التفصيل ولكن من تفصيل سرائر هذه السورة خاصة ال يف
غريها من السور هكذا ترتيب احلقائق يف الوجود فذلك الكتاب هو الكتاب املرقوم ألن أمّهات الكتب
ثالثة :الكتاب املسطور ،والكتاب املرقوم ،والكتاب اجملهول.
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وقد شرحنا معىن الكتاب والكاتب يف كتاب" :التدبريات اإلهلية يف إصالح اململكة اإلنسانية" يف
الباب التاسع منه فانظره هناك.
فنقول :إن الذوات وإنْ احتد معناها فال بد من معنًى به يفرق بني الذاتني يسمّى الوصف
فالكتاب املرقوم موصوف بالرقم والكتاب املسطور بالتسطري وهذا الكتاب اجملهول الذي سلب عنه
الصفة ال خيلو من أحد وجهني إما أن يكون صفةً ولذلك ال يوصف وإما أن يكون ذات غري موصوفة
والكشف يعطي أنه صفة تسمى العلم ،وقلوب كلمات احلق حمله ،أال تراه يقول :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄ ﱠ[السجدة ]2-1 :ﱡﭐ ﲆ ﲇﱠ[النساء ]166 :فخاطب الكاف من ذلك بصفة العلم الذي
هو الالم املخفوضة بالنزول ألنه يتنزه عن أن تدرك ذاته فقال للكاف اليت هي الكلمة اإلهلية ذلك
الكتاب املنزل عليك هو علمي ال علمك ال ريب فيه عند أهل احلقائق أنزله يف معرض اهلداية ملن اتقاين
وأنت املنزل فأنت حمله ،وال بد لكل كتاب من أم ،وأمه ذلك الكتاب اجملهول ال تعرفه أبدا ألنه ليس
بصفة لك وال ألحد ،وال ذات وإن شئت أن حتقق هذا فانظر إىل كيفية حصول العلم يف العامل ،أو
حصول صورة املرئي يف الرائي فليست وليس غريها فانظر إىل درجات حروف ال ريب فيه هدى
للمتقني ومنازهلا على حسب ما نذكره بعد الكالم الذي حنن بصدده وتدبَّر ما بَثَثْته لك وحل عقدة الم
األلف من ال ريب تصري ألفان ألن تعريقةَ الالم ظهرت صورهتا يف نون املتقني وذلك لتأخر األلف عن
الالم من امسه اآلخر وهي املعرفة اليت حتصل للعبد من نفسه يف قوله  :aمن عرف نفسه عرف ربه،
فقدم معرفة الالم على معرفة األلف فصارت دليالً عليه ومل ميتزجا حىت يصريا ذاتًا واحدةً بل بانَ كل
واحد منهما بذاته وهلذا ال جيتمع الدليل واملدلول ولكن وجه الدليل هو الرابط وهو موضع اتصال الالم
باأللف فاضرب األلفني (اا) أحدمها يف اآلخر تصح لك يف اخلارج ألف واحدةٌ (آ) وهذا حقيقة
االتصال كذلك اضرب احملدَث يف القدمي حسًا يصح لك يف اخلارج احملدَث وخيفى القدمي خبروجه وهذا
حقيقة االتصال واالحتاد ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊﱠﭐ[البقرة ]30 :وهذا نقيض إشارة
اجلُنيد يف قوله للعاطس :إن احملدث إذا قورن بالقدمي مل يبق له أثرٌ الختالف املقام ،أال ترى كيف اتصل
الم األلف من ال ريب فيه من الكرسي فبدت ذاتان [آل] ج ِهلَ سر العقد بينهما مث فصلهما لعرش عند
الرجوع إليه والوصول فصارت على هذا الشكل آل فظهرت الالم حبقيقتها ألنه مل يقم هبا مقام
االتصال واالحتاد من يردّها على صورته فأخرجنا نصف الدائرة من الالم اليت خفيت يف الم األلف إىل
عامل التركيب واحلس فبقيت ألفان [اا] يف الفرق فضربنا الواحد يف الواحد وهو ضرب الشيء يف نفسه
فصار واحدًا فلبس الواحد اآلخر فكان الواحد رداءً وهو الذي ظهر وهو اخلليفة املبدع بفتح الدال
وكان اآلخر مرتديًا وهو الذي خفي وهو القدمي املبدع فال يعرف املرتدي إال باطن الرداء وهو اجلمع
وسر الرداء على شكل املرتدي فإن قلت واحد صدقت وإن قلت ذاتان صدقت عينًا وكشفًا ،وهلل درّ
من قال:
ف ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ر ح

ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الخمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

اامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

وأما ظاهر الرداء فال يعرف املرتدي أبدًا وإمنا يعرف باطن ذاته وهو حجابه فكذلك ال يعلم
احلق إال العلم كما ال حيمده على احلقيقة إال احلمد وأما أنت فتعلمه بوساطة العلم وهو حجابك فإنك
ما تشاهد إال العلم القائم بك وإن كان مطابقًا للمعلوم وعلمك قائم بك وهو مشهودك ومعبودك
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فإياك أن تقول إن جريت على أسلوب احلقائق إنك علمت املعلوم ،وإمنا علمت العلم ،والعلم هو العامل
باملعلوم ،وبني العلم واملعلوم حبور ال يدرك قعرها فإن سرّ التعلّق بينهما مع تباين احلقائق حبرٌ عسري
مركبه بل ال تركبه العبارة أصالً وال اإلشارة ولكن يدركه الكشف من خلف حجبٍ كثرية دقيقة ال
حيس هبا أهنا على عني بصريته لرقتها وهي عسرية املدرك فأحرى من خلقها فانظر أين هو من يقول إين
علمت الشيء من ذلك الشيء حمدثًا كان أو قد مياثل ذلك يف احملدث و أما القدمي فأبعدَ وَأبعَد إذ ال
مِثل له فمن أين يتوصل إىل العلم به أو كيف حيصل وسيأيت الكالم على هذه املسألة السَّنية يف الفصل
الثالث من هذا الباب ،فال يعرف ظاهر الرداء املرتدي إال من حيث الوجود بشرط أن يكون يف مقام
االستسقاء مث يزول ويرجع ألهنا معرفة علة ال معرفة جذب وهذه رؤية أصحاب اجلنة يف اآلخرة وهو
جتلّ يف وقت دون وقت وسيأيت الكالم عليه يف باب اجلنة من هذا الكتاب وهذا هو مقام التفرقة ،وأما
أهل احلقائق باطن الرداء فال يزالون مشاهدين أبدًا ومع كوهنم مشاهدين فظاهرهم يف كرسي الصفات
ينعم مبواد بشرة الباطن نعيم اتصال ،وانظر إىل حكمته يف كون ذلك مبتدأ ومل يكن فاعالً وال مفعوالً
ملا مل يسم فاعله ألنه ال يصح أن يكون فاعالً لقوله :ﱡﭐ ﱅ ﱆﱇ ﱈﱉ ﱠ [البقرة ،]2 :فلو كان فاعالً لوقع
الريب ألن الفاعل إمنا هو منزله ال هو فكيف ينسب إليه ما ليس بصفته ألن مقام الذال أيضًا مينع ذلك
فإنه من احلقائق اليت كانت وال شيء معها وهلذا ال يتصل باحلروف إذا تقدم عليها كاأللف ،وأخواته
الدال والراء والزاي والواو وال يقول فيه أيضًا مفعول مل يسمّ فاعله ألنه من ضرورته أن يتقدمه كلمة
على بنية خمصوصة حملها النحو والكتاب هنا نفس الفعل والفعل ال يقال فيه فاعل وال مفعول وهو
مرفوع فلم يبق إال أن يكون مبتدأ ،ومعىن مبتدأ مل يعرف غريه من أول وهلة ﱡﭐ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦﱠ
[األعراف.]172 :
فإن قيل :من ضرورةِ كل مبتدأ أن يعمل فيه ابتداء ،قلنا :نعم عمل فيه أم الكتاب فهي االبتداء
العاملة يف الكتاب والعامل يف الكل حَقًا و خلقًا اهلل الرب ،وهلذا نبَّه اهلل تبارك وتعاىل بقوله :ﱡﭐﱱ
ﱲ ﱳ ﱴﱠ فشكرك ،مث قال :ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱠ[لقمان ]14 :فوحد ،فالشكر من مقام التفرقة
فكذلك ينبغي لك أن تشكر الرداء ملا كان سببًا موصالً إىل املرتدي واملصري من الرداء ومنك إىل
املرتدي كلٌّ على شاكلته يصل فتفَّهم ما قلناه وفرّق بني مقام الذال واأللف وإن اشتركا يف مقام
الوحدانية املقدسة قبلي ًة حاالً ومقامًا وبعدية مقامًا ال حاالً.
تنبيه :قال" :ذلك" ومل يقل" :تلك آيات الكتاب" فالكتاب للجمع واآليات للتفرقة وذلك
مذكر مفرد وتلك مفرد مؤنث فأشار تعاىل بذلك الكتاب أوالً لوجود اجلمع أصالً قبل الفرق مث أوجد
الفرق يف اآليات كما مجع العدد كله يف الواحد كما قدمناه فإذا أسقطناه انعدمت حقيقة ذلك العبد
دومًا بقي لأللف أثر يف الوجود وإذا أبرزناه برزت األلف يف الوجود فانظر إىل هذه القوة العجيبة اليت
أعطتها حقيقة الواحد الذي منه ظهرت هذه الكثرة إىل ما ال يتناهى وهو فردٌ يف نفسه ذاتًا وامسًا مث
أوجد الفرق يف اآليات ،قال تعاىل :ﱡﭐﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ [الدخان ،]3 :مث قال :ﱡﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
ﱔﱠ [الدخان ]4 :فبدأ باجلمع الذي هو كل شيء ،قال تعاىل :ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱠ [األعراف:
 ]145من كل شيء يف األلواح مقام الفرق من كل شيء إشارة إىل اجلمع موعظةً وتفصيالً رد إىل
الفرق لكل شيء رد إىل اجلمع فكل موجود أي موجود كان عموما ال خيلو أن يكون إما يف عني
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اجلمع أو يف عني الفرق ال غري وال سبيل أن يعرى عن هاتني احلقيقتني موجود وال جيمعها أبدًا فاحلق
واإلنسان يف عني اجلمع والعامل يف عني التفرقة ال جيتمع كما ال يفترق احلق أبدًا كما ال يفترق
اإلنسان ،فاهلل سبحانه مل يزل يف أزله بذاته وصفاته وأمسائه مل يتجدد عليه حال ،وال ثبت له وصف من
خلق العامل ،مل يكن قبل ذلك عليه بل هو اآلن على ما كان عليه قبل وجود الكون كما وصفه a
حني قال" :كان اهلل وال شيء معه" وزيِد يف قوله" :وهو اآلن على ما عليه كان" ،فاندرج يف احلديث
ما مل يقله  aومقصودهم أي الصفة اليت وجبت له قبل وجود العامل هو عليها ،والعامل املوجود،
وهكذا هي احلقائق عند من أراد أن يقف عليها فالتذكري يف األصل ،وهو آدم قوله ذلك ،والتأنيث يف
الفرع ،وهو حواء قوله تلك ،وقد أشبعنا القول يف هذا الفصل يف "كتاب اجلمع والتفصيل (تفسري
القرآن)" الذي صنفناه يف معرفة أسرار التنزيل فآدم جلميع الصفات ،وحواء لتفريق الذوات إذ هي حمل
الفعل والبذر ،وكذلك اآليات حمل األحكام والقضايا وقد مجع اهلل تعاىل معىن ذلك وتلك يف قوله
تعاىل :ﱡﭐﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ [ص ]20 :فحروف (امل) رقمًا ثالثة وهو مجاع عاملها ،فإن فيها
اهلمزة وهي من العامل األعلى والالم وهي من العامل الوسط ،وامليم وهي من العامل األسفل ،فقد مجع
(امل) الربزخ والدارين والرابط واحلقيقتني ،وهي على النصف من حروف لفظه من غري تكرار ،وعلى
الثالث بغري تكرار وكل واحد منهما ثلث كل ثالث ،وهذه كلها أسرار تتبعناها يف "كتاب املبادي
والغايات" ويف "كتاب اجلمع والتفصيل (تفسري القرآن)" فليكفِ هذا القدر من الكالم على "امل البقرة"
يف هذا الباب بعدما رغبنا يف ترك تقييد ما جتلى لنا يف الكتاب والكاتب ،فلقد جتلّى لنا فيه أمور جسا ٌم
مهولة رمينا الكراسة من أيدينا عند جتليها ،وفررنا إىل العامل حىت خفّ عنّا ذلك ،وحينئذ رجعنا إىل
التقييد يف اليوم الثاين من ذلك التجلي وقبلت الرغبة فيه ،وأمسك علينا ورجعنا إىل الكالم على
احلروف حرفًا حرفًا كما شرطناه أوالً يف هذا الباب رغبةً يف اإلجياز واالختصار ،واهلل يقول احلق وهو
يهدي السبيل.
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كتاب بلغة الغواص يف األكوان إىل معدن اإلخالص يف معرفة اإلنسان
ﱁﱂﱃﱄ
قال ابن عباس  Eيف قوله تعاىل:
[الطالق ،]12 :لو ذكرت تفسريه لرمجتموين باحلجارةِ.
وقال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب كرّم اهلل وجهه وقد أومأ إىل صدرهِ( :هاه كم هنا علومٌ،
مجًا ،لو أصبت له محَلَةً" ،بلى قد أصبت لَقِنًا غري
لو وجدت هلا حَمَلةً) ويف رواية" :إنّ هاهنا لعلمًا َّ
مأمون عليه ،مستعمالً آلة الدين للدنيا ،مستظهرًا بنعم اهلل على عباده ،حبججه على أوليائه ،أو منقادًا
حلملةِ احلقّ ،ال بصريةً له جبنانه ،بل يقدح الشكّ يف قلبه ألول عارضٍ من شبهة ،ال أحب ذا وال ذاك،
أو منهومًا باللذة ،سلس االنقياد بالشهوة ،أو مغرمًا باجلمع واالدخار ،ليسوا من دعاة الدين يف شيءٍ،
أقرب شبهًا باألنعام السائمةِ ،كذلك ميوت العلم مبوت حامليه ،اللهمّ بل ال ختلو األرض من قائمٍ هلل
حبجته ،إما ظاهرًا مشهورًا ،وإما خافيًا مغمورًا ،لئال تبطل حجج اهلل وبيّناته ،فأين أولئك؟ أولئك
األقلّون عددًا ،األجلّون عند اهلل قدرًا ،هبم حيفظ اهلل حججه وبيّناته ،حتّى يودعوها يف نظائرهم،
ويزرعوها يف قلوب أشباههم ،هجم هبم العلم على حقيقة البصرية ،فباشروا روح اليقني ،واستالنوا ما
استوعره املترفون ،وأنسوا مبا استوحش منه اجلاهلون ،وصحبوا الدنيا بأبدان ،أرواحها معلّقةٌ باحمللّ
األعلى ،أولئك خلفاء اهلل يف أرضه ،والدعاة إىل دينه ،آه آه شوقًا إىل رؤيتهم.
ومثل ذلك اشتهر عن علي بن احلسني :C
ﱡﭐﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﳚ ﳛ ﳜﱠ

إ تتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت قتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتت
يتتتتتتتتت عر ح
ستتتتتتتتتتتتت ح ر

تتتتتتتتت فيم تتتتتتتتت
يتتتتتتتتتر ال تتتتتتتتت
تتتتتتتتت
تتتتتتتتت ال ستتتتتتتتت
إلتتتتتتتتت ال ستتتتتتتتتي أ زتتتتتتتتت
لقيتتتتتتتتت لتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتت ممتتتتتتتتت ي تتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتت يأ تتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتت

متتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ا ر عف
متتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتت تتتتتتتتتت ا أ تتتتتتتتتت ستتتتتتتتتت
ح تتتتتتتتت
ر تتتتتتتتت لتتتتتتتتت أ تتتتتتتتت ع
متتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتتتت م

هذا يف زماهنم ،فما ظنّك يف هذا العصر الذي مل يكد يبقَ فيه من الدين إال رمسه ،وال من العلم
إال امسه ،فإذا كان أولئك الذين اهتدى هبم من اهتدى ،وضلّ هبم من ضلّ ،فمن أين يبقى أحدٌ يفهم
التنزيل العزيز والسنّة ،إال بتأييد إهليٍّ ،واختصاصٍ ربّاينٍ ،فانظر بإنصاف هداك اهلل فيما ذكرته لك،
لعلّك تستعني به إن شاء اهلل على التوقف عن اإلنكار ،وإقامة عذر املنكر فيما مل يفهمه إن فهمتَ،
وعلى اهلل قصد السبيل.
فصل :اعلم أنّ اهلل سبحانه بلطيف حكمته ،أوجد الوجود رتقًا مث فتقه ،كما قال سبحانه :ﱡﭐﲃ
ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ [األنبياء ]30 :فالرتق احتاد الشيء واجنماعه ،والفتق:
هو افتراقه وامتيازه ،فحالة الرتق ،هي كون العامل بأسره عقالً حمضًا ،وحالة الفتق ،هي امتيازه عوامل،
كما جاءت األخبار الصحيحة حيث أخرب " :aإنّ أول ما خلق اهلل عزّ وجل درّة
بيضاء....احلديث" ،فتلك الدرة هي العقل الذي أخرب به " :aأول ما خلق اهلل العقل" ،وذلك العقل
هو نور رسول اهلل  aالذي أخرب عنه فيما رواه جابر  Eقال :سألت رسول اهلل  aعن أول
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شيء خلقه اهلل تعاىل فقال" :هو نور نبيّك يا جابر خلقه اهلل تعاىل ،مث خلق فيه كل خريٍ ،وخلق بعده
كل شيء ،وحني خلقه أقامه قدّامه يف مقام القرب اثنا عشر ألف سنة ،مث جعله أربعة أقسام ،فخلق
العرش من قسم ،والكرسي من قسم ومحلة العرش وخزنة الكرسي من قسم ،وأقام القسم الرابع يف
مقام احلبّ اثنا عشر ألف سنة ،مث جعله أربعة أقسام ،فخلق القلم من قسم ،واللوح من قسم ،واجلنة
من قسم ،وأقام القسم الرابع يف مقام اخلوف اثنا عشر ألف سنة ،مث جعله أربعة أجزاء ،فخلق املالئكة
من جزء ،وخلق الشمس من جزء ،وخلق القمر والكواكب من جزء ،وأقام اجلزء الرابع يف مقام الرجاء
اثنا عشر ألف سنة ،مث جعله أربعة أجزاء ،فخلق العقل من جزء ،والعلم واحللم من جزء والعصمة
والتوفيق من جزءٍ ،وأقام اجلزء الرابع يف مقام احلياء اثنا عشر ألف سنة ،مث نظر اهلل عزّ وجل إليه،
فتر شح النور عرقًا فقطرت منه مائة ألف وعشرون ألف وأربعة آالف قطرة من النور ،فخلق اهلل
سبحانه من كل قطرة روح نيب أو رسول ،مث تنفّست أرواح األنبياء ،فخلق اهلل من أنفاسهم األولياء،
والشهداء ،والصلحاء والسعداء واملطيعني إىل يوم القيامة ،فالعرش والكرسي من نوري ،والكروبيون من
نوري ،والروحانيون من املالئكة من نوري واجلنّة وما فيها من النعيم من نوري ،ومالئكة السماوات
السبع من نوري ،والشمس والقمر والكواكب من نوري ،والعقل من نوري ،والعلم واحللم من نوري،
والعصمة والتوفيق من نوري ،وأرواح الرسل واألنبياء من نوري ،والشهداء والسعداء والصاحلون من
نتائج نوري ،مث خلق اهلل اثين عشر ألف حجاب ،فأقام اهلل من نوري ،وهو اجلزء الرابع يف كل حجاب
ألف سنة ،وهي مقامات العبودية والسكينة واهليبة والصدق واليقني ،فغمر اهلل ذلك النور يف كل
حجاب ألف سنة ،فلما خرج النور من احلجب زكّاه اهلل يف األرض ،فكان يضيء منها ما بني املشرق
واملغرب كالسراج يف الليل املظلم ،مث خلق اهلل آدم من األرض فركّب فيه من النور يف جبينه ،مث انتقل
منه إىل شيث ،وكان ينتقل من طاهرٍ إىل طيّب ،ومن طّيبٍ إىل طاهرٍ ،إىل أن أوصله اهلل إىل صلب عبد
اهلل بن عبد املطلب ،ومنه إىل رحم أمّي آمنة ،مث أخرجين إىل الدنيا ،فجعلين سيد املرسلني ،وخامت
النبيني ورمحةً للعاملني وقائد الغرّ احملجلني ،هكذا كان بدء خلق نبيك يا جابر" فقد تبيّن لك هبذا
احلديث أنه  aكل العامل ،وأنّ كل جزء من العامل مظهرٌ له من حيث احتاده ،وجزءٌ منه بعضه ،وغريه
من حيث امتيازه وانفراده ،ونوره الذي هو العقل أصل العامل كما مر فإنه قد اندرجت السماوات
واألرض واجلنة والنار يف هذا احلديث ،إذ قد ذُكر العرش والكرسي ،وال تستبعد ذلك ألجل ما دخل
يف ضمن ذلك من األشياء السخيفة عندك كالنار والفجار والكفار ،فإنك تعلم أن آدم جمموع البشر،
برّهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم ،من حيث هم أجزاؤه ،ورفيعهم ووضيعهم ،وذَكرهم وأُنثاهم  ،وإنه
من حيث شبحه بعد امتياز الذرية عنه بعضه ،وإمنا بقي االسم عليه ببقاء الصورة على حاهلا الظاهر بعد
افتراقهم عنه ،وأهنم أجزاؤه وأبعاضه وأغياره وليسوا بأغياره ،وهو وليسوا هبوَ مث شرَّف كل شريف
منهم شرف له ،فهو يف صورة أشرف منه يف صورة أخرى كالرسل واألنبياء ،فظهر لك هبذا أنّ
اإلنسان الصغري الذي هو آدم وذريّته مثرة العامل إذ بذره العقل ،فهو عقلٌ إذ الثمرة هي البذر املتضمّن
للشجرة والثمرة ،فشجرته أجزاء العامل بعد امتيازهم عنه من حيث األشباح ،ولذلك استجدوا أمساءً
أُخَر ،وإنه أشرف من غريه ممّن امتاز عنه من ذريّته ،فنزل عن صفته فلم يعد إليها ال ممّن بقي على صفته
إن كان ،أو ممّن نزل عنها فارتفع عليها ،كما قيل يف مدح سيدنا حممد :a
فتتتتتتتتتتتتتتتتتت

خيحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر هللا متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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لتتتتتتتتتتتتتتتتتت عم تتتتتتتتتتتتتتتتتت را ر قتتتتتتتتتتتتتتتتتت

وأنّ شرفَ كل شريف منهم شرفٌ له ،فهو يف صورة أشرف منه يف صورة أخرى كالرسل
واألنبياء بالنسبة إىل األولياء ،واألولياء بالنسبة إىل من سوى الرسل واألنبياء ،فإنّ كلّ واحد منهم هو
مظهر آلدم هو جزؤه وعينه من حيث االحتاد ،وبعضه وغريه من حيث االمتياز عن اجملموع ،فكذلك
حممد  aجمموع العامل من حيث أن العامل أجزاؤه ،وهو مفترق ما بني حجاب وحمجوب ،وفاضلٍ
ومفضول ملا نذكره بعده ،وهو بعض العامل من حيث امتيازه بصورته احملمدية ،وأجزاء العامل أبعاضه
وأغياره ،وهو وليست هو ،وهو يف بعض العامل أشرف منه يف بعض ،فشرف كل شريف شرفٌ له،
وهو مبتدأ من حيث روحانيّته اليت هي العقل احملض األول املُعبّر عنه بالقلم األعلى يف احلديث اآلخر
حيث قال " :إن أول ما خلق اهلل القلم" أشرف من غريه مبا امتاز عنه ،فلم يبلغ درجته ومل يبقَ
على وصفه.
فصل :استبان لك أن اإلنسان الصغري الذي هو آدم وذريته مثرة العامل إذ بذره العقل فهو عقلٌ،
إذ الثمرة هي البذر املتضمّن للشجرة والثمرة فشجرته أجزاء العامل ،شهد بذلك الذوق والشهود
والكتاب والسنّة ،فأما الذوق والشهود فموقوفٌ على أهله ،وأما السنّة فما ذكرت لك آنفًا ،وأما
الكتاب فقوله سبحانه :ﱡﭐ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﱠ [اجلاثية ]13 :وقوله :ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪ ﱫ ﱠ ﭐ[االنعام ]97 :وقوله :ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ [النبأ ،]11-10 :إىل آيٍ كثرية
تشهد بتصديق احلديث النبوي ،وتصديق ما جاء يف اإلسرائيليات" :ابن آدم خلقت كل شيء ألجلك
وخلقتك ألجلي" ،فعدّ تعاىل أجزاء العامل وأخرب أهنا جمعولة لإلنسان ،ومن ذلك قوله سبحانه :ﱡﭐﳓﳔ

ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﱠ [الطالق:
 ،]12فال َج َرمَ علمنا أن املخلوق من األرض مثل السماوات هو صورة اإلنسان ،ألنه لو كان املراد به

األرضِني مل يقل من األرض ،ألن من للتبعيض ،وصورته موازيةٌ للسماوات اليت هي صورة روحها
العقل ،وقوله :ﱡﭐ ﳚ ﳛﳜ ﱠ هو أرواحهنّ قال سبحانه :ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃﱠ [اإلسراء ]85 :وعلمنا أن
اإلنسان عني العامل فإنه خملوقٌ منه ،وإمنا امتاز عنه هبذا التأليف املخصوص كامتياز كوز من مجد املاء
مليء ماءً ،عن املاء باليبوسة العارضة له وهو عني املاء ،ولذلك كان وجوده أيضًا رتقًا مث فتق بتميّزه.
وهلذا التأليف الذي امتاز به كان سر الوجود وختمه ،إذ بدايته العقل ،وأعين باخلتم الصورة
اآلدمية ما بقيت وكانت مرآة الوجود ،فكان بذلك اإلنسان عرش اهلل ،أعين باإلنسان -هاهنا -الوجود
املطلق من حيث اعتبار الصورة اإلنسانية فيه واإلنسان الكامل ،وإىل هذا التأليف وألجله سجدت
األكوان للمتجلي ،فإنه لومل يوجد على هذه الصورة مل تتسع األكوان للتجلي ،إذ هو األمانة املعروضة
على السماوات واألرض ،وهو سرّ اخلالفة ولذلك قال سبحانه أنه خلق هذا اخللق على هذه الصفة،
ليعلم ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱠ [البقرة ،]106 :ﱡﭐ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﱠ [الطالق ،]12 :فدلّ
بإخباره أنّه خلق هذا الوجود ،ليعلمَ به على كمال وجود القدرة ،وسعة اإلحاطة العلمية على مطابقته
يف الكمال والسعة واالرتباط واملقابلة ولو مل يكن اإلنسان عني العامل ملا كان يدرك هذا العلم بالعامل
ولذلك خصّه اهلل سبحانه بالسعة حيث أخرب أنه مل تسعه مساواته وال أرضه ووسعه قلب املؤمن من نوع
اإلنسان وملا كان األمر كذلك قال سبحانه :ﱡﭐﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱠ[الشورى ،]11 :فالكاف
هبذا االعتبار أصلية وليست زائدة واملثل املشبه هو الكون الذي ظاهره السماوات واألرض والعرش
والكرسي ،وباطنه العقل األول ،واملثل املنزّه هو الكون الثاين املخلوق على الصورة اليت هي الكون
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األول املذكور آنفًا ،فاملثل املنزّه هو اإلنسان ،ولذلك عبّر عن نفسه سبحانه فيه بـ "كنت مسعه الذي
يسمع به.....احلديث" ،فخص يف السمع ال على األذن وعلى البصر ال على العني ،ويف بعض الروايات
"وجنانه الذي يعقل به" ،إشارة إىل الباطن ،مث قال" :ولسانه الذي ينطق به ويده اليت يبطش هبا ،ورجله
اليت ميشي هبا" ،إشارة إىل الظاهر ،وعبّر عن نفسه سبحانه يف الكون األول الذي هو املثل املشبه بـ
"كنت كنزًا خمفيًا".
فإن أنصفت فهمت أن اإلنسان هو الكون بأسره من حيث هو مثرته ،وهو سرّه من حيث
انفراده عنه ألنه مرآة جتلّي احلق بالعامل بظهور أمسائه وصفاته ،فقوله سبحانه" :كنت كنزًا" يشري من
حيث اجلملة إىل الكون املطلق قبل وجود آدم فيه ومن حيث الكون ،أعين انفراده عن آدم إىل وجود
بعض الكون دون بعضٍ ،إذ ال يتم التجلي التام الكامل بكل األمساء مجلةً إال بوجود آدم أعين نوع
اإلنسان ،فإن ظهور األمساء مجلةً تطلب ظهور آثارها مجلةً ،وظهور آثارها مجلةً ال يتم ببعض الكوائن
دون بعض ،فإن الشيء حجابٌ لنفسه من حيث هي ،هو كصداء املرآة مينعها من متام استجالئها
نفسها فيها ،أو كاملرآة نفسها لنفسها ال تتجلى لنفسها إال على نوعٍ من املقابلة اليت هي نوع من
البعد ،فإن املرآة لو جعلها شخصٌ على وجهه مل يتجلّى له هبا وجهه متامًا مع املالصقة ،فكذا رؤية
الشيء نفسه بنفسه ليس كرؤيته نفسه بشيء آخر يكون غريه أو كأنه غريه من بعض الوجوه ،فالكون
هبذا االعتبار جمردًا عن آدم مرآة غري جملوّة وعدم جالئها هو احتجاهبا بذاهتا فال ترى نفسها إال بعني
االحتاد ال بعني االمتياز فأوجد سبحانه آدم على صورة الكون غيبًا باطنًا ،وظاهرًا شهادة ،فقابل بغيبه
الغيب ،وبشهادته الشهادة ،ليتجلى فيه هذا التجلي مبجموع األمساء ،فلذلك قال" :فيب عرفوين" فالياء
ضمري الكون األول وليس الكون األول غريه ،إذ قد أخرب أنه ظاهرهم وباطنهم ال سيما وقد عمّ
سبحانه يف أول احلديث املروي عنه "ال يزال عبدي يتقرب إيلّ بالنوافل" فعمّ باسم العبودية اليت تشمل
الكون الذي هو اخللق لقوله سبحانه :ﱡﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ[مرمي،]93 :
وقوله :ﱡﭐﳆ ﳇ ﳈ ﳉﱠ [األعراف ،]206 :وقوله :ﱡﭐﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱠ
[الزخرف ،]19 :وقوله :ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﱠ [اإلسراء ،]44 :فلهذه اإلحاطة قال :ﱡﭐﱔ ﱕ
ﱖﱠ [الشورى ،]11 :ﭐﱡﭐﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ [احلديد ،]4 :ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ
[األنعام ،]3 :ﱡﭐﱦﱧﱨﱩﱠ[الواقعة ،]85 :ﱡﭐﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱠ[ق ،]16 :فإن مل تكن ذائقًا فال
حترم اإلميان ،وإذا فهمت أن اإلنسان الصغري من حيث هو مثرة العامل الذي بذره العقل ،عقلٌ مطويٌّ
مدسوسٌ فيه عقولٌ مقبوضةٌ ،كما أشار إليه التنزيل بقوله :ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ [التني،]4 :
فاإلنسان هاهنا كل العامل الذي عبّر عنه باإلنسان بالكبري ،فلذلك نقول :أنه ليس يف اإلمكان أبدع مما
كان من هذا العامل الذي هو اإلنسان الذي العامل شجرته ،والعقل األول بذره وآدم وذريته مثرته،
فالذي هو يف أحسن تقومي آدم من حيث هو كل العامل واملردود أسفل سافلني الذرية اليت غلبت عليها
الشهوة ،واملستثىن بـ ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱠ [التني ،]6 :آدم من حيث صورته اإلبداعية األوىل ومن شاكله
وقاربه وزاد عليه من ذريته ،وكال الذريتني عقولٌ مقبوضةٌ يف آدم مطوية ،بسطها اهلل سبحانه بالتنازل
فآدم متضمّن جلميع الذرية ،تضمُّن النواة للنخل الكثري والتمر والنوى ،ال يتناهى حبسب البسط والتربية
وما انبسط منها أيضًا متض ّمنٌ لذلك ،مث فالحه بعد البسط بتزكيته ،وخيبته بدسه كما قال سبحانه:

ﱡﭐﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱠ[الشمس]10-9 :
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وملا كان األمر كذلك تبني أن التزكية هي البلوغ إىل العقل واالحتاد به ،إذ هذه النفوس البشرية
عقول بالقوة مطوية حىت خترج إىل الفعل ،وخروجها هو األمانة اليت محلها اإلنسان ،فإهنا تسمى نفسًا
من قبل مث تصري عقالً ،وخروجها بالتزكية اليت هي الطهارة ،وتزكيتها وطهارهتا باألعمال الشرعية اليت
ت أن تكون كهو بعد متام
هبا تستنري وتصفو وتشرق وتعود إىل أصلها وتتحد بالعقل األول ورمبا أِنفَ ْ
الدورة ودورها كالنواة مثالً فإهنا نواة بالفعل ،وبالقوة نوى كثري وخنل كثري ومتر كثري يتضمن أمثاالً له
كثرية ،فإذا بسطتها التربية صار ما كان بالقوة مطويا بارزًا بالفعل وذلك متام الدورة ،ولذلك علّق
الشرع التكليف بوقت حلول الشهوة ألنه زمان بروزه إىل الفعل من القوة حيث قد بلغ إىل احلالة اليت
تأيت منه مثله ودسّه مبالزمة األفعال الشهوانية احليوانية واحملارم الشرعية اليت تزيدها كثافة وتعلّقًا
باحملسوسات وغلظة ،فتأيت يف القيامة على ما وصفها اهلل ورسوله من اإلجرام وعظم اخللق حىت يكون
ضرس الكافر أكرب من أُحد  ،وليس كذلك العقول الذكية فإهنا تأيت على ما وصفها اهلل يف التنزيل.
والرسل به من اللطافة يف النشأة اآلخرة حبيث ميكنه التشكل والتلبس بالصور من غري خلع يف
سوق اجلنة على ما جاء احلديث به حبسب شهواهتا وختتص مبا ال عني رأت ،وال أذن مسعت وال خطر
على قلب بشر ،فالتزكية تردها إىل أصلها كما قال سبحانه :ﱡﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠﭐ
[الفجر ،]28-27 :والدس ينكّسها إىل أسفل سافلني إىل األجرام الكثيفة السفلية مصداق ذلك قوله
سبحانه :ﱡﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ [النحل ]78 :فقد أفهمتك أن نطفة هذا النوع
عقل مدسوس يتضمن عقوالً كما قلناه فهو يرتقي بالنمو ،وينبت يف البطن ،مث ينتقل إىل احليوانية مث
فيها خيرج من بطن أمه ال يعلم شيئًا كما قال سبحانه آنفًا حىت يبلغ أول املراتب اإلنسانية وهو زمان
التكليف فنفسه حينئذ أمّارة كنفس الطفل ال تترك شهواهتا وإن َعِلمَت أهنا تضرها ،وبالتزكية تصري
لوّامة تلوم نفسها على تورطها يف شهواهتا جيد اإلنسان ذلك من نفسه من صغره إىل كربه ،فإذا زكت
وصفت اطمأنت إىل اهلل سبحانه فسميت مطمئنّة ،وأهل هذا الوصف يتفاوتون فأعلى وأدىن فاستبان
لك أنّ حقيقة العامل يف األصل واحدة أوهلا العقل وآخرها اإلنسان ،وإن اإلنسان إنسان ،اإلنسان قد
مجع فيه أسرار العامل ،إذ البذر هو متضمن الشجرة والثمرة ،وإن بقاء العامل ببقائه ،وإن معىن اخلالفة فيه
مبقابلة اإلنسان الكامل الذي هو كل العامل بقوة مغناطيسيته صورة ومعىن  ،إذ قد جعل سبحانه بني
قواه املزاجية وبني األرواح العلية مناسبة حيصل بسببها انفعاالت شبيهة باالستحاالت من اللطافة إىل
الكثافة ،ومن الكثافة إىل اللطافة ،كما يستحيل املاء هواء واهلواء نارًا ،واجلسوم بالتحليل والتقطري ماء،
ويستحجر املاء فينعقد ،فجعل احلق سبحانه اللطيف منه مقابالً لللطيف ،والكثيف مقابال للكثيف،
وجعله البداية واخلتم وحمل اإلفشاء والكتم ،وجعل قوة باطنه سببًا لضعف ظاهره وبالعكس ،وما يقربه
من الباطن حياة وما يلحقه بالظاهر موتًا ،فسمّي لذلك العلم حياة واجلهل موتًا فقال :ﱡﲇ ﲈ ﲉ
ﲊﱠ [االنعام ،]122 :وقال يف املشركني :ﱡﱺ ﱻﱼﱽ ﱾ ﱿﱠ [النحل ]21 :وجعل السعادة يف
استواء الظاهر والباطن ،ألن بذلك انضباط العامل وبقاء استمداد بعضه من بعض ،وإمداد بعضه بعضًا،
إذ األمر كما أفهمتك بطون من ظهور ،وظهور من بطون إىل الوقت املعلوم.
فصل :وهبذا الفهم تفهم أن اختالف املقاصد حبسب غلبة الصفات املطوية يف األكوان كلها
ومن ذلك اختالف مقاصد نوع اإلنسان إذ كنا قد قلنا أن مجيع الصفات مطوية فيه فما غلب عليه
كان احلكم له ،كما غلب يف لسان األطباء إطالق وصف احلرارة واليبوسة على الفلفل مع أن فيه
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الطبائع األربع ،وفهمت أن اختالف اهلمم باختالف املطامع ألن اهلمم متعلقة هبا ،وحروف الطمع كما
ترى جموفة غري منقوطة ولوال املطامع النقطعت اهلمم ولوال اهلمم لبطلت األعمال ،وعلمت علمًا يقينًا
أن بلوغ اآلمال بسياقة األقدار ،وموافقة التوفيق باالهتمام باملقاصد ،واالستقامة على سلوكها  ،وأن
سياقة التوفيق باالهتمام هبا ،واالستقامة على سلوك سبيلها من مجلة القدر.
بيان ذلك أن راحة كل شيء يف كماله وهذا مما ال يشك فيه ومجاله وفضله ،فالنفوس يف األصل
جمبولة على االهتمام بكماهلا ،وكماهلا يف بروزها جبميع صفاهتا ،وبروزها هبا مجيعًا يف هذه الدار معًا
متعذّر ،ألن ظهور بعضها يقتضي بطون بعض ،وبطون بعضها يقتضي ظهور بعض ،فصار طريق كماهلا
طريق نقصها ،ألنه سبحانه هو القائم على كل شيء بأمسائه وصفاته تبارك وتعاىل كما قال :ﱡﭐ ﱞ ﱟ
ﱠ ﱡ ﱢﱠ [احلديد ،]4 :ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ [البقرة ،]115 :ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ [الفجر ،]14 :فمىت
اتصف العبد بصفة توجه إىل وجه من وجوه أمسائه وأمساؤه ختتلف باختالف أفعاله بالعبد اليت هي أفعال
للعبد ،كما نبّه عليه سبحانه يف قوله :ﱡﭐ ﱰ ﱱﱠ [االنعام ،]139 :ونبه عليه بقوله لرسوله :ﱡﱰ
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸﱠ [يوسف ،]108 :وأخرب عنه سبحانه بصحة بصريته يف الدعوى بقوله
يف آخر اآلية :ﱡﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﱠ ليعلمنا أنه إمنا يدعو إىل اهلل من اهلل ال من غريه ،ولكن
باختالف أمسائه ،فيدعو أهل الضالل من اسم اهلل املضل الذي ميلي هلم برمحته إياهم يف هذه الدار،
واستدراجهم واللطف هبم وخيوفهم من أن يحشروا إىل اهلل من حيث امسه املنتقم القهار اجلبار املتكرب،
الذي ينتقم منهم يف داره اليت هي جهنم ،ويدعو أهل اهلدى من امسه اهلادي الذي يشوقهم وخيوفهم
ويستعملهم يف مرضاته ويرجيهم أن يحشروا إىل اهلل من حيث امسه الرمحن يف داره اليت هي جنة عدن،
فيشهدهم يف هذه الدار جالله وانتقامه وعظمته وقهره ،فيتّقوه فيها فيحشرهم إليه يف داره اليت هي جنة
عدن ويرمحهم فيها ويلطف هبم  ،وميلكهم وخيلع عليهم كما قال سبحانه :ﱡﭐﲇﲈﲉﲊﲋﲌ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ [مرمي ،]86-85 :فقوله سبحانه لنبيّه أن يقول :ﱡﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲂﱠ ينبّه عليه وجده ،كأيب يزيد  Eحيث قال :واعجباه كيف يحشر إليه من هو جليسه،
كأنه يقول :هو جليس املنتقم من حيث اخلشية والتقوى فحشر إىل الرمحن واجملرم جليس الرمحن من
حيث ارتكاب اهلوى والتمكن منه فحشر إىل املنتقم ،وذلك بأن احملشور إىل عدن سعيد ،فذكر له
االسم إذ هو يف حمل كشف احلجاب وبلوغ األمل ،واحملشور إىل جهنم شقي يف حمل العذاب ،وأشد
العذاب احلجاب ،بل العذاب هو احلجاب أال تراه يقول :ﱡﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
ﲇﱠ[املطففني ،]15 :فبدأ باحلجاب الذي هو أشد العذاب ،فألجل ذلك ذكر االسم الرمحن للسعداء،
وذكر دار املنتقم لألشقياء اليت هي صورته اليت يلقاهم هبا لئال يسعدوا بذكر االسم ،إذ ال جيهل أكثرهم
أن املنتقم هو الرمحن ،ومن ذلك قوله سبحانه" :إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إياها فمن
وجد خريا فليحمد اهلل ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه"
وقوله" :ومن تقرب إيلّ شربًا "....احلديث ،والتقرب من السبيلني ،فاملتقرب على صراط احلميد
إىل الرمحن ،واملتقرب على صراط املغضوب عليهم إىل املنتقم ،وإمنا يتقرب العبد إىل الرمحن بصفات
ألبسها من املنتقم القهار وهي اخلشية اليت للنفوس يف العبودية والتقوى والعبودية والذلة فيحبّه عز وجل
من حيث امسه الرمحن ،فيظهر فيه سبحانه بصفاته الرمحانية اهلادية املهدية كما قال" :فإذا أحببته كنت
مسعه وبصره "...احلديث ،وجيعله يف تلك الدار على عكس ما هو يف هذه الدار ،ويتقرب إىل املنتقم
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بصفات ألبسه إياها الرمحن فيتظاهر بصفاته ،وذلك هو اإلجرام والتجرب والتكرب واإلمالء كما قال
سبحانه :ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ [آل عمران ،]178 :وقال :ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ
ﳇﱠ [املؤمنون ،]56-55 :وقال :ﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ [األعراف ،]182 :وقال :ﱡﭐ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ[البقرة ،]26 :فلذلك يحشر إىل املنتقم يف داره اليت هي جهنم فيظهر فيه
بالصفات اجلربوتية القهرية كما ظهر يف هذا هناك بالصفات الرمحانية فمن أحبه من هناك فكما
وصف ،ومن أحبه من هنا كما وصف ،كما قال سبحانه :ﱡﭐﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔﱠ[العنكبوت:
 ،]69اجلهاد من السبيلني وقال :ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ [حممد ،]7 :فإليه سبحانه منه املصري فال
يغرنَّك قوله سبحانه :ﱡﭐﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦﱠ[النجم ،]42 :ﱡﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫﱠ [العلق ،]8 :ﱡﭐﱋ ﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ [الغاشية ،]26-25 :فتظن بأمثال هذه اآلي أن املصري واإلياب واملنتهى
والرجعى إليه من غريه فتقع يف قوله سبحانه يضل به كثريًا فتتوهم أنه ليس معك أينما كنت ويف أي
حال كنت وهو القائل :ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ [البقرة ،]115 :فذلك ما أخربتك مبن
قيامه على كل شيء ،وكونه مع كل شيء بأمسائه وصفاته من البداية إىل النهاية ،وتتبدل أمساؤه وصفاته
بتبدل أمسائك وصفاتك يف حتولك من غري حتول منه ،فهو يف أول األمر يدعوك ،ويف الطريق يرشدك
ويهديك ،وينصرك ويعينك ،ويؤيدك ويقومك ،ويف الغاية ميلكك وخيلع عليك اخللعة اليت أوقفك
عندها إن أوقفك وتلك النهاية ،وختتلف أحوال املدعني والساعني واململكني وأحوال اخللع باختالف
األمساء قال سبحانه :ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱠ [االسراء ،]110 :يقول أيًا ما
تدعوا من هذين االمسني فله األمساء احلسىن نعت أو صفة فإن هلذين االمسني اللذين مها اهلل والرمحن
مرتبة اإلحاطة والكمال بالنسبة إىل ما سوامها من األمساء ،وإن كان كل اسم من األمساء إذا قدمته َأمّها
كما يأمّ ها هذان االمسان فنعت هبا ،بيد أن هلذين االمسني مرتبة اإلحاطة الكربى ،وذلك أن الرمحة هي
احملبة ،واهلل سبحانه أظهر العامل باحملبة حيث يقول" :كنت كنزًا خمفيًا "..احلديث وأظهر احملبة يف صورٍ
كثرية فتنكرت على من مل يذق حقيقتها بعني ما تعرفت به ،فسماها يف باب الطلب ،حمبةً ورغبةً وإرادةً
ومشيئةً وشهوة وهوى ورجاء ،وليس ذلك كله إال احملبة ،ومساها يف باب اهلرب بغضًا وكراهةً ونفورًا
ورهبة وخشية وليس ذلك فعالً إال احملبة ،فما كره الشيء وأبغضه وخشيه ورهبه ونفر عنه أحد إال حبًا
يف البعد منه واخلالص عنه كما قال موسى  ﱡﭐﲛ ﲜ ﲝﲞ ﱠ [طه ،]84 :أي أحببت رضاك
عين فعجلت يف طلبه.
والطمع ال يكون إال باحملبوب واحملبوب إما حصول املرغوب أو خالص عن مرهوب فما حترك
متحرك إال باحملبة لكنها ظهرت يف صورٍ خمتلفة فتكثرت يف عنيٍ واحدة فتنكرت فإن اهلل سبحانه قسمها
نصفني لتستقيم األعمال فسمى أحدمها غضبًا من حيث احلق ومسى اآلخر رضا ،فالرضا هو الرمحة
والرمحة هي احملبة أبقاه على امسه ،والغضب هو احملبة لكنه استجد له امسًا آخر فلذلك قال سبحانه:
"سبقت رمحيت غضيب" ،فحصل احلق اسم الراحم والغاضب ،وللخلق اسم املرحوم واملغضوب عليه
ومسى الرمحة نعيمًا ،ومسى املرحوم منَعَّمًا واحلق مْنعِم ،ومسى الغضب عذابًا ،ومسى املغضوب عليه
معَذَّبًا ،واحلق معَذب ،فإذا كان الغضب بعد إساءة فهو عقابٌ ،واملغضوب عليه معاقَب ،واحلق
معاقِب ،وإذا كان الرضا بعد إحسان فهو سواء ،والعبد مثاب ،واحلق مثيب ،وعلى ذلك مجيع أمساء
احلق ،وأمساء اخللق فهذا معىن تقرب العبد من احلق ،فإنه تقرب من اسم إىل اسم ،ومن صفة إىل صفة،
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وهذا معىن كون احلق للعبد مسعًا وبصرًا فإن ظهور احلق به بصفة وبطونه بضدها ،فإن كون احلق منه
كما وصف من حيث تقربه إىل امسه الرمحن هو ظهوره فيه هبذه الصفة اليت تسمى هبا من حيث هي
رمحانًا ،وكونه منه كذلك من حيث تقربه إىل امسه الرمحن ،املنتقم هو ظهوره فيه هبذه الصفة اليت
تسمى هبا من حيث هي منتقمًا ،وليس ذلك كله إال احملبة وال احملبة إال الرمحة ،فلذلك اختص حممد
 aبرتبة احملبة فكان رمحة للعاملني ألنه حقيقة اجلوهر القدسي وهو الكنز الذي هو أول مظاهر احملبة.
فصل :فقد بيّنت لك أن اهلل سبحانه جعل مجيع صفاته ترجع إىل صفتني ومجيع صفات اخللق
كذلك ولذلك تسمى بالظاهر والباطن وباألول واآلخر وباملعز ،واملذل ،إىل غري ذلك من األمساء،
واتصف سبحانه باليدين والعينني واإلصبعني وبالقبضتني فلما قام اخللق بني يديه وإن شئت قلت بني
صفتيه قال سبحانه :ﱡﭐ ﱞ ﱟﱠ [آل عمران ]18 :وقال " :aبالعدل قامت السماوات واألرض"،
وملا كان ظهور صفاته وبطوهنا بظهور صفات اخللق وبطوهنا قال سبحانه" :إمنا هي أعمالكم أحصيها
لكم مث أردها عليكم" ،وقال :ﱡﭐ ﱰ ﱱﱠ [االنعام ]139 :وقال" :من تقرب إيلّ شربًا تقربت
إليه ذراعًا".
وقال" :فإذا أحببته كنت مسعه وبصره" وجعل سبحانه اخلوف والرجاء صفيت احملبة من حيث
اخللق كما جعل الغضب والرضا صفتيها من حيث احلق ،وجعلهما زمامني يقودان اخللق إىل ما هو
صفة العبيد ومسة املربوبني مما قدره سبحانه عليهم وهلم ،فمىت اعتدال اعتدلت األعمال ،ومىت اعتدلت
األعمال اعتدلت األحوال ،ومىت اختلفا اختلفت األعمال ،ومىت اختلفت األعمال اختلفت األحوال،
وقد وصف سبحانه نفسه بأن له يدين فقال :ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ [املائدة ]64 :مث وصفهما بأن كلتيهما
ميني من حيث هو سبحانه ،إذ ليس مبتحيّز وال يف جهة ،ووصفهما من حيث اخللق بيمني ومشال فقال:
ﱡﭐﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ [الواقعة ]27 :مث وصف حاهلم مبا يناسب اليمني من السدر املخضود،
والطلح املنضود ،والظل املمدود ،وحنو ذلك وقال :ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﱠ [الواقعة ]41 :مث
وصف حاهلم مبا يناسب الشؤم من اجلحيم واحلميم ،والسموم واليحموم ،فاليمني من حيث احلق
واخللق ظهور صفات اهلل الرمحن الرحيم ،اللطيف الكرمي وما يف معناه اليمني من األمساء واليمني
األخرى من حيث احلق اليت هي مشال من حيث اخللق هبا ظهور أمساء اهلل املنتقم ،القهار ،الضار،
املتكرب ،اجلبار ،وما يف معناه الضرر واألذية للخلق ،وقد جعل سبحانه لكل يد أهالً ،وجعل هلا أحكامًا
وحدًا ،وجعل ألهلها فيها مقامات معلومة ،وسبالً مستقيمة وشرائع مفهومة وحدودًا مرسومة ختتلف
باختالفهم ،واختالفهم حبسب األغلب عليهم من أوصافهم ألنه سبحانه قد شرف آدم بأن مجع له بني
يديه بقوله سبحانه :ﱡﭐﲱﲲﲳﱠ[ص ،]75 :فهو مرآة يقبل ظهور اليمني مث هو ملا غلب عليه ولذلك
انبسطت ذريته ليمتاز أهل كل عامل مبا هو هلم كما نبّه عليه الرسول بقوله" :لو مل تذنبوا لذهب اهلل
بكم وجلاء بقوم يذنبون فيستغفرون اهلل فيغفر هلم" ألن امسه الغفار والغفور يطلب ظهور املغفور له
ليظهر بظهوره إذ ال يسمى سبحانه غفارًا إال بوجوده ،ووجوده وقف على ظهور الذنب ،وبظهور
الذنب يظهر اسم اهلل املضل سبحانه ،ولذلك أخرب " :أن لكل واحد مقعدًا من اجلنة ومقعدًا من
النار" فإذا غلبت عليه الصفات اليت تقضي أحد املقعدين اختص به ما مل تزحزحه العناية األزلية ،وذلك
أين قد أخربتك أن األمانة اليت محلها اإلنسان هي سر اخلالفة الذي هو اإلنسان ،لظهور أمساء احلق
وصفاته فيه وبطوهنا ،كما أشار إليه سبحانه يف قوله" :ال يسعين أرضي وال مسائي ويسعين قلب عبدي
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املؤمن" ،وإليه اإلشارة بقوله" :خلقت كل شيء من أجلك" ،أي من أجل وجودك ألنك أنت مثرته
"وخلقتك من أجلي" ،أي من أجل معرفيت ومن أجل ظهوري.
والنفس جمبولة على طلب كماهلا لكماهلا ،وذلك سرٌ خفي ألن اهلل تعاىل
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﱠ [التوبة ]111 :وهذا سرٌّ يفهمه أهله ،مث أمرهم أن يؤدّوا األمانة إىل أهلها،
وهو أهلها ألنه ﱡﭐﱵ ﱶﱷﱸﱠ[املدثر ]56 :فالتقوى من الوقاية والغفر هو الستر ،واجلنة من
االجتنان فمن ترك اختياره الختيار مواله ،فقد دخل يف عباد اهلل ودخل جنته واتقاه ،أي جعل صفات
الربوبية من القهر والتكرب وقاية وجنة لصفات العبودية ،فستر الربوبية يف هذه الدار بعبوديته ،وأجنّها
بصفات سيّده ،واتقاها هبا فجعل صفات سيده وقاية له عن صفاته ،ومن اتبع هواه فقد جعل صفاته
وقاية وسترًا وجنة لصفات سيده فظهرت صفاته بالربوبية وبطنت صفات سيده واستقرت واختفت،
واألصل يف ذلك ما أخربتك به من أن سر الربوبية مطوي يف النفس فهي تريد الظهور طلبًا للكمال،
وذلك السر يتنوع عليها فإنه يظهر فيها أوالً بشهوة الطعام والشراب ،فإن اخلبز سر الذات وسره يف
املاء ،كما قال سهل  Eومل يطلع على هذا السر إال أكابر أهل اهلل مث ينضاف إليها شهوة امللبوس،
فإذا بلغت أول التمييز ظهرت بشهوة الرياسة ،فإذا بلغت أول ظهور العقل املؤيد ظهرت بشهوة
النكاح طلبًا للكمال من كل وجه بالبقاء والتكثر واالحتاد ،فهذه شهوة حمجوبة باللذة وهو أول
الكمال ،وألجله أمكن وجود البذر الذي يأيت منه مثله مث ينبسط فيظهر بأنواع الصيت واجلاه والتملك
والتقدم والترأس ،ومىت ظهر ذلك السر عليها بصورة اجنذبت إليها فهي مبنزلة الطفل الذي ال حيتمي
عما يشتهيه إذا وجده ولو علم أنه يضرّه ،حىت يؤيده بالعقل النور ،فيحميه كما حيمي الطفل والده
حذرًا من عيشه بالشهوات فتعفن معدته ،ويهلك ألن النفس باألصل على الفطرة كما قال ،a
وسلوكها من إحدى اليمينني إىل األخرى يكون بالتقرب كما قال اهلل وليس التقرب إال من اسم إىل
اسم ،ومن صفة إىل صفة حىت تغلب عليه إحدى الصفتني واليمينني واالمسني ،فتظهر هبا أي بصفاهتا
وأمسائها ،وذلك هو احملبة اليت تنتج كون احلق منه كما وصف ،أي ظهور صفاته فيه بذلك األمر ،وهذا
األمر مشهود فإنا نرى الواحد يعمل احلسنة على كره ومشقة مث يتكرر ذلك منه حىت ختفّ عليه بل رمبا
صارت قرّة عينه كما قال " :aوجعلت قرة عيين يف الصالة" ،ونرى اآلخر يعمل السيئة غفلة أو فلتة
مث يندم وخياف ،فإذا عاودها خفّ ذلك الندم فيتكرر ذلك منه حىت يطبع على قلبه كما قال سبحانه:
ﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ [غافر ]35 :فاملتقرب هو الذي يعمل يف إحدى اليمينني بصفات
أهل اليمني األخرى ،واحملجوب مَن تَحوّل إىل اليمني إىل اليمني ،فهو حمجوب من تلك اليمني وذلك
االسم ،وهذا معىن التحرمي ،فإنَّ احلرام هو املمنوع احملجوب وعلى هذا وضعت التكاليف فجعل
سبحانه صفات أهل إحدى اليمينني يف هذه الدار حرام على أهل اليمني األخرى ،وما خرج من إحدى
اليمينني إىل األخرى حلقته أحكامها ،وما بقي فيها ففساده اتصافه بصفة أهل اليمني األخرى قال اهلل
تعاىل :ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﱠ وحرّم الغنائم على غري احملمديني ألهنا مأخوذة من تلك اليمني بغري
اختيارها ،ف كانت تنزل هلا نار من السماء حترقها إذ هي يف اليمني اليت تظهر باسم اهلل املنتقم ،وانتقلت
إىل اليمني اليت تظهر باسم اهلل الرمحن بيد املنتقم ،فإهنا مل خترج إليها إال بوجه االنتقام ،فحكمه باق فيها
ما بقي لليدين اعتبار فلما بلغت صور امتياز اليمينني يف الصورة اإلنسانية جممع البحرين بسيدنا حممد
 aوهو املرآة التامة لليمينني كان أخذنا هلا مبيحا هلا كما قال سبحانه :ﱡﭐﳁﳂﳃﳄﳅﱠ[االنفال:
ﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ
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 ]68وذلك بأن اخلالفة اآلدمية مل تزل تنبسط عمالً من آدم إذ هو مشرقها حىت اخنتمت بداوود 
وسليمان  مث انبسطت علمًا بعيسى  إذ يقول سبحانه :ﱡﭐﱂ ﱃﱄﱅ ﱆ ﱇﱠ[البقرة:
 ]253فداود مغرهبا ،وسليمان مستواها وتفضيلها ،وعيسى نباهتا ،وحممد  aمثرهتا فهو مرآة كاملة
يظهر فيها اليمينان ،ودورة متصلة كاملة فكان أخذهم من أهل الشمال خبالف أخذه إذ أخذه انتقام
بامسه املنتقم ،وإعطاؤه أهل اليمني رمحة بامسه الرمحن ،فإن الشيء إذا بلغ حمله اتصف بصفة احملل أال
ترى مهر البغي حرام عليها ألهنا تأخذه يف ذات اليمني بذات الشمال من ذات الشمال فهو حرام على
من أخذه منها ،فلو ردّ إىل صاحبه حلّ له فحلّ ملن أخذه منه بوجهه ،وكذلك الصدقة املفروضة حرام
على النيب  ،aألهنا أوساخ الناس كما قال سبحانه :ﱡﲍ ﲎ ﲏ ﱠ [التوبة ]103 :فإذا وقعت بيد
أرباهبا حلّت له من أيديهم ،وهي له هدية كما قال يف بريرة" :هو هلا صدقةٌ ولنا هديةٌ".
فصل :فقد استبان لك أن مناط التكليف العقل االختياري ،وقد ضرب لنا سبحانه بذلك أمثاالً
يف شريعتنا منها اجلوارح املعلمة يف قوله سبحانه :ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ....ﱠ [املائدة ]4 :فشرع لنا يف
الكلب الذي يصري جارحًا حبيث يشليه صاحبه فيشتال ويرده فريتد حل ما أمسكه علينا ،وحرم علينا
ما أمسكه الكلب املختار لنفسه وسائر السباع كذلك ،فإذا أكل الكلب من صيده تبيّنا أنه مل ميسك
على مرسله وإمنا يقتنص لنفسه فحرم علينا ،فالرجل من عرف اليمينني فلم يتميز يف واحدة منهما وإمنا
يكون وقفًا على مواله ،صورة احلق معناها ال يتحرك وال يسكن إال هلل به ،فقلبه حرمٌ آمنٌ من غري اهلل،
ويتخطّف الناس من حوله وحله سائر ذاته ،وقد أعلمتك أن معىن احلرام احلجاب ،واحلرام احملجوب
املمنوع أن يتصرف به بغري ما حرم له ،وقد جعل اهلل سبحانه هلذه الصورة قيامًا ،ومساها أمواالً مليل
النفوس إليها كما قال سبحانه :ﱡﭐﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﱠ[النساء ]5 :وجعل ما اختصت به
كل صورة حراما على األخرى إال بطيب نفس منها ألهنا حرم آمن ،ومن دخله كان آمنًا ،قال :a
"كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله" احلديث ،وقال سبحانه :ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ وقال:
ﱡﭐﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ [النور ]61 :وجعل ما سعى به اإلنسان أيضًا لنفسه ال للتقرب إىل اهلل،
وال المتثال األمر اإلهلي حرامًا على أهل خاصته ،وضرب يف ذلك مثالً فجعل صيد احلالل حالالً له
وللحالل ،وجعل صيد احلرام حرامًا عليه وعلى احلرام واحلالل ،وقال سبحانه فيمن عمل له عمالً
وأشرك به غريه :هو له كله وأنا منه بريء وقال :ﱡﭐﳤﳥﳦﱠ [الكهف ]110 :وكذلك حرم على
اإلنسان قتل نفسه وجعلها أكرب الكبائر.
وملا طوى اهلل سبحانه اليمني اليت هي الشمال يف اليمني األخرى جعلها حالالً هلا ما مل تندرج
فيها ،فإذا اندرجت فيها فتحرميها عليها ملكًا وقتالً وقفًا على قبوهلا منها أو إعطائها األمان ،حبسب
أ حكام األمان املشروعة ،وجعلها باقية على شرائعها وأحكامها ما مل تتحد فيها ،فمىت احتدت فيها قبل
امللك ،أبقى عليها من شرائعها ما ال خيالف الشرع املتجدد لليمني ،كالكافر يسلم وحتته عشرة نسوة
فيختار أربعًا ،ويبقي على نكاحه األول ما مل يكن فيها حمرم ،وإن كان بعد امللك أجرى عليها أحكام
األموال ،وألزمها من شرع اليمني ما حتتمله كما قد قرر وجعل احتادها هبا خملصًا هلا من األحكام
املتقدمة حىت لو قتل مشرك نبيًا مث أسلم فاإلسالم يَجب ما قبله ،وإمنا طواها هبا ألنه البد من بقاء متييز
اليمينني لظهور األمساء مع أهنا ميني واحدة ،وجعل سبحانه مواالة أهل اليمني ألهل الشمال سريًا مشاليًا
فقال :ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱠ [املائدة ،]51 :وكذا التقرب منهم كذلك ،فقال" :من تشبّه بقومٍ فهو
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منهم" ،حىت حرّم كثريًا من أفعاهلم ،فأهل اليمني مطالبون بسري اليمني ،ومطالبته أهل الشمال باالحتاد
يف اليمني أو باالندراج ،وأهل الشمال مطالبون باالحتاد يف اليمني أو باالندراج ،فإن مات من احتد
باليمني حني احتد مات طاهرًا ،وإن مات بعد ذلك فهو مطالب بسري اليمني ،فيطالب بعد موته
بتكليف الزمن الذي أدركه بعد االحتاد من تكليف أهل اليمني ،وإمنا كلف اهلل سبحانه أهل اليمني ألهنا
مرآة كاملة ملقابلة اليمينني ،فلذلك انقسم أهلها إىل ظامل ومقتصد ،وسابق ،وإن كانت صفوة من
اليمني األخرى ،فإن الظامل هنا من تظاهر بسرّ اخلالفة على غري وجهه الذي استخلف عليه ،واملقتصد
من ختلق به وراض نفسه عليه ،والسابق من حتقق به فإنا سنبيّن أن اخلالفة متدرجة يف مجيع النوع
اإلنساين كما نبّه عليه سبحانه يف قوله :ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﱠ [احلديد ]7 :وقوله :ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ [النساء ]58 :وقوله :ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰﱠ [النمل ]62 :وقوله :ﱡﭐ ﱳ
ﱴﱵﱶ...ﱠ[الفتح ]29 :وكما نبه عليه رسول اهلل  aبقوله" :العلماء ورثة األنبياء".
وقوله " :aرمحة اهلل على خلفائه".
وقوله " :aكلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيّته" ،فهذا النوع مستخلف من قِبَل احلق بقدر
وسعه ،فأدناهم املستخلف على نفسه ،وأكملهم املستخلف على العامل بأسره ،وكل منهم ينقسم يف
خالفته إىل ظامل ،ومقتصد ،وسابق ،فأسبق السابقني الرسل صلوات اهلل عليهم وسالمه ،فإهنم خلفاء اهلل
وفيهم سابق وأسبق ،مث اخللفاء عنهم على االستقامة وفيهم سابق وأسبق ،وذلك يتنزل حىت تبلغ اخلالفة
على األهل والولد واخلادم ،مث يتنزل حىت تبلغ اخلالفة على النفس ،فالظامل هو الذي يريد حرث الدنيا،
فيتظاهر باخلالفة على نفسه وغريه على غري الوجه املشروع املأمور به ،نظرًا إىل عاجل اللذة بظهور
الربوبية ،فإن الظلم وضع الشيء يف غري موضعه ،واملتقيد بدعوى اخلالفة عن الرسل يف غري موضعه،
ومنهم املستخلف من قبله على منهاجه ،ومنهم القائم مقام املستخلف على منهاجه ،وهم الذين رضوا
باحلياة الدنيا من اآل خرة ،فما هلم يف اآلخرة من خالق وال نصيب كما قال سبحانه :ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱠ [الشورى ]20 :فيمأل سبحانه قلوب هؤالء شغالً وال
حيصلون على طائل ،ألهنم استدبروا قبلة احلق اليت أمروا بالتوجه إليها ،إذ هم مأمورون بالسعي لكماهلم
على الوجه الذي حيصل به كماهلم ،فخالفوا وسعوا لظهور كماهلم يف غري وقته قال " :aمن آثر
الدنيا على اآلخرة شتت اهلل عليه مشله ،وفرق عليه ضيعته ،وجعل فقره بني عينيه ،ومل يأته من الدنيا إال
ما كتب اهلل له منها".
وقال " :aمن آثر الدنيا على اآلخرة ابتاله اهلل بثالث ،مهًّا ال يفارق قلبه أبدًا ،وفقرًا ال
يستغين أبدًا ،وحرصًا ال يشبع أبدًا" ،واملقتصد هو الذي مل تستهوه الشهوة ،وآثر األهم فاألهم،
واألقرب فاألقرب ،أعانه اهلل على كماله ،ومل يشتغل باللذة الفانية عن اللذة الباقية ،وقال لسان حاله:
حم تتتتتتتتتتتتتتتتت ليتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت قزتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي يتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

م فستتتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتتت فيمتتتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتتت
مخ تتتتتتتتتتتتتتتتتت ر الق يتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتتت

عزف نفسه عن الدنيا ومحاها عن شهواهتا ملا مسع عن رسول اهلل " :aإن اهلل يعطي الدنيا من
حيب ومن يبغض ،وال يعطي اآلخرة إال من حيب ،وملوك اجلنة من أميت القانعون بالقوت يومًا فيومًا"،
مث إهنم رأوا أنه ليس للملك مثرة إال القدرة على املطلوب ،وإن ملك الدنيا عبودية وأنكاد ،ومع ذلك
357

فإنه إن مل يكن على الوجه املشروع قطع عن املُلك الصايف الذي فيه القدرة على املطلوب ،فارتاض
القوم يف طريق االقتدار على ملك أنفسهم هلل حىت أقدرهم عليها ،فكانوا هم امللوك الفقراء ملا عزفت
نفوسهم عن الدنيا ،وتعلقت باآلخرة كما أشار إليه الشافعي  Eبقوله:
مي تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ح يتتتتتتتتتتت ل لتتتتتتتتتتت ع تتتتتتتتتتت
ضتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتي ح متتتتتتتتت لتتتتتتتتت عقتتتتتتتتت
متتتتتت ضتتتتتتر زتتتتتت الستتتتتتي أختتتتتت ف غمتتتتتت ف

أ تتتتتتتتتتترا
م تتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتترا
التتتتتتتتتت ر
متتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت تتتتتتتتتترا
ضتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتت
إ ا تتتتتتتتتت

وهلل در القائل قوله:
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ح م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع
فمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لخ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

م تتتتتتتتتتتتتتتتتت ع مستتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا م تتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتترا م تتتتتتتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتتتتتتتت
فزتتتتتتتتتتتتتتتتتر ت
ح

ومثله ما بلغنا أن حممود بن بويه ملا مَلك العراق سلم لفرّاشه ألف دينار وقال :اذهب هبا إىل
مدينة أصفهان إىل شارع السلطان ففي صدر الدرب بيت فيه عجوز وشيخ ادخل فسلم عليهما،
وادفعها إليهما وقل هلما :ابنكما يقول لكما كيف أنتما من وحشة فراقه؟ فلما وصلهما وأخربمها قاال:
خذ ما جئت به لك قال :أنتما فقريان وبكما حاجة إليه فقال الشيخ :إنَّ غىن النفس باقي مث أنشد:
فف متتتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتتتت ر اختتتتتتتتتتتتتتتتت الزتتتتتتتتتتتتتتتتت
الق تتتتتتتتتتتتتتتل ل تتتتتتتتتتتتتتت
ف لمتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر خ قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ري تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فختتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتتتتت امتتتتتتتتتتتتف تتتتتتتتتتتت

فاشتغل هؤالء بامللك األخروي عن امللك الدنيوي علمًا بأن ملك النفس طريقة على أنه قد
حيصل به املُلكان ،فهم مقتصدون ما مل ميلكوا أنفسهم فإذا ملكوها فهم سابقون قنعوا من التصدُّر
والرياسة بالتصدر والترأس على أنفسهم ،وقالوا ال ينبغي للزمين االشتغال بإعداد املأكوالت ،وإعداد آلة
احلرب قبل االشتغال باكتساب الصحة ألجسامهم اليت هلا يعد املأكول واآللة ،فتركوا خري الدنيا لشرها
احتماءً عن الدواء املضر ،ونظروا يف صالح أنفسهم علما أنه ال ينفعهم صالح غريهم إذا فسدوا فقال
قائلهم:
تتتتتتتتت
تتتتتتتتت ال تتتتتتتتت متتتتتتتتت تتتتتتتتت فتتتتتتتتت أ
تتتتتتتت إفتتتتتتتترا ف م تتتتتتتت
فتتتتتتتت تتتتتتتت تتتتتتتتخ
استتتتتتت تتتتتتت خ متتتتتتت متتتتتتت يتتتتتتت متتتتتتت ستتتتتتت
فتتتتتتتت م تتتتتتتت ا تتتتتتتت ل تتتتتتتت فيتتتتتتتت عتتتتتتتت م تتتتتتتت
خيتتتتتتتتر متتتتتتتت م تتتتتتتت
تتتتتتتت الر يتتتتتتتت تتتتتتتت

فمتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتت ل إ ا مستتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت ع
فتتتتتتتت ر إلتتتتتتتت م تتتتتتتت اا تتتتتتتت إليتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتت ر ا ستتتتتتتتتتتتتت لممستتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتت م تتتتتتتتت تتتتتتتتت
إ تتتتتتتتت فتتتتتتتتت ف

فحصل هؤالء على نصيبهم من اآلخرة مكمالً مع نصيبهم من الدنيا قال سبحانه:
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ [الشورى ]20 :وقال " :من أصبح ومهّه اآلخرة مجع اهلل مهّه وحفظ
عليه ضيعته ،وجعل غناه يف قلبه ،وأتته الدنيا راغمةً" ،ذلك ألنه مستقبل قبلة احلق اليت وجهه إليها من
طلب كماله فيبلغه اهلل سبحانه قصده مع حصول قسمته من الدنيا اليت البد له منها ،وقد ضرب اهلل
سبحانه لنا يف ذلك مثالً يف الظل ،فإن مستَقبِل الشمس حيصل على نصيبه منها ،وعلى رؤيتها ،ويلحقه
ظله وحاصله منه ما حتت قدميه فيبلغه ،ومستدبرها يفوته رؤيتها ،وال يدرك من ظله إال ما حتت قدميه،
فهؤالء صنفان :أحدمها من ترك األسباب واألنساب هربًا من احلساب ،وتوكالً على الوهاب ،فال
ﱡﭐﲅ ﲆ
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يرقون وال يسترقون كما قال " :يدخل اجلنة من أمّيت سبعون ألفًا بغري حساب قيل :يا رسول اهلل
من هم قال :الذين ال يَكْتَوون وال يسْتَرقُونَ وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون" ،مل يأمنوا أنفسهم أن
ختوهنم يف النظر إىل األسباب دون املسبب فرفضوها اعتمادًا عليه وتفويضًا إليه ،والثاين ،مل تقوَ نفسه
على التوكل مطلقًا دون السبب كالذي قال له رسول اهلل " :aاعْقلْهَا وتَوَكّل" ،فباشروا األسباب،
وتوكلوا يف بلوغها على املسبب ،وهلم شرعت الشرائع ،وحددت احلدود ،ووضعت ظواهر النواميس،
والسابق هو املتحقق بالعبودية حمضًا املتوجّه إىل اهلل يف كل شيء ،وبكل شيء ،وعن كل شيء ،وعلى
كل شيء ،ومع كل شيء ،ولكل شيء ،فهم يباشرون األسباب عبودية حمضةً ملسببها ،ال ألجل
أنفسهم ألهنم يف أنفسهم وعن أنفسهم ،ويف شهواهتم وحمبوباهتم ،ومكروهاهتم يف مجيع حركاهتم
وسكناهتم ،حبسب ما جعلهم مستخلفني فيه علمًا بأنه سبحانه يريد من العباد دوام االفتقار إليه
واالضطرار يف هذه الدار ،أال ترى الرسول  يقول" :إن اهلل حيب أن يرى املؤمن حمترفًا" ،ويقول
" :aإن اهلل حيب العبد املؤمن احملترف" ،ومل تزل الرسل حتترف قال سبحانه :ﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ [الفرقان ]20 :وقال " :aلكل نيب حرفة ويل
حرفتان الفقر واجلهاد ،فمن أحبهما فقد أحبين ،ومن أبغضهما فقد أبغضين" ،فأما اجلهاد فحرفةٌ
ظاهرةٌ ،وأما الفقر فحرفةٌ خاصةٌ باطنةٌ ال يعرفها إال من ذاقها.
فصل :استكشف لك ما قدمت لك مما معناه أن العامل بأسره إنسان كبري وروحه اإلنسان
الكامل من نوع اإلنسان السفري الذي هو رابطة اإلمداد واالستمداد ،فهو أعين اإلنسان الكامل مبنزلة
إنسان العني من العني بالنسبة إىل نظر احملسوسات ومن سواهم مبنزلة العني فمنهم من هو مبنزلة طبقات
البياض ،ومنهم من هو مبنزلة طبقات السواد ،ومنهم من هو مبنزلة األجفان واألشفار ،ومنهم من هو
مبنزلة األهداب ،وهبذا املعىن نقول :إنه مرآة العامل كما سلف ،فهمتَ بذلك أن العامل بأسره حي ناطق
عامل ببارئه فمنه ما هو عامل بعلم الفطرة ،ومنه ما هو عامل بالفكرة والكسب ،ولكن حياة بعضه موت
بعض ،وموت بعضه حياة بعض ،فإن اهلل سبحانه وتعاىل ميّز بعضه عن بعض كما سلف ليميّز اخلبيث
من الطيب فحقيقة العامل واحدة كما أنّ حقيقة اإلنسان واحدة جيمعها آدم  إذ هو جمموع الذرية
كما سلف مث ميز اهلل بعضه عن بعض ليميز اخلبيث من الطيب ،وجعل حياة بعض موت بعض ،فقال
سبحانه :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﱠ[النحل ]21 :وَسَمْعَ بعضهم صمم بعضٍ فقال :ﱡﭐﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲎﱠ [االنفال ]20 :وقال :ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱠ[البقرة ،]171 :وقال :ﱡﱋ ﱌﱠ[االعراف:
 ،]179وقال :ﱡﭐﱐ ﱑﱠ [األعراف ]198 :وقال :ﱡﭐ ﱋﱌﱍﱎﱏ ﱐ ﱑﱒ....ﱠ[الروم،]7-6 :
ويكفيك يف ذلك قوله عز وجل :ﱡﭐ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﱠ [الطالق:
 ،]12فإنه لو مل تكن السماوات واألرض من مجلة اإلنسان مل يكن آلةً للعلم بإحاطة القدرة والعلم،
ولذلك ربط التنزيل العزيز والسنة ،معرفة الربوبية مبعرفة النفس فقال " :من عرف نفسه عرفَ
ربه" ،وقال" :أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه" ،ويف اإلسرائيليات" :اعرف نفسك يا إنسان تعرف ربك"،
ويف التنزيل العزيز :ﱡﭐﱤﱥﱦﱧﱠ[احلشر.]19 :
وإمنا ذلك من أن أمساء اهلل سبحانه كانت كنزًا قبل خلق اخللق ،باطنةً فإنَّ الكنز هو املستور
فلما أراد اهلل سبحانه أن يعرّف خلق اخللق فعرفت أمساؤه ،فالربوبية مثالً إمنا تظهر بظهور املربوب،
والرازقية إمنا تظهر بظهور املرزوق ،واإلهلية تظهر بظهور املألوه ،والرمحانية تظهر بظهور املرحوم إىل
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سائر األمساء فإن األمانة اليت عرضت على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها هي السعة
ملعرفة اهلل عزّ وجل كما أسلفناه ،فلم يوجد يف السماوات واألرض قبولٌ ملا قَِبلَه اإلنسان هبذا التأليف
الصوري إذ هو مثرة مجيع العامل وبرناجمه.
فهو يرى نفسه يف العامل إذ العامل أجزاؤه ومرآته ،ويرى العامل يف نفسه إذ هو مرآة العامل ،ويرى
ربه بالعامل الذي هو نفسه من حيث هو كل العامل ،فلذلك اتسع ملا مل يسعه العامل ،ولذلك ن ّزهه
سبحانه ومدحه بعموم السمع والبصر بقوله سبحانه :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[الشورى ]11 :فهذه إضافة
تشريف كقوله :ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱠ ﭐ[احلجر ]29 :ألن اإلنسان هو مثله الذي أبدعه من العامل مماثالً
للعامل بأسره ال مماثالً للحق بذاته ،تعاىل اهلل عن ذلك علوًّا كبريًا ،مث قال :ﱡﭐﱔﱕﱖﱠيقول كل
العامل آلة لسمعه وبصره ،فهو السميع البصري ال غريه ،إذ هو كل العامل فقد استبان لك أن الكاف
أصلية ليست زائدة ،واملعىن ليس مثل مثله شيء أي من كل الوجوه ألنه وسع اهلل ،فأما من حيث هو
مماثل للعامل فالعامل مثله ،وإمنا امتاز عن العامل بقبوله مجيع أسرار العامل.
فبهذا املعىن كان ميزانًا للعامل أال تراه سبحانه يقول:
فامليزان املوضوع ملقابلة رفع السماء هو اإلنسان الصغري من حيث هو مثلهن ،واألرض داخلة فيهن،
فإن اإلنسان غيبٌ وشهادة فهو بغيبهِ قابل لعلم الغيب إذا علَّمه اهلل وزكّاه ،كما قال سبحانه :ﱡﭐ ﳄ
ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﱠﭐ[اجلن ]27-26 :وبظاهره قابلٌ لعلم الظاهر فال ينبغي أن
تفهم من هذه اآلية ما يفهمه احملجوبون عن أنفسهم حبمكة الطي والدس وتقول :ليس املخصوص
باالطالع على الغيب إال الرسل لقوله سبحانه إال من ارتضى من رسول فتكابِر بذلك العيان ونصوص
القرآن والسنة ،فإن اهلل سبحانه يقول :ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﱠ
[فصلت ]53 :ويقول :ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ[احلجر ]75 :أي للمتفرّسني ويقول الرسول :a
"اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهلل" ،وقال" :املؤمن يرى بنور اهلل".
ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱠ

[الرمحن]7 :

واإلنسان الكامل روح العامل ،ومن قرب منه كاألعضاء الرئيسة من املشاعر اإلنسانية ،وباقي
العامل كسائر الصور اإلنسانية ،وليس من شرط اإلنسان أن يكون العامل كله بالنسبة إليه يف هذه الدار
شيئًا واحدًا ،حىت يعقل جبميعه وحيس جبميعه يف مجيع احلاالت ،فإنك ترى صورة اإلنسان فيها ما ال
حيس به وال يعقل به إال بسبب تعقُّله مبا حيس به كالشعر والظفر ،وقد يعرض لبعض أعضاء اإلنسان ما
جيعله كاملنفصل عنه ،وإمنا اإلنسان خيرج من بطن أمه كما ذكرناه عقلٌ بالقوة ال يعقل شيئًا كما نصَّ
التنزيل ،مث بالتربية والتزكية يصري عقالً بالفعل ،فليس منه عضو واحد إال وهو مستعد لسعة القدرة
اإلهلية والعلم.
ولذلك ترى اإلنسان كما قال " :aكل مولود يولد على الفطرة ،فأبواه يهوّدانه  ،أو
ينصّرانه ،أو ميجّسانه" ،وإمنا ينكر ما ذكرناه من حياة العامل ونطقه وعلمه ،احملجوب الواقف مع حسه،
حيث مل يدرك حياةً وال علمًا باطنًا عن احلس ،فهو يريد أن جيعل حياة األشياء وعلمها ونطقها على
وترية واحدة ،ومل يعلم أن املدرِكات تنقسم قسمني وكذلك املدرَكات أحدمها ،ما له قوة التخيّل
ميسك هبا صور املعلومات يف علمه من املدرَكات اليت ميكن تقيدها بالصورة فيتخيلها من له قوة
التخيل ،ويعلمها من ليس له قوة التخيّل بالعلم اجملرد ،إذ حقيقتها ال تقبل التخيّل إذ ليست جبسم وال
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قوة يف جسم ،والثاين ما له علمٌ جمردٌ عن التخيل كما ذكرناه فيعلم األشياء علمًا جمردًا وما ال ميكن
تقيده بصورة فال ميكن من له قوة التخيل ختيله بل يعلمه غري متخيل.
واعلم أن املوصوف بالعلم ينقسم أيضًا إىل ما بعضه حقيقة اكتساب العلم فيظهر علمه
للمكتسبني ،وإىل مفطور على العلم ال تعطيه حقيقة اكتساب علم إىل علمه عن علم املكتسبني للعلم،
فمن أجل ذلك اعترفوا حبياة النبات ،وأنكروا حياة اجلماد ،وجعلوا عقل احليوان غريزيًا ،وأنكروا علم
اجلميع فضلّ سعيهم ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ [الكهف ]104 :فنبههم سبحانه ونبّهتهم رسله مبا اهتدى
به من اهتدى وضل به من ضل فمن ذلك قوله يف تنزيله :ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﱠ[اإلسراء:
 ]44فقوله :ﱡﭐ ﲇ ﲈﱠ ردٌّ على من زعم أن املراد بذلك تسبيح من فيهن وأنه حذف املضاف ،وأقام
املضاف إليه مقامه ،كما قالوا يف قوله :ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﱠ [يوسف ]82 :أن املراد به واسْأل أَهل القرية ،مث
قال سبحانه :ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ فأثبتَ تسبيح كل شيء مث رد على الذين يزعمون أنه تسبيحٌ
بلسان احلال فقال :ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ فإنه لو كان بلسان احلال لكانوا يفقهون ،مث قال :ﱡﭐ ﲕ ﲖ
ﲗﲘﱠ فحليم فعيل مبعىن فاعل من احللم أي عمن تأول هذه اآليات هبذه التأويالت ،ﱡﭐﲘﱠ فعوالً
من الغفر الذي هو الستر لتسبيح األشياء عمن مل يرتض اطالعه عليه ،وكذلك باقي اآليات كما أخربنا
عن السماء واألرض بقوله :ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ ﭐ[فصلت ]11 :وكذلك قوله سبحانه
وتعاىل :ﱡﭐﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ...ﱠ
[احلج ]18 :وحنو ذلك من اآلي ،ويف اإلسرائيليات" :ألسألنّ القرناء عن اجلماء ،وألسألن العود ملا
خدش العود ،وألسألنّ الكف ملا صافح الكف أيف اهلل أم يف غري اهلل".
ويف احلديث الصحيح من هذا كثريٌ مثلما أخرب به  من نداء األرض ،ونداء التراب،
واختصام اجلنة والنار ،وحديث القرب ،ومن أنَّ الشمس جتذهبا املالئكة على عجلة يف جبال من بَرد،
وأهنم يسمعون هلا تعبّدًا وجتبذًا ،وقوله للقمر وقد نظر إليه يف الكسوف" :اللهم فرّج عنه ،وإمنا يفرج
عن مغموم" ،وقوله" :يشهد للمؤذن مدّ صوته من رطب ويابس".
وما جاء من شهادة األعضاء ،وال يشهد عن مسعٍ إال مسيع ،وال عن علم إال عليم ،وقوله يف
امليت" :ترفرف روحه فوق النعش تقول روح السعيد عجلوا يب ،وروح الشقي إىل أين تذهبوا يب
يسمعه كل شيء خلقه اهلل إال الثقلني ،وال يسمع إال حيٌّ وعاقلٌ" ،وقوله" :تقول الشجرة ألختها هل
كان كل من مرّ بك ذاكرًا هلل؟" ،وهذا ال يكون إال من عاملٍ عاقل ناطق ،وكقوله" :إن الشجرة ال
تقطع إال إذا غفلت عن ذكر اهلل ،والسمكة ال تقع يف شبكة الصياد إال إذا غفلت عن ذكر اهلل".
فصل :إنَّ اهلل تعاىل يطاع بالعلم ،ويعبد بالعلم ،وخري الدنيا واآلخرة كله مع العلم ،وشر الدنيا
واآلخرة كله مع اجلهل ،فقال الرجل :فقراءة القرآن؟ فقال وحيك وما قراءة القرآن بغري علم ،وما احلج
بغري علم ،وما اجلمعة بغري علم ،العلم يفسّر ذلك كله وينوره والعلم أعلى من ذلك كله أما بلغك أن
السنة تقضي على القرآن ،وال يقضي القرآن على السنة ،وقال " aال جتالسوا كل عاملٍ إال عامل
يدعوكم من مخسٍ إىل مخس من الشك إىل اليقني ومن الكِرب إىل التواضع ومن الرياء إىل اإلخالص ومن
الرغبة إىل الزهد ومن العداوة إىل النصيحة" ،وقال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب كرم اهلل وجهه:
إيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل أختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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إيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عف

يمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فع
إ ا متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فع
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف
مقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يي
ليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ي قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أر
ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
يقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لمر
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ل ق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

ومثله قول اآلخر:
تتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتت لا مستتتتتتتتتتتتت ختتتتتتتتتتتتتر يمستتتتتتتتتتتتت ع
ال متتتتتتتتتتر ي تتتتتتتتتت فتتتتتتتتتت الرمتتتتتتتتتت فيخمتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتتتتت ل ال ستتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتت
ال يتتتتتتتتتت إلتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتري
تتتتتتتتتت

فكلما تسمعه حث على األعمال ،وبيان لتأثريها ولوال ذلك ملا أمرنا وهنينا ،وقد مجع أمري
املؤمنني علي كرّم اهلل وجهه يف هذه األبيات القليلة معاين جزيلة مما سبقت اإلشارة إليه حيث يقول:
متتتتتتتتتتتتتتت را ال تتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتت ر ال يتتتتتتتتتتتتتتت ل
تتتتتتتتتتتل ال لتتتتتتتتتتت
يختتتتتتتتتتت ف ال تتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتل إلتتتتتتتتتتتتت ح متتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت الر تتتتتتتتتتتتت
الستتتتتتتتتتتتتتتتما
فق تتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتت ر فتتتتتتتتتتتتتتتت
ف زتتتتتتتتتتتتتتت ال متتتتتتتتتتتتتتتر م قتتتتتتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتتتتت ل
ل م تتتتتتتتتتتتتتتتتت يمي تتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتم
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل م ر ال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت ا الم تتتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتتتتم

قتتتتتتتتتتتتتتتت ر ال تتتتتتتتتتتتتتتت ح ستتتتتتتتتتتتتتتتل الم تتتتتتتتتتتتتتتت ل
تتتتتتتتتتتتتتتر ال تتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتي
ل قتتتتتتتتتتتت الزتتتتتتتتتتتتخر متتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت ل ا ل م تتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتت ال ستتتتتتتتتتتتل تتتتتتتتتتتت ر
متتتتتتتتتتتتتتت
إ ا تتتتتتتتتتتتتتت امتتتتتتتتتتتتتتترم ستتتتتتتتتتتتتتت ي
زتتتتتتتت ال زتتتتتتتت يمضتتتتتتتت لتتتتتتتتي يتتتتتتتت ر
زتتتتتتتتتتتتت ال زتتتتتتتتتتتتت أمتتتتتتتتتتتتتراف تتتتتتتتتتتتتيل
ف تتتتتتتتتتتتل المتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتت ال متتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتت ا

فصل :وإذا فهمت هذه الفصول فأرجو أن يستبني لك أنَّ أعلى مراتب اإلنسانية خالفة اهلل عز
وجل وأعلى مراتب خالفة اهلل عز وجل الرسالة ،وأعلى مراتب الرسالة مرتبة أويل العزم من الرسل،
وهم الذين بعثوا بالسيف ،وأعلى مراتبهم أمجعها دعوة وهي الرسالة احملمدية ،مث بعد اخلالفة عن اهلل
اخلالفة عن الرسل  Dواخلالفة عن اخللفاء هلل ،فخلفاء حممد  aبعد خلفاء اهلل أكمل اخللفاء،
ألهنم خلفاء أكمل الرسل ،إال من مجع بني اخلالفة عن اهلل واخلالفة عن الرسول ،كهارون  حني
استخلفه موسى ،فإن هارون له اخلالفة عن اهلل دون واسطة ،واخلالفة عن موسى ،فهو فيما هو
مستخلف فيه خليفة اهلل من بطن ،وخليفة موسى من ظهر ،فمن كانت له مرتبة التحقق باخلالفة عن
اهلل مطلقًا ،وعن رسول اهلل حممد  aكعيسى إذا نزل يف آخر الزمان ،رجح بغريه من النبيني من هذا
الوجه ،ومن خلفاء اهلل كاملهدي  جلمعه اخلالفة عن اهلل ،وعن الرسول  aأال ترى أن الرسول
 aأضاف خالفته إىل اهلل ال إىل نفسه ،حيث قال" :إذا رأيتم الرايات السود تقبل من أرض خراسان
فأتوها ولو حَبوًا فإن فيها خليفة اهلل املهدي" ،وأخبَر أنه ميأل األرض عدالً وقسطًا ،كما ملئت جورًا
وظلمًا ،فأخرب  بعموم حكمه.
وإذا فهمت ذلك فاعلم أن أول مراتب اخلالفة اإلنسانية ،وأخصّها من حيث العموم خالفتك
عن اهلل ورسوله على نفسك ،وهذا ما يعرب عنه أصحابنا مبلك النفس ،ومن بعدها اخلالفة على األهل
والولد ،واململوك واخلادم واحليوان ،مث هي ترتقي حىت تصل إىل أعلى املراتب ،وال يكمل للخالفة على
نفسه من مل تربيه العناية األزلية بنور العقل ،الذي هو مناط التكليف ،وال يكمل للخالفة على غريه من
مل يكمل للخالفة على نفسه ،ملا تنطوي عليه اخلالفة من األغراض النفسانية اليت هبا تظهر الصفات
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اإلنسانية ،اليت هي مظاهر األمساء والصفات اإلهلية ،املشار إليها بالسّعة ،حيث وسعه سبحانه قلب عبده
املؤمن ،وال يكمل للخالفة على جمموع العامل من مل يكمل للخالفة على آحاد العامل ،فإنَّ من وضع يف
الظرف فوق وسعه قسرًا كسره ،ومن محّل الدابة كرهًا فوق محلها قتلها ،ولذلك مل جيمع اهلل الرسالة
وامللك إال لداوود وسليمان  Cلقرهبما من الكمال احملمدي باملناسبة اخلتمية ،اليت اقتضت التنصيص
على خالفة داود ،وحتجر امللك السليماين عن أحد بعده ،واختصاصه بالرمحتني يف قوله :ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﱠ [النمل ]30 :وكانت األمم األوَل يكون مع كل نيب ملك ،فلما متت الدورة يف
داود  مجع اهلل له ولولديه الرسالة وامللك ،إذ فيها كان كمال اخلالفة ،فإنه مل تزل ترتقي بسطا من
آدم يف ذريته ،إىل عصر داود  ،ألن آدم وإن كان أول مظاهر الكمال اإلنساين املعروض ذلك على
السموات واألرض ،فإنه مل يتمكن من ظهور كمال اخلالفة اإلنسانية يف صورته اجلزئية اإلبداعية،
ألسباب كثرية منها:
قلة وجود املستخلف عليهم من نوعه ،إذ مل يكن مث إال عددًا يسريًا من ذريته ،فلذلك مل
تتضمن خالفته الظهور مبرتبة الرسالة ،وكان نوح أول من تظاهر مبرتبة الرسالة ،فكان حظ آدم 
العلم باألمساء ،وبعض العمل وكانت العلوم واألعمال مكنوزة فيه بالقوة ،من حيث إنه جمموع الذرية،
وفيما تناسل من ذريته إىل نوح  فظهرت فيه بالفعل أول الظهور أيضًا ،مث مل تزل تنبسط وتظهر
حبسب استعداد اخللفاء ،واملستخلف عليهم يف األكملية ،إذ الكمال هلا كان يف آدم ،واألكملية يف
ذريته حبسب مراتبهم إىل داود  واختالف مراتبهم حبسب اختالف مراتب االعتدال يف أمزجتهم،
اليت هي تعيُّن مراتب أرواحهم ،فإن تفاوت األرواح اإلنسانية حبسب تفاوت األمزجة ،وتفاوهتا بتفاوت
درجاهتا يف االعتدال ،فإن ظهور الوجود من الغيب إىل الشهادة ،كان بتدريجٍ وترتيبٍ ،حىت انتهى إىل
آدم فكان كماله ،مث صار الكمال اإلنساين الذي هو اخلالفة أيضًا يربز بتدريج بطريق األكملية من
الغيب إىل الشهادة ،ومن القوة إىل الفعل ومن البطون إىل الظهور ،حىت متت مرتبة اخلالفة من حيث
األكملية يف داود  فتحقق باخلالفة علمًا وعمالً وحاالً ،فوقع النص على خالفته بأوضح من النص
على خالفة آدم ،وجبَّله سبحانه يف ذلك ،فإنه ذكر خالفة آدم بقوله سبحانه :ﱡﭐ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉﱠ[البقرة ]30 :فما نصَّ على امسه وال خاطبه هبا خطاب املواجهة ،مع أنه ال شك يف خالفته ،وال
نص على أمره باحلكم ،كما فعل بداود  حيث قال :ﱡﭐﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ....ﱠ
[ص ،]26 :مث عظمه فخرج له عن خطاب املواجهة إىل خطاب املغايبة بقوله :ﱡﭐﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ
ﳟﱠ[ص ]26 :اآلية ،لئال يقول :إنك إن ضللت ،فصرّح يف خالفته ،وعرّض خبالفة آدم ،وعرض يف
خطيئته ،وصرح خبطيئة آدم حيث قال :ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱠ [طه ]117 :وقال :ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ[البقرة ]35 :وحتقق آدم باخلالفة علمًا وبعض العمل واحلال ومع ذلك كان علم
داود أكمل ،والذي يدلك على ذلك أن املنصوص عليه من علم آدم هو علم األمساء ،وإن فتنة آدم
كانت من قِبَل الشيطان ،والتحذير اإلهلي كان منه ،مث مع ذلك أثر فيه قول إبليس :ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ[األعراف ،]20 :فطمع يف اخللود ورتبة املالئكة وغره حلفه بعد التحذير
منه ،وبعد أن سجدت له املالئكة أمجعون ،وبعد أن أدخل اجلنة وقيل له :ﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ [طه ]119-118 :وليس كذلك داود ،فإن فتنته كانت من
قبل اهلوى ،واهلوى له تأثري يف العلم وإن كان راجحًا.
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ومن له ذوقٌ فيما ذكرناه يعلم أن أعظم شرائط التحقيق مبرتبة اخلالفة وأوهلا :العلم ،ولذلك ملا
أشرك اهلل سبحانه سليمان مع داود وورثه إياه عرب خبالفة سليمان بن داود بامللك الذي ال ينبغي ألحد
من بعده فقال يف ذكر التشريك بينهما :ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱠ[النمل ،]15 :فتفضيلهما على
العاملني ،أصله العلم ،وقال سبحانه حاكيًا عن سليمان :ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱬﱭﱠ[النمل ،]16 :وقال سبحانه :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ...ﱠ [األنبياء:
 ،]78مث قال :ﱡﭐﲙﲚﲛﲜﲝﱠ [االنبياء.]79 :
مث إن فتنة داود كانت من كمال العلم ،خالف فتنة آدم فإهنا بالعكس ،أال تراه غره وقامسه
وأومهه وهو غري خارجٍ عنه ،وليس كذلك داود ،فإن داود إمنا أيت من قبل اهلوى يف العلم ،فإنه ملا حتقق
بإحصاء التسعة والتسعني امسًا ،ضرب له مثال ذلك بتزويج تسعة وتسعني زوجة ،مث طمع يف متام املائة،
إذ من شأن الكمّل من الرسل واألنبياء واألولياء أهنم ال يرون شيئا متعذر احلصول عليهم بالنسبة إىل
قبوهلم على اإلطالق ،إال ما أخربهم احلق سبحانه باستحالة حصوله بأخبار خمصوصة عندهم ليس من
قِبَل الوسائط واملواد ،فإذا أخربهم سبحانه صدقوه وتابوا عن ذلك ،ومن هذا الباب كان سؤال موسى
الرؤيا على وجه خمصوص وسؤال عزير عن كيفية اإلحياء على وجه خمصوص ،فلما أخرب موسى
بامتناع ذلك آمن وتاب.
وكذلك داود ملا أراد اهلل سبحانه إعالمه بأن التحقق هبذا االسم ممتنع عليه من حيث إن اهلل ال
يغفر أن يشرك به أقام فيه طلب املرأة املعروفة ،وضرب له املثل املعروف فكان دخول الفتنة عليه من
كمال العلم والتحقق به لكمال اخلالفة ،وقصة آدم بعكس ذلك ألن داود حتقق باخلالفة علمًا وعمالً
وحاال ،والدليل على رجحان علمه ما تسمع أنه كان يصوم يومًا ويفطر يومًا ،وقول سيدنا حممد a
يف صومه" :أنه ال أفضل منه" ،وما جاء عنه يف حديث أخذ الذرية أن اهلل سبحانه خيّر آدم بني يديه
ني مباركةٌ
ومها مقبوضتان ،مث قال" :اختر أيهما شئت فقال اخترت ميني ريب وكلتا يدي ريب مي ٌ
فبسطهما فإذا فيهما آدم وذريته فرأى أضوؤهم أو من أضوئهم فقال :يا رب من هذا ،قال هذا ابنك
داود...احلديث" .وقد جاء عن النيب  aأن "الصالة نور والصدقة ضياء"" ،والوضوء على الوضوء
نورٌ على نور".
ولكمال علم سليمان اختار العلم ملا خيّره اهلل بني العلم ،وامللك ،واملال ،فاختار العلم ،ويف
احلديث بني العلم والنبوة واملال وأعطاه اهلل العلم وامللك واملال لذلك ،ولكمال علمهما سخّر اهلل هلما
العامل السفلي والعلوي ،وأنه ال يشك عاقلٌ أن تسخري العامل السفلي من آثار تسخري العامل العلوي،
وعامل أسباب التصريف ،فأما السفلي فقد سخّر حكمًا يف اجلن واإلنس والطري والوحش وسائر احليوان
خرت هلما العناصر فسخر لداوود اجلبال واحلديد ،وسخر لسليمان املاء حىت غاص فيه
حىت س ّ
الشياطني ،وهذا جيمع تسخري املاء والنار ،ولذلك نبّه احلق سبحانه على عظمته ،فقال :ﱡﭐﱁ ﱂ
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱠ[األنبياء ]82 :فأخرب أن عملهم دون الغوص ملا فيه من مجع الضدين
وسخّر له الريح.
فافهم ما ذكرت لك تفهم أن داود ختم اخلالفة اإلنسانية الذاتية ،فهو مظهر
من حيث الرمحة الذاتية ،وسليمان شريكه يف ذلك إذ هو جزء منه وولده ،وزاد عليه خبتمية اخلالفة
ﱡﱁﱂ ﱃ ﱄﱠ
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اإلنسانية الصفاتية ،فهو مظهر ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ من حيث الرمحة الصفاتية ،اليت هي أحكام الرمحة
الذاتية ،فلذلك انبسط ظهور اخلالفة فيه ما مل ينبسط يف أبيه ،وال يف غريه انبساط الصفة على
املوصوف ،ولذلك كان له ألف امرأة ما بني مهرية وسرية ،ولكمال خالفتهما كانت فتنتهما من قِبل
النكاح ،والبتداء خالفة آدم كانت فتنته من قِبل املطعوم ،وملا كان سليمان مشاركًا يف اخلتمية الذاتية،
ومتميزًا يف اخلتمية الصفاتية ،كان عطاؤه ممزوجًا ،فمن حيث الصفة توقف على الدعاء ،فقال :ﱡﭐﲛﲜ
ﲝﲞﲟﲠﱠ[ص ]35 :ألن الصفة حكم على املوصوف ،ومن حيث الذات أهلمه احلق الدعاء ،وأخربه
أنه ال حساب عليه ،فقال :ﱡﭐﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﱠﭐ[ص.]39 :
ومن حيث هو متام اخلالفة اإلنسانية وقع التحجري بإجابة دعوته ،فعادت األمور من بعده إىل
البطون من الظهور ،إذ ليس ثَمّ إال ظهورًا من البطون وبالعكس ،فما نقص من الباطن أخذه الظاهر
وبالعكس ،فهذا معىن تعلُّق امللك السليماين يف خامته ،أي :يف ختميّته.
فإن فهمت ذلك ،فهمت أن امللك السليماين هو كمال الظهور باخلالفة اإلهلية ،وهلذا قال:
ﱡﭐﲞ ﲟ ﲠ ﱠ[ص ]35 :فنكّر وخصص ،وأنه قد شورك يف كل جزءٍ من أجزاء ملكه ،فيفهم أن امللكَ
املخصوص به هو الظهور به مجلةً واحدة ،ومعىن اخلامت كونه احلد والنهاية ،فال ينبغي ألحد من بعده
الظهور مبثل ما ظهر به.
أال ترى رسول اهلل  aمكَّنه اهلل سبحانه من العفريت قهرًا ،حني جاءه بالليل ليفتك به ،فهمَّ
بأخذه وربطه بسارية املسجد حىت يصبح ،فتلعب به الصبيان يف املدينة قال " :aفأمكنين اهلل منه" ،مث
أخرب أنه ملا همَّ بأخذه وربطه  ،ذكَّره اهلل دعوة سليمان ،فتأدَّب معها  aلعلمه مبوقعها بعد أن أمكنه
اهلل منه.
فقد استبان لك أن امللك السليماين هو الظهور بالكمال اإلنساين ،الذي أول مظاهره آدم ،وهو
مشرقُه ،ومستواه سليمان  فلذلك قال يف كتابه :ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ ﭐ[النمل]30 :
يشري إىل كمال خالفته ،وحتققه بالظهور بالرمحتني ،رمحة االمتنان ،ورمحة الوجوب.
فرمحة الوجوب هي املشار إليها بامسه الرحيم ،ألنه سبحانه أوجب على نفسه الرمحة ،ورمحة
االمتنان هي املشار إليها بامسه الرمحن ،ورمحة الوجوب داخلةٌ فيها دخول تضمُّن ،فإن اإلجياب من
االمتنان ،فالرحيم داخل يف الرمحن دخول تضمُّن ،فهو  aيقول :ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ أي :وإن
سليمان ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ ظاهر فكأنَّ قوله :ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ مبنزلة قوله :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ مث
فسره بـﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱠ لتعرف مرتبته لعلمه بعلم املكتوبِ إليه وفهمه  aعلى حنو قوله سبحانه:
ﱡﭐﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱠ[القارعة]3-1 :وأشباه ذلك.
ولذلك عظمته بلقيس  Iحيث وفقها اهلل فقالت يف كتابه :ﱡﲒﲓﲔﲕﲖﲗﱠﭐ[النمل:

 ،]29مث امتحنت صدق دعواه باهلدية لتنظر ما يرجع املرسلون ،فردها لعلمه أنه له وإليه ترجع ،وإن مل
تأته يف هذا العامل ،بل لعلمه أنه ال بد هلا منه ،فجاءته مسلِمة ومسلّمة له ،وهذا فقهٌ عظيم يعرفه من له
هذا الذوق ،وقد قدحَ قومٌ يف ذلك ،وزعموا أنه قدم امسه على اسم اهلل ،وحاشاه من ذلك الذي
تومهوه ،وقد تعجرف خلقٌ كثري بتمويهات وأكاذيب ،على ألسنة العباد ،أهنم وعظوا هبا سليمان
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ووبّخوه ،ورَووا يف ذلك أحاديث موضوعة عن النيب  aليستميلوا هبا قلوب الضعفاء ،ويأكلوا هبا من
أمواهلم ،وحاشا لعلم رسول اهلل  aوحاشا سليمان  فالعياذ باهلل من نقص رتبِ رسل اهلل.
فصل :فإذا فهمت هذه الفصول املقدمة لك على ترتيبها ،فهمت أنَّ معىن اإلنسانية هي اخلالفة
عن اهلل ،وأن اخلالفة عن اهلل مرتبةٌ تشمل :الوالية ،والنبوة ،والرسالة ،واإلمامة ،واألمر ،وامللك.
فالكمال اإلنساين بالقوة منذ آدم إىل آخر مولود ،فقد مجع اهلل آلدم من مراتب اخلالفة والوالية
والنبوة ،فهو مشرقهما.
ومجعَ لنوح الوالية والنبوة ،والرسالة ،فخالفته أكمل.
ومجع إلبراهيم الوالية والنبوة ،والرسالة وابتداء اإلمامة ،فخالفته أكمل.
ومجع ملوسى الوالية والنبوة ،والرسالة واإلمامة ،وابتداء األمر فخالفته أكمل ،ومجع لداود
الوالية والنبوة والرسالة واإلمامة واألمر ،وكمال اخلالفة فخالفته أكمل ،ومجع لسليمان الوالية والنبوة،
والرسالة ،واإلمامة ،واألمر وكمال اخلالفة ،ومتام امللك ،فخالفته أكمل ،ولذلك عمّ التسخري له،
وتصرف باألمر الذي هو القول مكان تصرف غريه باهلمة ،قال سبحانه :ﱡﭐﲮ ﲯﱠ[ص ]36 :ومجع
لعيسى الوالية والنبوة ،والرسالة واإلمامة  ،واألمر وامللك ،ومتام الرسالة ،فخالفته أكمل ،وتصرفه أمت
ملن عقل عن اهلل ،وبه متت دورة العبودية يف اخلالفة ،ولتمامها به قال سبحانه :ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛ ﲜﲝ ﱠ[آل عمران ،]59 :فمماثلتهما من حيث اخلتمية ،ألن آدم ختم املظاهر اإلنسانية يف العامل،
وعيسى ختم مظاهر الرسالة يف آدم  فتصرُّفه أمت ،وعلمه أكمل ،أال تراه حييي املوتى ،و يربئ
األكمه واألبرص ،وخيلق من الطني كهيئة الطري ،بيد أنه ال يتم له التظاهر مبجموع امللك ،بل ميلك
الخنتامه بسليمان  ومتام ظهوره ،فلم يبق إال رجوعه من الظهور إىل البطون.
وملا متت دورة العبودية يف اخلالفة بسيدنا عيسى ،جاء اهلل بدورة السيادة يف اخلالفة لسيدنا حممد
 aفكان قطب الدائرة ،ومفتاح باب اآلخرة ،جامعًا للوالية ،والنبوة ،والرسالة ،واإلمامة ،واألمر،
وامللك ،فهو ختم اخلتم ،وحملُّ اإلفشاء والكتم ،فكمالُ من قبله كمالٌ عن نقص ،وكمالُ حممد كمالٌ
عن كمالٍ ،مجع اليمني والشمال ،وحتقق باإلدبار واإلقبال ،بال إدبارٍ وال إقبالٍ ،فأويت جوامع الكلم،
وانقطعت به نبوة التشريع ورسالته ،ومل يبقَ إال اخنتام الوالية خبليفة اهلل ،وخليفة خلفاء رسول اهلل a
حمله من الوالية حمل حممد من الرسالة ،فكان وليًا وآدم بني املاء والطني ،وغريه ما كان وليًا إال بعد
حتصيل شرائط الوالية ،كما كان حممد  aنبيًا وآدم بني املاء والطني وغريه ،ما كان نبيًّا إال بعد
حتصيل شرائط النبوة ،ومجيع الواليات مدرجة يف واليته ،كما أن مجيع الرساالت والنبوات ،مدرجة يف
نبوة حممد ورسالته  ،aوالكالم يف مرتبته تكلُّ األفهام عنه ،فلنكتفي هبذا القدْر.
فصل :وإذا فهمت ما تقدم ذكره ،فهمت أن امللك والرسالة توأمان ال قيام للعامل إال هبما ،ألنك
قد فهمت أن هذا النوع الشريف جمموع العامل ،ومثرة الوجود ،وأنه املقصود من إجياده ،وأنه ألجله
أوجد العامل ،وأنه املقصود للبقاء ،واالستنماء إىل األجل املسمى ،وأنه جمموع العامل ،وأنه بصالحه
صالح العامل ،وبفساده فساده ،وإمنا يتم بقاؤه ،واستمداده ،واستنماؤه ،وصالح عبادته بالرسالة
وامللك ،فإن بالرسالة حتصل املعرفة األوىل :اليت هي اإلميان بالغيب والعبادة ،وبالعبادة حتصل املعرفة
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الثانية :اليت هي املشاهدة والرؤية ،اليت فيها ما ال عني رأت ،وال أذن مسعت ،وال خطر على قلب بشر،
املشار إليها بقوله سبحانه وتعاىل" :كنت مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به" ،وبامللك حيصل
التزام العدل.
وبيان ذلك أن اإلنسان مفارق لسائر احليوان ،بأنه ال حيسن معيشته لو انفرد فيها ،وضرورات
حاجته إال مبقارضة أو معاوضة من آخر من جنسه ،يكون كل واحد منهما مكتفيا باآلخر ،ونظريه
كزراع ونساج ،وخياط وجزار ،ودباغ وطباخ ،وحداد وجنار ،إىل غري ذلك.
ومن مث اضطروا إىل عقد املدن واجلماعات ،بالعدل والسياسة ،ومن مل يكن كذلك عدم
كماالت املدينني ،على أنه ال بد من تشبهه هبم ،فهم هلذا اضطروا إىل الشركة [واملعاوضة] ،وافتقروا
إىل سنة وعدل ،إذ لو ترك الناس وآراءَهم ،لرأى كل واحد ما عليه ظلما ،وما يطلبه حقا ،لغلبة
األهوية ،وميل الطباع بالنفوس ،وحيصل بذلك التنافر والتباغض ،فهم يف غاية االفتقار إىل بيان معدل
يسكن به اهليجان ،وتنحسم به األطماع ،وينقطع به البغي ،وتنحسم به مواد الشر ،رهبة ورغبة ،كما
قال " :aإن اهلل يزع بالسلطان ما مل يزع بالقرآن" ليقبلوا على ما هم عليه ،وعلى ما أريد منهم،
وحيصل التآلف والتحابب ،وينقطع التدابر والتقاطع ،وتنعمر األرض ،فيبقى هذا النوع إىل األمد املقدر،
وال يتيسر ذلك إال بأن يكون لذلك اللسان ،أي :الناموس املعدل نوع اختصاص من القهر ،ليس لغريه
مثله من جنسه ميتاز به ،ليمتثل أمره ،ويسمع قوله.
قال سبحانه وتعاىل :ﱡﭐﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﱠ [الزخرف،]32 :
فالتسخري ضربان :تسخري رهبة وقهر ،واالختيار فيه إىل القاهر كتسخري اإلنسان لذي السطوة من
اإلنسان ،وكتسخري جوامع احليوان ،ومذلالته لإلنسان ،وتسخري بالرغبة واملرتبة ،كتسخري السلطان
للرعية يف القيام بأمورهم ،والذب عنهم يف حفظ أنفسهم وأمواهلم ،رغبة يف التصدر ،فهو تسخري
املرتبة ،فما تسخر مثل املثل أبدًا ،من حيث هو مثله ،وإمنا تسخر له من حيث الدرجة اليت امتاز هبا
عنه ،وارتفع عليه فال يتسخر إنسان إلنسان ،برهبة أو رغبة من حيث هو إنسان ،بل من حيث هو
حيوان ،وإذا وجد هذا على هذه الصفة ،فاحلاجة باقية إىل من يدعوهم إىل معبودهم ،ويعرفهم األوىل
هبم ،واملقصود من وجودهم ،ويزكيهم كما قال سبحانه وتعاىل :ﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱵ ﱶ ﱠ [البقرة ،]213 :وهذا أيضا حيتاج إىل ما ميتاز به عنهم ،مما يستدل به على أنه جاء من
واجب الوجود ،وال يشاركه غريه يف وقته مبثل ما جييء به ،من حال وعلم وصفة ومعجزة ،وال بد أن
يكون ذلك إنسانا خياطبهم ،ويلزمهم السنة والعدل ،ويعرفهم صانعهم ،كما قال سبحانه :ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﱠ [اإلسراء ،]95 :وقال سبحانه وتعاىل :ﱡﭐ ﲜ
ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﱠ [التوبة ،]128 :وقال تعاىل :ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ
[اجلمعة]2 :

فقد تبني لك أن العامل ال يقوم إال بالرسالة وامللك ،وأهنما توأمان ،وأن الوجود بأسره يف أشد
احلاجة إليهما ،وأهنما معظم نفعه ،فاستبان لك شرفهما ،قال " :aاخللق كلهم عيال اهلل ،فأحب
اخللق إىل اهلل أنفعهم لعياله" ،فهما معظم اخلالفة ،إذ هبما معظم الظهور مبعظم األمساء اإلهلية على ما
يسلف ،وعلى ما سنبينه إن شاء اهلل تعاىل ،ومها معظم الكمال اإلنساين ،وهبما حصول معظم الكمال
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أيضا ،فال جرم أن نبوة التشريع ورسالته قد انسد باهبما ،بسيدنا حممد  aألنه لبنة التمام فلم يبق إال
الوراثة منهما ،أعين :خالفتهما.
وأما امللك فال ينقطع النقطاع الرسالة ،فإنه لقب من ألقاب اخلالفة له مقام النيابة لنبوة التشريع
وهي اليت انقطعت ،وأما غري نبوة التشريع فلم تنقطع ألن عيسى  وإلياس واخلضر موجودون ،إن
تشككت فنيابة النبوة تكون باجلمع بني الدعوة إىل اهلل سبحانه وتعاىل على مرسوم الرسل ،وحفظ
حدود اهلل وشرائعه ،وإقامة سياسة الرسل ونواميسها املضروبة بني األمم يف األمم ،فهي مرتبة اخلالفة
للرسل ،وهبذا مسي اخلليفة أمري املؤمنني ،إما بتسكني اهلياج ،وإما حبسم مادة االختالف ،إذ العامل
كاجلسد الواحد اجلزئي ،الذي تسري فيه أخالطه ،فإذا طغى بعضها على بعض ،بأن هتيج عليه
الصفراء ،والبلغم أو السوداء ،مثال أو يزيد فيه الدم ،أو حنو ذلك ،احتاج إىل التسكني بالفصد أو
احلجامة ،أو القيء واالستفراغ ،أو بنوع من أنواع األدوية ،اليت آخرها الكي ،حىت يرجع إىل االعتدال.
فللنبوة مرتبة اخلالفة عن اهلل تعاىل كما سبق ،وامللك والقضاء والسلطنة هلا مرتبة التنفيذ حلكم
النبوات بالقهر ،فامللك حجاب الرسول إذا كان ظاهرا ،وخليفته ووراثه ،ونائبه ،إذا كان باطنا ،فإنا قد
بينا أن األمانة اليت محلها اإلنسان نفسه ،وأهنا مدسوسة مقبوضة يف هذه الطبائع املختلفة ،الكثيفة
الظلمانية ،وأنه مأمور بردها إىل أهلها الذي اشتراها منه ،بأن هلا اجلنة ،وأداؤها تزكيتها هو الوفاء
بالعهد.
والوفاء بالعهد :هو أن يكون سعيه يف كل شيء هلل ال هلا ،سواء كان من حماهبا أو من
مكارهها ،على ما يذكر يف موضعه إن شاء اهلل ،فإن فعل ذلك فقد زكّاها ،وإن مل يفعل فقد دسّاها،
قال سبحانه وتعاىل :ﱡﭐﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱠ[الشمس ،]10-9 :وإمنا قلنا :إهنا هي األمانة،
ألهنا مرآة أمساء اهلل عز وجل كما أشار إليه بقوله" :ووسعين قلب عبدي املؤمن" ،فهي موضع نظره
الذي ألجله وجد الوجود ،وهي ال تزال أمارة بالسوء ،ما دامت على دسها ،حىت ترحم ،فإذا رمحت
صارت لوامة ،تلوم نفسها على أفعاهلا ،حىت يرضى عنها مشتريها ،فريضيها فتطمئن إليه.
وما كلف اهلل سبحانه من مل يتخلص من نفسه غري نفسه ،حىت يتخلص منها ،واخلالص من سد
أبواب اهلوى مطلقا ،ووقوفها على موالها ،وذلك يتيسر مجلة واحدة إال ملن شاء اهلل تعاىل ،فلذلك إن
الرسل تبدأ بتدريج الدعوة إىل اهلل تعاىل أوال فأوال ،فيعلم الناس أن هلم صانعا واحدا قاهرا قادرا ،عاملا
بالسر والعالنية ،له األمر إذ له اخللق ،وحقه أن يطاع ،وأنه قد أعد للمطيع معادا مسعدا ،وللعاصي
معادا مشقيا ،ليعمل الناس حبسب ذلك ،ويتلقوا منهم أقواهلم بالقبول والسمع والطاعة ،مث يصنعوا
بينهم بأمر اهلل سبحانه وتعاىل شريعة ال يتعداها كل واحد منهم ،تدوم هبا سياسة أمرهم ،وتواصلهم هلم
وحتاببهم ،وينقطع هبا تنافرهم وجتانبهم من أحكام البيوع والنكاح ،واحلدود والتعزيرات ،ليتفرغوا
بذلك إىل اآلخرة ،وتقع أعماهلم على الوجه املطلوب ،ويبقى مع ذلك ذكرهم املعاد والصانع والرسول،
فال يستمر النسيان على أذهاهنم بعد انقراض الرسل ،وخيرجون على املراد هبم ،أال تراه سبحانه يقول:
ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ [البقرة ،]179 :مث يفرض عليهم بأمر اهلل سبحانه فرائضًا ،ويندهبم إىل
مندوبات من أفعال وأقوال ،يف مدد متقاربة ،وأوقات معينة ،جيب تكرار بعضها ،ويندب تكرار بعض،
ويذكرهم اهلل سبحانه ورسوله ،ومعاده من ألفاظ تقال ،ونيات تتخيل ،وأعمال تفعل.
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وتلك األعمال إما حركات وإما قطع حركات ،كالصوم والصالة ،فإن الفاعل بالفعل ال بد أن
يذكر من ألجله فعل ،ويذكر الواسطة واملعاد ،وكذلك باالمتناع ،والصوم حيرك من الطبيعة حتريكا
شديدا ،ينبه صاحبه على عظمة ما هو فيه ،فيكون العبد مستجيبا جملموعه ،منصرفا إىل اهلل بكليته ،وقد
نبه الرسول  aعلى ذلك بقوله" :إمنا شعرت املشاعر وجعلت املناسك إلقامة ذكر اهلل تعاىل" ،أال
تراه  aعني مواضع مقصودة ،جعل التوجه إليها توجهًا إىل اهلل تعاىل ،وجعل التوبة إىل اهلل أمت قربة
من غريها ،وعني فيها أفعاال وأقواال ،كاحلج واجلهاد وحنو ذلك مما جيمع مصاحل دنيوية وأخروية،
وجعل ذكر الرسول  aتاليا لذكر املرسل ،وعني أن أشرف هذه األعمال ما كان العبد فيه مقبال
على اهلل سبحانه ،مناجيا له كالصالة ،وعني فيها آدابا كما جرت به العادة من االستعداد ملقابلة امللوك
وزيادة ،لتميزه عنهم سبحانه وتعاىل من الطهارة والتنظيف والتطيب ،واخلشوع والذلة واالفتقار،
وغض البصر وقبض األطراف ،وترك االلتفات واالضطراب ،تعظيما وهيبة ،وسنَّ هلم آدابا ورسوما
حممودة ،وسامحَ هبا العامة أوال برسوخ ذكر اهلل يف نفوسهم ،وذكر ثوابه وعقابه ،وذكر رسوله املترجم
عنه بذلك ،ليدوموا على سنته ،وخيف عنهم ثقل التقيد بقيوده ،ويسلموا من عقوبات املظامل واملآمث،
وما ينايف حصول ما وعد به من لذات املعاد ،وما بني ذلك من نزاهة أنفسهم عن اخلبائث املستقذرة،
من ظلمات الطبائع واألخالق املهلكة ،وتبعيدها عن اهليئات البدنية ،فتوافقهم على االستعداد ،وتسلم
من فتنة اجلسد املضاد بشهواته مصاحل املعاد ،ومن االرتياض بطريق الكسل عن الطاعات ،والنشاط يف
اكتساب اللذات البهيمية ،ويأخذ باالرتياض بتكرار ذكر اهلل سبحانه وتعاىل وعبادته جبميعها ،فيتجلى
هلا سبحانه وتعاىل كما وعدها ،ويريها عامل السعادة من املالئكة ،واألرواح الشريفة واجلنات العالية،
فيتولد من ذلك االلتفات إىل جنابه سبحانه وتعاىل واإلعراض عما سواه ،فيحصلون على حمبته،
وحيصلون من حمبته على معرفته ،كما قال سبحانه وتعاىل" :فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع
به...احلديث" ،فال شك أنه لو فعل هذه األفعال ،والتزم هذه السنن ،من مل يكن معتقدا هلا ،مل يعدم
حظا ،فكيف مبن يعتقدها من عند اهلل ،ويفعلها قربة إىل اهلل ،فيكفيك ما سلف من ذكر أمية بن أيب
الصلت .F
فصل :فقد استبان لك أن اخللفاء ،واألمراء ،وامللوك ،حفظةٌ للحدود ومنفّذون لألوامر ،إذ ال
يكمن للجانبني أعين الرسالة وامللك ،أو اخلالفة عن اهلل وامللك إال األقلون عددًا ،األعظمون عند اهلل
قدرًا ،فلذلك كان يف األمم األوَل يكون مع كل نيب ورسول صلى اهلل عليهم وسلم ملكٌ يلزم أمته
طاعته ،وما اجتمعت النبوة ،والرسالة ،وامللك إال ألويل العزم من الرسل ،وما انبسط ذلك متامًا إال يف
داود وسليمان  Cإذ مها وعيسى  يف ختميّتهم ظهر بطن ختمية حممد  ،aفلذلك عمَّ
ملكهما يف الظاهر ،وانبسط على الطري والوحش ،واجلبال ،واملاء ،والنار ،والناس ،والريح ،ألن داود
كما ذكرنا مظهر اسم اهلل الرمحن من حيث الذات ،وسليمان مشاركه وختمه مظهر امسه الرمحن من
حيث الصفات ،وعيسى  ختم مظاهر اسم اهلل من حيث الصفات ،وأوَّ ُل مظهر اسم اهلل الذي هو
اهلل من حيث الذات ،فهو الفجر األول املبشّر مبحمد  ،aوحممد  aمظهر اسم اهلل الذي هو اهلل
ذاتًا وصفاتًا فهو الرمحة للعاملني ذاتًا وصفاتًا ،ومتام ملكه موقوفٌ على ظهور املهدي ،وبظهوره يعمُّ
النداء ،وينفتح فم اإلحاطة ،ويسمع الرجل من شِراك نعله وعذبة سوطه ،وخيربه فخذه مبا عمل أهل
بيته من بعده ،وتدعوهم األحجار واألشجار لليهود ،ويفعلون بالقول ما يفعله غريهم بالفعل ،فيفتحون
369

القسطنطينية بالتسبيح والتقديس ،وإمنا امتنع اجتماع امللك والرسالة عن األكثرين ،ألنه ال يقوى على
اجلمع بني الظاهر والباطن إال املخصوصون بذلك ،ألن كل واحد منهما حجاب عن اآلخر ،فمن
اشتغل بأحدمها ضعف عن اآلخر ،فاستدعى ذلك اختالله ويف اختالل اجلميع ،فإن األمر دور بينهما
كما هو األمر دورٌ بني الروح واجلسد ،وعلى ذلك نبّه  aبقوله" :كما تكونوا يولَّى عليكم" ،وملا
كان علماء هذه األمة كأنبياء بين إسرائيل وكانت هذه النبوة جامعةٌ للنبوات وكان العلماء ورثة األنبياء
وكان اخلليفة من جَمع بني الوجهني بعد الرسل كما قلنا ،لَزم من حتقيق اإلرث قتل الثالثة اخللفاء
 Fمن قوله سبحانه وتعاىل :ﱡﭐﲩ ﲪ ﲫ ﲬﱠ [آل عمران ]21 :فإن الوارث يصيب من
النعمة والنقمة بقدر إرثه ،وكانت اخلالفة مدة قوهتم بآثاره  aعلى اجلانبني ،مث استحالت ملكًا كما
قال " :aاخلالفة بعدي ثالثون سنة مث تصري ملكًا" ،فإنه ملا ضَعفَ اخلليفة احلق الذي هو القطب
القائم بوراثة النبوة عن الظهور هبا احتجب بامللك الذي هو اخلليفة ظاهرًا وأطلق عليه امسه لبقاء صالح
العامل به ،واخلليفة الذي هو القطب ناظرٌ إليه ،وقائم به وممد له حبسب قبوله واستعداده ،كما ترى املاء
ينزل من السماء واحدًا فتختلف الثمرات اليت خترج به حبسب القوابل ،وإمنا ذلك لعدم األعوان ،فإنه
إذا هلك األصل هلك الفرع ،وﱡﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﱠﭐ[النساء ]48 :فمواد
ﭐ
اإلسالم تسري من قلب اخلليفة الذي هو القطب يف العامل.
فاخلليفة مبنزلة القلب إذا فَسد ،فسد سائر اجلسد كما قال " :aيف جسد ابن آدم مضغة إذا
صَُلحَت صَُلحَ سائر اجلسد ،وإذا فسدت فسد سائر اجلسد أال وهي القلب" ،ونبّه على أنَّ األمر دور
بني الروح واجلسد ،وقال" :من أصلح ظاهره تولَّى اهلل إصالح باطنه" ،وكم نبَّهت الشرائع على
االجتماع قال سبحانه وتعاىل :ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱠ[آل عمران ]103 :وقال :ﱡﭐﲧ ﲨ ﲩ
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ[حممد ]7 :وقال :ﱡﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ[االنفال ]66 :وعلى هذا جاءت آيات
املصابرة حىت كان الواحد يف أول اإلسالم يصابر عَشرة مث نسخ باثنني ملا كثروا واتسعت املعرفة ،ويف
األحاديث من ذلك كثريٌ كقوله" :يد اهلل مع اجلماعة".
وقوله" :إن األمة ال جتتمع على اخلطأ" ،كل ذلك تنبيهٌ على أن األمر دور بني الرعية واخلليفة أو
امللك كما هو األمر دور بني الروح واجلسد ،قال " :aالسلطان ظلُّ اهلل يف األرض" ،فالظلُّ ال حمالة
تابع ملن هو يف ظله ،واهلل سبحانه وتعاىل مع خلقه حبسب أحواهلم ،وأعماهلم كما نبَّه عليه الرسول مبا
حكاه عنه يف قوله تعاىل" :يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أردها عليكم فمن وجد خريًا
فليحمد اهلل ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه".
ويف التنزيل :ﱡﭐﱰﱱﱠ[األنعام ،]139 :وﱡﭐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﱠ[النجم. ]39 :
فصل :اعلم أن لكل نوع من األنواع الثالثة :النية ،والقول ،والعمل أدبٌ خمصوص قد جاء به
الشرع ،فال سبيل إىل السعادة الكسبية إال به ﱡﭐ ﱞﱟﱠ ﱡ ﱢﱣﱤﱥ ﱦ ﱧﱨﱠ[آل
عمران ،]31 :ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﱠ[احلشر ]7 :فأهل املخالفة له  aهم أهل
العمل السيء ،الداعون هلل بامسه املضل ،املنتقم ،وحنومها من األمساء ،فذلك العمل الصاحل هلا ،فهو
جنورها وفتحها من عامل الشقاوة ،وقفلها من عامل السعادة ،إن فهمت فهم اجملابون من قبل هذه
األمساء ،واملرادون من حيثها واجمليبون هبا ،فإن فهمت ما ذكرته لك تبني لك أنَّ احلق سبحانه مل يعط
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شيئا إال بدعاء ،فمن ذلك ما ميكن إدراكه لكل أحد غالبًا ،ومنه ما يصعب إدراكه ،فأول دعاء كان
من الكون هو استعداده وقبوله التكوين ،وأول استجابة له من احلق ،إجياده على حسب ما أعطاه من
علم باستعداده ،وقبوله من حيث إمكانه ،حبسب اختالف أعيانه املتعددة حال ثبوهتا يف القِدم ،مث
االستعداد واإلمكان والقبول لإلعطاء ،هو استجابة الدعاء الذي هو االستعداد ،والقبول لالستعداد
والقبول ،فكل عطاء هو سؤال العطاء ،وأول ظهوره من اسم اهلل الطالب ،فالعطاء إذا نسب إىل املعطي
احلق مسي ذاتيًا ،ألن مقتضيه الذات ال موجب له غريها ،فهو وتري ال تعدُّد فيه ،وال تفصيل ،وال متييز،
وإمنا يتميز ويتعدد من نسبته إىل اخللق املُعطى ،فيسمى أمسائيًّا ،لتعدده بتعدد القوابل ،ومن تعدد القوابل
ظهرت الكثرة يف األمساء.
فالعطاء وتري أحدي ،واالختالف من قبل املعطي ،كما ترى الشمس نورها من حيث هي
وتري أحدي ،ومن حيث القوابل خمتلف ،حبسب الصفاء والكدورة ،واللطافة ،والكثافة ،والصقالة،
والدرن ،فمستفيد نورًا ينعكس منه نور كاملرآة واملاء ،ومستفيد نارية حيرق غريه هبا ،ومستفيد نارية
حيترق هبا بنفسه ،ومستفيد نورا على ظاهره ال يتعداه ،وكذلك املاء واحد ،والثمار خمتلفة ،و النفخة
الواحدة تشعل احلشيش الذي يكون النار ،وتطفئ املصباح ،فاإلمداد من حيث املدد واحد ،ومن حيث
القوابل املتعددة خمتلف ،وعلى ذلك نبَّه سبحانه وتعاىل بقوله :ﱡﭐﱽﱾ ﱿ ﲀﲁﲂﲃ ﲄﲅﲆﲇﲈ
ﲉﱠ[اإلسراء ]110 :يقول :ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ من هذين االمسني الدالني على الذات باأللوهية والرمحة،
ﱡﭐﲇﲈﲉﱠ أي :فهو جامع لألمساء احلسىن ،فكلّ اسم منها نعت له ،ودالٌّ عليه من حيث املعىن
الذي تعني المسه اهلل الذي ال إله إال هو ،أو المسه الذي هو الرمحن ،ذلك االسم ،فكل اسم منها نعتٌ
له ،ودال عليه من حيث املعىن الذي تعيّن لأللوهية والرمحة  ،ذلك االسم.
فإن فهمت هذا فهمت تسبيح الكون وحياته ،ونطقه وصالته ،وتسبيحه وذكره ،فكل ذلك
عبادته ،وعبادته دعاؤه ،وإمنا غَلب اسم الدعاء على السؤال اللفظي ملا فيه من إظهار التملُّق واإلمالق،
والذلة واالنكسار واالفتقار ،والتضرع إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،والتربي من احلول والقوة إليه ،واإلقبال
بالكلية عليه ،فذلك أمرٌ ال يثبت عليه إال قلوب اصطنعها اهلل لنفسه ،تتوب من قبل أن تذنب ،وتثاب
من قبل أن تطيع ،وتشكر من قبل العطاء ،ألن شكرها الذي هو السؤال قد تقدّم ،فاهلل سبحانه وتعاىل
أكرم من أن حياسب سائالً على مسؤول ،وقد تقدم شكره عليه ،أال تراه  aيقول" :أفضل العبادة
انتظار الفرج" ،فلذلك يقول سبحانه وتعاىل" :أعطيته مسألته مع املغفرة" ،وليس كذلك العطايا
االبتدائية ،فإهنا تقتضي الشكر أيضًا ،أال تراه يقول" :وأميا عبد مل يسألين ،مث أعطيته كان أشدّ عليه عند
احلساب".
فإين قد بينت لك أن معىن كون احلق كنزًا ،أي باطنا ،هو احتاد األمساء الدالة على مسمى واحد
هو الذات ،عريّة عن األحكام والنسب واإلضافات ،فكأنه سبحانه يرى ذاته باالحتاد الصرف املطلق،
ال بالتكثر األمسائي املتقابل.
وحمبّته هو جتليه لذاته بتميز األمساء بعضها عن بعض ،وليست األمساء إال ظهور اآلثار ،وال احملبة
إال اإلرادة ،وال اإلرادة إال املشيئة ،وال املشيئة إال الرمحة اليت هي احملبة ،يقال :رمحت فالنًا أي أحببته،
وال رمحته إال حمبته ،وال حمبته إال كونه معروفًا بالتميز األمسائي ،وال كونه كذلك إال جتليه بتميز بعض
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األمساء املتحدة عن بعض ،وليس ذلك إال ظهور اآلثار ،وليس ظهور اآلثار إال األكوان ،وليست
األكوان إال األمساء ،وليست األمساء إال الذات ،فاْنبَهم األمر الفتقار بعض هذه األمساء إىل بعض يف
الظهور ،والتميز الذي هو كون بعضها ببعض ،وحدوث بعضها عن بعض على ما يأتيك بيانه ،فالرمحة
يف افتقار بعض أمسائه سبحانه إىل بعض ،وتوقف بعضها على بعض ،وكون بعضها عن بعض ،فإنه
رمحها هبا وكملها هبا ،من حيث غريه ال من حيث هي هي ،وذلك أن كمال املراتب الوجوبية ،يكون
مبعرفة املراتب اإلمكانية ،اليت هي مسماة من بعض الوجوه بالغري ،فرمحها بإجياده إياها وجتليه هلا ،لتقابل
النسب الوجوبية النسب اإلمكانية ،فتعلمها وتشهدها وتراها ،وليست غريها إال هبذا التميز النسيب
احلكمي ،فيحصل للحق سبحانه وتعاىل من هذا اإلجياد اسم املكمل املظهر املبطن إىل مجيع األمساء،
وهو بنفسه كاملٌ ظاهر باطن عن نفسه من حيث متيز األمساء ،فصح له اسم الكرمي ملا مل يدخر من
املراتب شيئًا ،ولو ادخر شيئا لتطرق إليه اسم البخل ،تعاىل اهلل عن ذلك.
كل ذلك من حيث األمساء ال من حيث أحدية الذات فهي نسبة اسم إىل اسم وصفة إىل صفة
كما ترى ،فإن علم احلق سبحانه وتعاىل بذاته نسبةٌ عقليةٌ حكمية اعتبارها من حيث تعلّقها بالذات،
وكوهنا صفة هلا ،ال من حيث معلومها الذي هو الذات املعلومة ،يقتضي بأهنا هي ال غريها ،ومن حيث
هي نسبة إدراكها هلا ،يقتضي متيزها عنها ،وإطالق الغري عليها من حيث احلكم التمييزي ال من حيث
الوجود العيين املغاير بعض التغاير ،ألهنا غري موجودة خارج الذات وجودًا عينيا ،وليست مبعدومة أيضا
لوجودها يف ضمن الذات ،متميزةٌ باسم العلم ،فهي قائمة بني الوجود والعدم ،ال موجودة منفردة ،وال
معدومة غري موجودة التميّز ،ويقتضي أن اعتبار هذا التميز احلكمي ،قد أوجب للذات اليت هي األصل،
الذي العلم متعّلقها من كونه حاالً هلا وشأنا من شؤوهنا اسم العامل.
وللذات احلاصلة يف العلم من حيث مقابلة العلم للذات ،مقابلة املرآة للناظر اسم املعلوم ،من
كون العلم مشتمالً عليها فحصل من ذلك أن لفظة العامل تدل على ذات عاملة وعلمٍ ،وذات معلومة،
وهي ما حصل يف العلم من مقابلة الذات العاملة ،ال تدل على الذات منفردة عن العلم واملعلوم ،وال
على العلم منفردًا عن الذات ومعلومها ،والذات مسبحة منزهة عن أن تكون حمال للحوادث ،أعين:
حمال لطروء شيء أجنيب خارج عنها عليها ،فصح أن العلم واملعلوم هو الذات ال غريها ،وإمنا امتاز عنها
امتيازا حكميا نسبيا ال عينيًا.
وهذا االمتياز النسيب هو احلِدث ،الذي هو الكون ،أعين :احلال الذي أوجب كون الذات عاملة
ومعلومة ،وتسميتها هبذين االمسني ،وليس هذا احلدث والذي هو الكون بغري الذات ،ألنه اعتبار مييز
الذات العاملة يف العلم القدمي ،عن العلم واملعلوم ،ومييز العلم عن الذات العاملة والذات املعلومة ،ومييز
الذات املعلومة عن العلم والذات العاملة ،وليس ذلك كله غري الذات ،وليس هذا الكون غري الذات ،فإن
الصفة هي املوصوف حقيقة ،وإمنا كانت غريه من حيث االعتبار النسيب احلكمي ،الذي هو الكون
املعرب عنه بـ "كانت عاملة وكانت معلومة".
فلهذا جنح السلف  Fإىل أن قالوا :أن األمساء والصفات ال هي املسمى املوصوف ،وال هي
غريه يعنون أن مغايرة االسم للمسمى ،والصفة للموصوف ليست إال اعتباره يف الذهن ،أو قل يف العلم
اسم له وصفة ،يشار هبا إليه ،وهذا أحسن القول بعد علم حقيقة األمر ،فإن القول بامتياز الذات مغايرة
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لألمساء حمض التغاير كفر صراح حاكم بالثنوية ،ولو كان األمر كذلك مل يقل سبحانه وتعاىل:
ﲑ ﲒﲓﱠ ﭐ[األعلى ،]1 :فأحالنا على االسم ،والقول بإثبات الذات بغري األمساء جهل وتعطيل ،فإن
فهمت هذا ،فهمت من أين تطرق لفظ الكون ،الذي هو احلدث إىل الذات املقدسة اعتبارا نسبيا إليها،
ال إىل غريها نزوال وتقريبا.
ﱡﭐ ﲏﲐ

فاملعرب عنه بالكون الذي هو احلدث هو مصدر أمساء الذات وغريها ومميزها ،فإن الذات املقدسة
من حيث أحديتها ليست مصدرا لشيء ،وال متصفة بصفة ،وال مسماة باسم أصال البتة ،وهذا ما أشار
إليه النحويون بقوهلم :احلدث املصدر وهو اسم الفعل ،والفعل مشتق منه ،واحلدث هاهنا هو الذات
املعلومة ،تقريب ذلك عليه أن حصول العلم للذات بالذات املعلومة للعلم ،متوقف على حصول الذات
اليت هي معلومة للعلم ،وحصول الذات املعلومات للعلم ،متوقف على مقابلته للذات اليت هي صفتها،
وعنها حتدث عند علمها ،فهذا التوقف االعتباري النسيب هو احلدث الذي هو الكون ،وهو الذي
أحدث للعلم صفة اإلمكان والكون ،واالفتقار إىل الذات املعلومة ،وأحدث للذات املعلومة صفة
اإلمكان والكون ،واالفتقار إىل الذات اليت هبا يتعلق العلم ،وأوجب للذات اليت هبا يتعلق العلم نسبة
احلدوث لكوهنا عاملة ،وكوهنا عاملة متوقف على العلم واملعلوم ،فاحلادث نسبة العلم إليها ،وحصول
العلم هبا هلا يف العلم ،وذلك حصوله هلا فالقدم والوجوب صفة للذات من سبقها النسيب على العلم
واملعلوم ،من حيث مها صفتها ومتعلقها ،واحلدث صفة هلما من حيث هذا الوجه ،والقدم والوجوب
صفة هلما من سبقهما النسيب عليها ،من حيث تسميتها عاملة فإهنا ال تسمى عاملة إال هبما ،واحلدث
صفة هلا من هذا الوجه الذي هو توقف تسميتها عاملة ،وهو حدوثٌ بالنسبة إلينا ال إليها ،وهو حدوث
وقدم وإمكان وكون بغري تغاير ذايت وال حدوث بعد عدم ،بل هو تغاير باملراتب والنسب ،واألحكام
والصفات ،ال بالذوات ،وال بتوهم الزمان واملكان ،تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا.
فحقق يا ويلّ هذا تفهم ما جاء من وصف اهلل سبحانه وتعاىل يف التنزيل العزيز ،وعلى ألسنة
الرسل بالكون يف غري آية وغري حديث ،وإطالق لفظ اجلعل عليه سبحانه ،كقوله سبحانه :ﱡﭐ ﳑﳒ
ﳓ ﳔ ﳕ ﱠ[النساء ،]134 :فإنه سبحانه مسيع بصري لذاته بذاته ،كما أريتك يف العلم ،وقد جاء يف
العلم ﱡﭐ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﱠ ﭐ[النساء ،]170 :واآليات يف الكون كثرية ،واحلديث معروف "كنت
كنزا خمفيًا"" ،وكنت مسعه الذي يسمع به" ،وكذلك اجلعل ،قال سبحانه وتعاىل :ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ

ﳇ ﱠ [البقرة ،]224 :ﱡﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﱠ[النحل،]91 :
[املائدة ،]117 :فمعىن كون الشيء كذا اتصافه بتلك الصفة من تلك النسبة اليت اقتضته ،أي نسبة
ﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﱠ

كانت من ظهور أو بطون ،أو خالقية أو خملوقية ،أو غري ذلك ،واستقرأ اآليات ،واسربها هبذا األصل
جتده كما ذكرت لك.
واحذر دواب هذا البحر فإهنا مؤذية جدا ،فإن مل يكن لك بد من مثال حمسوس،
ﲈﱠ[النحل ،]60 :ﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ[إبراهيم ،]25 :فأنت مثال لو اعتربت شخصني يف مكان
متالصقني حمض التالصق .العتربت بينهما انقسام املكان ،فليس مكان كل واحد منهما مكان اآلخر
وال بني املكانني فرق ومتييز إال الشخصني وليس أحدمها متميزا عن اآلخر بشيء آخر ،وهبما أو
بأحدمها يتعني يف املكان القبل والبعد ،والفوق والتحت ،واليمني والشمال ،وبارتفاع الشخصني أو
ﱡﭐﲆ ﲇ
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الشخص يرتفع االنقسام والتعدد يف املكان واجلهات ،وباعتبارمها ليس الفوق أسبق من جهة أخرى،
وكذلك سائر اجلهات ،ومثل ذلك اعتبار الزمان ،قال الشاعر:
ح ال ر ي

اض رل

وأنت ال تشك أن زمان اهلز هو زمان االضطراب وإمنا جاء بـ(مث) بأن اهلز متقدم الرتبة ،ال
زمانًا وال مكانًا ،وال ومها وال عددًا ،ولكن باعتبار أنه الزم اهلز ال غري ،وكذلك علمه سبحانه بذاته
الزم لذاته ،بغري سبقٍ زمين وال مكاين وال ومهي ،وكذلك سائر أمسائه وصفاته ،تعينها ومتيّزها هو
احلدوث الذي هو الكون املميز بني الذات والصفات ،وليست الذات أسبق من الصفات ،وال الصفات
أسبق من الذات ،وال الذات والصفات أسبق من احلدث الذي هو كوهنا موصوفة بصفات ،فإنه صفة
منها ،وليست الصفات غريها ،وليس بني احلق واخللق زمان ،وال انفكاك مبكان وال توهُّم ،وإمنا هو
تقدمي رتبة ومتيز بنسبة ،كما بينت لك من أن الذات من حيث أحديتها الذي هو اعتبارها من حيث
هي ذاتٌ أحديةٌ مفردة عن األمساء ،اليت هي الكون ما هلا نسب ،وال اسم وال صفة ،إال ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ
ﱄﱠ.
ومن حيث الكون الذي هو األمساء متكثرة يف وحدهتا ،متميزة بذاهتا عن ذاهتا يصح تقدمها
عليها ،أعين تقدم اسم على اسم كما بيّنت لك ،من تقدم الذات العاملة على العلم ،والذات املعلومة
رتبةٌ نسبيةٌ يف مقابلتها للعلم ،لتظهر الذات املعلومة فيه ،ومن تقدُّم الذات العاملة حصول املعلومة يف
العلم ،على حصول العلم للذات العاملة ،وكذلك باقي األمساء على اإلطالق ،فإن الربوبية تدل على رب
يريب مربوبًا ،والرازقية تدل على رازق ومرزوق ،واألولية تدل على تقدم ومتقدم عليه ،واآلخرية تدل
على آخر ومتأخر ومتأخر عنه ،مث عن وجود هذه النسب يقتضي تقدم بعضها على بعض أيضًا يف
أبسط من ذلك ،أعين :من حيث اعتبار نسبة بعض هذه النسب إىل بعض ،كما ترى نسبة الواحد إىل
ذاته نسبة واحدة هي عني أحديته ال واحديته ،ونسبته إىل الثاين هي واحديته ،ويقال عليه أيضًا بالنسبة
إىل االثنني نصفٌ وهو واحد ،وواحديته من وجه أحديته ،ومن وجه غريها كما أخربتك ،وكذلك إىل
الثالثة ثلث ،وإىل األربعة ربع ،وهكذا إىل العشرة عشر ،إىل املائة عشر العشر ،إىل املائتني نصف عشر
العشر ،إىل األلف عشر عشر العشر ،وكذلك إىل ما ال يتناهى ،وهو الواحد بنفسه معرب عنه هبذه
العبارات الختالف هذه النسب ،فإذا قيل :ما نصف االثنني؟
فاجلواب :واحد ،ونعين بالواحد أحديته ،وما ثلث الثالثة؟ فاجلواب :واحد ،ونعين به ذلك،
هكذا إىل آخر العدد وهو ال يتناهى.
فاعتبارك هذه التسميات من حيث هي عبارات عنه ،ذواتًا قائمة االعتبار بنفسها هي فيه غريه،
وإذا اعتربهتا من حيث بعضها منسوب إىل بعض ،فهي متغايرة ،وإذا اعتربهتا من حيث الواحد بنفسه
فهي هو ال غريه ،كذلك إذا اعتربت األمساء والصفات من حيث داللتها على الذات املقدسة فهي هي
ال غريها إذ الذات بنفسها كاملة لإلحاطة جبميع النسب واإلضافات ،ليس فيها من حيث أحديتها
افتقار إىل شيء ،فنسبتها بذاهتا ونسبها ،ومجيع حقائقها على ما هي عليه من الوجود والعدم ،علم هو
هي ال غريها ،وإىل املقدورات قدرة ليس غريها ،وإىل مجيع الكوائن حال كوهنا اختيار وقدرة ،وإىل
املختار قبل اختياره قضاءً ومشيئة ،وإىل تعينه بأحد اجلائزين إرادة ،وإىل إلزامه كونه أمر ،وإىل صرفه
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عنه هني ،وليست هذه كلها غري الذات املنزهة ،ولكن ملا توقف ظهور تأثري بعض األمساء على بعض،
أو قل على تأثري بعض ،توقف تسمي الذات ببعض األمساء على تسمّيها ببعض ،فصح افتقار بعض
األمساء إىل بعض ،فسميت من حيث افتقارها إليها ممكنة ،ومن حيث غناها وتأثريها واجبة ،وليس
اإلمكان إال احلدث والكون والتكوين ،وليس الوجوب إال األحداث ،فصح عليها جمعولة مكونة إىل
غري ذلك ،وليس ذلك إال منها وليست غريها ،فصح على احلادث من حيث هو حادث فقري متأخر،
وأنه مرآة القدمي الذي هو الواجب يف رؤيته أمساءه ،وعلى القدمي أنه مرآة قدمي الذي هو الواجب يف
رؤيته أمساءه ،وعلى القدمي أنه مرآة احلادث يف رؤيته نفسه ،أي :يف بروزه له وليس أحدمها غري اآلخر،
فاختلط األمر وانْبَهَمَ على أهل األفكار والعقول املعقولة ،فقصروا عن هذا اإلدراك ،وهم ال يشعرون أن
قصورهم نسبةٌ من نسب جتلي الذات هلا باسم من أمسائها ،اليت هي الكون ظهر هبم وهو االسم املانع،
فبطن هذا العلم عنهم ،فكان احلق من حيث هم من هذا الوجه ،كنزًا عنهم.
وال يهولنَّك ذلك بعد ما بينت لك ،أن شأن أمساء احلق تنقسم إىل مؤثّر ومؤثَّر فيه كما يرى من
كونه عاملا بذاته ،معلوما لذاته ،وشاهدا بذاته ،ومشهودا لذاته ،فليس ذلك إال فاعالً ومفعوال ،فالفاعل
يسمى من حيث هذه النسبة حقًا ،واملفعول يسمى من حيث نسبته إىل الفاعل كونا وخلقًا ،ومن
حيث هو مفعول ،فاحلكم هلل ،وهو احلاكم على نفسه هبذه األمساء ،وهو الكاتب على نفسه الرمحة،
وليست نفسه إال ذاته ،وليست الرمحة املكتوبة عليها إال أمساؤه ،اليت هي الكون ،وليس الكون إال
إبداعه ،وليس إبداعه إال جتليه له ال غري ذلك ،وإىل ذلك أشار بقوله :ﱡﭐ ﲽﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ
ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﱠ[فصلت ]53 :وكذلك قال سبحانه وتعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ
ﱉﱊﱋﱌﱍﱠ[ص ]27 :فسمى احلق سبحانه كل شيء موجود حقًا على اإلطالق ،وما قدر وجوده
وال بد منه كذلك ،فإن احلق اسم اهلل من كونه موجود يف البطون والظهور ،ويف البطون الظهور ،ويف
الظهور البطون والظهور ،وليس الباطل إال العدم الذي هو زوال صورة ما إىل صورة أخرى ،فزوال
الظاهر بطونه ،وليس الظاهر والباطن إال احلق بالذات خلف حجاب الوسائط ،اليت هي صنعته اليت هبا
تظهر معرفته ،فال يصعنب عليك هذا ،فليست الوسائط إال أمساؤه وصفاته ،وليست أمساؤه وصفاته
غريه ،فإنه قد مسى نفسه حقًا ،ووصف نفسه بالكون ،وليس الكون إال ظهوره له وبطونه ،وظهوره له
وبطونه عنه ليس إال جتليه بأمسائه ،وقد انبسطت أمساء اهلل اخلالق على مظاهرها من اخللق ،فسمى
املوجودات واملقدورات وجودها حقًا ،فاملوت حقٌ خلق ،واملميت حقٌّ خالق ،واحلياة حق خلق،
واحمليي حق خالق ،والقرب حق خلق ،واملُقرب حق خالق ،والعذاب حق خلق ،واملُعذب حق خالق.
مث انبسطت املظاهر فاستحدثت أمساء ختتص هبا ،فالنار مثال صورة تعذيب اهلل تعاىل ،فهي صورة
امسه املعذب ،ومظهره وداره وعلى هذا القياس إن فهمت ،فاملوت حق هو بطون حقيقة الصورة ،اليت
كانت مظهر اسمٍ من أمساء احلق وصورته ،وموت املوت بطون صورة امسه املميت فافهم ،وقد استبان
لك ما أشرت لك إليه من افتقار بعض هذه الصفات والنّسب إىل بعض ،وأن ذلك هو الرمحة اليت هي
رمحته إياها هبا ،وتكميلها هبا وليست غريها ،وقد انفتح لك الباب فلُج بقدر ما يوهب لك.
واعلم أنه ملا كانت األمساء اإلهلية متالزمة هذا التالزم ،وكان شأهنا دوريا ،وبعضها مغناطيسيا
لبعض يف قضية العقل فليستدعيه ،فاالسم العليم يستدعيها ظهورها وبطوهنا وتعددها ،وغري ذلك
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ليعلمها كذلك ،واالسم احلسيب يستدعيها بعددها ،واالسم الواهب يستدعي افتقار بعضها إىل بعض،
واالسم القهار يستدعي استيالء بعضها على بعض ،واالسم الشهيد يستدعي ظهورها إىل آخر األمساء،
وكان الكون أيضًا متالزمًا ،وبعضه مغناطيسًا لبعض يف قضية احلس والعقل ،إذ ليس غريها علمَ ذلك
من علمه ،وجهل ذلك من جهله ،فاحلديد جيذبه املغناطيس خباصية بينهما ومناسبة ،مث احلديد جيذب
حديدا آخر ،وإمنا ذلك بظهور خاصية من خواص اسم اهلل الطالب يف احلجر ،هي الغالبة عليه بالنسبة
إىل احلديد ،فأكسبته ذلك حىت تأثر وأثر ،والثوم يبطل جذبه للحديد خباصية فيه من خواص اسم اهلل
املانع ،هي األغلب على الثوم من حيث النسبة إىل احلجر املذكور ،وإن كان ليس من األكوان شيء
صغري وال كبري ،إال واألمساء مشتركة فيه متداخلة متالزمة ،ولكن الصفة من حيث الغلبة بالنسبة إىل
املقابل ،كما تقول األطباء يف الشيء الفالين حار يابس ،ويف اآلخر بارد رطب ،وال شك باحتوائه على
الطبائع األربع ،إمنا وصف باألغلب ظهورا عليه ،فالنار حارة بالنسبة إىل النبات واحليوان واجلماد ،ما
خال أشياء سلف ذكرها ،وكذلك اسم اهلل ظهر يف الثوم بالنسبة إىل احلجر باملعطي الذي أعطى كل
شيء خلقه ،أي :خصوصيته املؤثرة ألنه أعطى الثوم منع احلجر صفة اجلذب للحديد اخلاص به ،وظهر
اسم اهلل للحجر بالنسبة إىل احلديد باملانع ،ألنه منعه للجذب اخلاص به فافهم ما نبهت عليه من غرائب
العلوم ،فقد جعل اهلل سبحانه وتعاىل لكل مغناطيس شاغالً يشغله عن التأثري فيما شأهنا التأثري به،
وجعل لذلك الشاغل شاغالً يشغله عن شغله ،فجعل الصفة العزرائيلية مغناطيسا عند مشاهدهتا ،بنوع
اختصاص يتجلى به تفارق األرواح أشباحها ،وتصعد إىل عاملها ،ولكن بشرط زوال العوائق الشاغلة
هلا ،من سالمة التركيب وصالح املزاج وغري ذلك.
وقد جعل اهلل سبحانه وتعاىل لعوائق هذا احلديث ،عوائق تعوقها عن العوق كاملاء لغسل الثوم
من احلجر ،فيستدعي حضور امللك وتأثريه وهو أنواع شىت ال حييط هبا إال اهلل تعاىل فمنها ما يفسد
التركيب من هدم بنيانه وفساد مزاجه ،كلسع احليات وأنواع السموم ،وأصوات حيات معروفة قد
ذكرناها ،ورؤيتها وأوهام أهل األوهام وغري ذلك.
وجعل الصفة الروحانية اجلربائيلية العلمية ،مواصلة للنفوس اإلنسانية ،مؤثرة فيها وحيًا وكشفًا،
وإهلامًا على أنواع شىت ،وجعل النفوس املتأثرة منها مؤثرة لغريها ،بشرط السالمة من العوائق الشاغلة
اليت تكسبها الكثافة من أنواع ما حذر اهلل منه ،من العمل السيء الذي هو هلا مبثابة الثوم للمغناطيس
بالنسبة إىل احلياة العلمية ،وجعل العمل الصاحل هلا مطهرا من العمل السيء ،ورافعًا هلا إىل الصفة
اجلربائيلية كما قال سبحانه وتعاىل :ﱡﭐﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﱠ[فاطر ،]10 :وأخرب الرسول
 aبذلك بقوله" :املرء على دين خليله"" ،املرء مع من أحب"" ،املرء مع جليسه" ،وأخرب التنزيل
بذلك يف غري آية ﱡﭐ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟﳠ ﳡ ﳢ ﳣﱠ[فصلت ،]46 :ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ
ﲣ ﲤﱠ[اإلسراء ،]7 :وقد جعل اهلل سبحانه التجاذب واملناسبة بني بعض األشياء من حيث االنفراد،
وبني بعض من حيث التركيب.
فصل :وإذا علمت أن الدعاء هو العبادة ،وأن العبادة اإلنسانية قول وعمل ونية ،وأن القول
والعمل البد فيهما من النية ،وأن النية املؤثرة من مثرات القول والعمل بالنية ،فينبغي أن يعلم املقصود
منه ،فنقول وباهلل التوفيق:
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إن األسرار اإلنسانية أصلها الطهارة من رجاسة الشرك بالذات ،فإهنا على الفطرة كما قال
 ،فطهارهتا هي سبب انقيادها لكل ما قابلها ،كما أشار إليه الرسول  aبقوله" :كل مولود يولد
على الفطرة ،فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ،وميجسانه "...احلديث ،والنجاسة فيها عارضة من قبل الكون،
فلذلك أمكن زواهلا ،فهي مبثابة املاء كما أشار  aإليها بقوله" :املاء طهور ال ينجسه شيء إال ما غّير
طعمه أو رحيه "...احلديث ،وال معىن لنجاستها إال النظر إىل الكون بعني احملبة احملضة ،قال سبحانه
وتعاىل :ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ[التوبة ،]28 :وإمنا كانت مبثابة املاء ،ألن املاء ال لون له إال لون إنائه،
فكما أن جناسته ليست إال مالصقة أجنيب يزيل لطافته ورقته من أنواع النجاسات ،أو حيجبها من
الطاهرات وذلك ال يكون إال لقلة املاء وغلبة املالصق ،فيحمل اخلبث ويسلب الطهورية لضعفه ،إذ ال
يبقى فيه متّسع لغري ذلك املالصق ،فكما أن املالصق للماء من األجنيب هذه املالصقة من الطاهرات
يسلب طهوريته ،ومن النجاسات ينجسه ،فكذلك الكون كله حيجب األسرار عن اهلل تعاىل ،فاللطيف
وما يتعلق باللطيف حيجبه مع اإلسالم ،والكثيف وما يتعلق به حيجبه مع الشرك.
ومعىن اللطيف هنا :احملبة ألجل اهلل بأمر اهلل ،ومعىن الكثافة :الغيبة عن اهلل ،فمحبة الكون دون
اهلل هي جناسة اللطائف اإلنسانية ،فالكون من هذه النسبة باألصل جنس كله بالنسبة إىل اللطائف،
وطهارته عارضة فزواهلا ممكن ،ومىت استولت األسرار اإلنسانية على ظواهرها ،طهرت بطهارهتا
الستهالكها فيها ،فالبحر هو الطهور ماؤه احلل ميتته ،ومىت استولت الظواهر على أسرارها ،أصابتها
جناستها لضعفها فحجبتها ،كما ترى املرآة الصقيلة ال يبدو فيها صورة إال ما يقابلها ،فإذا الصقها
القلع جتلى فيها ،فحجب لطافتها عن جتلي غريه ،وال معىن لزوال النجاسة من املاء إال زوال ما حجب
لطافته بكثرته ،فيغلب ما خالطه ويستهلك فيه ،أو بوجه ما يرده إىل أصله ،ولذلك اعترب الفقهاء الزوال
طهارة ،والستر على حاله ،وهو منشأ القولني يف التراب ،هل هو ساترٌ ومزيل؟ وال معىن لصقالة املرآة
إال زوال ذلك املالصق من القلع احلاجب غريه عن التجلي فيها؛ ليتجلى فيها ما يقابلها.
وكذلك األسرار اإلنسانية أصلها طهارة اإلميان من النشأة وامليثاق ،فال تقيد هلا جبهة وال كون،
فلذلك كانت مرآة جتلي احلق الذي ال يتقيد جبهة وال كون ومل يسعه غريها ،وال معىن لنجاستها إال
الشرك الذي هو التقيد بصور األكوان ،فإذا أعظم منجس هلا أقرب األكوان إليها نسبة ومالصقة ،وهو
مبثابة قلع املرآة الذي هو أعظم حاجب هلا ،أعين :أخالقها ،وعلى ذلك نبّه سبحانه وتعاىل بقوله:
ﱡﭐﲣﲤ ﲥﱠ[املدثر ،]4 :ومل يقل فؤادك فطهر ،ألن تطهري الطاهر حتصيل حاصل ،فإذا زال املالصق
هلا املستويل عليها أو استهلك فيها عادت إىل الطهارة ،فثيابك هي صورتك ينبغي أن تكون مستهلكة
يف أطيفتك أو تبعًا هلا ،فتطهر بطهارهتا كما قلناه يف البحر إن فهمت.
ولذلك طريقان :أحدمها طريق طهارهتا بإزالة جناستها وردها إىل أصلها ،وهي طريقة أهل
النعوت واألمساء املعروفة بكسر الصفات ،وهي لعامة اخلاصة اليت ال يثبت عليها ،ويستكملها إال
اخلاصة من اخلاصة ،فإهنا خطاب للجميع من حيث اجتماعهم ،وخطاب للخواص من حيث هم نسخة
العامل ،وهي اآلن طريق املالمية ضنائن احلق فحول احلقيقة ،وهي الذكر احلقيقي الذي جاءت به
الشريعة املطهرة ملن عقل عن اهلل تعاىل ،وعليه كان السلف الصاحل (رضوان اهلل عنهم) فالكامل فيها
قطب وقته بيد أنه قد اندرس سريها حىت صارت كهيئة املستنكرة ،ألن هذا الزمان هو الذي أشار إليه
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الرسول  aبأن يكون املنكر فيه معروفًا واملعروف منكرًا ،فالسالك فيها على وجه االختيار ،والعمل
حيتاج إىل االحتراز ،واالحتياط حذرا أن تعترضه العوارض ،فيميل مع نفسه عليها ،إذ هو مدّعٍ قيامه
هلل ،وهلل عليه حقوق ،وله على اهلل حقوق جعلها اهلل سبحانه وتعاىل على نفسه تكرمًا ،ولنفسه عليه
حقوق جاء الكتاب والسنة بذلك كله ،واهلل سبحانه وتعاىل يقول :ﱡﭐﲐﲑ ﲒﲓ ﲔﲕﲖ
ﲗﱠ[احلشر ،]7 :سواء كان ذلك لنفسك أم عليها قال " :فمن رغب عن سنيت فليس مين"،
وليس كذلك الكامل املشار إليه ،فإنه قائم عند امليزان يأخذ لنفسه ومنها فال يكون ظاملًا لنفسه وال
لغريه ،فأنت مطلوب بردّ األمانة إىل أهلها ،فإن أردت اخلالص ،فالقِ نفسك بني يدي من هي له ،فإن
توالها هو سبحانه وتعاىل بنفسه ،وغيَّبك عنها فبها ونعمت ،وإن ولَّاك عليها فتوليتها بتوليته سبحانه
وتعاىل إياك ،فهو وليها فيمدك ويهديك ويؤيدك ،وإمنا يتيسر لك ذلك يف أحد اثنتني :حسنامها إن
ظفرت هبا أن تلقِ نفسك بني يدي متحقق باتباع الرسول عليه  aلقوله سبحانه وتعاىل :ﱡﭐﱳ ﱴ
ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱠ[يوسف ،]108 :وقد ذكرنا لك ذلك يف مسائل كثرية فتبقى وقفًا على إرادته.
وقوله( :ال اختيار لك بنفسك) بال ملَ وال كيف وال إىل أين؟ واألخرى :أن حتكم الشريعة
املطهرة على مجلتك كما أنبهك عليه إن شاء اهلل ،فما عضده كتاب أو سنة أو إمجاع األمة أو قياس
صحيح عملت عليه ،وما هناك عن شيء من ذلك انتهيت عنه ،فهذه دون األوىل من حيث تصرفك
على نفسك باجتهادك من وجه ،فإن للنفوس دقائق يف أهويتها ،فإنك حمتاجٌ إىل معرفة مدة اهلدنة معها،
وأحكامها ،وأحكام حروهبا وأخذ اجلزية منها ،ووقت نبذ العهد إليها ووقت معاداهتا ،وأسرها ومعرفة
ما أشار إليه التنزيل يف حنو قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﱠ[االنفال،]67 :
وقوله :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ[النساء . ]15 :ومشكالت كثرية ال يكشفها لك إال صدقك ،فيأخذ
سبحانه وتعاىل بيدك ،وينبّهك على هفواتك يف غفالتك لتستيقظ ،وتشهده أيضا متص ّرفًا على نفسك
من ذاتك ،ألنك نائب الرسول على نفسك ،فاملتصرف هبا الشريعة إذ هو سبحانه قد والك عليها
فقال :ﱡﭐﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱠ[القيامة ]15-14 :فاجعل احلق شاهد قلبك واعمل على
اتباع أمره واجتناب هنيه ،قطعا ملا سواه عن قلبك ،فمىت الحظت نفسك سواه عجلت عقوبتها مبا
يقتضيه حاهلا ،وقرأت عليها ﱡﭐﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ[البقرة ]115 :وأقمت عليها احلدود والتعزيرات على
حسب جنايتها ،ابتغاء وجه اهلل اقتداء بسيدك وصحبه الطاهرين ،وال تتوقف على جهل من جهل
حالك وأنكره ،ضل أو اهتدى ،فإن الفساد يف القوابل احملتجبة بسوء أفهامها ،ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠﭐ[هود ]36 :أال ترى املطر ينزل من السماء ال خيص مكانا وال أحدا ،فمن احتجب
حبائل احتجب عنه فكان حرمانه منه ،فلم تطبق الناس على اتباع الرسل ،وإمنا اتبعهم من كان منهم،
والتنزيل العزيز ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ[فصلت ،]42 :ﱡﭐﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ
ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ[البقرة ]26 :لوجود الريب منه يف أفهامهم ،ﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﱠﭐ
[البقرة ]23 :وال ريب فيه ،فال يشغلنك عن طريقك قول قائل ،وتوقف متوقف ،وإن كنت تريد
سالمته ،هذا الرسول عوتب على إقباله على كرباء املشركني ،وما فعل ذلك إال استمالة لقلوهبم إىل
اإلسالم بقوله سبحانه وتعاىل :ﱡﭐﱒﱓﱔﱠ [عبس.]5 :
وال معىن ولتستوي عندك الكبائر والصغائر ،فاملعطي واحد إذا كنت ناظرًا إليه ،وال معىن
للمعصية إال حب غريه قال " :aحب الدنيا رأس كل خطيئة" ،وقال" :أعدى عدو لك نفسك اليت
....

378

بني جنبيك" ،فأنت لو سألت كل متفقّه عن القصد باحلدود والتعزيرات ،مل خيتلف جواهبم أنه يف
حقوق اهلل ،تطهري من املعاصي ،وردع عن مثل يف املستقبل ،ويف حقوق اخللق ردعٌ يف املستقبل ،ونقل
غيظ املظلوم إىل الظامل ،كما قال سبحانه وتعاىل :ﱡﭐﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱠ[التوبة:
 ،]15-14فإن احلد هو املنع والقلوب هي الكتب اليت سطّر فيها احلسنات والسيئات ،فمن قضى غرضا
من أحد بغري وجهه ،فقد أعطى نفسه هواها ،فهي سيئةٌ أظلم هبا قلبه بغفلته عن اهلل وأخذه هلا بغري أمر
اهلل ،فرقمت يف قلبه سواد ،أو حسنة للمظلوم رقمت يف قلبه فبيضته ،كما سوَّدت قلب الظامل ،فإن اهلل
عند املنكسرة قلوهبم ،واملؤمن يؤجر يف الشوكة ،واهلل مع املظلوم.
وكذلك من أتبع نفسه هواها يف تعدي حدود اهلل سبحانه وقضاء الشهوات ،رقمت تلك
السيئات يف قلبه باإلعراض عن اهلل ،وصارت له عادة فإذا عوقبت هذه النفوس مبا يغري غيظ املظلوم،
ويكسبه نشاطًا ويغيظ الظامل املتعدي ،فذلك حدٌّ هلل مبثل ما اعتدى به الظامل ،وهو عني حمو السيئة من
املتعدي حدًا هلل ،ومحل الظامل من سيئات املظلوم وإعطائه من حسناته ،فأمر احلساب موجودٌ اآلن،
ولكن ال يفهمه إال القليل ،ويظهر يف الدار اآلخرة للجميع.
وهذه القلوب هي الوجوه املبيضة واملسودة هنا باإلميان والكفر ،وكذلك يظهر يف تلك الدار
ألهنا تكون َثمّ هي الظاهرة بصور أعماهلا ،وذلك عني بياضها وسوادها ،فإهنا باطنة يف هذه الدار ،وهي
الظاهرة يف اآلخرة ،فالبالء أبدا ال يكون إال على الظواهر ،فاألجسام هنا هي الظاهرة فهي تبلى هنا،
والسرائر هي الظاهرة ،ثَم وثَم تبلى السرائر ،ألهنا ثَم هي الظواهر ،فيبدو هلم من اهلل مامل يكونوا
حيتسبون ،ويبدو هلم ما كانوا يكتمون ،وقد نبّهت النبوة على ذلك بتحويل الناس بالصور يف سوق
اجلنة من غري نزع وال خلع ،والباطن على حاله كما تتحول الباطن بالصور ،والظاهر على حاله فمن
فهم ما قلناه رأى القيامة قائمة اآلن ،والقصاص قائمًا.
والطريقة الثانية :هي طريقة استهالك جناسة أخالق النفوس ،وسريها بأن جتعل احلق شاهد
قلبك ،وتدوم على الذكر الذايت لفظًا ومعىن ،بطرد العوارض يف العزلة املعروفة خبلوة الصوفية ،وتداوم
تالوة القرآن من حيث هو كالم اهلل ،ال من حيث التفكُّر مبدلوالته من األكوان ،كاجلنة والنار،
والثواب والعقاب واحلساب ،وغري ذلك ،فإن النظر يف الكون وسواسٌ حىت إن بعض السلف قال :إنه
ليعتريين الوسواس يف صاليت ،قيل له :كيف؟ قال :أكون يف الصالة فأذكر مقامي بني يدي ريب.
فهذه الطريقة أقل كلفة من األوىل ،بَيدَ أهنا إن كانت قبل األوىل ،فليحذر سالكها بغري شيخ من
مكران أصابه ،وإن كانت بعد األوىل فذلك شأن الكمّل ،واملتحقق هبا فحل وقته فهو وجهٌ كله.
وللمتحقق هبذه مفردةُ وجه إىل احلضرة وقفًا إىل العامل ،قد غيَّبه اهلل عن قفاه ،فلو سئل ألخرب أنه
وجه بغري قفا ،وهو مسري الروحانيات يعرب عن هذا الصنف بإناث العارفني مامل يلتحق بالكمّل ،ومن مث
نطق لسان األعداء على املالئكة الذين هم عباد الرمحن بقوله :ﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
ﲥﱠ[الزخرف ،]19 :ولو حرك على هذا قفاه لعلم به ،ويستبني لك رجحان األوىل على الثانية ،لعموم
الدعاء وعموم االستجابة من كل الوجوه اليت تقتضيها حقائق األمساء والصفات ،خبالف الثانية فإنَّ
االستجابة فيها باألسرار أغلب ،فهي أسهل من األوىل ،وذلك أن سرَّ العزة سارٍ يف األسرار فهي إذا
دعيت من حضرة األمر نفرت.
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كذلك أسرار احملبني فإهنا جتيب عند كل نداءٍ قال سبحانه وتعاىل :ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ[آل
عمران ،]31 :فاحملب إذا قيل له :حي على الصالة ،يقول :دعيت إىل ما فيه قرة عيين ،وغريه يقول :جاء

التكليف ،والدعاء ليس من باب احلب لكن من باب اجلود ،ألن األمساء هي اليت حتب ال الذات،
فتجود الذات على األمساء بالدعاء لتظهر حقائقها ،واالستجابة من باب احلب ،فاحملب جييب مىت دعي،
ومن أي حضرة دعي فتجيب له احملبة باحملبة واملغفرة اليت هي ستر ذنبه ،وإذا دعيت األسرار من حضرة
اللطف من غري أمر أقبلت فقرية معترفة بالعجز ،فمن ثَم غلط كثريون ،فتومهوا أن احلق ما دعا منهم إال
لطائفهم ،فاشتغلوا بتقديسها بأنواع املعارفِ والفكر ،ومل حيفلوا بظواهرهم فاشتغلوا بتحصيل حاصل،
ومل يعلموا أن األسرار مقدسة ،وأن العلم من أعظم احلجب عن إدراك احلق إذ هو يطلب رؤية املعلوم
على حد علمه ،وما كل معلومٍ يتصور هذا الطلب عليه وال ميكن رؤيته ،فليس العلم جيلب السعادة،
وإمنا هو يطرد اجلهل ،علمت اليهود واهلراقلة بنبوة الرسل وما آمنوا :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ  ...ﱠ
[النمل.]14 :
..زز

وعَلِمَ إبليس وجوب امتثال أمر اهلل وحرم التوفيق فلم ينفعهم العلم دون اإلميان والعمل ،فالعلم
ليلٌ ال صبحَ له ،ما وقفت معه ألنه يشغل منك ما ينبغي أن تفرغه للرؤية ،فإذا خلصوا العلم من
الدعوى ،وأصحبوه اإلميان واالعتراف بالعجز واالفتقار ،فهو نور على نور ،فيحصلون على اإلميان
باحلق يف كل مقامٍ رأوه ،كما جاء يف احلديث الصحيح ،أال ترى النفوس يغلب عليها اتباع الشهوات
ملا فيها من لطيف العلم الذوقي هلا ،واللطف الكوين حىت صارت يف حكم الظواهر واستولت عليها،
ألهنا أحرص شيء على العلم ،واللطف كما سبقت اإلشارة إليه يف غري موضع من هذه الرسالة ،وذلك
هو جناستها اليت عرضت هلا ،فمىت التحقت الظواهر باألسرار؛ فذلك هو احملبة ،ومىت استولت عليها
فذلك هو القربة ،واحلق يقول" :ال يزال العبد يتقرب إيلَّ بالنوافل "...احلديث.
فيامن شغلته شهواته فضاعت هبا أوقاته ،وعظمت جرائمه وتبعاته ،اسْتَعِن على حل هذا الطلسم
األعظم بنحوره وقربانه ،يف إرصاده وأوانه ،وتفريغه عن الظواهر ،وتقريبه من الطالسم اجملذوبة احملبوبة
يف أرصادها وأواهنا ،وعند ثوران دخاهنا لتجذبك إىل أوطاهنا ،مبا تستنشقه من روائح طيبها ،وتلطف
حلجاهبا بتعفري خدّك بتراهبا ،وارتباطك يف عتبان أبواهبا ،فقد نادى منادي التنزيل على سيد املرسلني
بالصرب مع هذا اجليل.
فصل عني اليقني

وما بعد هذا فهو عني اليقني ،وهو علم الذات ومشاهدهتا ،ألنك بعده حبيث ال تشهد وال تعقل
معها كونًا من هذه النسب ،معدوما وال موجودًا ،مثبتًا وال منفيًا ،بل تغين اآلثار واألكوان ،والعوامل
واألمساء ،والرسوم ،وهذا وقف على الوهب اإلهلي والتجلي الذايت ،إذ ال نسبة بني احلادث والقدمي غري
اإلمكان والوجوب ،وهذا الشهود ال ينقال ،وال سبيل إىل عبارة عنه البتة ،فال تطمع نفسك بأن تلقاه
يف كتاب ،فما هو مث أصالً ،وما ذكر الذاكرون كالما إال عن اإلهلية ،واإلهلية هي العلم باألمساء ال
غري ،وهو إثبات ذات غري مكيفة وال معقولة ،تنسب إليها صفات متعددة من جهة احملدثات ،تسمى
من حيث توجهها عليها إهلًا ،وتسمى هذه النسبة بينهما ألوهية على ما قدمته لك مرارًا.
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فالذات تشهد وال تعقل ،واإلهلية تعقل وال تشهد ،وما يشهد ال يقال ،وما يعقل يقال ،وما يف
الكتب املنزلة إال ذكر األلوهية فما دوهنا ال غري ذلك ،فضالً عن غري الكتب املنزلة ،فال تتعب نفسك
يف طلب ماال جتده يف كتاب ،فليس عن ذلك عبارة أكثر من "العجز عن درك اإلدراك إدراك":
تتتتتتتتت

متتتتتتتتت تتتتتتتتت

ف تتتتتتتتتت خيتتتتتتتتتترا

ممتتتتتتتتت لستتتتتتتتت أ تتتتتتتتترف

ستتتتتتتتتتأ

تتتتتتتتتت الخ تتتتتتتتتتر

وقد نصحتك وهذا لسان اجلهل يف العلم ،فهو آخر درجات القول ليس بعده درجة ،وأما العلم
يف العلم فلسانه السكوت ،فال سبيل إىل النطق معه ،إذ ال عبارة تسع ما هناك ،ومن حاول ذلك مل يقع
إال على اخلطأ الصريح ،ومع الشهود فال سبيل إىل اإلحاطة ،واإلدراك من حيث اخللق ،قال سبحانه:
ﱡﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ ﭐ[االنعام ،]103 :وأخرب  aأنه سبحانه يتجلى يف القيامة للعباد يف
الدار اآلخرة ،ويتعرف إليهم ،ويقول :أنا ربكم فينكرون ،ويقولون :نعوذ باهلل منك ،فلو عرفوه أنه
احلق مع مشاهدهتم له مل ينكروه ،ومل يتعوذوا منه ،فالعلم ال يعطي الشهود أصالً البتة والشهود يعطي
العلم.
وأما حق اليقني الذي هو بعد عني اليقني ،فهو نسبة األلوهية للذات بعد مشاهدة الذات أيضًا ال
قبلها ،كما أشار إليه التنزيل بقوله سبحانه وتعاىل :ﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱠ
[الفجر ،]28-27 :فإن اجلنة من االجتنان الذي هو الستر ،وهو الكون الذي هو أنت ،فبك بطن عن
الظهور ،وبك ظهر فاستتر عن البطون ،إىل غري ذلك مما نبهتك عليه ،فإنك من حيث بطون وجودك يف
الكون الذي هو أبوك وأمك ،وغريمها من السموات واألرض.
واخللق واألمر املعرب عنه بالكنز يف بعض املراتب ،كنز يف الكنز ،ومنها صح على الكون بالنسبة
إليك كنز ،ومن حيث كونك عن الكون خلق ،والكون من كونك عنه حق ،وهو من كونه عن احلق
خلق ،فأنت اجلدار على الكنز ،وأنت دخلت نفسك به ،ولكن مل تعلم أنك دخلت نفسك به حىت
شاهدته رددت األمانة إىل أهلها ،أعين رددت التجلي والشهود إليه ،فدخلت نفسك به على علم،
فعرفت نفسك معرفة أخرى ،فمعرفته فيك نفسك معرفته ،ومعرفته معرفتك نفسك ،فهذا أبلغ ما ميكن
يف تسهيل العبارة وإليه اإلشارة بقوله سبحانه :ﱡﭐﲟﲠﲡﲢﲣﲤﱠ [األحزاب ،]13 :وهذا هو
الفرق بني عني اليقني وبني حق اليقني ال غري.
وأما حقيقة اليقني اليت أشار إليها الرسول  aبقوله" :إنَّ لكل حق حقيقة فما حقيقة إميانك"،
فهي إقامتك هذا اجلدار الذي هو اجلنة ،الذي ستر الكنز بدخولك هلا فانيا عن إقامتك ،ودخولك فناءً
حمضًا حمققا حىت ال ترى غريه ،وال تسمع إال منه ،وال ترى غريه ،وال تسمع منه غريه ،وتشهده بذلك
كله ،يشهد ذاته بذاته ،ويسمع ذاته بذاته ،وأنت موجود فيه مفقود يف احلقيقة ،وهو مل يزل كذلك،
وإمنا غطّاه احلجاب ،فلما ارتفع احلجاب عدت كأنك تراه ،وال يراه غريه فلذلك قال " :aاعبد اهلل
كأنك تراه" ،وذلك إذا كنت تراه ،فقد أثبتَّ نفسك وأثبته رائيًا ،ومرئيًا ،فحجبت بثبوتك نصف
املعرفة ،وهذا حال عني اليقني ،فإن الشهود فيه حاكم على الشاهد ،فهذا معىن قولنا :أن املرتبة يف
ابتدائها حتكم على ذي املرتبة ألنك على الصورة ،وأنت أحد املرآتني ،وإن كان سبحانه يراك من
حيث ال أنت ،وأنت ال ترى فهذا حال احلجاب (نعوذ باهلل) وهو وصف أهل الشمال ،وإن كان يراك
من حيث ال أنت مع أنك تراه برؤيته إياك ،هذا هو احلق اليقني ،فهو مرآة واحدة فبها رؤيتان ،وفيه
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ابتداء السلوك يف التحكم بالشهود الذي هو احلكم يف املرتبة ،وهي مرآتان يف مرآة ،وكماهلا أن تراه
بكأنك ،فيكون هو الرائي من اجلانبني يف املرآتني ،فقد كملت الرؤية ،ولسان هذا املقام "حبّب إيل من
دنياكم ثالث" ،ومل يقل :أحببت ،ألنه حيب حبب إذ هو جممع املرآتني ألنه جممع احلقائق  ،aولذلك
قال" :فإن مل تكن تراه فإنه يراك" ،هذا حالُ من هو مرآة اهلل.
وقد نبَّه على احلالة العامة بألطف من هذه اإلشارة ،وأدرج فيه اخلاصة بقوله" :إمنا شعّرت
املشاعر وجعلت املناسك إلقامة ذكر اهلل" ،فذكره سبحانه هو عدم ذكر غريه حضورًا وشهودا وتعقالً،
فأما تكرير االسم يف شعب اخلواطر فهو التذكر وهو اللسان ال غري ،وإمنا مسي ذكرًا جتوزًا ملا يؤول إليه
من احلضور ،وقد شهد التنزيل بذلك ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ[طه ،]14 :ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ
[العنكبوت ،]45 :فإنك إذا كنت خليفة يف صالتك علمت من القائل( :مسع اهلل ملن محده) اجمليب بـ
(ربنا ولك احلمد) ،فلهذا نقول :أن الرجل إذا كبّر يف صالته مل يصلّ بعده أحد ،وليس الرجل من إذا
صلّى صلَّت بعده األلوف من املالئكة والناس ،فقل اهلل ريب تفين أعداءك باالسم ،وال تقل ريب اهلل
فيتمكن منك عدوك فافهم.
فصل :فقد استبان لك مكررًا ،إن كنت تفهم أنَّ اخلالفة هي الظهور مبراتب الوجود واإلمكان،
املعرب عنه باأللوهية يف املرتبة األوىل ،واخلالفة يف املرتبة الثانية ،فإن احلق سبحانه قد عبَّر عنهما ،أعين:
هاتني الصفتني املتكررتني بفاعلية ومفعولية ،باليدين تارة وباحلرفني الذين هم كُن تارةً ،وباليمني تارة،
وعرب عنهما من حيث احلق باليمينني ،إذ ال جهة وال حتيز ،ومن حيث اخللق لالحنياز والتقيد باليمني
والشمال ،فقال " :aكلتا يدي الرمحن ميني" .وقال سبحانه :ﱡﭐﲾﲿﳀﱠﭐ[املائدة.]64 :
وقال :ﱡﭐ ﱳﱴﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱠ[الواقعة ،]27 :ووصف حاهلم مبا يناسبهم من اإلميان واليمني
الذي يقتضيه ونبَّه عليه بالسالم تارةً ،وبالسدر املخضود أخرى ،وقال :ﱡﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠﭐ
[الواقعة ،]41 :ووصف حاهلم مبا يناسب ،وما يقتضيه من صفات القهر املنبه عليه باحلميم واجلحيم
تارة ،والسموم واليحموم أخرى ،فإن سرّ اخلالفة هو الكون ،وقد وصف نفسه سبحانه بالكون وكون
الكون ،هباتني اليمينني اللتني مها الكاف والنون ،عقالً وشرعًا وكشفًا عقليا كان ،أو ومهيًا أو حسيًا،
فمن حيث االحتاد هي ميني وكلمة ،ومن حيث االنبساط إميان ومشائل ،وأيدي وكلمات وحروف،
علوًا وسفالً ،وحبسب اختالف التجلي اختلفت أمساؤه ،وهي هي ال غريها ،أعين :األلوهية ،فأرواحٌ
هي الكلمات ،وأكوانٌ هي اآليات ،ألنه قد جتلى هبما وجوبًا وإمكانًا ،حقا وخلقًا ،فإذا ظهر هبما حقًا
فمن صفة الرضا والغضب ،وإذا ظهر هبما خلقًا فمن صفة اخلوف والرجاء ،وكذلك اجلالل واجلمال،
وإذا ظهر حقًا فاهليبة ،أو خلقًا فاألنس ،وإذا ظهر حقا خلقا ،أعين :اإلنسان ،فمن صفة الكمال الذي
هو اخلالفة اليت هي األمانة املعرب عنها بالسعة ،وهي اجلمال يف اجلالل ،واجلالل يف اجلمال ﱡﭐﲄ ﲅ
ﲆﱠ [األعراف ،]54 :ﱡﭐﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﱠ[الزمر.]5 :
فاأللوهية مفردة أعين اخلالفة فرقان ،واخلالفة قرآن ،وتسهيل ذلك عليك أنك ال جتد شيء
موجودًا إال وجوده عن أصلني :مها اليمينان اللتان مها احلرفان ،ومها الصفتان ،وهم االمسان ،ومها
النسبتان ،ومها الصفة واملوصوف ما شئت فقل ،فاملراد عن إرادة ومريد ،وباإلرادة متيز املراد عن املريد
وباملريد متيز املراد عن اإلرادة ،وكذلك يف املراد كل واحد من الثالثة رابطٌ فاصلٌ ،واملعلوم عن عامل،
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وعلم متيز العلم املسمى عاملية عن العامل باملعلوم ،وكذلك كل واحد من األخوين ،واملقدور عن قدرة
وقادر ،فبهذا صح على املمكن االفتقار فافهم ،واعترب ذلك يف احملسوسات جتده ،فاملعطي عن معط
وعطاء ،وال يظهر العطاء ويتميز عن املعطي إال به ،والولد عن والدين ووالدة ،والوالدة عن ولد
ووالدين ،والوالد عن ولد ووالدة ،واملانع عن منع وممنوع ،والغذاء عن غاذ ومتغذّ ،وكذلك املُتغذي
والغاذي ،مث انبسط ذلك يف احملسوسات فانبسط بانبساط احلجاب ،فتنوع لتنوع األمساء بتنوع
التسميات ،فقيل نبات عن مَنبت ومنبت ،ويف الظاهر عن ماء وأرض ،ونار عن زند وزاند إىل غري
ذلك ،فاقنع هبذا القدر فهو متسع ،وقد بالغت يف فتح الباب ملن قدر له ولُوجه.
واعتبِر كيف بسط اهلل ذكر األيدي جمموعة ومفردة ومثناة ،ونسب هذه الكوائن كلها إليه تارة،
ونفاها عنه أخرى ،ونسب بعضها إليه تارة ،ونفى البعض ونسبها إليه ،وإىل اخللق أخرى ،فقال يف
احلجر األسود" :ميني اهلل" ،وقال :ﱡﭐ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ[يس ،]71 :فجمع األيدي ألن األنعام
يف أسفل سافلني ،وشرف آدم فقال :ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﱠ[ص ،]75 :فجمع له بني يديه ألنه
ﱡﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱠ  ،وليس ذلك إال للخالفة ،فمن صحت له قدم اخلالفة اإلنسانية ،فهو ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ ،
ومن مل يصح له فيها شيء فهو املردود إىل ﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱠ  ،ومن كمل فيها فأجره ﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱠ  ،وقال
سبحانه :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ[الفتح ،]10 :ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ [الفتح ،]10 :ﱡﭐ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ  ،ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱠ [األنفال ،]17 :ﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ
[احلجر ،]29 :ﱡﭐﲻﲼﲽﲾﱠﭐ[التحرمي ،]12 :لتمام اجلمعية إذ هو ختم اآلدمية.
فإن احملمدية نشأة أخرى فهو ختم اخلتم ،فما متحضت غيبة اخللق عنه عن اختيار نفسه
باستغراقه بالشهود اإلهلي ،حبيث مل يبق لصورته معىن غري احلق كشفًا وحمققًا إضافة احلق إىل نفسه ،إذ
هو املتصرف ال غري ،وإن كانت الغيبة أيضًا عن النفس لشهود صفة من صفات احلق ،اليت هي أمره
ﭐ
وطاعته ،وكذلك من ذلك :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱠ[األنفال.]17 :
حض أضاف إليه ما هو إليه ،وإىل اخللق ما هو إليهم ،فقال سبحانه :ﱡﭐﱁ ﱂ
وما مل يتم َّ
ﱃ ﱄ ﱠ [التوبة ،]14 :فأضاف القتال إليهم والتعذيب إليه ألنه بأمره ،فإن اهلل ال يغفر أن يشرك
به ،وقد نبه سبحانه على ذلك بقوله :ﱡﭐﳁﳂﳃﳄﱠ[البقرة ،]61 :فإن الكون الذي هو اخللق
من كونه خلقًا ،أو قل خملوقًا ،أو مفعوال ما شئت فقل ،هو من هذه النسبة حجاب ظهور احلق من
هذا الوجه ،غري احلق بتسمية أهل احلجاب الذين جعلوه وجعلوا أنفسهم غري احلق ،فاعترب احلق هلم
ذلك وخاطبهم بلساهنم املعتاد ألن الكون الذي هو حق يعرف ذلك ،ويستره كما ستره احلق ﱡ ﭐ ﱞ ﱟ
ﭐ
ﱠﱡﱢﱣﱤﱢﭐﱠ[آل عمران.]31 :
ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﭐﱠ[األنعام ،]139 :فإذا فهمت هذا انكشف لك سر التكليف ،وسالمة
األطفال منه والبهائم مما كَّلفه احملتنكون من نوع اإلنسان ،وإضافة فعل غري املختار إىل اهلل تعاىل
كالسماء واألرض ،فاعترب ذلك.
ولنقرّب هذا إىل فهم الضعيف أن يقال :من كان احلق مسعه فسمع نفسه متكلمًا ،فقد حصل
للحق اسم السميع املتكلم ،وهو املتكلم املسموع؛ إذ هو لسانه ،وكذا إنْ مسع من احلق لسانه ،وإن
كان غري السامع صورة ،وكذا إذا أعطي من احلق يده وأخذ من احلق يده ،وأخذ منه احلق املعطي
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اآلخذ القابض الباسط إذ هو يده وهو أخذ الصدقات ،وكذا إذا رأى نفسه نفسه ،فإن مل يؤمن بأنه
ظاهره وباطنه ،فقُل إذا رأى يده فهو الرائي املرئي ،إذ هو اليد والبصر ،أو هو اجملموع ،إنْ آمنت بأنه
الظاهر والباطن سواء كنت مشاهدًا ،أو متأوالً ،أو مؤمنًا على مراد القائل ،فهو سبحانه مل يزل
كذلك ،فإمنا املتجدّد هبذا القرب الذي أنتج احملبة ،وهبذه احملبة هذا الكشف والشهود ذوقًا ،فرفع
احلجاب؛ واحلجاب أنت ،الذي أنت العبد الذي تعبده ،فظهر أنك "كأنك تراه" وال يراه غريك ،فزال
"كأنك" فزالت العبادة لزوال العبد ،فرجع األمر كله إليه ،إذ ال يعبده غريه فهو العابد وهو املعبود،
فعاد العبد فعادت العبادة اليت هي رجوع أهل يثرب وهي األمانة ،والرجوع إليها حبفظها الذي هو
إقامة اجلدار ،وذلك إذا ردها إىل أهلها ،أي :ردَّ التجلي إليه ،فهو املتجلي واملتجلى له وفيه ،وبه ،ومنه،
وعنه ،ومعه ،وإليه ،فطلعت الشمس من مغرهبا ،وهي أنت العني احلمئة من طنيٍ ،فسد باب التوبة الذي
هو من قبل املغرب مسرية عرضه سبعون عامًا ،إحدى مديت آجال األمة ،فهو التواب لنفسه ،وعلى
نفسه ليس غري ،فاخلالفةُ ساريةٌ إليك يف العامل كله كما ترى وأنت غايتها ،وال أنت فهو غايتها،
فمراتب ذلك بأنه سبحانه ال يغفر أن يشرَك به ،فهو أهل التقوى وأهل املغفرة ،والتقوى وصية اهلل لنا
وملن قبلنا ،وهي من الوقاية ،أي :جتعله وقايتك يف املقام احملمود ،وأنت وقايته يف املقام املذموم ،وال ذمَّ
إال من حيث الكون الذي هو أنت ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ[األعلى ،]1 :فإنَّ األبوال أصلها املاء ملا
استحالت يف كونك ،حكم عليها بالنجاسة ،فإذا عادت إىل البحار صارت طهورًا ،فأضف الفعل
احملمود والفاعلية إليه ،واملفعولية والفعل املذموم إليك ،أو قل أضف اخلالقية والتكوين إليك ،واملخلوقية
والكونية إليك ،كيف شئت فقُل ،واغفره عند من غفره فالغفر الستر ،قال سبحانه :ﱡﭐﱁ ﱂﱃﱄ
ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ[اجلاثية ،]14 :فإن فهمت هذا؛ فهمت معظم أسرار اخلالفة وأسرار التكليف،
وارتفاعها عمن ارتفعت عنه ،وأسرار البالء فيمن ابتلي واهلل أعلم.
فصل :قد أخربتك أنَّ الكون ينقسم إىل ظاهر وباطن ،وقد مسى اهلل سبحانه الباطن باألمر
والظاهر باخللق ،فقال :ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﱠ[األعراف ،]54 :وقال :ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ ﭐ[اإلسراء،]85 :
فعامل األمر هو عامل الغيب الذي هو األمساء الذاتية ،ويليها أمهات أمساء األلوهية وتوابعها.
واعلم أن بعض هذه الطائفة يسمي ما وجد هبذا العامل الباطن عامل القدرة ،وما وجد بالعامل
الظاهر عامل احلكمة ،واعلم أن اهلل سبحانه خاطب اخللق على الوجه الذي هم عليه؛ من امليل إىل العامل
الظاهر قصدًا لالعتدال ،فغلب إضافة الربوبية إىل العامل الباطن ،وجعل كل ما كان مقربًا منه قُربةً إليه،
وما كان وجوده به أشرف ،وأضافه إىل نفسه وغلب إضافة العبودية واملخلوقية واملفعولية إىل الظاهر،
وما اشتركا فيه أضافه إىل األغلب أو إىل اجلمعية ،فاعترب ذلك واستقره شرعًا جتده كذلك ،ال سيما إذا
عدم االختيار ،فأضاف إنزال املطر إليه ،وقال فيه " :aإنه حديثُ عهد بربه" ،وأضاف خلق آدم،
وجنة عدن ،والناقة ،وكتابة التوراة إليه ،وأخرب أنه تولَّى هذه األربعة بيده ،وجعل الصوم قربةً إليه،
وقال" :فإنه يل وأنا أجزي به" ،كل ذلك استدعاء إىل العدل بامليل إىل الباطن لغلبة امليل اآلن إىل
الظاهر ،إذ األمر دور بينهما حجاب عن اآلخر ،وجاذب له إليه ،فمن حيث هذين العاملني وَصَفَ احلق
نفسه باحلجب النورية ،اليت هي األرواح ،واحلجب الظلمانية اليت هي األجسام ،فكل واحد منهما
حجابٌ عن اآلخر ،فافهم.
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والظهور والبطون دور بينهما أعين :اللطيف والكثيف ،فإذا اعتربهتما خلقًا وأمرًا ،ولطيفًا
وكثيفًا ،ويدين وحجابني ،فمن إضافتهما إىل األلوهية اليت هي الوجه األعم الذي هو الكون ،أعين:
األمساء اليت هي سلسلة الترتيب والوسايط املتكثرة ،فهذا الوجه هو ظاهر اخلالفة ،الذي منه يكثر
الوجود ،وإذا اعتربهتما حقًا أعين :من الوجه اخلاص الذي نبهتك عليه ،فبذكره زال هو ،ومها ،وهم،
وزالت الكثرة واحتد الكل من حيث إن الساري يف الكل هو الذات؛ لتعني األمساء من حيث عدم
التغاير بني االسم واملسمى ،والصفة واملوصوف ،وارتفعت الوسايط ،فهذا باطن اخلالفة ،وهبذا الوجه
صح على التنزيل أنه غري خملوق من حيث ارتفاع الوسائط ،ومن اإلضافة إىل االسم ،صح عليه التكثر
باحلروف واآلي ،والسور ،واألجزاء والتبعيض ،فافهم ما نبّهتك له من اإلضافة إىل االسم ،الذي هو
عني املسمى ،ولذلك تكثّر يف وحدته ومل يوصف باملخلوقية مع التكثّر؛ ألن القول والكالم واحلكم
والوصف هلل من حيث الذات ،أعين :من حيث هذا االسم هو املسمَّى ،سواء كان ظهوره ذلك بالباطن
أو بالظاهر ،فإن كالً من الظاهر والباطن ،إما أن يكون ظهوره بواسطة أو بال واسطة.
أعين :أن يضاف إىل الذات أو إىل األلوهية ،فما أضيف إىل الذات فهو واحد ،وما أضيف إىل
االسم ،فإما من اخللق أو من األمر واملضاف إىل الذات من حيث هو مضاف إليها ليس من اخللق وال
من األمر فافهم ،ولذلك قال يف عيسى بن مرمي  :ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﱠ [مرمي ،]34 :ﱡﱕﱠ ﭐ[النساء:
 ،]171من حيث عدم اعتبار واسطة جربيل ،لعدم تأثري وساطته بغنائه ،فأخذه هذه الكلمة اليت ألقاها
إىل مرمي ،هو أخذه ذاته من احلق ال غري ذلك ،فهو قولٌ قبل النفخ ،وكلمةٌ بعد النفخ ،وكلمة بعد
اإللقاء ،ولذلك أضاف القول إىل احلق ،والكلمة إىل غيب الذات ،يف قوله :روح اهلل وكلمته ،وليس
كذلك اعتبار عيسى روح اهلل ،فإن اعتباره روحًا أيضًا جلربيل بال واسطة جربيل ،ومرمي متثل هلا بشرا
سويًا ،ولذلك إضافة إىل االسم اجلامع ،فإن جربيل أخذه من احلق كما أخذ حقيقته ،مث هو كمال
روحيته األلوهية كما قدمناه ،وليس كذلك مرمي  Bفإذا متثّل جربيل للنيب  aفأقرأه القرآن مسع من
اهلل بواسطة ،وإذا نزل به على قلبه ال بالتمثل ،مسعناه من اهلل بال واسطة ،إذ النيب  aقد غاب عن
اختياره وشعوره ،كما كان يوصف من أحواله ،واحلق لسانه وجنانه ،وكذلك جربيل يف التمثل ،فإن
كل موجود مطلقًا له األخذ عن اهلل سبحانه بواسطة وبال واسطة ،سواء علم بذلك أم ال ،إال القلم
األعلى فإهنم يأخذون عن اهلل بال واسطة ،ونسبة الشرف والتميُّز ،عبارة عن زوال الواسطة مجلة أو
قلتها ،وغلبت الوحدانية عليه ،ونسبة املهانة والرذالة بانسداد هذا الباب ،والتكثر من حيث اخللق ال من
حيث احلق ،وبغلبة الوسائط وتكثرها ،وقلة الوحدانية ،فالوجه األول :هو الرفع واالرتفاع إىل اهلل،
والتقريب منه ،وهو أحسن تقوميٍ يف حق اإلنسان ،وهو العلم باملكانة ال باملكان ،وقد جيتمع االرتفاع
باملكان واملكانة بنسبة ما ،والوجه الثاين :هو اهلبوطُ والنزول واإلكباب على الوجه والرد إىل أسفل
سافلني ،ومنه الذبذبة أيضًا ،فالنقص والكمال لإلنسان يف اجلانبني حبسب القرب منهما والبعد ،مث
اعتبار الكمال املطلق اإلنساين لكمال االتصاف بالوجهني ،أعين :بالظهور حبقائق الصفات اإلهلية
الوجودية يف حقائق الصفات الكونية على الكشف ،فال تزال حقيقته يف خليقته حاكمة على خليقته
شهودًا حمققًا.
مث هذا الكمال املطلق متفاوتٌ بني األنبياء واألولياء من األناسي ،فاملستغرق له يف كل عصر
وزمان بالذوات واملرتبة ،والعلم واحلال والفعل ،يف مجيع األمساء والصفات اإلهلية ،واحلقائق الكونية،
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واألحكام الكلية واجلزئية ،الذي هو من حيث كونه برزخ الربازخ ،اجلامع بني الغيب الذايت املطلق
الواجب ،وبني أحكامه األلوهية الكونية اإلمكانية ،هو خليفة اهلل ،وخليفة اخللفاء ،املطلق يف عصره،
الذي يعرب عنه يف هذا الزمان بالقطب ،ويف الزمان األول بالنيب ،وملن دونه بقدره من اخلالفة املنبه عليها
بقوله " :aكلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته" ،وبقوله " :aرمحة اهلل على خلفائي".
فبهذا االعتبار قلنا :إن اإلنسان الصوري املتصف هبذه الصفة كل الوجود مطلقًا ،وبه صح له
االرتقاء إىل اهلل عز وجل يف مجيع املقامات ،واألخذ منه بواسطة وبال واسطة ،وليس كذلك غريه من
املوجودات فإن هلا االرتقاء يف مقاماهتا ،واألخذ من اهلل سبحانه يف مقاماهتم بواسطة وبال واسطة ،ال
أهنم يتعدون مقاماهتم املعلومة ،وإمنا متَّ ذلك لإلنسان من حيث إنه كل الوجود على ما أخربتك ،فالقلم
األعلى واألدىن وجربيل ،وميكائيل وإسرافيل وغريه من قواه ،ولذلك كنّا شهداء على الناس ،إذ العلماء
منا ،وهم األقطاب الذين ذكرناهم فمن دوهنم ،كأنبياء بين إسرائيل ،وأهل كل زمان بالنسبة إىل
علمائهم كالشيخ الواحد ،والقطب روح الكل ،ومعول الشهادة على القلوب ،والرسول  aشهيدٌ
علينا ،وهو كل الوجود املتقدم واملتأخر فنحن شهداء على أنفسنا ،إذ ليس املتقدم واملتأخر غرينا،
فلذلك إليه سبحانه وتعاىل إيابنا ،وعليه حسابنا.
وعن النيب  aفكان يروي عن جربيل غالبا ،وعن جربيل وعن ميكائيل ،عن إسرافيل عن اهلل،
وعن جربيل عن اهلل ،وعن جربيل عن ميكائيل عن اهلل ،وعن اهلل دون واسطة ،ويقول" :قال يل ريب،
وأتاين ريب ،وأخربين ريب ،وأنبأين اللطيف اخلبري" ،ويقول" :يل وقتٌ ال يسعين فيه غري ريب" ،وذلك أن
جربيل  اسمٌ يقع أيضًا على الوجود مطلقًا دون واسطة ،كما يقع اسم اإلنسان على الوجود
مطلقًا دون واسطة بالنظر إىل احلقيقة احملمدية وما حوته ،وذلك أن للحقيقة احملمدية ظاهرًا وباطنًا،
فظاهرها مجيع الظاهر وباطنها مجيع الباطن ،واختص من بينهما الشبح احملمدي هبذا االسم ،لصورته
بالنسبة إىل حقيقته كما أسلفناه.
وللحقيقة اجلربائيلية ظاهرًا وباطنًا ،فباطنها مجيع الباطن وظاهرها مجيع الظاهر ،واختص من
بينهما روح طبيعة عامل العناصر وما ظهر عنها من السموات السبع ،وما اشتملت عليه من املولدات
باسم جربيل ،كما اختص الشبح احملمدي باسم حممد ،وله أعين جربيل من حيث حقيقته اجلربائيلية
ظاهرٌ وباطنٌكما قلناه ،فظاهره املالئكة على اإلطالق ،وباطنه الروحية على اإلطالق ،فمالئكيته
تشتمل على الكثافة وهو ظاهر السموات واألرض ،وفيها النريان وخزاهنا ،وروحيته تشتمل على اللطافة
وفيها اجلنة ورضواهنا فباطنه قلمٌ وظاهره لوح.
مث القلم الذي هو باطنه ثالثة أصناف من حيث التسمية :فالقلم األعلى روح القدس ،وهو ما
أشار إليه النيب  aبقوله" :صرت إىل مستوى أمسع فيه صريف األقالم" ،ونبَّه عليه بساق العرش حيث
قال" :فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفق ،فأجد موسى آخذا بساق العرش" ،وهو اليد اليت فوق
ﱹﱻﱼﱽﱾﱠ
األيادي ،والقلم الثاين :روح اهلل والقلم الذي يليه الروح األمني قال سبحانه :ﱡﭐ ﱺ
[القلم.]1 :
واللوح ثالثة أصناف :وهو إسرافيل الذي هو جدُّ األرواح ،ومبتدأ احلس ،وميكائيل الذي هو
فتح األشكال واالتصال واالنفصال واإلصعاد واإلنزال ،وعزرائيل الذي هو جد األعمار ،ومفصل
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األنوار ولوح احملو واإلثبات وحقيقة احمليا واملمات ،بأنواع التمثيل والتشكيل والتحساس والتخييل،
وهو املخصوص باالسم اجلربائيلي ،ألنه اخليال املطلق فهو كرسي عزرائيل ،ولذلك اختص حممد a
من املالئكة جبربيل ،فإن الوجود على ما بيّنت لك يف كل موجود بنصفني ،نصفه حممد  aونصفه
جربيل ،فجربيل ظاهر وباطن وحممد ظاهر وباطن ،فظاهره باطن ظاهر حممد  ،aوهو الذي يطلق
عليه االختصاص باسم جربيل ،وهو عامل التمثيل والتخييل ورابطة التوصيل والتفصيل ،ومشكاة التنزيل
فلما اتصل ظاهر حممد بباطنه الذي هو ظاهر جربيل رآه باألفق املبني فهي الرؤية األوىل يف صورته
احلجابية الظاهرة ،وملا اتصل باطنه بباطنه رآه باألفق األعلى الذي هو روح القدس املعرب عنه الساق -
جل ربنا -وهي الرؤية الثانية ودامت الرؤية الثانية له  ،aومل يبقَ التمثيل والتشكيل والتفصيل
والتوصيل ،من بعد إال ألمته ،فلذلك قال :أنه ال ينزل بعده إىل األرض إال مرة واحدة -يعين -هبذا
النصف احلجايب فإهنم صورته املتأخرة بظاهر جربيل اتصلت بصورته  aاملتقدمة ،اليت كان عليها
التنزيل فيتمُّ له الرؤية الثانية بالرؤية األوىل ،للمناسبة اليت هي الشفاعة احملققة فافهم.
فلهذا أخرب  :aأنه ال يدخل اجلنة إال بعد أن ال يبقى من أمته أحد إال دخل اجلنة ،ألن
دخوهلم دخوله ،ألهنم بني الصورتني املتقدمة واملتأخرة ،أال ترى أول من حي ّرك حلقة اجلنان  aفبهذا
يعرف أن اجلنة حمرمة على النبيني حىت يدخلها هو وأمته عليهم الصالة والسالم ،ويعرف ما أشار إليه
 aمن عموم الربكات عند ظهور اإلمام املهدي حىت يكلم الرجل عذبة سوطه وشِراك نعله وفخذه
مبا عمله أهله من بعده ،وتفتح القسطنطينية بغري سالحٍ ،إىل سائر ما ذكر  aلعموم انبساط اللطيف
على الكثيف فتكون هلم سَّن ٌة ما ،من سنن القيامة اليت عم فيها النداء كما هو اليوم للغرباء من األمة
األفراد ،وقد نبّه الرسول على ذلك بأحاديث كثرية ونبَّه عليه التنزيل العزيز.
ويف رواية أخرى عنه  aقال" :ملا أُسري يب كنت أنا يف شجرة فغشينا من أمر اهلل ما غشينا
فخرَّ جربيل مغشيًا عليه ،وثبت على أمري فعرفت فضل إميان جربيل على إمياين" ،فغشيان جربيل أيضًا
هو احتاده به عليهما الصالة والسالم من حيث الباطن ،فذهبت احلقيقة اجلربائيلية من حيث صورته
السابقة  ،aوبقيت احلقيقة احملمدية منبسطة متحدة باحلقائق اجلربائيلية ،وألجل بقاء جربيل لتكميل
الصورة احملمدية الالئحة عليه  ،أخرب  aبغشيان جربيل ويف كمال الصورة احملمدية الالحقة حق
الكمال ،واحتاده يف الصورة اآلدمية احملمدية الالحقة يكون موته منها.
فإذا فهمت ما ذكرته لك علمت أن الوجود كله هو احلقيقة احملمدية ،وأن النزول منها إليها،
وهبا عليها وأن احلقيقة احملمدية يف كل شيء هلا وجهان :وجهٌ حممديٌّ ووجه أمحدي.
فاحملمدي عِلمي جربائيلي ،واألمحدي إمياين روحي أُ ّمي ،وأن اجلنة فيما بني هذين الوجهني مائة
درجة ،وأنَّ التنزيل للوجه احملمدي ،والتجلي للوجه األمحدي ،وأن آدم وكافة النبيني عليهم الصالة
والسالم ال يدخلون اجلنة إال بدخولِ حممد  ،aوهو ال يدخل إال بدخول أمّته ،فهو الكل  aفبهذا
يتّضح لك صحة األخبار بأنه ال يدخلها حىت تدخلها أمته ،وأنه أول من حيرك حلقها وأهنا حمرمة على
النبيني حىت يدخلها ،مع ما علمت من قوله سبحانه يف الشهداء أهنم :ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ[آل عمران:
.]169
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واعلم أن كل خليفة ممن تقدم وتأخر من آدم إىل آخر اخللفاء؛ إن بلغ هذه اخلالفة الكلية اليت
ذكرهتا لك ،فهو خليفة اهلل الرمحن ،من حيث هو خليفة رسول اهلل  aالذي هو اجلليس على احلقيقة
على العرش ،احلاكم بينه سبحانه وبني خلقه ،وليس خليفة اهلل سبحانه من حيث امسه الرمحن حقيق ًة؛
إال حممد  ،aوكلهم خلفاء اهلل سبحانه من حيث هم خلفاء املهدي  ،الذي قال فيه رسول اهلل
" :aإذا رأيتم الرايات السود تقبل من أرض خراسان فأتوها ولو حَْبوًَا فإن فيها خليفة اهلل املهدي،
فإنه به يكشف عن ساق" ،فهو اإلمام  الويل اخلامت للوالية ،وآدم بني املاء والطني ،وغريه ما كان
وليًا إال بعد أن تواله اهلل سبحانه بظهور الوالية فيه ،كما أن النيب هو النيب ،وآدم بني املاء والطني،
وغريه ليس كذلك حىت نبَّأه اهلل سبحانه ،فهو  aمل يزل خليل الرمحن حىت مت ّكن للخلة الكاملة بغري
سري ،فكان خليلُ الرمحن حمضًا من حيث هو خليل اهلل تقربًا ،مث انتقل قبل موته  aإىل خلّة اهلل ،فهو
خليلُ اهلل حمضًا من حيث هو حبيب اهلل حمضًا ،وأويت مفاتيح خزائن األرض والسماء ،وهنا نفترض
عنان البيان ،بأفصح من هذا اللسان يف هذا الزمان ،واهلل أعلم.
وحسبنا اهلل ونعم الوكيل ،نعم املوىل ونعم النصري ،وصلى اهلل على سيدنا حممد البشري النذير،
السراج املنري ،وعلى آله ،وأصحابه ،وأشياعه ،وأتباعه ،وحمبيه ،وأحبابه ،وعلينا معهم بالتبعية ،وإن كنَّا
مقصرين ،واحلمد هلل رب العاملني ،آمني ،آمني ،آمني.

مت كتاب بلغة الغواص يف األكوان
إىل معدن اإلخالص يف معرفة اإلنسان
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كتاب تنبيهات على علو احلقيقة احملمدية
ﱁﱂﱃﱄ
التنبيه األول

اعلم أن احلقيقة احملمدية مسمّاة بالعقل األول ،وبالقلم الذي علّم اهلل تعاىل به اخللق كلهم،
وباحلق الذي قامت به السماوات واألرض ،وبالباء.
وأحسن أمساء هذه األمساء :احلقيقة احملمدية :الباء ،من حيث ظهور األشياء هبا.
وإمنا ظهرت األشياء بالباء ،ألن احلق تعاىل :واحد ،فال يصدر عنه إلّا واحد ،فكان الباء :أول
شيء صدر عن احلق تعاىل ،فهي :ألف على احلقيقة ،وحداين من جهة ذاهتا ،وهي باء من جهة مرتبتها،
ألهنا ظهرت يف املرتبة الثانية من الوجود ،فلهذا مسيت :باء ،لتمتاز عن احلق تعاىل ،ويبقى اسم األلف له
تعاىل.
فالباء :اثنان من جهة املرتبة ،فهي عدد ،واألشياء عدد ،فصار العدد من العدد :يعين من الباء،
وبقي الواحد األحد ،يف أحديّته مقدسًا منزهًا.
مث اعلم أن الباء زائدة يف حضرة الفعل ،فلهذا كانت النقطة اليت حتتها بني العامل الكوين وبينها:
إشارة إىل األحدية ،فلو كان األثر للباء ،مل تكن هذه النقطة ،إذ األثر هلا ال للباء ،واهلل تعاىل أعلم.
التنبيه الثاني

اعلم أن مرتبة اإلنسان الكامل ،الذي ال أكمل منه :من العامل :مرتبة النفس الناطقة من اإلنسان،
وهو سيّدنا حممد  :aالذي هو الغاية املطلوبة من العامل.
ومرتبة الكمال التنازيل عن مرتبته :مبنزلة القوى الروحانية من اإلنسان ،وهم األنبياء صلى اهلل
عليهم وسلم.
ومرتبة من نزل عن مرتبتهم مبنزلة :القوى احلسية من اإلنسان يف الشكل ،وهو من مجلة
احليوان ،فهم مبنزلة الروح احليواين يف اإلنسان ،الذي يعطي النمو واإلحساس.
وإمنا قلنا :إنّه " :aالنفس الناطقة" :ملا أعطاه الكشف ،ولقوله " :aأنا سيّد الناس (يوم
القيامة)" والعامل من الناس ،فألنه اإلنسان الكبري يف اجلرم ،املتقدم يف التسوية :لتظهر عنه صورة نشأته
 ،aكما سوّى اهلل تعاىل جسم اإلنسان وعدله قبل وجود روحه ،مث نفخ فيه من روحه :روحًا كان
به إنسانًا تامًا.
واملالئكة من العامل كالصورة الظاهرة يف خيال اإلنسان .وكذلك اجلن.
فليس العامل إنسانًا إال بوجود اإلنسان ،الذي هو "نفسه الناطقة".
كما أن نشأة اإلنسان :ال يكون إنسانًا إال بنفسه الناطقة ،وال تكون هذه النفس الناطقة من
اإلنسان كاملة ،إال بالصورة اإلهلية.
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فلذلك "نفس العامل" اليت هي عبارة عن سيّدنا حممد  ،aحازت درجة الكمال بتمام الصورة
اإلهلية يف الوجود والبقاء والتنوّع يف الصور ،وبقاء العامل به.
وكان حال العامل قبل ظهوره  aمبنزلة اجلسد املسوّى بال روح.
وحاله بعد وفاته :مبنزلة النائم .وحاله ببعثه  aيوم القيامة :مبنزلة االنتباه بعد النوم.
وملا أراد اهلل بقاء هذه األرواح على ما قبلته من التمييز :خلق هلا أجسادًا برزخية متيّزت هبا عند
انتقاهلا عن أجسادها يف الدنيا :يف النوم ،وبعد املوت ،واهلل أعلم.
التنبيه الثالث

اعلم أن األرض الواسعة إمنا هي أرض عبادتك ،فتعبد احلق "كأنك تراه" يف ذاتك من حيث
بصرك ،على ما يليق جبالله تعاىل.
وعني بصريتك تشهد بأنه :ظاهر هلا ظهور علم ،فتجمع يف عبادتك بني ما يستحقه تعاىل من
العبادة يف اخليال ،وبني ما يستحقه من العبادة يف غري موطن اخليال ،فتعبده مطلقًا ومقيّدًا ،وليس هذا
لغري هذه النشأة اإلنسانية املؤمنة ،اليت جعلها اهلل تعاىل حرمه احملرم ،وبيته املعظّم.
فكل من يف الوجود من املخلوقات :يعبد اهلل تعاىل على الغيب ،إال اإلنسان الكامل ،فإنه يعبد
اهلل تعاىل على املشاهدة.
وال يكمل العبد إال باإلميان الكامل ،فإنه النور الذي يزيل كل ظلمة.
فإذا عبده على املشاهدة :رآه مجيع قواه ،فما قام بعبادته غريه ،وال ينبغي أن يقوم هبا سواه.
واعلم أنك إذا مل تكن هبذه املنزلة ،ومالك قدم يف هذه الدرجة ،فأنا أدلك على ما حيصل لك به
هذه الدرجة العليا ،وذلك أن تعلم أنّ الرسل  -صلى اهلل عليهم وسلم  -أعدل الناس أمزجة لقبول
رساالت رهبم تعاىل.
وكل شخص منهم قبل من الرساالت اإلهلية على قدر ما أعطاه اهلل تعاىل يف مزاجه من
التركيب.
فلذلك مل يبعث نيب منهم إال لقوم معينني ،ألنه على مزاج خاص مقصور ،وأن سيدنا حممدًا
 aبعثه اهلل برسالة عامّة إىل مجيع الناس كافة .وال قَِبلَ مثل هذه الرسالة العامة إال لكونه على مزاج
عام ،حيتوي على مزاج كل نيب ورسول.
فمزاجه :أعدل األمزجة كلها ،ونشأته أقوم النشآت أمجعها.
فإذا علمت هذا ،وأردت أن ترى احلق تعاىل على أكمل ما ينبغي أن يظهر به هلذه النشأة
اإلنسانية ،فالزم اإلميان واالتباع له  ،aواجعله مثل املرآة أمامك.
وقد علمت أن اهلل تعاىل البدّ أن يتجلّى لسيدنا حممد  aيف مرآته :أكمل ظهور وأعدله،
وأحسنه ملا هي عليه مرآته من الكمال .فإذا أدركت احلق تعاىل يف مرآته  :aتكون قد أدركت منه
ما مل تدركه يف غري مرآته .a
أال ترى  -يف باب اإلميان  -مبا جاء به من األمور اليت نسب احلق تعاىل نفسه هبا على لسان
الشرع  -مبا حتيله العقول  ،-ولوال الشرع واإلميان به ملا قبلنا ذلك من حيث نظرنا العقلي.
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فكما أعطانا بالرسالة واإلميان :ما قصرت العقول  -اليت ال إميان هلا  -عن إدراكها ذلك من
جانب احلق تعاىل ،كذلك أعطانا ما قصرت أمزجتنا ومرائي قلوبنا  -عند املشاهدة  -عن إدراك ما
جتلّى يف مرآته  :aأن تدركه يف مرآهتا.
وكما آمنت به يف الرسالة غيبًا :شهدته عند التجلي عينًا.
فقد نصحتك وأبلغت لك يف النصيحة ،فال تطلب مشاهدة احلق تعاىل إال يف مرآته .a
واحذر أن تشهد النيب  aأو تشهد ما جتلّى يف مرآته من احلق تعاىل يف مرادك ،فإنه ينزل بك
ذلك عن الدرجة العالية.
فالزم االقتداء به ،واالتباع له  aوال تطأ مكانًا ال ترى فيه قدم نبيّك .a
فضع قدمك على قدمه إن أردت أن تكون من أهل الدرجات العال ،والشهود الكامل يف املكانة
الزلفى ،واهلل املوّفق.
التنبيه الرابع

اعلم أن احلق تعاىل ملا جتلى بذاته لذاته بأنوار السبحات الوجهية من كونه عاملًا ومريدًا،
فظهرت األرواح املهيمنة بني اجلالل واجلمال ،وخلق  -يف الغيب املستور الذي ال ميكن كشفه ألحد
من املخلوقني  -العنصر األعظم ،وكان هذا اخللق دفعة واحدة من غري ترتيب سببِي ،وما منهم روح
يعرف أن ثَم سواه ،لفنائه يف احلق باحلق.
مث إنه تعاىل أوجد بتجلٍ آخر من غري تلك املرتبة املتقدمة :أرواحًا متحيّزة يف أرض بيضاء،
وهيّمهم فيها بالتسبيح والتقديس ،ال يعرفون أن اهلل تعاىل خلق سواهم.
وكلٌّ منهم على مقام من العلم باهلل تعاىل واحلال.
وهذه األرض خارجة عن عامل الطبيعة ،ومسّيت أرضًا نسبة مكانية هلذه األرواح املتحيّزة ،وال
جيوز عليها التبديل ،وال جيوز كذلك أبد اآلباد ،ملا سبق يف علم اهلل تعاىل.
ولإلنسان الكامل يف هذه األرض مثال ،وله فيهم حظ ،وله يف األرواح األوىل مثال اآلخر ،وهو
يف كل عامل على مثال ذلك العامل.
مث إن هذا العنصر األعظم :له إلتفاتة خمصوصة إىل عامل التدوين والتسطري ،وال وجود لذلك
العامل يف العني ،وهذا العنصر املشار إليه :أكمل موجود يف العامل.
ولوال عهد الستر الذي أُخذ على أهل هذه الطريقة لبسطنا الكالم فيه ،وبيّنا كيفيّة تعلق كل ما
سوى اهلل تعاىل به ،فأوجد ما قال الوارد عند تلك اإللتفاتة" :العقل األول" ،وقيل فيه" األول" ،ألنه
أول عامل التدوين والتسطري.
وتلك االلتفاتة ،إمنا كانت للحقيقة اإلنسانية ،اليت هلا الكمال من هذا العامل ،فكان املقصود من
خلق العقل وغريه إىل أسفل عامل املركز :أسبابًا مقدمة لترتيب نشأته  -كما سبق يف العلم  -ومملكته
ممتدة ،قائمة القواعد له  ،aألنه عند ظهوره يظهر بصورة اخلالفة والنيابة عن اهلل تعاىل ،فال بدّ من
تقدّم وجود العامل -الذي هو مملكته -عليه ،وأن يكون هو آخر موجود بالفعل ،وإن كانت له األولية
بالقصد.
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فعني احلقيقة احملمدية هي املقصودة وإليه توجهت العناية الكلية ،فهو عني اجلمع والوجود،
والنسخة العظمى ،واملختصر األشرف األكمل يف مبانيه .a
التنبيه اخلامس

اعلم أن الوجود واحد ،وله ظهور ،وهو :العامل ،وله بطون ،وهو :األمساء ،وله برزخ جامع،
فاصل بينهما ،ليتميّز الظهور عن البطون ،والبطون عن الظهور ،وهو :اإلنسان الكامل .a
فالظهور :مرآة البطون .والبطون :مرآة الظهور .وما بينهما فهو مرآة هلما :مجعًا وتفصيالً.
واعلم كما أنه بني ذات احلق تعاىل ،وذات اإلنسان الكامل مضاهاة ،وبني علمه وعلمه مضاهاة
وأن كل ما فيها جممل ،فهو فيها جممل ،وكل ما فيها مفصّل فهو فيها مفصّل ،فكذلك بني القلم،
وروح اإلنسان الكامل مضاهاة ،وبني اللوح وقلبه مضاهاة ،وبني العرش وجسمه مضاهاة ،وبني
الكرسي ونفسه مضاهاة ،وكل منهما مرآة ملا يضاهيه.
فكل ما يف القلم جممل ،فهو يف روحه جممل .وكل ما يف اللوح مفصّل ،فهو يف قلبه مفصّل.
وكل ما يف العرش جممل ،فهو يف جسمه جممل.
وكل ما يف الكرسي مفصّل ،فهو يف نفسه مفصّل.
فاإلنسان الكامل :جامع جلميع الكتب اإلهلية ،والكونية.
فكما أن علم احلق تعاىل بذاته مستلزم لعلمه جبميع األشياء ،وأنه يعلم مجيع األشياء من علمه
بذاته ،فكذلك نقول :حق اإلنسان الكامل :إذ علمه بذاته مستلزم لعلمه جبميع األشياء ،وإنه يعلم مجيع
األشياء من علمه بذاته ،ألنه هو مجيع األشياء :إمجاالً وتفصيالً "فمن عرف نفسه فقد عرف ربه"
وعرف مجيع األشياء.
وانظر إىل قول اهلل تعاىل :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱠ[البقرة.]2-1 :
فاأللف :يشار به إىل الذات األحدية ،من حيث إنه أول األشياء .والالم :يشار به إىل الوجود
املنبسط على األعيان الوجودية .وامليم :يشار به إىل الكون اجلامع ،وهو اإلنسان الكامل.
فاحلق تعاىل ،والعامل ،واإلنسان الكامل :ﱡﭐﱄﱅﱆﱇﱈﱠ[البقرة .]2 :واهلل تعاىل أعلم.
التنبيه السادس

اعلم أن مقام احملبة أعلى املقامات واألحوال ،وهو الساري فيها.
وكل مقام أو حال قبلها فلها يراد .وكل مقام أو حال بعدها فمنها يستفاد ،ألنه :مقام أصل
الوجود وسيده ،ومبدأ العامل وممدّه ،وهو سيدنا حممد  :aالذي اختذه اهلل حبيبًا كما اختذ غريه
خليالً.
فمن حقيقة هذا السيد :تفرعت احلقائق كلها :علوًّا وسفالً ،فأعطى اهلل تعاىل أعلى املقامات -
وهو احملبة -ألصل املوجودات ،وهو سيدنا حممد .a
واعلم أن طلب االتصاف بأوصاف األلوهية حجاب عن التحقق هبذا يف اجلملة كما كان سيدنا
حممد  aالذي كان من ربه تعاىل يف القرب "بأدىن من قاب قوسني" مث أصبح وليس عليه أثر من
ذلك ،ألنه :ما ورد عليه أمر مل يكن فيه ،وال ورد عليه شيء مل يكن يف فطرته.
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وأما غريه -وهو موسى  -فإنه ملا ورد على أمر غريب :ورد عليه أمر أثّر فيه ،فكان يربقع
من النور الذي كان -على وجهه -ألنه كان يأخذ بأبصار الناظرين ،واهلل تعاىل أعلم.
التنبيه السابع

اعلم أن اإلنسان الكامل :كتاب جامع جلميع الكتب اإلهلية ،ألنه نسخة العامل الكبري.
فمن حيث روحه وعقله :كتاب عقلي يسمّى بأم الكتاب.
ومن حيث قلبه يسمّى :كتاب اللوح احملفوظ.
ومن حيث نفسه يسمّى :كتاب احملو واإلثبات.
فهي -الصحف املكرمة املرفوعة املطهّرة -اليت -ال ميسّها -وال يدرك أسرارها ومعانيها -إال
املطهّرون -من احلجب الظلمانية.
وما ذكرنا من الكتب ،إمنا هي أصول الكتب اإلهلية.
وأما فروعها ،فكل ما يف الوجود :تنتقش فيه أحكام املوجودات ،فيه أيضًا كتب إهلية.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
التنبيه الثامن

اعلم أن ربّ األرباب هو احلق تعاىل -باعتبار االسم األعظم ،-والتعني األول.
هو منشأ مجيع األمساء ،وغاية الغايات ،ومتوجه الرغبات ،واحلاوي جلميع املطالب كلها ،وإليه
اإلشارة بقول اهلل تعاىل لرسوله  :aﱡﭐ ﳢ ﳣﳤﳥ ﱠ[النجم ،]42 :ألنه  aمظهر التعني األول.
فالربوبية املختصة به هي هذه الربوبية العظمى.
واعلم أن لكل اسم من األمساء اإلهلية :صورة يف العلم مسمّاة بـ"املاهيّة" ،و"العني الثابتة".
ولكل اسم منها أيضًا صورة يف اخلارج مسمّاة باملظاهر واملوجودات العينية ،وتلك األمساء:
أرباب تلك املظاهر.
فاحلقيقة احملمدية :صورة السم "اهلل" اجلامع جلميع األمساء اإلهلية ،الذي منه الفيض على مجيعها،
فهو تعاىل ربّه.
فاحلقيقة احملمدية اليت هي تربّ صورة العامل كلها بالرب الظاهر فيها ،الذي هو ربّ األرباب.
فبظاهرها :تربّ ظاهر العامل ،وبباطنها تربّ باطن العامل ،ألنه صاحب االسم األعظم -وله
الربوبية املطلقة.-
وهذه الربوبية إمنا هي له من جهة مرتبته ،ال من جهة بشريته.
فإنه من هذه اجلهة عبد مربوب :حمتاج إىل ربه سبحانه وتعاىل.
التنبيه التاسع

اعلم أن القطب الذي عليه مدار أحكام العامل ،وهو مركز دائرة الوجود -من األزل إىل األبد-
واحد :باعتبار حكم الكثرة متعدد.
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فالنيب يف كل عصر هو قطبه ،وعند انقضاء نبوّة التشريع بإمتام دائرهتا ،انتقلت القطبية إىل
األولياء مطلقًا.
فال يزال يف هذه املرتبة واحد منهم ،قائم يف هذا املقام ،ليحفظ اهلل تعاىل به هذا الترتيب
والنظام ،إىل أن يظهر خامت األولياء الذي هو خامت الوالية املطلقة ،واهلل أعلم.
التنبيه العاشر

اعلم أن احلق تعاىل جتلى لذاته بذاته ،وشاهد مجيع صفاته وكماالته يف ذاته ،وأراد أن يشاهدها
يف حقيقة تكون كاملرآة ،فأوجد احلقيقة احملمدية اليت هي أصل النوع اإلنساين يف احلضرة العلمية،
فوجدت حقائق العامل كلها بوجودها وجودًا إمجاليًا ،مث أوجدهم فيها وجودًا تفصيليًّا ،فصارت أعيانًا
ثابتة .فأعيان العامل يف العلم والعني .وكماالهتا :إمنا حصلت بواسطة احلقيقة احملمدية .a
التنبيه احلادي عشر

يف بيان معاني وصف الشيخ رمحه اهلل تعاىل للحقيقة احملمدية a
والنشأ الدائم

بأنه احلادث األزل

أما حدوثه الذايت ،فلعدم اقتضاء ذاته الوجوب.
وأما حدوثه الزماين :فلكون نشأته العنصرية مسبوقة بالعدم الزماين.
وأما أزليته فبالوجود العلمي.
فعينه الثابتة يف العلم :أزليّة ،وكذا بالوجود العيين الروحاين ،ألنه غري زماين ،والفرق بني أزلية
األعيان الثابتة يف العلم واألرواح اجملردة ،وبني أزلية احلق تعاىل ،هو :أن أزليته تعاىل نعت سليب :ينفي
افتتاح الوجود عن عدم ،ألنه تعاىل عني الوجود.
وأزليتها هو :دوام وجودها بدوام وجود احلق تعاىل مع افتتاح وجودها عن العدم .لكنّ
وجودها من غريها.
وأما دوامه وأبديّته فلبقائه ببقاء موجوده تعاىل :دنيا وأخرى.
وأما كونه كلمة فاصلة ،فألنه هو الذي يفصل بني األرواح وصورها يف احلقيقة ،وإن كان
الفاصل ملكًا معيّنًا ،فإنه حبكمه :يفصل بينهما.
وكذلك هو "اجلامع" بينهما ،ألنه هو اخلليفة اجلامع لألمساء ومظاهرها ،فلما وجد هذا الكون
اجلامع ،مث العامل بوجوده اخلارجي ،ألنه روح العامل املدبرة له ،واملتصرفة فيه.
وإمنا تأخرت نشأته العنصرية يف الوجود العيين ،ألنه ملا كانت عينه يف اخلارج مركبة من العناصر
املتأخر وجودها عن األفالك وأرواحها وعقوهلا :وجب أن يوجد قلبه ،لتقدم اجلزء على الكل بالطبع.
وكون هذا الكامل :ختمًا على خزانة الدنيا فهو أيضًا ختم على خزانة اآلخرة :ختمًا أبديًا ،فيه
دليل على أن التجليات اإلهلية ألهل اآلخرة :إمنا هي بواسطته  ،aواملعاين املفصلة ألهلها متفرعة عن
مرتبته ،ومقام مجعه أبدًا ،كما تفرعت أزالً ،فما للكامل من الكماالت يف اآلخرة :ال هناية هلا ،واهلل
أعلم.
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التنبيه الثاني عشر

اعلم أن إطالق الصورة على اهلل تعاىل -عند أهل النظر ،-إمنا هو جماز ال حقيقة ،إذ ال تستعمل
حقيقته إال يف احملسوسات دون املعقوالت.
وأما عند احملققني ،فإهنا تستعمل يف وصف اهلل تعاىل حقيقة ،ألن العامل بأسره :صورة احلضرة
اإلهلية :تفصيالً.
واإلنسان الكامل صورة احلضرة اإلهلية مجعًا.
قال رسول اهلل " :aإن اهلل خلق آدم على صورته".
فالنشأة اإلنسانية :حازت صورة احلضرة اإلهلية ،وصورة العامل :ألنه بروحه حاز رتبة احلضرة
اإلهلية ،ورتبة األرواح الروحانية.
وجبسمه :حاز رتبة األجسام.
فرتبته :حازت رتبة اجلمع واإلحاطة ،وهلذا قامت حجة اهلل تعاىل على املالئكة ،إلحاطته a
مبا مل حييطوا بعلمه .واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
التنبيه الثالث عشر

اعلم أن كال من الظاهر والباطن :ينقسم إىل قسمني:
باطن مطلق ،وباطن مضاف.
وظاهر مطلق ،وظاهر مضاف.
فأما الباطن املطلق ،فهو :الذات اإلهلية وصفاهتا ،واألعيان الثابتة يف علم اهلل تعاىل.
والباطن املضاف هو :عامل األرواح ،فإنه ظاهر بالنسبة إىل الباطن املطلق ،وباطن بالنسبة إىل
الظاهر املطلق ،وهو عامل األجسام.
فلذلك أنشأ اهلل تعاىل :صورة اإلنسان الكامل :الظاهرة من حقائق العامل وصوره.
وأنشأ صورته الباطنة على صورته تعاىل ،فلذلك قال" :كنت مسعه وبصره".
فكما أن هوية احلق تعاىل سارية يف آدم  كذلك هو سار يف كل موجود من العامل.
لكن سريانه وظهوره يف كل حقيقة من حقائق العامل ،إمنا هو بقدر استعداده.
واعلم أن لكل فرد من األفراد اإلنسانية :نصيب من اخلالفة ،به يدير ما يتعلق من أمر نفسه أو
غريه ،وهو "مسعه" الذي ورثه من والده األكرب ،الذي هو اخلليفة .a
التنبيه الرابع عشر

اعلم أن سيدنا حممدًا  :aاختص مبقام اجلمع ،فجاء بقول اهلل تعاىل:
ﱖ ﱠ [الشّورى ،]11 :فمقامه جامع بني الوحدة والكثرة ،وبني اجلمع والتفصيل ،والتنزيه والتشبيه،
بل جامع جلميع املقامات األمسائية ،فجمع اهلل تعاىل يف قوله :ﱡﭐﱐﱑﱒﱠ بني إثبات املثل ،وبني نفيه
يف آية واحدة ،بل يف نصفها.
وبسبب هذا اجلمع والتنزيه والتشبيه ،قال " :aأوتيت جوامع الكلم ".
ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ
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أي مجيع احلقائق واملعارف.
وهلذا مجع اهلل تعاىل له يف القرآن مجيع ما أنزله من املعاين يف كتب األنبياء  aوعليهم ،فدعا
أُمته إىل :الظاهر يف عني الباطن ،وإىل الباطن يف عني الظاهر ،وإىل الوحدة يف عني الكثرة ،وإىل الكثرة
يف عني الوحدة.
وما دعاهم إىل الغيبة والوحدة وحدها وال إىل املشاهدة والكثرة وحدها واهلل أعلم.
التنبيه اخلامس عشر

اعلم أن األنبياء صلوات اهلل تعاىل وسالمه عليهم ،وورثتهم  :Fخدم األمر اإلهلي مطلقًا،
سواء كان األمر موافقًا لإلرادة أو خمالفًا هلا ،بل هم يف نفس األمر خادمون ألحوال املمكنات ،من
حيث إرشادهم إىل مصاحل دينهم ودنياهم ،ومنعهم مما يضر دينهم ودنياهم.
وهذا اإلرشاد واخلدمة منهم :هلم :إمنا هي من مقتضيات أعياهنم وأحواهلم الثابتة يف احلضرة
العلمية دون وجودهم اخلارجي.
فانظر ما أعجب هذا األمر ،من أن خادم األمر اإلهلي يكون خادمًا للمكنات ،مع جاللة قدره
عند اهلل تعاىل.
والرسل  :Dخادمو األمر التكليفي باحلال ،كإتياهنم بالعبادات واألفعال املثبتة لطريق احلق:
ليقتدى هبم ،وبالقول ،كاألمر باإلميان ،والنهي عن الكفر والعصيان ،وبيان ما يثابون عليه ،ويعاقبون
عليه ،وليسوا خبادمي اإلرادة ،إذ لو كانوا خادميها ،ملا منعوا أحدًا من فعل ما يتعلق باإلرادة ،بل كانوا
يساعدوهنم فيه ،واهلل تعاىل أعلم.
التنبيه السادس عشر

يف معىن قول الشيخ رمحه اهلل تعاىل[ :حكمة فردية يف كلمة حممدية]

إمنا كانت حكمة فردية ،النفراده  aمبقام اجلمعية اإلهلية ،الذي ما فوقه إال مرتبة الذات
األحدية ،ألنه  :aمظهرٌ السم اهلل تعاىل األعظم اجلامع لألمساء كلها.
وألنه أول ما فاض بالفيض األقدس من األعيان :عينه الذاتية ،وأول ما وجد بالفيض األقدس من
األكوان :روحه ،فحصل بالذات األحدية واملرتبة اإلهلية ،وعينه الثابتة الفردية األوىل.
واعلم أن أول األفراد الثالثة :ما زاد عليها ،فهو صادر منها.
وهذه الثالثة األفراد املشار إليها يف الوجود ،هي:
الذات األحدية ،واملرتبة اإلهلية ،واحلقيقة احملمدية ،املسمّاة بـ"العقل األول".
وملا كانت تعطي الفردية األوىل مبا هو مثلث الشيء قال " :aحِّببَ إيل من دنياكم ثالث" مبا
فيه من التثليث ،وجعلت احملبة اليت هي أصل الوجود ظاهرة فيه ،فقد ذكر النساء ،مث الطيب ،مث قال:
"وجعلت قرة عيين يف الصالة".
وإمنا حبب النساء إليه  :aلكمال شهود احلق فيهن ،إذ ال يشاهد احلق تعاىل جمردًا عن املواد
أبدًا ،فإن اهلل تعاىل بالذات غين عن العاملني ،وال نسبة بينه تعاىل جمردًا عن املواد.
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فإذا كان األمر من هذا الوجه ممتنعًا ،ومل تكن املشاهدة إال يف مادة :فشهود احلق تعاىل يف
النساء أعظم الشهود وأكمله يف حالة النكاح املوجب لفناء احملب يف احملبوب.
وأعظم الوصلة اجلماع.
وهو نظري التوجه اإلهلي على خلقه على صورته ،ليخلفه فريى فيه مثال صورته.
وكذلك النكاح :يتوجه إلجياد ولده على صورته ،بنفخ بعض روحه فيه -يعين النطفة -ليشاهد
عينه يف مرآة ابنه من بعده ،فصار النكاح املشهود نظري النكاح األصلي األزيل ،فظاهر صورة اإلنسان:
"خلق موصوف بالعبودية" ،و"باطنة حق" ،ألنه من روح اهلل تعاىل الذي يدبر ظاهره ويربيه ،إذ هو
الظاهر بصورته الروحانية ،واهلل تعاىل أعلم.
التنبيه السابع عشر

اعلم أن سيدنا حممدًا  aملا خلق عبدًا باألصالة :مل يرفع رأسه قطّ إىل السيادة مراعاة ملا
تقتضيه ذاته مع العبودية الذاتية ،احلاصلة من التعني والتقيد ،وحفظًا لألدب مع احلضرة اإلهلية.
بل مل يزل ساجدًا حلضرته ،متذلالً لربه تعاىل ،واقفًا يف مقام عبوديته ،ورتبة انفعاليته حىت أوجد
اهلل تعاىل من روحه األرواح ومظاهرها مجيعًا ،ألنه  aقال:
"أول ما خلق اهلل تعاىل :نوري" الذي مساه "عقالً" بقوله" :أول ما خلق اهلل تعاىل العقل".
فأعطاه رتبة الفاعلية ،بأن جعله خليفة متصرفًا يف الوجود العيين ،معطيًا لكل من العامل كماله.
فالروح احملمدي :هو :املظهر الرمحاين الذي استوى على العرش ،فتعم رمحته على العاملني ،كما
قال اهلل تعاىل :ﱡﭐﲀﲁﲂﲃﲄﱠ[األنبياء.]107 :

مت كتاب
تنبيهات على علو احلقيقة احملمدية
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كتاب توجهات احلروف
ﱁﱂﱃﱄ
تراعي الليال ال األيام:

جدول يشتمل على دعوات احلروف وترتيب قراءهتا على حسب ليايل األسبوع وأيامه .مع ذكر
املناسبات احلاصلة بني احلروف ودعواهتا وأيام األسبوع وخواصها واالرتباطات الواقعة بني قلوب
األنبياء وأرواح احلروف .وذكر األمساء اإلهلية املناسبة لكل ما ذكر.
الليايل اسم النيب  aاحلرف االسم اإلهلي
الشكور
ك
يعقوب
األحد
القاهر
ل
لوط
اإلثنني
الغين
ج
يوسف
الثالثاء
النور
ن
عزيز
األربعاء
اآلخر
ح
إدريس
اخلميس
احملصي
ط
سليمان
اجلمعة
الرب
ي
صاحل
السبت
األيام
األحد
اإلثنني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة
السبت

اسم النيب a
آدم .حيىي .يونس
خالد .نوح .لقمان
موسى .إسحق .داود
هارون .زكريا
شيث .إمساعيل .شعيب
حممد .عيسى .إلياس
أيوب .هود .إبراهيم

األمساء اإلهلية
احلروف
البديع .احمليي .القابض
ا .س .ت
اللطيف .الباطن الرزاق
ب .ع .ث
القوي .احلكيم .املبني
ف .خ .د
املذل .املميت
ذ .ص
باعث .حميط .عليم
ه .ق .ص
م .و .ال .ر .ظ اجلامع .رفيع الدرجات اهلل .املصور .العزيز
احلي .املقدر .الظاهر
ز .ش .غ

ترتيب احلروف يف النفس اإلنساين وما لكل حرف من مراتب الوجود.
احلرف املرتبة املناسبة احلرف املرتبة املناسبة احلرف املرتبة املناسبة
كرة اهلواء
العقل أو القلم ش الكواكب الثابتة ز
ا
398

هـ اللواح أو النفس
الطبيعة
ع
اهلباء
ح
اجلسم
غ
الشكل
خ
العرش
ق
الكرسي
ك
األطلس
ج

ي
ض
ل
ن
ر
ط
د
ت

كرة املاء
السماء األوىل س
السماء الثانية ص كرة التراب
املعدن
ظ
السماء الثالثة
النبات
السماء الرابعة ث
احليوان
السماء اخلامسة ذ
املالئكة
السماء السادسة ف
اجلن
السماء السابعة ب
م وال اإلنسان
كرة األثري

 - 1توجه حرف األلف:

إهلي امسك سيد األمساء ،وبيدك ملكوت األرض والسماء ،وأنت القائم بكل شيء ،وغين عن
كل شيء .ثبت لك الغىن ،وافتقر إىل فيضك األقدس اهلو واألنا .أسألك بامسك احلق ،الذي مجعت به
متفرقات األمر واخللق ،وأقمت به غيب كل شاهد ،وأظهرت به كل غائب ،أن هتبين صمدانية أسكن
هبا ملتحرك قدرك ،حىت يتحرك إلراديت كل ساكن ويسكن كل متحرك ،فأجدين قبلة كل متوجه،
وجامع شتات كل متفرق ،من حيث امسك الذي توحدت إليه وجهيت ،واضمحلت عنده كلميت،
فيقتبس كلّ مين جذوة هدى توضح له أين إمامه الفرد الذي لواله مل تثبت أنانية املقتبس .يا من هو وال
أنا ،أسألك بكل اسم استمد من ألف الغيب احمليط حبقيقة كل مشهود ،أن تشهدين وحدة كل متكثر
يف باطن كل حق ،وكثرة كل متوحد يف ظاهر كل حقيقة ،مث وحدة الظاهر والباطن حىت ال خيفى علي
غيب ظاهر ،وال يغيب عين خفي باطن ،وأن تشهدين الكل يف الكل ،يا مَن بيده ملكوت كل شيء،
أنت أنت أنت .ﭐﱡﭐ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ [األنعام .]91 :وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي
وآله وصحبه وسلم
 - 2توجه حرف اهلاء املهملة:

اللهم أنت احمليط بغيب كل شاهد ،واملستويل على باطن كل ظاهر ،أسألك بوجهك الذي
عنت له الوجوه ،وبنورك الذي شخصت إليه األبصار ،أن هتديين إىل صراطك اخلاص هداية تصرف هبا
وجهي عن كل مطلوب سواك ،وخذ بناصييت إليك أخذ عناية ورفق ،يا من هو اهلو املطلق وأنا اهلو
املقيد ،بل ال هو إال هو .إهلي شأنك قهر األعداء وقمع اجلبارين ،أسألك مددًا من عزتك مينعين من
كل من أرادين بسوء حىت تكف به عين أكف العادين ،وتقطع به دابر الظاملني وملكين نفسي ملكًا
تقدسين به عن كل خلق سيء .واهدين إليك يا هادي ،إليك مرجع كل شيء وأنت بكل شيء حميط.
وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم
 - 3توجه حرف العني املهملة:

اللهم يا من لعلوه خضعت اجلباه وهليبته خرست األلسن يف األفواه وجودك آية وجودك ،وأنوار
مجالك مانعة من شهودك ،صورت الصور على ما علمت ،وأهلمت املصور ما أهلمت ،فظهرت عجائب
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الكون ،وانكشف رداء الكتم والصون ،فتنزهت األلباب إذ انكشف احلجاب ،وترتبت األسباب،
فهانت الصعاب .تباركت حمكم املصنوعات وصانع احملكمات ،حموت نقطة الغني ،فظهرت العني
واضمحل الكيف واألين .ومجعت حبكمتك بني األكدر واألصفى وجعلت األظهر آية على األخفى،
فظهرت األمساء واألفعال ،وبرزت املثل واألشكال وجتلت العرب واآليات ،وأشرقت األرضون
والسموات .فلك السمو األرفع ،واجملد األمنع والعلم احمليط األوسع ،مشل علمك كل املعلومات.
وسرى مددك يف قوابل الذوات ،أسألك إمتام ما توجهت إليه وجهيت ،وتعلقت به إراديت وأن تكشف
يل فيه عن وجه احلكمة القناع ،وأن تصحبين فيه التيسري واإلبداع ،واكسين يف كل ما أحاوله هبجة
منك ترتاح إليها أرواح املدركني ،وتشخص هلا أبصار الناظرين ،وتسر هبا أسرار العارفني،ﭐﱡﭐﱏﱐ ﱑ
ﱒﱓﱠ[املائدة ،]109 :ومعلمها ،وكاشف األسرار ومفهمها.
وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم
 - 4توجه حرف احلاء املهملة:

ربِّ أحيي روحي ببارقة منك تسري مين يف أي صورة أردت إحياءها بك .وأشهدين بديع
حكمتك يف صنعك حىت أحكم صنعة كل مصنوع .إنك أصنع احلكماء وأحكم الصانعني .إهلي
أشهدين التمكني يف التلوين شهودًا حيكم يل عقد التوحيد .حىت تتجلى يف كل ذرة من ذرات وجودي
رقيقة من أمرك تعرفين مرتبة كل موجود مين فأقابل كالً مبا جيب له علي .وأتقاضى منه سرك املودع يل
فيه .وأرين سريان أمرك يف معلم كل معلوم .حىت أتصرف يف الكل برقيقة من رقائق عظمتك ينفل هلا
الوجود باإلذن العلي الساري يف كل موجود .حىت حييا يل كل قلب ميت وتنقاد إيل كل نفس أبية .إن
شأنك العدل واإلصالح .وإليك تنقاد النفوس واألرواح وأنت على كل شيء قدير .وصلى اهلل على
سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم.
 - 5توجه حرف الغني املعجمة:

رب أغنين بك عن سواك غىن يفنيين عن كل حظ يدعو إىل ظاهر فرق أو باطن أمر وبلغين غاية
سريي .وارفعين إىل سدرة منتهاي .وأشهدين الوجود كَوْريًّا .والسري دَوْريًّا .ألعاين سر التنزل إىل
النهايات والعود إىل البدايات .حيث ينقطع الكالم وتسكن حركة الالم .وتنمحي نقطة العني وينوب
الواحد عن االثنني .إهلي يسر علي يف السري الذي يسرته على كثري من أوليائك تيسريًا يعجم عني
عنائي .وأيدين يف ذلك بنور شعشعاين خيطف بصر كل حاسد من اجلن واإلنس .وهبين ملكة الغلبة
بكل مقام ،واغنين بك عن سواك غىن يثبت يل فقري إليك .إنك أنت الغين اجمليد والويل احلميد .وصلى
اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم.
 - 6توجه حرف اخلاء:

اللهم خالق املخلوقات .وحميي األموات .وباسط النور على الذوات .لك امللك األوسع.
واجلنات األرفع .األرباب عبيدك وامللوك خدامك .واألغنياء فقراؤك .وأنت الغين بذاتك عمن سواك،
أسألك بامسك الذي خلقت به كل شيء فقدرته تقديرًا ،ومنحت به من شئت من خلقك خالفة
وملكًا كبريًا .أن تذهب حرصي .وتكمل نقصي .وأن تفيض عليَّ سوابغ النعماء ،وأن تعلمين من
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أمسائك ما أصلح به لألخذ واإللقاء .وامأل باطين خشية ورمحة .وظاهري عظمة وهيبة حىت ختافين
قلوب األعداء .وترتاح إيل أرواح األولياء خاء خاء خاء خاء خاء خاء (ست مرات) خيافون رهبم من
فوقهم ويفعلون ما يؤمرون .اللهم وهبين استعدادًا تامًا لقبول حق فيضك أخلفك به يف بالدك .وأدفع
به سخطك عن عبادك .تستخلف من تشاء .وأنت ﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ [البقرة .]20 :وأنت اخلبري
البصري .وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم.
 - 7توجه حرف القاف:

إهلي أنت القائم على كل نفس .والقيوم يف كل معىن وحس .قدرت فقهرت .وعلمت فقدرت.
فلك القوة والقهر .وبيدك اخللق واألمر .وأنت مع كل شيء بالقرب ووراءه بالقدرة واإلحاطة وأنت
القائلﭐﱡﭐﳂﳃﳄ ﳅ ﳆﱠ[الربوج .]20 :إهلي أسألك مددًا من أمسائك القهرية .تقوي به قواي القلبية
والقالبية .حىت ال يلقاين صاحب قلبه إال انقلب على عقبه مقهورًا .وأسألك إهلي لسانًا ناطقًا .وقوالً
صادقًا .وفهمًا الئقًا وسرًّا ذائقًا .وقلبًا قابالً وعقالً عاقالً .وفكرًا مشرقًا .وطرفًا مطرقًا .وشوقا حمرقًا.
ووجدًا مقلقًا .وهبين يدًا قادرة وقوة قاهرة .ونفسا مطمئنة .وجوارحًا لطاعتك لينة .وقدسين للقدوم
عليك .وارزقين التقدم بني يديك .إهلي قليب أقبل عليك يف قفر الفقر .يقوده الشوق ويسوقه التوق.
وزاده اخلوف والفرق .ورفيقه القلق .وقرينه األرق وقصده القبول والقرب .وعندك زلفى القاصدين.
إهلي ألق علي السكينة والوقار .وجنبين العظمة واالستكبار .وأقمين يف مقام القبول باإلنابة .وقابل قويل
باإلجابة .إهلي قربين إليك قرب العارفني .وقدسين عن عالئق الطبع .وأزل مين علق الذم .ألكون من
املتطهرين .وقابلين بنور من عنايتك ميأل وجودي ظاهرًا وباطنًا .وأسألك إهلي مددًا روحانيًا تقوي به
قواي الكلية واجلزئية حىت أقهر به كل نفس قاهرة فتنقبض يل رقائقها انقباضًا تسقط به قواها فال يبقى
يف الكون ذو روح متوجه إيل بقهر ،إال ونار القهر أمخدت ظهوره .يا شديد البطش يا قهار .وأوقفين
موقف العز يا قيوم يا قدير .تقدس جمدك يا ذا القوة املتني يا قدوس .إهلي أسألك األنس مبقابالت سر
القدر أنسًا ميحو مين آثار وحشة الفكر حىت يطيب قليب بك فأطيب بوقيت لك فال يتحرك ذو طبع
ملخالفيت إال وصغر لعظمتك .وقصم لكربيائك .إنك جبار األرض والسموات وقاهر الكل بقهرك يا
قوي يا قريب يا جميب الدعاء .وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم
 - 8توجه حرف الكاف:

إهلي كنت وال شيء .فأوجدت الكل بكاف األمر .فالكون رقك .واملكون أمرك .والكائن
خلقك .بسطت الرزق فلك الفضل وكفيت الكل فسقط الكل .أسألك روحًا من أمرك يشهدين
حقيقة كل متكون .حىت أكون به معك ومعه بك .فأستقل بإظهار ما أريد مؤيدًا ملك بكلمة جامعة
أمتكن هبا من كشف ما أقصد وكتم ما أشهد .واجعل يل لسان صدق .معربًا عن شهود حىت .واكألين
بعني حراسة متنعين من كل يد متتد إيلَّ بسوء .وقدسين عن كل وصف يشهدين األكوان عرية عنك.
وجنبين النسمات املظلمة من أبناء األثري والثرى .واجعلين الهويت املشهد .ملكويت املقعد .وزين ظاهري
باهليبة .وباطين بالرمحة .واجعلين مترددًا بني الرهبة منك والرغبة إليك .واكنفين يف ذلك كله بغواشي
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اإلشراق .واكفين ما أخافه .متكفالً يل مبا أرجوه .إنك أنت الكايف الكفيل .السيد اجلليل .وصلى اهلل
على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم.
 - 9توجه حرف الضاد:

اللهم يا من هو اخلافض الرافع .املانع املعطي الضار النافع .املقسط اجلامع .أسألك بامسك الذي
أرديت به األعداء فضلوا خاسرين .وقصمت به ظهور اجلبارين .وقطعت به دابر الظاملني .أن هتبين
ملكة كاملة سارية يف قواي وذرات وجودي .حمجوبة عن أوليائي .مصحوبة بكل وصف حلمي وخلق
رحيمي هلم أقهر هبا كل متكرب .وأذل هبا كل عزيز .وأخفض هبا كل متعايل علي واجعلين قائمًا باحلق
فيك ولك .متعرضًا لكل معرض عنك .وضاعف يل امللكة ما ضعفت .وامددين باملعونة إن عجزت.
أنت املوىل اجلليل .وأنت حسيب ونعم الوكيل .وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم .وصلى اهلل على
سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم.
 - 10توجه حرف اجليم:

إهلي كل اآلباء العلوية عبيدك .وأنت الرب على اإلطالق .مجعت بني املتقابالت فكنت اجلليل
اجلميل .ال غاية البتهاجك بذاتك .إذ ال غاية لشهودك منك .وأنت أجل من شهودنا وأمجل .وأعلى
مما نصفك به وأكمل .وتعاليت يف جاللك عن مسات احملدثات .وتقدس مجالك العلي عن مواقع اهلبوط
إليه بالشهوات .أسألك بالسر الذي مجعت به بني كل متقابلني .أن جتمع علي متفرق أمري مجعًا
يشهدين وحدة وجودي .واكسين حلة مجال ترتاح إليها األرواح األرحيية .وتنبسط هبا األسرار
القدسية .وتوجين بتاج جالل .ختضع له النفوس الشرية .وتنقاد إليه القلوب األبية .وأعل قدري عندك
علوًا خيضع يل كل متعال .ويذل يل كل عزيز .وملكين ناصية كل ذي روح ناصيته بيدك .واجعل يل
لسان صدق يف خلقك وأمرك .وامحلين حمفوظًا ملحوظًا يف برك وحبرك .وأخرجين من قرية الطبع
الظامل أهلها .واعتقين من رق األكوان واجعل يل برهانًا يورث أمانًا .وال جتعل لغريك علي سلطانًا.
واغنين بالفقر إليك عن كل مطلوب .واصحبين بعنايتك يف نيل كل مرغوب .أنت وجهيت وجاهي
وإليك املرجع والتناهي .جترب الكسري احلائر .وجتري اخلائف .وختيف اجلائر .لك احملل األرفع .والتجلي
األمجع .سبحانك ال إله إال أنت .وسعت كل شيء رمحة وعلمًا وأنت على كل شيء قدير .وصلى اهلل
على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم.
 - 11توجه حرف الشني املعجمة بثالث:

إهلي أنت الشديد البطش ،األليم األخذ ،العظيم القهر ،املتعايل عن األضداد واألنداد ،واملنزَّه عن
الصاحبة واألوالد ،شأنك قهر األعداء وقمع اجلبارين ،متكر مبن تشاء ،وأنت خري املاكرين أسألك
بامسك الذي جذبت به النواصي ،وأنزلت به من الصياصي ،وقذفت به الرعب يف قلوب األعداء،
وأشقيت به أهل الشقاء ،أن متدين برقيقة من رقائق امسك الشديد تسري يف قواي الكلية واجلزئية حىت
أمتكن هبا من فعل ما أريد مبن أريد ،فال يصل إيل ظامل بسوء وال يسقط علي متكرب جبور ،واجعل
غضيب لك وفيك مقرونًا بغضبك لنفسك ،واطمس على أبصار أعدائي واشدد على قلوهبم .واضرب
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بيين وبينهم بسور له باب ،باطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله العذاب ،إنك شديد البطش أليم العقاب.
وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم.
 - 12توجه حرف الياء املعجمة:

سيدي نظمت طبقات السفليات كما نظمت طبقات العلويات ،وفتحت أبواب التنزالت
لظهور التجليات ،وتنزلت إىل غيب السماء الدنيا إلجابة الدعوات ،وظهرت يف كل شيء ظهورًا
مقدسًا عن التلبس باحملدثات ،فلك املثل األعلى يف األرض كما لك املثل األعلى يف السموات ،أسألك
يقينًا يقيين الشبهات ،وقلبًا متواضعًا هليبة السبحات ،واجعلين جليسًا للمنكسرة قلوهبم من أجلك ،حىت
أشهدك يف التجلي شهودًا ال حجاب بعده ،واخفض يل من عبادك جناح الذل واحجبين عنهم بأشعة
البهاء وأشهدين أفعاهلم صادرة عنك ألراهم جمبورين حتت قهرك ،فال أغضب إال لك ،يا من نسبة
التحت إليه كنسبة الفوق ،أنت أقرب إلينا منا ولكن أكثر الناس ال يعلمون.
وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم
 - 13توجه حرف الالم املهملة:

إهلي ما أوصل لطفك للعبيد ،وألطف وصلك مبن تريد ،أرسلت رسلك تترى ،وقرنت األوىل
باألخرى ،تبارك امسك صانع اللطف ولطيف الصنع ،ال إله إال أنت جامع املتفرقات ،وناظم أشتات
الطبقات عنت لك الوجوه ،وشخصت إليك األبصار ،وسبحتك األلسن على قدر معرفة القلوب،
وأنت وراء نطق كل ناطق ،احتجبت عن الغري ،وتلطفت يف إيصال اخلري ،وهنجت الطريق للسري ،إهلي
أيقظت أبناء الغفالت ،وأعتقت عبيد الطبع ،وسرحت مساجني احلس وأطلقت أسراء الشهوات
وأجبت دعاء الداعني ،وصاح مناديك باملبعدين ،فلك احلمد واملدح ،وبيدك الفلح والفتح ،أسألك
شوقًا يوصلين إليك ،ونورًا يدلين عليك ،وروحًا قدسيا ينفث يف روعي كل سر انعجم علي فهمه ،أو
عزب عين علمه ،وأيدين بروح منك واكنفين بنور من نورك أوضح به طريق الرشاد للسالكني ،وأعرف
به رتبة الوصلة للقاصدين ،وافتح يل بابًا إىل األفق األعلى واألفق املبني ،وارفع رقيي يف عليني وردين
برداء اللطف معلمًا باليقني إنك أنت ألطف اللطفاء وأرحم الرامحني.
وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم
 - 14توجه حرف الراء املهملة:

رب ربين بلطيف ربوبيتك تربية مفتقر إليك .ال يستغين أبدًا عنك .وراقبين بعني رعايتك مراقبة
حتفظين من كل طارق يطرقين بأمر يسوؤين يف نفسي أو يكدر علي حسي أو يثبت يف لوح ذايت خطا
من خطوط حظوظي .وارزقين راحة األنس بك .ورقين إىل مقام القرب منك .وروح روحي بذكرك.
ورددين بني رغب فيك ورهب منك .وردين برداء رضوانك .وأوردين موارد القبول .وهبين رمحة منك
تلم هبا شعثي .وتقوم هبا عوجي .وتكمل هبا نقصي وترد هبا شاردي .وهتدي هبا حائري .فأنت رب
كل شيء ومربيه .رمحت الذوات .ورفعت الدرجات .قربك روح األرواح ورحيان االرتياح .وعنوان
الفالح وراحة كل مرتاح .تباركت رب األرباب .ومعتق الرقاب :وكاشف العذاب .وسعت كل شيء
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رمحة وعلمًا .وغفرت الذنوب حنانًا وحلمًا .وأنت الرؤوف الرحيم .وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب
األمي وآله وصحبه وسلم.
 - 15توجه حرف النون:

إهلي أنوار عظمتك قاهرة .وأشعة سبحات وجهك حمرقة .وأنت أعظم من أن تشهد بل تفرد.
وأعظم من أن جتحد بل تعبد .تعاىل جدك .تعاىل جمدك عظم جاللك .سبحت يف حبار عظمتك
األفكار ،وسنحت من جنات قدسك لوامع األنوار ،وتاهت يف بيداء كمالك عقول األبرار ،وتناهت
إليك طلبات الكمل األخيار فأنت رب العباد ،وباسط املهاد ،وقامع األضداد ،وجامع الناس ليوم
امليعاد ،ارتديت بالكربياء وتعززت باجملد وحجبت باجلربوت ونصرت بالرعب ،ال يعلم جنودك سواك،
وال يطيق شهودك غريك ،كذب املدعون ،ذاتك أجل من أن تدرك ،وصفاتك أعظم من أن تعقل ،وإمنا
هي جتليات أمسائية يف مظاهر مثالية ،احتجبت هبا عن أبصار الطالبني ،وآنست هبا أسرار املستوحشني،
إهلي خشعت األبصار هليبة جاللك ،ووجلت القلوب لعظمة جربوتك .وتفطرت األكباد خلوف
مكرك ،واقشعرت اجللود هليبة سلطانك ،وشهاب قهرك حمرق كل ما ود ،إهلي وسيدي ،أسألك يا من
هو فوق مقاليت مبا ال يتناهى بامسك الذي مألت به القلوب رعبًا ،وأنرت به الوجود شرقًا وغربًا،
وبنور سبحات وجهك املشرق واحملرق كل جبار عنيد ،أن متنحين من صدمات قهرك ،ما أذل به من
اعتز بغريك ،وأقمع به كل جبار عتيد ،ممن مكر بالعبيد ،حىت أغلب كل غالب ،وأحتمي بك عن كل
طالب ،واكنفين يف ذلك بلطف ترتاح إليه أرواح األولياء ،وتنبسط به نفوس السعداء ،وغشين بغاشية
نور منك تدهش كل مرتاب ،فإن نورك جذوة كل مقتبس وأخذة كل مغترس وأنت أظهر عزيز ،وأعز
ظهري ،أنت نعم املوىل ونعم النصري.
وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم
 - 16توجه حرف الطاء املهملة:

إهلي أطلقت األلسن بذكرك ،وقيدت النعم بشكرك ،وشرحت الصدور ألمرك ،وسريت
ركائب اآلمال يف بر برك ،وسرحت أفهام ذوي القرىب يف مسرح مريك ،طارت حنوك القلوب من
أوكارها ،وختلصت إليك النفوس من قيادها ،وعلقت بك أيدي الطالبني ،ويف سجن الطبع عبد ال
يطيق اإلباق ،وقيد السجن مثقل كل مسجون ،وأنت املطلق لكل قيد .واملمد لكل يد ،إهلي أمطر علي
من سحائب لطفك اخلفي ما يطهرين من رجس الطبع؛ وحيفظ علي أدب الشرع ،وأفض علي شآبيب
رمحتك اليت وسعت كل خطا ،وكشفت كل غطا وهبين استعدادا تاما لقبول الفيض األقدس ،حىت
تقابل كل رقيقة مين حضرة االسم الالئق هبا ،واعصمين يف األخذ واإللقا واكنفين بغواشي إليها:
مصحوبًا يف ذلك بسر تنقاد إليه النفوس انقياد حمبة تصحبها رغبة ،واجعل يل فرقانا أميز به بني احلق
والباطل واجلائر والعادل ،وقدسين عن العالئق تقديسا ينزهين عن رجس النفس ،ويطلقين من حبس
احلس ،حىت ال أرد إال موردًا لك فيه رضا ،وال أقف إال لديك موقف زلفى ،يا من به فرح املقربني،
أغثين فكوثر عنايتك طهور احملبني.
وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم
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 - 17توجه حرف الدال املهملة:

سيدي دام بقاؤك ،ونفذ يف اخللق قضاؤك ،تقدست يف عالك وتعاليت يف قدسك؛ ال يؤودك
حفظ كون؛ وال خيفى عليك كشف عني؛ تدعو من تشاء إليك؛ وتدل بك عليك؛ أسألك يقينًا صادقًا
مبعاملة الئقة تكون غايتها قربك؛ يا من نتائج األعمال موقوفة على رضوانه هبين سرًا أزهر يكشف يل
عن حقائق األعمال؛ واخصصين حبكمة معها حكم وإشارة يصحبها فهم؛ إنك ويل من توالك؛ وجميب
من دعاك؛ إهلي أدم علي نعمك حىت أتنعم بدوام مشاهدتك وأشهدين ذايت من حيث أنت ال من حيث
هي حىت أكون بك وال أنا؛ وهبين من لدنك علما تنقاد إيل فيه كل روح عاملة إنك أنت العليم العالم؛
تبارك امسك ذا اجلالل واإلكرام.
وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم
 - 18توجه حرف التاء:

إهلي أنت التواب على من تاب ،واملقرب ملن أناب ،والكاشف ملة احلجاب ،تعلم خائنة األعني
وما ختفي الصدور ،إليك ترجع األمور وبك تدفع الشرور ،اللهم إين أسألك سرًّا من سرك وروحًا من
أمرك ،ونورًا من نورك ،يورثين السكون ملقدورك ،وهبين توفيقًا منك يوقظ غافلي ،ويعلم جاهلي،
ويوضح إليك طريقي ،ويكون يف النجعة والرجعة رفيقي ،فيك جهادي وعليك اعتمادي ،وإليك
مرجعي ،وبني يديك مصرعي ،تعلم حقيقة أمري ،وسواء لديك سري وجهري ،تعاليت عن مسات
احملدثات ،وتنزهت عن النقائص واآلفات ،وتقدس علمك عن معارضة الشبهات ،إهلي أسألك توبة
متحو هبا زللي .وتتقبل هبا عملي ،وتصلح هبا ظاهري وجتمع هبا مشلي ،وتشمل هبا مجعي ،وتقدس هبا
سري ،وتيسر هبا تقديسي وتزكي هبا نفسي وتطهرين هبا من رجسي ،وهبين نورًا أمشي به بني الناس،
إنك واهب األنوار ،وكاشف األسرار ،وكل شيء عندك مبقدار.
وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم.
 - 19توجه حرف الصاد املهملة:

رب أفض علي شعاعا من نورك يكشف يل عن كل مستور يفَّ حىت أشاهد وجودي كامالً من
حيث أنت ال من حيث أنا ،فأتقرب إليك مبحو صفيت مين ،كما تقربت إيل بإفاضة نورك علي ،رب
اإلمكان صفيت ،والعدم سادين ،والفقر مقومي ،وجودك علين ،وقدرتك فاعلي .وأنت غاييت ،حسيب
من معرفتك جهلي ،أنت كما أعلم ،ووراء ما أعلم مبا ال أعلم ،وأنت مع كل شيء ،وليس معك
شيء ،قدرت املنازل للسري ،ورتبت املراتب للنفع والضري ،وأبنت مناهج اخلري ،فنحن يف كل ذلك بك
وأنت بال حنن ،فأنت اخلري احملض ،والوجود الصرف ،والكمال البحت ،أسألك بامسك الذي أفضت به
النور على القوابل ،وحموت به ظلمة الغواسق ،أن متأل وجودي نورًا من نورك الذي هو مادة كل
كم ال ،وغاية كل مطلب ،حىت ال خيفى عين شيء مما أودعته يف ذرات وجودي ،وهبين لسان صدق،
معربًا عن شهود حق ،واخصصين من جوامع الكلم مبا حتصل به اإلبانة والبالغ ،واعصمين يف ذلك كله
من دعوى ما ليس يل حبق ،واجعلين على بصرية منك يف أمري أنا ومن اتبعين ،أعوذ بك من قول
ي وجب حرية ،أو يعقب فتنة ،أو يوهم شبهة ،منك يتلقى الكلم ،وعنك تؤخذ احلكم ،أنت مسكن
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السماء ،ومعلم األمساء ،ال إله إال أنت الواحد األحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له
كفوا أحد .وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم.
 - 20توجه حرف الزاي:

اللهم رب السموات السبع ،وجامع الناس ليوم اجلمع ،أرسلت سيدنا حممدًا باهلدى ودين احلق،
وأوضحت بنور شريعته مناهج الفرق ،وفضلته على سائر اخللق ،فلك احلمد واجملد واجلد ،جتليت يف
مجالك فانبسط بساط الرمحة .وزكت سرائر ذوي القرب وانقادت النفوس لألنس ،فأنت راحة
األرواح ،ومفيض األفراح ،بك ابتهاجي ،وإليك احتياجي ،فمين الشكر الدائم ،ومنك دوام املزيد ،إهلي
أسألك عناية ختلصين مين إليك ،حىت أكون بك معك ،فال أبرح مسرورًا بإرادتك مين مستعدًا ملا يرد
علي منك ،فال يزعجين وارد قد سبق به قضاؤك ،وال تتحرك نفسي إلرادة مل يكن فيها رضاؤك ،إهلي
أسألك بلدًا طيبًا خيرج نباته بإذنك إنك خري الزارعني ،وامنحين زيادة هبجيت ألكون من احملبورين،
وزكين من كل نقص إنك حتب املتطهرين ،واجعلين من الفرحني مبا آتيتهم من فضلك املستبشرين.
وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم.
 - 21توجه حرف السني املهملة:

سيدي سالم علي منك ،أنت سندي سواء عندك سري وجهري ،تسمع ندائي وجتيب دعائي:
حموت بنورك ظلميت .وأحييت بروحك ميتيت .فأنت ريب ،وبيدك مسعي وبصري وقليب .ملكت مجيعي.
وشرفت وضيعي ،وأعليت قدري ،ورفعت ذكري ،تباركت نور األنوار ،وكاشف األسرار وواهب
األعمار تنزهت يف مسو جاللك عن مسات احملدثات ،وعلت رتبة كمالك عن تطرق النقائص إليها
واآلفات ،ونارت بشهود ذاتك األرضون والسموات ،فلك اجملد األرفع واجلنات األوسع ،والعز األمنع؛
(سبوح قدوس رب املالئكة والروح  7مرات) جللت السموات واألرض بالعظمة وتفردت بالوحدانية
وقربت العباد باملوت ،اقهر أعداءنا باملوت وبارك لنا يف املوت وما بعد املوت؛ منور الصياصي املظلمة؛
وغواسق اجلواهر املدهلمة .ومنقذ الغرقى من حبر اهليوىل ،أعوذ بك من غاسق إذا وقب ،وحاسد إذا
ارتقب ،مليكي أناديك وأناجيك مناجاة عبد كسري يعلم أنك تسمع ،ويطمع أنك جتيب ،واقف ببابك
وقوف مضطر ال جيد من دونك وكيالً ،أسألك إهلي باالسم الذي أفضت به اخلريات ،وأنزلت به
الربكات ،ومنحت به أهل الشكر الزيادات ،وأخرجت به من الظلمات ،وفرجت به من الكربات ،أن
تفيض علي من مالبس أنوارك وأضوائك ما ترد به عين أبصار األعادي حاسرة ،وأيديهم خاسرة،
واجعل حظي منك إشراقًا جيلو يل كل خفي .ويكشف يل عن كل سر علي ،يا نور النور ،يا كاشف
كل مستور إليك ترجع األمور ،وبك تدفع الشرور ،ال إله إال أنت جميب الداعني ،ومالذ األوابني ،أنت
حسيب ونعم الوكيل .وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم.
 - 22توجه حرف الظاء املعجمة:

رب ظفرين بنية مطاليب منك حىت أظهر لعبادك بكل وصف مضاف إليك .وسر مفاض منك.
فاكشف هلم عن رمز أمسائك مرقومة يف ألواح األشباح فإذا هم شاخصون ،رب أسألك كماالً يظهر
يف يبشرين ،وروحًا ينشر يفَّ يطهرين ،وقابلين حبضرة امسك اجلامع مقابلة متأل وجودي وتبسط شهودي
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حىت ال يقابلين ذو نقص إال انقلب كامالً .وال ذو ظلم إال رجع عادالً .ونور ذايت بنورك .واكشف يل
عن خفي مستورك .أنت السريع القريب .وأنت الرقيب اجمليب .ظهرت بالنور .واحتجبت بغلبة
الظهور فأنت الظاهر يف كل باطن وظاهر .واملستويل على كل أول وآخر .وصلى اهلل على سيدنا حممد
النيب األمي وآله وصحبه وسلم.
 - 23توجه حرف الذال:

رب اغمسين يف حبر عبودتك غمسة حتقر مين كل وصف جير إىل دعوى أو حظ يعقبين بلوى.
وأوقفين بني يديك موقف الذل لك حىت أشهدك منفردًا بالعزة .وتلطف يب يف إيصايل إليك بك.
وأذهب مين كل ظلمة توجب احنرافًا عنك .وامأل قليب بذكرك .ولساين بشكرك .واذكرين عندك .إنك
خري الذاكرين .إهلي أذقين حالوة قربك .وألق علي حمبة منك .وصرفين يف املهج مببهجات األنس
واجعلين مظهر كمالك األقدس .وأيدين يف ذلك هبيبة تصحبها رمحة .وتلقين بالروح والرحيان وفرحين
باألمن منك والرضوان .وقلبين بني الشوق إليك والسرور بك .وهبين التلذذ بك ومبناجاتك يا من به
فرح احملزونني .وأنس املستوحشني .يا ذا اجلالل واإلكرام والطول واإلنعام .ال إله إال أنت .إين لعهدك
من الذاكرين وبذكرك من احملبورين .وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم.
 - 24توجه حرف الثاء املثلثة:

إهلي أنت الثابت قبل كل ثابت .والباقي بعد كل شيء ناطق وصامت .بل ال ثابت إال أنت وال
موجود سواك .لك الكربياء واجلربوت والعظمة وامللكوت :تقهر اجلبارين ،وتبيد الظاملني .وتبدد مشل
امللحدين .وتذل رقاب املنكرين .أسألك يا غالب كل غالب .ويا مدرك كل هارب .برداء كربيائك.
وإزار عظمتك وسرادق هيبتك ،وما وراء ذلك مما ال يعلم علمه إال أنت ،أن تكسوين هيبة من هيبتك
حتن هلا القلوب ،وختشع هلا األبصار ،وملكين ناصية كل جبار عنيد ،وأبق علي ذل العبودية يف ذلك
كله ،واعصمين من اخلطأ والزلل ،وأيدين يف القول والعمل ،إنك مثبت القلوب ،وكاشف الكروب ال
إله إال أنت .وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم.
 - 25توجه حرف الفاء:

اللهم يا فاتح أبواب الغيوب ،ويا كاشف حجب القلوب ،حارت فيك الفكر ،وسبقت إىل
معرفتك الفطر ،فتقت رتق األكوان بيد تقديرك ،وأدرت األفالك مبشيئة تسخريك ،وعلمت كل شيء
ففصلته تفصيالً ،وأقمت الظاهر على الباطن دليالً؛ فأنت فالق النواة .وحميي الرفات ،وفاطر األرضني
والسموات؛ حكمك فصل .وقضاؤك عدل ،وعطاؤك فضل؛ فاز عبد فر منك إليك؛ وأفلح فىت فارق
فرقة الفرق فعول لديك؛ أسألك بامسك الذي فتحت به كل مقفل؛ وأيقظت به كل مغفل؛ وفصلت به
كل جممل .وفرقت به كل أمر منزل ،أن هتبين فرقانًا منك ينشرح له صدري ،ويرتفع به قدري.
ويستنري به فضاء سري .وأجنح به يف معارج أمري .وينكشف به سداف مهي وعسري .وينحط به
وزري الذي أنقض ظهري .ويرتفع به يف عوامل امللكوت ذكري .وينعجم به على الفئة الفاجرة سري.
وأقمين على فراش أمنك مبنك .واحرسين حبارس حفظك وصونك .واكنفين بكنف رعايتك .وتكفل يل
مبا تكفلت به ألهل عنايتك ،وأرضين بالفلح منك والفتح ،واكتب يل عملي يف صفحة الصفح ،وافرق
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بيين وبني مضالت الفنت ،وأسرع يل سريان لطفك اخلفي قبل نزول احملن؛ وفرجين بفرج يفتح يل باب
الفالح والنجاح .ويعرفين سبل الرشاد والصالح .ووفقين للخلق الفاضل .وأيدين بالفتح الكامل،
وأهلين لقبول فيضك األقدس واستنشاق نفسك األنفس ،وخذين إليك مين .وارزقين الفناء فيك عين
وال جتعلين مفتونًا بنفسي .وال حمجوبًا حبسي .واعصمين يف الفعل والقول .يا ذا الفضل والطول .وصلى
اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم.
 - 26توجه حرف الباء:

سيدي أنت مسبب األسباب ومرتبها ومصرف القلوب ومقلبها .أسألك باحلكمة اليت اقتضت
ترتب اآلخر على األول وتأثري األعلى يف األسفل .أن تشهدين ترتيب األسباب صعودًا ونزوالً ،حىت
أشهد للباطن منها بشهود الظاهر ،واألول يف عني اآلخر ،وأحلظ حكمة الترتيب بشهود املرتب،
وتسبب األسباب مسبوقًا باملسبب ،فال أحجب عن العني بالغني فأعد من الفجرة وإن كنت من الربرة،
إهلي ألق إيلَّ مفتاح اإلذن الذي هو كاف العارف حىت أنطق يف كل بداية بامسك البديع الذي افتتحت
به كل رقيم مسطور ،يا من بِسموِّ امسه ينخفض كل متعال ،كل بك وأنت بال هو ،فأنت بديع كل
شيء وباديه ،لك احلمد يا باري على كل بداية ،ولك الشكر يا باقي على كل هناية ،أنت الباعث على
كل خري ،باطن البواطن ،بالغ غايات األمور؛ باسط أرزاق العاملني؛ بارك اللهم علي يف اآلخرين ،كما
باركت على سيدنا حممد وإبراهيم؛ إنه منك وإليك ،وإنه بسم اهلل الرمحن الرحيم .وصلى اهلل على
سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم.
 - 27توجه حرف امليم:

سيدي ما أكمل ملكك وأمت كمالك؛ ختمت مبا به افتتحت؛ وأعدت إىل ما منه بدأت؛
وانفردت مبلك امللك؛ وأنقذت من شرك الشرك؛ وأبنت مناهج السبل؛ ومننت خبامت الرسل؛ سجدت
لك األمالك ،وسبحت لك األفالك .وشهد لك الفرش مبا شهد به العرش .سبحانك سبحانك ال إله إال
أنت رب األرباب ومنزل الكتاب .أسألك بامسك الذي ملكت به النواصي .وأنزلت به الضياء يف
الصياصي .أن تكسوين يف هذه الساعة وما بعدها سرًّا ختضع له أعناق املتكربين .وتنقاد إليه نفوس
اجلبارين .وردين برداء اهليبة وأجلسين على سرير العظمة .متوجهًا بتاج البهاء .مشرفًا بنور االقتداء.
واضرب علي سرادق احلفظ .وانشر علي لواء العز .واحجبين حباجب القهر .وأصحبين يف ذلك كله
مبعرفة نفسي .حىت أكون بك فيما لك .يا من بيده ملكوت األرض والسماء .عظمت هيبتك يف
القلوب .وأحاط علمك بالغيوب .لك اجملد األرفع .وامللك األوسع .سبحانك ال إله إال أنت .ﱡﭐﲰ
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ [غافر ،]7 :ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ [البقرة .]284 :وصلى اهلل على سيدنا حممد
النيب األمي وآله وصحبه وسلم.
 - 28توجه حرف الواو:

إهلي وسع علمك كل معلوم وأحاطت خربتك بباطن كل مفهوم .وتقدست يف عالئك عن كل
مذموم .تسامت إليك اهلمم وصعد إليك الكلم .وأنت املتعايل يف مسائك .فأقرب معارجنا إليك التذلل
ظهرت يف كل باطن وظاهر ودمت بعد كل أول وآخر سبحانك ال إله إال أنت .سجدت لعظمتك
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اجلباه .وتنعمت بذكرك الشفاه أسألك بامسك الذي إليه سموّ كل مترق .ومنه قبول كل متلق .رفعة
يضمحل معها علو العالني .ويقصر عنها غلو الغالني .حىت أرقى بك إليك مرقى تطلبين فيه اهلمم العلية.
وتنقاد إيل النفوس األبية .وأسألك ريب أن جتعل سلمي إليك التنزل ومعراجي إليك التواضع والتذلل.
واكنفين بغاشية من نورك تكشف يل عن كل مستور وحتجبين عن كل حاسد مغرور .وهبين خلقًا أسع
به كل خلق .وأقضي به كل حق كما وسعت كل شيء رمحة وعلمًا ال إله إال أنت يا حي يا قيوم.
وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم.
 - 29توجه حرف الالم ألف:

اللهم ال إله إال أنت .إياك نعبد وإياك نشهد .منِيبني إليك ال شيء من دونك .أسألك بك من
حيث أنت .أنت أنت يا من ال هو إال هو .أن تقبض عين ظل التكوين حىت أشهدين عريًا عن كل
وصف يكون حجابًا من دونك عن مشاهديت إياك من حيث أنا .وقدسين عن كل نعت أو حكم
يوجب رؤية حظ ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﱠ [القصص ،]88 :ﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ [الشورى،]53 :
اللهم صل على نبيك سيدنا حممد املخصوص هبذا احملو األمت .واجلمع األكمل .الذي هو فوق منال
احلكمة .وعلى آله املهتدين هبذا اهلدى العلي والنور اجللي .اللهم اجعل صاليت على نبيك سيدنا حممد
املصطفى  aنورًا ظاهرًا مظهرًا متحو به مين ظلمة كل بغي وكفر .وشك وشرك ونكر .حىت ال
يكون يف رؤية لغريك .وأرجعين إليك مين يف كل وارد عليَّ منك يا مَن إليه وجهة كل متوجه ﱡﭐ ﱟ ﱠ
ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱠ[الرعد.]15 :

وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم
متت توجهات سيدنا اإلمام
حميي الدين بن العريب احلامتي الطائي األندلسي قدسنا اهلل بأسراره النورانية واهلل ويلّ التوفيق
*

*

*

الصيغة املطلسمة

يف الصالة على الذات احملمدية له أيضًا قدّس سرّه العايل.
اللهم صلّ على الذات املطلسم .والغيب املطمطم .والكمال املكتم .الهوت اجلمال .ناسوت
الوصال .طلعة احلق .هوية إنسان األزل يف نشر من مل يزل من قامت به نواسيت الفرق يف طريق احلق.
بقاب ناسوت الوصال األقرب .صل اللهم به منه فيه عليه وسلّم.
متت واهلل ويلّ التوفيق
*
*
*
الصيغة األكربية

له أيضًا  Eوعنّا به آمني
اللهم صلّ وسلّم على سيدنا حممد أكمل خملوقاتك .وسيد أهل أرضك وأهل مسواتك .النور
األعظم .والكنز املطلسم .واجلوهر الفرد .والسر املمتد .الذي ليس له مثل منطوق .وال شبه خملوق.
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وارض عن خليفته يف هذا الزمان .من جنس عامل اإلنسان .الروح املتجسد .والفرد املتعدد .حجة اهلل
يف األقضية .وعمدة اهلل يف األمضية .حمل نظر اهلل من خلقه .منفذ أحكامه بينهم بصدقه .املمد للعوامل
بروحانيته .املفيض عليهم من نور نورانيته .من خلقه اهلل على صورته .وأشهده أرواح مالئكته.
وخصصه يف هذا الزمان ليكون للعاملني أمان .فهو قطب دائرة الوجود .وحمل السمع والشهود .فال
تتحرك ذرة يف الكون إال بعلمه .وال تسكن إال حبكمه .ألنه مظهر احلق .ومعدن الصدق .اللهم بلغ
سالمي إليه .وأوقفين بني يديه وأفض علي من مدده .واحرسين بعدده .وانفخ يفَّ من روحه كي أحيا
بروحه .وألشهد حقيقيت على التفصيل .فأعرف بذلك الكثري والقليل .وأرى عواملي الغيبية تتجلى
بصوري الروحانية على اختالف املظاهر .ألمجع بني األول واآلخر والباطن والظاهر .فأكون مع اهلل
آله .بني صفاته وأفعاله .ليس يل من األمر شيء معلوم .وال جزء مقسوم .فأعبده به يف مجيع األحوال.
بل حبول وقوة ذي اجلالل واإلكرام .اللهم يا جامع الناس ليوم ال ريب فيه امجعين به وعليه وفيه .حىت
ال أفارقه يف الدارين .وال أنفصل عنه يف احلالني .بل أكون كأين إياه يف كل أمر تواله من طريق االتباع
واالنتفاع .ال من طريق املماثلة واالرتفاع .وأسألك بأمسائك احلسىن املستجابة أن تبلغين ذلك منه
مستطابة .وال تردين منك خائب .وال ممن لك نائب .فإنك الواجد الكرمي وأنا العبد العدمي .وصلى اهلل
على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني.
*
*
*
الصيغة الفيضية

له أيضًا  Eوعنا به آمني
ﱁﱂﱃﱄ

اللهم أفض صلة صلواتك وسالمة تسليماتك على أول التعينات املفاضة من العماء الرباين.
وآخر التنزالت املضافة إىل النوع اإلنساين .املهاجر من مكة كان اهلل ومل يكن معه شيء ثاين إىل مدينة
وهو اآلن على ما عليه كان .حمصي عوامل احلضرات اإلهلي اخلمس يف وجوده ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ [يس .]12 :وارحم سائلي استعداداهتا بنداه وجوداه .ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ
[األنبياء .]107 :نقطة البسملة اجلامعة ملا يكون وكان .ولفظة األمر اجلوالة بدوائر األكوان ،سر اهلوية
اليت يف كل شيء سارية .وعن كل شيء جمردة وعارية .أمني اهلل على خزائن الفواضل ومستودعها.
ومقسمها على حسب القوابل وموزعها .كلمة االسم األعظم ،وفاحتة الكنز املطلسم ،املظهر األمت
اجلامع بني العبودية والربوبية ،والنشء األعم الشامل لإلمكانية والوجوبية ،الطود األشم الذي مل
يزحزحه التجلي عن مقام التمكني ،والبحر اخلضم الذي مل تعكره جيف الغفالت عن صفاء اليقني،
القلم النوراين اجلاري مبداد احلروف العاليات ،والنفس الرمحاين ،الساري مبواد الكلمات التامات،
الفيض األقدس الذايت الذي تعينت به األعيان واستعداداهتا ،والفيض املقدس الصفايت الذي تكونت به
األكوان واستمداداهتا ،مطلع مشس الذات يف مساء األمساء والصفات ،ومنبع نور اإلفاضات يف رياض
النسب واإلضافات ،خط الوحدة بني قوسي األحدية والواحدية ،وواسطة التنزل اإلهلي من مساء األزلية
إىل أرض األبدية ،النسخة الصغرى اليت تفرعت عنها الكربى ،والدرة البيضاء اليت تنزلت إىل الياقوتة
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احلمراء .جوهر احلوادث اإلمكانية اليت ال ختلو عن احلركة والسكون ،ومادة الكلمة الفهوانية .الطالعة
من كن إىل شهادة فيكون .هيوىل الصور اليت ال تتجلى بإحداها مرة الثنني وال بصورة منها ألحد
مرتني .قرآن اجلمع الشامل للممتنع والعدمي وفرقان الفرق الفاصل بني احلادث والقدمي صائم هنار إين
أبيت عند ريب .وقائم ليل تنام عيناي وال ينام قليب ،واسطة ما بني الوجود والعدم ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ
[الرمحن .]19 :ورابطة تعلق احلدوث بالقدم ،ﱡﭐ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ [الرمحن ،]20 :فذلكة دفتر األول
واآلخر .ومركز إحاطة الباطن والظاهر حبيبك الذي استجليت به مجال ذاتك على منصة جتلياتك
ونصبته قبلة لتوجهاتك يف مجيع جتلياتك ،وخلعت عليه خلعة الصفات واألمساء وتوجته بتاج اخلالفة
العظمى ،وأسريت جبسده يقظة من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى حىت انتهى إىل سدرة املنتهى،
وترقى إىل قاب قوسني أو أدىن ،فسر فؤاده بشهودك حيث ال صباح وال مساء ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ
[النجم ]11 :وقر بصره بوجودك حيث ال خال وال مال ما زاغ البصر وما طغى .صلّ اللهم عليه صالة
يصل هبا فرعي إىل أصلي ،وبعضي إىل كلي ،لتتحد ذايت بذاته ،وصفايت بصفاته ،وتقر العني بالعني،
ويفر البني من البني وسلم عليه سالمًا أسلم به يف متابعته من التخلف ويف طريق شريعته من التعسف،
ألفتتح باب حمبتك إياي مبفتاح متابعته ،وأشهدك يف حواسي وأعضائي من مشكاة شرعه وطاعته،
وأدخل وراءه حصن ال إله إال اهلل ،ويف أثره إىل خلوة يل وقت مع اهلل ،إذ هو بابك الذي من مل
يقصدك منه سدت عليه الطرق واألبواب ،ورد بعصا األدب إىل اصطبل الدواب .اللهم يا رب يا من
ليس حجابه إال النور ،وال خفاؤه إال شدة الظهور أسألك بك يف مرتبة إطالقك عن كل تقييد اليت
تفعل فيها ما تشاء وتريد وبكشف عن ذاتك بالعلم النوري ،وبتحولك يف صور أمسائك وصفاتك
بالوجود الصوري ،أن تصلي على سيدنا حممد صالة تكحل هبا بصرييت النور املرشوش يف األزل،
ألشهد فناء ما مل يكن وبقاء من مل يزل ،وأرى األشياء كما هي يف أصلها معدومة مفقودة ،وكوهنا مل
تشم راحة الوجود فضالً عن كوهنا موجودة وأخرجين اللهم بالصالة عليه من ظلمة أنانييت إىل النور،
ومن قرب جسمانييت إىل مجيع احلشر وفرق النشور ،وأفض علينا من مساء توحيدك إياك ما تطهرنا به من
رجس الشرك واإلشراك ،وأنعشنا باملوتة األوىل والوالدة الثانية ،وأحينا احلياة الباقية يف هذه الدنيا
الفانية ،واجعل يل نورًا أمشي به يف الناس ،فأرى وجهك أينما توليت بدون اشتباه وال التباس ،ناظرًا
بعيين اجلمع والفرق ،فاصالً بني الباطل واحلق ،داالً بك عليك ،وهاديًا بإذنك إليك ،يا أرحم الرامحني،
يا أرحم الرامحني ،يا أرحم الرامحني ،صلّ وسلم على سيدنا حممد صالة وسالمًا تتقبل هبما دعائي،
وحتقق هبما رجائي ،وعلى آله أهل الشهود والعرفان وأصحابه أصحاب الذوق والوجدان ،ما انتشرت
طرة ليل الكبان ،وأسفر صبيح جبني العيان ،آمني آمني آمني وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب
العاملني.
(اللهم رب سيدنا حممد وآل سيدنا حممد صلّ على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد واجْزِ عنّا
سيدنا وموالنا حممدًا  aأفضل ما هو أهله) ثالث مرات.
*
*
*
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الدور األعلى

ويسمى حزب الوقاية ملن أراد الوالية
له أيضًا  Eوعنا به آمني
ﱁﱂﱃﱄ

اهلل.
.]103

 -1اللهم يا حي يا قيوم بك حتصنت فامحين حبماية كفاية وقاية حقيقة برهان حرز أمان بسم
 -2وأدخلين يا أول يا آخر مكنون غيب سرّ دائرة كنز ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل.
 -3وأسبل علي يا حليم يا ستار كنف ستر حجاب صيانة جناة ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ [آل عمران:

 -4وابن يا حميط يا قادر علي سور أمان إحاطة جمد سرادق عز عظمة
[األعراف.]26 :
 -5وأعذين يا رقيب يا جميب واحرسين يف نفسي وديين وأهلي ومايل وأوالدي بكالءة إغاثة
إعاذة ﱡﭐﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱠ[البقرة.]102 :
 -6وقين يا مانع يا دافع بآياتك وأمسائك وكلماتك شر الشيطان والسلطان فإن ظامل أو جبار
بغى علي أَخَذتْه غاشية من عذاب اهلل.
 -7وجنين يا مذل يا منتقم من عبيدك الظاملني الباغني علي وأعواهنم فإن هَمَّ يل أحد منهم بسوء
خذله اهلل ﱡﭐﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱠ[اجلاثية.]23 :
 -8واكفين يا قابض يا قهار خديعة مكرهم وارددهم عين مذمومني مذؤومني مدحورين
بتخسري تغيري تدمري فما كان له من ﱡﭐﲺﲻﲼﲽﲾﱠ[الكهف.]43 :
 -9وأذقين يا سبوح يا قدوس لذة مناجاة ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ [القصص،]31 :
بفضل اهلل.
 -10وأذقهم يا ضار يا مميت نكال وبال زوال ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱠ[األنعام.]45 :
 -11وآمين يا سالم يا مؤمن صولة جولة دولة األعداء بغاية بداية آية ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ
ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱠ[يونس.]64 :
 -12وتوجين يا عظيم يا معز بتاج مهابة كربياء جالل سلطان ملكوت عز عظمة ﱡﭐ ﱣ ﱤ
ﱥﱦﱧﱨﱩﱠ[يونس.]65 :
 -13وألبسين يا جليل يا كبري خلعة جالل مجال كمال إقبال ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
ﱙﱠ[يوسف.]31 :
 -14وألق يا عزيز يا ودود عليّ حمبة منك فتنقاد وختضع يل هبا قلوب عبادك باحملبة واملعزة
واملودة من تعطيف تأليف ﱡﭐﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱠ[البقرة.]165 :
ﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱠ
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 -15وأظهر عليّ يا ظاهر يا باطن آثار أسرار أنوار
ﲟﲠﲡﲢﱠ[املائدة.]54 :
 -16ووجه اللهم يا صمد يا نور وجهي بصفاء مجال أنس إشراق فإن حاجوك ﱡﭐﲅﲆﲇ
ﲈﲉﲊﱠ[آل عمران.]20 :
 -17ومجلين يا بديع السموات واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام بالفصاحة والبالغة والرباعة
ﱡﭐﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﱠ[طه ،]28-27 :برقة رأفة رمحة مث تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذكر اهلل.
 -18وقلدين يا شديد البطش يا جبار سيف اهليبة والشدة والقوة واملنعة من بأس جربوت عزة
ﱡﭐﲄﲅﲆﲇﲈﲉﱠ[آل عمران.]126 :
سرّة ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ [طه]26-25 :
 -19وأدم عليّ يا باسط يا فتاح هبجة مَ َ
بلطائف عواطف ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ [الشرح ]1 :وبأشائر بشائر ﱡﭐﲴ ﲵ ﲶﱠ [الروم:
.]4
 -20وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقليب اإلميان واالطمئنان والسكينة ألكون من الذين آمنوا
وتطمئن قلوهبم بذكر اهلل.
 -21وأفرغ علي يا صبور يا شكور صرب الذين تذرعوا بثبات يقني ﱡﭐﱴﱵﱶﱷﱸﱹ
ﱺﱻﱼﱽﱠ[البقرة.]249 :
 -22واحفظين يا حفيظ يا وكيل من بني يدي ومن خلفي وعن مييين وعن مشايل ومن فوقي
ومن حتيت بوجود شهود جنود ﱡﭐﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﱠ[الرعد.]11 :
 -23وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل ﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
ﳇﳈﱠ[األنعام.]81 :
ﲝﲟﲠ
ﲞ
 -24وانصرين يا نعم املوىل ويا نعم النصري على أعدائي نصر الذي قيل له ﱡﭐ ﲜ
ﲡﱠ[البقرة.]67 :
 -25وأيدين يا طالب يا غالب بتأييد نبيك حممد  aاملؤيد بتعزيز توفري ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐﱑﱒﱠ[األحزاب ]45 :لتؤمنوا باهلل.
 -26واكفين يا كايف يا شايف األعداء واألسواء واألدواء بعوائد فوائد ﱡﭐﱹﱺﱻ ﱼﱽﱾ
ﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﱠ[احلشر.]21 :
 -27وامنن عليّ يا وهاب يا رزاق حبصول وصول قبول تيسري تسخري ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠ
[البقرة.]60 :
 -28وتولين يا ويل يا علي بالوالية والعناية والرعاية والسالمة مبزيد إيراد إسعاد إمداد ﱡﭐ ﱑﱒ
ﱓﱔﱠ[يوسف.]38 :
 -29وأكرمين يا غين يا كرمي بالسعادة والسيادة والكرامة واملغفرة كما أكرمت ﱡﭐ ﲨ ﲩ
ﲪﲫﲬﲭﱠ[احلجرات.]3 :
 -30وتب علي يا تواب يا حكيم توبة نصوحًا ألكون من ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱠ[آل عمران.]135 :
ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

413

 -31وألزمين يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك سيدنا حممدًا  aحيث قلت:
ﱡﭐﳙﳚﳛﳜﳝﳞﱠ[حممد.]19 :
 -32واختم يل يا رمحن حبسن خامتة الناجني والراجني
ﲛﲜﲝﲞﲟﱠ[الزمر.]53 :

ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

 -33وأسكين يا مسيع يا قريب جنة أُعدت للمتقني
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ[يونس ،]10 :يا اهلل يا اهلل يا اهلل يا اهلل .يا رب يا رب يا رب يا رب .يا نافع
يا نافع يا نافع يا نافع .يا رمحن يا رمحن يا رمحن يا رمحن .يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم .أسألك
حبرمة هذه األمساء واآليات والكلمات سلطانًا نصريًا ورزقًا كثريًا وقلبًا قريرًا وقربًا منريًا وحسابًا
يسريًا وأجرًا كبريًا.
ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ

وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وأله وصحبه وسلم تسليمًا كثريًا
مت كتاب توجهات احلروف
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كتاب املوعظة احلسنة
ﱁﱂﱃﱄ

مسيته:

احلمد هلل رب العاملني ...والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني.
قال الشيخ األكرب :حميي الدين بن العريب احلامتي الطائي األندلسي قدّس س ّره العزيز :هذا جزء
املوعظة احلسنة:

قيدت فيه طرفًا من مواعظ اهلل تعاىل ورسله عليهم الصالة والسالم ،والفضالء العاملني من
عباده :طلبًا للمثوبة من الواهب سبحانه وتعاىل:
فمن ذلك ما روي أن اهلل تعاىل قال:
"يا بن آدم :خريي إليك نازل ،وشرك إيل صاعد ،وأنا أحتبب إليك بالنعم ،وأنت تتبغض إيل
باملعاصي .يف كل يوم يأتيين ملك كرمي بقبيح فعلك.
يا بن آدم :ما تراقبين ،أما تعلم أنك بعيين.
يا بن آدم :يف خلواتك وعند شهواتك اذكرين وسلين أن أنزعها من قلبك ،وأعصمك عن
معصييت ،وأبغضها إليك ،وأيسر لك طاعيت ،وأحببها إليك ،وأذكي ذلك يف عينيك.
يا بن آدم :أمرتك وهنيتك لتستعني يب وتعتصم حببلي ،لئال تعصيين وتنبو عين فأعرض عنك.
أنا الغين ،وأنت الفقري إيل.
إمنا خلقت الدنيا وسخرهتا لك ،لتستعد للقائي ،وتتزود منها لئال تعرض عين ،وختلد إىل األرض.
اعلم بأن الدار اآلخرة خري لك من الدنيا ،فال ختتر غري ما اخترت لك ،وال تكره لقائي ،فإن من
كره لقائي كرهت لقاءه ،ومن أحب لقائي أحببت لقاءه".
وقال بعض العلماء :تزود من الدنيا لآلخرة ،وطريقها – فإن خري الزاد التقوى.-
وسارع إىل اخلريات ،ونافس يف الدرجات قبل فناء العمر وتقارب األجل.
وقال بعضهم :إياكم وجمالسة أقوام يتكلفون بينهم زخرف القول غرورًا ،أو يتملقون يف
الكالم :خداعًا ،وقلوهبم مملوءة غشًّا ،وغالً ،وحسدًا ،وكربًا ،وحرصًا ،وطمعًا ،وبغضًا ،وعداوة،
ومكرًا ،وخيالء :دينهم التعصب ،واعتقادهم النفاق ،وأعماهلم الرياء ،واختبارهم شهوات الدنيا،
يتمنون اخللود فيها ،مع علمهم بأهنم ال سبيل هلم إىل ذلك ،وجيمعون ما ال يأكلون ،ويبنون ما ال
يسكنون ،ويؤملون ما ال يدركون ،ويكسبون احلرام وينفقون يف املعاصي ،ومينعون املعروف ،ويركبون
املنكر.
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قال عيسى" :يا بين إسرائيل :اعلموا أن مثل دنياكم مع آخرتكم كمثل مشرقكم مع مغربكم،
كلما أقبلتم إىل املشرق بعدمت من املغرب ،وكلما أقبلتم إىل املغرب بعدمت من املشرق".
وقال بعضهم لقوم يتردون ،يف طغياهنم يعمهون ،وال يسمعون النداء وال جييبون الدعاء ،مولعني
بالشهوات مدبرين عن الطاعات وعن اآلخرة معرضني ،وعلى األعقاب ناكسني ،وعلى الدنيا مقبلني
متكالبني تكالب الكالب على اجليف ،منهمكني يف الشهوات ،تاركني للصلوات ،ال يسمعون املوعظة،
وال تنفعهم التذكرة ،فال جرم أهنم مهملون قليالً ،ويتمتعون يسريًا ،مث جتيئهم سكرة املوت باحلق.
ذلك ما كانوا منه حييدون –شاؤوا أو أبوا ،فيفارقون حمبوباهتم على رغم منهم ،ويتركون ما
مجعوا لغريهم ،يتمتعون إىل أخذهم :حليل زوجته ،وامرأة ابنه ،وبعل ابنته ،وصاحب مرباته...
هلم املهنا ،وعليه الوبال .مثقل ظهره بأوزاره ،معذب مبا كسبت يداه :يا حسرة عليه إذا قامت
عليه وعلى أهله القيامة".
ومنها :قال تعاىل لبين إسرائيل:
"رغبناكم يف اآلخرة فلم ترغبوا ،وزهدناكم يف الدنيا فلم تزهدوا ،وخوفناكم النار فلم ختافوا،
وشوقناكم إىل اجلنة فلم تشتاقوا ،واحنينا عليكم فلم تبكوا :بشر القتالني إن اهلل تعاىل له ساق ال ينام،
وهو نار جهنم".
وقال عيسى " :صم عن الدنيا ،واجعل فطرك املوت ،وكن كاملداوي جرحه بالدواء خشية
أن ينقض عليه ،وعليك بكثرة ذكر املوت ،فإن املوت يأيت إىل املؤمن خبري ال شر بعده ،وإىل الشرير
بشر ال خري بعده".
وقال علي كرم اهلل وجهه" :الفضالء صحبوا الدنيا بأجساد أرواحها معلقة باحملل األعلى".
ومما وجد يف بعض كتب بين إسرائيل يف صفة خلق آدم ،وتكوين جسده حني أبدعه اهلل عز
وجل ،وأخرجه ،قال تعاىل:
"إين خلقت آدم وركبت بدنه من أربعة أشياء ،مث جعلتها وراثة يف ولده وذريته ،تنشأ يف
أجسادهم ،ومتوت عليها إىل يوم القيامة ،وذلك :إين ركبت جسده من رطب ويابس ،وسخن وبارد،
وذلك إين خلقته من تراب وماء ،مث نفخت فيه نفسًا وروحًا ،فيبوسة جسده من قبل التراب ،ورطوبته
من املاء ،وحرارته من النفس ،وبرودته من الروح".
مث جعلت يف اجلسد بعد هذا :أربعة أنواع أُخر ،هن مالك اجلسد ،ال قوام للجسد إال هبن ،وال
تقوم واحدة منهن إال باألخرى وهن :املرة السوداء ،واملرة الصفراء ،والدم ،والبلغم.
مث أسكنت بعضهم يف بعض ،فجعلت مسكن اليبوسة يف املرة السوداء ،ومسكن احلرارة يف املرة
الصفراء ،والرطوبة يف الدم ،والربودة يف البلغم.
فأي جسد اعتدلت فيه هذه األخالط األربعة اليت جعلتها مالكه وقوامه ،وكانت كل واحدة
منهن ربعًا ،ال يزيد وال ينقص :كملت صحته واعتدلت بنيته.
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فإن زادت واحدة منهن على أخواهتا ،وقهرهتن ومالت هبن :دخل السقم على اجلسد من
نواحيهن بقدر قلتها عنهن ،وضعفت طاقتها عن مقاومتهن.
مث علمته الطب والدواء :كيف يزيد يف الناقص ،وينقص يف الزوائد حىت يعتدل ويستقيم أمر
اجلسد.
فالطبيب الفاره ،العامل بالدواء والداء :هو الذي يعلم من أين دخل السقم على اجلسد؟ أم من
أين الزيادة؟ أم من أين النقصان؟ ويعلم الدواء الذي يعاجل به ،فيزيد يف ناقصها ،وينقص من زائدها،
حىت يستقيم أمر اجلسد على فطرته ،ويعدل الشيء بأقرانه.
مث صريت هذه األخالط اليت ركب عليها اجلسد ،فطرة ،وأصوهلا عليه تبىن أخالق بين آدم ،وهبا
يوصفون.
فمن التراب العزم ،ومن املاء اللني ،ومن احلرارة احلدة ،ومن الربودة :األنانية.
فإن مالت به اليبوسة وأفرطت :كان عزم قساوة وفظاظة.
وإن مالت به الرطوبة :كان لينه :توانيًا ومهانة.
وإن مالت به احلرارة :كان حدته طيشًا وسفاهة.
وإن مالت به الربودة .كانت أنانيته ...وبالدة.
فإذا اعتدلت أخالقه ،واستقام أمره ،وكان عازمًا يف إنابته لينًا يف عزمه متهاديًا يف لينه ،متأنيًا يف
حدته ،ال يغلبه خلق من أخالقه ،وال مييل به طبيعة من طبائع أخالقه عن املقدار املعتدل ،من أيها شاء
استكثر ،ومن أيها شاء قلّل ،وكيف شاء عدل.
مث نفخت فيه من روحي ،وقرنت اجلسد :نفسًا وروحًا.
فبالنفس يسمع ابن آدم ،ويبصر ،ويشم ،ويذوق ،ويلمس ،وحيس ،ويأكل ،ويشرب ،وينام،
وينتبه ،ويضحك ،ويبكي ،وحيزن.
وبالروح :يعقل ،ويفهم ،ويدري ،ويعلم ،ويستحيي ،وحيلم ،وحيذر ،ويتقدم ،وميتع ،ويتكرم،
ويقف ،ويهيج.
فمن النفس يكون :حدته ،وخفته ،وشهوته ،ولعبه ،وهلوه ،وضحكه ،وسفهه ،ومكره،
وخداعه ،وعنفه ،وخرقه.
ومن الروح :علمه ،ووقاره ،وعفافه ،وحياؤه ،ووفاؤه ،ويكون صدقه ،ورفعته ،وصربه.
فإذا خاف ذو اللب :أن يغلب عليه خلق من أخالق النفس ،قابله بضده من أخالق الروح،
وألزمه إياه ليعدله ويقومه ،فيقابل احلدة باحللم ،واخلفة بالوقار ،والشهوة بالعفاف ،واللعب باحلياء،
واللهو بالنهي ،والضحك بالعزم ،والفظاظة بالكرم ،واخلداع بالصدق ،والعنف بالرفق ،واخلرق بالصرب.
ومن التراب يكون :قساوته ،وخبله ،وفظاظته ،وشحه ،وإياسه وقنوطه ،وعزم إصراره.
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ومن املاء يكون :سهولته ،ولينه ،واسترساله ،وتكرمه ،ومساحته ،وقربه ،وقبوله ،ورجاؤه،
واستبشاره.
فإذا خاف ذو اللب أن يغلب عليه خلق من أخالقه الترابية ،قابله بضده من األخالق املائية،
وألزمه إياه :ليعد له ،ويقومه فيقابل القسوة باللني ،والبخل بالعطاء ،والفظاظة بالكرم ،والشح
بالسماحة ،واليأس بالرجاء ،والقنوط باالستبشار ،والعزم بالقبول ،واإلصرار بالتوبة.
وذكر أن بعض العارفني باهلل تعاىل اجتاز مرة يف بعض سياحته براهب يف صومعة على رأس
جبل ،فوقف بإزائه ،فناداه :يا راهب :فأخرج الراهب رأسه من صومعته ،وقال :من ذا؟ قال :رجل من
أبناء جنسك اآلدميني .قال :فماذا تريد؟ قال :كيف الطريق إىل اهلل تعاىل؟ قال الراهب :يف خالف
اهلوى .قال :فما خري الزاد؟ قال :التقوى .قال :تباعدت عن الناس ،وحتصنت يف هذه الصومعة؟
قال :خمافة على قليب من معاشرهتم وحذرًا على عقلي :أجريه من سوء عشرهتم ،وطلبت راحة
نفسي عن مقاساة مداراهتم ،وقبيح فعاهلم ،وجعلت معامليت مع ريب ،فاسترحت منهم.
قال :فخربين يا أحد أتباع املسيح ،كيف وجدمت معاملتكم مع ربكم ،واصدق القول يل ،ودع
عنك تزويق الكالم ،وزخرف القول.
فسكت الراهب طويالً ،مث قال :شر معاملة تكون .قال له :كيف؟
قال :ألنه أمرنا بالكد لألبدان ،وجهد النفوس ،وصيام النهار ،وقيام الليل ،وترك الشهوات
املركوزة يف اجلبلة ،وخمالفة اهلوى الغالب ،وجماهدة العدو املسلط ،والرضى ،واخلشونة يف العيش،
والصرب على الشدائد والبلوى.
ومع ذلك كله :جعل األجر بالنسبة يف اآلخرة بعد املوت مع بعد الطريق ،وكثرت الشكوك
واحلرية ،واخلوف من الناس.
فهذه حالنا يف معاملتنا مع ربنا ،فخربين عنكم يا معشر أتباع أمحد ،كيف وجدمت معاملتكم مع
ربكم؟ قال له اجملتاز :خري معاملة تكون وأحسنها.
قال له :صف يل ما هي؟ وكيف هي؟ قال له اجملتاز :ربنا أعطانا سلفًا كثريًا قبل العمل،
ومواهب جزيلة ال حتصى فنون أنواعها من النعم ،واإلفضال قبل املعاملة.
فنحن ليلنا وهنارنا يف أنواع نعمة ،وفنون من آالئه -ما بني سالف معتاد ،وآنف مستفاد.-
قال له الراهب :فكيف خصصتم هبذه املعاملة دون غريكم ،والرب واحد؟ قال :أما النعمة
واإلفضال واإلحسان ،فعموم للجميع ،قد غمرتنا كلنا .ولكنا خصصنا حبسن االعتماد ،وصحة الرأي،
واإلقرار باحلق ،واإلميان ،والتسليم له ،وصدق املعاملة :من حماسبة النفس ،ومالزمة الطريق ،وتفقد
تصاريف األحوال الطارئة من الغيب ،ومراعاة القلب مبا يرد عليه من اخلواطر والوحي واإلهلام ساعة
فساعة.
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تفهم.

قال الراهب :زدين يف البيان؟ قال اجملتاز :أزيدك ،امسع ما أقول ،وافهم ما تسمع ،واعقل ما

"إن اهلل جل بقاؤه :ملا خلق اإلنسان من طني ،ومل يكن قبل شيئًا مذكورًا ،مث جعل نسله من
ماء مهني ـ نطفة يف قرار مكني ـ مث قلبه حاالً بعد حال :تسعة أشهر ،إىل أن أخرجه هناك خلقًا
سويًّا ،بنية صحيحة ،وصورة تامة ،وقامة منتصبة ،وحواس ساملة ،مث زود من هنا لبنًا خالصًا لذيذًا
سائغًا للشاربني :حولني كاملني مث رباه وأنشأه وأمناه بفنون لطفه ،وغرائب حكمته ،إىل أن بلغه أشده
واستوى ،مث آتاه حكمًا وعلمًا ،وأعطاه :قلبًا ذكيًا ،ومسعًا وعيًا ،وبصرًا حادًا ،وذوقًا لذيذًا ،وفمًا
طيبًا ،وملسًا لينًا ،ولسانًا ناطقًا ،وعقالً صحيحًا ،وفهمًا جيدًا ،وذهنًا صافيًا ،ومتييزًا وفكرة ،ورؤية
وإرادة مشيئة ،واختيارًا وجوارح طائعة ،ويدين صانعتني ،ورجلني ساعيتني ،مث علمه الفصاحة والبيان،
والصنائع واحلرف ،واحلرث والزراعة ،والبيع والشراء ،والتصرف يف املعاش ،وطلب وجوه املنافع،
واختاذ البنيان ،وطلب العزة والسلطان ،واألمر والنهي ،والرئاسة ،والتدبري والسياسة ،وسخر له ما يف
األرض مجيعًا :من احليوان والنبات وجواهر املعادن ،فغدا متحكمًا عليها :حتكم األرباب متصرفًا فيها
تصرف املالك ،متمتعًا هبا إىل حني.
مث إن اهلل جل ثناؤه :أراد أن يزيد يف فضله وإحسانه ،وجوده وإنعامه فنًّا آخر ،هو أشرف
وأجل من هذه اليت تقدم ذكرها ،وهو ما أكرم من مالئكته وخالص عباده وأهل وداده يف النعيم
األبدي ،الذي ال يشوبه شيء من النقص ،وال من التنغيص ،إذ كان نعيم الدنيا مشوبًا بالبؤس ،ولذاهتا
باآلالم ،وسرورها باحلزن ،وفرحها بالغم ،وراحتها بالتعب ،وعزها بالذل ،وصفوها بالكدر ،وغناها
بالفقر ،وصحتها بالسقم.
وأهلها فيها :معذبون يف صورة املنعمني ،مغرورون يف صورة الواثقني مهانون يف صورة
املكرمني ،وجلون يف صور املطمئنني ،خائفون مترددون بني املتضادين :نور وظلمة ،وليل وهنار،
وصيف وشتاء ،وحر وبرد ،ورطب ويابس ،وعطش وري ،وجوع وشبع ،ونوم ويقظة ،وراحة وتعب،
وشباب وهرم ،وقوة وضعف ،وحياة وموت ،وما يشاكل هذه األمور اليت أهل الدنيا وأبناؤها فيها
مترددون ،مدفوعون إليها ،متحريون.
فأراد ريب ـ أيها الراهب ـ أن خيلصهم من هذه األمور ،واآلالم املشوبة باللذات ،وينقلهم
منها إىل :نعيم ال بؤس فيه ،ولذة ال أمل فيها ،وسرور بال حزن ،وفرح بال غم ،وعز بال ذل ،وكرامة
بال هوان ،وراحة بال تعب ،وصفو بال كدر ،وأمن بال خوف ،وغىن بال فقر ،وصحة بال سقم ،وحياة
بال موت ،وشباب بال هرم ،ومودة بني أهلها ،وزينة.
فهم يف نور ال يشوبه ظلمة ،ويقظة بال نوم ،وذكر بال غفلة ،وعلم بال جهالة ،وصداقة بني
أهلها بال عداوة ،وال حسد ،وال غيبة -إخوانًا على سرر متقابلني -آمنني مطمئنني ،أبد اآلبدين.
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وملا مل ميكن اإلنسان أن يكون هبذا اجلسد احلسي ،واجلسم الطويل العريض العميق املظلم،
املركب من أجزاء األركان املتضادة ،املؤلف من األخالط األربعة ،إذ كان هذا ال يليق بتلك األوصاف
الصافية ،واألحوال الباقية ،فاقتضت العناية بواجب حكمة الباري جل ثناؤه :أن ينشئ خلقًا نشأ آخر،
كما ذكر يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﱠ[الواقعة ،]62 :النشأة اآلخرة ،ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ
ﲈ ﲉ ﲊﱠ[البقرة ،]20 :فبعث اهلل جل ثناؤه هلذا السبب أنبياء إىل عباده ،يبشروهنم هبا ويدعوهنم
إليها ،ويرغبوهنم فيها ،ويدلوهنم على طريقها :يطلبوهنا :مستعدين قبل الورود إليها.
ولكيما يسهل عليهم مفارقة مألوفات الدنيا من شهواهتا ولذاهتا ،وخيفف عليهم أيضا شدائد
الدنيا ومصائبها ،إذ كانوا يرجون بعدها ما يعمرها :وميحو ما قبلها من نعيم الدنيا وبؤسها ،وحيذرون
فوت نعيمها ،فإنه من فاتته فقد خسر خسرانا مبينا.
فهذا هو ديننا واعتقادنا ـ يا راهب ـ يف معاملتنا مع ربنا وهبذا االعتقاد طاب عيشنا يف
الدنيا ،وسهل علينا الزهد فيها وترك شهواهتا ،واشتدت رغبتنا يف اآلخرة ،وزاد حرصنا يف طلبها،
وخف علينا كد العبادة ،فال حنس هبا ،بل نرى ذلك نعمة وكرامة ،وعزا وشرفا ،حني جعلنا أهال أن
نذكره ،إذ هدى قلوبنا وشرح صدورنا ،ونور أبصارنا ،ملا تعرف إلينا بكثرة أعمالنا وفنون إحسانه.
فقال الراهب :جزاك اهلل خريا من واعظ ما أبلغه ،ومن ذاكر إحسانه ما أرفعه ،ومن هاد رشيد:
ما أبصره ،وخطيب رفيق :ما أحزمه ،ومن أخ ناصح :ما أشفقه.
وقال لقمان البنه" :يا بين 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".
وقال بعضهم" :مثل العامل الراغب يف الدنيا ،احلريص يف طلب شهواهتا ،كمثل الطبيب املداوي
غريه املرض نفسه ،فال يرجى منه الصالح ،فكيف يشفي غريه؟".
وقال عيسى  يف بعض مواعظه لبين إسرائيل:
"أيها العلماء ،وأيها الفقهاء :قعدمت على طريق اآلخرة ،فال أنتم تسريون إليها فتدخلون اجلنة،
وال تتركون أحدا جيوزكم ويصل إليها".
وإن اجلاهل أعذر من العامل ،وليس لواحد منهما عذر.
وقال بعضهم" :من ترك الشغل بفضول الدنيا ،فهو :زاهد.
ومن أنصف يف املودة :وقام حبقوق الناس ،فهو :متواضع.
ومن كظم الغيظ ،واحتمل الضيم ،والتزم الصرب فهو :حكيم.
ومن متسك بالعدل ،وترك فضول الكالم ،وأوجز يف النطق ،وترك ما ال يعنيه ،واقتصر يف
أموره ،فهو :عابد".
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وقيل :إن وليا من أولياء اهلل تعاىل ملا تفكر يف أمر التكليف ،والبلوى ،ومل يتجه ،وجه احلكم
فيها ،قال يف مناجاته :ونادى ربه:
"يا رب خلقتين ومل تستأمرين ،ويتمتين وال تستشريين ،وأمرتين وهنيتين ومل ختربين ،وسلطت عل ّي
هوى مرديا ،وشيطانا مغويا ،وركبت يف نفسي شهوات مركوزة ،وجعلت بني عيين دنيا مزينة ،مث
خوفتين ،وزجرتين بوعيد وهتديد ،فقلت :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ]هود ،[112 :أو ﱡﭐ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ
ﳗﱠ]ص ،[26 :واحذر الشيطان أن يغويك ،والدنيا أن تغرك ،وجتنب شهواتك ال ترديك ،وآمالك
وأمانيك ال تلهيك ،وأوصيك بأبناء جنسك فدارهم ،ومعيشة الدنيا فاطلبها من حالل ،واآلخرة فال
تنسها ،وال تعرض عنها فتخسر الدنيا واآلخرة ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﱠ]احلج ،[11 :فقد فصلت يا رب
بني أمور متضادة ،وقوى متجاذبة ،وأحوال متباينة ،فال أدري كيف أعمل وال أهتدي.
أي شيء أصنع وقد حتريت يف أموري وضللت يف حرييت ،فأدركين يا رب ،وخذ بيدي ،ودلين
على سبيل جنايت ،وإال هلكت".
فأوحى اهلل إليه ،وألقى يف سره وأهلمه إياه ،فقال له" :عبدي ،إمنا أمرتك لتعلم أن لك ربا هو
خالقك ورازقك ،ومصورك ومنشئك ،وحافظك وهاديك ،وناصرك ومغنيك.
ولتعلم أيضا بأنك حمتاج ـ يف مجيع ما هنيتك عنه ـ إىل عصميت وحفظي ورعاييت ،وأنك يل
حمتاج يف مجيع تصرفاتك وأحوالك :يف مجيع أوقاتك ،ومن أمور دنياك وآخرتك ،ليال وهنارا فإنه ال
خيفى عليّ من أمورك صغري وال كبري وال سر وال عالنية وليتبني لك وتعرف أنك مفتقر وحمتاج إيل،
فال بد لك مين ،فعند ذلك ال تعرض عين ،وال تتشاغل عين وال تنسين وال تتشاغل بغريي بل تكون يف
دائم األوقات يف ذكري ومجيع حوائجك تسألين ويف مجيع متصرفاتك ختاطبين ،ويف مجيع خلواتك
تناجيين وتشاهدين وتراقبين وتكون منقطعا إيل من مجيع خلقي ومتصال يب دوهنم وتعلم بأين معك:
حيث ما تكون قدامك .وإن مل ترين فإذا أردت هذه كلها وتنقلب وبان لك حقيقة ما قلته ،وصحة ما
وصفت :تركت كل شيء وراءك ،وأقبلت إيل وحدك.
فعند ذلك :أقربك مين ،وأوصلك إيل وأرفعك عندي وتكون من أوليائي وأصفيائي وأهل جنيت
يف جواري مع مالئكيت مكرما مفضال مسرورا فرحانا منعما ملذذا آمنا تبقى سرمدا أبدا دائما.
فال تظن يب يا عبدي سوءا وال تتوهم علي غري احلق واذكر سالف أنعامي وقدمي إحساين إليك
ومجيل آالئي لديك إذ خلقتك ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ]اإلنسان ،[1 :خلقا سويا ،وجعلنا لك مسعا لطيفا
ونظرا حادا وحواس دراكة وقلبا ذكيا وفهما ثاقبا وذهنا صافيا وفكرا لطيفا ولسانا فصيحا وعقال
رصينا وبنية تامة وصورة حسنة وحسا دراكا وأعضاء صحيحة وأدوات كاملة وجوارح طائعة.
مث أهلمتك الكالم واملقال وعرفتك املنافع واملضار وكيفية التصرف يف األموال والصنائع
واألعمال وكشفت احلجب عن بصرك وفتحت عينيك للنظر إىل ملكويت وترى جماري الليل والنهار
واألفالك الدوارة والكواكب السيارة وعلمتك حساب األوقات واألزمان والشهور واألعوام والسنني
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واأليام وسخرت لك ما يف الرب والبحر من املعادن والنبات واحليوان تتصرف فيها تصرف املالك
وتتحكم عليها حتكم األرباب.
فلما رأيتك متعديا جائرا ،باغيا خائنًا ،ظاملا طاغيا ،متجاوزا احلد واملقدار ،والعدل واإلنصاف،
واحلق والصواب ،واخلري واملعروف ،والسرية العادلة :ليدوم لك الفضل والنعيم ،وينصرف عنك األذى
والنقم وعرضتك ملا هو خري لك وأفضل وأشرف وأعز وأكرم وألذ وأنعم.
مث أنت تظن يف ظنون السوء وتتوهم عليّ 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 .فإذا أصابتك مصيبة فقل :ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ]البقرة:
 [156كما يقول أهل صفويت وموديت .وإذا زلّت بك القدمان يف معصييت ،فقل كما قال صفيي آدم
وزوجته  :Cﱡﭐﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱠ]األعراف.[23 :
وإذا أشكل عليك أمر وأمهك رأي أو أردت رشدا وقوال صوابا فقل كما قال خليلي إبراهيم
 :ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧﱠ]الشعراء:
.[89 -78

وإذا أصابتك مصيبة غم ،فقل كما قال يعقوب:
ﳓ ﳔ ﱠ]يوسف .[86 :وإذا جرت خطيئة فقل كما قال كليمي موسى  :ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ
ﱳ ﱴ ﱵﱠﭐ]القصص .[15 :وإذا صرفت عنك معصييت ،فقل كما قال يوسف  ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ
ﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱠ [يوسف.]53 :
وإذا ابتليت بفتنة ،فافعل كما فعل داود خليفيت ﱡﭐﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﱠ[ص.]24 :
وإذا رأيت العصاة من خلقي ،واخلاطئني من عبادي ،ومل تدر ما حكمي فيهم ،فقل كما قال
املسيح  :ﱡﭐﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﱠ [املائدة.]118 :
وإذا استغفرتين وطلبت عفوي ،فقل كما قال حبييب حممد صلوات اهلل عليه وعلى أنصاره :ﱡﭐﲴ
ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ

ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ

ﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﱠ [البقرة.]286 :
وإذا خفت عواقب األمور ،ومل تدر مباذا خيتم لك فقل كما يقول أصفيائي :ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ

ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃﳄﳅﳆ ﳇﳈﳉ ﳊﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗﳘﳙﱠ [آل عمران-8 :
.]9

مت كتاب املوعظة احلسنة
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كتاب تنزل األمالك من عامل األرواح إىل عامل األفالك
ﱁﱂﱃﱄ
الباب األول

ً
يف ذكر اسم هذا الكتاب وشرحه جممال:

متتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت ل اار اح فتتتتتتتتتتتتتت اافتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتت م الم تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتر التتتتتتتتتتتتتتت ر
اامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا ر ااضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا اامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا

ل تتتتتتتتتتتتتتتتتت اامتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتتتت ع
تتتتتتتتتت أمتتتتتتتتتتر زتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت ل ا التتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت ف
يتتتتتتتتتتتت م ل تتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتت ا الختتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتي ضتتتتتتتتتتتر ا تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتي ال قتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ل ال تتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت ام
زتتتتتتتتتتتم لتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت أيتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتت لي تتتتتتتتتتتتتتتتت

هذا كتابٌ أودعت فيه لطائف األسرار وأضواء علوم األنوار ،فهو مبينٌّ على اللغز والرمز،
ليتحقق املدعي يف مناجاة ربه ،عند وقوفه على هذه النتائج ،باحلصر والعجز .وإمنا قصدت أيضًا ستر
هذه املعاين اإلهلية يف هذه األلغاز اخلطابية ،غريةً من علماء الرسوم ،وعقوبة هلم من أجل إنكارهم ،كما
ختم اهلل على قلوهبم ،وعلى مسعهم ،وجعل غشاوةً على أبصارهم ،فلم يدركوا من روائح احلقائق مشَّة،
ومل مييزوا يف قلوهبم بني اللمّة واللَّمة ،تأسّيًا مبن أخذ مثل هذا العلم ،من النيبّ املعصوم وقال :لو بثته
ُقطع ِمين هذا البلعوم ،وكما قال علي  ،حني علم النقلة" :إنَّ ههنا -وضرب على صدره بيده-
لعلومًا مجّة ،لو وجدت هلا حَمَلةً" ،وكما قال ابنه الذكي احلرب الكبري السين:
لقيتتتتتتتتت لتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتت ممتتتتتتتتت ي تتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتت يأ تتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتت

يتتتتتتتتت عرل تتتتتتتتت ر تتتتتتتتت لتتتتتتتتت أ تتتتتتتتت ح تتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتت
ر تتتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتتتت م
ستتتتتتتتتتتتت

فبهؤالء السادات يف ستري هلذه العلوم تأسّيت ،وهبم فيها اهتديت ،ومسّيت هذا الكتاب (تنزل
األمالك لألمالك ،يف حركات األفالك) عن أوامر صفات العلَّام اإلله املالك ،والقهار الفاتح على أرباب
األلباب ،الصافات عند الباب ،لسرائر صلوات أيام الليل احلالك ،والنهار الواضح.
ورمبا يقول بعض من ال معرفة له بطريق احلقائق اليت هي نتيجةُ التصوف ،وال علم له بصورة
التجارب فيها وال التصرف يف إطالة اسم هذا الكتاب ،إنه قشرٌ على غري لُباب ،وترمجة تروق بال
وفقك اهلل تعاىل أن غرضي البيان الشايف يف كل ما أصنّفه ،والقول
معىن ،واسم يهول بال جسم ،فاعلم َّ
الكايف يف كل ما أؤّلفه فما جعلت يف ترمجة الكتاب لفظة إال ملعىن فيه يودعه ،وسر لديه يستودعه.
فقويل" :تنزُّل األمالك" ألهنا اآلمرة عن اهلل قلوبنا بضروب الطاعات ،وقويل" :لألمالك" اللتحام
النشأتني ،وانتظام الصورتني ،بفنون االستماعات ،وقويل" :يف حركات األفالك" الرتباط الصلوات
والتنزالت بالساعات ،وقويل" :عن أوامر" لتعدد التنزالت ،وقويل :صفات لبيان حقيقة الذات ومل أقل
"صفة" ألهنا عن العِلم ،والقول واإلرادة املتوجهات مع القدرة ،على إجياد الكائنات ،وقويل "العلَّام"
لكونه من األمساء اإلحاطيات ،وقويل" :اإلله" لكون األرواح اإلنسانية" ،ومن امللكوتيات" ألن داللة
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اإلله ملكية وداللة اهلل بشرية ،هكذا صرفته الكلمات ،فعبداهلل ،وعبيد اهلل ،يف األرض ،نظري ميكاييل يف
السماوات ،وجرباييل يف سدرة االنتهاءات ،وقويل" :املالك" حذرًا من دعوى العبد للملك ملا حيصل له
يف السعايات ،وقويل" :القهار" إلخراج اإلرسال بالقهر عما وجب هلا من املقامات وقويل" :الفاتح"
لنزوهلم على شرح األفالك املستديرات ،وقويل" :على الباب" لكون هذا التنزيل من العقول املفارقات،
وقويل" :األرباب" ألنه ال يتفطن لتنزُّهلم على القلوب ،سوى السادات ،وقويل" :الصافات" لكوهنا طالبة
للمشاهدات ،وقويل" :عند الباب" لكون حجاب العزة ال يرتفع عن احلقائق اإلهليات ،وقويل" :سرائر"
إلرادَتَي السريرة املوجودة بني اهلل تعاىل ،وبني العبد يف الصلوات ،وقويل" :صلوات" ألن لكل صالة
ضربًا من املناجاة ،وصنفًا من الكرامات ،وقويل" :أيام" إشارة للفرق بني هذه األيام املعهودات ،واأليام
املقدرات ،وقويل" :الليل احلالك ،و النهار الواضح ،ألن الليل والنهار للمحسوسات املستترات،
والظاهرات املرئيات ،واحلالك الواضح لإلشارات املغيبات ،والعبادات املستنريات".
وهذا كله يف كتايب أذكره وأبيُّنه وأسطره ،وعلى ترتيب هذه الكلمات ،أتكلم رغبةً يف
املثوبات ،ورفع الدرجات ،وحط اخلطيئات ،فهذا التنزل حبمد اهلل تنزل قدسي ،يقبله عقلٌ ندسي،
يستره ثوب سندسي ،يتعلق به خاطرٌ نفسي يظهره قالبٌ حسي ،مث يرجع عوده على بدئه لقيام نشءٍ
آخر مثل نشئه ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ ﭐ[األعراف ]29 :ﱡﭐﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﱠ [الواقعة:
 ]62فليس يف عامل الَّلبيب سوى تركيب وحتليل بلغ التركيب.
بيان تنزل األمالك على قلوب األولياء:

تتتتتتتتتت
ح اامتتتتتتتتتتي ع تتتتتتتتتت
إ ا تتتتتتتتتت التتتتتتتتتتر ع
متتتتتتتتتتتتتت ق ستتتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتأ
فمزتتتتتتتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت ي  :إ رأ
ف تتتتتتت يتتتتتتتر اار اف متتتتتتت زتتتتتتت ل ال يتتتتتتتل
في تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتتتتت أستتتتتتتتتتتت ل ر تتتتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتتم
ف تتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتت ال قتتتتتتتتتتت المقتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتت إلتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتل
ض ضتتتتتتتتت ر ي تتتتتتتتت
ال خمتتتتتتتي ال تتتتتتت الريتتتتتتتل
تتتتتتت ال تتتتتتت
يقتتتتتتتت تتتتتتتت الزتتتتتتتتم ال يتتتتتتتت متتتتتتتت ال تتتتتتتت ل
تتتتتتت يتتتتتتتر اار اف متتتتتتت زتتتتتتت ل ال يتتتتتتتل
ي تتتتتتتتتت تتتتتتتتتت ا ختتتتتتتتتت ل الم تتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتيل
تتتتتتتتت ا متتتتتتتتت التتتتتتتتت م الخسيستتتتتتتتت ل يتتتتتتتتتل

الباب الثاني
يف معرفة املكلف  -سبحانه وتعاىل  -واملكلف:
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ق تتتتتتتتتتتتتتتتتت قتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف ستتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتترافع
لتتتتتتتتتتتتتتتتت ع ستتتتتتتتتتتتتتتتت ع هلل م تتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت فع
يقتتتتتتتتتتتتتتتتت ليتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ف قتتتتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتتتتت افع
فقتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتر فيتتتتتتتتتتت إ تتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتت افع
فقتتتتتتتتت تتتتتتتتت
تتتتتتتتت  :فتتتتتتتتت ستتتتتتتتت ي ستتتتتتتتت فع
تتتتتتتتتت تتتتتتتتتت ر ال يتتتتتتتتتتترا تتتتتتتتتتي م تتتتتتتتتتت فع
تتتتتتتتتتت ير تتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتت فع
ف تتتتتتتتتتتتي ي تتتتتتتتتتتتي ال يتتتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتتر ضتتتتتتتتتتتت فع
لتتتتتتتتتتتتتت ا أ تتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتأرافع
متتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت إ هللا لتتتتتتتتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتتتتتتت افع

قتتتتتتتتتتت إ ا متتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت إ تتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتيم
إ تتتتتتتت مخ تتتتتتتت تتتتتتتت الزتتتتتتتت ر ال تتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتت
غيتتتتتتتتتتتتتتتتر
فف تتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتف تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت لم ا تتتتتتتتتتت فف تتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتت غيتتتتتتتترف
فتتتتتتتت أ تتتتتتتت متتتتتتتت أ ع تتتتتتتت
تتتتتتتتت إ تتتتتتتتت أزتتتتتتتتت متتتتتتتتت ا تتتتتتتتت
لتتتتتتتتت
تتتتتتت تتتتتتتر م تتتتتتت
فقتتتتتتت تتتتتتت ر فتتتتتتت م تتتتتتت
ا تتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتت
أزتتتتتتتتتتت ف متتتتتتتتتتت
إيتتتتتتتتتتتتتتتتت ف يتتتتتتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتتتتتت ف
فتتتتتتتتتتتتتتتتتف
يمتتتتتتتتت متتتتتتتتت تتتتتتتتت ختتتتتتتتت ل
تتتتتتتتت متتتتتتتتت
تتتتتتتتت ر متتتتتتتتت ي تتتتتتتتت م متتتتتتتتت
فيتتتتتتتتت ليتتتتتتتتت
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رمتتتتتتتت

الم تتتتتتتت

فتتتتتتتت

أغتتتتتتتتتتتتتتت لي لم تتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتأ م

ريضتتتتتتتت فم تتتتتتتت

متتتتتتتتتتتتتتت فع

صعد الكلم الطيب على براق العمل الصاحل ،بالعقل الصحيح الراجح ملعرفة املكلُِّف واملكلَّف
بطريق الكشف الصريح الواضح ،باستعمال موعظة النصيح الناصح ،فتنزل الروح األمني ،عن األمر
على القلب ،ليكشف له عن سر ما طلبه ،يف عامل التمثل والغيب ،بارتفاع احلجب ،وإعدام ظلم
الريب ،وقال :لتعلم أيها القلب الكرمي أن احلقيقة اإلهلية تعطي أمرين ،وهلذا صحت الصورة لإلنسان
وحده من دون غريه ،فأوجده نشأتني باليدين ،واحلجب له بنجدين ،وأنزل عليه تكليفني ،حني قسم
العامل قسمني ،يف القبضتني ،فأخفامها يف الدنيا عن التمييز باإلضافة إىل شخص ما يف العني ،وأبرزمها يف
اآلخرة لذي عينني ،ملا كانت اآلخرة ذات دارين ،وملا كان الوجود على هذا احلد ،لذلك تعاىل عند
العلماء العارفني باهلل الزوج على الفرد ،كما تعاىل عند العارفني بالرب الوتر على الشفع ،ألهنم أهل
اجلمع ،ولظهور الصورة املثلية مع احلقيقة اإلهلية ،كانت مراتب الوجود أربعة ،فصار التربيع أصل هذه
األشكال احملكمة املرصعة ،وهبذه الصورة صحَّت اخلالفة بالتقدمي ،وبسببها امتدت إىل احملدث باإلجياد
والتكليف دقائق القدمي ،وإن كان هذا موضع حرية فقد نيطت هبا الغرية.
تتتتتتتتتتتتتتتت ر متتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتت
ي ليتتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  :رل أ حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

التتتتتتتتتتتتتتتتتتترل تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
إ ع ع تتتتتتتتتتتتتتتت  :تتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتت ا ا ميتتتتتتتتتتتتتتتت

وكل ما ثبت يف النظر الفكري من انبساط احلقائق ،فهو عند العلماء باهلل بالكشف واملشاهدة
من األغاليط ،فالوتر معقول غري موجود والشفع موجود لكنه حمدود ،وغري حمدود ،فالوتر مع الشفع
كاهليوىل مع الصورة ،وال توجد إال بوجودها ،كما ال تعرف الصورة إال حبدودها ،وال أقول بشفعية
الذات وإمنا أقول باستحالة تعريها عن الصفات ،فإن العدد يف األحد ال يذهب حبقيقته ،وال خيل
بطريقته فنفي الشفع واجب من أهل الشرك واحلد الزمٌ ألهل اإلفك ،وهلذه احلقيقة اإلهلية شرعت
الصالة كلها شفعًا ليس فيها وتر ،وإن وتر الليل يشفع صالة املغرب ،فانظر يَُل ْح لك السر ،ولو مل
يشرع الوتر الليلي ،لبَطَل باملغرب هذا الوجود اإلهلي ،وحمالٌ أن يبطل الوجود اإلهلي.
فال بدّ أن يشرع الوتر الليلي ،فال يوجد الوتر يف شيء أصالً قطعًا وفصالً ،والفائدة املطلوبة يف
العقل والسمع ،إمنا هي يف الشفع ،ولذلك ال يرى يف الوجود أبدًا إال صفة وموصوف ،وال سبيل يف
اإلميان هبذا إىل الوقوف ،فهكذا ينبغي أن تعرف املربوب والرب ،ودع ما سودت به الكتب ،فيتحقَّق
هذا الكشف ،فإنه لُباب العلم الصرف.
يف معرفة التكليف:
ع تتتتتتتت الم تتتتتتتتق فتتتتتتتت ر فيتتتتتتتت ا تتتتتتتتر
ا متتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتت خ تتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتت ف زتتتتتتتتتتير المتتتتتتتتتتأم ر فتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت
ع تتتتتت لتتتتتت تتتتتت ف لتتتتتت قتتتتتت
فتتتتتت تتتتتت

أزتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت لي م تتتتتتتتتت متتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتف ر تتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتتتت امر إ خ لمتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتت إرا تتتتتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتت فتتتتتتتتت غم تتتتتتتتت متتتتتتتتت يتتتتتتتتترا تتتتتتتتت

تقسمت العوامل فتقسمت التكاليف ،وطمست املعامل فجهلت التصاريف ،فعامل كلفتهم يف أداء
العبادة ،وعامل كلفتهم يف حريهتم يف موافقة األمر واإلرادة ،وعامل كلفتهم يف توجيه اخلطاب اإلهلي على
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هذا العامل الكياين ،مع رد األفعال إليه ،واستحالة التكليف عليه ،فتاهت األلباب يف هذا الباب،
واستوى فيه البصري واألعمى ،وزادهم يف ذلك حرية وعمى ،قوله تعاىل :ﱡﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍﱠ [األنفال ]17 :لكن َثم رقيقة ،وهي لعمرو التصوف دقيقة ،أنه ما وجد شيء إال وفيه منه حقيقة،
امسع يا مربوب رب القدم ،امتنع احملدث أن تقوم به حقائق القدم ،وامتنع القدمي أن تقوم به حقائق
احلدوث ،لئال يتقدم على وجوده القدم ،لكن تبلى مجيع الصفات ،وإال فمن أين ظهرت املتضادات
واملتماثالت واملختلفات ،وليس القدم بصفةِ إثباتِ عني ،وال احلدوث بوصف إثبات كون ،لكن ملا
تعذرت األسباب يف الوجودين ،ومل ميكن للمعلوم الواحد حتصيل املعرفتني ،وأراد متامَ الوجود ليعلم من
الطريقني ،فظهر يف االحتاد تكليف حمقق ،وعناء ال يتحقق ،فظهرت بينهما برازخ التكليف يف مشهد
التخيري والتوقيف ،وهلذا جاء اخلرب بالعماء ،ما فوقه هواء وما حتته هواء ،فقال :ﱡﭐﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ
ﱨﱠ[الذاريات ،]56 :قال ابن عباس :ليعرفون ،فلو عرف نفسه مبعرفهتم دوهنم ما أوجد عيوهنم
فصح التكليف يف القدم واخللق يف حال العدم ،ومن هذه احلقيقة تكليف العباد ،وإن مل يكن هلم مدخل
يف اإلجياد ،عصمنا اهلل وإياكم من العناد ،وأمننا وإياكم من الفزع يوم التناد بِكَرَمِه.
الباب الثالث :الشريعة

معرفة سبب وضع الشريعة يف العامل:

ومعىن قوله تعاىل:
[اإلسراء ]95 :وقوله جل ثناؤه وتقدست أمساؤه ﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ [فاطر.]24 :

ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ

تتتتتتتتتتتت ا ال مأ ي تتتتتتتتتتتت ازتتتتتتتتتتتت م
تتتتتتتتتتتت
استتتتتتتتتتتتتتتتتتترار أر اح ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف
ل تتتتتتتتتتتتتتتم
أمي تتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتت لستتتتتتتتتتتتتتتق
را تتتتتتتتت تتتتتتتتترأ ال تتتتتتتتتي إ تتتتتتتتت م زتتتتتتتتتم
تتتتتتتتتتت ل متتتتتتتتتتتر هللا م تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتم
ل زتتتتتتتي متتتتتتت تتتتتتت متتتتتتت تتتتتتت تتتتتتت متتتتتتت

لمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أرا هللا إزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ح خ قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
إم متتتتتتتتتتتتتتتتت ريمتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتتتتت م حمتتتتتتتتتتتتتتتتت
فأ لتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتي
يتتتتتتتتتتتتتتتتت ميتتتتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت
فأ قتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت لمتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتت ر ستتتتتتتتتتتت ر
أ تتتتتتتتتتتتتتر أستتتتتتتتتتتتتترارا أ تتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتت ي

سبب وضع الشريعة يف العامل أمران ،فيهما سِ َّران :األمر الواحد صالح العامل ،وهو منهج
األنبياء ،ويؤيده قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﱠ[البقرة ]179 :وسِ ّره أن نصر املؤمنني حقٌّ عليه.
واألمر اآلخر :إثبات أدلة العبودية ،وظهور عزة الربوبية وسرّه حكم سلطان امسيه ،فتنبَّه ملا
رمزناه ،وفك املعمَّى الذي ألغزناه.
الطمأنينة مبا ال حقيقة له ،توجب التكليف ،وما مث شيء إال وله حقيقة ،فقد لزمك الوقوف .ما
ت ،ولوال الوعيد والوعد ما سعى يف الوفا
ت لِعَيبِها مث حنَّ ْ
من أمة إال قد اطمأنت ،فلما جاءهتا الرسالة أنَّ ْ
بالعهد ،ودع ما قالت العَدَوية فإهنا ذات حال يف العبودية ،ضَرَهبا ركن اجلدار فَأَ ْدماها ،ومل حتس به،
وقالت :شغلي مبوافقة مراده فيما جرى ،شغلين عن اإلحساس مبا ترون من شاهد احلال ،فقد أقرَّت
بشغلها ،وأعربت بشاهد حاهلا فانتَبِه .وحممد عليه الصالة والسالم يقلقه الوجع وميسح باملاء على
وجهه ويقول( :إنَّ للموت سكرات) وفاطمة  Bعلى رأسه تسكب لفراقه العَربات ،وتقول:
واكرباه!! فريفع إليها طرفه ،ويقول" :ال كرب على أبيك بعد اليوم" فأثبت أنه يف كربات .فقد بَانَ أن
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احلقائق هلا رقائق غاب عنها أهل العالئق والعوائق ،واحلال عالقة املريد ،وحب الكشف هناية من مل
يذق لذة املزيد ،وكل من شاهد أمرًا ليس ذلك املشهود عليه ،فذلك األمر فيه وراجع إليه ،فليحذر أن
يقول :إنه يف الكون اخلارج ال حمالة ،فيثبت عند احملققني حماله ،ومن مل يفرق بني نفسه وغريه ،فال مييز
بني شره وخريه ،فهذا سبب وضع الشرع ،املوافق للعقل والطبع ،جعلنا اهلل وإياكم من العلماء العاملني
وحال بيننا وبني القوم الظاملني الفاسقني.
معرفة كون الرسول من جنس املرسل إليه:

لقوله تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ [األنعام ]9 :وقوله تعاىل:
ﳋ ﳌ ﱠ [اإلسراء ]95 :ومل يقل رجال ألن املرسَل إليهم مالئكة وقوله تعاىل :ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﱠ [إبراهيم.]4 :
ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ

ا لتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتت م ستتتتتتتتتتتتتتت ع
يقتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتت ل يتتتتتتتتتتتتتر ستتتتتتتتتتتتت ع
يتتتتتت تتتتتتر متتتتتتت تتتتتت ي ا متتتتتتت تتتتتت
ستتتتتتت ع
فتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتت ر أ تتتتتتتتتتتر مستتتتتتتتتتت ع
ي تتتتتتتتتتت ل القتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتر ل ستتتتتتتتتتت ع
تتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتتتتتتم
ستتتتتتتتتتتتتتتتت ع
تتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت ق تتتتتتتتتت أ
فتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتت ع
متتتتتتتتتتتت أ ل تتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتت أ يتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتت ع

ستتتتتتتتتتت
خ يمتتتتتتتتتتت القتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت
لتتتتتتت لتتتتتتتت ي تتتتتتتت متتتتتتتت متتتتتتتت زتتتتتتتت ف لتتتتتتتت
تتتتتت ا تتتتتت تتتتتتر ختتتتتت لق
تتتتتت
يتتتتتت تتتتتت
تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ي فتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتقر
يق ح تتتتتتتتتتت
إ يستتتتتتتتتتتتت ي ا ي تتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتت ل مي فمتتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتت ا ل تتتتتتتتر ا زتتتتتتتتم ا
متتتتتتتت التتتتتتتت
تتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتم
ي متتتتتتتتتت
ف م تتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتت أ يتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتت

نزل الروح األمني ،على قلب مكني ،وقال :إمنا جعِلَ الرسول من اجلنس ،الستخراج عيب
النفس ،وأنزل بلساهنم الرتفاع الُّلبس ،فإن دعا أمر أن يكون من غري اجلنس يف احلقيقة ،فال بد أن
يظهر بصورة اجلنس يف عامل التمثيل الرقيقة.
انظر أيها القلب يف إجياد املسيح ،مل يصح حىت متثل يف عامل البشرية الروح ،فوقع النفخ وأعقبه
السلخ ،وقد رمينا بك على الطريق فادرج عليه إىل عامل التحقيق وسيقوم معك رسول اخليال إىل
املتخيالت فخذ منه ما أعطاك ،وإياك وااللتفات ،واهنض على طريقتك املثلى ،وقل الرفيق األعلى،
فسيقوم معك رسول العقول ،فخذ منه ما يقول ،واركض برجلك حيث براق عملك ،إىل نيل أملك،
فسيقوم معك رسول األمساء ،عند خروجك من كرة الفلك احمليط بكل مساء ،وسيقول لك :يا يوم
االثنني إىل أين؟ فقل له :انعكست احلقائق وظهر علينا عامل املخارق ملا مل تنزل قبل أن أصعد ،ومل
تقصد حبقيقتك قبل أن أقصد فإنك امللقى ،وأنا املهيأ ،وأنت املُـنبِئ ،وأنا املنبَّأ ،فسيقول لك :إن
احلرب خدعة والستر أوىل من السمعة ،وقد مضى زمن النبوة املشهورة ،وأنت يف زمن النبوة املستورة
فلو نزلت عليك يف عامل الكون والفساد لكفرك أهل النظر يف االعتقاد ،فإن بغلبة احلال تقول قلت
وقال ،وهنا قد ارتفع اإلنكار وزال االضطرار ،فلهذا تركتك تقطع األكوار واألدوار ،مث امسع :لوال
رسول االشتياق الذي هو نتيجة هذه املشاهدة على اتساق ،ما عاملت األقل بالفراق ،فقد نزلت إليك
ومل تشعر ،وها أنا قد ذكرتك فهل تذكر؟ فسل من اجلوائز ما اشتهيت ،وحصّل منها ما متنيت ،فامأل
عند ذلك عيبتك ،وارجع وأنت حتمل غيبتك ،زكّى اهلل أعمالنا وبلغنا وإياكم آمالنا.
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مقام الرسالة ومقام الرسول:

من حيث هو رسول ومن أين نودي ،وأين مقامه ،والفرق بني اخلالفة والرسالة ،ومعرفة النبوة
والوالية ،واإلميان واإلسالم ،والعامل واجلاهل ،والظان والشاك ،والناظر واملقلدين هلم.
لتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت الرستتتتتتتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتتتتتتر لتتتتتتتتتتتتتتتتت
المزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ل يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال اضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتت ا الستتتتتتتتتتت ي
تتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتتت لي
فأ تتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتتترم
تتتتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتتتتف الخ يمتتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتتتتتتتتتت مقتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
إ ا تتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتت رييتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت ليتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتت ل فتتتتتتتتتتتتتتت ف الرستتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتت
ليتتتتتتتتت
لتتتتتتتتت تتتتتتتتت فتتتتتتتتت خمتتتتتتتتتف تتتتتتتتتي
أيتتتتتتتتتتتتتتتتت ف لخيتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتتتتتتتت

أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت ر متتتتتتتتتتتتتتتتتت إلتتتتتتتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتتتتتتتم
تتتتتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتتتتترا
مقتتتتتتتتتتتتتتتت الرستتتتتتتتتتتتتتتت ل
تتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتت مق م تتتتتتتتتتتتتتتت ا
ي تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م
حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عغ إ لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتتتف تتتتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتتتت فقتتتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ي يتتتتتتتتتتتتتتتتتتت في تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
يقتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتم ال تتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتر خ
لمتتتتتتتتتتتتتتتتت
فيتتتتتتتتتتتتتتتتت ممم تتتتتتتتتتتتتتتتت إ تتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتتتتت ف
لضتتتتتتتتتتتتتتتت إ
فقتتتتتتتتتتتتتتتتترل متتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتت ف فر ا تتتتتتتتتتتتتتتتت

نزل الروح األمني على القلب ،فقال :الرسالة عرش الرب ،املربوب ،ومقام الرسول بينهما ،ألنه
طالب مطلوب ،فلو مل ينادي الرسول من مقامه اإلهلي ما أجاب ،ولو سقى من غري مشربه ما طاب،
فإن قيل له يف ذلك اخلطاب :بلغ ما أنزل إليك من ربك فذلك الرسول ،وإن زيد عليه :وقاتلهم إن أبوا
القبول ،فذلك اخلليفة الرسول ،فله أن يصول.
واعلم أن فلك الوالية هو الفلك احمليط األعم األمت األكمل العقلي ،وفلك النبوة هو الفلك األمت
النفسي وفلك الرسالة هو الفلك القريب املثلث اهليوىل ،وفلك اجلهل هو الفلك الزحلي وفلك العلم هو
الفلك املشتري ،وفلك الشك هو الفلك املرخيي ،وفلك النظر هو الفلك الشمسي ،وفلك الظن هو
فلك الزهري ،وفلك التقليد هو الفلك العطاردي ،وفلك اإلميان هو الفلك القمري.
الرسول وجه إىل قومه ،والنيب تعبد يف نفسه إىل يومه ،والويل أيقظه الرسول من نومه ،فالرسول
هو اإلمام ،والويل هو املأموم ،والنيب إمام مأموم ،حمفوظ معصوم ،والرسول من هذا النمط هو
املطلوب ،ومنه و إليه يكون اهلرب املرغوب ،فاملؤمن به صدقه وانصرف ،والعامل قام له الربهان فأقر
بصدقه واعترف ،واجلاهل نظر فيه واحنرف ،والشاك حتري فيه فتوقف ،والظان ختيل وما عرف ،والناظر
تطلع وتشوف ،واملقلد مع كل صنف تصرف ،إن مشى متبوعه مشى ،وإن وَقَفَ وَقَفْ ،فهو معه
حيث ما كان إما يف النجاة وإما يف التلف ،ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ
ﳋﳌﳍﳎﳏﱁﱂﱃﱄﱅﱠ[احلشر ]17-16 :فأسكنه تقليده دار البوار ،جعلنا اهلل وإياكم
ممن نظر فاستبصر وعلم ،ومل جيهل ومل يتحري.
تلقي الرسالة وشروطها وأحكامها:

متتتتتت الم تتتتتت اا تتتتتت إلتتتتتت الم تتتتتت اا تتتتتت
إلتتتتتتت ستتتتتتترف ستتتتتتت متتتتتتت أستتتتتتتم ال ستتتتتتت

قتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتما لزتتتتتتتتتتتتتتتتتم رستتتتتتتتتتتتتتتتت ل
تتتتتتتتتتتتتتتتت عم قحي تتتتتتتتتتتتتتتتت يمتتتتتتتتتتتتتتتتت رفيقتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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تتتتتتتتتت فتتتتتتتتتت ا م متتتتتتتتتت ااستتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت
ح
أ تتتتتتتتتت إ غتتتتتتتتتت ا فمتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتت ا م تتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت إلتتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتترا لي تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت لم
إلتتتتتتتتتتتتتت إ ا تتتتتتتتتتتتتت
استتتتتتتتتتتتتتر م تتتتتتتتتتتتتت

فتتتتتتتتتتتت ح لتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت ر الرستتتتتتتتتتتت ل ل تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت لتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت ر ر تتتتتتتتتت
فأ تتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتيم تتتتتتتتتتتتتت
عتتتتتتتتتتتتتتت ع مق لتتتتتتتتتتتتتتت
فأستتتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتتتت إ أ

نزل الروح األمني على القلب :فقال يا طالب الرسالة :أقصِر فإهنا موهوبة غري مكسوبة ،وطالبة
غري مطلوبة ال تنال بالسعايات ،وليس هلا بدايات ،فتوجد عند الغايات ،وإن كان من شرطها أن تكون
بنيّة صاحبها قريبة من االعتدال ،ولطيفته متوسطة بني اجلالل واجلمال ،وأحكامها أن ال يسكن ال يف
النور وال يف الظلمة ،وليتحرى مواضع الضياء والظالل ،وتكون فرشه الرمال ووقته الدقيقة اليت قبل
الزوال ،وأن تكون مرآته صافية ويواجه هبا حضرة البالء والعافية ،ومن أحكامها الثبوت عند التلقي،
وعدم االلتفات عند الترقي .وأما تلقيها فربقيقة ربانية متتد إىل لطيفة روحانية ،بكلمة غيبية ،مدرجة يف
قوة قلبية جتري يف أنبوب تلك الرقيقة ،فتستقر يف النقطة الدقيقة ،فيبثها الرسول يف عامل اجملاز واحلقيقة،
على حسب ما تعطيه الطريقة ،فالتديل انباعثها الرباين ،والتلقي اتصاهلا به الروحاين.
علَّمنا اهلل وإياكم من لدنه علمًا ،وآتانا وإياكم رمحة من عنده ومغفرة وعزمًا.
معرفة تلقي الرسالة الثانية املوروثة من النبوة:

ومعىن قول النيب " :aالعلماء ورثة األنبياء" وقوله تعاىل:
ﱙﱚﱠ [فاطر ]32 :وقوله عليه الصالة والسالم" :علماء هذه األمة أنبياء سائر األمم" وكان معاذ وغريه
رسولَ رسول اهلل إىل من أرسل إليهم ،وملاذا ترك ذكر الواسطة .وقيل :رسول اهلل ،وكان يأخذ عن
جربيل ،ومل يقل يف معاذ وغريه :رسول اهلل ،وقيل فيه :رسول اهلل على القول الضعيف.
ﱡﭐﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

قي تتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتت ر يق تتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت
يق تتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت ل ي تتتتتتتتتتت
اضتتتتتتتتتتتتتت ل ريق تتتتتتتتتتتتتت
رستتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتت
إ لتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ل أخمي تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت قيق تتتتتتتتتتت
تتتتتتت ال تتتتتتت ال قيتتتتتتت أيضتتتتتتت زتتتتتتت يق

لزتتتتتتتتتتتتتتم رستتتتتتتتتتتتتت ل
قتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتما
تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت
إ لتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ر ر تتتتتتتتتتت
فزتتتتتتتتتتتا زتتتتتتتتتتتي متتتتتتتتتتت را تتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتي
يمتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت ام ر مرستتتتتتتتتتتتتت
فقمتتتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتت يق مرستتتتتتتتتتتت ا رستتتتتتتتتتتت ل

نزل الروح األمني على القلب وقال :لتعلم أن الرسالة الثانية موهوبة ومكسوبة ،وطالبة
ومطلوبة ،وموروثة غري مفقودة وباعثة ومبعوثة ،وصورة تلقيها حقيقة متتد يف رقيقة نبوية ،إىل لطيفة
روحانية فاللطيفة الروحانية رائية ،واحلقيقة الربانية مرئية ،يف واسطة مرآة نبوية ،فينعكس شعاعها على
قلب الويل ،فلهذا خيرج بصورة النيب ال ينسخ شريعة وال يثبت أخرى ،وال يسأل على تعليمه أجرًا،
وإمنا صح لنا ورث الكتاب لكون إعطائه إيانا من غري اكتساب ،وكل وارث مصطفى ،ومن سواه فهو
على شفى ،وإمنا أُحلقَ الوارث هنا بالنيب السالف ،ألنه إللقاء النبوي ذايق ،وملقامه العلي كاشف ،وهو
يف قلبه على شريعة من ربه ،وإمنا نسب رسول الرسول إليه الشتراكهما يف التكليف الذي أنزل عليه،
ومل ينسب الرسول عليه الصالة والسالم إىل جربيل ألنه ليس له من رسالته غري التعريف الذي أودع
الرمحن لديه ،فنسب الرسول إىل اهلل تعاىل بغري واسطة لعدم هذه الرابطة ،فإن كنت من أهل اإلشارات،
فقد منحتك العلم النافع يف إجياز هذه العبارات.
جعلنا اهلل وإياكم ممن ورث فبعث ودعي فانبعث ،وإن ترك مل يكترث ،آمني مبنه وي ْمنِه.
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الباب الرابع
بيان السبب الذي دعاني أن أختص يف هذا الكتاب من العبادات الصلوات اخلمس دون
غريها:
تتتتتتتتت ال قعتتتتتتتتت
فتتتتتتتتترف الزتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتأ
لمتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتت
ر تتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت
ف ر تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت
ر تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتتت
ر تتتتتتتتتتتتتتت

خمستتتتتتتتت فزتتتتتتتتت ر فتتتتتتتتت ال تتتتتتتتت ل ستتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتتتتتتت اار اح اا متتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت أ متتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتر
ي تتتتتتتتتتتتتتت في تتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت ل ال ستتتتتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتت الخيتتتتتتتتتتتر فتتتتتتتتتتت ا فتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتت

ال ستتتتتتتتت
رأي تتتتتتتتتتتتتتتت
ر ي تتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتت
ميم تتتتتتتتتتتتتتت

نزل الروح األمني على القلب ،وقال :لتعلم أنَّ الصالة انبعثت من احلضرة الصمدانية املقدسة،
فاغتنمها فهي كاخلطرة املختلسة ،نظرت إليها احلضرة النورية فوهبتها أسرارها ،وأفاضت عليها احلضرة
القيومية أنوارها ،وملا كانت هذه الصلوات ختتص باملناجاة الربانية ،وترد عليها إذا خاطبت باملناجاة
اإلهلية ،وتعم مجيع املقامات املخصوصة بروحانية أهل السموات وجيئت جبميع احلركات املستقيمة ،يف
اإلنسانيات عند القراءات واألفقيات يف احليوانات عند الركوع لألذكار املعظمات ،واملنكوسة يف
النباتات عند السجود ،البتغاء القربات .فلهذا وأشباهه اختصصناها باإلنزال عليك يف هذا الكتاب من
بني سائر العبارات ،واختصصت منها الصلوات اخلمس ملطابقتها أصول تركيب اإلنس ،وألن اخلمسة
وحدها من بني سائر األعداد حتفظ نفسها وغريها ،فاعرف قدرها واشكر خريها.
فصالة الظهر نورية ،وصالة العصر نارية ،وصالة املغرب مائية ،وصالة العشاء ترابية ،وصالة
الصبح هوائية ،ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ [التكوير ]18،17 :إنه حلق مثل ما أنكم تنطقون أفال
تبصرون ،عجبًا أال ترى أن كل عبادة ال متنع من قامت به التصرف يف بعض أسبابه ،إال الصالة فإهنا
حتِد واملولد واملشهد،
تغلق على من قامت به مجيع أبوابه ،فمقامها الغرية ،ومشهدها احلرية ،أنية الـمَ ْ
وهي أسىن تكليف يقصد ،وملا كانت حمل إدراك املىن ،طولب املكلف فيها بالفنا .جعلنا اهلل وإياكم ممن
تطهر وصلى ،وسبق وما صلى ،إنه ويل كرمي وما يلقاها إال ذو حظ عظيم.
معرفة علة أمساء الصلوات اخلمس وتنبيهات على ما يف كيفياتها من احلكم واألسرار،

على طريق اإلمجال [إن شاء اهلل تعاىل]:
فرضتتتتتتت زتتتتتتت ال تتتتتتتر فتتتتتتت تتتتتتت ل ال تتتتتتت
فرضتتتتتتت زتتتتتتت ال زتتتتتتتر زتتتتتتت تتتتتتت متتتتتتتي
أ تتتتتت الم تتتتتترل المستتتتتت ر فتتتتتت تتتتتتر الزتتتتتت
تتتتتتتت ال متتتتتتتت خ فتتتتتتتت متتتتتتتت ال تتتتتتتتي
أ تتتتتتتت
أ م تتتتتتت زتتتتتتت الزتتتتتتت ا تتتتتتت را تتتتتتت ال تتتتتتتي

لمتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ل ستتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتت
لمتتتتتتتتتت تتتتتتتتتت ا ال زتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت
استتتتتتتتتتتتتتت مر
لمتتتتتتتتتتتتتتت ا زتتتتتتتتتتتتتتت
استتتتتتتتتتتتتت قر م تتتتتتتتتتتتتت
لمتتتتتتتتتتتتتت اضتتتتتتتتتتتتتت
التتتتتتتتتتتتت
لمتتتتتتتتتتتتت ا ي تتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتم

نزل الروح األمني على القلب وقال :لتعلم أن اهلل تعاىل جل ثناؤه وتقدست أمساؤه ،ملا كتب
الصلوات مليقاهتا جعل أمساءها بأوقاهتا ،إال اجلمعة فإهنا مسيت بانتظام الشمل ،واتصال احلبل ،وهي من
فروع الصالة ال من أصوهلا ،ألهنا مقرونة بشرط ،فأشبهت صالة الكسوف واالستسقاء وغريمها يف
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فصوهلا ،فلم تقم يف أصل الوضع مقام الفرض ،لذلك مل أجعل هلا عينًا يف هذا العرض ،وإن نابت مناب
الظهر ،فذلك لسر آخر من عامل األمر ،ليس هذا موضعه ،وال هنا مشرعه .وجعلها مخسة يف التكليف،
ألن اإلنسان على مخسة يف أصل التأليف ،واعلم أنه تعاىل قسم هذه قسمني ،وجعل هلا حكمني،
لتحصيل علمني ،يف عاملني راجعني إىل حاكمني فقسم واحد خصه بالعقل ،وهو احلضور والتدبر ملا
يتلوه بعد عقد النية ،وقسم آخر خصه باحلس وهو التالوة ومجيع حركات الصالة ،ملا كانت ال توجد
إال يف هذه النية ،وأما احلكمان :فحكم العقل التوجه إىل القرية ،وحكم احلس التوجه إىل الكعبة ،وإمنا
قيدنا جبهة واحدة عن اجلهات ،إلزالة احلرية وااللتفات ،وإشارة إىل فضل اجلمع على الشتات ،وأما
العلمان :فالعلم الواحد خيتص بالعقل وهو علم التنزالت ،والعلم اآلخر خيتص باحلس وهو علم
التجليات ،وأما العاملان :فالعامل الواحد عامل الغيب ،والعامل اآلخر عامل الشهادة املقدس عن الريب ،وأما
احلاكمان :فاحلاكم الواحد االسم الظاهر ،واحلاكم اآلخر االسم الباطن بال مواز .وملا اشتق اهلل تعاىل
هلذه الصالة أمساء من أوقاهتا ال من ساعاهتا أن ذلك لسر أبداه وخري إلينا أسداه ،فصالة الظهر يف العقل
لظهوره بالعلم ،ويف احلس لظهوره بالفعل يف خلق الظهرية واحلكم ،وصالة العصر يف العقل لضمه إياه
يف عقل معرفته عن النقل ،ويف احلس لضمه إياه يف فروع األحكام إىل النقل عن العقل ،بضم الشمس
إىل الغيب لوجود الفصل والفضل ،وصالة املغرب يف العقل الستتاره باألدلة الفكرية ،ويف احلس
الستتاره عن الكيفية ،وصالة العشاء يف العقل الستسالمه إىل سلطان السمع ،فالحت له بارقة من
بوارق اجلمع ،فغشيت عني بصريته لشدة ظالم الطبع ،ويف احلس الستتار املبصرات جبالبيب الظلمات
فكأن العني غشيت عن إدراكها يف أصل الوضع ،وصالة الفجر يف العقل النفجار حبار األسرار ،ويف
احلس النفجار حبار األبصار.
واعلم أن الصلوات املفروضة كلها هنارية ،إما بالشمس وإما بآثارها ،إال العشاء األخرية فإهنا
مشتركة بني الليل وبني النهار أنوارها ،وذلك لسر غريب ،ومعىن عجيب ،وهو أن الصالة تكليف،
ففيها مشقة وتعنيف ،مها صفتان للنهار دون الليل عقالً وإحساسًا ،فجعل النهار معاشًا ،وجعل النوم
سباتًا حني جعل الليل لباسًا ،فانظر ما أوزن هذا التعريف حبكمة التكليف .مث اعلم أن الصالة
الربزخية ،وهي املغرب ،فرضها سبحانه بني جهر يف شفع ،وسرّ يف وتر ،وذلك يف العقل ألن الربزخ يف
الصالة أمر معقول بني عبد ورب ،على قدر ،ألن العبد يف الليل منوط ،والرب بضوء مشس اهلل مربوط
ويف احلس بني كشف وستر ،مللح أجاج نزر ،وعذب فرات غمر ،ألن فلك الزمهرير أكرب من فلك
البحر املستدير.
وإن الصالة لنهاية مفروضة بني شفع وسر فالشفع للخلق ،والسر للوتر ،فإن اخللق إذا ظهر،
احتجب احلق واستتر ،فلهذا شفع الظهر والعصر ،وبالقراءة أسر وجهر يف كل صالة الفجر لقرب
طلوع الشمس ،فهو قوي الظهر ومل يتحد الفجر بالفاحتة حني انربى ،ألن عند الصباح حيمد القوم
السرى ،واحتد هبا املغرب لفناء صفات املشاهد بطلوع الشاهد عند املشاهدة وال تنفرد الفاحتة يف صالة
أبدًا إال إذا أخفيت ،ألن األحدية على هذا بنيت ،فالفجر للمجسّمة ،والظهر والعصر للحلولية،
واملغرب والعشاء للفرقة الناجية السنِية ،فإن قيل لك يف تكرار الصلوات :هل تكرَّر املشاهدات؟ فقل:
إن اهلل تعاىل ما جتلى قط يف صورة واحدة لشخصني ،وهذا هو التوسع اإلهلي الذي ال ينحصر ،وال
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يدخل حتت احلد فيضبطه الفكر ،هبذا قد أبنت عن األمهات املطلوبة يف أحكام الصلوات ،يف هذه
العبارات بطريق اإلشارات على حكم التنزالت.
معرفة شروط اإلمام للصالة:
يتتتتتتتتتتتتتتت عم ا ستتتتتتتتتتتتتتت
فضتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت المستتتتتتتتتتتتتت الخ تتتتتتتتتتتتتت ا
يتتتتتتتتتتتت إمتتتتتتتتتتتت م لقتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتت الزتتتتتتتتتتتت ا
أ تتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتت رفتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتتت ل مستتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتي ألقتتتتتتتتتتتتتتتتت قتتتتتتتتتتتتتتتتت م ا را تتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ل ا أ تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتأ الم تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هلل أ
ع
ال تتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتتتتت ا
ر تتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتت ال ا تتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر أم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال

يتتتتتتتتتتتتت إم متتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتي ير تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتت فتتتتتتتتت ال تتتتتتتتت م زتتتتتتتتت
أر م تتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل
أ يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت را
لتتتتتتتتتتتتتتتت خ م تتتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتتتر أمتتتتتتتتتتتتتتتت م
ا تتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا
يتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتت أ قتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتأخرا اغ را تتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتت هللا أ تتتتتتتتتتتتتتتت ع الخ تتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ل يتتتتتتتتتتتل تتتتتتتتتتت ر ا تتتتتتتتتتت ي ف
يتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتتتتت رأيتتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتتت ر ف فتتتتتتتتتتتتتتتتما
تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت
ر تتتتتتتتتتتتتتتت الزتتتتتتتتتتتتتتتتم
يتتتتتتتتتتتتت إمتتتتتتتتتتتتت م لقتتتتتتتتتتتتت رمتتتتتتتتتتتتت أمتتتتتتتتتتتتت را

ملا طلب الرياسة عقلي على العقول والتقدمي ،قرع هبمته باب القدمي ،فنزل إليه الروح ملتفًَّا يف
بردةِ يوح ،وقال :ال تصح يف عقل إمامة ،إال إذا كان غري عالمة ،ومل جيعل احلق أمامه ،وال تدبر يف
الصالة كالمه ،وألقى على فمه عند التالوة قدامه ،وأسدل بينه وبني اهلل قرامه ،ومل يأخذ من السحاب
إال جهامه ،وال من النَّ ْورِ إال كمامه ،وال من املختوم عليه إال ختامه ،وأتى إىل ربه يف ظُلمة وغمامة،
وأرخى اإلزار وأشال العمامة ،وجاز على ما أوصى به النيب عليه الصالة والسالم يف حديث سعيد بن
زيد بن أسامة ،وسكن جند ورحل عن هتامة ،وسنة يف اإلشارات اإلهلية أحالمه ،ومَلك أضغاثه
وأحالمه ،ورفع بني اجلنة والنار أعالمه وزلت به على الصراط أقدامه ،وحل عند املشاهدة نظامه،
وفقدت منه عند املوت احلاسة والشهامة ،وطرأ عليه حال مزعج مبشاهدة القيامة ،فعمَّر بسريه لقلقه
قيعان ذلك املوطن وآكامه ،فإذا ظهرت على عقل هذه الدالالت وزاد إعالمه ،وهي أن جيهل من يف
حمرابه أقامه ،حينئذ يصح هلذا العقل على العقول اإلمامة وهذه العالمة يف إمامة احلس بالعكس فإنه من
عامل النكس ،لنزوله من حضرة القدس .جعلنا اهلل وإياكم ممن أم وعم وصح له املقام األكمل األمت آمني
مبنه.
معرفة شروط املأموم يف الصالة:
تتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتت مأم متتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م
ستتتتتتتتتتتتتتتتت إليتتتتتتتتتتتتتتتتت اامتتتتتتتتتتتتتتتتت ر ستتتتتتتتتتتتتتتتت يم
تتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتتتت م ر متتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتت إمتتتتتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتتتتت إم م تتتتتتتتتتتتتتتتتت
ف متتتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتتت خ متتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتت ا
فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتت قتتتتتتتتتتتتتت

نزل الروح على القلب ،وقال :لتعلم أن املأموم على قدر مقام إمامه ،يف مجيع أحكامه ،بأي أمم
كان إمامه لزمه أحكامه ،فيتبعه حيث سلك ،وخيلف وراءه مجيع ما ملك ،أال ترى تبعية ظالل
األشخاص هلا ما أحسنها وما أكملها ،ولقد أخرب سبحانه عن الظالل ،إهنا تسجد له بالغدو واآلصال،
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فمن أوىل هبذه الصفات يف علمك؟ أنت أم الظالل اليت هي مجاد يف زعمك؟ هيهات لشغلك
بالترهات .أيها املأموم إذا كبّر اإلمام خالقه على قدر علمه ،فكبّر ذاتك ،وإذا قال :وال الضالني ،فقل:
آمني ،فإن وافقت املالئكة يف ذلك قدست صفاتك ،وإذا ركع فاركع هلمتك ،وإذا قال" :مسع اهلل ملن
محده" فقل :ربنا ولك احلمد على ردك إىل إنسانيتك ،وإذا سجد فاسجد لبدايتك ،فإن فهمت هذه
الفصول ،وحققتَ هذه األصول ،فأنت املأموم املطلوب ،واملعشوق احملبوب ،بك يظهر مالك امللك،
وعليك ينزل امللك ،وبنفسك يدور الفلك ،جعلنا اهلل وإياكم ممن اتبع إمامه ،ورفع يف ذروة التوحيد
أعالمه.
الباب اخلامس
معرفة سبب فرض الطهارة وصفة املاء الذي يتطهر به:
زتتتتتتتتتتتت ع ر عف
ي يتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتت خيتتتتتتتتتتتتر ع
ف تتتتتتتتتتتتت ا أ تتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتت رف
زتتتتتتتر متتتتتتت تتتتتتتي زتتتتتتت أزتتتتتتت ي ستتتتتتت رف
فيتتتتتتتتتتتتتتتت ر متتتتتتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتتتتتتت رف
تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت رف
تتتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت رف
أ تتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتت أ امتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت رف
متتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتف فتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتتتتتتت رف
زتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتتت رف
أستتتتتتتتتتتتتتتتتت هللا
تتتتتتتتتتتتت أمتتتتتتتتتتتتت رف
يتتتتتتتتتتتتت غمتتتتتتتتتتتتت لقتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت رف
تتتتتتتتتتتتتتت ا ا تتتتتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر هللا ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيرف
تتتتتتتتتتتتتتت إ أ تتتتتتتتتتتتتتت هللا تتتتتتتتتتتتتتت رف
غتتتتتتتتتتتتتت ل
تتتتتتتتتتتتتتت رف
تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتي إ
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف
هللا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أ
تتتتتتتتتتر ستتتتتتتتتت يرف
متتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتت إ
يتتتتتتتتتتتترف
يتتتتتتتتتتتت خ ي تتتتتتتتتتتت – تتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتت
ا تتتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتتت أ يتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتت يرف
ال تتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتتريرف
أ تتتتتتتتتتتتت القتتتتتتتتتتتتت ع
فيتتتتتتتتتتتتتتت ا ي تتتتتتتتتتتتتتت ا يمتتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتت رف
متتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتت را ا تتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتت يرف
متتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتر أ ستتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتيرف

مي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
خ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هللا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ
يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر هللا زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر
هللا فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أمريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أ
تتتتتتتتتتتتتتتت ال
تتتتتتتتتتتتتتتت ر فيتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتق
را تتتتتتتتتتتتتتتت اا يتتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت ر عف
أ تتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتت أي متتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت ا لستتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتت ل
إ ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الخ فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت في تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتتتتف ا متتتتتتتتتتتتتتتتتت ا يتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت رل
أ تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتر يخ تتتتتتتتتتتتتتتتل ا تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا
فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف هللا متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت
ق تتتتتتتتتتتت
عتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتت ل
ف تتتتتتتتتتتتتر ا تتتتتتتتتتتتت ع زتتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتم يمتتتتتتتتتتتت
ح تتتتتتتتتتتت ر لمتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت ر م تتتتتتتتتتتتتت لستتتتتتتتتتتتتت أستتتتتتتتتتتتتتم
إ م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  :إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رل
قتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتتتت ير
يتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتأ إل تتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتي أ تتتتتتتتت فتتتتتتتتت م تتتتتتتتت ا تتتتتتتتت أيضتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتتت ق قتتتتتتتتتتتتتتتتتت أمتتتتتتتتتتتتتتتتتت را

نزل الروح األمني على القلب وقال :أيها احملل النزيه املكني ،أحرم خلفي بصالة الظهر ،وال
تكبّر ،فإنك مع املعروف وقال للحس :ارفع يديك وكرب فإنك مع احلروف ،وأنا اإلمام وأنت املأموم،
وإن كان لك اإلمام ،فقال القلب للملك  :لو تقدمت العبارة على الطهارة لكان أمت يف اإلشارة
فقال الرسول :ال يتطهر من احلَدث إال احلدث وال من اجلنابة ،إال من هو عن احلضرة اإلهلية يف جنابة،
فقال القلب :إن العقل إذا نظر يف كونه ،فهو يف جنابة عن عينه ،فجنابته جنابته ،فإذا نظر إىل نفسه
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فهو يف احلدث األصغر الذي يف عكسه ،فحدثه حدثه ،فال بد من الكشف والظهور ،ألسرار الطهارة
واملاء الطهور ،فقال امللك :أنا األمني احلفيظ فال أزيد على رساليت ،وال أتعدى ما رسم يل يف مسطور
وكاليت ولكن أثبت حىت أرجع إليك ،وأنزل مبا سألته عليك ،فرجع الروح إىل معلمه على سلمه ،فذكر
له م ا كان ،ومل يكن به جهوالً ،فأمره بتعليمه ،ومل يكن عنه غفوالً ،فنزل إليه يف حينه ،وخاطبه يف قلبه
من جهة ميينه ،فقال :أيها القلب ،سالم عليك وامسع ما أنزلين به سيدي وموالي ومرسلي إليك .املاء
الطهور ماءان ،ألن املتطهر به عاملان ،ماء مساوي ،وهو خالصة املاء األرضي ،قطره إنبيق الزمهرير،
فذلك املاء النمري ،وقد كان روحًا هوائيًا بني الكرتني الستحالة العني إىل أخرى يف عامل الفساد
والكون ،فتطهر هبذا املاء أيها العقل األقدسي ،واملاء اآلخر ماء أرضي من عامل األمشاج ،فمنه عذبٌ
فرات ،ومنه ملحٌ أجاج ،فتطهر هبذا املاء أيها احلس األنفس ،جعلنا اهلل وإياكم ممن تقدس وتطهر ومل
يتدنس.
يف معرفة سبب التعميم يف طهارة اجلنابة وختصيص بعض األعضاء يف طهر احلدث
األصغر والتيمم:
إ الم تتتتتتتت يتتتتتتتتم إلتتتتتتتت متتتتتتتت ال تتتتتتتت رف
تتتتتتتت ف ل يتتتتتتتتل متتتتتتتت أ م تتتتتتتت ا تتتتتتتت رف
إ تتتتتتتت م فتتتتتتتتيم را تتتتتتتت رأيتتتتتتتت غ تتتتتتتتت رف
ي

تتتتت ال تتتتت رف
فتتتتت ف فتتتتت ي متتتتت تتتتت ضتتتتتم
متتتتتت يتتتتتت خستتتتتت رف
فتتتتتتف غم تتتتتت فخزتتتتتت
تتتتتت رف
تتتتتت متتتتتت
تتتتتت ل تتتتتتل م متتتتتت أ

ا إ إا ز

ال ي رف

قال العقل :بيّن لنا أيها الروح الكرمي ،فقال الروح :إن كنت ذا جنابة أو متعمالً فيها فعمّ الطهر
بذاتك املنصوصة وإن كنت ذا حدث فاغسل األعضاء املخصوصة ،فسر التعميم يف طهر اجلنابتني،
لغيبتك الكلية ،عن علم نكاح الصورتني :الصورة املثلية العقلية ،والصورة املثلية الشرعية ،وسر الطهر
املخصوص لبعض األعضاء ،للغفالت اليت تتخللك يف حضورك عند اإلنضاء وإن عدمت املاءين فاعمد
إىل ما خلقت منه ،وال تعدل عنه ،فإنك تبيح العبادة وال ترفع احلدث ،ملا قام بك من اخلبث.
جعلنا اهلل وإياكم من أهل احلضور مع اهلل يف عموم احلاالت ،ومن املشاهدين له يف كل مقام مع
مر األنفاس واالستحاالت.
يف معرفة النية والفرق بينها وبني اإلرادة والقصد واهلمة والعزم واهلاجس:
فأ ل تتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت الم قتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتت ف اا تتتتتتتتتتتتتتت ل
تتتتتتتتتتتتتتت
الق تتتتتتتتل ستتتتتتتت
تتتتتتتتر ف تتتتتتتت ال تتتتتتتتخ
فتتتتتتتف زتتتتتتتا تتتتتتت ا القتتتتتتت ف لقزتتتتتتت ستتتتتتت
ف ستتتتتتتتتلا فتتتتتتتتتف القزتتتتتتتتت ل قتتتتتتتتت ختتتتتتتتت م

تتتتتتت ا لم تتتتتتت فتتتتتتت الق تتتتتتتل خمستتتتتتت
أستتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتتتي ا را تتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت ا يتتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتتت قيم
تتتتتتتتت يتتتتتتتتت أيضتتتتتتتتت تتتتتتتتت زتتتتتتتتت م قتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت  :إ القزتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتت ف يتتتتتتتتتتت

ع
ع
ع
ع
ع

نزل الروح على القلب وقال :أيها العقل األقدس اعلم أن اهلل تعاىل إذا أراد إجياد فعل ما ،مبقارنة
حركة شخص ما ،بعث إليه رسوله املعصوم وهو اخلاطر اإلهلي املعلوم ،ولقربه من حضرة االصطفاء،
هو يف غاية اخلفا ،فال يشعر بنزوله يف القلب إال أهل احلضور واملراقبة يف مرآة الصدق والصفا ،فينقر يف
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القلب نقرة خفية ،تنبهه لنزول نكتة غيبية ،فمن حكم به فقد أصاب كل ما يفعله وجنح يف كل ما
يعمله ،وذلك هو السبب األول عند الشخص الذي عليه يعول ،وهو نقر اخلاطر عند أرباب اخلواطر،
وهو اهلاجس عند من هو للقلب سائس ،فإن رجع عليه مرة أخرى فهو اإلرادة ،وقد قامت بصاحبه
السعادة ،فإن عاد ثالثة ،فهو اهلم ،وال يعود إال ألمر مهم ،فإن عاد رابعة ،فهو العزم ،وال يعود إال
لنفوذ األمر اجلزم ،فإن عاد خامسة ،فهو النية ،وهو الذي يباشر الفعل املوجود عن هذه البنية وبني
التوجه إىل الفعل وبني الفعل يظهر القصد ،وهو صفة مقدسة يتصف هبا الرب والعبد.
مث اعلم أيها العقل ،أن النية إذا كان معناها القصد أصل يف إقامة كل بنية وليس للحس يف النية
مدخل ،ألهنا من صفة العقل املنتخل ،فإن العقول اإلنسانية منتخلة من العقول الروحانية ،وهلذا لقوةٌ
تنفذ إدراكها صدف األجسام ،حىت تشاهد العلَّام ،إذا قصرت عن إدراك مثل هذا النمط ،من العلم
الوسط ،العقول الروحانية املفارقة للكرام .وأنت أيها احلس األنفس حترك للشروع ،يف العمل املوضوع،
فإن هذه احلركة املخصوصة ،ملا ورد يف النقل ،نظري النية املختصة بالفعل ،وهذه النية واحلركة يف هذا
الظهور لتصح الصالة يف عامل الظهور وعمار البيت املعمور ،وإمنا مها لظهور عني الذات ،على عامل
الكماالت املنزهة عن اللذات فهذا حظ النية ،ولظهور عني الصفات على عامل النشآت التصافهم
بااللتفات ،فهذا حظ احلركة ،ولكن يف الظهر ،كما مها أيضًا لضم اهلمة ،عند خروجها عن نصف
كون عمه الوجود ،من غري طريقة اللمة ،إىل ما يضاهيه يف الصورة والسرية ،فهذا حظ عامل النية،
ولضم كف اجلوارح عن اآلثام واحملارم ،إىل ما يعانيه من سرائر األحكام يف املعامل ،مبشاهدة ضم العامل
هلا إىل العامل ،فهذا حظ علم احلركة ولكن يف العصر كما هي أيضًا ملغيب العني يف مشاهدة العني
بزوال الريب واملني ،فهذا حظ علم النية ،وملغيب العني يف ظلمة الغني ،فهذا حظ علم احلركة ،ولكن
يف املغرب كما هي أيضًا ملشاهدة الربازخ بني السفل اجلسماين والعلو الروحاين لغشاوة تطرأ يف عني
املبصر ال لعلة تكون يف البصر فهذا حظ احلركة ،وملشاهدة احلد بني العبد والرب ،من غشي يقوم بعني
البصرية ألجل الوعد ،فهذا حظ علم النية ،ولكن يف العتمة كما هي أيضًا لطلوع الفجر.
العلم باهلل تعاىل مبطالع العقول واألفواه ،وهو حظ علم النية ،ولطلوع فجر معرفة الرب بنفي
األجناس مبطالع النفوس واألنفاس ،فهذا علم احلركة ،ولكن يف الصبح فقد صحت الرتبة العلية يف النية
ألداء العبادات للعقل األقدس ،كما صحت منزلة الربكة يف احلركة للحس األنفس ،فثبتت احلركة
لظهور ثبوت النية يف الظهور ،فكان نور على نور ،زكَّى اهلل أعمالنا وأعمالكم باإلخالص ،ورزقنا
وإياكم الفوز من النار واخلالص.
ً
يف معرفة أسرار غسل اليدين ثالثا ووصف املياه واألواني يف كل صالة إن شاء اهلل تعاىل:

تتتتتتت
فقتتتتتتت
تتتتتت
تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتت
ستتتتتتتتتتت

ممتتتتتتتتتت غستتتتتتتتتت ا
ي تتتتتتتتتتت ا ف تتتتتتتتتتت
أ متتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ل
فقتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتف متتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتت فا
فيتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتت

تتتتتتت تتتتتتت ر
متتتتتتت غستتتتتتت متتتتتتت
تتتتتتتر
تتتتتتت  :تتتتتتت ال تتتتتتتر التتتتتتت
ق تتتتتت  :تتتتتت الستتتتتتم التتتتتت ا ضتتتتتت
تتتتتتتتتتتت لق تتتتتتتتتتتت  :تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت ل
غ تتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتت
متتتتتتتت تتتتتتتت ل اامتتتتتتتتر التتتتتتتت ستتتتتتتت
تتتتتتتتتتتر
لم تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت
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تتتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتتتر م تتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ال قتتتتتتتتتتت مقزتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت اليتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتت
ق تتتتتتتتتتت  :أ تتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت اارف م تتتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتتت

فقتتتتتتتت
يتتتتتتتتت

م تتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتتتت
رف تتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت ي يتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتت

تتتتتتتت ل ق تتتتتتتت  :تتتتتتتت زتتتتتتتت ا تتتتتتتت
تتتتتتتتت
رف تتتتتتتتت يتتتتتتتتت تتتتتتتتتل متتتتتتتتت

نزل الروح على القلب :فقال أيها العقل :خذ ماء السماء ،يف وعاء اإلنشاء ،وصبّه على ميني
القبضة البيضاء ،ليظهر لك ما استتر عنك من املعارف يف هذه الصعدة السمراء ،ويا أيها احلس :خذ
ماء االمتزاج يف وعاء ما تيسَّر لك املعادن سواء كان من العذب الفرات أو امللح األجاج وصبّه على
اليمني املخلوقة من األمشاج ،لظهور الصفاء املفرق بني األجسام الكدرة كاجلندل واحلديد ،وبني
األجسام األرضية الشفافة كالبلور والزجاج ،إن أردمتا صالة الظهر .مث قال :أيها العقل ،خذ ماء العلو،
يف وعاء الدنو ،وصبّه على ميني االستواء السعادي ،لتحصيل علم الضم الكائن بني احملبني ،إذا التقيا
بالعني ،على االختصاص اإلرادي ،ويا أيها احلس :خذ ماء السفل ،يف وعاء الثفل وصبّه على ميني
اإلنشاء ،لتحصيل علم الضم بينك وبني احلوراء يف اجلنة الدمهاء ،إن أردمتا صالة العصر .مث قال :أيها
العقل ،خذ ماء االعتالء ،يف وعاء االبتالء ،وصبّه على ميني القوة والعون ،لتحصيل علم مغيب عن عني
البصرية عند مشاهدة العني ،ويا أيها احلس :خذ ماء الغدران وصبّه يف وعاء القيعان ،وصبّه على عني
اإلنثناء ،لتحصيل علم مغيب العني يف األكوان إن أردمتا صالة املغرب.
مث :قال أيها العقل خذ املياه املقطرات ،يف وعاء احلامالت ،وصبه على ميني امللقيات ،لتحصيل
علم ذات الذوات ،ويا أيها احلس :خذ ماء الزاخرات يف وعاء السبحات وصبّه على ميني املركبات،
لتحصيل علم الكائنات املوجودة عن الصفات ،إن أردمتا صالة العشاء.
مث قال :أيها العقل خذ ماء الرقيع ،يف وعاء الترقيع ،وصبّه على ميني السميع ،لتحصيل علم مقام
الرفيع ،من انفجار البحر املنيع ،ويا أيها احلس :خذ ماء األهنار ،يف وعاء النهار وصبّه على ميني الفجار
لتحصيل علم خرير املاء يف األشجار ،بانفجار اجلداول الصغار ،من األهنار الكبار ،إن أردمتا صالة
الصبح فلما فرغ الروح من هذا اإللقاء ،أراد الرجوع إىل مشهد اللقاء ،فسلم وانصرف ،مث عاد عَجالً
فعرف ،وقال :أيها املخاطب بالتكليف ثالث أوىل من واحدة عند أهل التصريف ،فاغسل أيها العقل
يديك ثالثًا :الواحدة لعلمك بربك يف صالة الظهر ،ولعلمه بك يف صالة العصر ،ولوهلك فيه يف طُهر
املغرب ،وحلريتك فيه يف طُهرِ العشاء ،وجلمعك به يف طُهر الصبح ،والثانية لعلمك به وبنفسك يف طُهر
الظهر ،وحلضوره معك يف طُهر العصر ،وإلفرادك به يف طهر املغرب ،وملسامرتك معه يف طهر العشاء،
والنفصالك عنه يف طُهر الصبح ،والثالثة لظهوره وظهورك وظهور العامل يف حمل واحد غري متحد يف
ُطهر الظهر ،والجتماعهم يف طُهر العصر ولتجاوهبم يف طُهر املغرب ،والحتادهم يف طُهر العشاء،
ولتميزهم يف طُهر الفجر ،وأنت أيها احلس :اغسل يديك ثالثًا :الواحدة لظهور السبب العقلي يف طُهر
الظهر ،وانتظامه بالنفس يف طُهر العصر ،ولغيبته عن ممده يف طُهر املغرب ،ولطلبه الرجوع إليه يف طُهر
العشاء ،ولوجوده إياه يف طُهر الصبح ،والثانية لظهور السبب النفسي يف طُهر الظهر ،ولتعلقه باحلس يف
صالة العصر ،وحلجابه عن العقل يف صالة املغرب ،ولبحثه عنه يف صالة العشاء ،ولشهوده إياه ،يف
صالة الفجر ،والثالثة لظهور السبب احلسي يف طُهر الظهر ،وملباشرته الكون يف ُطهر العصر ،وحملوه عن
النفس يف طُهر املغرب ،والبتغائه إياها يف طُهر العشاء ،ولوصوله إليها يف طُهر الصبح .جعلنا اهلل
وإياكم ممن أُّيدَه بالقوة وم ّكنَ يف سر نتائج الفتوة.
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يف معرفة أسرار صب املاء يف غسل اليدين بالشمال على اليمني:
تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتر
إ ح ال تتتتتتتتتتتتتتتم – إ
تتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت الضتتتتتتتتتت ل فتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتم
إ ال تتتتتتتتتتتتتتم فتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتتتتت
اليمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال
إ ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم
فتتتتتتتتت ر إلتتتتتتتتت اليستتتتتتتتتر ستتتتتتتتتر ستتتتتتتتت
ر تتتتتتتتت
ا تتتتتتتتتر إلتتتتتتتتت اليم تتتتتتتتت ستتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت اار اح ستتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتت

– ختتتتتتتتتتتتتت ا ا يمتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتت اليمتتتتتتتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتتتتتتت ال ر تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتت
ا قتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتتر التتتتتتتتتتتتتتتتت
في تتتتتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتتت لر م
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا غ ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتر متتتتتتتتتت اا متتتتتتتتتت فتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتت ا

ملا أرادت اليمني أن يكون هلا الصب زجرها القلب ،وقال :إن الروح األمني أمرَ القلب أن
يصب باليد القريبة على يد الطور األمين ،لتجلي علم التنزل اإلنبائي ،من مقام الكشف الرباين ،وأمرَ
احلس أن يصبَّ بالشمال على اليمني لكشف تعطيل األسباب ،ملا مل يبق باليمني ،فيتحقق أنه ال ميني إن
ال أراد صالة الظهر ،ولِلِصوقه بسره ،وَالْتِحامه بعامل أمره ،يف طُهر العصر ،ولفنائه عن بصرية عقله،
وغيبته عن شكله يف طُهر املغرب ،والستتاره يف السبحة املضلة والتحافه يف بردةِ الوصلة يف طُهر
العشاء ،ولطلوعه عينًا أخرى بتقطريه ،ولسيالنه بعد أن كان جامدًا بتفجريه يف ُطهر الصبح .جعلنا اهلل
وإياكم ممن أبقى عليه شرف اليدين ،وأبني له سر احتاد النجدين .آمني بعزته.
يف معرفة أسرار االستنجاء إن شاء اهلل تعاىل:

فتتتتتتت التتتتتتتر ال مخ تتتتتتت ر متتتتتتت تتتتتتت ل ال تتتتتتترل
تتتتتتت متتتتتتت ال تتتتتتتترل
تتتتتتت تتتتتتت
تتتتتتت
ل زتتتتتتتتتتتم ال تتتتتتتتتتترا الستتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتل
ي تتتتتتتتت ف اا تتتتتتتتتي متتتتتتتتت ضتتتتتتتتتر القتتتتتتتتترل
تتتتتتتتتت فتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتر هللا التتتتتتتتتترل
تتتتتتتتتت ل

ستتتتتتتتتتترا ر إي تتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت ال فتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتترل
ر تتتتتتتتت
إ ا ا م تتتتتتتتت لم تتتتتتتتت فتتتتتتتتت فتتتتتتتتتر
ال قتتتتتتتتتتت
ر متتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ل م الزتتتتتتتتتتت
في تتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتترف
تتتتتت الزتتتتتت ر ال تتتتتتت
ليزتتتتتت ف فتتتتتت خ قتتتتتت

نزل الروح األمني على القلب ،وقال :أيها العقل :استنجاؤك ظهور سر قدمك بقدمه يف طهر
الظهر ،وانتظام قدمك بقدمه يف طُهر العصر ،ولفناء قدمك املذهب يف طُهر املغرب ،ولصحة حدوثك
باالبتالء يف طُهر العشاء ،ولتجلي قدم صدقك –وهو أول باب الفتح -يف طُهر الصبح .أيها احلس
استنجاؤك ظهور حدثك عن امتزاج أركانك يف طُهر الظهر ،ومعرفة كيفية امتزاجها يف طُهر العصر،
ومغيبها بإجيادك عن تدبري أفالكها إياها إلبراز سر معجب يف طُهر املغرب ،وحلوق أفالكها باهليوىل
املوجودة فيها بالقوة قبل األشياء يف طُهر العشاء ،وانبعاثها عن النفس الكلية بالقدح يف طُهر الصبح،
جعلنا اهلل وإياكم ممن أُميط عنه األذى ،ومل يقل إذا فزع عن قلبه :ماذا؟ بِمنّهِ ويمنِه.
يف معرفة أسرار االستجمار:

ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتتتتتتت ع
متتتتتتتتتتتت ي متتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتت اضتتتتتتتتتتتت را ع
 إ ا ققتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت – متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عإ الزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخر أ متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع
هلل ال قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ع

إ ا استتتتتتتتتتتتتتت مر أ تتتتتتتتتتتتتتت ر يتتتتتتتتتتتتتتت غتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتتت مر م تتتتتتتتتتتت
فمتتتتتتتتتتتتتتتت ي يتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتتتتتتر إ
فتتتتتتتتتتتتتتتتتتف المتتتتتتتتتتتتتتتتتت أل متتتتتتتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت ل رفي زتتتتتتتتتتتتتت حا تتتتتتتتتتتتتت
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نزل الروح على القلب ،وقال :ترك االستجمار يف الشرع ،من حضرة فَ ْقدِ اجلمع ،وهو مفطور
على الزوج والفرد ،والقطع والسرد ،فمن استجمر فقد ميز بني احلدوث والقدم وفصل بني القَدم
والقِدم وال يشترط يف وجوده عدم املاء يف التيمم ،فإن سر هذا أقوى يف التحكم ويف االستجمار يلوح
لصاحبه سرُّ رمي اجلمار ،فمن أوتر يف استجماره فقد أبرأ ومن شفع فقد أخطأ فال ينام السعيد إال على
وتره ،خمافة أن يكون نومه إىل حشره ،ولو اعترب فيه اإلنقاء فقط ملا صح الوتر أن يشترط ،وليس اإلنقاء
مما يثبت اإللقاء بل اللقاء على احلقيقة بترك اإلنقاء وفائدة اإللقاء جملرد اإللقاء ويف البحر الذي يكون
بني اللقاء واإللقاء ،يهلك الغرقاء وهم املنكرون على العاملني باهلل أسرار ما يهبهم اهلل من لدنه ،فهم
العلماء السوء التالفون احلمقى ،والبقاء الزمٌ لترك االتقاء فيه ،يصح الوجود ،ويشرق املوجود ،ويثبت
العابد واملعبود ،وال تلتفت لقول من يرى الوتر يف االستجمار باألحجار املتفرقة فقد يكون يف احلجر
الواحد الثالث متفقة ،جعلنا اهلل وإياكم ممن مجع بني عقله وشرعه ،ووقف على حقيقة فرقه ومجعه،
آمني بعزته.
يف معرفة أسرار املضمضة:

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتير
ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر هللا ل ح
لتتتتتتتتتتتت ر فتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت ل اار اح الزتتتتتتتتتتتت ر
تتتتتتتتر
تتتتتتتت
تتتتتتتت تتتتتتتت
تتتتتتتتي ال قتتتتتتتت
فتتتتتتتت تتتتتتتت ل ال يتتتتتتتتر
فتتتتتتتت تتتتتتتت ل ال متتتتتتتت

تتتتتتتتتر
ف لستتتتتتتتتر الم تتتتتتتتت ال تتتتتتتتت
مضتتتتتتتتتم ع
أ
تتتتتتتتتتتتتتتتأ ف مضتتتتتتتتتتتتتتتتمف تتتتتتتتتتتتتتتت ل
إ
ع
معتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتر ال تتتتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتت ر
فتتتتتتتتتتف فتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتت ال رستتتتتتتتتت زتتتتتتتتتت ر

نزل الروح على القلب وقال :أيها العقل األكمل تثليث املضمضة بك أمجل ،مضمض بالغَرفة
الواحدة يف طُهر الظهر ،لظهور ذوقك ،ويف طُهر العصر لتعلق ذوقك مبذوقك ،ويف ُطهر املغرب
ت ،ويف طُهر
لدهشتك عند وجود اللذة يف ذلك الوقت ،ويف طُهر العشاء لتحصيل الكثري منه بالغَ ّ
الصبح لنيل املطلوب ،واالجتماع مع احملبوب ،و يا أيها احلس مضمض بالغرفة الواحدة يف طُهر الظهر،
لظهور سرّ الذكر باملسطور ،ويف طُهر العصر ،الستناد الذكر باهلوية إىل املذكور يف طُهر املغرب
لشرف الذكر باهلوية على املذكور من مقام الغرية ،ويف طُهر العشاء جلذب املذكور اهلوية إىل مقام
احلرية ،ويف طُهر الصبح لتسرحيها من ذلك اجلذب الذي صح هلا يف طُهر العشاء ،إىل االتساع والشرح.
والثانية :يا عقل مَضمِض بالغَرفة الثانية يف طُهر الظهر لظهور شريك ،ويف طُهر العصر التصال
الشارب منك مبشروبه ،عند ربك ،ويف طُهر املغرب النتقال املشروب إىل كونك ،ويف طُهر العشاء
لسريانه يف جماري فكرك ،لتقديس عينك ،ويف طُهر الصبح النتظام مشلك به يف رداء صونك ،و يا
حس :مَضمِض بالغرفة الثانية يف طُهر الظهر لظهور سر ذكرك باألبنية ويف طُهر العصر الحتادها
باملذكور يف األبنية ،قيل للسوداء اخلرساء :أين اهلل فأشارت بالظرفية ،ويف طُهر املغرب لدقتها يف صريح
الذكر ويف طُهر العشاء النطباق حمل الذاكر عليها الساتر ،ويف طُهر الصبح حلشرها من ذلك القرب
تصديقًا للحاشر.
والثالثة :يا عقل مضمض بالغرفة الثالثة يف طُهر الظهر لظهور ربك ،ويف طُهر العصر النتشاره
يف حمال عطشك بعيشك ويف طُهر املغرب لقلب عينه يف صورة ذاتك ،ويف طُهر العشاء حلرية فضلته يف
زوايا ذاتك ،ويف طُهر الصبح لربوزها عن قوة صفاتك.
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ويا حس :مضمض بالغرفة الثالثة يف طُهر الظهر لظهور سر ذكرك باخلطاب يف املرتبة الفضلية،
ويف طُهر العصر جلمعك بني اهلوية واآلنية واألينية ،ويف طُهر املغرب لصمت الناطق ،وكالم احلق
الصادق املستور ويف طُهر العشاء حملق الذكر عن الذاكر واملذكور ،ويف طُهر الفجر الحتاد علم خطابه
لك أنت أنت ،وأنا أنا ،وأنا أنت ،ولست أنا ،ولست أنت ،فال أنا إال بك ،وال أنت إال يب ،صورة
كمال الوجود يف طلب األجرة جعلنا اهلل وإياكم ممن ذكر وتال ،وتنزه يف املراتب العلى ،آمني بعزته.
يف معرفة أسرار االستنشاق واالستنثار:
يتتتتتتتتتتتتتت ا ا ستتتتتتتتتتتتتت ر يتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتت
أ يستتتتتتتتتتتتت م
تتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتي
ل ي تتتتتتتتتتتتتتتر ل تتتتتتتتتتتتتتتي الستتتتتتتتتتتتتتت يم تتتتتتتتتتتتتتت
إلتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت ال ميتتتتتتتتتتت ي متتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتر
إليتتتتتتتتتتتت فقيتتتتتتتتتتتتر التتتتتتتتتتتت م ي تتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتت
أختتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتت

إ ا اس تتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتت لي فف تتتتتتتتتتتتتت
فف متتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ل الضتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ار تتتتتتتتتتت ف
متتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ف ي تتتتتتتتتتت
متتتتتتتتت تتتتتتتتت ال تتتتتتتتتر ال يتتتتتتتتتل إ ا ا تتتتتتتتت
إ ا تتتتتتتتتتت ا م تتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت ر
ف تتتتتتتتتتتتتتر م تتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت ل لتتتتتتتتتتتتتت

ف
ف
ف
ف
ف
ف

نزل الروح على القلب ،وقال :أيها العقل األعلى ،استنشق واستنثر ثالثًا فهو بك أوىل ،يا عقل:
استنشق بالغرفة األوىل لكشف حقيقة عزك باهلل ،مث استنثر لكشف حقيقة ذلك ،عند دخولك ،إىل
مشاهدة احلق من طريق االنتباه ،وذلك يف طُهر الظهر ،ويف طُهر العصر ملقابلة عزك بعزه ،على
االنفصال واالتصال ،ويف طُهر املغرب الحتاد عزه بعزك على الكشف وحجاب الضالل ،ويف طُهر
العشاء لعجز عزك دون عزه على اجلمع والفرق ،ويف طُهر الصبح لظهور عزه دون عزك فيك،
للحاضرين على السر ،والتجلي يف مقعد الصدق.
ويا حس استنشق لظهور علم الروائح يف عامل الشم ،مث استنثر إلزالة اخلطم ،يف طُهر الظهر،
ويف طُهر العصر إلدراك الروائح يف اخلطم على الفناء والبقاء ،ويف طُهر املغرب للروح لدرج الروائح يف
اخلطم على الغيب والشهادة ،ويف طُهر العشاء لطيهما عن إدراك العني على القبض والبسط ،من أجل
اإلفادة ،ويف طُهر الصبح لنشرمها من ذلك الطي على اهليبة واألنس يف حضرة نفس القدس.
الغرفة الثانية يا عقل :استنثر يف طُهر الظهر للكشف حقيقة أنفتك على الكون ،مث استنثر
لكشف معرفتك بالعني ،ويف طُهر العصر لسريان روح املعرفة على البعد والقرب ،يف قالب األنفة ،ويف
ُطهر املغرب لتواري األنفة ،مبطالعة الغيب على الغيبية واحلضور ،ويف طُهر العشاء لنية املعرفة بتواري
األنفة على احملو واإلثبات ،يف البيت املعمور ،ويف طُهر الفجر الطالع األنفة عليها ،من أفق الكون
املغيب عنها ،على التواجد والوجد ،وحصول الوجود فيهما لصحة الفقد ،ويا حس :استنشق يف ُطهر
الظهر لظهور علم الفرق بني الروائح ،مث استنثر عن إدراكه من قبل األنف ،ألنه من قبل باب العادة
والعرف يف الروح واحلس ،ويف طُهر املغرب خلفاء الشم عند صاحب األنفة مع وجود اإلدراك على
الصحة والعلة باملس ،ويف طُهر العشاء لذهابه بالكلية بزوال العضو ،ويف طُهر الصبح لوجودها يف
السكران والنائم ،بعد اإلفاقة والصحو.
الغرفة الثالثة :يا عقل استنشق ثالثةً يف طُهر الظهر لكشف حقيقة كربيائك ،يف مقابلة أعدائك،
مث استنثر بزواله يف مقابلة أوليائك ،ويف طُهر العصر لتعانق الكربيائني بني العلم واجلهل يف الردائني ،ويف
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ُطهر املغرب لسقوط الكربياء يف البحر ،على العلم والظن مبشاهدة القهر ،ويف طُهر العشاء ملعرفة أين
غاب الكربياء املذموم ،بالعلم أو بالشك ،حذرًا أن يقبله األفق املشوم ويف طهر الصبح لظهوره فيك يف
غري موطن األعداء ،على العلم والفقد ،بتصحيح القبول والرد.
ويا حس استنشق لظهور عامل السوية ،بني الروائح املتضادة يف وقت دون وقت ،يف طُهر الظهر.
مث استنثر بترك ما حصل لك إىل عامل العوائد للعطاء الغمر ،ويف طُهر العصر ملعرفة هل ذلك عن تعشُّق
اإلدراك هبا على الظاهر والباطن ،ويف طُهر املغرب لدرج بعضها يف بعض ،من أفقني عند الراحل
والقاطن.
ويف طُهر العشاء لغنائهما معًا يف ظله بظهور سلطان أحدمها وعزله ،ويف طُهر الصبح إلجياد
الشم وذهاب املشمومات .جعلنا اهلل وإياكم من أهل الروائح واألنفاس ،وعصمنا وإياكم من مالبس
الوسواس.
يف معرفة أسرار غسل الوجه:

تتتتتتتتتتتتت خ تتتتتتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتتتتتت ل ح
ح
ضتتتتتتتتتتتتت ع
ح
رستتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتل لتتتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتتت ل مم تتتتتتتتتت ع
ح
إ ال يتتتتتتتتتتتتتتتل ل تتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت ا ع

إ ال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل هللا ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ح
تتتتتتتتر
غستتتتتتتت ال تتتتتتتت ل تتتتتتتتر التتتتتتتت
تتتتتتتت تتتتتتتت
تتتتتتتت ال تتتتتتتت
ف تتتتتتتت ح تتتتتتتت

نزل الروح األمني بغسل الوجه على القلب ،وقال :أيها العقل اغسل وجهك بالغرفة الواحدة
لطُهر الظهر ،لظهور سر املراقبة ،ويف العصر التصافك به ،ويف املغرب لتعلقه باملراقب ،ويف العشاء
لتكلفك فيه ،ويف الصبح لشهود املراقب ،ويا حس اغسل وجهك يف الظهر لظهور سر اإلقناع عند
مشاهدة اجلالل ،ويف العصر لتوقفه عليه ،ويف املغرب لوجوده قبله ،ويف العشاء لبحثه عنه ،ويف الصبح
لظفره به يف هذا القالب.
الغرفة الثانية :يا عقل اغسل وجهك بالغرفة الثانية يف الظهر لظهور سر احلياء ،ويف العصر
الرتباطه باإلميان ،ويف املغرب النفصاله عنه ،ويف العشاء الشتماله على اخلري بكله ،ويف الصبح ملا ينفعل
عنه.
ويا حس اغسل وجهك يف الظهر ،لظهور سر السرور ،عند مشاهدة اجلمال ،ويف العصر
الرتباطه به ،ويف املغرب لوجوده قبله ،ويف العشاء لبحثه عنه ،ويف الصبح لظفره به منه.
الغرفة الثالثة :يف الظهر لظهور سر املكافحة ،ويف العصر خلفائه بظهورك ،ويف املغرب لظهوره
خبفائك ،ويف العشاء لاللتفات ،ويف الصبح ملا يظهر عنه من االختالف .ويا حس اغسل وجهك بالغرفة
الثالثة ،يف الظهر لظهور سر االعتدال ،عند مشاهدة الكمال ،ويف العصر لسر الكمال يف االعتدال ،ويف
املغرب للكمال املخلوق ،ويف العشاء للكمال اخلالق ،ويف الصبح ملقابلة الكمالني بضرب من االئتالف.
جعلنا اهلل وإياكم ممن رزق سر احلياء ،فاستحت منه مالئكة السماء .آمني.
يف معرفة أسرار غسل اليدين إىل املرفقني:

إلتتتتتتتتتت المرافتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتر فيتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتت ستتتتتتتتتترا ر تتتتتتتتتتي ال متتتتتتتتتت الضتتتتتتتتتترر
القمتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتر ال تتتتتتتتتم
ا ي متتتتتتتتت تتتتتتتتت

غ ي تتتتتتتتتتتت
غستتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتت را ي م تتتتتتتتتتتتر
م ا تتتتتتتتتتتتتل ال تتتتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت تتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتت م تتتتتتتتتت
القتتتتتتتتتت مي
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تتتتتتت هلل يتتتتتتت زتتتتتتت ح تتتتتتت م تتتتتتت تتتتتتت تتتتتتت ر
تتتتتتت إلتتتتتتت الخ تتتتتتت ا ااختتتتتتتر إلتتتتتتت ستتتتتتتقر
فف متتتتتتتت ال تتتتتتتت فتتتتتتتت التتتتتتتت ي تتتتتتتت ستتتتتتتتمر

ار قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ا مزتتتتتتتتتتتت
إ ل لتتتتتتتتتتتت راح ا المتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتت ي ر تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتت

نزل الروح على القلب ،وقال :أيها العقل اغسل يدك اليمىن يف الظهر لظهور أسرار إجياد
املشرق ،ويدك اليسرى لظهور أسرار إجياد املغرب ،ويف العصر إلضافة الربوبية إليهما يف قوله :رب
املشرق واملغرب ويف املغرب ملشاهدة العني احلمئة يف املغرب ،ويف العشاء لتبع الشفقني الشمس ،ويف
الصبح ملعرفة كرة األرض بالعقل واحلس.
ويا حس اغسل يدك اليمىن بالغرفة األوىل إىل املرفق يف الظهر ،لظهور سر املرفق ،واليسرى
لظهور السر املوجود عند فقد العيش املقلق ،ويف العصر للسكون ،ويف املغرب لفقد القلق بالتعيني ،ويف
صالة العشاء اآلخرة الرتباط االرتفاق باحلركة ،ويف الصبح لعدم تأثري السبب يف املسبب ،ووجود
الربكة.
الغرفة الثانية :يا عقل اغسل اليمىن بالغرفة الثانية يف الظهر لظهور سر خلق العامل ،واليسرى لسر
أحسن تقومي ،ويف العصر لتعشق اإلنسان بالعامل ،لكونه على صورة القدمي ويف املغرب ملغيب العامل يف
اإلنسان ،ألنه على شكله ،ويف العشاء لتلف اإلنسان يف العامل عن مثله ،ويف الصبح لظهور اإلنسان
بالعامل ،والعامل باإلنسان ،فإن ذلك من مادة اإلحسان .ويا حس اغسل اليمىن بالغرفة الثانية يف الظهر،
لظهور سر البطش ،واليسرى لصنع العيش ،ويف العصر لوجود الصنعة ويف املغرب لقيام الصنعة يف القوة
ويف العشاء لظهور الصنعة بالفعل من غري العامل ويف الصبح لتحصيل العلم بالصنعة.
والغرفة الثالثة :يا عقل اغسل اليمىن واليسرى بالغرفة الثالثة يف طُهر الظهر لظهور سر التوكل،
وعدم التأمل ،ويف العصر جلعل التوكل سببًا من األسباب ،ويف املغرب لعدم التوكل على الوهاب ،ويف
العشاء لسر اجلوع املراد ،ويف الصبح لشؤم الشبع املعتاد.
ويا حس اغسل اليمىن بالغرفة الثالثة يف الظهر لظهور سر التقدمي هلا يف الظهور ،واليسرى لربوز
سر "كلتا يديه ميني" يف الظهر ،ويف العصر الستوائهما األسىن ،ويف املغرب لنيابة اليسرى عن اليمىن،
ويف العشاء لتعطيل اليسرى واليمىن ،ويف الصبح لوجود اليمني يف اليمىن ،واليسر والعسر يف اليسرى.
جعلنا اهلل وإياكم من املقربني ،وضرب لنا بسهم يف أصحاب اليمني.
يف معرفة أسرار مسح الرأس:
تتتتتتتتت تتتتتتتتت ا ار م متتتتتتتتت
تتتتتتتتت ر التتتتتتتتت
فيتتتتتتتتتتتتتت ال لتتتتتتتتتتتتتت ا إ ال تتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتت ق م متتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتت ريتتتتتتتتتتت
ر الخ تتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتر في تتتتتتتتتتتتتت ال زتتتتتتتتتتتتتت ري
يتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتت متتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتت تتتتتتتتتت
فتتتتتت الستتتتتتم تتتتتت ستتتتتتقم لضتتتتتت م زتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت الخ تتتتتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتتتتتتق
ف ي تتتتتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتت ميتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ر ال تتتتتتتتتتت

تتتتتتتتي لتتتتتتتت
مستتتتتتتت رأستتتتتتتت ل تتتتتتتت التتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتل ل تتتتتتتتتت متتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتت ار م تتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتي زتتتتتتتتتتتتتتت ر
تتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتتر ستتتتتتتتتتق ل تتتتتتتتتت الخ تتتتتتتتتت فتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتر ي تتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتت ر
فتتتتتتتتتتت ل ر إ
تتتتتتتت ر ال تتتتتتتت ر ال تتتتتتتت خ قتتتتتتتت
يتتتتتتتت ليتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت
ف ل تتتتتتتتتتت ر ا تتتتتتتتتتتر فتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتت خ التتتتتتتتتتت في تتتتتتتتتتت ا ر تتتتتتتتتتت
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نزل الروح على القلب وقال :امسح برأسك يا عقل يف الظهر لظهور سر الظل ،ويف العصر
لوجود الظل يف النور ،ويف املغرب حلجاب النور الظل ،ويف العشاء الستواء الظل والنور يف احلجاب،
ويف الصبح لتسمية اهلل بالنور دون ضده .ويا حس امسح برأسك يف الظهر لسر اإلقناع ،ويف العصر
للعشق ،ويف املغرب للذل ،ويف العشاء لفقد احلواس بالنوم ،ويف الصبح لرجوعها واإلخبار مبا رأته يف
النوم للقوم .جعلنا اهلل وإياكم من أهل الظل األول ،الذي عليه عند احملققني املعوَّل ،آمني بعزته.
يف معرفة أسرار مسح األذنني:

فتتتتتتتت لتتتتتتتت ال تتتتتتتتر متتتتتتتت ريتتتتتتتت م تتتتتتتت
فف تتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتت م متتتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتتر م ضتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتت ال ستتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتت م ع ي تتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتت رل ستتتتتتتتتتم م زتتتتتتتتتت ر فمتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ال قيقتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتر
أزتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتم ا تتتتتتتتتت متتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتم

تتتتتتتتتر زتتتتتتتتتم خي إ الستتتتتتتتتم يتتتتتتتتت ر متتتتتتتتت
إ ا يخ تتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتر م متتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتل
فتتتتت مستتتتت ر متتتتت فتتتتت التتتتت م متتتتت خيتتتتتر
إ ا ي م تتتتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتت
ر تتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتت هللا زتتتتتتتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتتتتتتت :
زتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتت تتتتتتتتت م ستتتتتتتتت فتتتتتتتتتف لتتتتتتتتت

نزل الروح على القلب وقال :يا عقل امسح أذنيك الستماع التنزالت يف الظهر ،ومباذا قبلتها يف
العصر ،ومبا حصل لك منها يف املغرب ،ونظرك فيها يف العشاء ،وقوفك على األسرار املودعة فيها يف
الصبح.
ويا حس امسح أذنيك الستماع القول يف الظهر ،والرتباط السمع باخلطاب يف العصر ،ويف
املغرب لسجن السمع يف األذن ،هل هو من احلقائق أو من العادات؟ ويف العشاء لدرك أصوات يف املنام
وليست بأصوات ،ويف الصبح لدرك هذه األصوات النومية يف اليقظة مبشاهدة احلفظة .جعلنا اهلل
وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه فشهد هلم الوهاب بقوله :ﱡﭐﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ
ﲦ ﲧﱠ [الزمر.]18 :
يف معرفة أسرار غسل القدمني:

متتتتتتتتتتتتتتتتت ع أستتتتتتتتتتتتتتتتترار رل تتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت ر
القتتتتتتتتتت الم قتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت ر
تتتتتتتتتت ر
تتتتتتتتتتتتتت ي ف تتتتتتتتتتتتتت ر ل تتتتتتتتتتتتتت ل غمتتتتتتتتتتتتتت ر
ال ريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ ار أ ار
فأ تتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتت ل أ تتتتتتتتتتتتتتت ار أستتتتتتتتتتتتتتترار
تتتتتتتتتتت ل فتتتتتتتتتتتف تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ر مقتتتتتتتتتتت ار

تتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتتت ام ستتتتتتتتتت ي
التتتتتتتتتتتتتتترل ل قتتتتتتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتترف
ا تتتتتتت تتتتتتتأ لتتتتتتت ال رستتتتتتت تتتتتتت لتتتتتتت التتتتتتت
يتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت الستتتتتتتتتت ا م تتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتت فقتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتت أزتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت ف أ يتتتتتتتتتتت ا فتتتتتتتتتتت ل م ا
فقمتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت

نزل الروح على القلب وقال :يا عقل اغسل قدمك اليمىن يف الظهر ،لظهور سر مغالطتك يف
قدمك ،واليسرى لظهور سر عدمك ،ويف العصر للجمع بني القدم واحلدوث ،ويف املغرب ملغيب
قدمك يف قدمه ،عند السري احلثيث ،ويف العشاء لوجودك معه يف هيوىل احملققني ،ويف الصبح ملطالعته
عينك فيها على التعيني .ويا حس اغسل قدميك يف الظهر قدمك اليمىن ملطالع قدم الرب واليسرى
ملطالعة قدم اجلبار ،ويف العصر الجتماع املطالع يف مساء األنوار ،ويف املغرب ملغيب قدم اجلبار يف قدم
الرب ،ويف العشاء ملغيب قدم الرب ،يف قدم اجلبار يف ظالل احلجب ،ويف الصبح لتمييزمها األيدي على
احلكم األزيل .جعلنا اهلل وإياكم ممن تثبت قدمه يف املعامل ،ومل حيجب مبا كشف له من العوامل.
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يف معرفة أسرار التشهد بعد الفراغ من الوضوء:
تتتتتتتتتتتتتتتتت ع ف تتتتتتتتتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتتتتتتتتتت ميتتتتتتتتتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتتتتم
تتتتتتتتتتتتت ا
زتتتتتتتتتتتتت ع إ ا متتتتتتتتتتتتت
ف ح
أ تتتتتتتتتر ف فتتتتتتتتت ال تتتتتتتتت ال ريتتتتتتتتتل تتتتتتتتتر

ي تتتتتتتتتتتتتتتت
فف تتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتت ل ف تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت
قتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتأ يتتتتتتتتتت ع م م تتتتتتتتتت تتتتتتتتتتأ ال زتتتتتتتتتتت

نزل الروح على القلب ،وقال :يا عقل تشهد إذا فرغت من وضوئك لصالة الظهر ،لظهور سر
العدد يف األحد ،ويف العصر لأللف املعطوفة املألوفة ،ويف املغرب الشاهد ملغيب األحد يف الواحد ،ويف
العشاء لألحدية واألبدية ،ويف الصبح لثبوتك لديها ،عند قدومك عليها .ويا حس تشهَّد إذا فرغت من
وضوئك لصالة الظهر ،لظهور سر التوحيد ،وللعصر لفناء التفريد ،وللمغرب لوقوع التمجيد ،وللعشاء
حلصول التوحيد يف التجريد ،ويف الصبح ملشاهدة التوحيد يف التبديد .جعلنا اهلل وإياكم ،ممن وحَّد
فتوحد ،وأشهد فتشهد آمني بعزته ال رب غريه.
يف معرفة أسرار االنصراف من الوضوء إىل الصالة:

ال قتتتتتت
تتتتتتر هللا فتتتتتت ال تتتتتت
تتتتتت فتتتتتت
تتتتت متتتتت تتتتت زتتتتتا تتتتت متتتتت ال قتتتتت
تتتتت
تتتتتتتتتتتتتت يم ف يتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتيم لم تتتتتتتتتتتتتت
فقتتتتتتتت زتتتتتتتتا تتتتتتتت أ تتتتتتتت لستتتتتتتت لم تتتتتتتت
تتتتتت
تتتتتت متتتتتت
متتتتتت تتتتتت ال متتتتتت التتتتتت
في تتتتتتتتت زتتتتتتتتت ال تتتتتتتتت م تتتتتتتتت أ المضتتتتتتتتت
تتتتتت مقتتتتتت ل فتتتتتت المتتتتتترف تتتتتت أ ال متتتتتت
تتتتتتت ل تتتتتتت اازتتتتتتت ا ال تتتتتتتر ال تتتتتتت
فقتتتتتتت تتتتتتت  :إ تتتتتتت متتتتتتت تتتتتتت ستتتتتتت م تتتتتتت
فقتتتتت غزتتتتت يتتتتت مستتتتت ي فتتتتت أ تتتتتر ال تتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتت
لمتتتتتتتتتتتتتتتتت أ ي تتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتت ر
متتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتت قتتتتتتتتتتتتتتتت
أ ي تتتتتتتتتتتتتتتت
إ تتتتتتتتتت ا لم تتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتت يستتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتت أيضتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتت يستتتتتتتتتت
ا تتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتت هللا متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتر
تتتتتت متتتتتت أ تتتتتت ف فتتتتتت ال تتتتتت ر ال تتتتتت
تتتتتت
متتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتتر م غيتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتت
فزتتتتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتت
فتتتتتتتتتف تتتتتتتتت  :إ تتتتتتتتت تتتتتتتتت تتتتتتتتت
تتتتتتتت ززتتتتتتتت
فتتتتتتتتف تتتتتتتت ع خ لمتتتتتتتت التتتتتتتت

نزل الروح األمني على القلب ،فقال :يا عقل انصرف إىل مصلَّاك ليتلو سبحانه كالمه عليك،
فاستمع وأنصت ،وحتقق ذلك املقام ،وأثبت فإنه مقام الدهش والطيش ،وحمل احلياة والعيش ،فاشحذ
فؤادك ،واترك اعتقادك ،وال تدبر يف حني اخلطاب ،وال تفكر فيما ترد عليه من اجلواب ،فإنه مقام
التأييد والقوة ،ومشرب الرسالة والنبوة ،فإن إجابة احلق تعاىل إذا خاطب ال ينتجها فكر ،وال يقوم هلا
ذكر حسب العقل قبول اخلطاب ،وقبول ما خيلق فيه من اجلواب ،من غري تقدم قصد وال نية ،وال فكر
وال روية .ويا حس اتلُ على ربك كالمه ،وال تلتفت ،وحقق معىن ما تناجيه به وتثبت ،ومشّر أذيالك،
واجعل خلفك أعمالك وآمالك وضع اليدين مكتوفتني فوق السرة وحتت الصدر ،فاطلب منه يف ذلك
املقام فضل ليلة القدر ،يف كوهنا خريًا من ألف شهر ،واجعل كل صالة تدخل فيها آخر صالتك وذلك
النفس منتهى حياتك ،فال تزال مقنعًا ولربك مستمعًا ،متوشحًا باحلياء غري ملتفت ،إىل السماء طرفك،
حيث سجودك ،وقلبك حيث معبودك ،وخشية ختشع اجلوارح ،وهيبة تقصف اجلوانح ،وعربة تسفح،
وزفرة تلفح ،وأنني وزمزمة ،وحنني ومههمة ،وتالطف يف تعاطف ،وتوسل يف ترسل ،ومشاهدة يف
جماهدة ،وتغري يف حتري ،واختالف صفات ،وتنوع حاالت ،وآداب وسكينة ،واعتدال وطمأنينة ،إىل أن
تفرغ من صالتك ،فتنظر عند ذلك فيما زكا من صفاتك ،وما تقدس من ذاتك ،فعند ذلك تكون
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املصلي السابق ،وغريك املصلّي الالحق .جعلنا اهلل وإياكم ،ممن حضر يف صالته فأجزل له يف صالته
فكان جزاؤه النور ودار السرور.
يف معرفة أسرار طهارة الثوب والبقعة للصالة فيهما [إن شاء اهلل تعاىل]:

يتتتتتتتتتتتتتتتت ل ي تتتتتتتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتت رستتتتتتتتتتتتتتتم
تتتتتتتتتتتتتت ر
متتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت ف متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتتتتت
ليتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتتت هللا فتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت أل تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتت
ح
تتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتر ر م تتتتتتتتتتت غ حمتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتر م تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتت ل
متتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتل يمتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت
غ تتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتتت أر تتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتت م
متتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتر
زتتتتتتتتتتت ر فيتتتتتتتتتتت
أمتتتتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتت أرضتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتت أمتتتتتتتتتتت ر فأ تتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتت أمتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت التتتتتتتت ستتتتتتتتم
متتتتتتتت ستتتتتتتت ي تتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت م
متتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتم
رفتتتتتتتتتتتتتت قتتتتتتتتتتتتتت ر
لتتتتتتتتتتتتتت أ
متتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت إ ا تتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتت
تتتتتتتت
فتتتتتتتت ريضتتتتتتتت تتتتتتتت ا تتتتتتتت

لتتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتت ق تتتتتتتتتت ستتتتتتتتتت أرف تتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتتل تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتر فتتتتتتتتتتتت ق تتتتتتتتتتتت الق تتتتتتتتتتتتل لمتتتتتتتتتتتت
أ
تتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتت ق تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتت
ا قتتتتتتتتتتتتتتتت م متتتتتتتتتتتتتتتت ختتتتتتتتتتتتتتتتر ف متتتتتتتتتتتتتتتت ل
تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتتتتتتتتتتت ف متتتتتتتتتتتتتتتتتت
إ متتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتت ل يمتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتت إ تتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي
تتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت
قتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا إليتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أرفتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتتت أراف ستتتتتتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتت ي فقيتتتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتت لق تتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتت إلتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتت لقتتتتتتتتتتتتت رمتتتتتتتتتتتتت أمتتتتتتتتتتتتت را

نزل الروح على القلب ،وقال :أيها العقل طهر ثوب سرك ،وبقعة قلبك لتجلي ربك ،فإن سر
الطهارة معقول ،كما أن فعلها منقول .ويا أيها احلس طَ ّهر ثوبك بالتقصري ،فإن الفائزين أهل التشمري،
وطهّر بقعتك النفيسة من عامل التخليط ،فإنك من عامل التخطيط عسى يفيض عليك شيء من العامل
البسيط ،فإن فاض عليك منه شيء فهو نور أنت فيه وعود أنت بدؤه ،وظهور أنت خبؤه ،فلوال
ظهورك ،ما سرى إليك نوره فيك ،وبفيضه عليك ،وحاجتك إليه تعزز ،فاعرف قدرك وقدره وحتقق
مشسه وبدره ،وأشرقت األرض بنور رهبا وذلك النور ظهور ترهبا ،فبقعة البدر الفلك ،وثوبه النور
املشترك ،فإن تدنس يف كمال ظهوره بظل األرض ،فظهوره بالسمو عن عامل اخلفض ،كما أن طهارة
بقعة بروز نصف دائرهتا للعني ،وعدم طهارهتا هو مغيبها حتت هذا الكون ،فنظر اإلنسان إليها هو إذن
مطهرها ،وعدم نظره إليها هو مقذرها ،وبقعة الشمس فلكها ،وثوهبا نورها الذي أخذته من ملكها،
وهو النفس الكلية املنفعلة ،فهي هبذه املنزلة .ودنسها باحلجاب اهلاليل احملاقي وطهارهتا خروجها عن
موازنته يف العامل العلوي ،فيظهر ذلك يف العامل السفلي ،فطهارة بقعتها كطهارة بقعة البدر األكرب ،فال
تتحري .جعلنا اهلل وإياكم ممن طهر ثوبه وقلبه ،وشاهد يف كل حالة من األحوال ربه ،آمني آمني بعزته.
يف معرفة أسرار إقامة الصالة:

ل م تتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتت ف ال يتتتتتتتتتتتتتتتتت ع
تتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتي ال يتتتتتتتتتتتتتتتت ع
رار تتتتتتتتتتتتتتتت
فأر تتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت فستتتتتتتتتتتتتتتتتر ال متتتتتتتتتتتتتتتتت ع

يتتتتتتتتتت مقتتتتتتتتتتي الزتتتتتتتتتت متتتتتتتتتت لتتتتتتتتتت تتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت إ ا تتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتت ل
تتتتتتتتتتتتتتتت
لي تتتتتتتتتت متتتتتتتتتت تتتتتتتتتت  :تتتتتتتتتت يتتتتتتتتتت تتتتتتتتتت
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تتتتتتتتتتتتتتت ر اامتتتتتتتتتتتتتتت ع
تتتتتتتتتتتتتتت ف الختتتتتتتتتتتتتتت
ا تتتتتتتتتتت القتتتتتتتتتتترا ع
تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هللا إ ا أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع
فيتتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتتتر لر تتتتتتتتتتتتتتتتتت ام تتتتتتتتتتتتتتتتتت ع
أ تتتتتتتتتتتتر القتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت اف ال تتتتتتتتتتتت ع
يتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتت ا ل تتتتتتتتتتتتتتتتر ال ستتتتتتتتتتتتتتتت ع

فأ تتتتتتتتتتتتتتتتت الزتتتتتتتتتتتتتتتتت ف ر تتتتتتتتتتتتتتتتت ح تتتتتتتتتتتتتتتتتل
تتتتتتتتتتتتت لمتتتتتتتتتتتتت يقتتتتتتتتتتتتترأ القتتتتتتتتتتتتتر  :تتتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتت حر
ف متتتتتتتتتتتت
خ تتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتت ر أ ح
متتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتف ا متتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتترأ تتتتتتتتتتتتتتر ر تتتتتتتتتتتتتت
ل متتتتتتتتتتتتما ال تتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتر

نزل الروح على القلب وقال :أيها العقل
ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠﭐ[اإلسراء.]78 :
يا عقل ربك قد دعاك إىل الدخول عليه ،والوقوف بني يديه ،فتسوَّك بعود أراك تفاؤالً ،فإن
الفأل مشروع ،فهو خريٌ من سبعني صالة ،ويف رواية من أربعمائة ،كما جاء يف املوضوع فالزم األدب
واحضر مع النسب ،فإن علم النسب يوجب أدبك ،وينهج مذهبك ،وهذا أنت خلف الباب ،تريد رفع
احلجاب فقل:
اهلل أكرب اهلل أكرب إثباتًا ملن تكبَّر عليه إعظامًا ،ونزوالً عليه وإملامًا ،وقهرًا له وإرغامًا ،ورمحة به
وإكرامًا.
أشهد أن ال إله إال اهلل إثباتًا ملن ادعى األلوهية يف نفسه ،حني أوجدها له يف يومه دون أمسه
فتنعَّم هبا يف حسه ،وظهر هبا عند أبناء جنسه فحال بينه وبني دوام أنسه.
أشهد أنَّ حممدًا رسول اهلل حتققًا أن الرسالة يف الثرى ،وأن كل الصيد يف جوف الفرا فسرت
سرى.
سريان النفس يف الورى :فمنهم من تقدم ،ومنهم من طلب الورا ،وعند الصباح حيمد القوم ال ُّ
حي على الصالة إثباتًا للغفالت ،وتعشق الغافلني بالكائنات ،فاحتدوا هبا يف عامل الكلمات،
وانفصلوا عنها يف عامل السموات انفصال الروحانيات امللكوتيات.
حي على الفالح تعيُّنًا للبقاء وجناة السعداء ،وعدمها من األشقياء ،والفصل بني األرض
والسماء ،يوم الفصل والقضاء.
قد قامت فقاموا إجالالً لقيامها ،وبادروا إليها تعظيمًا إلمامها ،فوهبتهم األسرار القدسية ،بني
افتتاحها بتكبريها ومتامها بسالمها ،فمن فارحٍ بقدومها جزعٍ من إقدامها ،ومن فارح بقضائها ،إذا
للتلذذ بكالمها.
كان على بيّنة من متامها ،ومن حمب يف دوامها ُّ
اهلل أكرب اهلل أكرب ،تكبريًا من غري مفاضلة ،وقربًا من غري مواصلة ،وبعدًا من غري مفاصلة ،وإنباء
من غري مراسلة ،وإنعامًا مبعاملة ،ورويّة من غري مقابلة.
ال إله إال اهلل إثباتًا للشرك والتوحيد يف عامل اجلمع والوجد ،يف عامل الفرق والفقد ،سر التعطيل
والوجود ،والنسبة والتمجيد النفراد الوعد والوعيد من القريب والبعيد ،مبحل التعظيم والتأييد.
وأنت يا حِس ،فقل :اهلل أكرب اهلل أكرب تنفي تكبري املتكربين من غري طريق دعوى املدّعني
وإرغامًا ألنوف احلاسدين ،ودحضًا حلجة املبطلني ،وإقامة لربهان املؤمنني أشهد أن ال إله إال اهلل ،ردًا
على من قال :إنه اهلل ،فإن احلكيم األوَّاه ،من قال بنفي األشباه ،وساوى يف الذكر بني القلوب
واألفواه ،ويف السجود بني األقدام واجلباه.
ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ
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أشهد أن حممدًا رسول اهلل إثباتًا لقربه من ربه ،بعامل تربه ،ومن حبه بعامل قلبه ،لصحة حبه،
فاختذ حبيبًا وخليالً ،وعبدًا ورسوالً ،فصحت له السيادة على صحبه.
حي على الصالة :إثباتًا لإلميان وتعشُّقًا يف العيان ،بالبصر واجلنان ،يف اإلساءة واإلحسان،
واجلحيم واجلنان ،فليس العَجب من ورد يف بستان ،إمنا العَجب من ورد يف قعرِ نريان.
حي على الفالح :إقباالً على اإلحسان باألمان ،فإن البقاء بقاءان ،والنجاة جناتان ،وكل ذلك
قد ظهر يف اإلنسان.
قد قامت الصالة من قعدهتا ،واحنلَّت الم ألفها من عقدهتا ،فصارت سلطانة بوحدهتا ،وظهرت
يف املؤمنني بقوهتا وجندهتا ،ويف العارفني بترك عددها وعدّهتا ،وإهنا لكبرية إال على اخلاشعني.
اهلل أكرب اهلل أكرب :مفاضلة روحانية ومرتبة ربانية ،ومعادلة رمحانية وتكملة إنسانية ،ونكتة
رهبانية.
ال إله إال اهلل :شرك مقبول ،يف توحيد معلول ،صاحبها مقيد مغلول ،وتاركها يف روض
مطلول ،ال ملول وال مملول.
جعلنا اهلل وإياكم ممن أقامها دائمًا ،وكان بأسرارها عاملًا .آمني.
يف معرفة أسرار تكبريات الصالة:
أ حتتتتتتتتتت رف فتتتتتتتتتت تتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتف التتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتت إلتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت ااستتتتتتتتتتتم فيتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتت ر
متتتتتتتتتتتتتتر
أراف تتتتتتتتتتتتتت ا الم تتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتت التتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت التتتتتتتتتت

قال الروح يف تنزله :اعلم أن للجمعِ حضرتني ،كما بيّنا من قبل أن الوجود كله مبين على
اثنني ،فاهلل وأعين به االسم ،حضرةٌ جامع ٌة جلميع األمساء احلسىن ،والذات اليت هلا األلوهية ،حضرة
جامعة جلميع الصفات القدسية الذاتية ،والصفات الفاعلة يف العامل األبعد واألدىن ،واألرفع واألدىن ،فإذا
كنت يف حالة من احلاالت من أحوال األرض ،أو من أحوال السماء ،فال شك أنك حتت قهر اسم من
األمساء ،سواء عرفت ذلك ،أم مل تعرف ،أوقفت يف مشاهدته أو مل تقف ،فإن ذلك االسم الذي
حيركك ويسكنك ،أو يكونك أو ميكنك ،يقول لك :أنا إهلك ويصدق يف قوله ،فيجب عليك أن
تقول :اهلل أكرب .وأنت يا اسم سبب فعله ،ذلك الرفعة السنية ،وهلل الرفعة اإلهلية ،ويصح فعل هذا على
طريق املفاضلة فإهنا من حضرة املماثلة ،قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉﲊ ﱠ ﭐ[اإلسراء .]110 :كذلك له الصفات العليا ،فإن اهلل هو الرمحن الرحيم ،امللك القدوس ،السالم
املؤمن املهيمن ،العزيز اجلبار املتكرب ،اخلالق ،البارئ املصور ،األول اآلخر ،الظاهر الباطن ،الشاكر
العليم ،القادر الرؤوف ،الرحيم الرزاق ،إىل ما يعلم منها ،وما ال يعلم ،وما يفهم من صفاته وما ال
يفهم ،وعلى هذا يصح ،اهلل أكرب ،وبه تثبت املعارف اإلهلية وتقرر ،وهذا أمر جممل ،تفصله أعمالك،
وسر مبهم ،توضحه أحوالك ،واعلم  -قطعًا  -أن الذات ال تتجلى إليك أبدًا من حيث هي ،وإمنا
تتجلى إليك من حيث صفة ما معتلية ،وكذلك اسم اهلل ال يعرف أبدًا معناه ،وال يسكن وقتًا ما يف
مغناه ،وهبذا السر متيز اإلله من املألوه ،والرب من املربوب ،ولو مل يكن ذلك كذلك اللتحق املهلك
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باهلالك فقد بانت الرتب ،وعرفت النسب ،وثبتت حقيقة السبب .جعلنا اهلل وإياكم ممن شاهد حمركه
فكبَّر ،فتجلى له ما هو أكرب ،مبنّه وكرمه ،ال رب غريه آمني.
يف معرفة أسرار رفع اليدين يف الصالة:

رف تتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتت ي فتتتتتتتتتتت الزتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتت عم تتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت
إ تتتتتتتتتتتتتت ا الم تتتتتتتتتتتتتت ممتتتتتتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتت ر فتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتت

يتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتت
تتتتتتتتت
متتتتتتت ال تتتتتتت ف
تتتتتتت فتتتتتتت
ي تتتتتتت

ل م تتتتتتتتتتت
را تتتتتتتتتتتت
أفتتتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتت

ا تتتتتتتتتتتتير إلتتتتتتتتتتتت المقتتتتتتتتتتتتر
زتتتتتتتتت ر ال متتتتتتتتت الضتتتتتتتتتر
تتتتتتت ي تتتتتتتر
ستتتتتتت فتتتتتتت
م تتتتتتت ال تتتتتتتر ال تتتتتتتر

نزل الروح األمني على القلب السليم ،وقال :دعاك الرفيع إىل مناجاته ،والغين إىل فيض هِباته،
فتذلل وافتقر ،وارفع يديك ،يف كل خفضٍ ورفع ،عندما تكرب فاترك ما حيصل لك يف كل جتل وراء
ظهرك ،وقُل :هأنذا واقف صفر اليدين بني يديك عن أمرك أبتغي منحة علوية ،أو حملة ًكلية ،فإذا
جاءتك املنحة وجتلت لعينيك اللمحة ،فارفع منحتك يف كيسك .وحملتك يف تأسيسك واطلب حملة
أخرى ،ومنحة كربى ،فإهنا ال تزال تترى فإن الفيض اإلهلي مستمر دائم من عني جوده ،فقابله بالفقر
الكياين ،الذي هو مستقرٌّ الزم يف عني شهوده ،فال يزال يهب ،وأنت جتمع ،ويعلو وأنت ختضع ،وينزل
وأنت ترفع ،فإذا حصلت هذه املنحة وعقلت هذه اللمحة ،وقفت على أسرار رفع يديك يف صالتك
ب كما وهِْبتَ ،فإنك ت ْعبَ ْد كما عَبَدتَ .رفع
فرأيت من دونك راغبًا يف زكاتك وجزيل صالتك ،فَهَ ْ
اهلل مهمنا إليه ،وأنزهلا املنزل املبارك لديه ،آمني بعزّته.
يف معرفة أسرار التوجه يف الصالة:

تتتتتتتتتتتتتتتتت
ع ح م تتتتتتتتتتتتتتت
فق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتت ا م
ف تتتتتتتتتتتتت

أ ع ق تتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتي ل تتتتتتتتتتتتتتتتت لستتتتتتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتت ال غتتتتتتتتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتر ال يتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتتتتت اف إ
أم ر تتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتتت
رأ أمتتتتتتتتتتتتتتترا يضتتتتتتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتت

لتتتتتتتتتتتتتتتتتي ل تتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت ف
تتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتت ر الم تتتتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر اارف في تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتر ال يتتتتتتتتتتتتتتت إ ا تتتتتتتتتتتتتتتت ل
متتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتت ر في تتتتتتتتتتتتت

نزل الروح األمني وقال :أيها احلُباب املتقاطر ،والسحاب املاطر .هذا قد جتلى لكليتك اإلله
الفاطر ،فقل لسمائك ال حتجب بلطافتها ،وألرضك ال حتجب بكثافتها ،فإنه ال بد عند جتليه لسمائك
من ختلخلها ،وألرضك من تزلزهلا ،فإياك أن تقع يف أشراك اإلشراك ،لعظيم آفات االشتراك ،والزم
الوحدة فيها ،حيصل رفده وجمده ،وكن وجهًا مستديرًا ،وال جتعله عبوسًا قمطريرًا ،وال حتجب باجلهة
الكعبية ،عن اجلهة اإلهلية القلبية ،وأحلق احلياة بقِدمها ،واملوت بعدمه يف قدمها ،والصالة حبضرة ربك،
واجعل النُّسك قربان قربك ،وأقر باألمر لألمر ،واعترف باإلسالم حذرًا من احلسام الباتر ،وارغب يف
االنصراف إىل الفضائل ،وعن الرذائل ،وأسند األمور إليه ،فإن مفاتيحها يف يديه واستسلم للحكم،
تكن من أهل العلم ،وتدرَّع بثوب االستغفار ،فإنه حيول بينك وبني النار.
جعلنا اهلل وإياكم من أهل التوجيه ،وممن يدعى هناك باملقرب الوجيه آمني بعزته.
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يف معرفة أسرار الوقوف والقراءة يف الصالة:
تتتتتتت ا تتتتتتت
متتتتتتت ال تتتتتتت
تتتتتتت متتتتتتت القتتتتتتت ع
فتتتتتتتت ختتتتتتتتر فتتتتتتتت تتتتتتتت ل ال تتتتتتتت ر ال تتتتتتتت ع
إ تتتتتتت ر تتتتتتت  :تتتتتتت م ستتتتتتت ا فأ تتتتتتت تتتتتتت ع
إليتتتتتتتتتتتت ف قتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتت فع ال تتتتتتتتتتتت ع

متتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتت ع أ يتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتي
زتتتتتتتتتتتمي تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت
ا تتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتت
إ ا تتتتتتتتتتتتت  :تتتتتتتتتتتتتت هللاا أ تتتتتتتتتتتتت
ضتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتر
أمتتتتتتتتتتت

نزل الروح وقال :اجلامع قد جتلى ،واملناجى قد تدىل ،وأنت أيها املناجي األسىن ،بقاب قوسني
أو أدىن ،فقل يسمع قولك وجتاب ،ولكن ميز اخلطاب ،وفرق بني قرآنك وفرقانك ،وبني توراتك
ونورك ،وكتابك وزبورك ،فإن املناجاة ختتلف باختالف املقامات وتتباين بتباين احلاالت وتتعدد بتعدد
األشخاص ،وهي ال تقبل املزيد فتتصف باالنتقاص ،فتنادي يف وجودك والت حني مناص ،فإنك يف
حضرة اجلمع واقف ،ولسيدها اجلامع مالطف ،فإذا منحك من لطائفه ووهبك من عوارفه ،فحصّل وال
تفصل ،فإن ذلك مقام التحصيل ال التفصيل ،فاعلم أن الزبور نظري الفرقان وهلما سِران ،والقرآن خمتص
باحملمدي ،والفرقان له باالشتراك املوسوي ،فسِ ُّر القراءة ،يف مجع الذاتني واحتاد الصفتني .مجع اهلل عليَّ
ذايت وقدس باطالعي على صفايت آمني.
يف معرفة أسرار الفرق بني الفاحتة والسور:

القمتتتتتتتتر
ستتتتتتتت ر ال متتتتتتتت تتتتتتتت ر ال تتتتتتتتم
متتتتتتتت م تتتتتتتت التتتتتتتتر ح الزتتتتتتتت ر
أ تتتتتتتت
ال تتتتتتتتتتتتر
أ راف تتتتتتتتتتتت مزتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتت
إ ليتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتر خ الزتتتتتتتتتتت ر
زتتتتتتتتتتتتت ر ال متتتتتتتتتتتتت أ ي تتتتتتتتتتتتت لضتتتتتتتتتتتتتترر

تتتتتتتتت الستتتتتتتتت ر
تتتتتتتتت ر ال ا تتتتتتتتتل م تتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتت ر إلتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتت إ ار فتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت
فستتتتتتتتتت ر ال متتتتتتتتتت فر تتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتي
متتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتي إ ا ققتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتت ر
تتتتتتتت زتتتتتتتت ر
فتتتتتتتت ر إلتتتتتتتت ستتتتتتتت ر تتتتتتتتأ

نزل الروح األمني على القلب ،وقال :اعلم أن الفاحتة هلا طرفان ،وواسطة ومقدمتان ،ورابطة،
فهي الفاحتة للتجليات الواضحة وهي املثاين ،ملا يف الربوبية والعبودية من املعاين ،وهي الكافية ،لتضمنها
البالء والعافية وهي السبع املثاين ،الختصاصها بصفات املعاين ،وهي القرآن العظيم ألهنا حتتوي على
صورة احملدث والقدمي ،وهي أم الكتاب ألهنا اجلامعة للنعيم والعذاب ،فالطرف الواحد باحلقائق اإلهلية
منوط ،والطرف اآلخر باحلقائق اإلنسانية مربوط ،والواسطة تأخذ منهما على قدر ما ختري به عنهما،
واملقدمة الواحدة مساوية واملقدمة األخرى أرضية والرابطة هلا هوائية ،فيقول األول :احلمد للمعني،
مصلح عامل الكون ،باهلني واللني ،فيقول اآلخر :محدين األول يف أبدي ،ملا علم أنه ال ينقضي أمدي ،مث
يقول اآلخر :احلمد هلل رب العاملني على احلكاية املعقولة ،وما ثبت له يف الرواية املنقولة ،فيقول األول:
أثبتين اآلخرَ ،وملكين ،وعليه وعلى غريه سودين ،وجعلين مرئيا أينه ،ومصلحًا عينه ،مث يقول األول:
بسطت رمحانيتك على عامتك ورحيميتك على خاصتك ،فكنتَ هلذا الفصل إبراهيمي األصل فيقول
اآلخر :لقد أثىن على األول مبا جعل عندي من فيضه وإقاميت به بني يدي بسطه وقبضه ،وجعلين
حاكمًا يف مساء اهلل وأرضه ،مث يقول اآلخر الرمحن الرحيم ،فيقول األول اآلخر :أثىن اآلخر عليَّ ،حني
أسند احملامد إيل ،فله عندي ما خبّأته وراء حَدي ،مث يقول األول :يا آخر قمت يف ملكه ،وأحطت عينًا
مبا حصل يف ملكك ،وهنيت وأمرت ،فشكرت وكفرت مث أقر لك بامللك ،وسلم لك باب امللك
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وناداك امللك بامللك ،حني خرجت عن حكم دورة الفلك ،واختذك ربك وكيال ،وما وجدت إىل
االنفصال سبيالً ،فجازِ قومك بأعماهلم ،وأوقفهم على أفعاهلم ،فيقول اآلخر :إنَّ األول قد أثبت يل
الشرف واجملد ،ومنحين الرتبة العالية حني ساعدين اجلد فنعم اجلد وفوَّض إىل تدبري كونه ،مبغيب عينه،
مث يقول اآلخر ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ [الفاحتة ،]4 :فيقول األول :رد اآلخر عليَّ وِكاليت ،وصرف إيلَّ
عماليت ،وقال :شهودي إياك مينعين من التصرف ونظري إليك حيول بيين وبني التعرف ،فأنت العلي
املاجد ،والرب الواحد .وانتهى الطرف الواحد ،واملقدمة ،وبانت املراتب املرسومة ،مث يقول األول :يا
آخر إليك آويت بالنزول الذايت ،وبالتنزيل الصفايت ،يف دجيور الليل املظلم ،إليضاح السر املبهم ،مث
آويت إليك إلظهار الصنائع العلمية ،واستخراج املنافع املعدنية فأنت رهبا وإمامها وعرَّافها وعالمها،
وبك ثبوهتا وقوامها ،فيقول اآلخر :األمر بيننا مشترك فمن يضمن الدرك؟ وأنا قد أجبت سؤالك
وقمت أريك أعمالك ،مث يقول اآلخر :ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ فيقول األول إن اآلخر قد قام يل
يف ذلة العبودية ليثبت عز الربوبية ،وقد سأل العون يف تدبري الكون ،فلي منها شِرب وله شِربٌ ،ويل
السقاية ،وله الشُّرب ،فله ما سأل فقل له ينفصل ،فهذا سر الواسطة قد أعلن ومعىن الرابطة قد بني ،مث
يقول األول لآلخر :أين يل عن طريق العقائد واألعمال ،ومراتب األولياء واألبدال واخللفاء واألرسال،
واملبسوط عليهم نعم املعارف واملهدي إليهم حكم اللطائف ،وأوضح يل طريق األشقياء والضَّلال،
ومرتبة العلماء به املستدرجني والعمال ،فتحق عليهم كلمة العذاب والنقمة وحتيد منهم كلمة النعيم
والرمحة ،فيتيهون يف قعر الظلمة ،فيقول اآلخر :قد نزل األول حبجابه واستتر خلف بابه ،فله ما سألين
عمله ،إذ أقامين بدله مث يقول اآلخر :ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱣ ﱤ ﱠ [الفاحتة ]7-6 :آمني ،فيقول األول :قد سألين أن أهديه صراطه وأشد رباطه ،وأقيمه
باحملجة البيضاء ،وأجعل متنزهه املهجة الغضَّاء ،وأجعله وارثًا لرسلي وقائمًا بسبلي وأجنبه موارد
اهلالك ،ومصارع اهلالك فله ما سأل وما أمل  ،مث يقول األول :يا آخر أجبين إىل ما سألتك ،فيقول
اآلخر قد أجبت مث يقول آمني فيقول األول :إن أخلصت ،فقد فعلت.
فقد أبانت الفاحتة عن الصورة الصادية ،واحلكمة العادية ،وبقيت الصورة السينية القائمة باملنازل
السنية ،وهي يف األعايل واألسافل من مائتني ومثانني وسبع منازل إىل ثالث منازل ،وتضيق هذه العجالة
عن إيرادها فيها ،وقد ذكرناها يف الفتوحات املكية ،يف املنازل بأمهات معانيها ملن يعانيها وأريد أن
أقصد هنا إىل بعض سورة األسرى وما حيصل فيها من التالوتني من األنباء ،وأقول بالتالوة اإلهلية اليت
ال يسأل عنها بالكيفية وال باملاهية ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱠ [النجم ]1 :يف قلب تعرى عن اهلوى ﱡﭐﱅ ﱆ ﱇ
ﱈ ﱉﱠﭐ[النجم ]2 :ولكنه شرب فارتوى ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ[النجم ]3 :خلروجه عن كرة اهلوى ﱡﭐ ﱐ ﱑ
ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ[النجم ]4 :أنزلناه عليه بال واسطة كشفًا وتلوحيًا ،فكان به  -عند نزول الواسطة  -يف
عامل األلفاظ عجوالً فصيحًا ﱡﭐﱖ ﱗ ﱘﱠ [النجم ]5 :حبضرة االستوا ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠ[النجم:
 ،]6مبا أيده به من القوى ﱡﭐﱞ ﱟ ﱠﱠ [النجم ]7 :عليه مراتب روحانية العلى ،مث دنا فتدىل ،على
املقام األجلى ،ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ[النجم ]9 :من املقام األسىن خلف حجاب العزة األمحر ﱡﭐﱬ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱠ [النجم ]10 :فما أمسى عليه يوم وال أضحى ﱡﭐﱲ ﱳ ﱴﱠ [النجم ]11 :ما رأى
من حسن الرؤى أفتمارونه على ما يرى ،فهو حبيث ال يرى ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ[النجم ]13 :عند
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الصيحة الكربى ﱡﭐﲂ ﲃ ﲄﱠ ﭐ[النجم ]14 :مستقر احلسن والبها ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ[النجم]15 :
احملفوفة بالبلوى ،حضرة ارتفاع الشكوى املنتجة للنجوى ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ[النجم ]16 :فيعدم
البصري ويظهر األعشى ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﱠ[النجم ]17 :ولو طغى لسفل ،ولو زاغ ما ارتقى .فتحقق

تالوة هذه املشاهد ،وحصّل هذه املنافع ،من هذا االسم اجلامع.
مث أقول بالتالوة اإلنسانية ،اجلسمانية والروحانية :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱠ [النجم ]1 :بالسر اإلنساين،
يف املوقع الرباين ،ليحصل معرفته ،ويكمل مرتبته ،ﱡﭐ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱠ ﭐ[النجم ]2 :يقول قد أصاب
املطلوب ،وظفر باحملبوب ،ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ ﭐ[النجم ]3 :ألنه مقدس عن التأليف والتركيب ،والتدبري
والترتيب ،ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱠﭐ[النجم ]4 :من اهلل إىل الرب ،كما تقول يف شاهد الغيب ،من السر إىل
القلب ﱡﭐﱖ ﱗ ﱘﱠ ﭐ[النجم ]5 :ترمجان االستوا إليه املستوى .ﱡﭐﱚ ﱛ ﱜﱠ [النجم ]6 :جبار
قهار ،مقتدر أقوى ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ[النجم ]7 :فوق فلك اإلشارات العلى مث دنا من حضرة املىن
فتدىل ،حني جتلى ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ[النجم ]9 :أو كحبل الوريد األدىن ،ﱡﭐﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱰﱠ[النجم ]10 :ملا استقل مبنافعه ،وهو قاعدٌ ،وقام بأسبابه ،وهو راقد :ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴﱠ[النجم]11 :
النكتة اجلامعة اإلهلية ،ما رأى من احلقائق اإلنسانية ،ﱡﭐﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱠ [النجم ]13 :وال كون يرى
ﱡﭐﲂ ﲃ ﲄﱠ[النجم ]14 :حضرة ذات االنتها ،ﱡﭐﲆ ﲇ ﲈﱠ[النجم ]15 :حني مقام السوى،
ﱡﭐﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱠ[النجم ]16 :عند صالة الظهر والعشا ،ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ[النجم ]17 :ألنه يف
خط االستوا.
جعلنا اهلل وإياكم ممن عرج به اىل املأل األعلى وهيأه لقدومه احلضرات العلى ،آمني مبنه.
يف معرفة أسرار الركوع وما خيتص به من التسبيح:

تتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتت

ر تتتتتتتتتتتت ريتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتر خ ا تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت التتتتتتتت
فتتتتتتتتف ختتتتتتتت ال تتتتتتتتر المتتتتتتتترا
إ ا ي تتتتتتتتتتتتتت أ زتتتتتتتتتتتتتت ر ستتتتتتتتتتتتتتر فضتتتتتتتتتتتتتت
فستتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتت ل ي ال متتتتتتتتتتتتتت لم تتتتتتتتتتتتتت

ل تتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتري ا إ تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتت ف لممضتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت
استتتتتتتتتتتتتتتت ل م تتتتتتتتتتتتتتتتيم فتتتتتتتتتتتتتتتت
لم تتتتتتتتتتتتتتت ف ال تتتتتتتتتتتتتتتي المتتتتتتتتتتتتتتتما

عر
عر
عر
عر

نزل الروح وقال هذا :قد جتلى العظيم يف عظمته ،لوجود كلمته ،ملا وقفت يف برزخ الوقفة
الذي هو واسطة العقد ،واملقام الذي يلي احتاد الفرد بالفرد ،وسنبيّن ذلك ملن وجده ،عند قوله :مسع
اهلل ملن محده كل من دون املوجود األول املطلق ،وفوق املوجود اآلخر املقيد ،فموجود برزخي حمقق،
وخذه حيث شئت ،فإنك جتده كذلك .فإذا وقفت على هذه احلقيقة ،فأنت جلميع مفاتيح الغيب
مالك ،فاعرف قدر مقامك ،وإن كان هبيميًا ،من حيث مقابلتك األرفق فال جتزع ،فاحملقق من يركب
طبقًا عن طبق ،وعظم من تناجيه وترًا أو عشرًا ،ترتفع بذلك عنده قدرًا ،وليكن ذلك من حضرة
التنزيه ،اليت هي على احلقيقة حضرة التنبيه ،فإن املسبح هو املنزه ال املسبح ،وهذا مفتاح قفل من قال
من العارفني :سبحاين ،فمن شاء فليفتح ،فإنه سيلوح له الوجه األغر األصبح ،فهذا من بعض أسرارِ
الركوع ،إذا صحبه شيء من اخلشوع واخلضوع .جعلنا اهلل وإياكم ممن اطمأن يف ركوعه ،وإن غلبه
الوارد يف خشوعه وخضوعه آمني.
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يف معرفة أسرار الرفع من الركوع وما يقال فيه:
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم هللا لمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتت الق تتتتتتتتتتتتتل لمتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتر التتتتتتتتتتتتتتتتت

يم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إ زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتت ف
يتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مق متتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتت أر تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ح ا ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ف
ف
ف
ف

نزل الروح األمني ،قال :ملا صحت العزائم ،احتدت الذوات يف الكلمات ،وملا ظهرت املعامل
بانت عن القدمي الصفات احملدثات ،جتلى القائم على النفوس باكتساهبا ،وفرح العامل باستنادها إليه
وانتساهبا ،فلما أثبت مسعه السميع ،محده العبد املطيع.
وقال :E
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم الم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ل متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتتتم م تتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتت ال متتتتتتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتتت ار الستتتتتتتتتتتتتت

ا م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
إ ا زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتت ا المق ستتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت لستتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت رستتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتت ال

فنادى بربوبيته اإلهلية لثبوهتا ،وصرح على لسان عبده بإمجال نعوهتا ،فإن التفصيل يقيده حبضرة
ما ،وال يقع يف ذلك إال من هو عن احلقائق أعمى ،فإن زاد على هذا اإلمجال اإلقرار باملنع والعطاء،
للمعطي واملانع ،وأثبت الربح واخلسران ،واملضار واملنافع ،للضار النافع ،فقد استكمل قيامه ،وثبت
مقامه .جعلنا اهلل وإياكم ممن صح عزمه فاحتد ،مث بان له حمال االحتاد فتوحد.
يف معرفة أسرار اهلوى إىل السجود:

تتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتر ح متتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت الزتتتتتتتتتتت ر ي تتتتتتتتتتت اف تتتتتتتتتتترا
تتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ام تتتتتتتتتتتتترا
إلتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتتتت ا
ستتتتتتتتتتتتتتتر ال تتتتتتتتتتتتتتت لمي
اار تتتتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتت الخمتتتتتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت ير ال ا تتتتتتتتتتتتتتتل فتتتتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتتتتم

يتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت القيتتتتتتتتتتت إلتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتت أريتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتترا إلتتتتتتتتتت متتتتتتتتتت
ف قتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتت أختتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت م ي تتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتت ل
فتتتتتتتتتتتتتتتتتف
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رل ااستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف اا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل
ف تتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتتت ال ر تتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتت ي الستتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتتتتت ير الم تتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتت

نزل الروح وقال :نزل احلق الرباين إىل السماء الدنيا مساعدا لطالب الدرجة العليا .فقبل
احلصول يف مسائها ،وبعد مفارقة استوائها ،وهي حالة الشرب والذراع ،واهلرولة الواردة يف األخبار،
جمملة غري مفصلة ،وقصد العبد يف أي حالة كان يفصلها ،وعند ذلك حيصلها ،فإن التجلي له صورة
معقولة ،ووجوه جمهولة ،ويف مقابلتها منك صورة معلومة ،ووجوه غري مرسومة ،لكنها موسومة
فالصورة اليت خترج إليها فيها ،اطلب جتليه إليك فإن مبثلها منه تنزل الرقيقة اإلهلية ،يف جتليها عليك
فتحفظ من هذا املقام ،ومن استحكام سلطان األوهام.
واعلم أن يف هويك عالك ،كما أن يف أرضك مساك ،واعلم أهنا حالة هوائية لطيفة ،سريعة
الذهاب خفيفة ،كذلك جتليها سريع الزوال ،وشيك االنتقال وهي شبيهة باألحوال ،ليس هلا قدم
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فتطلب برسوخها ،وال هي حضرة فتنبع من مشوخها فهي حالة وردية سيالة كالدهان
ﲝ ﱠ[الرمحن.]13 :
جعلنا اهلل وإياكم ممن نزل من سدرته إىل دجنته ،فعلم جزئيته من كليته .آمني.

ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ

يف معرفة أسرار السجود وما خيتص به من التسبيح والدعاء وقوله جل ثناؤه :ﱡﭐﱠ ﱡ
ﱢﱠ [العلق ]19 :وسبب عصمة اإلنسان يف سجوده من الشيطان:
يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
إ ال
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ع
ريتتتتتتتتتتتتتتل
الستتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتت
ع
تتتتتتتتتتتتتتتيل
فف تتتتتتتتتتتتتتتت ل ستتتتتتتتتتتتتتتتر ال يتتتتتتتتتتتتتتتتل مزت
ع

م تتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتت ر فتتتتتتتتتتت الر تتتتتتتتتتت م قتتتتتتتتتتت
ا تتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت الر تتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتت ف
ستتتتتتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتتتتتت يا ال تتتتتتتتتتتتتتت

نزل الروح األمني ،وقال :حصل التجلي يف ثلث ليلة يف مسائه ،وصرح فيما يليق بالوقت من
أنبائه ،وقد أمرك أن تنزل نزوله ،وتتحقق فصوله ،ودعاك إىل االقتراب ،االسم القريب ،فإنك احملب
ليس احلبيب ،وهلذا قال لك :واقترب ،ولو كنت حمبوبًا لقال لك :تقترب ،فإذا الحت لك عبوديتك
يف سجودك ،وصحت لك القربة من معبودك ،وحتقَّقتَ كربياءه فيها ،وقلت عند ذلك نوفيها ،غلطت
وأصبت ،وأحطتَ وخِبتَ.
فانظر يف علوه ،ونزاهته يف مسوه ،وسبحه على مقدار ما ظهر كما شرع وأمر ،يبدو لك يف هذا
اخلضوع ،ما بدا لك يف الركوع ،من إعادة التنزيه إليك ،ورده عليك ،واجتهد يف الدعاء مع أن قبلته
يف السماء ،وقبلتك يف سجودك يف األرض حمل االحنطاط واخلفض ،ال جتزع أيها الساجد فإنك لفخذ
نقطة الدائرة املشاهد ،وهي الغيب احلقيقي واإلله اخلالقي ،فمكن كفيك من الترب ،فإنك يف حمل
القرب فتفطن ملا رمزناه ،وفك املعىن الذي ألغزناه.
واعلم أنك معصومٌ يف سجودك من الشيطان ،فإنه قهاره فليس له عليك سلطان ،إذا عاين هذا
احلال اشتغل بنفسه ،واحترق يف برج حنسه ،وصار شاهدًا لك عند ربك بالطاعة ،ومشاهدًا ملا يؤول
إليه من اخلسران يوم قيام الساعة ،ويكفيك هذا القدر يف سجودك ،فإنه حجابك يف استمرار وجودك.
جعلنا اهلل وإياكم ممن سجد فوجد ،وهتجد فتمجد مبنّه وكرمه ،ال رب غريه ،آمني.
يف معرفة أسرار الرفع من السجود:

تتتتتتتتتتتتتتتتر ستتتتتتتتتتتتتتتت ر فتتتتتتتتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتتتتتتتتي لمتتتتتتتتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت ا أ تتتتتتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ال متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل
فتتتتتتتتتتتتتتت ال ايتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتر ال قيقتتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتتتر ال يتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتت

رف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر ال ايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت ل
فيتتتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتف ع تتتتتتتتتتتت المقيتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتت ل
فتتتتتتتتتتتتتتتتف قيقتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتتتتتي ال تتتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتتتتتتخ
ستتتتتتتتتتتتتتتر الم قيتتتتتتتتتتتتتتت أمتتتتتتتتتتتتتتت ر ستتتتتتتتتتتتتتت

ال ايتتتتتتتتتتتتتتتت
ال م يتتتتتتتتتتتتتتتتت
الر ايتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ال يتتتتتتتتتتتتتتت
ال ايتتتتتتتتتتتتتتتت
ال ايتتتتتتتتتتتتتتتت

نزل الروح على القلب ،وقال :تنفَّس الصبح فرحل املتجلي عن مسائه إىل حضرة استوائه ،فعاين
اختراق األفالك ،وقيام األمالك ،واهتزاز املأل األعلى ،وما حصلت من احلسن والوضاءة املراتب العال،
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واحلجَّاب بني يديه مصطفون ،والروحانيات عليه ملتفون ،وحجابه سبعة أعالم هلم قضايا يف العامل
وأحكام ،يقدمهم الغفار ،مث الراحل ،مث اهلادي ،مث الرزاق ،مث اجلابر ،مث املعايف ،مث العفو ،واهلل من
ورائهم حميط.
فيا إمام عامل التخطيط ،انظر يف تصرفهم وقتًا يف روحانيتك ،مث
يف جسمانيتك ،إذا أرادوا إمضاء العمل األكمل ،ووقتا يف جسمانيتك مث
يف روحانيتك إذا أرادوا حتصيل العلم األنزل ،وهذا مثاله( :الشكل)
فهم ميشون بني يديه فوقع منهم التفات إىل عامل الكائنات ،فقال
هلم:
إىل من تلتفتون؟ وإىل من تنظرون؟ فيقولون طائفة من عبادك،
رفعوا رؤوسهم من سجودهم إليك ،وسألونا أن هنبهم ما هو خلقه
موقوف عليك .فيقول :ادفعوا هلم ما سألوه مما جعلتكم خَزَنةً عليه،
وحمبوسني لديه ،فإن به يظهر سلطانكم ،ويعلو شأنكم ،وقد وكلتكم،
ومجيع اخلَزَنة على حفظ العامل ،وكالءته ،وصونه ومحايته ،واألمر فيه
ملن سبق منكم ،إن الوقت للسابق ،ويتأخر الالحق ،مث نظر بنفسه إىل السائلني وتطلع إىل الداعني
الراغبني ،فعندما أبصرته األرواح املسجونة يف أقفاصها ،والواقفة يف مناصها ،بادرت إىل السجود الثاين
لتجليه ،ومرغت وجهها يف التراب لتدليه ،وأثبت هبذا السجود الثاين ما حصل له من احلقائق ،حني
كان يف نقيض هذه احلالة من السبع املثاين ،فأرسل عليهم خَزَنة األمساء ،فأخذوا بنواصيهم من السماء،
وأجلسوهم يف بساط حضرة مضاهاة االستواء ،فهذا بعض ما يف الرفع من السجود من األسرار ،وما
يتجلى فيها من األنوار.
جاب ،والزم الباب لتحصيل ُلباب األلباب .آمني.
جعلنا اهلل وإياكم ممن عرف احلِجاب واحلُ َّ
يف معرفة أسرار اجللوس يف الصالة:
ستتتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتر الم تتتتتتتتتتتتت
الستتتتتتتتتتتتتم
أ تتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتت اارف تتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر أ ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت خ متتتتتتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتتتتتت ا
إليتتتتتتتتتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتت يا فتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت ال قتتتتتتتتتتت

ستتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتترا
ستتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت الزتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتت ع يتتتتتتتتتتتتتتتت
فختتتتتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتل ر تتتتتتتتتتتت م ي تتتتتتتتتتتت
فمتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت إ ا متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت

نزل الروح على القلب ،وقال :أيها املضاهي واملباهى به[ ،واملباهي] هذا العرش قد استوى
برمحانه ،وظهر املستوى عليه بإنسانه ،وثبت امللك واستقر ،ودام االنفعال واستمر ،وما بقي حجاب
على درك هذه احلقائق ،وحتصيل هذه الرقائق ،إال حجاب واحد ،وهو مزج هذا العامل احملسوس
املشاهد ،فإذا وقع االنفصال ،وزال االتصال ،وجلبت صور الربازخ ،وبان املقام الشامخ للعامل الراسخ،
حينئذ جتلت احلقائق ،وعوينت كيفية امتداد الرقائق ،باخلالئق من اخلالئق ،وأدركت ما غاب عنك من
األسرار ،يف اعتمادك على اليسار وبان لك عموم نشأتك ،لتنوع هيأتك.
جعلنا اهلل وإياكم ممن استوى به سريره ،وأشرقت بالرؤية اإلهلية أساريره.
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يف معرفة أسرار التشهد يف الصالة ،إن شاء اهلل:
ال تتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتتتتتت ي
فتتتتتتتتتتتتترف ي تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت الق تتتتتتتتتتتتت ل

ستتتتتتتتتتتتتتتر فتتتتتتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتتتتت
إ الستتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتت الم تتتتتتتتتت مر تتتتتتتتتت
تتتتتتتتت الزتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت الستتتتتتتتتت ا أ م تتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت الستتتتتتتتتت
ل يتتتتتتتتتتتتتتت م قتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ر
فتتتتتتتتتتت ر ستتتتتتتتتتترا ر تتتتتتتتتتتأ

ا فتتتتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتتتتت
أ فتتتتتتتتتتتتتت
مي تتتتتتتتتتتتت
أل تتتتتتتتتتتتت

الم تتتتتتتتتتتتتت
ل يتتتتتتتتتتتتتتتت
الستتتتتتتتتتتتتتم ا
الرستتتتتتتتتتتتت
ا تتتتتتتتتتتتت را

نزل الروح على القلب وقال :أنت قد دخلت حضرة االستواء وتعاليت عن حكم األرض
والسماء ،فحيي من ضاهيت ،وسلم على من توالك حني توليت ،وزك وبارك ،وطيب وأوجز يف
اخلطاب ،وقرب تَُلح لك أنفاس األنوار ،وتزكو أفعالك قبل إلقائها عصا التسيار ،وتظهر الربكة ،يف
عموم احلركة ،وسلّم على من أرشدك ،وبه من أنت بني يديه أسعدك ،مقرًا بإثباته حبرف ندائه ،مث سلم
حتية من عند اهلل مباركة طيبة على نفسك ،وعلى أبناء جنسك ،فإن السالم هنا موالك ،وحضرة السالم
جمالك ،وأقر بوحدانية األحد ،وانفِ الشريك والولد ،وال بد لك أن تغيب هناك ،فإن يف غيبتك حتصيل
مناك ،واشهد للمبعوث باخلِلة واحملبة ،فهي أعلى درجات القربة وأثبت له الرسالة العامة ،الظاهرة
لسيادته يوم الطامة ،وأضفه إىل اهلل ال إىل غريه ،فإن يف ذلك جوامع خريه ،فإذا جتلى القاضي واملفيت،
على منربه ذي اخلمس الدرجات فنادِه ،يا عائذ أعذين ،من هذا املفيت ،مما يقابل هذه الدرجات من
الدركات ،فإن جتلى لك من يف املنرب ذي السبع الدرجات ،فردد االستعاذة من املآمث والديون ،فإن راهنا
أقبح ما يطلع على القلب من الريون .جعلنا اهلل وإياكم مما جنا من جحيم دركاته ،حني جلأ إىل نعيم
درجاته آمني.
يف معرفة أسرار السالم:
ستتتتتتتتتت
ستتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتت

تتتتتتت عمستتتتتتتت
تتتتتتت لخير متتتتتتت
فقتتتتتتت تتتتتتت
ف ر تتتتتتتتتتتتتتت ح ستتتتتتتتتتتتتتتر مم تتتتتتتتتتتتتتت
لستتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتت أف تتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت
مستتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتت رفتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتت يرا تتتتتتتتتتت عمستتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتي أ تتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتت مستتتتتتتتتت
تتتتتتتت ل متتتتتتتت
تتتتتتتت استتتتتتتت تتتتتتتت
ا زتتتتتتتتتتتتتت ا مزتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتت م
تتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت ح متتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتت

نزل الروح وقال :إذا أردت -أيها املصلي -أن يقبل كالمك ،ويتلقى بالترحيب سالمك ،فال
تدخل مصالك ،حىت تعرف من توالك ،وتتفرغ عن أهلك ودكانك ،وعمادك وسلطانك ،فإذا فرغت
من األكوان ،فانصب ذاتك ملشاهدة الرمحن ،وإىل ربك فارغب يف الدوام ،إن أردت أن تفوز بلذة
السالم ،واعلم أن املسلم من صالته رجالن ،هلما طريقان فإن كانا يف شخص واحد فقد مجعت له
احلقيقتان ،فالعايل من سلم لكونه انفصل من أمر ما ،إىل أمر ما ،إىل اسم ما ،عن اسم آخر ،فيكون
سالم توديع وإقبال ،إما من جليل إىل جالل ،أو من مجيل إىل مجال ،والدون من سلم على الرمحن،
وعلى األكوان ،فسالمه على الرمحن النفصاله ،وسالمه على األكوان لرجوعه إليهم واتصاله ،وهلذا ال
يسلم املصلي على يساره ،إال إذا جاوزه مثله ،فيظهر فيه ظله ،ومن خرج عن هاتني احلقيقتني مل يصح
سالمه ،وال قبل كالمه ،فإنه مل يكن عند احلق فينفصل عنه بسالم ،ومل يغيب عن األكوان فيسلم عليه
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عند اإلملام ،وهذه صالة العوام بريئة من الكمال التمام ،ليس هلا انتظام وال التمام .جعلنا اهلل وإياكم ممن
سلم على اسم من اسم ،وحتكم يف حكم من حكم آمني.
يف معرفة أسباب السهو والسجود له:

تتتتتتتتتتتتتتتتت ر ي تتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت ر ال متتتتتتتتتتتتتتتتت
م ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل را
ل ستتتتتتتتتتتتترا
ف تتتتتتتتتتتتت ر ال تتتتتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتتتتر
إل تتتتتتتتتتتتتتت أخمتتتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتتت الخ تتتتتتتتتتتتتتترا
ا تتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتت
لمتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتر القتتتتتتتتتتترل م تتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتت ر
تتتتتتتتتتت
لستتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتتتر م تتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتت ا ال ستتتتتتتتتتتر لم تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت را
متتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتت ي م تتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتت

نزل الروح األمني على القلب ،وقال :إذا التفت املصلي يف نفس صالته ،إىل غري من يناجيه
ببعض حركاته ،فقد ظهر زهوه ،وثبت سهوه ،فنظر إليه من ناجاه ،فناداه :مل زِلت عين ،أتنظر إىل من
هو خري مين؟ فيحن القلب ،يف عامل الغيب ،وإن مل يشعر به املصلي ،إىل ذلك اخلطاب من ذلك
التجلي ،فيسجد له إجالالً وتعظيمًا ،فيلقى رؤوفًا رحيمًا ،فيجرب له التفاته ،فتكمل صالته ،فيسمى هذا
السجود إرغامًا للشيطان ،ومرضاة للرمحن ،وهلذا مل جيرب سهو الصالة بغري السجود ،ألنه حيزن
املطرود ،فافهم هذه إشارة فإهنا بنية املتحد ،عزية املشهد ،وكل يسهو على قدره ،فمصل على مشسه،
ومصل على بدره ،وتكفيك هذه املنحة األفقية ،املصلحة هلذه النية.
الباب السادس االختصاصات واالنفعاالت

يف اختصاص اإلمام بيوم األحد وما يظهر فيه من االنفعاالت:
أيتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتت أم لتتتتتتتتتتتتتتتت ف خ زتتتتتتتتتتتتتتتت ل قتتتتتتتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتتر
ل تتتتتتتتتت تتتتتتتتتتل ال تتتتتتتتتت
فيتتتتتتتتتت
ف متتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتر م تتتتتتتتتتتتتت
أ يتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتتتت ف أ تتتتتتتتتتتتتتت ااستتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتت اليتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتت ي الم تتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتتتتت المخ تتتتتتتتتتتتتت ر أ م تتتتتتتتتتتتتت
غيتتتتتتتتتتترف
زتتتتتتتتتتت هللا متتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتم
تتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتر اار اح فتتتتتتتتتت تتتتتتتتتت مستتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتل ال تتتتتتتتتتتت أفقتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت
فأ يتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت اار اح فتتتتتتتتتتتتتت م
تتتتتتتتت اار اح م تتتتتتتتت فتتتتتتتتت يتتتتتتتتتر
تتتتتتتتت

خرجت أبقاكم اهلل ووقاكم ،من روحانية اسم كرمي من األمساء ،إىل اسم آخر ليصعد يب إىل
السماء ،فعندما حتررت عن هذه السدفة الترابية ،الحت لنا أعالم املشاهدة الغيبية ،فركبنا اجلادة،
وسألنا املادة ،واستعذنا من وعثاء السفر ،وكآبة املنقلب ،وروعة احلذر ،فقطعناها َعلَمًا عَلمًا،
واختذناها ملعراجنا سَّلمًا ،حىت وصلنا السماء املتوسطة ،واحلضرة العادلة املقسطة ،مسا النيب آي العال
واملهاة ،ومها أسىن اآلباء واألمهات ،يف إجياد احلياة ،فلما وصلنا هذه السماء املطلوبة ،واستأذن لنا
صاحب احلكمة احملبوبة ،فأذن السيد فدخلنا ،وقام لقدومنا وقعدنا ،وقال :من أين جاء هذا الركب
احملفوظ ،املصان امللحوظ؟ فقلنا :من بلد اجلسد الغريب ،فقال :مرحبًا بالزائرين من بلد احلبيب ،ما
أحسنها من مدينة حصينة ،قامت أركاهنا على التربيع ،وجعل سلطاهنا من العامل البديع ،وهذا العامل
على جنسني :رفيع ونازل ،وهذا السلطان من اجلنس الرفيع ،وقامت هبا الصفات اإلهلية ،فدعيت باحلي
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العامل املريد القادر املتكلم البصري السميع ،فأحكمت بتسع قوى مرضعة غاذية ،ونامية ،ومصورة،
وناطقة ،وعاقلة ،وحافظة ،ومفكرة ،وخميلة ،وحمسة ،فجاءت حسنةَ الترصيع ،وأتقنت بقوة جتذب
املنافع وقوة متسكها ،وقوة هتضم ما حصل يف املعدة ،خوفًا من املضار وقوة تدفعها ،وشرح ترتيب هذه
املدينة يطول ،لكثرة ما فيها من الفصول ،لكنها مجعت حقائق احملدثات ،وبعض احلقائق اإلهليات ،ما
خلق اهلل خلقًا أشرف منها ،وال أحدث حكم عن أحد مثل ما أحدث عنها ،أوتيت جوامع الكلم،
وأودعت فنون احلكم ،يا طول شوقي إليها ،ويا حسريت عليها ما أشتهي قيام الساعة إال لردّي إليها
ونزويل عليها وهي مدينة ال يعرف قدرها ،إال من عرف سر القدر ،وهلذا جهلتها أرباب الفكر ،هي
بوطيقي احلكمة وموسيقى النغمة ،وبرزخ النور والظلمة ،ال زالت آفاقها سافرة ،وأطباقها دائرة ،فخدم
اجللساء واحلجَّاب ،وسجدوا لظل احلِجاب ،مث رفعوا وأصاخوا وأقنعوا وأعاد الكالم السيد اإلمام،
والنسَّابة العلَّام ،وقال :عرفتم أن هذا احملل األسىن ،ال جيوز عليه التكليف ،وال يتحكم عليه لطيف وال
كثيف ،أين املفصح عنَّا ببعض ما حنن عليه ،واملترجم عنا ببعض ما قررناه لديه ،فرفع لنا بيت من
الذهب األمحر ،قد فتق باملسك وج ّمر بالعنرب ،ونصب فيه منرب من الياقوت األمحر ،وخرج الترمجان
وعلى رأسه تاج من اللؤلؤ واجلوهر ،وقد حفت به أقاويل املأل األعلى ،وروحانية السموات العلى وما
بقي روحٌ إال حضر وال ملكٌ حمجب إال ظهر وسطع الشعاع وعمر القاع والبقاع وسرت الضياءات
وأشرقت األنوار وازدانت السموات وظهر سلطان االستواءات وتعاىل العالء وقام البناء وخلص الوالء
ومتكن الصفاء وعظم اإلشراق ،وتألألت اآلفاق ،وتبحَّرت اجلداول وأخذت مراتبها األقاول ،وصعد
اخلطيب املصقع منربه ،ومحى أثره ،وإذا به معتدل النشأة حسن اهليئة ،وضَّاح اجلبني أشم العرنني ،سبط
البنان ،ذرب اللسان من أهل أرين ،وداره بعِلُِّيني يف أحسن تقومي ،يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم،
مستدير الوجه األغر ،كأمنا فُقِيء حبّ الرمان يف خدّه فامحرَّ ،فسلم ومل يشر ببنانه ،وضرب بلسانه
أَ ْرنَبَةَ أنفه ،وأداره يف شدقه مث شرع يف بيانه فقال :احلمد هلل الذي كان وال شيء معه ،وهو على ما
عليه كان ،مث أبدع العامل واخترعه ومل يرجع إليه أثر من خلقه الكيان ،أوجد ما علم من ذاته ال من
شيء ،وأخرجها من غري شيء كانت فيه وال خِبْءٍ ،وكان موصوفًا بالوجود قبل كل موجود ،وال
قبل إال من حيث العبارة ،وال كان إال من حيث اإلشارة ،واملنهج القومي ،يف معرفة ارتباط احملدث
ين احلياة ،فسرت منه يف زوايا
بالقدمي ،فليس بينهما بينيةٌ وال قبليةٌ ،إذ القبل خملوق إضايف ،وامتدادٌ زما ُّ
وجود الكون ،وختلَّلت مسالك كل عني ،وقام ميزان العدل ،يف قَُّبةِ الفضل ،وزالت البغضاء وارتفعت
الشحناء وظهر سلطانه يف القلوب ،باختصاصات الغيوب ،ال زال جمده سنيًا ،ومكانه عليًا ،مث نزلت
فقلت :يا أبا العال مل اختصصت بالقلب؟ فقال :لكونه احلضرة اليت وسعت جالل الرب املوضوعة على
صورة القلب ،قلت :فَِل َم اختص القوي هبا سر املهاة؟ فقال :لكونه معدن احلياة ،وسيبدو لك يف
روحانية كل مساء ،ما يقابله منك من القوى واألعضاء ،فقلت له :أريد أن توقفين مشاهدة عَني ،على
تأثرياتك يف قلوب العارفني ،والعلماء ،واملريدين ،من عامل الكون ،وما تعطيه أفالكك ،وما هتبه
أمالكك ،فأشار إىل بعض جلسائه ،وأكرم خدمائه ،وقال اخترق به الدور املربع ،وأشرف به على
الكون املسبع ،فإذا حصل مفاتيح اخلزائن ،وموازين املعارف ،رده إيلَّ ،وأحضره بني يدي ،فاخترق يب
تسعني فلكًا ،فرأيت مع كل فلك ملكًا ،يرجع أمر هؤالء األمالك إىل ثالثة أمالك :امللك الواحد موكل
456

بالتحليل ،وامللك اآلخر موكل باملوت ،وامللك اآلخر موكل باألنفاس ،ومدة تدبريهم يف العامل ،ثالثة
وثالثون ألف سنة ،وتدبرياهتم شريفة حسنة ،بني أيديهم سبعة أمالك على صورة املردان ،كأهنم قضبان
خيزران ،هلم انثناء وانعطاف ،وبركات وألطاف ال نبات بعوارضهم ،وال تأخر عندهم يف أداء
فرائضهم ،ولو حققتم مراتب املوجودات ،الستحال عندكم وجود األزمان والتقدم باملكان ،وقضيتم
فيها اإلحالة بعد اإلمكان ،فمن ثبت قدمه ،واستحال عليه إطالق صيغ األزمان ،واإلشارة بصيغ
املكان ،إال من طريق اجملاز ،على اجلواز ،ملا يف عامل العبارة من العجز والقصور ،يف ذلك املقام من العلو
واإلعزاز ،فتطلقها عليه العقول املعقولة بأفكارها ،لتجوز منها إىل إدراك املعاين املقدسية املوصولة يف
فطرها املؤسسة ،ولوال اإلمداد هلذه العقول املتعطشة ملعرفة باريها احلائرة ،ملا احتجنا إىل استعمال هذه
العبارات القاصرة ،وله الصفات العلى ،واألمساء احلسىن ،والنبأ األسىن ،وحجاب العزة األمحى جتلى امسه
احلي فَحيَيَت املوجودات ،والقيوم فقامت به األرض والسموات ،ومن فيهن من عوامل البقاء
واالستحاالت ،فعنت حلياته الوجوه ،وسجدت لقيومته اجلباه ،وأقنعت لعظمته الرؤوس ،وحتركت
بذكره الشفاه ،وحبا سيدنا هذا بفنون املعارف واألسرار ،ومنحه جزيل املعارف يف مطالع األنوار،
فأداره مع األفالك ،وأسرى به مع األمالك ،فوقف على اآلثار الفلكية ،وحتقق بأسرار اللطائف امللكية،
وخاطب كل روحانية بلغتها فعرّفته مبكان حكمتها ،فلما حل يف أوج العال ،نزل يف خط االستوا خوفًا
أن ينحرف إىل أحد امليلني فتذهب بعض معارفه ،وتستحيل إىل الكثافة بعض لطائفه ،وعلم ما يكون يف
طَ ْموِ البحور ،فأودع احلكم يف الصخور ،مث عاد إىل مرقاه األوسط ،وحلَّ منه يف الوسط ،وهو مقامكم
الذي أنتم به قاطنون ،وعنه عند انقضاء كالمنا راحلون ،مث ملا وصل حمفوظ اجلوانب ،ملحوظ املآرب،
نكح املهاة ،وأمرها ،أعراضهم طيبة الروائح ،بأيديهم الطوالع واملفاتح ،قد مشروا أذياهلم ،وقصروا
أرداهنم ،وثبتوا مكاهنم ،علّامون مبا يراد منهم ،حمكمون ملا يصدر عنهم ،منهم مخسة هلم حركة واحدة،
واثنان هلما حركتان ،واثنان منهم بني يدي مَلك التحليل ،واثنان بني يدي مَلك األنفاس ،وواحد منهم
بني يدي مَلك املوت ،ما عندهم علم بغري ما هو سلطاهنم عليه.
وأما االثنان فالواحد منهم له علم التحليل واملوت ،والثاين له علم األنفاس واملوت فلِمَلك املوت
تصريفهما معًا ،ولِملك التحليل تصريف الواحد منهما ،ومللك األنفاس تصريف اآلخر ،وهم على
درجات معتدلة متساوية يف العدد والقوة ،وأحكام الفعل ،غري أن االثنني أعلم من اخلمسة لتحصيلهم
العاملني.
يف اختصاص املأموم بيوم االثنني وما يظهر فيه من سر االنفعاالت:
تتتتتتتتتتتتتتر
يتتتتتتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتتتتتل ال ا تتتتتتتتتتتتتتت الخ يت
ع
تتتتتتتتتتتتتتتير
لتتتتتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتتتتت ي الم تتتتتتتتتتتتتتتت ااست
ع
ستتتتتتتتتتتتتتتتتري ال تتتتتتتتتتتتتتتتت ع تتتتتتتتتتتتتتتتترار يتتتتتتتتتتتتتتتتت عر
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
يت
إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ار إ ا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ع
تتتتتتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتتتتتتت ال م ريت
متتتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتتت
ع
ريمتتتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتتتتتت يمتتتتتتتتتتتتتتتتتت عر
ي ختتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتي ي ختتتتتتتتتتتتتتتت أ ي تتتتتتتتتتتتتتتت عر
يتتتتتتتتتتتتتتتر
إ ي تتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتتتتتت الم
ع

ستتتتتتتتتتتتتتتتتت هللا يتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت اا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
لتتتتتتتتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتتتت ر
يتتتتتتتتتتتتتتتر م تتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتت إ تتتتتتتتتتتتتتتت ل
ا تتتتتتتتتتتتتتتتي م تتتتتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتتتتت ال زتتتتتتتتتتتتتتتتم
يمتتتتتتتتتتتتيف تتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتت ال متتتتتتتتتتتت ل يتتتتتتتتتتتت
في متتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتي ي متتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت الم يتتتتتتتتتتتتتتتتت إ ا يتتتتتتتتتتتتتتتتت إلي تتتتتتتتتتتتتتتتت
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تتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتت ل ال تتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتت عر
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتير
ست
إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ارا متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر
ع
تتتتتتتتتتتتتتتتتر
إ ي تتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتت ل يتتتتتتتتتتتتتتتتتت خ يت
ع
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عر
إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ار إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ير
تتتتتتتتتتتتتتتت ل ال ا تتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتتترل القتتتتتتتتتتتتتتتت ع

لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لمراف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل
متتتتتتتتتتتتتتتتت
ا تتتتتتتتتتتتتتتتت م قتتتتتتتتتتتتتتتتت
يقتتتتتتتتتتتتتتتتت
إ ا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ار م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتت ي متتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتي
اا متتتتتتتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتت اا يتتتتتتتتتتتتتتتت

وملا دعتنا دواعي االشتياق ،إىل الكشف على ما أودع اهلل من األسرار يف هذه الطباق ،رحلنا
نريد حضرة امليثاق ،وهي حضرة أب اآلباء ،وعنصر أجسام األولياء واألعداء ،أول بوطيقي تكون
إكسريها ،فصار فضة بيضاء ،قزديرها ،اجلامعة للقبضتني ،واحلاكمة للحكمتني ،واندفعنا من قلب
األفالك ،وقد حفت بركابنا أقاويل األمالك فما بقيت حقيقة مررنا هبا يف طريقنا إال جتلت بأحسن زي
وقامت وخدمت ،وال روحانية إال سألت النزول عليها ،واحترمت وأكرمت ،فأخربهتم أن احلاجة اآلن
يف رؤية الوالد ،والغرض يف مشاهدة اإلنسان الواحد ،فإذا انقضت املآرب ،ومتيزت املذاهب ،وسالت
املذانب ،وافترقت العواقب ،واحتد األول بالعاقب ،وبانت املطالب ،وحتصلت الرغائب ،وعقلت
تفاصيل املواهب مع اإلقرار بوحدانية الواهب ،والتحقت بالعدم والوجود األكاذب ،أسرعنا إن شاء اهلل
إليكم الكرة ،ونزلنا عليكم عند ابتداء الدورة ،فاستعدوا حللولنا ،وتأهبوا لنزولنا.
مث أخذنا نقطع دروب الدائرات وقلوب الروحانيات ،إىل أن نزلنا بفناء الوالد ،واإلنسان الواحد
املوصوف بالناجي واهلالك ،واملعروف بالباكي والضاحك ،فأرسلت إليه رسول اهلمة ،ينهى إليه إملامي
حبضرته ،يف القيام مبسرته وأدخلين عليه ،وأحضرين بني يديه ،فقبلت ميني بساط مقامه ،وسجدت
تعظيمًا ملعايل أعالمه ،وإذا به يف بيت من اللجني من أحسن ما نظرت إليه عني ،قد فتح فيه خوختني،
الواحدة عن ميينه ينظر منها إىل عليني ،واألخرى عن مشاله ينظر منها إىل سجني ،بواب اخلوخة اليمينية
ببغاء مستندة إىل الباب ،وبواب اخلوخة الشمالية عقاب ،وعلى رأس الوالد تاج من الياقوت األبيض،
كأنه الربق إذا أومض ،وعليه حلة دمشقية ،وأمامه جمامري كافورية ،تربق من أسارير وجهه ظهريية ،يف
اجملامري خبور املصطكى واللوبان ،وبني يديه أطباق اليامسني والسوش ،واجلرجري واألقحوان ،فإذا شم
األقحوان تبسم ،وإذا استنشق اجلرجري اهتم ،فال يزال باكيًا ضاحكًا ،مملوكًا مالكًا ،واإلنسان الواحد
بني يديه قائم يبث إليه ما عنده من معامل العوامل ،فقال يل :مرحبا باالبن السعيد ،والطالب املستفيد ،يا
أيها االبن :ما الذي أوصلك إلينا ،وما السبب الذي أنزلك علينا؟ فخدمت بساطه ،واستغنمت
انبساطه ،وقلت أدام اهلل أيام الوالد املعظم املقدم ،وعدل قسطاسه ،وأبرم أمراسه ،وحرس أنفاسه ،ملا
عرف العبد أنك صاحب العلمني والصورتني ،وحامل سر اآليتني ،أراد أن يقف عليهما منك مواجهة،
وأن يسمعها منك مشافهة ،فقال :مهة شريفة وداعية سلطانية منيفة ،مث دعا بترمجانه ،وصاحب لسانه،
وقال :اصعد على منرب االستوائية ،واذكر بعض ما عندنا ،وعند حاجبنا من سرائر علوم الكونني
والصورتني ،فصعد اخلطيب وتكلم ،وقال بعد أن بسمل وصلى مث سلم :احلمد هلل الذي مجع آلدم عبده
وخليفته ورسوله بني يديه ،وحباه بصورتيه ومنحه سورتيه ،وأودعه سريرتيه ،وحصل فيه قبضتيه ،هداه
جنديه ،وأجنب له سبيليه ،وخاطبه بكلمتيه ،وأمره على مأليه ،واستخلفه على كونيه ،واصطفاه
برسالتيه ،واختصه خبالفتيه وكرمه مبشاهدتيه ،وخصه جبنتيه ،ووهبه معرفتيه ،وأنزله بني علميه ،وأشهده
مركزه وقاب قوسيه ،وأسكنه يف الربزخ بني كتابيه ،إلظهار صفتيه ،فقام عظيم الشأن ،سلطانًا على
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األعيان ،واستوزر له الزبرقان ،الذي هو نظري الرئة يف األبدان ،فيعلو وينمو فيفضل ويدنو ،فيبخل
ويذبل ،فوزيره مثله على صورته وسورته ،له وجهان وطريقان وسران وجتليان وحمقان ،وإبداران وحمق
وإبدار يف كل أوان عند العاملني مبا يف الصنعة العلوية من اإلحكام والترتيب ،واالتقان ،واعتدال
األوزان ،وله حمق واحد ،وإبدار واحد ،عند العامة ،فله الضدان وسرعة التأثري يف األكوان ،وهو شبيه
باإلنسان ،من مجيع الوجوه القباح واحلسان ،وله التقابالن ،وإليه ينظر الثقالن ،وفيه كسران وبدايتان،
وغايتان ،ونقصانان ،وكماالن ،وسران ،وأمران ،وتأثريان ،وحكمان ،وله يدان ،ورجالن ،وعينان،
وأذنان ،وثديان ،وعلوان ،وسفالن ،وميينان ،ومشاالن ،وفوقان ،وحتتان ،وخلفان ،وأمامان ،وخماطبتان،
وقلبان ،ولسانان ،ومغربان ،ومشرقان ومعدتان وأثران ،وعرشان ،وكرسيان ،وروحانيان ،وتبييضان،
وحتمريان ،وتسويدان ،وتكليسان ،وحياتان وموتان ،واعتداالن ،واحنرافان وعقدتان ،وفيه من كل شيء
اثنان ،فسبحان من فطره وفطر اخلليفة آدم على هذا اإلتقان ،إنه ويل االمتنان .والصالة على احلقيقة
احملمدية ،صاحب اإلمامة املطلقة ،واخلالفة احملققة ،ما اتصلت األرواح باألرواح ،واألبدان باألبدان.
مث نزل وتكلم األب فقال :اعلم يا بين شرح اهلل صدرك ،ورفع يف ذروة التوحيد قدرك ،أن اهلل
تعاىل ملا كىن على احلقيقتني ،وأبان عنهما بالقبضتني ،يف املوطنني ،وأنبأ عنهما يف عامل العبارات
باحلرفني ،وجعلهما على السواء يف الفطرتني ،والنعيمني ،والعذابني ،والطاعتني ،واملعصيتني ،باعتدال
الكفتني وجعل اآلخرة ذات دارين ،لتحيط بالعاملني ،وفيها يقع امليز بني الفريقني كما وقع يف أوان
القبضتني ،قبل أخذ امليثاقني ،وجعل الدنيا ذات برزخني ،فأظهر الكافر يف صورة املؤمن ،واملؤمن يف
صورة الكافر ،لذي عينني ،وجعلهما حمل متحيص وبلوى الطائفتني فوجه إليهم على لسان واحد منهم
حكمني ،فأمر وهنى ،لتميز الكلمتني ،فمن وَ َّحدَ حبِيَ بنار وجنتني ،ومن أشرك جوزِيَ جبنة ونارين،
واعلم يا بين أن اهلل خلق اإلنسان بني ستة أعالم :الفوق ،والتحت ،واليمني والشمال ،واخللف واألمام،
فالفوق والتحت ،اختص هبما رب العزة من طريق املثل واملثال ،واحلقيقة واخليال ،فالفوق للرؤية
والتحت للحجاب ،فكانت اجلنة مثانية أبواب للرؤية اإلهلية ،وكانت النار سبعة أبواب للحجب
النفسانية ،ولو كان احلجاب بابًا مغلقًا لفتحَ يومًا ما ،وانقلبت احلقائق ،واستوى البصري واألعمى.
وأما بقية األعالم ،اليمني ،والشمال ،واخللف ،واألمام ،فهي مرتَّبة على مراتب اجلنة والنار،
ومنها يأيت امللك بالطاعة احمللة دار القرار ،وإبليس باملعصية املوصلة إىل دار البوار ،قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱵ
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﱠ [األعراف ،]17 :أخرب بذلك عن إبليس ،ويف مقابلته ملك
التقديس ،وهذه قسمة مدينة اإلنسان وهو خماطب من ثالث جهات :روح ونفس وجثمان ،يف كل
علم من هذه األعالم األربعة.
وهلذا كانت مدينة مربعة ،وللشيطان يف كل علم سبعة مَرَدة ،وللملك يف كل علم سبعة وزعة،
ملكان للروح ،ومريدان ،وملكان للجسم ومريدان ،وملك للنفس ومريد ،وملك واحد سادس بني
الروح والنفس ،ويقابله مريد عَنيد ،وملك سابع بني النفس واجلسم ،ويقابله مريد عنيد .وهكذا يف كل
علم من األعالم مَرَدَ ٌة للوسواس ،ومالئكة لإلهلام ،فمىت أتى امللك بلمته ومهته ،أتى إبليس بلمته
وعزمته ،ومن ارتقى عن امللك والشيطان ،بدت لعينيه إصبعا الرمحن ،وملا كانت أعالم اإلنسان أربعة،
واجلنة أربعة ،والناس أربعة ،كانت مالئكة املنازل يف الكثيب واحلجاب أربعة ،فاملنزل الواحد يف
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الكثيب واحلجاب منابر ،واملنزل الثاين أَسِ َّرة ،واملنزل الثالث كراسي ،واملنزل الرابع مراتب ،وقد
يدخلها كسر ،كما دخلها يف األعمال ويف عدم تتميم األحوال ،قال " :يقبل من الصالة عشرها
تسعها مثنها هكذا إىل نصفها" .فقد جاء بالعدد املكسور ،مع كوهنا حضرة النور ،فإذا رأيت يف هذه
املراتب كسرًا ،فهو على هذا احلد ،لنقصٍ كان يف أداء العهد ،ولقد نبه عليه الصالة والسالم ،يف قتل
جعفر بن أيب طالب وزيد بن حارثة ،وعبد اهلل بن رواحة ،على ما ذكرناه فأخرب أن يف سرير عبد اهلل
بن رواحة ازورارًا عن أَسِ َّرة أصحابه وكذا شهدناه ،فإن عبد اهلل بن رواحة ،توقف قليالً يف غزاته عن
القتال كما رويناه وملا كان املصطفون ثالثة :الروح والنفس واجلسم ،يف حق املوحدين وكان املبعدون
ثالثة الروح والنفس واجلسم ،يف حق املشركني ،فافهم ما قررناه لديك ،وأبرزناه إليك .فالروح خليفة
والنفس وزيره ،واجلسم مبلغ يتشرف به سريره ،ولكل واحد من هذه الثالثة ،منرب وسرير وكرسي
ومرتبة من شكله ،وعلى مثله ،وقال عليه الصالة والسالم ،يف سر التثليث" :لن هتلك أمة أنا أوهلا،
وعيسى آخرها ،واملهدي وسطها" .فاحنفظ الطرفان والوسط ،وانضم امللك وارتبط ،فأتى بالثالثة على
حكم النشأة ،وتقابل اهليئة ،فارفع رأسك وانظر إىل الصور ،الذي هو قرن من نور ،وانظر إىل اتساعه
يف عليني وما أعطى اهلل فيه من الدرجات ألصحاب اليمني ،وانظر أيضًا إىل ضيقه يف سجني ،يف أسفل
سافلني ،وما أودع اهلل فيه من الدركات للمحجوبني ،فنظرت فرأيت األمر على ما قاله ،وأن كل
إنسان ال بد له من أحد الدارين ال حمالة ،وهذا صورة ما رأيت على التقريب.
شرح ما يف الدائرة من الرمز:

فهذا ما قيل يل يف حضرة التمثيل .وقد متثل يف وقت آخر يف صورة أخرى ،كما مثلت النار
البن قسي يف صورة حية ،ومثلت البن برجان يف صورة جاموس ،ومثلت لنا يف صورة دار له طبقات،
علوًا وسفالً فلنقل يف بيان ما مثل يف هذه الدائرة:
إن الدائرة العليا صورة الكثيب الذي جيتمع الناس عليه لرؤية احلق وهو يف جنة عدن والناس
على أربع مراتب :ربع منه تنصب هلم فيه منابر ،وهي الرسل والورثة من األئمة املهديني وهم فيها بني
كامل ،وهو جامع املقامات والصفات وأهل جالل ،وأهل مجال ،وما مث طبقة رابعة يف كل مرتبة ،ويف
مقابلتهم يف النار يف منزل احلجاب ،منها خاصة وهو منزل فيها ،يقابل الكثيب من اجلنة وهي لألئمة
املضلني الذين شرعوا ما مل يأذن به اهلل ،وقالوا ألتباعهم :هذا من عند اهلل ،وما هو من عند اهلل،
ويقولون على اهلل الكذب وهم يعلمون.
واملرتبة الثانية تنصب هلم أسرة .وهم األنبياء الذين هم على شرع من رهبم يف أنفسهم ،مبا
أرسلوا ،وما جرى جمراهم ممن له إخبار إهلي من نيب ما هو على شرعة خاصة ،وحاهلم كحال الرسل:
أعين ثالثة أقسام :كامل ،وذو جالل ،وذو مجال .ويف مقابلته من النار الدجاجلة ،وأصحاب اخلياالت
الفاسدة ،الذين ضلوا يف احلياة الدنيا ،وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعًا.
واملرتبة الثالثة :أصحاب الكرسي ،وهي لألولياء الصاحلني ،الذين توالهم اهلل ،فاهلل وليهم .وهم
أولياؤه ،وهم فيها على ثالثة أقسام :كامل وذو جالل وذو مجال ،ويقابلهم يف النار أهل الكراسي وهم
أولياء الشيطان ،ووليهم الطاغوت.
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واملرتبة الرابعة :أهل مراتب ،وهم املؤمنون باهلل وما جاء من عند اهلل ،وهم أيضًا على ثالثة
أقسام :كامل وذو جالل ،وذو مجال .ويقابلهم يف النار أهل مراتب ،وهم املؤمنون بالباطل .قال اهلل
تعاىل :ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﱠ [العنكبوت ،]52 :وإمنا مسيناهم حمجوبني
عما يراه أهل السعادة من اهلل ،وأما هؤالء فريون ما اعتقدوا ،وهم املتويل تعذيبهم فيودون أهنم مل يروه،
ملا يعيبهم منه ،وأما الشجرة فلها فروع ألهل اجلنان عالية ،وهلا فروع ألهل النار مستقلة ،هي اليت
تسمى يف الشجرة عروق وأصول ،ففروعها العالية ألهل اجلنان تسمى السدرة ،وعروقها يف أصل النار
تسمى شجرة الزقوم ،فيها املرارة يف الطعم ،على قدر ما يف مثرها من احلالوة يف الطعم ،ألهل السعادة
ويقوم يف كل مرتبة خطيب من أفضلهم ،وهو الكامل من هؤالء ومن هؤالء فيخطب هبم ويذكرهم مبا
يذكره يف اخلطب بعد هذا يقام خطيب يف السعداء ،وخطيب يف األشقياء ،وجيتمعون حوله فإذا فرغ
اخلطيب السعيد من خطبته ،شكرهم وشكروه ،ودعا هلم ودعوا له ،فإذا فرغ خطيب األشقياء من
خطبته لعنهم ولعنوه ،ودعا عليهم ودعوا عليه ،فيكفر بعضهم ببعض ،ويلعن بعضهم بعضًا ،ومأواهم
النار ،وما هلم من ناصرين .وذلك يف الوقت الذي يكون فيه السعداء يف اجلنة هبذه احلالة ،يكون
األشقياء يف جهنم هبذه احلالة ومنزهلم جهنم خاصة فإن غاية القرب الكثيب ،وغاية البعد جهنم.
واعلم أن السعداء يف كل مرتبة درجات ،ولألشقياء دركات ،فألهل املنابر إحدى وعشرون
ومائتان وثالث آالف وألهل األسرة تسع وتسعون وثالث آالف وألهل الكراسي مثان وسبعمائة
وألفان ،وألهل املراتب سبع وأربعون ومائة وأربع آالف.
واعلم أنه إذا متيز فريق يف اجلنة ،دار الثواب والنعمة ،وفريق يف السعري دار العذاب والنقمة ،أذن
الرمحن ألئمة السعداء أن يقوموا خطباء .يف أتباعهم وأذن اجلبار ألئمة الشقاء أن يقوموا خطباء يف
أتباعهم.
خطيب السعداء :صعد اخلطيب الناطق املنرب ،وقام بني يديه خدماؤه الكرام الربرة ،وقال :احلمد
هلل من غري تقييد بنعت ،كما قيده سادات أهل الوقت ،املقدس احلميد ،ذي العرش اجمليد ،الذي تردَّى
برداء الكربياء والعز ،وأودع معرفته يف القصور والعجز ،جاعِلِ املالئكة رسالً ،ومع ّرف العقول إليه
سبالً ،نصب املنابر وأقعدَ عليها إرساله ،وأشهدهم مجاله وجالله ،وأنطقهم بأوضح ما تكلم به أو قاله،
تعاىل يف ذاته عن إدراك املدركني ،وتسامى يف قدسه ،أن حتيط به غايات السالكني ،حارت األسرار يف
مشاهدة عظمته ،وعبدت الظلم أنوار كلمته ،واحتجبت بسبحات عزة أحديته ،يف أزليته وأبديته نزل
يف علوه ،وعال يف نزوله ،وفصَّل يف إمجاله ،وأمجل يف تفصيله ،اصطفاكم أيها احلاضرون بالنعمة
والرؤية ،وأوصلكم إىل منازل القربة والبغية ،وأحلكم اجلوار األمحى ومحى سلطانه بغري العمى ،فأنعموا
باملعارف الصمدية ،وجولوا يف ميادين احلقائق احملمدية ،وامتطوا متون العتاق الدُّرية ،وانفسحوا يف
فسحات التوحيد ،وترأسوا خبصائص املشاهدة على كل موجود ،فطوىب لكم وحسن مآب ،وهنيئًا
لكم مبا طعمتموه ،من لُباب معارف األلباب ،غضضتم األبصار للموافقة واملساعدة ،فقرَّت أعينكم
باملعاينة يف املشاهدة ،مل أزل يف دنياكم أرغّبكم يف هذه املشاهدة املقدسة ،وأشوّقكم إىل هذه املناصب
املؤسسة ،وأحرضكم على حتصيل املقام احملمدي ،والتجلي األحدي ،فيقولون :صدقت جزاك اهلل عنا
خري ما جازى به مرشد حق ،وأقعدك عنده مقعد صدق.
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خطيب األشقياء :صعد اخلليفة الناطق منكوس الرأس ،وقام خدماؤه بني يديه أهل الريب
واللبس .وقال :احلمد هلل الذي ال أحكم عليه بوصف وال أقيده بنعت فأي موطن وقف احتجب عن
أبصار املعطلني وأهل اإلصرار والذين أشركوا من اآلدميني والذين متلكوا فسأهلم يف ذلك الرسول
األخفى فقالوا :ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ ﭐ[الزمر ،]3 :فأهلكتهم عادهتم ومل تنفعهم عبادهتم
ومل تغنِ عنهم من اهلل شيئًا ،آهلتهم ،وتربَّأ منهم عند اضطرارهم أئمتهم ومل تنفع الرباءة أولئك األئمة
وضوعف هلم العذاب خلف حجاب الظلمة فكانوا هم وأتباعهم عن سعادهتم مبعزل ،وأنزل من هذه
الدار اليت أنتم فيها ماكثون بشر منزل.
أيها احلاضرون واجلماعة السوء اخلاسرون هذا مقام األسف الذي ال ينجي حني مل يساعد اجلد
وهذا موطن االعتراف الذي ال يرد حني مل ينفع اجلحد .أنا شر متبوع وأنتم شر أتباع وأنا أخسر
متشيع فيه وأنتم أخسر أشياع أوردتكم املهالك وأحللتم بساحة مالك أخذت بنواصيكم إىل معاصيكم
وأنزلتكم إىل الشرك من معاقل فطركم وصياصيكم فزورت لكم األقاويل املزخرفة وأوضحت لكم
املناهج املتلفة ونصبت لصيد عقولكم حبائل اجلهالة واخلداع فوقعتم فيها شر وقوع ال يرام منه انفكاك
وال يستطاع وقلت لكم لو كان ثَمَّ إله ،حلمى سبله ،وعصم من أيدي أعدائه رسله وجعلت عندكم
فيمن ختلص منهم إمنا ختلص بفراره وعدم قراره وباتباعه األراذل وأشياعه األسافل وأحلقت باملعجزات
بالسحر واخلياالت وقلت :إمنا جعلها كما فعلت أنا لصيد العقول القاصرة خياالت فركبت بكم جادة
الكفر والضالالت وخضت بكم جلُج الغمرات وأنزلتكم منازل احلسرات ونصصت لكم أن يف األخذِ
مبا دللتكم عليه سبيل جناتكم وحتصيل درجاتكم وارتقاء عقولكم عن حضيض حِسها ومعراج
أرواحكم عن خسائس نفسها وعطفت على بعضكم بأنه مأمث إال هذا الدوالب الدائر وهذه التكوينات
عن هذه العناصر وال يزال هذا الدوالب راجعًا وسائرًا وإنه املعرب عنه باإلله وما شاهدنا فاعالً فيما
يثبته سواه وإن التناسخ صحيح والقائل بغري هذا خيبط يف مهامه من اجلهالة قبيح وكذبت بيوم الدين
فحرمت شفاعة الشافعني وقلت بإحالة حشر األجساد ،لكون اآلخرة ليست بدار كون وال فساد وأن
النبوة سياسة حكمية ليست هلا أصول أصلية وأن امليزان عبارة عن إقامة العدل يف ذاتكم وأن الصراط
عبارة عن أخذكم يف تطهري خلقكم وصفاتكم وأن احلوض يف احلكم عبارة عن العلم وكون آنيته عدد
النجوم إشارة إىل فنون العلوم وجعلتها عندكم رموز فلسفية وإشارات متويهية ليس وراءها غري ما
ذكرناه وال يوجد فيها سوى ما قررناه وسخرت بالشريعة وتابعت سلطان الطبيعة كذبت الرسل
وأعميت السبل فيا سوء مذهيب ويا شؤم من اغتر يب ويا شر منقليب فيقولون لعنك اهلل من مضل كذلك
فعلت جازاك اهلل عنا ما جازى به ملحدًا وجعل لك يف أسوأ املنازل مقعدا فيلعن بعضهم بعضا
ومأواهم النار وما هلم من ناصرين.
أهل األسرة :خطيب السعداء استوى اخلطيب الناطق على سريره بامسيه ،وقام وزراؤه األدباء
بني يديه ،وقال :احلمد هلل الذي استوى على العرش ،امسه الرمحن ،عند استواء األلوهية على عرش
اإلنسان ،فقال" :ما وسعين أرضي وال مسائي ،ووسعين القلب املوصوف باإلميان ،فأقام علم البيان مقام
العيان حىت عجزت عن درك هذا الضرب من العلم حقائق الكيان ،أفاض على األكوان عامة أنوار
رمحانيته وحكم فيها أمساء ربانيته ،ونظم اثين عشر نقيبا يف سلكه وأقامهم سايسني يف ملكه وجعل
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لكل نقيب أمدا ينتهي إليه حكمه وحدًَّا يقف عنده علمه وجعلهم على أربعة مذاهب الحتاد الرسالة
والنبوة والوالية واإلميان باملنابر واألسرة والكراسي واملراتب .فمنهم من وصلت مادته إىل الفلك األثري
واستقرت فتكونت املعادن والنباتات واحليوانات النارية واستمرت ومدهتم أربعة وعشرون ألف سنة
ومنهم من وصلت مادته إىل ذلك اهلوى ولبثت .فتكونت املعادن والنباتات واحليوانات اهلوائية وثبتت.
ومدهتم مثانية عشر ألف سنة ومنهم من بلغت مادته إىل فلك املاء وسكنت فتكونت املعادن والنباتات
واحليوانات املائية ومتكنت ومدهتم مخسة عشر ألف سنة ومنهم من بلغت مادته األرض فتكون اإلنسان
واملعادن واحليوانات والنباتات الترابية ومدهتم واحد وعشرون ألف سنة ،وقال اهلل تعاىل خياطب هؤالء
النقباء والسادات النجباء الذين اختصهم باالستواء املعبود والظل املمدود :ﱡﭐ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ [املائدة ،]12 :فأقاموا
صالهتم فضاعف صِالهتم وأ ّدوا زكاهتم فقدس ذواهتم وآمنوا بالرسل فأوضح هلم السبل وعزروهم
فع ّززوا وأقرضوا اهلل قرضًا حسنًا فوفَّاهم سرًا وعلنا من كونه حمسنا فلما استوى على سرير ملكه فأثر
وكان اإلمام املكرب نظرت العقول يف آياته وما أودع الرمحن من التكوينات يف حركاته وأنتم أيها
احلاضرون املصطفون األخيار املقربون واجملتبون األبرار أتذكرون إذا أبنت لكم يف الدار الدنيا عن
استواء الرمحن أنه ليس كاستواء األكوان وأنه لو جلس عليه جلوسا كما يدعيه املشبهة حلده املقدار
وقام به االفتقار إىل خمصص خمتار ال حتيط به اجلهات واألقطار واالفتقار على اهلل حمال وال سبيل إىل
هذا فاالستقرار مبعىن اجللوس عليه حمال وال سبيل إىل هذا االعتقاد حبال وما بقي لكم فيه سوى أمرين
مربوطني حبقيقتني األمر الواحد أن نصرف لفظ هذا االستواء إىل االستيالء واألمر اآلخر :أن نؤمن هبا
كما جاءت من غري تشبيه وال تكييف ونصرف العلم هبا إليه فإنه أسلم باملؤمنني عند قدومهم عليه
وهلذا خيتم املنزه تأويله بقوله" :واهلل أعلم" ملعرفته بأن التنزيه قائم بذاته ولكن صرف هذه اآلية إىل هذا
احلكم خاصة ال يلزم .وعرفتكم أن أمساء اهلل هلا حقائق ورقائق وأن بامتداد تلك الرقائق املعنوية املنزهة
األقدسية ،يظهر فيكم سلطاهنا ويضلكم ويهديكم إغماضها وتبياهنا وقلت لكم :حتفظوا من مكر اهلل يف
التأويل واستدراجه واسألوه الثبوت واالستقامة على منهاجه ،وطهروا قلوبكم مباء التقديس والتنزيه من
التجسيم والتشبيه ،فإنه ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ [الشورى ]11 :ويستوي وجييء وينزل وهو
يف السماء ويف األرض كما قاله وعلى املعىن الذي أراده من غري تشبيه وال تكييف وهو العليم القدير.
على هذا دللتكم وإليه دعوتكم فأوصلكم استعمالكم ذلك إىل ما أنتم فيه اآلن من النعيم املقيم يف دار
القرار واختصكم بلذة اجلوار فانعموا خبري جار يف خري دار فيقولون :صدقت احلمد هلل الذي صدقنا
وعده ورضي اهلل عنك رضاء ال سخط بعده وجازاك عنا أفضل ما جازى به ناصحًا وجعلك لكل
باب مقفل من التجليات اإلهلية فاحتًا.
خطيب األشقياء :استوى اخلطيب الناطق على سريره ذليل النفس وقام وزراؤه بني يديه يف
أضيق حبس وقال :احلمد هلل املنزه يف علوه املقدس يف مسوه الذي ال حيده مكان وال حيويه زمان وال
يقيده آن ،وال ختتلف عليه احلاالت وال يتعذر عليه حل األمور املشكالت تنزه عن احلد املقدار واتصف
باإلرادة واالختيار ،وتقدس عن احلركة واالنتقال وتعاىل عن األشكال واألمثال ليس كمثله شيء يف
ذاته وال يشبهه خملوق يف صفاته أيها احلاضرون اخلاسرون مسعًا ،أنتم الذين ضلَّ سعيكم يف احلياة الدنيا
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وأنتم حتسبون أنكم حتسنون صنعا وأنا الذي سلكت بكم مسالك الغي والضالل وقررت يف نفوسكم
كل ما هو على اهلل حمال وزينت لكم سوء أعمالكم وأعميت لكم ضرر أحوالكم فبئس املعلم كنت
فيكم ،وبئس ما قبلتموه فبئس املورد الذي قد أوردمتوه شبهتم معبودكم سبحانه وتعاىل بذواتكم
وجعلتم كالمه ككالمكم يف حروفكم وتقطيع أصواتكم تكتبون املصحف بآالت موضوعة وأدوات
مصنوعة ،تلك احلروف اليت صنعتموها بالقدم وتدعون أنكم يف ذلك على الطريق األَ َمم وأنكم فضلتم
هبذا االعتقاد على سائر األمَم مث عمدمت إىل خالقكم وعالمكم وجعلتم له جسما كأجسامكم،
وجوارح كجوارحكم ،وصورة كصورتكم وتبشيشًا كبشبشتكم وقدما كقدمكم وفرحا كفرحكم
واستواء كاستوائكم ،وضحكا كضحككم ،وأصل ضاللكم يف هذا كله من إضاليل ،ومن زور قويل
لكم وحمايل فلعنكم اهلل من أتباع فيقولون :لعنك اهلل من متبوع غوى ،أورثنا اتباعه عذابا ال يستطاع.
أهل الكراسي خطيب السعداء :قعد اخلطيب الناطق على كرسيه األسىن ،وقام وزراؤه بني يديه
على قاب قوسني أو أدىن وقال :احلمد هلل الذي وسع كرسيه السموات واألرض ووضع فيه ميزان الرفع
واخلفض ودََّلى إليه قدمي النهي واألمر وصريه طريق روحانيات التدبري يف السر واجلهر ،رتب هلم فيها
املنازل ،ليحل فيها النازل.
فأما الروحانيات اآلدمية فتنزل كل ليلة ،وتستمر يف كل منزل ،من رهبا كرامته ونيله ،فإهنا
سريعة احلركة ،كثرية الربكة ،وأما أخواهتا ،وإن اجتمعوا معها يف سرعة السري ،فإنه يبطئ هبم عنها
حكم الدور ،فإن عتاق أفالكهم تسري هبم وحبقائق أمالكهم أيها احلاضرون السعداء .هل تستمعون؟
أتذكرون حني رؤيتكم نزول احلق [والليل] إىل السماء الدنيا من أجل اخللق ،وينصب له يف كل مساء
كرسي يقعد عليه واملالئكة بني يديه؟ فنفيت التشبيه وقلت :إن صح هذا اخلرب فقد عرف املراد،
والباري على وصفه من التنزيه فإن النيب عليه الصالة والسالم قال" :كان اهلل وال شيء معه ،وهو على
ما هو عليه كان" فنزهه عن املكان بوجود األكوان ،لكن الرسول عليه الصالة والسالم أمر أن خياطب
الناس على قدر عقوهلم ،ويبني هلم على قدر طاقة حتصيلهم ،وقد قبل إميان السوداء يف إشارهتا إىل
السماء ،مع علمنا بأن اهلل تبارك وتعاىل يف عالً عن إدراك العلماء ،مث أثبت لكم أن الرب هو النازل،
ومعلوم أنه الثابت غري الزائل فهذا حظ السر بالعلم من نزول هذا االسم ،فقضى احلاجات وقبل
السعايات ،وتاب على التائبني ،وغفر للمستغفرين ،وأعطى السائلني وأجاب الداعني ،ومشلت رمحته
املتهجدين والنائمني ،فأنزل من كرسيه كلمتيه وأرسلها على قبضتيه فتميزت باألخذ والترك ،وانفصلت
بالتوحيد والشرك فانقلب أهل الشرك والترك إىل دركاهتم ،وانقلب أهل التوحيد واألخذ إىل درجاهتم،
وهم أنتم طاب مسكنكم ،ونعمتم ،فأعطى الكرسي بالقوة حقيقته ،وأبرم يف العامل رقيقته.
يا أيها احلاضرون -أمل أكن فيكم نعم الداعي واحلافظ ،فيقولون :صدقت احلمد هلل الذي أذهب
عنا احلزن ورضي اهلل عنك فلقد كنت نعم الواعظ ،جزاك اهلل عنا أفضل ما جازى به داعيا ،وجعل لك
يف كل مقام من مقامات اجلمع املقدس ناديًا.
خطيب األشقياء :قعد اخلطيب الناطق على كرسيه يف النار وقام بني يديه وزراءه الفجار ،وقال
احلمد هلل الذي خلق اللوح والقلم ،وكتب فيه ما هو كائن إىل يوم القيامة مما علم ،وجعل الكرسي
موضع قدم املنزه وجوده أن يكون مسبوقًا بعدم ،فحقت الكلمات يف اللوح علينا أهل اخلسران وعلى
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أهل الرحيان والروح إذ جعلنا كرسيه علمه ال غري ،وكذبنا به فناط بنا الضري ،وأحرمنا اخلري ،دللتكم
أيها احلاضرون الضالون املكذبون على ما فيه شقاؤكم ،وحرضتكم على ما يسلط به عليكم بالؤكم
وخاطبت كل طائفة منكم على قدر نقصان علمها ،وقهرها حتت سلطان ومهها فمن غَلَبت منكم
روحانيته على خسة جسمانيته جعلت له هذه العبارات احلسية ،إشارات إىل أمور معنوية ،وكل من
أحلقها باحملسوس ،فنظره معكوس وحشره منكوس ،وقلت يف قوله تعاىل :ﱡﭐﱺ ﱻ ﱼﱠ [سبأ:
 ،]10إنه أراد الرجال وقلت يف ذلك إنه حمال ،وإعطاؤه لسليمان تسخري الرياح ،إمنا أراد به األرواح،
وكون مرمي متثل الروح بشرًا إليها ،أن خياهلا حكم عليها ،فكذبت بامللك والشيطان واملس وقلت :إن
هذه كلها من املخاطبات التمويهية إليقاع اللبس ،وإن ذلك عبارة عن أخالط فاسدة ،جتسدت أغذية
ردية ،وإن املالئكة قوى يف النفس روحانية ،وخواطر نفسانية ،وإنه ما يف األفالك سوى جنومها ،وإن
ا ملالئكة عبارة عن قوى سلطان علومها ،وأمثال هذا اهلذيان الذي ال يقوم عليه برهان ،وأما من غلبت
منكم جسمانيته على روحانيته ،فخاطبته على ما علمت من قصور فهمه ،وعدم علمه وقلت له :إذا مل
يكن كالم ربك حبروف وصوت فما تسمع؟ وأنزلت له الصفات املقدسة املعنوية على مثال ما
يصححه أول عقله ،فقبل ومل يدفع ،فلحق بأهل التشبيه والتجسيم ،ووصف القدمي بصفات احلدوث
فأحلق باجلحيم ،فلعنكم اهلل لقصور أفهامكم وعقولكم ،وعدم نظركم يف معاين منقولكم ،فيقولون:
صدقت لعنك اهلل مفسِد مضِل ،وألبسك ثياب اهلون والذُّل.
أهل املراتب

خطيب السعداء :ظهر اخلطيب الناطق يف مرتبته ،وقام وزراؤه بني يديه قائلني حبرمته ،وقال:
احلمد هلل رب العاملني ،ونعمت العاقبة للمتقني ،هذا احلمد هو آخر دعواكم معاشر السعداء ،ويرجع
األمر على االبتداء ،وهكذا تكون الدرجات يف اجلنان ،واألحوال على ترتيب ما كان عليه اإلنسان،
فاحلمد هلل متأل امليزان ،وهي آخر موضوع ،وال إله إال اهلل تثبت اإلميان وهي أول مسموع ،فانعموا
رضي اهلل عنكم بني طرفني شريفني ،وحقيقتني عظيمتني ،توحيد وثناء فَسنًَا وسناء ،فالتوحيد للسنا
والسناء للثناء ،فقد مجع لكم بني الرفعة والضياء ،فاحلمد هلل الذي جعلين أعلمتكم هبذه األمور ،وهنجت
بكم مناهج النور ،فيقولون :صدقت .احلمد هلل رب العاملني ،رضي اهلل عنك ،جازاك اهلل عنا أحسن ما
جازى به الداع ،ومنحك لذة االستمتاع يف السماع عند اإليقاع.
خطيب األشقياء :قعد اخلطيب الناطق على مرتبته من الفضا وقام وزراؤه بني يديه يف لظى،
وقال :احلمد هلل وال أدري كيف ،ألين يف موطن العطب واخلوف ،مل أزل يف ربقة التقليد مغلوالً،
وبقيد الشرك مقيدا مكبوالً ،ال أدري ما املعبود فيكون مين اإلقرار أو اجلحود ،فلما قبَّلتم يدي لعنكم
اهلل وعظمتموين وجعلتموين إمامًا ،وقدمتموين ،فرحت نفسي اخلسيسة بتلك الرياسة احملسوسة ،ومل
تأخذوا يف تعظيم حايل إال رغبة يف جاهي وطمعا يف مايل ،ومل يكن عندي علم ألقيه إليكم وال معرفة
أسردها عليكم ،ومنعين الكرب أن أسأل العلماء العمال ،ورأيت العلماء السوء منكم حيذمون بايب،
ويالزمون ركايب ،رغبة فيما عندي من األموال ،فإن قلت قوال باطالً صحَّحوه ،وإن زورت كذبًا
حققوه وشرحوه ،وقالوا :هذا هو احلق الذي ال يرد ،والعلم األقدس الذي ال حيد ،لقد أعطيت أيها
السيد من الذكاء والفطنة وجودة القرحية مامل يعطه أحد ،واغتر اجلاهلون هبم يف ذلك ،فجروا على
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مذهبهم فأوردهم املهالك ،فغالطتين نفسي واحتجبت عن تصريف عقلي برئاسة حسي ،فصرت أخترع
األكاذيب وأشرع املذهب وفتحت بيوت األموال ،وملكت هبا العلماء السفال ،واتبعتموين على كل
باطل فكنتم قوما بورًا ،فال تدعو اليوم ثبورًا واحدا ،وادعوا ثبورا كثريًا ،ختيلتم أن ربوبييت دائمة،
ومملكيت ال تزال قائمة ،واغتررمت بوعدي ،فأجهدمت نفوسكم يف شكري ومحدي ،فاليوم أقول لكم ما
قاله الشيطان الرجيم حني قضى األمر يف سواء اجلحيم ﱡﭐ ﲁﲂﲃﲄﲅ ﲆﲇﲈﲉ
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ [إبراهيم ]22 :زادكم اهلل إىل عذابكم عذابًا،
وفتح لكم إىل كل شر بابًا ،فيقولون :صدقت .وأنت الكذوب لعنك اهلل وأخزاك وأهانك وأرداك،
جازاك اهلل عنا أسوأ ما جازى به مفسدا ملحدا ،وجعل لك يف كل منهلٍ من الثبور موردًا.
يف اختصاص العشاء بيوم الثالثاء ومن هو اإلمام فيه وما يظهر فيه من االنفعاالت
مبشيئة اهلل تعاىل:
لتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت عخزتتتتتتتتتتتت ع
تتتتتتتتتتتت م متتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتت ال تتتتتتتتت ل ال تتتتتتتتت فتتتتتتتتت تتتتتتتتت م تتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتتل م تتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتت إ تتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتت التتتتتتتتت ر ال تتتتتتتتت ل إلتتتتتتتتت تتتتتتتتت غ يتتتتتتتتت
تتتتتتتت تتتتتتتت تتتتتتتتأ هللا فتتتتتتتت ال تتتتتتتت تتتتتتتت را

مث أنشأ يل جوادًا من املرة الصفراء ،والتحفت بالربدة احلمراء ،وسرت أريد مساء اخلالفة النبوية،
واإلمامة البشرية ،فلما وصلت الفلك اخلامس ،إذا باخلليفة جالس مرتد برداء العزة والسلطان ،عدمي
النظراء واألقران ،فسلمت فرحب وأهل ،ووسع وسهل ،وأمر بذبح ما حضر من احليوان ،وتسعري
النريان ،فَح ّمرت القدور الراسيات ،وأُحضرت جفان كاجلابيات ،وجِيء بالكوامل املستديرات ،عليها
من اخلبز املرَّقق ،واللحم املدقق ،ما تسري برؤيته احلياة يف األشباح ،وتتنعم مبشاهدته لطائف األرواح،
ناهيك من طعامٍ صَدَرَ عن سر احلرفني ،ونزل من كرسي القدمني ،فلما متألنا من الطعام ،ومحدنا اهلل
تعاىل على ما منحنا من سوابغ اإلنعام ،أظهر اخلليفة عزة نفسه ،وقوة بأسه ،وبيده قضيب من الذكر
اليماين رقيق األشفار ،ماضي الغرار ،فقلت حذار من أسد العرين حذار ،وبني يديه مجاعة من األجناد
األجواد قد امتطوا متون الصافنات اجلياد عليهم الدروع احملكمة السرد وبأيديهم رماح اخلطي
وقواضب اهلند وهم عازمون على إيقاع الباليا واحملن وإظهار احلروب والفنت وإهالك األعداء من
النحل وامللل والفتك فيهم حبد القواضب واألسل وقد ظهر سلطان الغضب املقلق وارتفع لنار احلمية
اللهب احملرق وبان الطريقان وامتاز الفريقان وكل فريق يذبُّ عن سنته وحيمي ذمار سننه فقلت :يا
سوء املكر الذي حييق بعامل اخلفض ويا بؤسًا ألهل األرض وقام وزير اخلليفة خطيبًا يف ذلك املأل
األعلى عن إذن اخلليفة املوىل وبيده عصا من احلديد يلحق هبا القريب والبعيد متوجًا بعمامة محراء
مرتديًا برداء أمحر عليه فظاظة نكري ومنكر فعندما أراد الشروع يف خطبته العصماء والتحريض على
إمضاء فتنته الداهية الدهياء أقام املؤذن صالة العشاء فبادرت للصف األول خلف اإلمام.
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يف اختصاص العصر بيوم األربعاء ومن هو اإلمام فيه وما يظهر من االنفعاالت بعون اهلل
ومنه وكرمه:
تتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتت اار اح أ يتتتتتتتتتتتتتتتت يممتتتتتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتت أ ر ممتتتتتتتتت أ تتتتتتتتترف ال تتتتتتتتت م متتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ال م تتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتت فزتتتتتتتتتتت ر م متتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتتتتتت ليتتتتتتتتتتتتتتتت اار تتتتتتتتتتتتتتتت م ممتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت ر ح فتتتتتتتتتتتتترار ف ستتتتتتتتتتتتتم م ستتتتتتتتتتتتتم
فتتتتتتتتت ال را يتتتتتتتتتل مقتتتتتتتتت م
تتتتتتتتت
تتتتتتتتت

تتتتتت يستتتتتت المستتتتتتيا ا تتتتتت مريمتتتتتت
ستتتتتت
تتتتتتت ر ال تتتتتتتم فتتتتتتت اافتتتتتتت تتتتتتت ل
تتتتتتت
لتتتتتتتت فتتتتتتتت اار تتتتتتتت متتتتتتتت غيتتتتتتتتر تتتتتتتت
تتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتر إ يتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتت م يرستتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتت ل يمتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت ال ليتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتت

فلما فرغ خطيب الفلك اخلامس من خطبته وقرع األمساع مبوعظته وأثىن على نفسه بعلو درجته
خرجنا نريد السياحة يف فلوات املعاين والسياحة يف الفلك الثاين فسحت يف مساحات األكوار واألدوار
وسبحت يف ساحات األنوار واألسرار فتلقتين النفخة الروحية املنبعثة من القوة اللوحية بالشعلة اليوحية
املتكونة يف األرحام من غري التحام فقلت :سالم على الكلمة والروح اإلهلي واملنزه عن االستنكاف
الرباين فقال :وعليك السالم أيها الطالب علو املراتب والذاهب يف أقصى املذاهب فقلت :احلمد هلل
على شهادة اعتصامية حاكمة من نبوّة خامتة فناداين باحلبيب املضاف إليه ودعا يل بالتثبيت املعول عليه
وسألين :هل وقفت على حقائقي وميزت بني لطائف رقائقي ؟فإن موارد األلطاف أرواح القدس إمنا
تكون بعد تقدم معرفة النفس  .فأنشدته هذه األبيات أقول:
الستتتتتتتتتر فتتتتتتتتت م تتتتتتتتت المتتتتتتتتت ر م تتتتتتتتت
التتتتتتتتتتر ح فتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت مق تتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتت فتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتم م تتتتتتتتتت

إ الق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر هللا ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتت
التتتتتتتتت م فتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتر خ ال تتتتتتتتت
ال قتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتي أ مي يتتتتتتتتتتتتتتت يستتتتتتتتتتتتتتت م

فقال :أبدعت يف تفصيلك ونعم ما أودعت يف جتميلك فهل بان لك نور اخللق واإلبداع فيعشق
بك البقاع والقاع؟
فتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتت
ا تتتتتتتتتتتر إلتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتريف أ تتتتتتتتتتت ف
متتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتت القريتتتتتتتتتتتل اا تتتتتتتتتتت ف
م تتتتتتتتتتتتتتتتت في تتتتتتتتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتتتتتتتر م تتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ا
ال ستتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتي

ال ع لتتتتتتتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتتتت ر الم تتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتت ر إلتتتتتتتتتت ر ح ستتتتتتتتتت فتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتر
ي تتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتت يخميتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتل فتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتت خ ق تتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتر
فتتتتتتتتتتتتت لر ح ي تتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتم إ تتتتتتتتتتتتت ف

فقال :وهل سلكت أول طريق السعادة وهو اإلميان بالغيب والشهادة فعرفت منزل صاحبه؟
وأين يبلغ جواده الكرمي الشامخ براكبه؟ فأنشدته.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر متتتتتتتتتتتتتتتتتتت هللا
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هللا إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هللا
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هلل
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
إ لمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هلل
متتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتت هللا
متتتتتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتتتتتتتت هلل

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هلل
أ تتتتتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتتتتت المزتتتتتتتتتتتتتتت م التتتتتتتتتتتتتتت
ا لتتتتتتتتتتتتتتت المستتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتت فخر فتتتتتتتتتتتتتتتتف المختتتتتتتتتتتتتتتتر ي تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتت
ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف هللا مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر
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ا ستتتتتتتتتتتتتتل

تتتتتتتتتتتتتت

ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترل متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هللا إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هللا

مستتتتتتتتتتتتتت أ م ستتتتتتتتتتتتتتت

فقال :هذا قد شهد لك باإلسالم بالتمام فهل لإلحسان بساحتك إملام؟
فإنه يعطيك أسرار الكمال وتصريفات اجلالل واجلمال فأنشدته هذه األبيات.
إ ا تتتتتتتتتتتت إ ستتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتف
تتتتتتت تتتتتتت ستتتتتتت
لتتتتتتت
را تتتتتتتتتتتتتت إ ا تتتتتتتتتتتتتت ال
متتتتتتتتتتتت ا إ أ فتتتتتتتتتتتت

م تتتتتتتتتت ا فمتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت
إ تتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتي الم تتتتتتتتتتت
فف تتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتت تتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتتتتر را ا ا تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ح

ختتتتتتتتتتتت لق
تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت م تتتتتتتتتت
رمي تتتتتتت
تتتتتتت
م لتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت
الزتتتتتتتتتتتت ف متتتتتتتتتتتت

إ ستتتتتتتتتت ع
إ ستتتتتتتتتتت ع
م ستتتتتتتتتت ع
يستتتتتتتتتتتتت ع
س ستتتتتتتتتتتتت ع

فقال :هذا اإلحسان قد ظهرت منك أعالمه وانتشرت فيك أحكامه فهل انتقلت عنه إىل سر
السرى فعلمت أنه ال يعلم وال يرى؟ فأنشدته هذه األبيات.
تتتتتتتتر م
تتتتتتتتر الستتتتتتتتتر ل ست ح
تتتتتتتتر ست ح
ست ح
تتتتتتتتتتتتت إ را ا لتتتتتتتتتتتتت
إ ا تتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتت مزتتتتتتتتتتت فمتتتتتتتتتتت ال مزتتتتتتتتتتتي
ال تتتتتتتتت تتتتتتتتت هلل متتتتتتتتت ال تتتتتتتتت تتتتتتتتت
الم تتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتت عتتتتتتتتتت
إ ا عتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت هلل ف ليتتتتتتتتتتتتتتتت

يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إ ال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي ع
ي يتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتت ل
زتتتتتتتتتتتتتتي ع
متتتتتتتتتتتتت فمتتتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتتت مزتتتتتتتتتتتتتي ع
ل تتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتت ف ل قتتتتتتتتتتتتتتتت م قتتتتتتتتتتتتتتتت ع
م قتتتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت ل م قتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتت هللا فتتتتتتتتتت ال قتتتتتتتتتت ل ر تتتتتتتتتت متتتتتتتتتت ل

زتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتت
خ تتتتتتتتت
تتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتتتتت

يف اختصاص الظهر بيوم اخلميس ،ومن هو اإلمام فيه وما يظهر فيه من االنفعاالت:
تتتتتتتتتت م ستتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت خمستتتتتتتتتتتي
أخ تتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتيف فيتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت ل ال يتتتتتتتتل
تتتتتتت

يتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتر
ستتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتتأ ر فيتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت ر ح م تتتتتتتتتتتتتتتت
فيتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتخ م ستتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتت ا فيتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت ل مختتتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتت م ستتتتتتتتتتتتت

ال تتتتتتتتتتي الم تتتتتتتتتت
ي متتتتتتتتتتت م متتتتتتتتتتت
الستتتتتتتتتتتم م تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت
تتتتتتت تتتتتتتتي

مث رحلنا نبتغي مساء الكالم ،لنقف على ورثنا من موسى  ،فلما دخلنا عليه وحضرنا بني
يديه سلمنا وخدمنا فأكرمنا واحترمنا ومجع لنا بني إقبال األخوة واألبوة إثباتا لشرف النيب حممد ،a
ووفاء مبقام النبوة فقلنا له :هات حظنا منك ،لنخرب به عنك ،وأوقفنا على ما لديك وما صرف الرمحن
فيه من النظر إليك فشال احلجاب ،فانفتح الباب من خلفه جنتان ذواتا أفنان ،فيهما عينان جتريان،
فيهما من كل فاكهة زوجان فيهن قاصرات الطرف مل يطمثهن إنس قبلهم وال جان ،كأهنن الياقوت
واملرجان فقال :هذا ملن حرم يف الدنيا األمان.
مث شال عن يساره احلجاب ،فانفتح الباب ،من خلفه جنتان مدهامتان ،فيهما عينان نضاختان،
فيهما فاكهة وخنل ورمان ،فيهن خريات حسان ،حور مقصورات يف اخليام ،مل يطمثهن إنس قبلهم وال
جان متكئني على رفرف خضرٌ وعبقريٌّ حسان فقال :هذا ملن عاش باألمان ،وبقيت األعيان تطلب
العيان بالعيان ،فشاهدنا ما أخربين اهلل يف السورة الذي يذكر فيها :الرمحن ،علم القرآن خلق اإلنسان
علمه البيان غري أن جىن اجلنان ليس بدان فلما قصرت أيدينا عن تناول شيء منها سألته :ما السبب
الذي قصر بنا عنها؟ فقال :يا ويل تناوهلا موقوف على التركيب الثاين إن قمت بتعظيم معرفة املثاين
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وأنت يف التركيب األول فاصرب حىت يتحول فإذا سترت روحانيتك جسمك وومست ومسك ،وعرفت
سعادتك وإعادتك وامسك وصرت يف الصور احلول القلب ،يذهب منها كل مذهب ،حينئذ تتناول ما
بسق من أشجارها ،وتستنشق ما شئت من روائح أزهارها وتقف على سر حجرها وأحجارها فهنالك
يبدو لك شرف االعتدال ،وصورة الكمال وسر الثوب الذي مال وروح الضياء والظالل والتحاق
النساء بالرجال وشفوفهن عليهن يف جنات األحوال ،ويظهر لعينيك استواء املنحرف امليال ،ويبقى
العلم ويذهب اخليال ،وتتضح املعاين ويزول اإلشكال وينحفظ الترتيب باعتدال التركيب وتربز حقيقة
األبد ويدوم البقاء بالدميومية اإلهلية من غري أمد ،وتلوح كيفية التولد وماهية التعبد وأسرار الصالة
والصدقات وسبب األولياء والشهود يف النكاح والصدقات ومعامل الوقوف بعرفات وسفك دماء
القرابني مبىن البتغاء القربات ومقام الذاكرين اهلل كثريا والذاكرات ،املقرون بذكر اآلباء واألمهات
وانتظام الشمل باحلبايب ،والتحاق األحباب باألقارب وتنوع املراتب باختالف املذاهب وسرور الروح
والنفس بتحصيل اجلمال واألنس ،وتقف على سر إجابة دعوة املضطر ،وإن كان كافرا وهدى الطالب
إذا كان حائرا وتعلم أن اهلل ال تضره معصية عاصي وال تنفعه طاعة طائع ،ومل يسمَّ باملانع ،واجلواد
ليس مبانع؟ مث قال :نادِ يا حنان يا منان يا رؤوف يا قدمي اإلحسان يا من جعل معدن النبوة أشرف
املعادن وموطن األحكام أرفع املواطن أنت الذي سويت فعدلت ويف أي صورة ما شئت ركبت ما
سويت ،يا واهب إذ ال واهب ،ويا مانح املثوبات أهل املكاسب أنت الذي وهبت التوفيق ،وأخذت
بناصية عبدك ومشيت به على الطريق وخلقت فيه األعمال الرضية واألقوال الزكية وأنطقته بالتوحيد
والشهادة ويسرت له أسباب السعادة مث أدخلته دارك ،ومنحته جوارك وقلت له هذا بعملك ولك ما
انتهى إليه خاطر أملك .فناديته كما أمرين فأجاب وقرعت بابه هبذه الكلمات ففتح ورفع احلجاب فلما
جتلى دك اجلبل الراسي وخررت على رأسي فانصرف اإلدراك إىل القلب فأبصر ،وقال :أين هذا من
مقام اهلل أكرب وهو اهلل أكرب فلما أفقت بعد الصعق ،وأبدرت بعد احملق نطقت بالتنزيه ،الذي يوهم
التشبيه والتحقت بأول إميان األولياء األبرار بأنه ال تدركه األبصار إال يف غري هذه الدار وأخلصت
املناب فمن اهلل وتاب فقلت ملوسى  :هذا مرياث مشهدك وأسىن مقعدك صدق خامت األنبياء يف
إبانته عن مرتبة العلماء بأهنم ورثة األنبياء ،واحلمد هلل الذي أورثنا مث أماتنا وبعثنا فقال موسى :هل
رأيت معدن النورين ،وحمل السرورين فقلت وأين ذلك؟ فقال :يف صالة الظهر نور يف نور وسرور يف
سرور فقلت :لو حان وقتها صليتها يف حضرتك ووقفت عليها من مرتبتك فإنك األخ من متنيك
األنْفَس والسيد من املقام النبوي األقدس فقال :أما ترى الشمس يف مدرجة السلوك قد شرعت يف
الدلوك؟ فأقم الصالة ،وأحرم وحلل كل ما يأتيك فيها وال حترم حىت تسلم.
فلما رفعنا رفعنا فلما أحرمنا أحللنا ،فلما افتتحنا منحنا فلما ركعنا مسعنا فلما رفعنا أطعنا فلما
سجدنا وجدنا فلما جلسنا أنسنا فلما سلمنا سلمنا فلما فرغ اإلمام من جزيل املثوبات واستعاذ من
وبيل العقوبات صعدت منرب النور ،ويف يدي عصا من البلّور ،وقلت :بسم اهلل الرمحن الرحيم :احلمد
هلل الذي أحلق العلماء بأنبيائه وأسكن أرواحهم مع مالئكته يف مسائه ،وجعلها طيارة يف فسحات
األفالك ،سيارة يف روحانيات األمالك .أفاض عليها من نور جتليه ما أداها إىل الصعق ،وأبان هلا من
مقامات القرب ماحكم عليها به سلطان السحق ،دعتها نغمات إيقاع السماع يف األمساع إىل
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االستماع فاشتاقت إىل خطاب األحباب مبدارك لباب األلباب من غري حجاب وال حجاب فوقعت
احملاورة واملخاطبة واجملالسة واملعاتبة وزالت املراسلة واملكاتبة فسطعت أنوار أسرار ثوراهتا ،وتبلبلت
بالبل سرها بكلماهتا فقالت وقال وأطالت وأطال مث منحها الوصيات القدسيات والتدبريات اإلهليات
وأطلعها على أسرار النيات يف املناجاة بالنريان املتخيالت وقيل هلا :إن ج َّل اخلري ،يف السعي على الغري،
فمن أراد مين قضاء مآربه ،فليقض حاجة صاحبه وإن مل يستند فيها إىل جانبه ولو ذهب يف غري
مذاهبه.
يا أيتها األرواح الطاهرة واألنفس الزاهية املتظاهرة ها أنا أقرب إليكم منكم ولكن ال تغتروا
فكما أنا لكم أنا عليكم وقد أبنت لكم يف مقام املعرفة أنه ال تقيدين صفة فالزموا مواطن العدل وانعموا
بسوابغ الفضل ،فإين الشهيد الذي ال يقبل الرشا والبصري ال يقوم ببصره غشا فال حتاسدوا وال تدابروا
وال تقاطعوا وال هتاجروا وال تباغضوا وال تنافروا وكونوا عباد اهلل إخوانا تنالوا بذلك رفعة وأمانا فأنتم
السابقون املقربون وأنتم الرسل املقربون ،وأنتم املرشدون األعلون فال ينجو بكم الغري وتشقون
فاحفظوا وصييت وال تنسوها فرجعت األرواح بألوية رساالهتا منشورة ونصبت كل لواء بإزاء كل
صاحب سورة وخاطبت النهى ومنحت اللهى جعلنا اهلل وإياكم ممن متيز يف صدر اجلالل والبها ،وتعزز
بالسمو على سدرة املنتهى.
يف اختصاص املغرب بيوم اجلمعة ،ومن هو اإلمام فيه وما يظهر فيه من االنفعاالت:
ا لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر اا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتتتتتت
ايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اافتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
لمقتتتتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتتتت م
تتتتتتتتتتتتتتت
ي قتتتتتتتتتتتتتتت

يتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال ر تتتتتتتتتتتتتتتتتت ختتتتتتتتتتتتتتتتتتر اايتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فيتتتتتتتتتتتتتتتتت قحتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتت أستتتتتتتتتتتتتتتتترارف
فتتتتتتت تتتتتتت متتتتتتت ي تتتتتتتر تتتتتتت فتتتتتتت زتتتتتتتريم
تتتتتتتتتتتتت ل
ف لستتتتتتتتتتتتتر ي تتتتتتتتتتتتتل تتتتتتتتتتتتت ل م
تتتتتتتتتتتتتتتت إ ا متتتتتتتتتتتتتتتت قضتتتتتتتتتتتتتتتت أي متتتتتتتتتتتتتتتت

مث نزلنا من مساء النظام إىل مساء التصور التام حبسن االنتظام لنأخذ إرثنا من يوسف 
فوجدناه على سرير قدسه فاستنزلنا روحانية نفسه فنزل يف حسنه البديع موافقا حركة الربيع فأبصرنا
وجها كأنه بدر التم ،أو الشمس حني اجنلى عنها الغيم فتصدعت القلوب وتيتمت النفوس وهيمت
األرواح وتقيدت العقول وتوقفت احلواس وانكشف البال وتغري احلال ،وبَ ْلبَلَ بلب ُل الوجد بني يف
اجلوائح ،وتقصفت األعضاء وحذرت اجلوارح ودعي داعي األشواق وقام بالقلب االصطالم
واإلحراق ،ومتكن األرق واشتد القلق واستوى سلطان الذبول جبيش النحول وأرسلت مساء الدموع،
على أرض اخلضوع فقلنا له :هذا فعلك على النصف فكيف لو اجتمع املوصوف والوصف وبني يديه
صورة ينشئها وبنية يهيئها قد زينها أحسن تزيني ،وأسرى يف مسالكها أحوال التلوين ،وأرسلها يف
الكون ،حمبوبة إىل كل عني ،تسحر الناظر وتقيد اخلاطر وتعطي اللذة قبل النيل وحتري السمع يف ترجيع
القول ،إن غنَّت عََّنت ،وإن نظرت سحرت وإن ملست أبلست وإن ملكت فتكت وإن لعبت أتعبت
وإن هلت وهلت ،وإن أعرفت أرعفت ،على رأسها تاج من الغمام وعلى جبينها إكليل من الدر التمام
ويف إصبعها خامت احلمام إن هجرت أقربت وصلت وإن وصلت أقبلت إال أن هلا سياسة مدنية ورياسة
إنسانية تتواضع فتهتك السرائر ،وتترافع فتتعب البصائر اهليبة منوطة بذاهتا ،واجلالل من مجلة صفاهتا
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فبينا أنا أنظر يف مجاهلا وأهيم بني دهلا ودالهلا إذ أقيمت صالة املغرب فقالت :قم نشاهد األمر املغرب
فقمت ،وقد رويت أبياتا من الشعر يف أنزه ما يكون يف املغرب من األمر ،يف غيابات السر ،وهي هذه
األبيات رب يسر كل عسري.
إلتتتتتتتتتتتتتتت الزتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتت ي
فتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتتتت ريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل يتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فق تتتتتتتتتتت  :أ تتتتتتتتتتت ال ميتتتتتتتتتتت
أ يتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت الم يتتتتتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتت فق تتتتتتتتتتتتت  :أيتتتتتتتتتتتتت ريتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت ي
مقتتتتتتتتتتتتتتتتت م متتتتتتتتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتتتتتتت
ق تتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتتتتتتتتراف تتتتتتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتت يزتتتتتتتتتتا المقزتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتا ال تتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا إ تتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتت ال ريتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت خزتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتتتتتتت ال
تتتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت
ف زتتتتتتتتتتتتتتتت

مستتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتترل ا تتتتتتتتتتتتتتتت
أف تتتتتتتتتتتتتتتت
ف ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ تتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتت إليتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتت فقتتتتتتتتتتتت  :ل يتتتتتتتتتتتت
ف ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتأ
متتتتتتتتتت تتتتتتتتتت م ا
تتتتتتتتتت  :مضتتتتتتتتتت ا فتتتتتتتتتتف
تتتتتتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتي فق تتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتتت م
متتتتتتتتتتتتتتت ألتتتتتتتتتتتتتتت الخ تتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت هلل لتتتتتتتتتتتتتتتي
ف ستتتتتتتتتتتت م رمتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت أغتتتتتتتتتتتت ر يتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتتت ال ستتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتري
تتتتتتتتتتتتتتتت ا
لمتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتتتتت رأ
فأ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا

فلما كربنا كربنا فلما قرأنا أنبأنا فلما ركعنا رفعنا فلما رفعنا وضعنا فلما سجدنا شهدنا فلما
جلسنا يئسنا فلما سلمنا حكمنا فلما فرغت الصالة وأجيبت الدعوات ،قمت إىل منرب من الياقوت
األكهب خبطبة ذهبت فيها أحسن مذهب وقلت :احلمد هلل الذي أحسن كل شيء خلقه ،وبدأ خلق
اإلنسان من طني مث سواه ونفخ من روحه املكني فلما أقامه يف أحسن تقومي رده إىل أسفل سافلني فلما
أناطه باملركز ليقيم يف دولة العز أعطاه سر التدبري والتفصيل ،ووهبه يف كل ما علمه قوة التحصيل ،فما
بقي روح جمرد إال سجد ،وال ريح معبد إال شهد ولو تكرب وجحد.
وال صامت إال تكلم ،وال ميت إال حىي وسلم ،فإنه النور األعلى ،والقطعة املثلى ولوال ما هو
من ذلك املقام ،ما انقادت لسلطانه الروحانيات اجلسام ،فشقت هذه السدفة الترابية أنواره وختللت
مسالكها أسراره ونفدت إىل حضرة توحيد موجدها وعاينت كرمي مشهدها ،من غري أن تؤثر فيها هذه
الظلمة ،ملا هي عليه من نفوذ اهلمة فأقرت األرواح اجملردة بعلو منصبها ،واعترفت بسمو مذهبها وأن
هلا أرفع املناصب وأشرف املناسب مث اختصت دوهنا باملكاسب فعظمت لديها املواهب فكم روح جمرد
تكلم فيها مبا ال يعلم قبل أن يعلم منها ما علم ،مث أقر هلا بعد ذلك بكمال املقام وأن الروح اجملسد له
الكمال والتمام ،وحسن التقومي والنظام مث صبغها يف اجلمال العرضي للتعشق الغرضي فعشقت نفسها
بنفسها حىت ال تتعلق بغري جنسها ،فتذعن لغري اجلنس ،فكان يذهب عنها ما كان هلا من العز باألمس،
ويظهر التيه عليها ممن نقص عن مقامها ،وتقاصر عن متامها ،فبقيت بذلك عزهتا عليها موقوفة ومهم غري
جنسها إليها باخلدمة مصروفة وهي بذاهتا يف ذاهتا مشغوفة ،وجعل هلا هذا الشغف العرضي ،يف اجلمال
العرضي حجابا على اجلمال املطلق واحلسن البديع الفائق احملقق القائم بذات احلق الذي ال يقيد بالوقت
وال يدرك بالنعت.
ومن مراتب الكمال قوله عليه الصالة والسالم" :إن اهلل مجيل حيب اجلمال" ،ومن غوامض السر
املكنون ،قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱹﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆﲇ ﲈ ﲉﲊ
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ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ [الروم ]21 :فمن احنجب من هذه األرواح اجملسدة هبذا احلجاب عن هذا
اجلمال ،مل يزل يف سفال العوال ومن مل حيتجب به صح له املقال العال وحيدث له الظالل بالغدو
واآلصال ومن احنجب عنها هبذه األرواح املبعدة عن هذا احلجاب مل يزل يف سفال السفال.
جعلنا اهلل وإياكم ممن تعشق بربه وإن مل ير به آمني.
يف اختصاص الصبح بيوم السبت ومن هو اإلمام فيه وما يظهر فيه من االنفعاالت:
فيتتتتتتتتتتتتت إليتتتتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتتتر يتتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتت
فيتتتتتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتر لستتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت إ ليتتتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتتتت لستتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت م زتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف لزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم
ر تتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتر فتتتتتتتتت الستتتتتتتتتر الم تتتتتتتتت
ميتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتير متتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتت ا الستتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت م متتتتتتتتتت تتتتتتتتتتري ال تتتتتتتتتتخ
تتتتتتتتتتت اايتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتت م ال ختتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتت
ليتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتم خ متتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت ل م فتتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتتريم ال تتتتتتتتتتتتتتت
ل زتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتت ر ي تتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
إ إ ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
م ستتتتتتتتتتت م متتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت المقتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتي أ تتتتتتتتتتت ال ختتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتر ي
متتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتق
تتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت
متتتتتتتتتت ا يستتتتتتتتتت

لتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتت ل يتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتت ي متتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت إخ ا تتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتت فضتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ا رف تتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتت أ متتتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتتت
م قتتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتت ال تتتتتتتتت
تتتتتتتتت فتتتتتتتتت ستتتتتتتتتير
تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت
ألتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتت خ زتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
هلل متتتتتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتر فتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتم اليمتتتتتتتتتتي متتتتتتتتتت اامتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتت ا مخز زتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت إخ ا تتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتي فتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتترا ر م تتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ي متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل قيقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتتتتتر م تتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتم مق لتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت ا ي تتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتت ا
لتتتتتتتتتتتتتتتتت
ا تتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت ف
تتتتتتتتتتتتتتتت
ف أ تتتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتتت ف

مث جاءت الروحانيات املسرحة اإلنسانية ،بأيديهم الرايات السود اخلراسانية ،ومعه براق أدهم
كأنه قطعة ليل مظلم فامتطيته عشاء واندفعت طالبا اعتالء ،إىل أن وصلنا مساء اخلليل فاستأذن الرسول
فإذا بإبراهيم  قد غشيته األنوار الليلية ،والضياءات اإلهلية فعندما أبصرت هذا األب الثاين سويت
املثاين .واندفعت أقول هبذه األبيات:
أ متتتتتتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت
فختتتتتتتتتتتتتت

م تتتتتتتتتتتتتتتتتغ
تتتتتتتتتتتتتتتتت
اليمتتتتتتتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتتتتتتتتتت
اليمتتتتتتتتتتتتتتي

يتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتت م
متتتتتتتتتتتت
لق تتتتتتتتتتتتتتتت ال متتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت ال امتتتتتتتتتتتتتتتت
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م م
را يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا م متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أر
يم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ ر الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق م

تتتتتتتتتتتتتتتتت مق متتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت إل تتتتتتتتتتتتتتتتت
يمتتتتتتتتتتتتتتتتتي ر تتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتت ا

وقد استند إىل البيت املعمور املغشى بأستار النور" ،يدخله -كما قال  -يف كل يوم
سبعون ألف ملك ال يعودون إليه أبدا" فهفا إليه الروح وتأخرت التربة وهاجت هبا األشواق إىل
الطواف بالكعبة ،فانبعث احلس من زاوية تربته خمربا مبا استقر عنده من الشوق إىل كعبته فقال هذه
األبيات:
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في تتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتق فتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتتتت ف
في تتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتي أ تتتتتتتتتتتتتتت اف
تتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتت ا التتتتتتتتتتتتتت ر إ تتتتتتتتتتتتتتراف
إ
ال ق تتتتتتتتتتتتتل م تتتتتتتتتتتتترف التتتتتتتتتتتتت م م تتتتتتتتتتتتتراف

إ تتتتتتتتتتت إلتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتترا م تتتتتتتتتتت ف
إ ا تتتتتتتتتتتتتتتتتت ر أ ستتتتتتتتتتتتتتتتتترار م تتتتتتتتتتتتتتتتتت
هللا ي تتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتت لستتتتتتتتتتتتتتتت أ ر تتتتتتتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتت م
فتتتتتتتتتتتتتت لر ح

فلما مسع بذلك الوالد اإلسالمي ،والسيد النجدي التهامي قال :يا بين ،أبعد الوصول إىل البيت
املعمور ووقوفك يف مشهد النور حتن إىل البيت الذي يبور القائم بالتراب والصخور ،فقلت أيها السيد
اإلمليد ال حرج على من حن إىل جنسه ،فإنه اشتاق إىل نفسه ،أال ترى كيف هفا إىل البيت املعمور
وهم باخلروج من حبسه؟ فهو ينزعج وميسكه األجل املسمى فهو كمقعد حيمله أعمى ،فلو ختلص من
ناشئة ليلته وشدة وطأهتا وحترز من ثقل الكلمة اليت ألقيت عليه وعظيم سطوهتا ،فلو وهب السراج
راح ،ولو منح املفتاح استراح ،يا أبت .كيف ال أشتاق إىل تلك املناسك واألعالم ،وأنت الذي
أسستها لعامل األجسام ،وأعليتها للمتثاقلني عن النهوض إىل هذه املشاهد الكرام؟ فقال :ظننت أن سرك
احنجب بتربته ،وهلذا حن إىل كعبته ،مث قال :يا أبا رزين ويا أيها العاشق املسكني املشغوف باحلجارة
والطني كيف تركت سرك بالكعبة حبيسًا وصرت يف العامل العلوي رئيسا فتنفس أبو رزين تنفس
الصعداء وقال :واشوقاه ،إىل أعالم اهلدى ،وعظم هيجانه واشتد ،ورق أنينه مث أنشد هذه األبيات:
تتتتتتتتتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتتتتتتتتتي
ق يتتتتتتتتتتتتتتتتتل أمستتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت الر يتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتر ي
يتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتتتتتت ا أ قتتتتتتتتتتتتتتتتت ل يتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتي
لتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتت  :تتتتتتتتتتتت هلل زتتتتتتتتتتتت را متتتتتتتتتتتتي
زتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتل ل تتتتتتتتتتتتتت م ل ستتتتتتتتتتتتتتر ر ع
ال تتتتتتتتتتتتتي
أ تتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتي
أ ستتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت ا

تتتتتتتتتتتتت ل يتتتتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتتتل رفقتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتما
لستتتتتتتتتتتتتتتت أ ستتتتتتتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتتت ا
ليتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتت ي متتتتتتتتتتتت
لستتتتتتتتتتتت أ ستتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت
إ تتتتتتتتتت م تتتتتتتتتت متتتتتتتتتت تتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت م ا
تتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتت أ
أ تتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتما

فرق له املوىل ،وقال :النزول إىل الكعبة هبذا الواله املسكني أوىل ،فقلت :يا أبت إذا مشينا بأخينا
هذا أبدا إىل مغناه مىت يلتذ السر مبعناه؟ فقال :يا بين إذا سريت بفكرك يف عامل املعاين احنجب حسك
عن التلذذ باملغاين ،وإذا سرى سرك يف املغىن مل ينحجب سرك عن مشاهدة املعىن ،فالبقاء مع احلس
أوىل يف اآلخرة واألوىل وسيبدو لك شرفه عند الرؤية يف جنة املنية فقلت :يا أبت :فما تراين صانعا؟
فقال :انزل به اآلن البيت بعمرة ،قبل أن يبدو الفجر طالعًا ،فنزلت هبمة مهمة فوقعت يف بيداء مدهلمة،
ليس فيها نبات إال السَّمرات وال سكان سوى األفاعي واحليات قد درست طرقها فتاه طارقها ،عدمية
األنس مل يسكنها جن وال إنس ،وحشية الطبع ،كريهة الوضع فقطعتها جبهد وعناء ومقاسات وبالء،
إىل أن أشرقت علي األعالم ،فلبيت بعمرة يا ذا اجلالل واإلكرام ،فلما عاينت البيت هاج القلق ،وعظم
احلرق وبادرت إىل احلجر األسود فقبلته ،وشرعت يف الطواف فأكملته واستجرت باملستجار ،والتزمت
امللتزم وركعت يف املقام وشربت من ماء زمزم ،مث سعيت وأحللت ،مث هنضت إىل السماء ورحلت،
فلما رآين اخلليل ،قال :مرحبا باالبن اجلليل ،هذا الفجر قد بدت دالئله ،وطلعت منازله وبدت أعالم
الفتح من أجل صالة الصبح فتوضأ يا بين من السلسبيل فإنه موقوف على أبناء السبيل فغسلت يدي ومل
يكن هبا أذى فقال أمني النهر :من ذا؟ مث متضمضت فأفرطت مث استنشقت فعبقت مث استنثرت فأوترت،
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مث غسلت وجهي فأريت مث غسلت يدي إىل املرافق فسررت ،مث مسحت برأسي فتوجت ،مث مسحت
أذين فكلمت ،مث غسلت رجلي قد ملجت ،مث أقيمت الصالة فأقمت ،فلما أحرمنا أحرمنا ،فلما كربنا
كربنا ،فلما افتتحنا شرحنا ،فلما ركعنا نزعنا ،فلما رفعنا دفعنا ،فلما سجدنا عبدنا ،فلما جلسنا رأسنا
فلما سلمنا حكمنا ،فرقيت يف منرب من السبج وقمت فيهم خطيبًا يف سابع درج وأنشدت:
ا ل تتتتتتتتتتتت ي متتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتترل
تتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتل
تتتتتتتتتتتتر أ ضتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتت لتتتتتت إ لتتتتتتي متتتتتت ستتتتتت ي متتتتتت تتتتتترل
تتتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتت ير تتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتتت
الم تتتتتتتتتتتت ف ال التتتتتتتتتتتت الزتتتتتتتتتتتتل
تتتتتتتتتتتت ل
ال تتتتتتتتتتتتتتل
تتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتت
مضتتتتتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتل
متتتتتتت تتتتتتت متتتتتتت فتتتتتتت الزتتتتتتت
ستتتتتتتتتخل
أستتتتتتتتتير تتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتت إ تتتتتتتتت ا ع
تتتتتتتتت
متتتتتتتتت ل تتتتتتتتتمي أ ر ضتتتتتتتتتي ستتتتتتتتت
تتتتتت ل القتتتتتترل
تتتتتت ا لتتتتتت ي تتتتتت ستتتتتت
تتتتتتت إلتتتتتتت غي تتتتتتت
تتتتتتت تتتتتتت لم تتتتتتت

تتتتتتتت
ح متتتتتتتت
لمتتتتتتتت تتتتتتتت ا ف تتتتتتتتر التتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتر ق تتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ل ل تتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتت را تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتر تتتتتتتتت ر
ريتتتتتتتتت متتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتي
رفتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت أضتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتت متتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت ال ريتتتتتتتتتتل ل رف تتتتتتتتتت ا
تتتتتتتت
تتتتتتتت متتتتتتتت
التتتتتتتت فتتتتتتتت
ي تتتتتتتت
فم تتتتتتتتتتتتتتتت ا يتتتتتتتتتتتتتتتت ل زتتتتتتتتتتتتتتتت فف تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتت هللا متتتتتتتتتتتتت ل را تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتم التتتتتتت ا فتتتتتت الق تتتتتتل فتتتتتتت م
فتتتتتتأ
فستتتتتتتتتتت م متتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت الزتتتتتتتتتتت مقتتتتتتتتتتت م

احلمد هلل الذي جعل اهلوى حرما ،حتج إليه قلوب األدباء ،وكعبة تطوف هبا أسرار ألباب
الظرفاء ،وجعل الفراق أمرَّ كأس تذاق ،وجعل التالق عذب اجلىن طيب املذاق ،جتلى امسه اجلليل
سبحانه فأله الباب ،فلما غرقت يف حبار حبه أغلق دوهنا الباب وأمر أجناد اهلوى أن يضربوها بسيوف
النوى ،فلما طاشت العقول وقيدها الثقيل ودعاها داعي االشتياق ،وحركتها دواعي األشواق رامت
اخلروج إليه عشقا ،فلم تستطع فذابت يف أماكنها الضيقة ومسالكها الوعرة ،وجدًا وشوقًا ،واشتدَّ
أنينها وطال حزهنا وحنينها ومل يبق إال النفس اخلافت واإلنسان الباهت ،ورثى هلا العدو والشامت،
فأذاهبا األرق وأتلفها القلق ،انضجتها لواعج احلرق ،وفتك فيها الفراق حبسامه ،وجرعها مضاضة كأس
مدامه واستوىل عليها سلطان البني فمحق األثر والعني ،ونزلت بفنائها عساكر األسف ،وجردت عليها
سيوف التلف وأيقنت باهلالك ،وعاينت اهللَّاك ،وما خافت أمل املوت ،وإمنا خافت حسرة الفوت
فنادت يا مجيل يا حمسان يا من قال :ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ [الرمحن ]60 :يا من تيّمين حببه،
وهيمين بني بعده وقربه جتليت فأبليت وعشقت فأرقت ،وأعرضت فأمرضت فياليتك مرضت وأفرطت
فقنطت ،وأسست فأسست وأيست فأيأست وقربت فدنوت وبعدت فأبعدت وأجلست فأنست
وأمسعت فأطمعت ،وكلمت فأكلمتَ وخاطبت فأتعبت ،وملكت فهتكت ،وأملكت فأهلكت،
وأهتمت ففرحت ،وأجندت فأترحت ،وبوهت فوهلت ،وزينت فأفتنت ،وأهلت فنبهت ،وفوهت
فتوهت ،وغلطت فنشطت ،وعززت فعجزت ،وأسلبت فأغفلت ،وأمسكت فنسكت ،ووسعت
فجمعت ،وضيقت ففرقت وأحرمت فأحللت ،وأحللت فحرمت وهذا كله سهل إذا ما أنت أقبلت،
فيا ليتين مل أخلق وإذا خلقت ملا أحتقق وإذا حتققت مل أعشق وإذا عشقت مل أهجر ،وإذا هجرت مل
أقرب ،وإذا قربت مل ُأنشر ،وإذا نشرت مل أحشر ،وإذا حشرت مل أعتب وإذا عوتبت مل أزجر ،وإذا
زجرت مل أطرد وإذا طردت مل تسعر يب النار اليت فيها على احلجب أن أنظر فلما مسع ندائي وتقليب يف
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أنواع بالئي بادر احلجّاب إىل رفع احلجاب وجتلى املراد ،فنعمت العني والفؤاد ،جعلنا اهلل وإياكم ممن
عشق فلحق ،فظفر.
مث رددت وجهي إىل املقاتل املشغوف باملقابل وقلت :يا صاحب الغني والرين إىل كم تنتهي
حقائقك اليت أعطاك اهلل يف تدبري الكون فقال :إىل مائيت ألف حقيقة واثنتني وستني ألف ومثامنائة ،مث
نزلنا إىل املشتري فسألته عن كمية حقائقه اليت أودعه اهلل يف تدبري خالئقه فقال :مائة ألف ومخسة
آالف ومائة وعشرون مث نزلت إىل املريخ فرأيت مثانية آالف وأربعمائة ومثانية وأربعني دقيقة ،مث نزلت
إىل الشمس فرأيت هلا مثانية آالف وسبعمائة وستا وستني دقيقة .مث نزلت إىل الزهرة فرأيت هلا مثانية
آالف وسبعمائة ومخسا وستني دقيقة مثل الزهرة ونزلت إىل القمر فرأيت له ستمائة واثنتني وسبعني
دقيقة مث نزلت على بعض الرقائق الشمسية يف الصور الدحيية إىل أن استويت على األرض املدحية وقد
عرفت ترتيب حركات األفالك ووقفت على مراتب األمالك وحتققت ما يف القوى الروحانيات من
االنفعاالت الكونيات فسرحت يف ميدان معارف النسب وفزت مبدارك وضعية السبب ،وعلمت أن اهلل
قد رتب الوجود أحسن ترتيب وحصره يف حتليل وتركيب وحكم عليه بالبقاء فال ينفد وعلى عامله
بالسعادة والشقاء فال يبعد .أسعدنا اهلل وإياكم مبا أسعد به أولياءه وأحباءه.
يف أن يوم السبت هو يوم األبد وهو يوم االستحاالت:
متتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتتتتتت يزتتتتتتتتتتتتتت
م متتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتتتتتت
ف لتتتتتتتت ر أ لتتتتتتتت متتتتتتتت زتتتتتتتت ري الضتتتتتتتت
تتتتتتتتتت زتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتت
فقتتتتتتتتتت قتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتل ال يتتتتتتتتتتت را
لي تتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتت ا

الستتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتت ال قتتتتتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت متتتتتتتت ي م تتتتتتتت فيتتتتتتتت المتتتتتتتترا فيتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت ل الستتتتتتتتتتتتر
لتتتتتتتتتتتتي ال تتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتت
تتتتتت تتتتتت
فتتتتتت ر التتتتتت تتتتتت يتتتتتت الستتتتتت
تتتتتتتتتتتت الخ تتتتتتتتتتتت رمي تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت رف فتتتتتتتتتتتت
ف ل يتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتق ا

سرى يوم السبت يف املوجودات سريان العدد يف املعدودات والدوام يف الدائمات والقيام يف
القائمات فهو ال معدوم وال موجود وال حاضر وال مفقود ،فيه استلقاء الفاعل من إجياد األجناس
واألمهات ،وشهد لك بامللك والثبات ،وذلك أن اهلل جل أن يسبق وجوده عدم ،أو يتصف مبا يناقض
القدم ،خلق اخللق أسفله وأعاله ،يف ستة أيام من أيام اهلل ،فلما كملت أجناس العوامل ،ومتيزت املراتب
واملعامل ،ابتدأت يوم السبت االستحاالت والتكوين والتغيريات والتلوين فتنوعت الصور واألشكال
وتغريت املناصب واألحوال فصارت اآلباء أبناء واألبناء آباء وتداخلت املوجودات بعضها يف بعضها
وحصل خفضها يف رفعها ورفعها يف خفضها ،واستحال املعدن نباتًا ،والنبات حيوانا واحليوان إنسانا
واإلنسان معدنا وضرب الكل بالكل وظهرت القوة بالفعل وعاد العزيز ذليالً والذليل عزيزًا واحلديد
ُلجينًا والنحاس ذهبا إبريزًا واملركب حملال مفصال ،واحمللل مركبا موصال وهكذا يف اآلخرة وقد بان يف
قوله :يف احلافرة وقوله يف غائط السعداء أنه عرق مثل املسك ووصفه األشقياء بنضح املسك وملا كانت
اآلخرة ال تنفذ وساكنها ال يبعد انسحب عليها ذيل يوم السبت إذ كان يوم النصب البت فال ليل
لنهاره يف دار القرار ،وال هنار لليله يف دار البوار وال منتهى لظلمه وأنواره وال قاهر لسلطان أسراره.
جعلنا اهلل وإياكم ممن عرف أنه ال بد من يومه ،فلم يعجل عن قومه.
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يف بيان الصالة الوسطى أي صالة هي؟ وملاذا مسيت الوسطى؟ فقال هذه األبيات:
تتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتتر القتتتتتتتتتتتتتتتتت ي متتتتتتتتتتتتتتتتتر
ي متتتتتتتتتتتتتتتت أستتتتتتتتتتتتتتتترار ي تتتتتتتتتتتتتتتت ال ستتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتت
غ ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف لخمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر
ستتتتتتتتتتتتتتر ا تتتتتتتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتتتتتتت ر اغ تتتتتتتتتتتتتت ا

الستتتتتتتتتتتتر م تتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتر خ ال ستتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتت غ ي تتتتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر إلتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ا تتتتتتتتتتتتر إلتتتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتي را يتتتتتتتتتتتت
فمتتتتتتتتتتتتتتت أرا ال تتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتت فر تتتتتتتتتتت القتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ا ل تتتتتتتتتتت

أقول :شاهدت عني السر يف حضرة الوتر أن الصالة الوسطى هي صالة العصر ألن الظهر
لظهوره يف مقام الفناء واملغرب لظهوره يف مقام البقاء والعشاء لظهوره يف مزج األولياء باألعداء
والصبح لظهوره يف طريق أخبار السفراء والعصر لظهوره يف خط االستواء ألن شجرة املشاهد ال شرقية
وال غربية يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار واملراد بقاء األبصار فجمع بني العامل البسيط اللطيف
وعامل التخطيط الكثيف ومل يتغري يف هذا املشهد شيء من أشكال نظام األحوال فشاهده اإلنسان يف
كماله بقوة اعتداله وما عدا هذا املقام فاحنراف عن االعتدال بنور أو ظالم ،واحلق املطلوب والفضيلة
عند الرجال إمنا هي يف املشاهدة واالعتدال فضمه إليه عند صحوه وأثبته بعد حموه وأحلفه حلف اجلمال
واألنس وأمره أن خيلع على عامل النفس فال تعرف احلقائق الروحانية إال بتنزالت الرقائق اإلهلية ولتكف
هذه اإلشارة يف الوسطى من الوسط واألوسط فإهنا تنزيل من احلكيم املقسط.
جعلنا اهلل وإياكم من األمة الوسطية وخصنا وإياكم مبا خص به إبراهيم الفرع الكرمي الباسق من
األرض القبطية.

مت كتاب تنزل األمالك من عامل األرواح إىل عامل األفالك
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كتاب عنقاء مغرب يف ختم األولياء ومشس املغرب
ﱁﱂﱃﱄ
وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم
قال سيدنا وإمامنا وقدوتنا الشيخ اإلمام العامل العارف الكامل احملقق املدقق حمي الدين أبو عبد
اهلل حممد بن حممد بن علي بن حممد بن العريب الطائي احلامتي األندلسي  Eوأرضاه وحقق تابعيه
بسلوك منهجه القومي أنه جواد كرمي.
الدعاء املختوم على السر املكتوم:
تتتتتتتتتتتتتتتي
فأ تتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتر را المتتتتتتتتتتتتتتتما
تتتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتتتتتتريا تتتتتتتتتتتتتل تتتتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتتتتتتتت لق تتتتتتتتتتتتتتت ال قتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتت اا ستتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتي يقتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتت ر الق تتتتتتتتتتتل يتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتري
ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت ر يتتتتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتتتت مقتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
ف تتتتتتتتتتتت قتتتتتتتتتتتت خ تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت ل ي تتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتتتتت فزتتتتتتتتتتتت المزتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت ي
تتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتي ختتتتتتتتتتتتتتتت اا ليتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتري
تتتتتتتتتتتتتتتتي
يمتتتتتتتتتتتتتتتت يزتتتتتتتتتتتتتتتت مي
فقتتتتتتتتتتتتتتتت
إ ا متتتتتتتتتتتتتتت ر ف الختتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتي يتتتتتتتتتتتتتتتر
يتتتتتتتتتتتتراف تتتتتتتتتتتتت اامتتتتتتتتتتتتتر فيتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتي
يتتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتت
إليتتتتتتتتتتتتتتتت إ ا يستتتتتتتتتتتتتتتتر
لتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتت ف الق تتتتتتتتتتتتتل م تتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتت ي
تتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتم الم تتتتتتتتتترل م تتتتتتتتتت تتتتتتتتتت ي
تتتتتتتتتت تتتتتتتتتت
إلتتتتتتتتتت تتتتتتتتتت متتتتتتتتتت ي يتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت
أ م ي تتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت المقتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتت
فمتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت ر ي تتتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتي
يتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتر يتتتتتتتتتتتل ال يتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتقي
تتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتتر أمتتتتتتتتتتتر ال تتتتتتتتتتت يقتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت ير ضتتتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتتتي
ريقتتتتتتتتتتتتتتتتتت أفتتتتتتتتتتتتتتتتتترا إليتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتت ي
تتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتت ي
تتتتتتتتتتتتتتتت م
تتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت ل ال تتتتتتتتتتتر ر يقتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت ير اامتتتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لممم ي ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
إ ا فتتتتتتتتتتتتتتت ح تتتتتتتتتتتتتتتر أ ي تتتتتتتتتتتتتتتل ستتتتتتتتتتتتتتتي
أ ي يتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتي
يتتتتتتتتتتتتتتتر التتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتي
متتتتتتتتتتتتتتت إل تتتتتتتتتتتتتتت المقتتتتتتتتتتتتتتت
ر تتتتتتت
تتتتتتت متتتتتتت فر تتتتتتت يتتتتتتت
متتتتتتت
تتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتت ف
تتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت
لتتتتتتتت ا التتتتتتتت أ تتتتتتتت متتتتتتتت ال تتتتتتتت ر تتتتتتتت را
تتتتتتتت متتتتتتتت تتتتتتتت ر ستتتتتتتتم إ متتتتتتتت
متتتتتتتت
م تتتتتتتت رميتتتتتتتت
تتتتتتتت
تتتتتتتت
فتتتتتتتتف تتتتتتتت
م تتتتتتتت ف ستتتتتتتتت ر تتتتتتتتت اامتتتتتتتتر يتتتتتتتتت ف تتتتتتتتت
متتتتتتتت
تتتتتتتت التتتتتتتت ا تتتتتتتت يتتتتتتتت
تتتتتتتت ل
فرافتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتت مخ تتتتتتتتتتتترا
فق تتتتتتتت ستتتتتتتتر ال يتتتتتتتت زتتتتتتتت لتتتتتتتت مق متتتتتتتت
فق تتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتراف الختتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت م
تتتتتتتت ي قتتتتتتتت لتتتتتتتت ال تتتتتتتت
فق تتتتتتتت
تتتتتتتتت تتتتتتتتت ر
ل ختتتتتتتتت ستتتتتتتتتر لتتتتتتتتت يتتتتتتتتت
خ متتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتت ر إليتتتتتتتتتتتتتتتت ال رمتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت
تتتتتتتت
متتتتتتتت لتتتتتتتت الزتتتتتتتت ي فتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتت ا ل تتتتتتتتتتتتتتتت ال قتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتت ال تتتتتتتتتر
ي تتتتتتتتت ر تتتتتتتتت ااستتتتتتتتترار أ
فتتتتتتتتتف أ تتتتتتتتت ر ا أ أ مستتتتتتتتت ا فتتتتتتتتت ف ر تتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتي
فر متتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتت أخمتتتتتتتت تتتتتتتت ال تتتتتتتتي ا تتتتتتتت
فستتتتتتتت
يتتتتتتتتتتت ر ا الستتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتت
خمستتتتتتتتتتت
خمتتتتتتتتتتت
فأ خ زتتتتتتتتتتت خمتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت إ اار تتتتتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتت
إ تتتتتتتتت أخ تتتتتتتتتر تتتتتتتتت متتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتت اارف ي
فستتتتتتتتتتتتتتت
يمتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتت را ف تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ال متتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتت غمتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتت الستتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتت
ا تتتتتتتت
فتتتتتتتت الر ضتتتتتتتت الخضتتتتتتتترا استتتتتتتت
غيتتتتتتتتتتتترف
ل تتتتتتتتتتتت ير متتتتتتتتتتتت
يختتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتراف إ ا تتتتتتتتتتت اف فتتتتتتتتتتت اامتتتتتتتتتتتر
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غيتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتت اامتتتتتتتتتتتر ال يتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت
إلتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتت ااختتتتتتتتتتر
ي يتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت اارف تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتخ إمتتتتتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتتتتتمم ي
تتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتت أ فتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ل

تتتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتتتت رف ا تتتتتتتتتتتتتتراف تتتتتتتتتتتتتت
إ ا متتتتتتتت قتتتتتتتت متتتتتتتت ي متتتتتتتت زتتتتتتتت ستتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتت
في تتتتتتتتتتت غزتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتت هللا تتتتتتتتتتتتتر م ر تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت التتتتتتتت
تتتتتتتت زتتتتتتتت ال تتتتتتتت تتتتتتتتر

تتتتتتتتتتتي
زتتتتتتتتتتري
تتتتتتتتتتتتتي
رمتتتتتتتتتتتتتتي
أ تتتتتتتتتتتتتي

أما بعد:
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا هلل التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

الزتتتتتتت

قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتت ر أي تتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتر ال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
قتتتتتتتتتت متتتتتتتتتت رمتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتت متتتتتتتتتت م تتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتق
تتتتتتتتتتتتتترف فتتتتتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتتتتت ا
إ ا متتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتخ فمتتتتتتتتتتتتتتتت ل

ال تتتتتتت ختتتتتتت

تتتتتتت ال متتتتتتت

متتتتتتت

أمتتتتتتتتتتتتتتت را ل تتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتت المزتتتتتتتتتتتتتتتيل
ا تتتتتتتتتتتتتتت لم تتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتت ل ال يتتتتتتتتتتتتتتتل
ي تتتتتتتتتتتتتتتل ستتتتتتتتتتتتتتتم القتتتتتتتتتتتتتتت ال ريتتتتتتتتتتتتتتتل
أر ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

تبيني الغرض من هذا الكتاب

كنا قد ألفنا كتابًا روحانيًا ،وإنشاءً ربانيًا ،مسيناه "التدبريات اإلهلية يف إصالح اململكة اإلنسانية"
تكلمنا فيه على أن اإلنسان عامل صغري ،مسلوخ من العامل الكبري فكل ما ظهر يف الكون األكرب ،فهو يف
هذا العني األصغر ومل أتكلم يف تلك األوراق على مضاهاة اإلنسان بالعامل على اإلطالق ،ولكن على ما
يقابله به من جهة اخلالئق والتدبري ،وبينت منه ما هو الكاتب والوزير ،والقاضي العادل واألمناء
والعاملون على الصدقات والسفر والسبب الذي جعل احلرب بني العقل واهلوى ،ورتبت فيه مقابلة
األعداء ،ومىت يكون اللقاء ونصرته نصرًا مؤزرًا ،وكونته أمريًا مديرًا ،وأنشأت امللك وأقمت ببعض
عامله احلياة ،وبعضهم امللك ،وكمل الغرض ،وأمن من كان يف قلبه مرض ،وكنت نويت أن أجعل فيه
ما أوضحه تارة وأخفيه ،أين يكون من هذه النسخة اإلنسانية والنشأة الروحانية مقام اإلمام املهدي
املنسوب إىل بيت بين باملاء والطني وأين يكون أيضًا منها ختم األولياء وطابع األصفياء ،وإذ احلاجة إىل
معرفة هذين املقامني يف اإلنسان ،آكد من كل مضاهاة أكوان احلدثان ،لكين خفت من نزعة العدو
والشيطان أن يصرخ يب يف حضرة السلطان فيقول عليَّ ما ال أنويه وأحصل من أجله يف بيت التشويه
فسترت الشاة بالعرزان ،صيانة هلذا اجلسمان مث رأيت ما أودع احلق من هذه األسرار لديه ،وتوكلت
يف إبرازه عليه .فجعلت هذا الكتاب ملعرفة هذين املقامني ومىت تكلمت على هذا .فإمنا أذكر العاملني
ليتبني األمر للسامع يف الكبري الذي يعرفه ويعقله .مث أضاهيه بسره املودع يف اإلنسان الذي ينكره
وجيهله فليس غرضي يف كل ما أصنف يف هذا الفن معرفة ما ظهر يف الكون وإمنا الغرض تنبيه الغافل
على ما وجد يف هذا العني اإلنساين والشخص اآلدمي .فحقق نظرك أيها العاقل وتنبه أيها الغافل هل
ينفعين يف اآلخرة كون السلطان عادالً أو جائرًا أو عاملًا أو حائرًا .ال واهلل يا أخي حىت أنظر ذلك
السلطان مين وإيل .وأجعل عقلي إمامًا علي وأطلب منه اآلداب الشرعية يف باطين وظاهري وأبايعه
على إصالح أويل وآخري .فمىت مل أجعل هذا نظري هلكت .ومىت أعرضت عن االشتغال بالناس
متكنت من جنايت ومتلكت إذ وقد قال  aخياطب مجيع أمته "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"
فقد أثبت  aاإلمامة لكل إنسان يف نفسه وجعله مطلوبًا باحلق يف عامل غيبه وحسه فإذا كان األمر
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على هذا احلد ،ولزمنا الوفاء بالعهد فمالنا نفرط يف سبيل النجاة ،ونقنع بأحط الدرجات ما هذا فعل
من قال إين عاقل ويتجنب هذه املعاقل .فمىت ذكرت يف كتايب هذا أو يف غريه حادثًا من حوادث
األكوان فإمنا غرضي أن أثبته يف مسع السامع وأقابله مبثله يف اإلنسان فتصدق النظر فيه إىل ذاتنا الذي
ه و سبيل جناتنا ،فأمشيه بكليته يف هذه النشأة اإلنسانية على حسب ما يعطه املقام إما جسمانية وإما
روحانية ،فإياك أن تتوهم أيها األخ الشقيق أن غرضي من كتيب كلها الكالم فيما خرج عن ذايت من
غري أن تلحظ فيه سبيل جنايت:
تتتتتتتتت ال تتتتتتتتت متتتتتتتتت تتتتتتتتت فتتتتتتتتت أ
تتتتتتتت أ ا تتتتتتتت
فتتتتتتتت تتتتتتتت تتتتتتتتخ
استتتتتتت تتتتتتت خ متتتتتتت متتتتتتت تتتتتتت متتتتتتت
فتتتتتتتت م تتتتتتتت ا تتتتتتتت ل تتتتتتتت فيتتتتتتتت تتتتتتتت

فمتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتت ل إ ا مستتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتت
فتتتتتتتتت ر إلتتتتتتتتت م تتتتتتتتت اا تتتتتتتتت إليتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتت ر ا ستتتتتتتتتتتتتت لممستتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتت
م تتتتتتتت
ستتتتتتت
م تتتتتتتت

فليتأمل ويل هذا الكتاب فإين أذكر فيه األمرين العامل األكرب واجعله كالقشر واجعل ما يقابله
من اإلنسان كاللباب للسبب الذي ذكرته أن يتبني للسامع ما جيهله يف الشيء الذي يعرفه ويعقله ،ولو
وصل فهمه إليه دون ذكري إياه ،ما حلظت ساعة احلياة ،وال عرجت حملة بارق على معناه ،فإمنا أسوقه
مثاالً للتقريب وجماالً للتهذيب وسأورد ذلك إن شاء اهلل تعاىل يف هذا الكتاب من آللئ األصداف
ونواشئ األعراف اليت هي أمثال نصبها احلق للمؤمنني والعارفني حبالة صائد ،وحتفة قاصد ،وعربة
لبيب ،ومالطفة حبيب.
ﱁﱂﱃﱄ
وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليمًا  -البحر احمليط الذي ال يسمَع ملوجهِ
غَطيط يف معرفة الذات والصفات واألفعال بِكرٌ صهباء يف لُجَّة عمياء ،وهي معرفة ذاته جلَّت عن
اإلدراك الكوين ،والعِلم اإلحاطي َغ َطسَ الغاطس ،ليخرج ياقوهتا األمحر ،يف صدفه األزهر ،فخرج إلينا
من قعر ذلك البحر صِفر اليدين ،مكسور اجلناحني مكفوف العني ،أخرس ال ينطق مبهوتًا ،ال يعقل
فسئِل بعدما رجع إليه النَّفَسْ ،وخرج من َسدَفة الغَلس ،فقيل له ما رأيك ،وما هذا األمر الذي أصابك؟
فقال هيهات ملا يطلبون ،وبعد املاء يرومون واهلل ال أناله أحد ،وال تضمن معرفته روح وال
جسد ،هو العزيز الذي ال يدرَك ،واملوجود الذي ميلك وال ميلك إذ حارت العقول ،وطاشت األلباب،
يف تلقّي صفاته ،فكيف هلا بدرك ذاته أال ترى حكم جتليه ،يف ربوبية األزل ،كيف خَرَّ الكليم صعقًا،
وتدكدك اجلبل ،فكيف لو جتلَّى يف هذه الربوبية من غري واسطة اجلبل لنبيّه موسى لكان صاحب موسى
زمانه ال يوسى ،بعد اندكاك وهالك ،وبعث يف نشأة مِْثلَه وأمالك .وإذا كان جتلي الربوبية على هذا
احلد ،فأين أنت من جتلي األلوهية من بعد ،وإذا كان هذا خط املتبوع الكليم ،فكيف خبط التابع
احلكيم ،فقد رمزنا يف الصفات أمرًا يعجز عنه ،وال يصل أحد إال إىل ما قدر له منه.
وأما معرفة الذات فمتفقة بالنور األضوا يف عمى ،حمتجبة حبجاب العزة األمحى ،مصونة
بالصفات واألمساء فغاية من غاب يف الغيب ،الوصول إىل قرب ،وهناية الطالب ،الوقوف خلف ذلك
احلجاب .هنا ويف اآلخرة ويف نشأة الدنيا واحلافرة .فمن رام رفعه أو توىل صدعه يف أي مقام كان عدم
من جنبه ،وطويت مساؤه وأرضه بيمينه ،ورجع خاسرًا ،و بقي حائرًا وكان قاسطًا جائرًا ،وردَّ إىل
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أسفل سافلني ،وأُحلق بالطني فمن كان من أهل البصائر واأللباب ،وتأدَّب مبا جيب عليه من اآلداب،
وصل إىل ذلك احلجاب الذي ال يرفعه سبحانه عن وجهه وكان يوقف على كنهه والوقوف على كنهه
حمال ،فال سبيل إىل رفع ذلك احلجاب حبال ،فإذا وصل إليه العاقل اللبيب ،والفطن املصيب وأفرغ عليه
رداء الغرية قال أغار عليه أن يعلمه غريه ،فوقف خلف احلجاب وناداه باسم الوهاب ،البعيد األقرب
إلينا من حبل الوريد فيجيبه احلق باملريد ،وحقائق الوجود وتقدس وتنزه ،ومتلك وتشبه .ودخل حيث
شاء من جنة الصفات وارتاح يف رياض الكمال وجالَ وصالَ باملتجلي املتعال ال يرد له أمر وال حيجب
عنه سر .ونادى احلق من عرش التنزيه .خلف حجاب عزة [التشبيه ،التنويه] .هذا عبدي حقا وكلميت
صدقًا ،عرف فأصاب وتأدّب فطاب .فليقبل مجيع ما تضمه هذه احلضرة إليه .ولينصب ذلك كله بني
يديه .ليأخذ ما شاءَ خمتارًا .ويترك ما يشاء ادخارًا فيؤيت امللك من شاء وينزع امللك ممن يشاء ويعز من
يشاء ويذل من يشاء بيده اخلري وهو على كل شيء قدير وهو احلكيم اخلبري وهذا مقام األدباء ومنزل
األمناء وحضرة اللقاء ،وكل واحد من الواصلني إليه على قدر علمه وقوة عزمه ،وإن مشلهم املقام وعمَّ
فمنهم التام واألمت ومن هذا املقام يرجع صاحب اجلماعة ،وفيه يبقى من قامت يف حقه الساعة فهو
املنتهى واخلتام ومقام اجلالل واإلكرام .ويف هذا املقام قلت:
يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
إ متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اا
ع
يتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتتتتتتتتت
ع
تتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتتتتتتتل
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيل
ي رف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت المزت
ع
ل
ف م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم الق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع

م ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ا ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
يمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
لزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم
أرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
في أختتتتتتتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتتما

فإن قلت فأين معرفة الياقوت األمحر املصون يف الصدق األزهر فأقول إن معرفة الياقوت األمحر
أن ال يعرف وال يحدّ وال يوصف ،فإذا علمت أن مث موجودا أال يعرف ،فقد عرفت وإذا أقررت
بالعجز عن الوصول إىل كنهه فقد وصلت فقد صحت احلقيقة لديك واتضحت الطريقة بني يديك،
فإنه من مل يقف على هذا العلم وال قام به هذا احلكم يدوم ما ال حيصل له ،وذلك ملا ذهل عنه وجهله،
فكفاك أن تعلم أن ال يعلم وهذا احلق قد انبلج صبحه فالزم ،واقتدِ بالنيب  ،aإذ قال " :aال
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" .وهذا غاية الفخر أو معرفة من وقف عند حجاب
العز وقال أمري املؤمنني" :العجز عن درك اإلدراك إدراك" فال سبيل إىل االشتراك ،وليس بعد حجاب
العزة اإلهلية إال الكيفية واملاهية ،فسبحان من بَعدَ وقَرب ،وتعاىل ونزل ،وعرفه العارفون على قدر ما
وهب ،وحسب كل عارف به ما كسب فكسب وذلك من صفات السلب فغاية معرفتنا أنه موجود،
وأنه اخلالق واملعبود ،إنه السيد الصمد املنزه عن الصاحبة والولد ،وهذا كله راجع إىل التنزيه ،وسلب
التشبيه ،فتعاىل أن تعرف منه صفات اإلثبات ،وجلَّ أن تدرك كنه جالله احملدثات وإذا كانت صفات
اجلالل ال حياط هبا ،فكيف من قامت به واتصف هبا فجلّ الكبري املتعال .العزيز الذي ال ينال ،فبحر
الياقوت األمحر هو املسمى بـ ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى .]11 :وﱡﭐﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ
[الصافات ،]180 :فقد أشار إىل حجاب العزة الذي ذكرناه ،والسر الذي وصفناه الصفات حملة بارق،
وخيال طارق قل للباحث عما ال يصل إليه ،والطالب فوق ما يكفيه هل عرف من احلق غري ما أوجده
فيه وإال فهل أثبت له مامل يتصف به .وهل زلت يف معرفته عن األمر املشتبه إال من طريق السلب
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والتنزيه ،والتقديس ونفي التشبيه وإن قلت هو احلي املتكلم القدير املريد العليم السميع البصري ،فأنت
كذلك وإن قلت الرحيم القاهر حىت تستوىف أمساؤه فأنت هنالك ،فما وصفته سبحانه بوصف إال
اتصفت به ذاتك وال تسميه باسم إال وقد حصلت منه ختلقًا وحتققًا مقاماتك وصفاتك ،فأين ما أثبت
له دونك من جهة العني ،وغاية معرفتك به أن تسلب عنه نقائص الكون ،وسلب العبد عن ربه تعاىل ما
ال جيوز عليه راجع إليه ويف هذا املقام قال من قال :سبحاين ما أعظم شأين ،دون شؤوين هيهات كل
يعرى من شيء إال من لبسه أو يؤخذ شيء إال ممن حبسه ومىت لبس احلق صفات النقص حىت تسلبه
عنها أو تعريه .وَ وَاهلل ما هذه حالة التنزيه ،وإمنا امللحد اجلاحد حكم على الغائب بالشاهد ،وظن أن
ذلك نصٌّ فنسب إليه النقص .فإذًا أثره نفسيٌّ أن ألبس ما لبسه هذا امللحد ،وأعريها منه حىت أكون
احملقق املوحد فنفسي إذًا نزهت وذايت قدست ،والباري سبحانه منزه عن التنزيه ،فكيف عن التشبيه،
فالتنزيه راجعٌ إىل تطهري حملك ال إىل ذاته ،وهو من مجلة مَِنحِهِ لك وهِبَاته ،فاحلمد هلل الذي قدسك
وعلى ثوب التنزيه الذي ألبسك ولوالنا ما الح لعينك من ذلك حملة بارق وطرقك عند هجعتك منه
خيال طارق .ما صحت لك هذه العناية وال ألبسك ثوب اخلالفة والوالية وخرجت هبا يف وجودك
كما كنت عليها يف الصفة العملية ،واملشيئة االختيارية ،سابقة قدم قبل خطّ القلم .فاعلم أنك متصل به
يف الصفات املعنوية ،من جهة الظالل من غري اتصال ،منفصلٌ عنه بالصفات النفسية اجملهولة يف كل
حال من غري انفصال .فلوال ما وصفك بأوصافه واعتىن بك يف سورة إعرافه ،وأنزلك فيها منزلته يف
وقت القبضتني والتعايل وقوله" :هؤالء إىل اجلنة وال أبايل .وهؤالء إىل النار وال أبايل" .ملا ارتفع عنه
النفع والضرر وتنزه عن صفات البشر.
فقال تعاىل :ﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱠ [األعراف ]46 :وما كانوا له وفيه وما هم
وذلك ملا خلق سبحانه وتعاىل هذا الشخص اإلنساين على صورته وخصه بسريرته فصفات احلق
صفات العبد .فال تعكس فتنكس .فانظر إىل ما أشرنا إليه يف هذه الشذور وتأمَّل ما وراء هذه الستور.
وحتقق ما حصل عندك من معرفة الصفات وإياك وااللتفات .فما عرفت قط صفة على احلقيقة من
معبودك وإمنا عرفت ما حتصل من األوصاف يف أركان وجودك فما زلت عنك وما خرجت منك
والتحقت صفاته بذاته فتنزهت عن تعلق علمك مباهيتها ،واتصلت يف ذلك معرفتك بذاهتا .فأنت
العاجز عنها ،والواقف دوهنا ،فعلى طريق التحقيق ما عرفت ربك من كل طريق .وما عرفت أيضا
سواه .وما نزهت إال إياه فإن قلت عرفته قلت احلق وأنت الالحق ،وإن قلت إنك مل تعرفه قلت
الصدق وأنت السابق ،فاختر النفي لنفسك أو اإلثبات فقد تنزهت الصفات من تعلق العلم احلادث هبا
كما تنزهت الذات ،األفعال موج ضرب يف الساحل وانصرف ،وترك به اللؤلؤ والصدف فمنهم من
زهد ومنهم من اغترف ،وملا كانت جنوم السماء السيارة تضاهي بعض األمساء من باب اإلشارة وهي
باب يف األحكام على صورة ،منها ما هو السلب للنقائص والتشبيه ونفي املماثلة للتنزيه ،وهو حظنا يف
هذا التركيب من علم الذات ،ومنها ما هو شرط األلوهية ،ومنها ما ال ينقص بعدمه لو جاز على
املاهية وهو علم الصفات ،ومنها ما هو لتعلق إجياد العني والتأثري يف عامل الكون وهو صور األفعال.
فنقول على هذا الصراط السوي يف امسه تعاىل القدوس العزيز الغين صفات جالل ونقول يف امسه
تعاىل العليم السميع البصري صفات كمال.
481

ونقول يف امسه تعاىل اخلالق الباري املصور صفات أفعال وما فيها واحلمد هلل ما له صفة إال لنا
فيها قدم ،ولنا إليها طريق أمم فهذا الباب لصفات الفعل وهو باب الطول والفضل واإلنعام والبذل،
أمنت سبحانه وتعاىل أوالً باإلجياد من غري أن جيب ذلك عليه ،أو يضطره أمر إليه ،بل كان خمتارًا بني
العدم والوجود ،فاختار أحد اجلائزين ترجيحا وسعادة للعبيد ،فعلق بنا القدرة بني العدم والوجود ،وال
بعينه ،فربز للعني عن تعلقها دون كيفيته إذ كانت غري متعلقة مبوجود ،وال أيضا متعلقة مبفقود ،وهذا
حبرٌ ليس له قعر فرددناه للفضل املتقدم ومل أكن فيه باجلائر املتحكم .وذلك لو علمنا حقيقة القدرة
األزلية وماهيتها يف العاملية لعرفنا كيف حتققت ومىت تعلقت ومل نقدر يف هذا الكتاب على قياس الغائب
على الشاهد ألنا ما اجتمعنا على معىن واحد .إذ ليس للقدرة احلادثة تعلق بإجياد كون وإمنا هو سببٌ
عادي إلبراز العني وحجاب نصبه احلق يف أول اإلنشاء ليضل به من يشاء ،ويهدي به من يشاء والفعل
قد يكون نفس املفعول بالتشبيه واالشتباه كقوله تعاىل :ﱡ ﲸ ﲹ ﲺ ﱠ [لقمان ]31 :أي خملوق اهلل،
الذي أوجده بقدرته.
وقد يكون عبارة عن احلالة عند تعلق الفاعل باملفعول وكيفية تعلق القدرة األزلية باإلجياد الذي
حارت فيه املشاهد والعقول ،وكل من رام الوقوف عليه ،نكص على عقبه ورجع عن مذهبه وهو قوله
تعاىل :ﱡﭐﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﱠ [الكهف .]51 :وقال يف حق أنفسهم وأقدسهم
حني قال :ﱡﭐ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱠ [البقرة .]260 :فأراه آثار القدرة ال تعلقها فعرف كيفية اإلنشاء
والتحام األجزاء حىت قام شخصًا سويًا ،وما رأى تعلق قدرة وال حتققَّها.
فقال له اخلبري العليم ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ [البقرة ]260 :ملا تقدمه من صورة األطيار،
وتفريقه األطوار ،وكما نفخ املسيح يف صورة الطني الروح وانتفض طريًا وأظهر يف الوجود خريًا.
فكان النفخ له حجابًا ،وما فتح له من باب تعلق القدرة بابًا .وكذلك يقول من سأل اهلل تعاىل أن
يقول للشيء كن فيكون ،ذلك عنده أمرًا وينفرد احلق بسرّ نشئه ونشره فالتفاضل بني اخللق إمنا هو يف
األمر احلق ،فشخص يكون أمرًا ربانيًا لتحققه فيكون عنه ما يشاء ،وآخر غري متحقق ليس له ذلك.
وإن كان قد ساواه يف اإلنشاء ،فسبحان من انفرد باالختراع واخللق وتسمى بالواحد احلق.
ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ [آل عمران ]6 :أوجد العامل كله من غري مثال يف كافة كثافاته
ولطافاته ظاهرًا وباطنًا دنيويًا وبرزخيًا وأخرويًا ملكًا وملكوتًا وغيبًا ...فتعاىل اهلل علوًا كبريًا.
ﭐ
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اجتمعت األمساء حبضرة املسمى اجتماعًا وتريًا منزهًا عن العدد يف غري مادة وال أمد كاألمساء
والصفات اإلهلية تتخاطب كلها دون انفصال على مقتضيات احلكمة لتأخذ عن الذات اإلهلية ما أرادته،
فلما أخذ كل اسمٍ فيها مرتبته ومل يَعد منزلته ،فتنازعوا احلديث دون حماورة وأشار كل اسم إىل الذي
يجانبه دون مالصقة وال جماورة ،وقالوا يا ليت شعرنا هل يتضمن الوجود غرينا .فأعرف واحد منهم
ما يكون ،إال امسان .أحدمها العِلم املكنون فرجعت األمساء وأشار إىل االسم العليم الفاضل .وقالوا:
أنت لنا احلَكم العادل ،فقال :نعم بسم اهلل ،وأشار إىل االسم اجلامع الرمحن ،وأشار إىل االسم التابع
الرحيم ،وأشار إىل االسم األعظم العظيم وصلى اهلل ورجع إىل اجلامع من جهة الرمحة على النيب وأشار
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إىل االسم اخلبري والعلي حممد الكرمي وأشار إىل االسم احلميد ،خامت األنبياء ،وأول األمة وصاحب لواء
احلمد والنعمة ،فنظر من األمساء من مل يكن له فيما ذكره العليم حظ ،وال جرى عليه من أمساء الكرمي
لفظ ،وقال العليم :من ذا الذي صليت عليه ،وأشرت يف كالمك إليه ،وقرنته حبضرة مجعنا ،وقرعت به
باب مسعنا مث خصَّت بعضنا باإلشارة والتقييد إىل امسه الرحيم واحلميد ،فقال هلم عجبًا وهذا هو الذي
سألتموين عنه أن أبيّنه لكم حتقيقًا وأوضح لكم إىل معرفته طريقًا هو موجو ٌد يضاهيكم يف حضرتكم،
وظهر عليه آثار نفحتكم ،فال يكون يف هذه احلضرة شيء إال ويكون فيه وحيصّله ويستوفيه،
ويشارككم يف أمسائكم ،ويعلم حبقائق أنبائكم ،وعن هذا املوجود املذكور ،الصادر من حضرتكم،
وأشار إىل بعض األمساء منها املوجود والنور ،يكون الكنه والكيف واألين وفيه يظهر باالسم الظاهر
حقائكم ،وإليه باالسم املنَّان وأصحابه ميتد فائقكم ،فقالت نبهنا عن أمر مل نكن به عليمًا وكان هذا
االسم إشارته إىل املفضل علينا عظيمًا ،فمىت يكون هذا األمر ،ويلوح هذا السر؟ فقال سألتم اخلبري
واهتديتم بالبصري ،ولسنا يف زمان فيكون بيننا وبني وجود هذا الكون مدة وأوان ،فغاية الزمان يف حقنا
مالحظة املشيئة حضرة القدمي والنسبة ،فتعالوا نسأل هذا االسم اإلحاطي يف جنسه ،املنزه يف نفسه.
وأشار إىل املريد فقيل له مىت يكون ،عالم التقييد يف الوجود الذي يكون لنا فيه احلكم والصولة
وجتول بظهور آثارنا عليه الكون على ما ذكره االسم العليم حوله.
فقال املريد :وكأن به قد كان ،ويوجد يف األعيال ،وقال االسم العليم ،ويسمى اإلنسان،
ويصطفيه االسم الرمحن ويقبض عليه االسم احملسن وأصحابه سوابغ اإلحسان فأطلق اسم الرمحن حمياه
وحيّا احملسن وبيّاه ،وقال نعم األخ ونعم الصاحب ،وكذا االسم الواهب فقال اسم الوهاب فقال أنا
املعطي حبساب وغري حساب فقال االسم احلبيب أقيد عليكم ما هتبونه وأحسب عليكم ما تعطونه
بشهادة االسم الشهيد فإين صاحب الضبط والتقييد غري أن االسم العليم قد يعرف املعطى له ما حيصل
له يف وقت ،ويبهم عليه االسم املريد يف وقت أهبى ما يعلمه وال ميضيه ويريد الشيء ويريد ضده ،فال
يقضيه ،فال زوال يل عنكما وال فراق يل منكما فأنا لكم لزميٌ ونعمَ اجلار واحلميم فوزعت األمساء كلها
مملكة العبد اإلنساين على هذا احلد الرباين وتفاخرت يف احلضرة اإلهلية الذاتية حبقائقها وبيّنت حكمَ
مسالكها وطرائقها وعجلوا يف وجود هذا الكون رغبة يف أن يظهر هلم عني ،فلجُّوا إىل االسم املريد
املوقوف عليه ختصيص الوجود ،وقالوا سألناك هبذه احلضرة اليت َجمَعتنا والدار اليت تسلمتنا إال ما
علقت نفسك هبذا الوجود املنتظر فأردته ،فأنت يا قادر سألتك بذلك إال ما أوجدته وأنت يا حكيم
سألتك بذلك إال ما أحكمته ،وأنت يا رمحن سألناك إال ما رمحته ومل تزل كلها واحدا قائما قاعدًا،
فقال له القادر على املريد بالتعلق وعليَّ باإلجياد وقال احلكيم على القادر بالوجود وعليَّ باألحكام فقام
الرمحن وقال عليَّ بصِلة األرحام فإنه سجنه مين فال صرب له عين ،فقال له القادر كل ذلك حتت حكمي
وقهري ،فقال القاهر ال تفعل إن ذلك يل وأنت خدميي وإن كنت صاحيب ومحيمي ،فقال العليم أما
الذي قال حتت حكمي فليقدم علمي ،فتوقف األمر على مجيع األمساء وإن جبملتها وجود عامل األرض
والسماء وما بينهما إىل مقام االستواء .ولو فتحنا عليك باب توقفها والتجأ بعضها لرأيت أمرًا يهولك
منظره ويطلب لك خربه ،ولكن فيما ذكرناه تنبيهٌ على ما سكتنا عنه وتركناه فلنرجع ونقول :ﱡﭐﲀ

ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱠ [األحزاب.]4 :
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فعندها وقع هذا الكالم األنفس يف هذا اجلمع الكرمي األقدس تعطشت األمساء إىل ظهور آثارها
يف الوجود وال سيما االسم املعبود ولذلك خلقهم سبحانه وتعاىل ليعرفوه مبا عرفهم ويصفوه ملا
وصفهم فقال :ﱡﭐﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱠ [الذاريات.]57-56 :
فلجأت األمساء كلها إىل اسم اهلل األعم والركن القوي األعظم ،فقال ما هذا اللجأ وألي شيء
هذا االلتجاء؟ فقالت :أيها اإلمام اجلامع ملا حنن عليه من احلقائق واملنافع ألست العامل أن كل واحد منا
يف نفسه على حقيقته وعلى سنه وطريقه وقد علمت يقينًا أن املانع من إدراك الشيء مع وجود النظر
كونك فيه ال أكثر .فلو جترد عنك مبعزل لرأيته وتنزهت بظهوره .وعرفته وحنن حبقائقنا متحدون ال
نسمع هلا خربًا ،وال نرى هلا أثرًا.
فلو برز هذا الوجود الكوين وظهر هذا العامل الذي يقال له العلوي والسفلي ،المتدت إليه
رقائقنا وظهرت فيه حقائقنا ،فكنا نراه مشاهد عني ،ملا كان منا يف أين ،ويف حال فصل بني ،وحنن
باقون على تقديسنا من األينية وتنزيهنا عن إحاطتهم بنا من جهة املاهية الكيفية فغايتهم أن يستدلوا
برقائقنا على حقائقنا استدالل مثال وطروق ببال ،وقد جلأنا إليك مضطرين ،ووصلنا إليك قاصدين
فلجأ االسم األعظم إىل الذات كما جلأت األمساء والصفات ،وذكر األمر وأخرب السر فأجاب نفسه
املتكلم بنفسه العليم ،إن ذلك قد كان بالرمحن فقل لالسم املريد يقول للقائل يأمر بكن ،والقادر يتعلق
بإجياد األعيان ،فيظهر ما متنيتم .ويربز لعيانكم ما اشتهيتم فتعلقت باإلرادة والعلم والقبول والقدرة،
فظهر أصل العدد والكثرة وذلك من حضرة الرمحة وفيض النعمة ،أصل البنا .وأول النشء نشأ سيدنا
حممد  aعلى أكمل وجه وأبدع نظام حبر اللؤلؤ واملرجان املودع يف العامل األكرب واإلنسان.
وملا تعلقت إرادة احلق سبحانه بإجياد خلقه وتقدير رزقه برزت احلقيقة احملمدية من األنوار
الصمدية ،يف احلضرة األحدية وذلك عندما جتلى لنفسه بنفسه من السماء األوصاف وسأل ذاته بذاته
موارد األلفاف يف إجياد اجلهات واألكناف فتلقى ذلك السؤال منه إليه بالقبول واإلسعاف فكان
املسؤول والسائل والداعي واجمليب واملنيل والنائل ،فكمن فيه كمون تنزيه ،ودخل جوده يف حضرة
علمه فوجد احلقيقة احملمدية ،على صورة حكمه فسلخها من ليل غيبه فكانت هنارًا وفجَّر ماءً عيونًا
وأهنارًا ،مث سلخ العامل منها فكانت مساءً عليهم مدرارًا وذلك أنه سبحانه اقتطع من نور غيبه قطعة مل
تكن متصلة فتكون عنه عند التقاطع منفصلة.
ولكن ملا فَ َطرَه سبحانه وتعاىل على الصورة ،فصار كأن ثَمَّ جنسًا جيمعها ضرورة فكان قطع
هذا النور املنزل واملمثل من ذلك اجلنس املتخيل ،والبارئ منزه يف نفسه عن قيام الفصل به والوصل
واإلضافة باإلنسان إىل جنسه فهو قطع مثلي أبدي أحدي عن معىن أزيل فكان حلضرة ذلك املعىن باب
وعلى وجهها حجاب .مث إن احلق صريه حجابًا ال يرفع وباب ال يقرع ومن خلق ذلك احلجاب،
يكون التجلي ومن وراء ذلك الباب يكون التديل كما إليه ينتهي التداين والتوايل وعلى باطن ذلك
احلجاب يكون التجلي يف الدنيا للعارفني ولو بلغوا أعلى مقامات التمكني وليس بني الدنيا واآلخرة
فروق العارف يف التجلي عن غري اإلحاطة باحلجاب الكلي وهو يف حقنا حجاب العزة ،إن شئت رداء
الكربياء كما أن ذلك احلجاب يكون جتلي احلق له خلف حجاب البهاء وإن شئت رد رداء الثناء.
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وما ذكرناه زبدة احلق اليقني ،وحتفة الواصلني فلنرجع إىل ما كنا بسبيله من حسن النشء وقيله.
فنقول على ما قدمناه يف حق احلق من التنزيه ونفي املماثل من التشبيه أنه سبحانه وملا اقتطع القطعة
املذكورة مضاهية للصورة أنشأ منها حممدًا  aعلى النشأة اليت ال تنجلي أعالمها وال يظهر من
صفاته إال أحكامها ،مث اقتطع العامل كله تفصيالً على تلك الصورة وأقامه متفرقًا على غري تلك النشأة
املذكورة إال الصورة اآلدمية اإلنسانية فإهنا كانت ثوبًا على تلك احلقيقة احملمدية النورانية ثوبًا يشبه املاء
واهلواء يف حكم الدقة والصفاء فتشكل بشكله فلذلك مل خيرج يف العامل غريه على مثله ،فصار حضرة
األجناس إليه يرجع اجلماد والناطق واحلساس وكان حممد  aنسخة من احلق باألعالم ،وكان آدم
نسخة منه على التمام وكنا حنن نسخة منهما  ،Cوكان العامل أسفله وأعاله نسخة منا وانتهت
األقالم غري أن يف نسختنا من كتابَي آدم وحممد سر شريف ومعىن لطيف ،أما النبيون املرسلون وغري
املرسلني والعارفون والوارثون منا فنسخًا منهما على الكمال.
وأما العارفون والوارثون من سائر األمم ،واملؤمنون منا فنسخة من آدم وواسط حممد  Cيف
حضرة اجلالل ،وأما أهل الشقاوة والشمال فنسخة من طني آدم ال غري ،فال سبيل هلم إىل خري ،فتحقق
أيها الطالب هذه النسخة تعِش سعيدًا وتكون يف زمانك فردًا وحيدًا فاحلقيقة احملمدية املنبه عليها بليس
كمثله شيء وما نزل عليها من النسخ فعدم ،ودليل ،وظل ،وَفيْ أربعة األربعة واحلقيقة املنزهة مرتفعة،
مث خلق اخللق وفتق الرتق وقدر الرزق ومهد األرض وأنزل الرفع واخلفض وأقام النشأة اآلدمية والصورة
اإلهبامية ،وجعلها تتناسل وتتفاضل وتترافع وتتنازل إىل أن وصل أوانه وجاء زمانه فصري العامل كله يف
حصَنَة ،كما كانت حقيقة أصل نشأته فله الفضل
قبضته وحمضته فكان جسم حممد  aزبدة م ْ
باإلحاطة وهو املتبوع بالوساطة إذ كان البداية واخلتم وحملّ اإلفشاء والكتم فهذا هو حبد الآللئ دليل
النواشئ ،وقد متهد فأستره وجتسد فأخربه ،فقد حصل يف علمك شيء أول موجود وأين مرتبته ومنزلته
من الوجود ،مث علّق العامل به تعلق اختيار احلق ألنه استوجبه حبق حىت يصح أنه تعاىل املنعم املفضل
ابتداء على من شاء مبا شاء الحقة.
وملا كان من العامل دوريًا ونشأة فلكيًا رجع العَود على البِدء ،واستوى الكل يف النشء وصار
الالبس ملبوسًا واملعقول حمسوسًا فوجود أسرار الكون األكرب يف العامل األصغر إعادة وهو هلا إشارة:

ﱡﳃ ﳄ ﳅﳆﱠ [األعراف .]29 :ﱡﭐﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆﱠ [الواقعة.]62 :
وهلذا جعلها احملجوبون ،بعقوهلم كرَّةً خاسرة فقالوا :ﱡﭐﲰﲱﲲ ﲳﱠ[النازعات .]10 :فليس

هناك يف النشأة حقيقةٌ زائدة سوى أعراضٍ واردة إشارة وإن كان قد تبيَّن فيما تقدم معناها ولكن هنا
منتهاها هل اإلنسان معدوم يف العامل األكرب وهو منفصل عنه مبقامه األزهر ،فإنه آخر موجود حسًا
وأول موجود نفسًا.
فإن كان من مجلة العامل األكرب فأين نسخته وإن مل يكن من مجلته فعلى أي نسبة خيرب به عنه
فحد البصر وردد النظر ،وخلّص الذكر واملقالبة واسَْتعِن بالفكر واملراقبة ،وهتيأ للقبول مبا يرد عليك به
الرسول  aفستقف من ذلك على جالء ،وسيكشف عن عينك غطاء العمى ،وهذه نكتةٌ فاعرف
قدرها وحقق أمرها ،فهي زبدة األمر وخفي السر ،وإن شئت أن أنبئك فامسع وحصّل ما أشري به إليك
وامجع العامل يف األين واإلنسان يف العني فإن كنت يف األين فأنت منه وإن كنت يف العني ،فال خنرب بك
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عنه ،ولستَ حبق يف عدم األين ،ولكنك برزخ األمرين ،صاحب لقاء وإلقاء ،وسيد نزول والتقاء
برزخ ،فانظر أينك وحقق عينك وأنا املربأ من تأويلك واملقدس عن تفضيلك إال إن وافقت أمر احلق
وأحلقتين باخللق ،وهذا لبٌ ملن كان له قلب قش ٍر عليه لئال يتوصّل من ليس من أهله إليه ،وذلك أن
العامل مبا فيه من مجيع أجناسه ومبانيه ،وأسافله وأعاليه ،ليس اإلنسان لينبأ بشيء زائد على مجيع تلك
املعاين عند افتراقها ،ومشل تلك األجناس والعيون عند اتفاقها فعلى هذا الوجه صح للعارف سلخه
فكان له أكرب نسخة.
حظ اإلنسان من العامل ،واعلم أن على ما اقتضاه الكشف والعلم روح العامل والعامل روح العامل
والعامل اجلسم فهو اآلن روح لعامل الدنيا به بقاؤه ،وبه فتق أرضه ومساؤه وعامل األخروي إىل أن ينفتح
فيه األمر الرباين هذا الروح اإلنساين فهو اآلن كصورة آدم قبل نفخ الروح ،أو األرض قبل إشراق يوح
فإذا أخذ هذا النشء اإلنساين من هذا العامل الدنياوي ،هتدمت بنيته ،وختربت أفنيته ،ونفخ يف العامل
األخراوي ،فحييت به اجلثة ،وكانت له الدنيا سترًا وجنَّة للروح املضاف إىل احلق الذي نفخ منه يف
عامل احلق هي احلقيقة احملمدية القائمة باألحدية.
فعلى هذا احلد هو اإلنسان يف الدارين ،وظهوره يف العاملني نشأ العامل من احلقيقة احملمدية نشأةً
ما العرش منها لؤلؤ كان الغرض أن أجعل إىل جانب كل لؤلؤة يف هذا الباب مرجانتها ومع كل بداية
هنايتها ،غري أن الفصل ملا كان لبيان ما تعدَّدت عن ذات واحدة ،وظهر عنها من أجناس متباعدة أردت
أن أكمل آللئه على نسق ،وأجعلها طبقًا حتت طبق حىت تأيت على آخر الكون ،رغبة أن ال يتحري الناظر
فيه فتذهب عنه أكثر معانيه ،فإن استوفيت إن شاء اهلل اإلهلية ،ورتبت نواشيه ،وعرف الطالب مقرّه
وتبيّن معناه ،أخذنا يف سياق مرجانه على ترتيب آللئه.
املرجانة األوىل :للؤلؤة األوىل

من هذا الفصل على أحسن نظم وأبدع صنع وأحكمِ وصل فأقول إن حممدًا  aملا أبدعه
احلق سبحانه وتعاىل حقيقة مِثلية وجعله نشأة كلية حيث ال أين وال بني وقال له أنا امللِك وأنت امللك
وأنا املدبر ،وأنت الفلك ،وسأقيمك فيما يتكون عنك من مملكة عظمى وطامة كربى ،سايسًا ومدبرًا،
وناهيًا وآمرًا تعطيها على ما قد أعطيتك وتكون فيهم كما أنا فيك ،فليس سواك كما لست سواي
فأنت صفايت فيهم وأمسائي ،فحد احلد وأنزل العهد ،وسألك بعد التنزيل والتدبري عن النقري والقطمري
هلذا اخلطاب عرقًا حيًا ،فكان ذلك العِرق الظاهر ماء ،وهو املاء الذي نبأ به احلق تعاىل يف صحيح
األنباء فقال سبحانه وكان عرشه على املاء ،وهو منتهى اخلالء إال ما كان هنالك مِن زعزعٍ مستطرٍ،
حامل هلواء مستقر ،ليس وراء وال يكون فيه خالء أو مالء.
لؤلؤة نشأة املأل األعلى

مث انبجست منه  aعيون األرواح ،فظهر املأل األعلى وهو بالنظر األجلى فكان هلم املورد
األجل فكان  aاجلنس العايل إىل مجيع األجناس واألب األكرب إىل مجيع املوجودات والناس ،وإن
تأخرت طينته فقد عرفت قيمته .فلما وقع االشتراك مع األمالك يف عدم األين ،حىت كأهنم يف العني أراد
 aالتفرد بالعني وحتصيل املأل األعلى يف األين.
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لؤلؤة نشأة العرش

منه فلما عَلم احلق سبحانه وتعاىل إرادته ،وأجرى يف إمضائها عادته نظر إىل ما أوجد يف قلبه
من مكنون األنوار رفع عنها ما اكتنفها من األستار ،فتجلى له من جهة القلب والعني ،حىت تكاثف
النور من اجلهتني فخلق سبحانه وتعاىل من ذلك النور املنفهق عنه  aالعرش وجعله مستواه وجعل
املأل األعلى وغريه مما ذكره ما احتواه لكنهم منه  aباملوضع األدىن ومن مستواه بالتجلي األسىن
فحصلوا يف أينيّته احلصر ،ومتكنوا من قبضته األسر وانفرد  aيف مستواه مبن اجتباه ومن اصطفاه،
وصيَّره احلق تعاىل خزانة سره وموضع نفوذ أمره ،فهو املعرب عنه بكن ملا مل يكن فال ينفذ أمرٌ إال منه،
وال ينقل خرب إال عنه ،وهو حجاب جتليه وصياغة جتليه وترقي تدانيه وتلقي تدليه" .سبحان مَن تعاىل
يف دنوه وتداىن يف علوه".
لؤلؤة نشأة الكرسي منه

مث نظر طالبًا أين يضع قدميه وأين موضع نعليه فانبعثت من تلك الطرقة أشعة يف اخلالء
استدارت أنوارها كاستدارة املرأة ،لطيفةُ الكيف فارغة اجلوف ،معلومة املنازل عند السالك والراحل،
فجعل ذلك الكور وأنشأ ذلك الدور كرسيًا لقدميه وحضرة لنفوذ ما يصدر من األمر بني يديه،
فيخرج األمر منه متجه العني حىت إذا وصل الكرسي انقسم قسمني إذ كان املخاطب من ذلك املوضع
إىل أقصى األسفل موجود بني اثنني ،وإن كان واحدًا فمن جهة أخرى وعلى ذلك الواحد ،تتابع
الرسل تترى ،فإن املخاطب جبميع األشياء إمنا هو اإلنسان ليس ملك وال جان فإن امللك واجلان جزء
منه ،وأمنوذج خرج عنه فله بعض اخلطاب واإلنسان ُكلّي الكتاب املنبه عليه بقوله تعاىل:
ﱡﭐﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱠ[األنعام ]38 :مث عمم بقوله :ﱡﭐﱷﱸﱹﱺﱠ[األنعام ]38 :كما نبَّه
على احلقيقة احملمدية اليت هي أصل اإلنشاء وأول االبتداء فهو األصلُ واألم والعامل فروعه فقال:

ﱡﭐﲫﲬﲭﱠ [الرعد.]39 :

فنحن الكتاب األجلى وهو األم األعلى فاإلنسان الكتاب اجلامع ،والليل املظلم والنهار املشرق
الساطع فمن علو مرتبته ومسو منزلته ،وإنه واحد بالنظر إىل معناه .واثنان بالنظر إىل حاله وثالثة بالنظر
إىل عامله وأربعة بالنظر إىل قواعده .ومخسة بالنظر إىل مملكته .وستة بالنظر إىل جهاته ،وسبعة بالنظر إىل
صفاته ،ومثانية بالنظر إىل نسخته ،وتسعة بالنظر إىل مراتبه .وعشرة بالنظر إىل إحاطته وأحد عشر
بالنظر إىل واليته وهو روح القدس فإن أمده هذا الروح من غري كشف ملكي وهو تابع لغريه فهو
صديق .وهي املنزلة احلادية عشرة يف اإلنسان.
وإن أمده على الكشف امللكي وهو أيضًا تابع أو ال تابع وال متبوع فهو نيب وهي املنزلة الثانية
عشر يف اإلنسان وإن أمده على الكشف امللكي وهو تابع ال نابغ فهو الرسول وتلك الرسالة وهي
املنزلة الثانية عشر يف اإلنسان بتمام وجود اإلنسان وجرد اإلنسان ومت الوجود .ومت الوجود يف العشرة.
مث جاء احلادي عشر نظري األول إذ تأملت ومنعطف عليه ونظري الثانية عشر والثالثة عشر نظري الثاين
والثالث من البسائط وتبني ذلك يف الوسائط فاعتكفت مالئكة التقيُّد على قدميه الحظة ،وملا يصدر
عنه من املعلوم فيها حافظة ،فإن قيل هذا الكرسي األجلى فأين اللوح احملفوظ والقلم األعلى وأين
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تطلع على
الدواة واليمني .وكيفية كتاب التعيني .فنقول تركنا تعيني ما ذكرته موقوفًا على نفسك حىت َّ
ذلك ببصرك الرباين حىت صحت وصلتك باهلل عند شروق مشسك وقد نبهنا عليها يف هذا الكتاب
بالتضمني ال بالتعيني فاشحذ فؤادك وقوِّ اجتهادك عسى اهلل أن يفتح لك بابًا من عنده عند مواظبتك
على الوفاء بعهده والتصديق بوعيده ووعده.
لؤلؤة األفالك

وهي أرواح السموات نشأ السبع الطباق الطرائق والكواكب منه فلما كَملَ هذا الكرسي
واستقر فيه املأل األمري أحال أنوار السبعة األعالم فكان عنها السبع الطرائق متماسَّة األجرام جعلها
سقفًا مرفوعًا ملهاد سيكون إذا توجه عليه األمر بقوله تعاىل" :كن فيكون" وكواكبها منتهى األشعة يف
اخلالء على االستيفاء فسقطت األنوار ،وجتارت وانتشأت األفالك ،واستدارت وهي منتهى األشعة،
وبقي منتهى األشعة على أصله نيّرًا يف حمله فاألفالك اتصال أنوار أشعة األنوار احلقيقية احملمدية
واملقامات األحدية ،ويرجع صغر حجم الكواكب وكربها ملسام ذاته املشرقة ،وينابيعه املنفهقة ،وعليه
دور أفالك اإلحاطة ،اليت اتصفت هبا الوساطة وحتريكها بالتماسٍ مشروط على عقد مربوط واختصت
كواكب املنازل بالكرسي الكرمي ملا كان املقام الذي يفرق فيه كل أمر حكيم ،فتنبّه يا غافل وتدبر يا
عاقل هلذا النشء املصون والكتاب املكنون الذي ال ميسه إال املطهرون ،وملا استدارت هذه األفالك
متجوّفة ،واستقرت بساحاهتا عوامل األمالك متخوّفةً وكملت البنية يف النشأة العلوية ،واستمرت اجلرية
وطلب التأثري يأتيه فلم جيد ،فريجع فقريًا إىل حجاب األحدية فيجيء عند قدميها راغبًا وململكته منها
طالبًا ،ضجَّت مالئكة السماء وما بقي هنالك من األمساء إال وجود األرض واملاء والنار واهلواء.
لؤلؤة نشأة العناصر األول منه

فنظر  aذاته بعني االستقصاء ،إذ قد أنشأه احلق حمل اإلحصاء مث نظر ما وجد منه فوجد املأل
األعلى والعامل األدىن وفقد العامل األوسط واألقصى فأخذ يدبر يف إجياد أصول الكون األسفل والنور
األنزل ،إذ ال بد لكل علوٍ من سفل ولكل طيب من تفل فقبض عليه احلق سبحانه عند هذه النظرة،
ومرور هذه اخلطوة وقبض اجلاللة واهليبة ليخرج ما بقي من األشعة يف تلك الغيبة فعندما اشتد عليه
األمر وقوي عليه القهر ،وظهر عليه العدل واألمر ،ورشح لتلك القبضة فكان ذلك الرشح ماءً مث نفس
عنه سريًا فتنفس فكان ذلك النفس هواء ،مث أوقفه على سر اجلهة اليت قبضه منها فالح له ميزان العدل
قائمًا على نصف ذاته فزفرَ زفرة له ،فكانت تلك الزفرة نارًا ،فسد عنه يف ميزان العدل حبجاب
الفضل ،فوجد بردَ الرمحة ،فيَبس ما بقي من الرشح بعد نظره فكان ذلك اليَبس والربد أرضًا قرارًا ،مث
ناداه من حضرة العني يا حممد هذه أصول الكون ،فصريها إليك مث امزج بعضها ببعض فيكون منه عامل
اهلواء واألرض واجلامع هلؤالء العوامل اإلنسان هو الذي أشار إليه العارف بقوله ال أبدع من هذا العامل
يف اإلمكان ،فتكوّن اخلالف واملثل ،فظهرت الصورة والشكل وكل خلق باإلضافة إىل ما خلق منه
يسري ،وإىل ما كون منه بعد اخلالء له يصري وستعلم أنَّ رفيقه القدمي يف قوله تعاىل :ﱡﭐﱥﱦﱧﱨﱩ
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ [التني ،]5_4 :إىل ما خلق من الطني ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ [الشعراء:
 ،]227فعرف من أين جاء وزال الظل مث أفاء ﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ [التني ،]6 :مشاهدة متكني ﱡﭐﱻ ﱼ
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ﱽ ﱾﱠ [التني ،]7 :عن مكاشفة التعيني ﱡﭐﲀ ﲁ ﲂ ﲃﱠ [التني ،]8 :بني املتنازعني من أهل
الربازخ بني الشمائل واليمني فَصنْ هذه الدرر وتكتم هبا واستتر ،فال يعرف ذلك إال من طعم وشرب
من مائدة احلق .فعاين الصدق .وتزيح عنه أثواب الرق.
لؤلؤة الدخان الذي فتقت فيه السموات العال

وملا خلق اهلل هذه العناصر األوَل ،على اخللق الذي قدره يف األزل ،جعلها سبعًا طباقًا ،وأسكنها
أقواتًا وأرزاقًا ،كما أسكن الطباق العلى معارف وأخالقًا ،فتماست طباق األرض ،وحكَّ بعضها يف
بعض ،فتولد بينها هلبٌ ،ذو سبع شعب كل شعبة من جنس أرضها ،ولذلك متيز بعضها من بعضها،
َف َعلَا من كلّ هليبٍ دخانٌ خمتلطٌ ،ففتق ذلك املاء واهلواء والنار .ومازج أفالك الدراري واألنوار مرتوق
الشعب منزوع اللهب ،ففرقته األفالك والنريان حبقائقها فكان فتقًا ،وصعد هيوالنيًا فصيّره احلق عند
هذه األسباب صورًا وخلقًا فأداره سبع طرائق وجعل األفالك أرواحًا هلن وحقائق فقال تعاىل :ﱡﭐ ﲰ
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ [فصلت ،]11 :وقال :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱠ [فصلت ،]12 :يف يومني بعد ما
خلق األرض وقدَّر فيها القوت يف أربعة أيام وذلك لكثافة األجرام فإهنا أربعة عناصر خمتلفةُ األواصر،
وملا كان الدخان من نار السبع الطباق الترابية ،فكانت خمتلفةً يف اللونية ،كذلك جاءت الطباق
السماوية خمتلفة يف اللونية ،فزرقةٌ وصفرةٌ ومحرةٌ وبياض ،وخضرة كل مساء من جنس أرضها إذ هي من
بعضها ،وكذلك ملا كان أصل السموات أرضيًا عنصريًا ،زالت بزواهلا يف اآلخرة ،وبقيت األفالك
العلوية يف أوجها دائرة من غري جرمٍ حمسوسٍ وال جسمٍ ملموس ،وكذلك ال تظهر فيها النجوم فإن
الفلك يربز بذاته على العموم .إذ النجم عبارةٌ عمَّا ظهر من الفلك .فتأمل يا أخي هذا اخلرب الذي
مشلك ،فاألفالك باقية بقاء اجلنان .واإلنسان والسموات باقية ببقاء األرض واحلدثان ،فتأمَّل لوال احلقائق
املرتبطة واألفالك الروحانية املتوسطة ،ما بدّلت األرض غري األرض ،وصارت درّ مكة بيضاءَ حتت قدم
اخلفض فظهور األفالك النريات عبارة عن تبدُّل السموات فتأمل هذه اإلشارات ،واحبث عما تضمنته
هذه العبارات .فال يعرف السر إال من غمس يف حبر الرب.
لؤلؤة نشأ منها أمثال رؤية احلق يف عامل اخللق

وجتلى احلق سبحانه وتعاىل للناطق من احليوان كتجلي السراب للظمآن ،وليس يف الكون كله
شيء يشبه جتلي احلق إىل قلوب العباد من مساء املعرفة سوى هذه الصفة ،أال ترى التجلي ال يكون إال
(من أعلى إىل أدىن) وجعل القيعان دون اجلبال مَجالً للسراب األسىن فانظرها حكمة ما أجالها وقطرة
مزن ما أعذهبا وأحالها ،مث حجب حقيقة هذا السراب ،نصبة تشبيهًا بعمل أهل الكفر .مث نبَّه أهل
اإلشارة على عظمته عنده يف آخر األمر .فقال حني أنزل عهده ،وخاطب عبده :ﱡﭐﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱓ
ﱒ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱠ[النورَ ،]39 :فسَتره أوالً بعمل الكفر وبتوفِيةِ احلساب بعده ،إذ ﱡﭐ ﱐ ﱑ
ﱔ ﱕ ﱖﱠ[الشورى ،]11 :وال يدرك وصفَه وهو اللطيف اخلبري فارفع هذه الطُّنب ،واخترق
هذه احلُجب تبصر العجب العجاب ،واشكر القشر الذي صان هذا الُّلباب ،فالسر غالٍ ،واألمر عالٍ،
واملعرفة ملزمة فقِف عند حد األدب واترك الطلب وقل" :سبحان اهلل وسع كل شيء رمحة وعلمًا"
وهنا يقول احملقق هلذا الكتاب:
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لؤلؤة التحام اليواقيت وانتظام املواقيت

وملا متهَّدت اخلليقة وامتدت الدقيقة إىل احلقيقة ،وجتسَّد يف أول النشء الترايب الشخص اجلسماين
اإلنساين اآلدمي املخلوق بيدِ التنزيه واملكسو ِحلَّة التشريف والتنويه ويردد اجلسد طورًا بعد طور،
وكورًا بعد كور ،يف قوالب يكثر عددها ويكرب أمدها ،حىت كانت تلك األطوار يف تلك األدوار نشأة
متحدة .وهيئة فردية متجسدة فلما كَمَلتْ بنيتها ،وختلصت تصفيتها ،نفخ فيه الشخص الروحاين.
والكلمة اإلهلية ،واألمر الرباين ،فقامت النشأة على ساقها تعتمد وبأمرها تستند .وتوارى الدور
بالنشأة ،على أصل البدء .إىل أن سلخ ذلك النهار من ليل أرضه ،والتحق بعنصره األعلى واختلط بعضٌ
ببعض وبقي يف أوجِهِ األعلى رقيبًا ،وعلى تعاقب األدوار حسيبًا ،ولتبصرنَّه على التعيني ،يف مقام
التمكني ولتعلن نبأه بعد حني وهو إذ ذاك أحكم احلاكمني فلما ارتفع كما ذكرناه ،يف الرد الذي به
سترناه حتققت املهلكة بالفساد ،وعمَّ اهلالك مجيع البالد والعباد ،إىل أن حلت الشمس يف حَ َملِها ثبت
شرفها وجذهلا وسطع النور وتنزل األمر فلم يبق أحد أعلى إال صعق لذلك التجلي وال بقي رفرف
أسىن إال كان جتلى لذلك التديل فتنزل نور "ليس كمثله شيء" يف أنبوب ماله يفء مكتنفًا بأرديةِ الصون
حىت وصل إىل عامل الكون ،فحلَّ الدُّري املشرق يف برجه ،وحصل الرقم املودع يف درجه ،فكان ياقوتةً
محراءَ ،جتوَّفت هلا ياقوتة صفراء ،فأودعها سبحانه فيها .وختم عليها خبامت :ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗ ﱠ [طه.]15 :

لؤلؤة اعرتاض ملن أصاب الصيد باملعراض

وملا كان هذا النشء احملمدي هبذه املنزلة العلية ،وكان األصل اجلامع جلميع الربية ،وصح له اجملد
الذي ال ينبغي لغريه .وأقامه احلق سبحانه وتعاىل صورةَ نفعهِ وصريه عدالً وفضالً .ومجعًا وفصالً.
وأراد احلق أن يتم مكرمته حسًا ،كما أمتها نفسًا ،فأنشأ هلا يف عامل احلس صورةً جمسمةً بعد انقضاء
الدورة اليت تعطف آخرها على أوهلا .وكانت يف أوسطها مكمَّلة ومسى سبحانه وتعاىل ذلك اجلسم
املكَّرم املطهر حممدًا وجعله إمامًا للناس كافة ،وللعامل سيدًا .ونطق على ظاهر ذلك اجلسد لسان األمر
فقال" :أنا سَّيد ولد آدمَ وال فخر".
مث نزل هلم تعليمًا فاغتفر وردد فيهم البصر والنظر وقال ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ [الكهف.]110 :
وذلك ملا كنا له مثاالً ،وكان لنا متثاالً ،فطورًا تقدس وطورًا جتنّس فهو السابق وحنن الالحقون
وهو الصادق وحنن املصدقون ،وملا كانت أيضًا صورته اجلسدية جسمًا ملقام األنباء ال لصورة اإلنشاء،
كما كان بِدْء وجود الكون وظهور العني فكانت دورة فُلكه دورة ملك والدورة املتقدمة املذكورة،
درَّة ملك ،لعلك تقول كيف يتأخر وجود امللك عن وجود اململكة وهي قد حصلت يف ميدان اهللكة.
قال :من كان يف ذلك الوقت استنادها وعلى من قام أمرها وعمادها فها أنا أشفي الغليل وأوضح
السبيل ،وأعرفك بامتداد الرقائق وتناسب احلقائق.
490

لؤلؤة امتداد الرقائق من احلقيقة احملمدية إىل مجيع احلقائق

وملا أوجد احلق سبحانه كما قدمنا األفالك سقفًا مرفوعًا ألهل السفل ونصب األرض مهادًا
موضوعًا حلثالة الثقل وانتشرت عنه  aمن مستواه يف املأل األعلى حقائقه ،وتكونت من أنوار أشعة
نوره طرائقه واتصلت بعامل األرض املوضوع رقائقه ،وظهرت فيهم مشائله  aوحقائقه ،لكل حقيقة
شربٌ معلوم ومع كل رقيقة رزق مقسوم وحلظنا تفاضل الرقائق "فوجدناها راجعة إىل تفاوت اخلالئق
يف اخلالئق ،فكشفنا من مقام املشاهدة والتعيني ،على رقائق األنبياء واملرسلني فرأيناها تنزل عليهم
صلوات اهلل عليهم على قسمني منها ما ينزل هبا مالئكة القدمني ،ومنها ما ينزل عليهم من مستواه
مكاشفة عني" ورأينا مشاركة أتباعهم هلم يف هاتني التنزيلتني ،ولكن بواسطتهم ،ال بالعني ،إال هذه
األمة اليت قيل فيها أهنا خري أمة أُخرجت للناس فإهنا تأخذ عنه من غري واسطة وال التباس.
كما أخذ عنه من تقدم من رسولٍ مرسَل أو نيب منزل ،غري أن تنزل امللك قد يفاجئهم وقتًا ما
كان يعمّهم باإللقاء يف األجل املسمى ،وأما من خلقَ جاحدًا ،وطبع ملحدًا ،فإن النور احملمدي ملا
ضرب يف األرض شعاعه ،ومحيت قيعانه وبقاعه تولدت بينهما حرارةٌ وجتسدت بالنبات فتكوَّن منها
شرارة ،ففتق يف تلك الشرارة اجلِن على قسمني ،رفعٌ وخفضٌ ملا كانت تلك احلرارة نتاجًا بني النور
واألرض ،ولذلك قال تعاىل :ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ [الرمحن.]15 :
إشارةٌ إىل اختالط األرض باألنوار ،فمن غلبَ عليه النور يف ذلك النتاج كان من اجلن الالحق
بالبوار فتنزل الرقائق على من طُبع كافرًا يف أنابيب ذلك النار الشيطاين ،وإن كان أصله من النور
السلطاين وأما العصاة فتنزل رقائقهم بواسطة ما قدمناه من احلرارة ال بواسطة الشرارة .فكانت رقيقته
 aيف دورة امللك املالك إىل هلم جرًا إىل األبد أصالً جلميع احلقائق فهو املمد  aفجميع العوامل
من أول منشأة إىل أبد ال يتناهى ،مادة شريفة مكملة ال تضاهى.
مرجانة اللؤلؤة األوىل

حظُّ اإلنسان منها انسالخه عن احلقيقة اجملردة مبشاهدةِ حقيقةِ من كان أوجده نفى عن نفسه
حني أحاط به نور مشسه يف حضرة قدسه فحصل له اإلحاطة بالعلم الكلي تقديرًا ،وبقي له تأثري احلكم
تكويرًا .فصاحب هذا املقام ال يعجز عما يسأله عنه سائل وكيف يعجز من أحاط بالعلم الكامل
وحتصل العلم عنده السؤال ،وهل الفرق بينه وبني املتعال كما أن الفرق بينه وبني عامل الذل والعز عدم
احلصد والعجز وقد يسأل نفسه أو يرى فيعرف ما سكن يف الليل والنهار أو حترك يف الورى ،فهذا
نعت من حصل يف هذا الكشف األجلى واملقام السين األعلى ،ال ختدع نفسك بنفسك ،وال تترك
الغمائم على مشسك إال إنْ استسقاك من جذبت أرضه ،وتعطل عليه فرضه وهلك بعضه فَارْوِهِ من
مزْنِك حىت يستصحبك فيعلم أن مجيع مطالبه فيك فعند ذلك أرخي العِنان وأطلق سبيل العيان ،وقل
للريح تذروها ذروًا حىت تبدو الشمس للعيان ،فإذا أحاط اإلنسان هبذا الوصف وحتقق هبذا الكشف
فليس وراءه عدم وال وجود ،وال عابد وال معبود ،إذ ال ورى وال أرى إذ قد حصل املوجودين ،وحتقق
بالعدمني ،وفصل العدم الثالث فصلني ،ومل يسبق له من العلم سوى حرف العني وانفردت املادة بامليم.
والالم بلطف القدمي ،فليس يف ذلك املقام سوى علم جمرد وحتقيق قدمي وجمدد.
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مرجانة اللؤلؤة الثانية

كذلك بعض اخلواطر األوَل الالحقة باألزل ال تتصف ال بالوجود وال بالعدم وال تضمَّنَها لوحٌ
وال خطها قلم ،وال كانت جمملة يف الدواة كالقمر يف النواة ،مل تتصف باألين وال زالت تكر من العني
إىل العني فمن هنا وقع الشبه واالشتراك بني هذه اخلواطر وعيون األمالك وذلك قبل خلق العرش وفتق
الفرش ،فقد صحَّت له املقابلة وعوينت املماثلة.
مرجانة اللؤلؤة الثالثة

كذلك إذ خلع الرجل نعليه وجترد عن ثوبيه وزهد يف كونيه حل هذا احملل األسىن وكان منه
بقاب قوسني أو أدىن ،ورثًا نبويًا من دىن كل قوس على حسب راميها وعلى حسب اختالفها يف
مراميها ،هذا هو مقام االستواء وحضرة وتر األنبياء فيه ترد عليه خماطبات التأنيس ،وقواعد التأسيس
بعني االحتاد ،من غري إحلاد ،فتمايل ذاته يف ذلك النور متايل السراج من وارد السرور ،واالبتهاج ،فكأنه
نشوان أخذ منه الراح فرام االرتياح ،مل جيد السراج فسمع منه إليه فتواجد بعضه عليه ،فكان عشّاقًا
لنفسه توَّاقًا لشمسه فطلعت عليه من فؤاده ،وأشرقت أرض بالده فتنعَّم بعضه يف بعض ملا جادت مساؤه
على أرضه.
مرجانة اللؤلؤة الرابعة

كذلك إذا حصل اإلنسان من ذاته يف برزخ الربازخ مقام اجملد الشامخ والعز البازخ فيه تكون
ليلة قدره ،وكمال بدره مييز فيه بني األشياء ،ويفصل بني األموات واألحياء ،ويطلع على أهل البالء
والنعماء فيه يربز على صحابته بالكتابني بالشمال واليمني ،وهؤالء بأمسائهم وأنساهبم يف ِعلّيني وهؤالء
كذلك يف سجني ،بعدما حيصل له فيه التجلي العَلي من حضرة املتعايل هبؤالء للجنة وال أبايل ،وهؤالء
للنار وال أبايل ،منه أنزل الفرقان وإليه أنزل القرآن ،وفيه يعلق امليزان وتتطاير صحائف الشمائل واإلميان
يف هذا املقام تقوم قيامته ،اخلاصة بذاته ،وتقع مسائل العدل يف أمسائه وصفاته ،فتنطق اجلوارح لبعض
العارفني ،وتبدو الفضائح ألهل التلوين واملصاحل ألهل التمكني فيه تبدل سيئاهتم حسنات وكراماهتم
آيات فيه حيصل هلم بعد قيام قيامته ،واستواء إقامته الوارث اإلنبائي واملقام االختصاصي ،فنادى يف
ذلك األنباء اخلاص ،أال فانزل إىل القصاص وعجّل باألوبةِ ﱡﭐﱕ ﱖ ﱗﱠ [ص ،]3 :فمبادر ومتملك،
فمتملَّك من متلّك ،ومن هذه احلضرة ينقلب الويل نبيًا والنيب وليًا ،هي حضرة اخلليفة واخلتم وحمل
اإلفشاء والكتم ،وإن رغم أنف املنكر ،فإنه القائل املستكرب أخذ بقضاء اهلل ،إىل إن حصل يف "مضمار
االنتباه" فينقلب عينه ويتصل بينه فيا حضرة فرق ويا مقعد صدق ما أعطاه حبق.
مرجانة اللؤلؤة اخلامسة

كذلك إذا طلعت جنوم العلوم من مساوات الفهوم افتقر إليه كل شيء ومل يفتقر هو إىل شيء
وسبحت دراري صفاته يف أفالك ذواته على برج مقاماته ومنازل كراماته فخلق األيام بدورهتا ،وتثبت
األحكام بكرهتا ،فسبعة سابح يف سبعة كإقبال يف مثانية وعشرين ورجعة مقسمة على اثين عشر حمالً،
لتصح اثين عشر شهرًا حرامًا وحالالً فليس إال أربعة أعالم ،أيام ومجع وشهور وأعوام ،فاأليام داخلة
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يف اجلمع واجلمع واأليام داخلة يف الشهور واأليام واجلمع والشهور داخلة يف األعوام ،مث يرجع الكور
فيتواىل الدور فلدراري مجعة متام واملنازل شهر والربوج عام ،فإن كان يومك األحد ،فإدريس جليسك
فال تلوي على أحد ،وإن كان يومك االثنني فآدم جليسك يف برج النشأتني ،وإن كان يومك االثنني
والثالثاء فهارون جليسك فالزم االهتداء.
وحيىي أنيسك فالزم العفاف واالكتفاء ،وإن كان يومك األربعاء فعيسى جليسك فالزم احلياة
القدسية والبيداء وإن كان يومك اخلميس فموسى جليسك فقد ارتفع التلبيس وكملت على كشف
وال أنيس ،وقد استبشر امللك وخنس إبليس ،وإن كان يومك العروبة فيوسف جليسك صاحب
الصفات املعشوقة احملبوبة ،وإن كان يومك السبت فإبراهيم جليسك فبادر بكرامة ضيفك قبل الفوت
فهذه أيام العارفني ،وهو ال دراري أفالك السائرين ،وأما شهودهم فأربع جمَع فاستَمِ ْع أيها السالك
واتبع فكشف مجعتهم األوىل لوحيَّه ،والثانية قلمية والثالثة مينية والرابعة علمية ،وعلمهم :ﱡﭐ ﲙ ﲚ

ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ [التوبة.]36 :

ص َفرْ التجلي والتحري وربيع العرف ،وربيع الكشف
فعليك باالنتباه فمحرَّم التحرمي والتربي ،و َ
ومجادى األوىل ،ومجادى اآلخر ،ورجب املشهد األمشخ وشعبان الربزخ ،ورمضان الصمدانية ،وسؤال
عني املاهية ،وذو القعدة البساط وذو احلجة االنبساط فهذه شهورهم وهذه دهورهم ،فشمسهم
حياهتم ،وزهرهتم نظرهم ،وكتابتهم كالمهم وقمرهم علمهم ،واملقاتل قدرهتم ،واملشتري إرادهتم
وكيوان مسعهم فشمسهم روحهم ،وقمرهم نفسهم ،واخلنَّس حواسهم .وترحيلهم سريهم يف املقامات
وتأثريهم ما ظهر عنهم من الكرامات ورجوع دوراهنم نزوهلم إىل البدايات ،بعد النهايات لكن نشأة
أخرى ،يف يوم طامة كربى ،فيمانية ومشالية يف الترحيل ،بالترقي بأمساء حقٍّ اخللق ،وأمساء حق احلق،
على التحرمي والتحليل وكسوف يعتري ،الكمل قد يرى .وأدىن يكشف أعلى .لغلب الشهادة على ما
خفى ،وزيادة يف قمر النفس ،ونقص وذلك لتعويج القوس فخروج من حضرة احلق ودخول وحماق
وأقوال وال يكسف إال التراب ويتوب اهلل على من تاب ،ويكسف القمر الشمس يف أَوْجِها إذ دخل
برجها ،ولوال طلب االختصار ألوضحنا هنا من األسرار ما فيه عربة ألويل األبصار فانظر على هذا
األمنوذج ،يف نفسك واجتهد يف ترحيل قمرك يف مشسك ،واهلل يهدي إىل الطريق األقوم والسبيل
األقوم.
مرجانة اللؤلؤة السادسة

كذلك إذا كان اإلنسان يف مقام اجملاهدة وعدم القرار فعنصره النار فإنْ تلطفت ذاته بكشف
اإلمياء ،وفين عن تأثري اإلرادات وسلطان اهلواء ،فعنصره اهلواء فإن كان يف مقام احلق باألمساء بعد
األسرار ،والنزول من السماء فعنصره املاء فإن صمت وهو متكلم وتربَّأ من العلم وهو معلّم وساوى
بني األقارب واألتراب وعمَّ خبطاب اهلداية األعداء واألحباب فعنصره التراب.
مرجانة اللؤلؤة السابعة

كذلك إذا علمَ اإلنسان أنَّ وجوده سرابٌ إىل جانب وجود الوهاب

ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ [النور.]39 :
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ﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

فلوال نفحة الدعوى ،ما تشبَّه باملاء ،فإن ارتقى على كل هذا الشكل .فسرابه عبارة عن املثل.
وذلك إذا جتلى احلق إىل قلبه يف مكنون غيبه ،فسطعت أنواره عند التجلي ،فتخيَّل الظفر به يف ذلك
التديل فوجدَ األين حيصره ،والعني تبصره والكيف ينعته ،والعقل يف التشبيه ميقته فريجع بعد الغِىن إىل
العجز ،ويعرف أنه خلف حجاب العِز ،جيد اهلل عنده ،فيوفّيه عهده ،فتحقق رشده.
مرجانة اللؤلؤة الثامنة

كذلك من وَسِعَ احلق قلبه فقد استوى شهادته وغيبه ،والتحمت يواقيته وانعدمت مواقيته،
وكان احلق هنا الساري إىل عبده رمحةً من عنده ،وهذا الفرق بني النيب والويل والتهامي والنجدي ،فإنَّ
النيب يسري إىل احلق العلي واحلق يسري إىل الويل ،إذ ال طاقة له على التسرّي لقوة امتزاجه بالورى
وتثبته يف الثرى ،فمن غلبت عليه روحانيته واستولت عليه ربانيته سرى إليه سري النيب على البراق العلي:

ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﱠ [فاطر.]10 :

واحلق يفرقه وجيمعه فمن أرادَ بسط هذه املرجانة ،ولؤلؤهتا على االستيفاء فليطالع من كُتبنا
كتاب األسرار هنالك يعرف منزلته ،ويكشف مرتبته.
مرجانة اللؤلؤة التاسعة

كذلك عامل الشهادة متام العوامل ونكتة العامل هو جمتمع األسرار ومطالع األنوار ،به يصح اجملد
وله حيصل اجلد ،فإن قال أنا سيد العامل فله أن يقول ألن العقل ال يصح له علم إال بعد املغيب يف هذا
اجلسد واألفول ،وإن قال أنا بشر مثلكم دون زيادة فال اشتراك يف العبادة واإلنسان يف نفسه نسختان،
ولذلك إذا صام له فرحتان ،فنسخة إحساسه تفرح بفِطرها ،ونسخة عقله تفرح بلقاء رهبا ،فكان
الواحد مثاالً واآلخر له متثاالً ،وقد كان ملك الروح موجودًا ،وعامل امللك مفقودًا ،ولكن يالحظه يف
أطوار تنقّله من األصالب إىل أوانِ انسالخه منها واالنسالب ،فمن انسلخ عن صلبه فقد فاز بلذة قربه
ومن تقدم روحه على حسبه حاز حضرة قدسه ومن دبر ملكه يف عامل الغيب برَّأه عند وجوده من
الغيب والريب ومن كان آدميَّ الوضع حممديَّ السر فقد حصل املقامات على االستيفاء وكلمه اجلبار
بوساطة االفتقار إىل النار يف حق األغيار كذلك من مشى يف حق غريه فقد باء جبميع خريه فإن مشى
يف حق احلق فهو يف مقعد الصدق فتحقق ترشد.
مرجانة اللؤلؤة العاشرة

وإن ْكان العارف أمره متبوعًا وكالمًا مسموعًا وحصل املشاهدة الغيبية وحاز املرتبة القطبية،
وساقت إليه األسرار ،واطّلع األنوار من خلف األستار ،وكانت مادته كالشمس يف مادهتا وقبلت كل
ذات على حسب حقيقتها ،فإذا حصل يف النور تغيري ،فذلك راجعٌ إىل حمل التكوير ،فكما ال يساوي
قبول اجلسم الصقيل قبول الدرن للنور والفيض هو واحد ،كذلك منازل القلوب عنه فيض الشاهد،
فالقطب يرسل نوره ،والكون منه ما يكشف حجابه ومنه ما يرخي ستوره ،فالغيب من كون النفس
ألمر عني الشمس ،فاإلمداد وتري والقبول وتري َش َععِي ،فنور املعرفة كالسراج يف الصفة ،فكما أن
نور السراج ما قرب منه إىل الفتيل أظلمَ وعاه ،وما بعد منه وارتفع سطع وأنار كذلك نور املعرفة ما
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امتزج منه بعامل الشهادة قلَّ ضوؤه وتراكم غمامه ونوؤه ،فإن احلل كثيف ونور املعرفة لطيف وما تعلق
منه بالعقل والروح أنار ،كذلك يوح وبقي على أصله من اجلالء ملا انسلخ من العماء وكما أن الفتيلة
إذا كان يف رأسها دخان مسامتٌ لنور السراج الصق به جرى نور السراج يف أنبوب الدخان حىت
يستقر برأس الفتيلة فَيقِد على بعْد فما ظنك بنور املعرفة من بعد كذلك للعارف إذا احترق قلبه
بالشوق وصعدت مهته إىل فوق ،واتصلت بنور املعرفة املعروف ،ردها إىل قلب العارف بأسى معروف،
فعاش هبا زمانًا وأنار هبا أكوانًا ،وكما أن السراج إذا طلعت الشمس مل يتغري ضوء نفسه كذلك نور
املعرفة يف املعارف إذا جتلى احلق لألعيان وأظهر قدسه أنار الوجود بتجليه ،وأنار العارف بذلك التجلي
وزاد على الغري مبا أودعه فيه ،فهو بنورين ،ويشهد احلق من اجلانبني وكما أن نور السراج أبدًا إىل
جهة فوق ك ذلك نور املعرفة متعلق باحلق ،فإن مرَّ على السراج هواء متايلَ متايل النشوان فإن اشتد عليه
اهلواء عدم من العيان.
وكذلك نور معرفة العارف إن دَاخَله تعلق باألكوان ،متايل النشوان عن الشمائل واإلميان ،فإن
تعلق هبا تعشُّقًا عدم من عني املشاهدة حتققًا ،وكما أن السراج يطفئ منه اهلواء باحلق ويبقى منه أثرًا ما
مل يلحق كذلك نور املعرفة ليس يذهب ذهابًا كُليًا ولكن يذهب منه ما تعلَّق باخللق ويبقى منه ما تعلق
باحلق وكما يفجأ النفخ للسراج بغتةً فيطفيه كذلك اخلطوة املستفرقة تطفئ نور املعرفة وال تكلؤه.
فإن بقي منه دخانٌ؛ فتلك اهلمة ،فسيعود إليه نوره وهو جالسٌ وإن مل يبق له دخان فسيكون
الفرانق الفارس ،وكما أنَّ السراج إذا مل ميده الدهن طغى ،كذلك نور املعرفة إذا مل ميده التقوى ع ِدمْ،
وكما أن السراج إذا مل يتعلق جبسم مل يبقَ له عنيٌ كذلك نور املعرفة مع الكون ،وكما أن نور السراج
ال يكون ضوؤه كاشفًا إال حيث الظالم ،كذلك نور املعرفة يف األجسام ،وكما أن السراج ال
يستضيء به إال من يليه.
كذلك نور معرفة العارف ال يستضيء به إال من يصطفيه ويدنيه ،وكما أن السراج ال يستضيء
به من بعد كذلك نور املعرفة ال يستضيء به من جحد ،وكما أن السراج يكشفه البعيد والقريب
كذلك نور املعرفة يشهد له البعيد يف األفعال والقريب يف وصفه العجيب ،وكما أن من حصل يف
ضوئه السراج ال يكشف ما بعد عنه وأعماه ،كذلك نور املعرفة من قرب منه ال يعرف سواه ،وكما
أن السراج َيقِد منه أهل األرض وال ينقص ذاته ،كذلك نور املعرفة إذا حققت صفاته وكما أن السراج
ما اتصل منه بالفتيلة اتسع ،وما بعد عنها خرج خمروط الشكل و َسطَع ،كذلك نور املعرفة إذا تعلق
باألفعال اتسع باتساعها ،وإذا تعلق باحلق ضاق ورق لعجزه مبكاهنا ،ويف السراج من األغيار ما يضيق
الديوان عنه وال يبلغ لدكنه فكيف لو أخذنا يف اعتبار الشمس يف هذا املقام والقمر يف حال نقص
والتمام.
أو يف كون من األكوان لضاق الزمان من إبراز سرائره للعيان ،فليَ ْكفِ من ذلك ما ذكرناه،
وليستدل هبذا على ما تركناه ،وهذا هو حظ اإلنسان من اللؤلؤة العاشرة قد ذكرنا بعضه ،وأمجل معناه
ملا قصر عنه لفظه واهلل يهدي إىل احلق وإىل طريقٍ مستقيم.
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إثبات اإلمامة على اإلطالق من غري اختالف

اعلم أن اإلمامة هي املنزلة اليت يكون النازل فيها متبوعًا وكالمه مسموعًا وعقده ال يحل،
وضَ ْرب مهنّدهِ ال يفل فإذا هَ َّم أمضى ،وال راد ملا به قضى ،حسامه مصلت وكالمه مصمت ،ال جيد
الغرض مدخالً إليه ،وإن رام اعتراضًا عوقب عليه ،وقد أثبتها سبحانه وتعاىل كربى وأكرب صغرى
وأصغر ،فأي منزلة كانت صغرت أم كربت جلَّت أم قلَّت ،فإن الطاعة فيها من املأموم واحدة
واملخالفة هلا فاسدة إذ قد وقع التساوي يف الطريقة واالشتراك يف احلد واحلقيقة.
وحكم اإلمام على قسمني ،ملا كان اإلمام إمامني ناطقٌ ومضمن نطقًا وصادق ومودع صدقًا
كاإلمام الذي هو الكتاب الصحيح الذي يشهد عليه بالتصريح فيحكم عليه الكتاب مبا شاء كيف شاء
ولذلك قال الصادق املختار" :فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار" وكل ملك ال يكون فيه إمام متّبع،
فعن ما قريب ينخرب ذلك امللك ويتصدع وهلذا توفرت دواعي كل أمة إىل اختاذ األئمة ،وهكذا
جرت احلكمة اإلهلية والنشأة الربانية فقال احلكيم اخلبري :ﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱠ [فاطر،]24 :
كل أمة على حسب ما تعطي حقيقتها وتقبل رقيقتها فإن اهلل تعاىل يقول :ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮﱠ [األنعام ،]6 :فأحلق البهائم باألمم وحكم بذلك وعمَّ وكل أمة يف أُفقها ناطقة ويف أَوجها
عاشقة فليس يف الوجود مجاد وال حيوان إال ناطق بلسان ،لسان ذات ال لسان حال والقائل خبالف
هذا قائل حمال فال حجب كثيفة واملعاين لطيفة فلو كشف الغطاء ،وزال االستبطاء لرأيت كل ذات
مسبحة يف جنسها ،ناطقة يف نفسها ﱡﭐﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﱠ [اإلسراء ،]44 :موف بعهده ،أال ترى
أن املؤذن يشهد له مدى صوته فهذا قد عرفنا حبقيقته لغته ،وكالم املؤذّن يسمعه كل حيوان ما عدا
اإلنس واجلان ،ويف كل أمة من هذه األمم نذيرٌ من جنسها على حسب نفسها ،وال بد من اختاذ اإلمام
املتبع يف الشيء الذي قدم له واتبع فإن نازعه آخرٌ هلك ،وبقي األول على ما ملك إال إن ظهر منه
نقص يف شروط اإلمامة ومل يثبت فيه العالمة فليعذر من وقته مقته ،وليقدم يف تلك املنزلة من كانت فيه
الشروط على العقد املربوط ،فإمام األئمة كلها هاديها ومضلها.
ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﱠ [األنبياء ،]22 :فقد قرن الفساد باالشتراك وقال إن هبا يقع اهلالك
فال بد من احتاده يف حكم بالده ،فال سبيل إىل منازعته وال مدخل إىل مطالبته إال كما ذكرت لك من
كمال الشروط واستيفائها ،والوفاء حبقها وأدائها وإمام الصالة إمام فيها ،على أركاهنا ومبانيها فإذا
ركع فاركعوا فإذا سجد فاسجدوا ومن رفع قبل اإلمام فناصيته بيدِ الشيطان ،وكذلك القاضي إمام
فيما نصب إليه ،والقائم إمام فيما قدم عليه ،وكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته فكلكم إنسان
إمام يف بيته وبنيته واإلمام األكرب املتبع ،الذي إليه النهاية واملرجع ،وتنعقد عليه أمور األمة أمجع ،فكل
إمام ال خيالف يف إمامته إذا ظهر بعالمته ،وكل إمام حتت أمر هذا اإلمام الكبري .كما أنه حتت قهر
القاهر القدير ،فهو األخذ عن احلق ،واملعطي حبق يف حق فال ختربوه وانصروه وَوَّقروه وعَ ّزروه فإنه إىل
هذه املنزلة الشريفة اإلشارة بقوله سبحانه :ﱡﭐ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱠ [البقرة.]30 :
وملا وقع االعتراض عليه جعل املعترضني سجَّدًا بني يديه فاختص خبزي األبد من أَبَى عن
السجود حني بادر .وما امتثل األمر وسجد ،وكفى هبذا اإلنسان فكيف إذا انضاف إىل هذا كونه على
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صورة الرمحن فله الفضل على مجيع الوجود بالصورة والسجود فبالصورة صحت له اإلمامة .وبالسجود
صحت له العالمة ،حني يشهد احلق له أنه عالمة .وملا كان األمر على هذا الترتيب وأعطت احلكمة
على هذا التقريب كذلك هذه النشأة اإلنسانية ،والنكتة الربانية فيها أئمة كما فيها أممٌ أمة فوق أمة إذ
كان أم الكتاب وحضرة الّلباب .والروح الفكري إمام والروح العقلي إمام والروح املصور والروح
اخليايل والروح الومهي إمام ،احلواس أئمة ولكل إمامٍ من هذه األئمة أمة واإلمام األكرب ،والنور األزهر،
والقلب املقدم على عامل الشهادة والغيب وهو القدسي ،واإلمام القدسي وإليه أشار  aبقوله" :إن يف
اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد وإذا فسدت فسد اجلسد أال وهي القلب".
فإن كان صاحلًا فروحٌ قدسيٌّ وإن كان غري ذلك فشيطان غوي ،فالرغبة على دين اإلمام سواء
يف عامل البسائط أو عامل األجسام فإمام اإلنسان هو الذي قال فيه الرمحن" :ما وسعين أرضي وال
مسائي ،ووسعين قلب عبدي" حني ضاق عن محل جتليه األرض والسماء واستحال عليهما االتصاف
باألمساء فصار قلب العارف بيت احلق ومقعد صدقٍ ،فقد ثبت اإلمام مجعًا وأتى الناس إليهما كرهًا
وطوعًا.
واعلموا أن املبايعة ال تقع إال على الشرط املشروط والعقد الوثيق املربوط كل مبايع على قدر
عزمه ومبلغ علمه فقد يبايَع شخص على اإلمامة ويف غريه تكون العالمة ،فتصبح املبايعة على الصفات
املعقولة ألعلى هذه النشأة اجملهولة فيمد عند تلك املبايعة اخلليفة الناقص يف ظاهر اجلنس اخلليفة
املطلوب يده ،من حضرة القدس ،فتقع املبايعة عليها من غري أن ينظر ببصره إليها ،ولذلك يقع
االختالف يف اإلمام املعني ال يف الوصف املتبني ،فقل اخلليفة جتمع القلوب عليه ،وال سيما إن اختل ما
بني يديه ،فقد صحَّت املبايعة للخليفة وفاز بالرتبة الشريفة ،وإن توجه اعتراض فال سبيل إىل القلوب
املنعوتة باملراض ،وملا كان احلق تعاىل اإلمام األعلى واملتبع األوىل قال :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆ
ﱇﱈﱉﱊﱠ [الفتح .]10 :وال ينال هذا املقام األجسم بعد النيب املصطفى األعظم إال ختم األولياء
األطول األكرم.
إفصاح الكتاب العزيز مبقاماته واإلعالم بأحواله وآياته

واعلم أن اهلل تعاىل ذكر اخلتم املكرم ،واإلمام املتبوع املعظم .حامل لواء الوالية وخامتها ،وإمام
اجلماعة وحاكمها وأنبأ به سبحانه يف مواضع كثرية من كتابه العزيز تنبيهًا عليه وعلى مرتبته ليقع
التمييز فإن اإلمام املهدي ،املنسوب إىل بيت النيب  .aملا كان إمامًا متبوعًا وأمرًا مسموعًا رمبا
اشتبهت على الدخيل صفاهتما واختلطت عليه آياهتما ،وأما عيسى  فال يقع يف آياته اشتراك ،فإنه
نيب بال ريب وال ارتباك .وملا كان اخلتم واملهدي كل واحد منهما ويل رمبا وقع اللبس وحصل التعب
لدواعي النفس ،فلهذا األمر الكبار ما نبه عليه ألهل البصائر واألبصار ،وأما العوام فليس لنا معهم
كالم ،وال له بساحتهم إملام ،فإهنم تابعون أمساءهم مقتدرون بأمرائهم ،واألمراء والعلماء يعرفون،
ويقتفون أثره ويتبعونه حىت أن عيسى  ليذكره فيشهد له بني األنام ،وأنه اإلمام األعظم واخلتام.
ملقام األولياء الكرام ،وكفى بعيسى  شهيدًا ،وإن وراءكم له عقبة كؤودًا .ال يقطعها إال من ضمر
بطنه وسهل حزنه ،فموضع نبه عليه سبحانه أنه سيظهر على أوليائه وينصر على أعدائه ،وذلك فاعلم.
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وهذا فصل حيتوي على مولده ونسبه ومسكنه وقبيلته وما يكون من أمره إىل حني موته وامسه
وأمساء أبويه مما تضمنه نص القرآن الصحيح واخلرب الواضح الصريح فأما القرآن فتضمن ذكره وذكر
أخيه ،وأما اخلرب فيعم ذكره دون أخيه إال يف موضع واحد فذكر مع متبعيه ،وتتبعت مواضع التنبيهات
عليه والتنصيص يف القرآن فوجدته كثريًا لكن على تقاسيم الربهان فمنها يف البقرة موضعان :فيها
عالماته ،ومكانته وآياته يف آل عمران أربع مواضع االعتناء به قبل وجود عينه ،وتقدم شرفه قبل كونه
وآثاره احلميدة ،وأفعاله املشهودة وإحلاقه بالنقص واحلط والنقض ،واحلل بعد الشد والربط ،ومسكنه
الذي ال تغريه الذاريات ،وال جتهله التاليات ،أوجب التصديق به خالقه ،وأودعه يف الشرع واثقه.
ويف النساء أربعة مواضع ،التحق بعضها بصاحب النور وتنزه يف ذاته عن قول الزور ،ومناجاته
مع إخوانه ،وجوالته يف ميدانه أفرده بالصدق يف نطقه ،مناسبة بينه وبني خلقه ،جاء حرف تنبيه ،ال
تبعيض فأبانه وأظهر للعقول السليمة منزلته ومكانه ،مث ذكره مبا دل عليه أبو يزيد يف مناجاته بسماء
التوحيد وشاركه يف أوضح األمساء ،صاحب سورة اإلسراء.
ويف املائدة يف مثانية مواضع علمه الراسخ ومنصبه الشامخ ،ونوره األوضح ،وسره األفصح
ونصحه وحتريضه وختصيصه وحتضيضه الطَه باألنقص بتصريح النص ،لتكميل علمه وتنقيح فهمه،
خاطب احلق عباده على مقوله ،كما فعل بأنبيائه ورسله وذكره باألفعال الغيبية يف العني ،ورده من عامل
البقاء إىل عامل لبس الكون.
طولب خبطه األعلى من املقامات العلى ،فأحلق بالسفلى وبالعدول عن الطريقة املثلى .احتد سره
بربه ،تعشقًا النسالخ زمان قربه ،فأراد الرجوع عن مدركه ،والسلوك على منهجه ،فنودي يف األعنان
يف عرصات الكيان بلسانك الشرك ،والرباءة من اإلفك ،فوحد واستشهد وسجد للواحد األحد.
ويف األنعام موضع رتقه رتقًا ال يفتق ،وجعله خلقًا ال خيلق ويف براءة موضع ملا وقف على
حقيقة شرف نفسه .فلطه يسر من جنسه ،ويف مرمي موضعان ،توج (توخ) فساد وأمخد نار العنان
(العناد) .ويف األنبياء موضع زكى فتزكى ،ونودي فلم يتلكا.
ويف املؤمنني تشام فريع (فرجع) وأخصب ورتع.
ويف الصافات عرض بأخيه مع مجلة بنيه ،ويف الشورى موضع مهد له السبيل وعرف أسباب
التنزيل .ويف الزخرف موضع نبه على مقامه تنبيهًا ال يرد بربهان ال يصد.
ويف احلديد موضع احلق تاليًا ،ومل يصح أن يكون متلوًا فكان صديقًا وليًا فإن النيب هو املتلو ال
التايل والويل هو املوىل عليه ليس الوايل ،ويف الصف موضعان قيل عنه فقال وردد ذنبه فزال املطال.
ويف التحرمي حرم ،وأقر له باملقام وسلم ،وأما اخلرب الصحيح يف مثل البخاري ومسلم.
فانظروا ما أشار إليه ابن بطال وصاحب كتاب املعلم إىل غري ذلك من اآليات البينات ،وأما
النيب حممد  aفإنه اجتمع به يف األرض اليت خلق منها آدم  ،ويف هذه األرض من العجائب ما
يعظم مساعه ،ويكرب استشاعه ،وقد ذكرت هذه األرض وما فيها من العجائب وما حتويه من الغرائب،
يف كتاب أفردته هلما مسيته "بكتاب اإلعالم مبا خلق اهلل من العجائب يف األرض اليت خلقت من بقية
طينة آدم ."
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واعلموا أن زمانه أربع من صورة العقود األول على حسب ما خطّ له يف األزل فكان العام
األول كشهر والعام الثاين كجمعة ،والعام الثالث كيوم ،والعام الرابع كساعة ،وما بقي من األعوام
كخطرات األماين واألوهام ،وإنه زائل عن مرتبته خبتمه ،وظاهر بعلم غريه ال بعلمه وجار يف ملكه على
خالف حكمه ،ولوال ظهر هبذا العلم ،وحكمه هبذا احلكم .ما صح له مقام اخلتم وال ختمت به والية،
وال كملت به هداية ،وإن له حشرين ،ولصحبه فجرين ،ولوجهه نورين ،ويف حفظه علمني وله عاملني
يشركهما يف حكم ،وخيص أحدمها حبكم ،فهو صاحب حكمني "وهو من العرب ال من العجم" آدم
اللون أصهب أقرب إىل الطول منه إىل القصر كأنه البدر األزهر امسه عبد اهلل وهو اسم كل عبد هلل،
وأما امسه الذي خيتص به فال يظهر فيه إعراب ،وينصرف يف صناعة األعراب أوله عني اليقني ،وآخره
قيومية التمكني ونصف دائرة الفلك من جهة النصف الذي هلك ال يدع باسم سواه وال يعرف أباه،
إن وقف قلت سرولة وإن مشى مشى بني السعي واهلرولة ،مرضي القول مشكور الفعل وهذا هو
فاعلمه.

فيما قد وضحت لك فيه الدليل ،ومهدت لك السبيل ،وأغلقت عليك بالنص باب التأويل،
وعينته لك بامسه ونسبه.

وأنه سيد األولياء كما أن سيدنا سيد أنبيائه وإن شئت أوضحه لك يف العدد ،وأقسم لك هبذا
البلد ،وإنه للسيد الصمد فانظره يف ثالثني عددًا ،وكن لشيطان جهلك شهابًا رصدًا ،فإن مل تقو على
التفسري ،فعن قريب يأتيك بقميصه البشري فيكشف كروبك ويرتد بصريًا يعقوبك ،هو شق يف خلقه،
وسطر من جهة خلقه وحقه ،فانظر هناك جتده أباك ،وأما اخلتم يف حق اإلنسان فهو عبارة عن املقام
الذي ال ينتهي بك إليه ،ويقف عليه وكل سالك حيث وصل ومقامه حيث نزل ،فال يتعني فيوقف
عنده ،وال تظهر املعارف لنا حده ولكن ختم املقامات التوحيد وأسرار الوجود يف مزيد.
اللؤلؤة الالحقة بالياقوتة السابعة

وملا كانت القطوف دانية يف انعطاف القرون الثالثة املتوالية وكان قطف فوق قطف ،وعطف
فوق عطف ،وانتهى األمر ،وقيل ما بقي خري وال أمري واستمسكوا حبديث النيب  aحني بلغهم عنه
"أنه ما ينقضي زمان إال ويأيت شر منه" ،وغفلوا عن القرن الرابع اآليت بعد الثالثة الذي هو زمن
املهدي ،واخلتم الويل ،ونزول عيسى النيب ،وذلك أنه ملا انتهت القرون الثالثة ودخل صفر ،ظهر الفساد
يف البشر ،وتوالت أدوار النحوس يف األكر ،إىل أن دخل رجب الفرد امللحق بأول الثالثة السرد فالتحق
بأصحابه ومتيز يف أبوابه.
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والتحمت القرون ،بظهور السر املصون ،وملا كان ذو احلجة وسط الثالثة احملرمة وكان من
أعظم الشهور املعظمة .إذا كان شهر رمضان التبعات ،واملغفرة ألهل عرفات ،فهو األول بالفضيلة،
وهو الوسط بالدورة الربانية ،واحلكمة اإلصالحية فخذ روحانيته يف التقدمي ،وذلك من باب احلكمة ال
التحكيم فهو األول ،وإن كان وسطًا ومل أقل يف ذلك شططًا مث ملا كان الترحيب والتعظيم التحق
اآلخر بصاحب التقدمي ،وهو األصب واألصم ،امللحق بالثالثة احلرم.
لكن أقوى ما تقوم عليه احلجة إحلاقه يف التعظيم بذي احلجة ،وقد يكون اآلخر باجلسم ،يتقدم
على األول يف احلكم ،أال ترى أن النيب  aمؤخرًا يف النشأة الدنياوية ،مقدمًا يف النشأة األخروية،
وإذا صح التقدمي فالتساوي أحرى وهبذا أشار من جرى هذا اجملرى ،أال ترى نص النيب  aألصحابه
عنكم "للعامل منهم ،أجر سبعني منكم فقالوا بل منهم فقال :بل منكم" فأكد بالعطف التفاضل يف
النطف فانظر إىل عظيم هذا البذل وعميم هذا الفضل فإن احتج عليك اخلصم الضعيف مبفاضلة املد
والنصيف فاعلم أن للمفاضلة أبوابًا وأن هلا عند املفضل أسبابًا إذ هي راجعة إىل الزيادة والنقص
باحلكم اإلصطالحي والنص ،فقد فضل الواحد صاحبه بتكليم اهلل له ،فضله اآلخر بإحياء املوتى وإبراء
األكمه واألبرص ،وإذ قد صح القول وتبني التساوي فقد فضلونا من غري اجلهة اليت هبا فضلناهم
وعرفونا بغري الدليل الذي عرفناهم وقد يقع االشتراك بيننا يف الصفة ،وجيتمع يف بعضهم راتب املعرفة،
فإذا حتققت هذا التفضيل فقد فتح لك يف التفضيل وساغ لك التأويل.
وملا كان ذو احلجة أوان الفضل والتعيني محلنا ما بعده من الشهور على املتني من السنني فكان
طلوع بعد إنقضاء اخلاء من حروف اهلجاء وكان ميالده إنقضاء الضاد والباء بعد ميالد اإلنشاء،
وانتظام األجزاء ،ولعل الناقد يدخل البايع يف العلم فقل له ذلك أوان احلكم يف دولة العز ،بظهوره وعند
انقضائه ،وجود ختم أوليائه ،عند فناء العدد الوتر ،املذكور يف الشعر.

مت حبمد اهلل وعونه كتاب عنقاء مغرب يف ختم األولياء ومشس املغرب
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كتاب احلجب
ﱁﱂﱃﱄ
احلمد هلل الذي َحجَبنا به عنه ،غريةً أن يعرف له كنهٌ ،بدا نورًا فاستتر عن األبصار بنوره،
وظهر فاحتجب عن البصائر بظهوره ،فاندرج النور يف النورِ وبطن الظهور يف الظهور ،فال يقع بصرٌ إال
عليه ،وال خيرج خارج إال منه ،وال ينتهي قاصدٌ إال إليه .فيا أويل األلباب أين الغيبة واحلجاب؟
متتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتي

أستتتتتتتتتتتأ
تتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتل أ تتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت إلتتتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتتت فتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتت ا
ي تتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتت تتتتتتتتتي أضتتتتتتتتت
مستتتتتتتتت

من كانت غيبته حجابًا عليه فال حجابٌ وال حمجوب ،ومن كانت هِبَاته ال تتعدى يده فال
واهبٌ وال موهوب ،ينقل العامل من يد إىل يد ،وما للواحد من الواحد بد.
أما بعد :فإنَّ من استوهب الواهب وهب على كل حال ،ومن استوهب غريه فهو مستوهبٌ
حمال ،فإياه أسأل ،وإليه أتضرع وأرغب ،يف اإلمداد واإلرفاد فإين احملتاج وهو اجلواد ﱡﭐﳍﳎﳏ ﳐﱠﭐربُّ
خللُق
األسافل واألعايل ،ومشهود األباعد واألداين ،الوهّاب .سر الوجود املطلق حممد  aفكان له به ا ُ
احملقق فله اخلُلق ولنا التخلُّق ،ولنا العلم والعني ،وله معهما مقام التحقق داعية.
اعلم أنَّه لوال احملبة ما صحَّ طلب شيءٍ أبدًا ،وال وجود شيء ،وهذا سرُّ( :فأحببت أن أعرف)
وملا كانت احلركة من شيء إىل شيء ،فاحملبة أصلٌ يف باب وجودِ األعيان ويف باب مراتبها ومقاماهتا،
وقد يتخيَّل أيضًا أنَّ اخلوفَ يوجب بعض ما ذكرناه فيجعله أصالً ثانيًا ملا يوجب من األفعال ،وليس
كذلك وإمنا اندرج يف اخلوف حب النجاة .فلوال احلب يف النجاة ما صحت احلركة من اخلائف ،إذ ال
غري اخلوف ،فيتخيل أن احلركة خوفية وهي حبّية ،أال ترى إىل من طلب ما جرت به العادة أن ينفر
منه ،وهو العذاب فقال:
ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل
ل تتتتتتتتتتتتتتت ال
تتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتت

أريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال
أريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتت

والّلذة حمبوبة لذاهتا ،وهذا الطالب ما طلب العذاب الذي هو األمل فإنَّ اللذة تضاده ،وإمنا طلب
سبب األمل ليكوّن عنه اللذة ،وهي خرق العادة ،وهو الذي أشري إليه إذا قيل :ليس العَجَب من ورد يف
بستان وإمنا ال َعجَب من ورد يف قعر النريان .يشري إىل من تقوى وجده مبحبوبه ودام نظره إليه ،والقُرب
منه .فما زال قلبه حمترقًا باستيالء نار الوجد عليه منعّمًا بنظر احملبوب إليه .وإىل هذا املقام أشار القائل
بقوله:
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ح

م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي

وليس هذا من باب احلقائق ،وإمنا هذا من باب سكرِ األحوال ،فال يفرق بني أسباب النعيم
والعذاب ،وقد كان احلالج على جاللة قدره ودعواه العريضة يف استيالء احلق عليه وفنائه فيه وما كان
يشري إليه من االحتاد يف مثل قوله يقول:
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م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فأ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا

وشبه هذا ما اشتهر به واشتهر عنه أحس باألمل عند وقوع البالء وعندما أحس بتغري بشريته
لطّخ وجهه بدمه غريةً منه على املقام من وقوع العامة فيه ،فإن حاله يف ذلك الوقت يعطي ذلك .وهو
القائل أي احلالج:
إ فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
ي متتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتت إفستتتتتتتتتتتتتتتتت ف التتتتتتتتتتتتتتتتتت ر
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ
م ح

ممزتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتت
رمتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتت
التتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت

وقال فيه أيضًا وهو مما يدلك على إحساسه بذلك:
الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل
متتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتي فتتتتتتتتتتتتتتتتتت الزتتتتتتتتتتتتتتتتتتي

ف متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ار ال ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتترل التتتتتتتتتتتتتتتتتتتراح

فجعله تنينًا .وحسب العارف باملقامات من هذا الرجل ما قال.
واحلاصل من أمره أنه كان صاحب إدالل ال صاحب سكر ،وإذا كان احلب هو أعلى املقامات
واألحوال ،وأصلها والساري فيها ،وكل ما سواه فرع منه فاألوىل أن ترد إليه مجيع املقامات
واألحوال .ومما يفيدك أن األمر اجلامع واألصل الكلي كونه مقام أصل الوجود وسببه ومبدأ العامل
وممده ،وهو حممد  aفاختذه اهلل حبيبًا ،حني اختذ غريه خليالً ،وجنيًا ،وصفيًا.
وقد قال عليه الصالة والسالم" :أوتيت جوامع الكلم" فمن حقيقة هذا السيد صلوات اهلل
وسالمه عليه تفرعت احلقائق علوًا وسفالً.
لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي

أ ي متتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتت ل فتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هللا مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر

ا تتتتتتتتتتتتتتتتت

فأعطى اهلل عز وجل أصل املقامات وهو احملبة أصل املوجودات وهو سيدنا حممد  .aوباحلب
كان الوجود احملدث .وقد ورد يف الكتب املنزلة قال اهلل تعاىل" :كنت كنزًا ال أعرف فأحببت أن
أعرف فخلقت خلقًا وحتببت إليهم بالنعم حىت عرفوين" .فقد جاء بأحببت وحتببت.
فإذا حتققت أن احملبة هي األصل ،وأهنا أعلى ما يوهب من العال .فال يؤيسنك علوها عن طلبها
وقد قيل:
ر ي تتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتتف ل م تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت ري
تتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتت فأ تتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتت ف
يميستتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتت
رف تتتتتتتتتتتتتت
إ الق تتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت

هذا وإن اختص هبا سيدنا حممد  aفما اختص إال بالكمال فيها ولكل موجود منها شرب،
لكن تتفاضل املشارب ،ومع أهنا أعلى املقامات والوقوف معها حجاب عن احملبوب ،فما ظنك مبا
يتفرع منها .وملا كان األمر على الترقي والتداين إىل مقام التديل والتلقي ،ال بد أن يكون األعلى
حجاب على األنزل ،إذا كنت متدليًا .وال بد أن يكون األنزل حجابًا عن األعلى إذا كنت متدانيًا،
لكن الصاعد حمكوم عليه ،واملتديل حاكم ،والكل يف احلجاب ،ومقام ال حجاب حجاب.
502

فصل متمم

اعلم أيها احملب كائنًا من كان أن احلجب اليت بينك وبني حمبوبك كائنًا من كان ليست شيئًا
سوى وقوفك مع األشياء ال لألشياء ،كما يقول من مل يذق طعم احلقائق ،وإمنا وقف مع األشياء
لضعف اإلدراك ،وهو عدم النفوذ ،وهو املعرب عنه باحلجاب ،وهو عدم .والعدم ال شيء وال حجاب،
ولو كانت احلجب صحيحة لكان من احتجب عنك احتجبت عنه .والعرف ما نذكره إال من كان
احلق مسعه وبصره ،وهو الذي يعرف ما يعرب عنه باحلجاب.
واعلم أنك إذا تفرغت ألمر ما بالكلية فبالضرورة تقف معه ،وذلك الوقوف هو حجابك
فتتخيل أن الوقوف معه حجبك ،وليس كذلك والوقوف مع اخللق حجابك عن احلق ،والوقوف مع
احلق حجابك مع اخللق .وهذا من باب التوسع واإليناس ،كما ورد يف الكتاب والسنة من ذكر
احلجب النورانية والظلمانية وعلى هذا التوسع ثبتت احلجب.
حجاب العلم

وهو أول احلجب الشريفة ،وهو حجاب عن العني ،والعني حجاب عن العلم الثاين ،وهو احلق،
وهو ما وجد له املعلوم .وقد يعلم ذلك قبل العني فيصري أيضًا هذا العلم الثاين حجاب عن العني .وهذه
الثالث مراتب ال تكون إال إذا كان املعلوم كونًا من األكوان.
وأما الذات املقصودة فليس إال العلم األول والعني ألنه يستحيل أن يقال مل ألنه من صفة
احلدوث ،لكن يقتضي أن يكون عليها العامل قسمني مثالً وأن يكون التردد منا منه إليه بآثار خمتلفة فيها
كما قيل:
ي تتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتتتتتي يتتتتتتتتتتتتتتتت

يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فأ ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتتتتتتتت ر ي تتتتتتتتتتتتتتتتت

إليتتتتتتتتتتتتتتتت
إليتتتتتتتتتتتتتتتت

فمعرفتنا بوجود الكعبة مثالً علم ،ومشاهدهتا عني ،ومعرفة ما وضعت له حق وهو العلم الثاين.
فهذا املتداول يف ألسنة القوم من علم اليقني وعينه ،وحقّه.
حجاب احلب

اعلم أنَّ احلبَّ حجابٌ عن نفسه ،فإنه يطلبك بالفناء والبقاء ،ومها ضدان ومها من أحكام
احلب ،ألنه يطالبك بطلب املشاهدة .وهي البهت فيفنيك عنكَ ،ويطالبك بامتثال األمر فيبقيك معك،
وإن آثرت امتثال األمر آثرت احملبوب على نفسك ما مل تتوهم وقوع اهلجران باملخالفة ،فإن تومهت
ذلك فإمنا آثرت نفسك ،وإن آثرت املشاهدة فأنت يف حظ نفسك مؤثر هلا على حظ احملبوب .فاحلب
يطالبك حبب الوصل كما يطالبك حبب الفراق إذا كان الفراق حمبوبًا حملبوبك.
وقد قيل" :وكل ما يفعل احملبوب حمبوب" ،وقال آخر:
حتتتتتتتتتتتتق فيتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتت

متتتتتتت ال تتتتتتتر

يتتتتتتتتتتتت ف

تتتتتتت زتتتتتتتر أ

تتتتتتت زتتتتتتت ح عف

وإن كنا نعقل أنَّ حبَّ الوصلة يف احلب ذايت ،وحب الفرقة يف احلب عرضي غري ذايت ،ولكن ال
بد من حبه فإذا أحب احملب الفرقة فقد فعل ما ال تقتضيه حقيقة احملبة ،وإن مل حيب الفرقة اليت هي
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حمبوب حمبوبه فقد فعل ما ال تقتضيه احملبة فاحلاصل من هذا أن احملب هالكٌ حمجوج ال حجة له ،فإنه
حصل يف مقامٍ متناقض األحكام .وأما قول من قال:
أريتتتتتتتتتتتتتتتت ع زتتتتتتتتتتتتتتتت ل

يريتتتتتتتتتتتتتتتت

فتتتتتتتتتتتتتتأ ر متتتتتتتتتتتتتت أريتتتتتتتتتتتتتت لمتتتتتتتتتتتتتت يريتتتتتتتتتتتتتت ع

تتتتتتتتتتتتتتتتر

فليس بتام وال كام ٍل يف احملبة فإنه قال بالترك ال باحملبة خبالف قول اآلخر:
أ تتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتت اف أخ تتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت

ل
تتتتتتتتتت متتتتتتتتتت يم تتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتت ل م تتتتتتتتتت ع

تتتتتتتتتتت

فالواحد تارك ،وهل أحبَّ أم ال فهو يف موقف االحتمال .واآلخر أمت يف املشي يف هوى احملبوب
ال أنه أمت يف احملبة .وصاحب الترك واإلرادة أمت يف احملبة ألنه أمت يف املشي يف هوى احملبوب وختليص
األمر عندي أنْ حيب حب احلبيب الذي هو الفرقة ال الفراق .مثل الراضي بقضاء اهلل تعاىل وقدره ،فإذا
قضى بالكفر فهو يرضى بالقضاء ال باملقضي به فإن املقضي هو الكفر وكذلك قضاء احملبوب بالفراق،
ما هو عني الفراق ،فحب احملب إمنا يتعلق بإرادة احملبوب ،الفرقة ال بالفرقة .فإمنا يتعلق هبذا الباب قول
جمنون بين عامر حني ضمَّته ليلى إىل صدرها فنظر إليها.
وقال :إليكِ عين فإنَّ حبكِ شغلين عنكِ ،فهذا فناءٌ يف احلب .ويسمى شهوة احلب وصاحبها
ملتذ يف اتصالٍ دائمٍ وقد قيل يف املعىن:
ٌّ
تتتتتتتتت تتتتتتتتت الممتتتتتتتتت
متتتتتتتتت لتتتتتتتتت
تتتتتتتتت تتتتتتتتت م تتتتتتتتت
متتتتتتتتت التتتتتتتتت

لمتتتتتتتتتتتت رأيتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتل ي تتتتتتتتتتتت ع تتتتتتتتتتتت رف
حتتتتتتتق تتتتتتتتل ال تتتتتتتتل متتتتتتتر لتتتتتتتت أ تتتتتتتت

تتتتتتتتت ا
متتتتتتتتت

وال يتصور يف هذا املقام هجرٌ ألن الصورة الروحانية املعنوية اليت مسكنها احملب يف نفسه من
مشاهدة حمبوبه ثابتةٌ عنده ،وليس هلا وجدٌ إال فيه .وهلذا قيل:
ال تتتتتتتتتتتتتت ا غ تتتتتتتتتتتتتترال
غيتتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتت فتتتتتتتتتما لتتتتتتتتت يتتتتتتتتت فتتتتتتتتت ا تتتتتتتتترال
ف متتتتتتتتتتت ا أ تتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت

تتتتتتتتت تتتتتتتتت مر متتتتتتتتت تتتتتتتتت اف
متتتتتتتت لم تتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف إ
تتتتتتتتتتتتتتتت
ف ي تتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتت

واحلس ال يقيده عن مشاهدة هذا املثال احلاصل عنده ،لقوة سلطانه عليه وحتقُّقه به ،فإذا قبل
احملب من خارج عن احملبوب طلب احملب البعد عنه ال العطف منه يف عينه للمناسبة فإنَّ احلب روحاين
معنوي ،واملثال كذلك فكانت املناسبة أمت ،ووصلت الذات املفارقة تقع بعدها الفرقة واألمل ألنه ليس
بدائم االتصال ملا يعطيه املقام من تغيُّر األحوال فيتوهم مثل "قيس" .هذا الفراق فخاف من األمل بعد
النَّعيم ،فوقع النُّفور منه للصورة اخلارجة ألن األجنبية مصاحبةٌ هلا ،وعاشق الصورة الغريبة اكتفى
واجلار ذي القرىب مقدَّم على اجلار اجلُنب ،وهذا ذوقٌ يعزُّ وَاجِده وال سيّما يف طريق اهلل تعاىل ولو
وجد القائلون باملشاهدة والسماع الذين هم ضالّة الصوفية هذا األمر ما طلبوا شاهدًا وال مساعًا أبدًا،
ألنه مقام فرقة ،وهلذا مل جيئ بالشاهد وال بالسماع كتابٌ وال سنة وال جعلوه طريقًا وال قُربةً ،وكان
من املباحات إال الشاهد فإنه إىل احملظور أقرب منه إىل املباح.
ومما يؤيد ما أومأنا إليه كون رسول اهلل  aما أحبَّ السماع قط وال استدعاه وال تعلَّق له به
خاطرٌ أصالً وهو  aاجلامع للمقامات كلها حىت قال للمرأة اليت نذرت أن تضربَ بني يديه بالدف:
إنْ كنت ِنذرتِ وإال فَال.
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وكلُّ حديث روي عنه  aيف باب قيامه يف السماع وأمثاله مستفعلٌ استفعله من ال خَالق له
ليتمكن بذلك من شهوته .وأكثر شيوخ هذه الطريقة يف حمل الضعف عن هذا اإلدراك ،بل هو من قوة
النبوة واإلرث اإلهلي الصحيح وكذلك حبُّ العبد ربه هبذه املنزلة اليت تقدمت فإن الفرقة ال تتصور فيه
ألنه به ،وفيه ،ومنه ،وإليه ،وهو ،فال فراق .لكن ينبغي أن يعرف أي ذات شا َهدَ حىت يفرق بني الذات
احلقيقية اليت هي "اهلو" وبني الذات اجملازية اليت هي عبارة عن الصورة وفيها يقع التحول والتبدل ،فمىت
ما طالع احملب ما عنده فيه فتلك املشاهدة.
ومىت ما طالع ما مل يكن عنده فتلك الرؤية والنعيم هبا أمت فاحذر أن تطلبه مبا يشهد له به،
واطلبه من غري ما تشهد له به ،لكن مبن يعرف هو نفسه به .واهلل املوفق وهو حسبنا.
حجاب اخللوة

اخللوة :حجابٌ عن التجلي القريب األعم .واجللوة :حجابٌ عن التجلي القريب األخص.
والواقف :مع كل واحد منهما حمجوب .وقد ضمّنها قائلُ فقال ،وإن كان ال يدري ما قال:
إلتتتتتتتتتتت الخ تتتتتتتتتتت ا

تتتتتتتتتتتأ ع فيتتتتتتتتتتت

متتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتت

مستتتتتتتتتتت

ال يتتتتتتتتتتتت إلتتتتتتتتتتتت ال ميتتتتتتتتتتتت

فالواحد يطلبه يف اخللوة حني يفقده يف املأل .واآلخر يطلبه يف املأل حني يفقده يف اخللوة.
وهو ال يتقيد هبما فقد شَهِدا على أنفسهما بعدم املعرفة به .وقد قالت الطائفة  :Fمن وجدَ
األنس به يف اخللوة ،وفقد ذلك األنس يف املأل ،فإنه إمنا كان باخللوة ال به وكذلك بالعكس .ولكن
األنس باخللوة أعلى ،ألهنا احلجاب األقرب ،واملقام األسلم ،واحلال األرضى.
حجاب الرؤية

الرؤيةُ حجابٌ عن املرائي وإن كان للرؤيةِ معنًى لطيف جيده الرائي كما قيل:

ل تتتتتتتتتتتتتتتت ل يتتتتتتتتتتتتتتتت

لتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتأ الم ي تتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتي ع

ل يتتتتتتتتتتتتتتتت ع م تتتتتتتتتتتتتتتت

ولكن العلمَ بالشيء ألطف منه يف ذاته عند وقوع اإلدراك وهو يطلبه موازيًا للعلم .فال جيده
كذلك عنده فيكون رؤيته حجاب عليه كما قيل:
ل م رأي

ال

ع

على أنَّ إدراك احلقيقة يف القُرب غري أن الرؤية العظمى خبالف ما ذكرناه ،فإن املرئي هنا ليس
على صورة العلم إال بوجه ما ،فإنَّ املرئي ليس مبعلوم املاهية لكنه معلوم الوجود والسلب .وأما الوجه
اخلاص للعارفني هنا فهو املشاهدة اليت هلم هنا كما قيل عن اإلمام علي :
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فق تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إ أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
رأيتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتتتتتتت أيتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتت
فيتتتتتتتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ل تتتتتتتتتتتتتتتتتت
فمتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتت

صل من املشاهدة وبه تقع اللذة ال باملشاهدة.
والشاهد ما ح ِّ

مت كتاب احلجب
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كتاب إنشاء الدوائر
ﱁﱂﱃﱄ
احلمد هلل الذي خلقَ اإلنسان على صورته وخصّه بسريرته ،وجعل املضاهاة واملباهاة مقدمتني
لتصحيح نتيجةِ معرفته ،فطورًا يضاهي به حضرة ذاته وصفاته ،وطورًا يضاهي به حضرة خملوقاته،
والصالة على النيب اجلامع للمبادئ األ َولْ واملقابل حضرة األزل ،النور الساطع الذي ليس له يفء
واملستور خلف حجاب ليس كمثله شيء ،ذلك حقيقة احلقائق والنشء األول املربز على صورة
املخلوقات واخلالق ،منه من باب الشكل ومنه من باب احلقيقة ومنه من باب االسم والوصف ومنه من
باب اخلالئق حممد صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم وشرف وكرم.
أما بعد فإنَّ اهلل سبحانه ملا عرّفين حقائق األشياء على ما هي عليه يف ذواهتا وأطلعين كشفًا على
حقائق نسبها وإضافاهتا ،أردت أن أدخلها يف قالب التشكيل احلسي ليقرب مأخذها على الصاحب
الويل عبد اهلل بدر احلبشي وليتضح ملن كَلَّ بصره عن إدراكها ومل تسبح دَرارِي أفكاره يف أفالكها
فيتبني له من أين مرتبته يف الوجود وما الشرف الذي حتصَّل له حىت خضعت ،له املالئكة بالسجود وإذا
سجد له امللك الكرمي األخلص فما ظنك باملأل األسفل األنقص أال ترى خرب احلق الصدق عنه ،حيث
قال :ﱡﭐ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﱠ [اجلاثية ،]13 :وأدخل العامل كله أمجع حتت تسخري هذا
اإلنسان األرفع فما من مأل أعلى إال بك مستعل وما من مأل أدىن إال يتضرع إليك ويبتهل ،فهم بني
مستغفرٍ لك ومصلّ عليك ،وملَك سالمٍ يوصله من احلق تعاىل إليك ،وإذا كان السيد احلق يصلي
عليك فكيف مبالئكته ،وإذا كان ناظرًا لك ،فما ظنك خبليفته ،وما من فاكهة ونعمة عند تناهيها إال
متضرعة لك خاضعة أن تؤتى لك ما أودع اهلل من املنافع فيها ،فما يف الوجود كله حقيقة وال دقيقة إال
ومنك إليها ومنها إليك ،رقيقةٌ فعدد الرقائق على عدد احلقائق والدقائق ،فلوال ما صح هلذا اإلنسان
أحسن تقومي وفُطر على صورة القدمي واستخرج من قصرياه احلق ملا سكن له ،وبه تعشق ملا صح عنه
وجود خلق وال دانَ له املأل األعلى وال ظهر باملوقف األجلى وال عنت له وجوه األمالك وال دارت
بنفسه أجرام األفالك ،فاشكر اهلل ثانيًا ،يا أيها اإلنسان على ما خصّك به اجلواد الرمحن من كمال هذه
النصبة وأوقفك على معاين حقائق هذه النسبة فاحبث عن وجودك وأين مرتبتك من معبودك وميّز بينك
وبني عبيدك ،فإنك إن فعلت هذا حشرت يف االستواء الرمحاين واإلنباء الرباين هذا وقد أوضحت لك
يف هذا الكتاب الذي مسيته إنشاء الدوائر اإلحاطية على مضاهاة اإلنسان اخلالق ،واخلالئق يف الصور
احملسوسة واملعقولة واخلالئق وتنزيل للحقائق عليه يف أنابيب الرقائق ،فنصبت األشكال وضربت األمثال
وبيّنت ما هو يف اإلنسان مبا هو إنسان وما فيه مبا هو صاحب إميان أو إحسان ،تقريبًا للفهم وتوصيالً
للعلم ،ومن موجد الكون نسأل التأييد والعون مبنه وكرمه.
فصل :واعلموا وفقكم اهلل لطاعته وجعلكم من الفائزين مبعرفته برمحته ،أنه ملا كان الغرض يف
هذا الكتاب أين مرتبة اإلنسان يف الوجود ومنزلته يف حضرة اجلود وبروزه من غيبهِ بعينه وهل كان
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متَّصفًا حبال قبل كونه ،احتجنا أنْ نتكلمَ على العدم والوجود ،وملاذا يرجعان وهل بني ذلك الوجود
والعدم ما ال يتصف هبما أم ال فجعلت هذا الفصل هلذا األمر ومعرفته مث بعد ذلك إن شاء اهلل ننشئ
الدوائر واجلداول ومندُّ الرقائق واحلبائل ونربز األصول والفروع ،ونفرق بني املفروق واجملموع وما
يتعلق هبما من األمساء ،وأين األرض من اإلنسان والسماء وكيفيات ،التجليات وترتيبها على املقامات،
كل ذلك وأشباهه يف أبواب مبوبة ،يف هذا اجملموع وأشكال منصوبة بصناعة عملية ليقرب على
الطالب مأخذ الفوائد واملعاين منها ،ويتصور املعىن يف نفسه صورةً متجسدةً تسهل عليه العبارة عنها
لق وة حصوهلا يف اخليال وحيرص الناظر على استيفاء النظر حىت يقف على كلية معانيها ،إذ املعىن إذا
أُدخل يف قالب الصورة والشكل تعشق به احلس وصار له فرجة يتفرج عليها ،ويتنزَّه فيها فيؤديه ذلك
إىل حتقيق ما نصب له ذلك الشكل وجسدت له تلك الصورة ،فلهذا ما أدخلناه يف التصوير والتشكيل.
فاعلم أن الوجود والعدم ليسا بشيء زائد على املوجود واملعدوم ،لكن هو نفس املوجود
واملعدوم ،لكن الوهم يتخيل أن الوجود والعدم صفتان راجعتان إىل املوجود واملعدوم ،ويتخيلهما
كالبيت واملوجود واملعدوم قد دخال فيه ،وهلذا تقول قد دخل هذا الشيء يف الوجود بعد أن مل يكن،
وإمنا املراد بذلك عند املتحذلقني أمنا معناه أن هذا الشيء وجد يف عينه ،فالوجود والعدم عبارتان عن
إثبات عني الشيء أو نفيه مث إذا ثبت عني الشيء أو انتفى فقد جيوز عليه االتصاف بالعدم والوجود
معًا ،وذلك بالنسبة واإلضافة فيكون زيد املوجود يف عينه موجودًا يف السوق ،معدومًا يف الدار فلو
كان العدم والوجود من األوصاف اليت ترجع إىل املوجود كالسواد والبياض الستحال وصفه هبما معًا،
بل كان إذا كان معدومًا ملا يكن موجودًا ،كما أنه إذا كان أسود ال يكون أبيض ،وقد صح وصفه
بالعدم والوجود معًا يف زمان واحد ،هذا هو الوجود اإلضايف والعدم مع ثبوت العني فإذا صح أنه ليس
بصفة قائمة مبوصوف حمسوس وال مبوصوف معقول وحده دون إضافة فيثبت أنه من باب اإلضافات
والنسب مطلقًا ،مثل املشرق واملغرب واليمني والشمال واألمام والوراء فال خيص هبذا الوصف وجود
دون وجود ،فإن قيل كيف يصح أن يكون الشيء معدومًا يف عينه يتصف بالوجود يف عامل ما أو بنسبة
ما ،فيكون موجودًا يف عينه معدومًا بنسبة ما ،فنقول نعم لكل شيء يف الوجود أربع مراتب إال اهلل
تعاىل فإن له يف الوجود املضاف ثالث مراتب املرتبة األوىل :وجود الشيء يف عينه ،وهي املرتبة الثانية
بالنظر إىل علم احلق باحملدث ،واملرتبة الثانية :وجوده يف العلم وهي املرتبة األوىل بالنظر إىل علم اهلل
تعاىل بنا ،واملرتبة الثالثة :وجود يف األلفاظ ،واملرتبة الرابعة :وجوده يف الرقوم ووجود اهلل احلق تعاىل
بالنظر إىل علمنا على هذه املراتب ما عدا مرتبة العلم ،هذا هو اإلدراك الذي حصل بأيدينا اليوم وال
أدري إذا وقعت املعاينة البصرية املقدرة يف الشرع هل حيصل يف نفوسنا علم إثبات أو مزيد وضوحٍ يف
جنس العلم الذي بأيدينا اليوم يف علمنا به سبحانه فإن كان كذلك فليس له إال ثالث مراتب وإن كان
يوجب النظر إثباتًا يف الدار اآلخرة أو حيث وقعت املعاينة ملن وقعت فقد نصفه باملرتبة الرابعة فتحقق
هذه اإلشارة يف علمنا باهلل سبحانه فإهنا نافعة يف الباب ،مث هذه املراتب باإلضافة إلينا كما قدمنا بتقدم
وجود العني أو وجود ما مياثل العني أو وجود أجزاء العني مبدَّدةً غري جمموع بعضها إىل بعض باإلضافة
إىل شكل ما خيترعه العاقل كل هذا ال بد من تقدميه أعين واحدًا منها مث بعد هذا ينضبط يف العلم
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ويتصور يف الذهن ،هذا باإلضافة إلينا وباإلضافة إىل اهلل تعاىل إمنا العلم متقدم من غري زمان بالشيء قبل
عينه ،فوجود الشيء احملدث يف علم اهلل تعاىل قبل وجود الشيء يف عينه ومتقدم عليه ،غري أنَّ ثَم سرًا
سنومئ إليه يف هذا الفصل إن شاء اهلل تعاىل ،ونبني لك أن وجود العني يتقدم على وجود العلم باملرتبة
ويساويه يف الوجود أزالً ال من جهة كوهنا حمدثة وهذا يف حق احلق ،وأما يف حق اخللق فسنبني لك أن
إدراك احلق للموجود يف عينه تفصيالً أنه قد كانت له حالة ما بالنظر إىل أمر ما ال يتصف فيها
بالوجود ،وال بالعدم مع عدمه يف عينه ،مث نرجع ونقول :فأما تبيني تلك املراتب األربع املتقدمة فهي أن
نقول :زيد باللسان فنعقل معناه أو نرقمه يف الكاغد زيد ،فنعقل معناه أو يظهر يف عينه فنعقل معناه أو
نتخيله يف أنفسنا ،وهو غري حاضرٍ فنعقل معناه وهذا هو الوجود يف العلم ،فكل واحدة من هذه املراتب
متحدة املعىن مل يزد باختالفها معىن يف زيد فكل شيء قدمي أو حمدث ال خيلو من أن يكون يف بعض
هذه املراتب أو يف كلها.
فإذا تقرر هذا وثبتَ أنه احلق فنقول :إن اإلنسان قدميٌ حمدثٌ موجودٌ معدومٌ ،أما قولنا قدمي
فألنه موجود يف العلم القدمي متصورٌ فيه أزالً وهي من بعض مراتب الوجود املذكورة ،وأما قولنا حمدثٌ
فإن شكله وعينه مل يكن مثّ كان فيخرج من هذا أن زيدًا موجود يف العلم موجود يف الكالم معدوم يف
العني أزال مثالً ،فقد تصور اتصافه بالوجود والعدم أزالً ،فصح من هذا أن الوجود ليس بصفة
للموجود ،وإن قد تقرر هذا فبقي لنا أن ننظر مباذا يتعلق العلم باملوجود أو باملعدوم ،وال نعلم ذلك ما
مل نعلم ما هو العلم وإىل ماذا تنقسم املعدومات ،فنقول أوالً إنّ العلم عبارةٌ عن حقيقة يف النفس تتعلق
باملعدوم ،واملوجود على حقيقته اليت هو عليها أو يكون إذا وجد فهذه احلقيقة هي العلم ،واملعلومات
تنقسم أربعة أقسام معدو ٌم مفروضٌ ال يصح وجوده البتة ،كالشريك والولد لإلله والصاحبة له ،ودخول
اجلمل يف سمّ اخلياط ،ومعدومٌ جيب وجوده وجوبًا ترجيحيًا اختياريًا ال اضطراريًا ،كشخصٍ من
اجلنس الواحد وكنعيم اجلنة للمؤمنني ومعدومٌ جيوز وجوده ،كعذوبةِ ماء البحر يف البحر ومرارة احللو
وأشباه ذلك ،ومعدومٌ ال يصح وجوده قطعًا اختياريًا ،لكن وجود شخص من جنسه وهذا كله أعين ما
جيوز وجوده وما ال يصح اختيارًا ،إمنا أريد به الشخص الثاين من اجلنس فصاعدًا على أن احلقيقة تثبت
اإلرادة وتنفي االختيار ،كما تثبت العلم وتنفي التدبري وإن كان وَردَ يف السمع ﱡﭐ ﱳ ﱴﱠ [الرعد:
[،]2السجدة ]5 :وَوَرد ﱡﭐﲭﲮﲯﲰﲱﱠ[القصص ،]68 :ولكن من وقف على سر وضع الشريعة
عرف موضع هذا اخلطاب بالتدبري واالختيار ،وسأبيّنه إن شاء اهلل تعاىل يف كتايب هذا أنه سبحانه مريدٌ
غري خمتارٍ وأنه ما يف الوجود ممكن أصالً وأنه منحصرٌ يف الوجوب واالستحالة وأنه كلما ورد يف القرآن
الكرمي من قوله :ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﱠﭐﱡﭐ ﱾ ﱿ ﱠﭐ.
اقتران املشيئة حبرف االمتناع لسببٍ موجود قدمي يستحيل عدمه فيستحيل ضد مشيئته فخرجت
املشيئة عن باهبا املعقول ،يف العادة إىل باهبا املعقول يف احلقيقة ،فمهما ذكرت يف كتايب هذا ما يدل على
اإلمكان أو االختيار أو التدبري وغري ذلك مما تأباه احلقائق فإمنا أسوقه للتوصيل والتفهيم اجلاري يف
العادة ،وصاحب احلقيقة يعرف مرتبة املوضوعات ومعه أتكلم يف احلقائق وإياه أخاطب ومن نزل عن
هذه احلقائق فإنه حيمل الكالم على ما استقرّ يف عرف العادة الذي يتخيل فيه أنه حقيقة ،فيقبل كل
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واحد منهما املسألة وال يرمي هبا لكن من وجهني خمتلفني وبينهما ما بني مفهوميهما ،فإذا علمت هذا
فالعلم ال يتعلق من هذه األقسام إال بالثالثة ،وأما املعدوم الذي ال يصح وجوده البتة فال يتعلق به علمٌ
أصالً ألنه ليس شيئًا يكون فالعلم إذًا ال يتعلق إال مبوجود وال يتعلق مبعدوم رأسًا ،إذ العدم احملض ال
يتصور تعلق العلم به ألنه ليس على صورة وال مقيد بصفة ،وال له حقيقة تنضبط ،إال النفي احملض
والنفي احملض ال حيصل منه يف النفس شيء إذ لو حصل لكان وجودًا والعدم من مجيع اجلهات ال يكون
وجودًا أبدًا فإن احلقائق ال سبيل إىل قلبها ،أال ترى علمك بنفي شريك عن اهلل تعاىل إن تأملت إىل ما
تقدر لك يف نفسك وما انضبط لك يف قلبك من نفي الشريك فما جتد يف النفس شيئًا إال الوحدانية
وهي موجودةٌ وهي اليت ضبطتها النفس ،وإن أبيت قبول هذا وعسر عليك فارجع إىل نظر آخر وهو
أنَّ الشريكَ معلومٌ عندك موجود يف عينه يف احملدثات ،يف حق زيد ،فتلك النسبة اليت أضفت هبا
الشريك إىل زيد موجودة ،هي بعينها مل تضفها إىل اهلل تعاىل ،فانظر علمك باحملال راجعًا إىل العلم
بأجزاء متفرقة موجودة ولوال ذلك ما عقلت نفيها عن اهلل تعاىل فمهما تصور لك العلم بعدم ما فليس
عندك إال العلم بوجود ضده ،أو بوجود الشرط املصحح لنفيه أو بأجزاء موجودة يف العامل نفيت نسبتها
وإضافتها ملوجود ما حبقيقة ذاتية موجودة لذلك املوجود ،هو عليها علمتها أنتَ فنفيت عنه ما منعت
تلك احلقيقة قبول ما اتصف هبا لذلك وأثبتها آلخر حلقيقة أيضًا موجودة يتصف هذا املوجود الذي
أثبتها له هبا ،فتحقق هذه املسألة فإهنا نافعة إن شاء اهلل تعاىل.
وهذا هو القسم الواحد من أقسام املعدومات وما عداه فقد جعلناه إما وجوبًا أو جوازًا أو حماالً
اختيارا مع فرض وجود شخصٍ من اجلنس ،فكلها راجعة إىل الوجود وما كان راجعًا إىل الوجود
فالعلم يضبطه وحيصله.
واعلم أن اإلنسان لوال ما هو على الصورة ملا تعلق به العلم أزالً ،إذ العلم املتعلق أزالً باحلادث
إمنا حصل ومل يزل حاصالً بالصورة املوجودة القدمية اليت خلق اإلنسان عليها والعامل كله بأسره على
صورة اإلنسان ،فهو أيضًا على الصورة اليت خلق اإلنسان عليها فالعلم إمنا يتعلق باملعدوم بتعلقه مبثله
املوجود ،فافهم فإذا تقرر هذا فقد ميكن أن تحدّث يف النفس أن تقول يل إين أريد أن أعلم من أي
طريق يتعلق العلم باملعلوم املعدوم الذي جيوز وجوده ،فإين فهمت من كالمك أنه البد من الرؤية
وحينئذ حيصل العلم يف زمان الرؤية ،أو يف تقدير زمان إن كان الرائي ال جيوز عليه الزمان ،وإمنا املراد
حصول العلم عند رؤية املعلوم باإلدراك البصري أو مثل البصري أو مثل املعلوم أو أجزاء املعلوم ،فلتعلم
أن األمر كما فهمت وأشرت إليه كذا هو عندي يف حق كل عامل سواء ،وال أحاشي من األقوام من
أحد غري أين سأنبهك على ما سكتَّ عنه من االعتراض أدبًا منك وخوفًا على القلوب العمي الذين ال
يعقلون وملعرفتك تتفطن ملا أومأت إليه رمزًا.
فاعلم أنه ليس من شرط تعلق العلم باملعلوم ،عند اإلدراك أن تكون أشخاص ذلك اجلنس
موجودة يف أعياهنا ،لكن من شرطها أن يكون منها موجود واحد أو أجزاء يف موجودات متفرقة
جبمعها ،يظهر موجود آخر فتعلمه وما بقي معدومًا فهو مََثلٌ له فعلمك إذًا إمنا تعلق رؤيتك بذلك
املوجود وتلك احلقيقة ،وليس مساع األصوات معرفة أعياهنا وإمنا تعرَف عينها من باب الرؤية ،وهكذا
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كل معلومٍ على مساق ما تقدم فما بقي معدومًا فمدرك حقيقةً عندك إدراكًا صحيحًا ،ألنه مثل أم
أجزاء موجودات ال سبيل إىل هذا وضرورة أن كل عاملٍ أحاطه من غري ختصيص موجود يف نفسه
وعينه عاملٌ بنفسه مدرك هلا وكل معلوم سواه إما أن يكون على صورته بكماهلا فهو مََثلٌ له أو على
بعض صورته ،فمن هذا الوجه يكون عاملًا باملعلومات ألنه عاملٌ بنفسه وذلك العلم ينسحب عليها
انسحابًا خذ هذا عمومًا يف كل موجود وال تقيّد غري أنك جيب عليك التحفُّظ من التشبيه إن دخلت
إىل احلضرة اإلهلية والتمثيل ،فهذا هو إدراك املفصَّل يف اجململ ،وأما حنن فما أدركنا اجململ إال من
املفصَّل احلادث احلاصل يف الوجود ،مث أدركنا يف ذلك اجملمَل تفصيالً مقدرًا ميكن أن يكون وأن ال
يكون ،فتفهَّ م ما أَومأنا إليه يف قولنا عمومًا ،يف كل موجود وال تقيّد ،فإنه من وجد على صورة شيء
فذلك الشيء أيضًا على صورته فبنفسِ ما يرى صورته رأى من هو على صورته وبنفس ما يعلم نفسه
علم من هو على صورته ال ينقصه من ذلك شيء ،فإذا حتصَّل هذا يف مسعكَ وَن َفثَ به روح القدس يف
صر القلب وحدّ الذهن وخلّص الفكر ملا أذكره لك إن شاء اهلل تعاىل.
روعك فأل ِق السمع وأح ِ
فاعلم أن األشياء على ثالث مراتب ال رابع هلا والعلم ال يتعلق بسواها وما عداها فعدمٌ حمض ال
يعلم وال يجهل وال هو متعلقٌ بشيء ،فإذا فهمت هذا فنقول :إن هذه األشياء الثالثة منها ما يتصف
بالوجود لذاته فهو موجودٌ بذاته يف عينه ال يصح أن يكون وجوده عن عدمٍ ،بل هو مطلق الوجود ال
عن شيء ،فكان يتقدم عليه ذلك الشيء بل هو املوجد جلميع األشياء وخالقها ومقدرها ومفصلها
ومدبرها وهو الوجود املطلق الذي ال يتقيد ،سبحانه وهو اهلل احلي القيوم العليم املريد القدير الذي ليس
كمثله شيء وهو السميع البصري ،ومنها موجودٌ باهلل تعاىل وهو الوجود املقيد املعرب عنه ،بالعامل
والعرش ،والكرسي والسموات العلى وما فيها من العَامل واجلو واألرض وما فيها من الدواب
واحلشرات والنبات وغري ذلك من العامل ،فإنه مل يكن موجودًا يف عينه مث كان من غري أن يكون بينه
وبني موجده زمان يتقدم به عليه فيتأخر ،هذا عنه فيقال فيه بعدٌ أو قبلٌ هذا حمال وإمنا هو متقدم
بالوجود كتقدم أمس على اليوم فإنه من غري زمان ،ألنه نفس الزمان فعدم العامل مل يكن يف وقت لكن
الوهم يتخيل أن بني وجودِ احلق ووجود اخللق امتدادًا ،وذلك راجعٌ ملا عهده يف احلس من التقدم
الزماين بني احملدثات وتأخره ،وأما الشيء الثالث فما ال يتصف بالوجود وال بالعدم وال باحلدوث وال
بالقدم وهو مقارن لألزيل احلق أزالً ،فيستحيل عليه أيضًا التقدم الزماين على العامل والتأخر كما
استحال على احلق ،وزيادة ،ألنه ليس مبوجود فإن احلدوث والقدم أمرٌ إضايف يوصل إىل العقل حقيقة
ما وذلك أنه لو زال العامل مل نطلق على الواجب الوجود قدميًا ،وإن كان الشرع مل جيئ هبذا االسم
ت مل يقل أوالً وال آخرًا ،إذ الوسط العاقد لألولية
أعين القدمي وإمنا جاء بامسه األول واآلخر فإذا زِْلتَ أن َ
واآلخرية ليس ثَمَّ فال أول وال آخر وهكذا الظاهر والباطن وأمساء اإلضافات كلها فيكون موجودًا
مطلقًا من غري تقييد بأولية أو آخرية ،وهذا الشيء الثالث الذي ال يتصف بالوجود وال بالعدم مثله يف
نفي األولية واآلخرية بانتفاء العامل ،كما كان الواجب الوجود سبحانه وكذلك ال يتصف بالكل وال
بالبعض وال يقبل الزيادة والنقص ،وأما قولنا فيه كما استحال على احلق وزيادة ،فتلك الزيادة كونه ال
موجودًا وال معدومًا فال يقال فيه أول وآخر ،وكذلك لتعلم أيضًا أن هذا الشيء الثالث ليس العامل
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يتأخر عنه أو حياذيه باملكان ،إذ املكان من العامل وهذا أصل العامل ،وأصل اجلوهر الفرد وفلك احلياة،
وأُحلق املخلوق به وكل ما هو عامل من املوجود املطلق ،وعن هذا الشيء الثالث ظهر العامل فهذا الشيء
هو حقيقة حقائق العامل الكلية املعقولة يف الذهن الذي يظهر يف القدمي قدميًا ويف احلادث حادثًا ،فإن
قلت هذا الشيء هو العامل صدقت ،وإن قلت إنه احلق القدمي سبحانه صدقت ،وإن قلت إنه ليس العامل
وال احلق تعاىل وإنه معىن زائد صدقت ،كل هذا يصح عليه وهو الكلي األعم اجلامع للحدوث والقِدم،
وهو يتعدد بتعدد املوجودات ،وال ينقسم بانقسام املوجودات ،وينقسم بانقسام املعلومات ،وهو ال
موجودٌ وال معدومٌ ،وال هو العامل وهو العامل وهو غري وال هو غري ،ألن املغايرة يف الوجودين والنسبة
انضمام شيء ما إىل شيء آخر ،فيكون منه أمر آخر يسمى صورة ما واالنضمام نسبة فإذا أردنا أن
حندث مثلثًا ضممنا أجزاءًا انضمامًا خمصوصًا ،فحدثت ثالثة أركان فقلنا هذا مثلّث وأنواع ذلك من
التشكيل والتصوير واأللوان واألكوان معلوم يف الكلي األعم ،وهذا َملَك وإنسان وعقلٌ وغري ذلك،
وهذا مقدارٌ ومكان ووضع وانفعال ما ومنفعل ما ،وبانضمام اجلزئيات اليت حتت األجناس الكليات
بعضها إىل بعض حيدث عامل التفصيل ،علوًا وسفال ًمن غري افتراق ،إال ما حصل يف الوهم هذا وجه
قولك إن هذا الشيء هو العامل وتصدق يف ذلك ،وكذلك أيضًا إن قلت إنه ليس العامل صدقت فإن
العامل قد كان معدوم العني وهذا على حالته ال يتصف بوجود وال عدم ،لكن العامل القدمي يتعلق مبا
يتضمنه هذا الشيء الثالث اجململ من التفصيل كما قدمناه قبل ،كما يتعلق علمنا ببعض التفصيالت
ويتعلق مبجمالهتا غري مفصلة ،لكن يفصلها مىت شاء وهذا سر فإن علمنا به كذلك لصحة املضاهاة بيننا
وبني احلق ،وهلذه اإلشارة من اإلمام أيب حامد الغزايل وليس يف اإلمكان أبدع من هذا العامل إذ لو كان
ادّخره لكان عجزًا ينايف القدرة وخبالً يناقض اجلود ،وهلذه العلة قُطع اإلمكان وهذا ليس هو عندي
على وجه واحد ،وأكمل الوجوه عندي يف هذا كونه وجد على الصورة فافهم ،وألنه أيضًا دليلٌ
موصلٌ إىل معرفة اهلل فال بدّ أن يكون مستويف األركان ،فلو نقص ركن منه ملا كان دليالً ومل تصح
معرفة ،وقد صحت فقد ثبت داللته ،قال النيب " :aمن عرف نفسه عرف ربه" ،مث نرجع فنقول هذا
الشيء الثالث الذي حنن بسبيله ال يقدر أحدٌ أن يقف على حقيقة عبارته لكن نومئ إليه بضرب من
التشبيه والتمثيل ،وهبذا ينفصل عن احلق الذي ال يدخل حتت املثال إال من جهة الفعل ال أنه ينبئ عن
حقيقته فكنَّا حنيط به علمًا وهذا ال سبيل إليه قط ،وقد قال تعاىل :ﱡﲵ ﲶ ﲷ ﲸﱠ [طه]110 :
فنقول نسبة هذا الشيء  -الذي ال حيد وال يتصف بالوجود وال بالعدم وال باحلدوث وال بالقدم  -إىل
العامل ،كنسبة اخلشبة إىل الكرسي والتابوت واملنرب واحململ ،أو الفضة إىل األواين واآلالت اليت تصاغ
منها كاملكحلة والقرط واخلامت فبهذا تعرف تلك احلقيقة ،فخذ هذه النسبة وال تتخيل النقص فيه ،كما
تتخيل النقص يف اخلشبة بانفصال احملربة عنها ،واعلم أن اخلشبة أيضًا صورة خمصوصة يف العودية ،فال
ننظر أبدًا إال للحقيقة املعقولة اجلامعة اليت هي العودية ،فتجدها ال تنقص وال تتبعض بل هي يف كل
كرسي وحمربة على كماهلا ،من غري نقص وال زيادة وإن كان يف صورة احملربة حقائق كثرية منها
احلقيقة العودية واالستطالية التربيعية والكمية وغري ذلك وكلها فيها بكماهلا ،وكذلك الكرسي واملنرب،
وهذا الشيء الثالث هو هذه احلقائق كلها بكماهلا فسمّه إن شئت حقيقة احلقائق أو اهليوىل أو املادة
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األوىل أو جنس األجناس ،ومسي احلقائق اليت يتضمنها هذا الشيء الثالث احلقائق األوَل أو األجناس
العالية ،فهذا الشيء الثالث أزالً ال يفارق الواجب الوجود حماذيًا له من غري وجود عيين ،فانتفت
اجلهات والتلقاءات حىت لو فرضناه موجودًا ومل جنعله متميزًا النتفت عنه التلقاءات واإلزاءات فتحقق
هذا الفصل واعلمه.
فصل :وملا تكلمنا على أقسام املعدومات وتبيَّنت مراتبها أردنا أن نتكلم عن املوجودات
وأصنافها ،وهي على أقسامٍ منها :وجودٌ مطلق وال يعقل ماهيته وال جيوز عليه املاهية ،كما ال جيوز
عليه الكيفية وال يعلم له صفةٌ نفسيةٌ من باب اإلثبات وهو اهلل تعاىل وغاية املعرفةُ به احلاصلة بأيدينا
اليوم من صفات السلب مثل :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى ،]11 :وﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ
[الصافات ،]180 :فعلى ما قدمنا من أنَّ العلم ال يتعلق إال مبوجود فهنا متعلق العلم نفي ما ال جيوز عليه
سبحانه وتعاىل ،ونفي ما ال جيوز عليه ثابتٌ عندنا موجود فينا منسوب إلينا ،هذا قسم .ومنها :موجودٌ
جمردٌ عن املادة وهي العقول املفارقة الروحانية القابلة للتشكيل والتصوير ذوات الرقائق النورية ،وهي
املعبَّر عنها باملالئكة وهي ال تتخري ،وال ختتص مبكان دون مكان لذاهتا ،وليس هلا شك ٌل خمتص به ،وال
صورة وإن كانت الصورة اليت تظهر فيها متحيزة وهو سرٌّ شريف لطيف ،وهبذه النسبة هي القوى
الروحانية النارية املعرب عنها باجلن ،غري أهنا حتت قهر الطبيعة فإنَّ احلرارة من صفات ذواهتا واملالئكة
ليست كذلك .ومنها موجود يقبل التحيز واملكان ،وهي األجرام واألجسام واجلواهر ،األفراد عند
األشعريني .ومنها :موجودٌ ال يقبل التحيز بذاته ولكن يقبله بالتبعية وال يقوم بنفسه لكن حيل يف غريه
وهي األعراض :كالسواد والبياض وأشباه ذلك ومنها :موجودات النسب وهي ما حيدث بني هذه
الذوات اليت ذكرناها وبني األعراض كاألين والكيف والزمان والعدد واملقدار واإلضافة والوضع وأن
يفعَل وأن يْنفَعَ ْل ،وكل واحد من هذه املوجودات ينقسم يف نفسه إىل أشياء كثرية ال حيتاج هنا إىل
ذكرها .فاألين :كاملكان مثل الفوق والتحت وأشباه ذلك .والكيف :كالصحة والسقم وسائر
األحوال .والزمان :كاألمس واليوم والغد والنهار والليل والساعة ،وما جاز أن يسأل عنه مبىت ،والكم:
كاملقادير واألوزان وتذريع املساحات وأوزان الشعر والكالم وغري ذلك ،مما يدخل حتت كم.
واإلضافة :كاألب واإلبن واملالك .والوضع :كاللغات واألحكام ،وأن يفعل كالذبح ،وأن ينفعل
كاملوت عند الذبح ،وهذا أحصر املوجودات فاملوجودات كلها عشرةُ جواهرٍ وأعراض ،وهذه الثمانية
املذكورة يف اإلنسان وحده من بني سائر ما ذكرناه من املوجودات ،جتمع هذه املوجودات كلها وهي
يف العامل متفرقة.
فإذا نفخ يف اإلنسان روح القدس التحق باملوجود املطلق التحاقًا معنويًا مقدَّسًا ،وهو حظُّه من
األلوهية فلهذا تقرر عندنا أن اإلنسان نسختان :نسخة ظاهرة ونسخة باطنة ،فالنسخة الظاهرة مضاهيةٌ
للعامل بأسره فيما قدَّرنا من األقسام ،والنسخة الباطنة مضاهية للحضرة اإلهلية ،فاإلنسان هو الكلي على
اإل طالق واحلقيقة ،إذ هو القابل جلميع املوجودات قدميها وحديثها وما سواه من املوجودات ال تقبل
ذلك ،فإن كل جزء من العامل ال يقبل األلوهية ،واإلله ال يقبل العبودية بل العامل كله عبد واحلق
سبحانه وحده إله واحد صمد ال جيوز عليه االتصاف مبا يناقص األوصاف اإلهلية ،كما ال جيوز على
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العامل االتصاف مبا يناقص األوصاف احلادثة العبادية ،واإلنسان ذو نسبتني كاملتني نسبة يدخل هبا إىل
احلضرة اإلهلية ،ونسبة يدخل هبا إىل احلضرة الكيانية ،فيقال فيه عبد من حيث إنه مكلف ومل يكن ثَمَّ
كان كالعامل ،ويقال فيه رب من حيث إنه خليفة ومن حيث الصورة ومن حيث أحسن تقومي ،فكأنه
برزخٌ بني العامل واحلق وجامع خللقٍ وحق وهو اخلط الفاصل بني احلضرة اإلهلية والكونية ،كاخلط
الفاصل بني الظل والشمس وهذه حقيقته ،فله الكمال املطلق يف احلدوث والقِدم ،واحلق له الكمال
املطلق يف القدم وليس له يف احلدوث مدخل يتعاىل عن ذلك ،والعامل له الكمال املطلق يف احلدوث
وليس له يف القدم مدخل خيسأ عن ذلك ،فصار اإلنسان جامعًا وهلل احلمد على ذلك.
فما أشرفها من حقيقة وما أطهره من موجود ،وما أخسّها وما أدنسها يف الوجود ،إذ قد كان
فتحققْ أحسن تقومي واجعله مركز الطائعني املقربني ،وحتقق
منها حممد وأبو جهل ،وموسى وفرعونَّ ،
أسفل سافلني واجعله مركز الكافرين اجلاحدين فسبحان من ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱠﭐ
[الشورى ،]11 :وهذه دوائر ما قررناه على التنزيه والتشبيه( :الشكل)

الدائرة البيضاء اليت بني اخلطني األسودين احمليطة هي مثال احلضرة اإلهلية على التنزيه ،وملا
كانت حميطة بكل شيء قال اهلل تعاىل :واهلل ﱡﭐﳜ ﳝ ﳞﱠ [فصلت ،]54 :وقال اهلل تعاىل:
ﱡﭐﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪﱠ [الطالق ،]12 :والدائرة البيضاء اليت يف جوفها الالصقة هبا اليت
يشقها اخلط املستدير األصغر هي دائرة اإلنسان ،فمن اخلط املستدير األصغر إىل جهة احلضرة اإلهلية هو
مضاهاة اإلنسان احلضرة اإلهلية ،ومن اخلط األصغر إىل الدائرة الصغرى مضاهاة اإلنسان عامل الكون،
والفصل الذي وقع فيها على التربيع هو لتعداد العوامل على اجلملة ،والدائرة الصغرى احمليطة باملركز هي
دائرة العامل الذي اإلنسان خليفة عليه وحتت تسخريه واخلطوط األربعة اخلارجة من املركز إىل حميطها
الفصول اليت بني العوامل ،فتحقَّق ذلك املقال تعثُر على السر الذي نصبناه واهلل املرشد ال رب سواه.
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باب اجلدول اهليوالين وهي الدائرة احمليطة باملوجودات على اإلطالق من غري تقييد ،وهي احلاوية
على مجيع احلقائق املعلومة املوجودة واملعدومة والالمعدومة وفيها احلياة واملعقولة اليت هي يف القدمي
قدمية ويف احملدث حادثة ،وفيها العلمية واإلرادية ،وهذا مثال صورهتا لو كانت هلا صورة ،ولكن ملا
كانت معقولة معلومة عندنا قدرنا على إبرازها يف املثال ،ولكن جمملة فتكون نقطة اجلوهر عبارة عن
كل ذات قائمة بنفسها قدمية أو حادثة ،ويكون ال َعرَض منها عبارةٌ عن كل ذات ال تقوم بنفسها،
فيدخل حتتها أجناس األعراض من كون ولون وغري ذلك ،والصفات كالعلوم والقُدَر وغري ذلك،
وكذلك الزمان واملكان وسائر النسب على حسب ما تراه إن شاء اهلل تعاىل يف هذه الدائرة وهي هذه
الدائرة املذكورة( :الشكل)

اعلم أن هذا اجلدول اهليوالين هو احلقيقة اليت أوجد احلق من مادّهتا املوجودات العلويّات
والسفليات فهي األم اجلامعة جلميع املوجودات ،وهي معقولة يف الذهن غري موجودة يف العني ،وهو أن
تكون هلا صورة ذاتية هلا لكنّها يف املوجودات حقيقة من غري تبعيض وال زيادة وال نقص ،فوجودها عن
بروز أعيان املوجودات قدميها وحديثها ،ولوال أعيان املوجودات ما عقلناها ولوالها ما عقلنا حقائق
املوجودات ،فوجودها موقوف على وجود األشخاص والعلم باألشخاص تفصيالً موقوف على العلم
هبا؛ إذ َمنْ مل يعرفها مل يفرق بني املوجودات ،وقال مَثالً إن اجلماد وامللك والقدمي شيء واحد ،إذ ال
يعرف احلقائق وال مباذا تتميز املوجودات بعضها من بعض فهي متقدمة يف العلم ظاهرة يف املوجودات،
فإن أطلق عليها تأخُّر فلتأخر الوجود الشخصي ال لعينها فهي بالنظر إىل ذاهتا كلية معقولة ال تتصف
بالوجود وال بالعدم ،وهي املادة جلميع املوجودات فقد ظهرت بكماهلا بظهور املوجودات وما بقي
شيء يوجد بعد ،وهلذا قال اإلمام :وليس يف اإلمكان أبدع من هذا العامل؛ إذ لو كان وادّخره لكان
خبالً يناقض اجلود وعجزًا ينايف القدرة ،ووصف الباري هبذا محال فالذي يفضي إليه حمال ،فلو وجد
إىل هذا العامل عوامل إىل أبد ال يتناهى لكانت مثالً هلذا العامل وأما أن يزيد عليه حبقيقة ليست يف هذا
العامل فال سبيل إىل ذلك ،وإذا مل تصح زيادة حقيقة فما يف اإلمكان أبدع منه ،وقد تقرر هذا يف أول
الكتاب.
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باب جدول احلضرة اإلهلية من جهة األمساء احلسىن ،على ما ورد يف الشرع املطهر ال على ما
يقتضيه االستقصاء واحلصر وهذه صورته:
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اعلم وفقك اهلل أن العاملني باهلل تعاىل ما علموا منه إال وجوده وكونه قادرًا عاملًا متكلمًا مريدًا
حيًا قيومًا مسيعًا بصريًا ،وما عرفوا سوى نفس الوجود وأنه سبحانه ال جيوز عليه ،ما على احملدثات
لصفة هو يف نفسه عليها يعقل وجودها وال تعرف العبارة عنها ،وهلذا ال جيوز أن يقال فيه سبحانه ما
هو ،إذ ال ماهية له وال كيف هو إذ ال كيفية له وعلى التحقيق ما تعلق علم العاملني به سبحانه إال
تلوحيًا من حيث الوجود إن حققت النظر حىت تقع الرؤية إن شاء اهلل تعاىل حيث قدرها تعاىل مبزيد
الكشف والوضوح فمن جهة أنه ال إله إال اهلل قلنا :عرفنا اهلل ،ومن جهة احلقيقة كعلمنا بأن اجلوهرَ هو
الذي ال ينقسم املتحيز القابل لألعراض قلنا :مل نعرف.
وهلذا ال جيوز الفكرة يف اهلل تعاىل ،إذ ال يعقل له حقيقة فنخاف على املفكر يف ذاته من التمثيل
والتشبيه ،فإنه ال ينضبط وال ينحصر وال يدخل حتت احلد والوصف ،وإمنا الفكرة يف أفعاله وخملوقاته
وهذه األمساء احلسىن اليت مسَّى هبا نفسه توصيالً إليها يف كتابه العزيز على لسان نبيّه الصادق ،فمنها ما
يدل على ذاته تعاىل وقد يدل مع ذلك على صفاته أو أفعاله أو عليهما معًا ،ولكن داللتها على الذات
أظهر فما كان من األمساء على هذا النحو جعلناه من أمساء الذات ،وإن كان كما ذكرناه يدل على
بعض الصفات أو األفعال أو عليهما معًا ،وهكذا فعلنا يف أمساء الصفات ويف أمساء األفعال من جهة
األظهر ،ال أنه ليس هلا مدخل يف غري جدوهلا الذي جعلناه هلا كالرب مثالً ،فإن معناه الثابت فهو
للذات ومعناه املصلح فهو من أمساء األفعال ،وهو مبعىن املالك فهو من أمساء الصفات.
واعلم أن هذه األمساء اليت جعلناها يف هذا اجلدول ما قصدنا هبا حصر األمساء وال أنه ليس مثّ
غريها وإمنا سقناها هبذا الترتيب تنبيها على ما سنذكره إن شاء اهلل تعاىل فمىت رأيتَ امسًا من أمسائه
احلسىن فأحلقه باألظهر فيه واكتبه يف جدوله ،إذ األمساء كثرية جدا من طريق االختالف الذي حصل
فيها ،وإمنا جعلنا هذا فتح باب لك إىل ما يصح عندك من األمساء ،وفائدة هذا اجلدول الذي وضعناه هلا
أن يتخلق العبد هبذه األمساء حىت يرجع منها حقائق يدعي هبا وينسب إليها من أوهلا إىل آخرها قال اهلل
تعاىل :ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱠ [القلم ،]4 :مث وصف لنا من خلُقه  aفقال اهلل تعاىل :ﱡﭐﲧ ﲨ
ﲩ ﱠ [التوبة ،]128 :فإذا عرفت ما أردناه هبذا اجلدول ورتبناه علمت املتخلق به إذا رأيت عليه يف
وقت ما امسًا من األمساء نسبته إىل ذلك االسم وإىل تلك احلضرة يف ذلك الوقت فتقول فالن اآلن يف
حضرة األفعال ،إن كان من أمساء األفعال أو يف حضرة الصفة الفالنية أو يف حضرة الذات كيف شئت
على حسب حضرة ذلك االسم ،فإن كان االسم فيه معاين احلضرات الثالث فتنظر إىل ما غلب عليه
من تلك املعاين ،فتنسبه إليه وتلحقه بتلك احلضرة يف احلال ،وإن كان من جهة املقام فوقها ولكن حتكم
عليه مبا هو يف احلال غري أن املكمل منا ال حيجبه ذلك يف حق هذا الشخص إذا كان أعلى من حاله،
فإ نه ال خيفى علينا من ينزل ذلك االسم على ما يعطيه الوقت ممن سلطانه ذلك االسم وحاكم عليه،
وهبذا يفرق بينهما الكامل منا و َمنْ دون هذا إمنا حيكم عليه يف احلال بذلك االسم ال يعرف غري ذلك
فهذا فائدة هذا اجلدول.
وبدأنا به يف املوجودات ،إذ هو األول الذي ال أولية له واألشياء كلها معدومة وهلذا جعلناه على
أثر الشكل اهليوالين ،ومعه ملا كان مقارنا هلا يف األزل من غري أن يكون هلا وجود يف عينها ،لكنها
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معلومة له سبحانه يعلمها حبقيقة من حقائقها فهو يعلمها هبا وال بغريها ،إذ هي الشاملة للكل وكان
احلق أزال هلا ظاهرًا وهي له باطن إذ هي صفة العلم وليس العلم بشيء غريها وال هي العامل فإن العامل
منها من باب العاملية ،وليست منه لكنها ظهرت فيه من باب احلقيقة ،وهلذا جعلنا وجود احلق يقابل ما
يأيت بعد هذا من أكثر عوامل وجداوهلا ،وسقناه باألمساء ألن مستند األفعال إليها وألن الذات ال سبيل
إىل تصويرها يف الذهن ،والبدّ أن حيصل يف النفس أمر يستند إليه فليكن األمساء فلم يكن بدٌّ من
ذكرها ،فهذا اجلدول من باب اجلوهر املذكور يف اهليوىل ال من غريه إذ اجلوهر عبارة عن األصل وأصل
األشياء كلها وجود احلق تعاىل ،إذ لو مل يكن هذا األصل اإلهلي موجودا وهذه املادة اهليوالنية معقولة
ملا صح هذا الفرع احملدث الكائن بعد أن مل يكن وملا تصور ،فتحقق ترشدْ إن شاء اهلل تعاىل وهو
املستعان.
باب سبب بدء العامل ونشئه

اعلم وفقك اهلل وسددك أنه ملا نظرنا العامل على ما هو عليه وعرفنا حقيقته ومورده ومصدره
ونظرنا ما ظهر فيه من احلضرة اإلهلية بعدما فصلناه تفصيالً ،فوجدنا الذات اإلهلية منزهةً عن أن يكون
هلا بعامل الكون واخللق واألمر مناسبة أو تعلق بنوع ما من األنواع ،ألن احلقيقة تأىب ذلك فنظرنا ما
احلاكم املؤثر يف هذا العامل فوجدنا األمساء احلسىن ظهرت يف العامل كله ظهورًا ال خفاء به كليًا
وحصلت فيه بآثارها وأحكامها ال بذواهتا ،لكن بأمثاهلا ال حبقائقها لكن برقائقها فأبقينا الذات املقدسة
على تقديسها وتنزيهها ،ونظرنا إىل األمساء فوجدناها كثرية فقلنا :الكثرة مجعٌ وال بد من أئمة متقدمة
يف هذه الكثرة فلتكن األئمة هي املسلطة على العاملني ،وما بقي من عدد األمساء إذ األئمة اجلامعون
حلقائقها فاإلمام املقدم اجلامع امسه اهلل فهو اجلامع ملعاين األمساء كلها ،وهو دليل الذات فنزهناه كما
نزهنا الذات ،وأيضًا فإنه من حيث ما وضع جامع األمساء ،فإن أخذناه لكون ما من األكوان ما نأخذه
من حيث ما وضع وإمنا نأخذه من جهةِ حقيقة ما من حقائقه اليت هو مهيمنٌ عليها ،ولتلك احلقيقة
اسم يدل عليها من غري اسم اهلل فلنأخذها من جهة ذلك االسم الذي ال حيتمل غريها ونربز الكون منها
التعلق بالكون وبقي
ونترك امسه اهلل على منزلته من التقديس ،فإذا تقرر هذا وخرج االسم اجلامع عن ُّ
على مرتبته حىت ال تبقى حقيقة إال برزت فحينئذ يظهر سلطان ذاته كليًا.
فلنرجع إىل األئمة الذين هم من مجلة حقائقه ونقول :إنَّ أئمة األمساء كلها عقالً وشرعًا سبعةٌ،
ليس غريها وما بقي من األمساء فتَبَعٌ هلؤالء وهي احلي العليم املريد القائل القادر اجلواد املقسط ،فاحلي
إمام األئمة ومقدمهم ،واملقسط آخر األئمة والقائل أدخله الشرع يف األئمة خاصة ،وقَِبلَه املقام وسرَّ به،
وما بقي فالروح العقلي اقتضاه إمامًا وانفرد الروح القدسي بالقائل خاصة ،وله مدخل يف املقسط من
جهة ما ويف امسه اجلواد ال غري فامسه اجلواد يعمٌّ كل اسم ،رمحاين يعطي سرًا ونعمة فهو املهيمن على
هذا القبيل من األمساء واملقسط يعم كاالسم غضيب يعطي ضرًا ونقمة ،وهو املهيمن على هذا القبيل من
األمساء وليس يف العامل إال هؤالء األئمة وهذان القبيالن من األمساء ال غري ،ولوال ظهور األحكام
الشرعية ما احتجنا إىل االسم املقسِط ،احتياجًا ضروريًا فالعقاب والوعيد اضطرنا إىل إمامةِ االسم
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املقسط وليس إيالم البهائم وما يف ضمن ذلك من حكمِ امسه املقسط ،ولكن من حكمِ امسه املريد وهو
من األئمة املقدمني ،فتحقق الشكل إذا رمسناه لك ليثبت يف خيالك ،فإين سأقيم لك دائرة العامل من غري
نظر إىل شريعة وما حيكم فيه من هؤالء األئمة وسأقيم لك دائرة السعادة من العامل ودائرة الشقاوة ،وما
حيكم فيه من هؤالء األئمة فانظر امتداد الرقائق من حضرات األئمة إىل العامل ومراتب األئمة األول
فاألول ،األعلى فاألعلى ،وسأقيم لك القبيلني من األمساء بني دوائر العامل وحضرات األئمة ،وأجعلُ هلم
ثالث دوائر دائرة تضم القبيلني يف مقابلة دائرة العامل الكربى املطلقة ودائرتان يف مقابلة عامل السعادة
وعامل الشقاوة وبتميّز القبيلني فانظرها وحتققها حىت حتصُّلها يف خيالك ،وسأجعل الرقائق من األئمة
متتد إىل سَدنة من األمساء ومن السُّدنة إىل العوامل ،وقد متتد الرقيقة من بعض األئمة إىل بعض ،وحينئذ
تنزل وتتصل بالعامل لوقوف بعض األئمة على بعض ،وأكتب على الرقائق إثرها حىت تعقل ،فَألقِ بالك
واشحذ فؤادك واشكر اهلل الذي سخرين لك حىت علمت من الوجود ما غاب عنه أكثر اخللق بأقرب
حماولة وأصح مثال ،وذلك بفضل اهلل وحوله وقوته ومنّه ،هذه صورة الدائرة املتقدمة الذكر.
اعلم أن من الكشف ما هو عقلي وهو ما يدركه العقل جبوهره املطلق عن قيود الفكر واملزاج،
ومنه ما هو نفساين وهو ما يرتسم يف النفوس اخليالية املطلقة عن قيوده املزاجية بأزمان الرياضات
واجملاهدات بعد كشف حجب املباينات واملمايزات ،ومنه ما هو روحاين وذلك بعد كشف احلجب
العقلية والنفسانية ومطالعة مطالع األنفاس الرمحانية ،ومنه ما هو رباين وذلك بطريق التجلي إما بالتنزل
أو بالعروج أو مبنازالت أسرارٍ ،وهذا النوع يتعدد بتعدد احلضرات األمسائية ،فإن للمحق جتليات من
كل حضرة من احلضرات األمسائية ،وأعالها هو التجلي اإلهلي اجلمعي األحدي ،يعطي املكاشفات
الكلية وفوقها التجلي الذايت الذي يعطي الكشف حبقيقة احلقائق ومبراتبها وحبقيقة النفس والعماء،
وباحلقيقة اإلهلية وحبقيقة الطبيعة الكلية ،وقوله :وكانت املالئكة من بعض قوى تلك الصورة أي:
املالئكة هي أرواح القِوى القائمة بالصورة احلسية والقوى النفسانية والعقلية ،وإمنا مسيت مالئكة لكوهنا
روابطٌ موصالت تربط األحكام الربانية واآلثار اإلهلية بالعوامل اجلسمانيات ،فإنَّ امللك بالُّلغة هو القوة
والشدة ،فلما قويت هذه األرواح باألنوار الربانية وقويت اآلثار اإلهلية هبا على إيقاع أحكامها وإيصالِ
أنوارها مسّيت مالئكة ،وهم ينقسمون إىل علوي روحي ،وسفلي طبيعي عنصري ،ومثايل نوراين،
فمنهم املهيّمون ،ومنهم املسخّرون ومنهم املولدة من األعمال واألقوال واألنفاس ،ظهور احلق يف العامل
الروحاين ليس كظهوره يف العامل الطبيعي فإنه يف األول بسيطٌ نوراين نزيه فِعلي وحداين ويف الثاين:
مركبٌ ظلماين انفعايل.
قيل :التقى آدم إبليس بعد اخلطيئة فقال :يا شقي وَسْوَستَ إيلَّ وفعلت ،فقال :يا آدم هَب أين
كنت إبليسك فمن كان إبليسي الشكل مقيد بشكله ،والفرع منتشر عن أصله.
اعلم أن سببَ نشء العامل على ما اقتضاه الكشف املثايل واحلكم اإلهلي ما ذكرناه يف كتاب
عنقاء مغرب يف باب حماضرة أزلية على نشأة أبدية ،وسأذكر منه يف هذا الكتاب ما يحتاج إليه يف هذا
املوضع وذلك أن السدنة من هذه األمساء ملا كانت بأيديهم مقاليد السموات واألرض ،وال مسوات وال
أرض بقي كل سادن مبقالده ال جيد ما يفتح فقالوا :يا َل ْل َعجَب خزّان مبفاتيح خمازن ال تعرف خمزنًا
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موجودًا فما نصنع هبذه املقاليد ،فأمجعوا أمرهم وقالوا :البد لنا من أئمتنا السبعة الذين أعطونا هذه
املقاليد ،ومل يعرّفونا املخازن اليت نكون عليها فقاموا على أبواب األئمة على باب اإلمام املخصص
واإلمام املنعم واإلمام املقسط فأخربوهم األمر فقالوا :صدقتم اخلرب عندنا وسنعيّنها لكم إن شاء اهلل
تعاىل ،ولكن تعالوا نصل إىل من بقي من األئمة وجنتمع على باب حضرة اإلمام اإلهلي إمام األئمة،
فاجتمع الكل وهم باإلضافة إىل اإلمام املعروف باهلل سَدَنة ،فوقف اجلميع ببابه فربز هلم وقال :ما الذي
جاء بكم فذكروا له األمر وأهنم طالبون وجود السموات واألرض ،حىت يضعوا كل مقالد على بابه،
فقال :أين اإلمام املخصص فبادر إليه املريد ،فقال له :أليس اخلرب عندك وعند العليم فقال له :نعم ،قال:
فإن كان فأرِح هؤالء مما هم فيه من تعلق اخلاطر وشغل البال ،فقال العليم واملريد :أيها اإلمام األكمل
قل لإلمام القادر يساعدنا والقائم فإنه ال نقوم به بأنفسنا إال أربعتنا ،فنادى اهلل تعاىل القادر والقائل
وقال هلما َأعِينَا أخويكما فيما مها بسبيله ،فقاال :نعم فدخال حضرة اجلواد ،فقاال للجواد :عزمنا على
إجياد األكوان وعامل احلدثان ،وإخراجهم من العدم إىل الوجود وهذا من حضرتك حضرة اجلود ،فادفع
لنا من اجلود ما نربزهم به فدفع هلم اجلود املطلق فخرجوا به من عنده وتعلقوا بالعامل فأبرزوه على غاية
اإل حكام واإلتقان ،فلم يبقَ يف اإلمكان أبدع منه فإنه صدر عن اجلود املطلق ،ولو بقي أبدع منه لكان
اجلواد قد خبل مبا مل يعط وأبقاه عنده من الكمال ومل يصح عليه إطالق اسم اجلواد وفيه شيء من
البخل ،فليس اسم اجلواد عليه فيما أعطى بأوىل من اسم البخيل عليه فيما أمسك ،وبطلت احلقائق وقد
ثبت أن اسم البخيل عليه حمال ،فكونه إن أبقى عنده ما هو أكمل حمال وهذا أصل نشء العامل وسببه،
وما ظهر اإلمام املقسط إال بعد نزول الشرائع فتأهَّبت األمساء مبقاليدها وعلمت حقيقة ما كان عندنا
وما هي عليه بوجود األكوان ،فتحقق هذا الفصل املختصر العجيب ،فإنه نافع يف هذا الباب اهلل املرشد
للصواب.

مت كتاب إنشاء الدوائر وهلل احلمد
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كتاب عقلة املستوفز
ﱁﱂﱃﱄ
وبه التوفيق
احلمد هلل الواجب الذي افتتح وجود السوى باألرواح املهيَّمة ،املخلوقة بل املبدعة من فيض
السبحات وعيّن منهم العنصر األعظم باملقام الذي ال يقبل احلركات ،احلكيم الذي فتح وجود عامل
التكوين والتدبري بإجياد القلم األعلى واللوح احملفوظ مظهري عامل التدوين والتسطري ،موجد حمل الظل
واملقدار والغشيان واإليالج والتكوين ،مظهر أعيان األشخاص الفلكية واألمالك ومعيّن مقاماهتم يف
األركان واألفالك ،مسخّر األنوار وحمرك األكوار بضروب األدوار واختالف األحوال واألطوار ،يكوّر
النهار على الليل ويكور الليل على النهار على عامل االنشقاق واالنفطار ،إلجياد اإلنسان الذي خلقه اهلل
يف أحسن تقومي وأبرزه نسخة ًكاملة ،جامعةً لصوَرِ حقائق احملدث وأمساء القدمي أقامه سبحانه معنًى
رابطًا للحقيقتني ،وأنشأه برزخًا جامعًا للطرفني والرقيقتني أحكم بيديه صنعته وحسن بعنايته صبغته،
فكانت مضاهاته لألمساء اإلهلية خبلُقه ومضاهاته لألكوان العلوية والسفلية خبَلقِه ،فتميز عن مجيع اخلالئق
باخلِلقة املستقيمة واخلالئق  ،عيّن سبحانه سرّه مثالً يف حضرة األسرار وميّز نوره من بني سائر األنوار،
ونصب له كرسي العناية بني حضرتيه وصرّف نظر الوالية والنيابة فيه وإليه ،فلما أقامه تعاىل هبذا املقام
األكمل وردّاه برداء املعلم األمجل فنظرت إليه الروحانيات العلى بعني التعظيم ،وذلك قبل وجود مركّبه
البهيم ،فلم يزل عايل الكلمة بعلم األمساء ،مميزًا لتفاصيل األشياء إىل أن أخذت مقاماهتا األمالك ودارت
بأشواقها األفالك ،وانفعلت األكوان لذلك الدور وانعطاف املكور عليها بعد الكور ،وظهرت املولّدات
اجلسمانيات ،واجلسميات ذوات الكميات والكيفيات ،كاملعدن والنبات واحليوان وليس لإلنسان
وجود يف األعيان حىت إذا بلغت الدورة املخصوصة ،وتوجهت الكلمة املنصوصة من احلضرة العليَّة
املأنوسة بإجياد هذه الكلمة اهلوية احملروسة قبضَ احلق سبحانه كما روى من األرض قبضة من حيث ال
يعلمون ،ومخَّر طينته بيديه من غري تشبيه ،وال تكييف ،وهم ال يشعرون وسواه متجاور األضداد،
وميَّزه باحلركة املستقيمة من بني سائر األوالد ،وأعطته قوى هذه البنية التصرف باحلركة املنكوسة
األفقية مث أنطق الفهوانية يف الروحانيات خبالفته َفطَعنت من فورها يف نيابته ولو عاينوا تشريف اليدين
ما حجبتهم جماورة الضدين ،فلما نفخ فيه الروح األنزه والسر احلاكم املتألّه ،عرفت املالئكة حينئذ قدْر
هذا البيت األعلى واحملل األشرف األسىن ،فأوقفهم احلق بني يديه طالبني وأمرهم فوقعوا له ساجدين،
والصالة على املخصوص هبذه املكانة الشريفة واملرتبة املقدسة املنيفة ،الظاهر هبا من غري طعن وال إنكار
حممد  ،aما اندرجت األنوار يف األنوار واتَّحدت األسرار باألسرار وسلَّم تسليمًا كثريًا.
هذا:

باب يف نظم ما حيتوي عليه هذا الكتاب من ذكر العامل العلوي والسفلي وترتيبه وَنضْده وهو

ال متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع هلل التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتر ال تتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف
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تتتتتتتتتتتتتتت ل ال يمتتتتتتتتتتتتتتت

ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال ا م تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأخر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت م متتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر ح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر ح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
اار تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال اافتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
التتتتتتتتتتتتتتتتتتر م
ر ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتري مستتتتتتتتتتتتتتتتتت
في تتتتتتتتتتتتتتت ح متتتتتتتتتتتتتتت قستتتتتتتتتتتتتتتيم القتتتتتتتتتتتتتتت م
ف تتتتتتتتتتتتتت ال ا تتتتتتتتتتتتتتل مزتتتتتتتتتتتتتت ر اا متتتتتتتتتتتتتتت
ليقتتتتتتتتتتتتتتتتتي فيتتتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتتتتتتر ال يتتتتتتتتتتتتتتترا
تتتتتتتتتتتتتتتر ال تتتتتتتتتتتتتتت ا
ف تتتتتتتتتتتتتتتت يعضتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتتتتتتت ي ا
ف تتتتتتتتتتتتتتت ال التتتتتتتتتتتتتتت مزتتتتتتتتتتتتتتت ر الم تتتتتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتت إلتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتت ا
خ تتتتتتتتتتتتتتت يستتتتتتتتتتتتتتتم ال تتتتتتتتتتتتتتت ل ال تتتتتتتتتتتتتتت را
متتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت متتتتتتتتت استتتتتتتتتتم الم ستتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتتتت ل ال تتتتتتتتتتتتتتتي
ل تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت ال ال يتتتتتتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت ل ال ر يتتتتتتتتتتتتتتتتل اا تتتتتتتتتتتتتتتت ا
متتتتتتتتتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتتتتتتتتتت ل يمتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتتتتتتتت
التتتتتتتتتتتتتتتتت ق
تتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتت اافتتتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ل ال تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتر ال يتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتخ القتتتتتتتتتتتتتتت ر التتتتتتتتتتتتتتت ي
تتتتتتتتتتتتتتتر ح ا ل تتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتي ال تتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتت ف
تتتتتتتتتتتتر اا تتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتت
ال زت
ع
متتتتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتتتر ر يتتتتتتتتتتتتتل فتتتتتتتتتتتتت م قتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت إ ا تتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتيم أ يتتتتتتتتتتتتتر
فتتتتتتتتتتتتتتتت ا القتتتتتتتتتتتتتتتت ير تتتتتتتتتتتتتتتت ال التتتتتتتتتتتتتتتت ي ا
تتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتت
يمتتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتتم ال تتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتأ ارف ف تتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتتتتت ف رستتتتتتتتتتتتتتتت ا قستتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت ف
متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت ف ف تتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتر
متتتتتتتتتتتت الختتتتتتتتتتتت لمر تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتأ ار أرضتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتر ف تتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتتري تتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتت ر
تتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتترا تتتتتتتتتتتتتتت ر
تتتتتتتتتتتتتتت ال متتتتتتتتتتتتتتت ف لحتتتتتتتتتتتتتتت
ف ر تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت ف
ال تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت ر ستتتتتتتتتتتت م
ال يتتتتتتتتتتتت القزتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت ل أر تتتتتتتتتتتتتتتت
لمتتتتتتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتتت ف خ تتتتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتتتت خ يمتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت ر الم تتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتت ف اارف متتتتتتتتت أستتتتتتتتت ا
فتتتتتتتتت تتتتتتتتت
تتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت متتتتتتتتتت الريتتتتتتتتتت ح
ي تتتتتتتتتتر
التتتتتتتتتتتتت
ار زتتتتتتتتتتتتتخر مر تتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتت

باب الكمال اإلنساني

أما بعد فإن اهلل تعاىل َعلِمَ نفسه فعلم العامل فلذلك خرج على الصورة وخلق اهلل اإلنسان،
صرًَا شريفًا مجع فيه معاين العامل الكبري وجعله نسخةً جامعةً ملا يف العامل الكبري ،وملا يف احلضرة
خمت َ
اإلهلية من األمساء وقال فيه رسول اهلل " :aإنَّ اهلل خلق آدم على صورته" ،فلذلك قُلنا خرج العامل
على الصُّورة ،ويف هذا الضمري الذي يف صورته خالفٌ ملن يعود ألرباب العقول ،ويف قولنا َعلِمَ نفسه
فعلم العامل غنية ملن تفطَّن وكان حديد القلب بصريًا ،ولكون اإلنسان الكامل على الصورة الكاملة
صحت له اخلالفة والنيابة عن اهلل تعاىل يف العامل ،فلنبيّن يف هذا املنزل نشأة هذا اخلليفة ومنزلته وصورته
على ما هي عليه ،ولسنا نريد اإلنسان مبا هو إنسانٌ حيوانٌ فقط بل مبا هو إنسان وخليفة ،و باإلنسانية
واخلالفة صحت له الصورة على الكمال ،وما كلُّ إنسان خليفة فإن اإلنسان احليوان ليس خبليفة عندنا،
وليس املخصوص هبا أيضًا الذكورية فقط ،فكالمنا إذًا يف صورة الكامل من الرجال والنساء فإن
اإلنسانية جتمع الذكر واألنثى والذكورية واألنوثية إمنا مها عرضان ليستا من حقائق اإلنسانية ملشاركة
احليوان كلها يف ذلك ،وإن كان يستدعيهما حقائق أخر مث من حيث النتاج فذلك أمرٌ آخر قد ذكرناه
يف كتاب النكاح وقد شهد رسول اهلل  aبالكمال للنساء كما شهد به للرجال ،فقال يف الصحيح:
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"كَملَ من الرجال كثريون وكملت من النساء مرمي بنت عمران وآسية امرأة فرعون" ،وسئل بعض
األولياء عن األبدال كم يكونون فقال  :Eأربعون نفسًا ،فقال له السائل :لِمَ ال تقول أربعون
رجالً فقال :قد يكون فيهم النساء وغرضنا إمنا هو الكمال ظهر فيمن ظهر وللرجال عليهن درجة
وتلك الدرجة األصلية فإنَّ حواءَ وجدت من آدم فله عليها درجة يف اإلجياد ،وكذلك العقل مع النفس
والقلم مع اللوح فلما كانت املرأة منفعلةٌ عن الرجل باألصالة لذلك كانت الدرجة.
باب يف خلق األرواح املهيمة والعنصر األعظم

اعلم أن هلل سبعني ألف حجابٍ من نورٍ وظلمة لو كشفها ألحرقت سبحات وجهه ما أدركه
بصر من خلقه ،فلذلك نرى احلق من غري الوجه الذي يرانا ،وإمنا يقع االحتراق واألثر إذا وقعت الرؤية
من وجه واحد ،وهو وقوع البصر منك على البصر منه ،وقد أوجد اهلل تعاىل يف هذه الدار مثاالً هلذا
املقام على عزته وعلوه ،فخلق دابة تسمى الصلَّ إذا وقع بصر اإلنسان عليها ووقع بصرها عليه على
خط واحد فاجتمعت النظرتان مات اإلنسان من ساعته باخلاصية ،واعلم أن اهلل كان وال شيء معه،
هذا نصُّ اخلرب النبوي وزاد علماء الشريعة فيه وهو اآلن على ما عليه كان ،فهذه الزيادة مدرجةٌ يف
كالم رسول اهلل  aوال يعرفها كل واحد ،وقد سبق يف علمه أن يكمل الوجود العرفاين بظهور آثار
األمساء اإلهلية والنسب واإلضافات ،ال أن يكمل هو بذلك تعاىل اهلل علوًا كبريًا فهو الكامل على
اإلطالق ومعىن قويل :ليكمل الوجود فنعطيك لذلك مثاال واحدًا وبه تستدل على ما بقي ،وذلك أن
العقلَ واحلقيقة تقسم الوجود إىل ما له أول وإىل ما ال أول له ،وهو كمالُ الوجود فإذا كان ما ال أول
له موجودًا وهو اهلل تعاىل ،والذي مل يكن مث كان ويقبل األولية احلادثة ليس مبوجود ،فما كمل الوجود
ما مل يكن هذا موجودًا ولذلك قوله تعاىل لبعض أنبيائه وقد سأله ملا خلقت اخللق فقال" :كنت كنزًا
خمفيًا مل أُعرف فأحببت أن أعرف فخلقت اخللق وتعرَّفت إليهم فعرفوين" وذلك أن العلم باهلل ينقسم
إىل قدمي وإىل حمدث فعلم اهلل نفسه وألوهيته بالعلم القدمي ونقص من مراتب الوجود العلمي العلم
احملدث ،فخلق اخللق فتعرف إليهم فعرفوه بقدر ما يعطيه استعدادهم فو ِجدَ العلم احملدث ،فكملت
مراتب العلم باهلل يف الوجود ال أن اهلل تعاىل يكمل بعلم العباد ،وبعد أن تقرر هذا وثبت فلنقل إن اهلل
كان وال شيء معه وهو يعلم ويريد بقاء املعدوم يف العدم ،أي :موصوفًا بالعدم ويكلّم نفسه بنفسه
ويسمع كالمه ويرى ذاته ،وهو احلي بذاته سبحانه فهذه األمساء والنسب وهو احلي العامل السميع
البصري املتكلم املريد ،هي اليت مل يزل حكمها أزالً وأما كونه قادرًا ورازقًا وخالقا ومبدعًا فبالصالحية
والقوة ،وما بني الوجودين من امتداد زماين ،ولكن االرتباط بني الوجودين ارتباط احملدث بالقدمي على
الوجه الذي يليق باجلالل ،فتجلى احلق سبحانه بنفسه لنفسه بأنوار السبحات الوجهية من كونه عاملًا
ومريدًا ،فظهرت األرواح املهيمة بني اجلالل واجلمال ،وخلق يف الغيب املستور الذي ال ميكن كشفه
ملخلوق العنصر األعظم ،وكان هذا اخللق دفعة واحدة من غري ترتيب سببِي وال ِعلّي ،ال سبيل إىل ذلك
وما منهم روح يعرف أن مث سواه لفنائه يف احلق باحلق واستيالء سلطان اجلالل عليه ،مث إنه سبحانه
وتعاىل أوجد دون هؤالء األرواح بتجلّ آخر من غري تلك املرتبة ،فخلق أرواحًا متحيزة يف أرض
بيضاء ،خلقهم عليها وهيّمهم فيها بالتسبيح والتقديس ،ال يعرفون أن اهلل خلق سواهم والشتراكهم مع
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األول يف نعت اهليمان ،لذلك مل نفّصل بل قلنا األرواح املهيمة على اإلطالق ،وكلٌّ منهم على مقام من
العلم باهلل واحلال وهذه األرض خارجة عن عامل الطبيعة ،ومسيت أرضًا لنسبة مكانية هلذه األرواح
املتحيزة ،ال جيوز عليها االحنالل ،وال التبدُّل فال تزال كذلك أبد اآلباد ،كما سبق يف العلم ،ولإلنسان
يف هذه األرض مثال وله حظ فيهم  ،وله يف األرواح األوَل مثالٌ آخر ،وهو يف كل عامل على مثال
ذلك العامل مث نقول :إن ما أوردنا شيئا مما ذكرناه أو نذكره من جزئيات العامل إال واستنادنا فيه إىل
خرب نبوي يصححه الكشف ،ولو كان ذلك اخلرب مما تكلم يف طريقه فنحن ال نعتمد فيه إال على ما
خيرب به رجال الغيب .F
مث نرجع ونقول :إنَّ هذا العنصر األعظم املخزون يف غيب الغيب له التفاتة خمصوصة إىل عامل
التدوين والتسطري ،وال وجود لذلك العامل يف العني ،وهذا العنصر أكمل موجود يف العامل ولوال عهد
الستر الذي أُخذ علينا يف بيان حقيقته لبسطنا الكالم فيه وبيّنا كيفية تعلق كل ما سوى اهلل به ،فأوجد
سبحانه على ما قال الوارد الشاهد عند تلك االلتفاتة العقل األول ،وقيل فيه أول ،ألنه أولُ عامل
التدوين والتسطري ،وااللتفاتة إمنا كانت للحقيقة اإلنسانية من هذا العامل ،فكان املقصود فخلق العقل
وغريه إىل أسفل عامل املركز أسبابًا مقدمة لترتيب نشأته كما سبق يف العلمِ ترتيبه ومملكة ممهدة قائمة
القواعد ،فإنه عند ظهوره يظهر بصورة اخلالفة والنيابة عن اهلل فال بد من تقدُّم وجود العامل عليه ،وأن
يكون هو آخر موجود بالفعل وإن كان أول موجود بالقصد ،كمن طلب االستظالل واالستكنان
فوقعت فكرته على السقف مث احندر إىل األساس ،فكان األساس آخر مقصود بالعلم وأول موجود
بالفعل ،وكان السقف أول معلوم بالقصد وآخر موجود بالفعل ،فعني اإلنسان هي املقصودة وإليه
توجهت العناية الكلية فهو عني اجلمع والوجود والنسخة العظمى واملختصر الشريف األكمل يف مبانيه.
باب يف خلق العقل األول وهو القلم األعلى

فأول ما أوجد اهلل من عامل العقول املدبّرة جوهرًا بسيطًا ،ليس مبادة وال يف مادة عامل بذاته يف
ذاته علمه ذاته ال صفة له مقامه الفقر والذلة واالحتياج إىل باريه وموجده ومبدعه ،له نسبٌ وإضافات
ووجود كثرية ال يتكثر يف ذاته بتعددها ،فيّاض بوجهني من الفيض فيضٌ ذايت وفيضٌ إرادي ،فما هو
بالذات مطلقًا ال يتصف باملنع يف ذلك وما هو باإلرادة فإنه يوصف فيه باملنع وبالعطاء ،وله افتقارٌ ذايت
ملوجده سبحانه الذي استفاد منه وجوده ومساه احلق سبحانه وتعاىل يف القرآن حقًا وقلمًا وروحًا ،ويف
السُّنة عقال وغري ذلك من األمساء قد ذكرنا أكثرها يف كثري من كتبنا قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ ﭐ[احلجر ،]85 :وهو أول عامل التدوين والتسطري وهو اخلازن احلفيظ العليم
األمني على اللطائف اإلنسانية اليت من أجلها وجد وهلا قصد ميزها يف ذاته عن سائر األرواح متييزًا
إهليًا ،علم نفسه فعلم موجده فعلّم العامل فعلم اإلنسان قال رسول اهلل " :aمن عرف نفسه عرف
ربه" ،لسانُ إمجالٍ واحلديث اآلخر "أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه" ،لسانُ تفصيل فهو العقل من هذا
الوجه وهو القلم من حيث التدوين والتسطري ،وهو الروح من حيث التصرف وهو العرش من حيث
االستواء وهو اإلمام املبني من حيث اإلحصاء ورقائقه اليت متتد إىل النفس إىل اهلباء إىل اجلسم إىل
األفالك الثابتة إىل املركز إىل األركان بالصعود إىل األفالك املستحيلة إىل احلركات إىل املولدات إىل
523

اإلنسان إىل انعقادها يف العنصر األعظم ،وهو أصلها ستة وأربعون ألف ألف رقيقة وستمائة ألف رقيقة
وستة ومخسون ألف رقيقة ،وال يزال هذا العقل مترددًا بني اإلقبال واإلدبار يقبل على باريه مستفيدًا
فيتجلى له فيكشف يف ذاته من بعض ما هو عليه فيعلم من باريه قدر ما َعلِمَ من نفسه ،فعلمه بذاته ال
يتناهى فعلمه بربه ال يتناهى وطريقة علمه به التجليات وطريقة علمه بربه علمه به ،ويقبل على من دونه
مفيدًا هكذا أبد اآلباد يف املزيد ،فهو الفقري الغين العزيز الذليل العبد السيد وال يزال احلق يلهمه طلب
التجليات ،لتحصيل املعارف واستواء هذا االسم عليه كان من أحدِ العرش فأذكر العرش.
باب يف ذكر العرش

اعلم أن العرش مخسة :عرش احلياة وهو عرش اهلوية وعرش الرمحانية والعرش العظيم والعرش
الكرمي والعرش اجمليد ،فعرش احلياة هو عرش املشيئة وهو مستوى الذات وهو عرش اهلوية ،قال تعاىل:
ﱡﭐﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ[هود ،]7 :فأضافه إىل اهلوية وجعله على املاء فلهذا قلنا إنه عرش احلياة قال
تعاىل :ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ[األنبياء ،]30 :وقال فيه :ﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ[هود ،]7 :أي
أظهر احلياة فيكم ﱡﭐﱠﱠ[هود ،]7 :وكذلك قال تعاىل يف موضع آخر :ﱡﭐﱋ ﱌ ﱍ
ﱎﱏﱠ[امللك ،]2 :فجعل ﱡﭐﱠﱠ إىل جانب احلياة فإن امليت ال يخترب وهو قوله على املاء
ﱡﭐﱠ ﱠ وهو قوله تعاىل :ﱡﭐﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ[األنبياء ،]30 :فهو العنصر األعظم أعين
فلك احلياة ،وهو اسم األمساء ومقدمها وبه كانت وقوله تعاىل :ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ[األنبياء:
 ،]30من حيث هو حي ال من حيث هو جوهر والعرش اجمليد هو العقل الذي ذكرناه والعرش العظيم
النفس ،وهو اللوح احملفوظ الذي نذكره بعد هذا إن شاء اهلل تعاىل ويتلوه العرش الذي هو عرش
الرمحانية وهو فلك األفالك ويتلوه العرش الكرمي وهو الكرسي وسنذكر هذه كلها يف أماكنها إن شاء
اهلل.
باب يف العرش العظيم

وهو اللوح احملفوظ وهو النفس الناطقة الكلية الثابتة ،وملا أوجد اهلل سبحانه القلم األعلى أوجدَ
له يف املرتبة الثانية هذه النفس اليت هي اللوح احملفوظ وهي من املالئكة الكرام وهو املشار إليه بكل
شيء يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱠ ﭐ[األعراف ،]145 :وهو اللوح احملفوظ
ﱡﭐﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ[األعراف ،]145 :وهو اللوح احملفوظ وقال تعاىل :ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ﳍ ﳎ ﱠﭐ[الربوج ،]22-21 :فهو موضع تنزيل الكتب وهو أول كتاب سطّر فيه الكون ،فأمر القلم
أن جيري على هذا اللوح مبا قدره وقضاه مما كان من إجياده ما فوق اللوح إىل أول موجود ،وإجياد
األرواح املهيمة يف جالل اهلل تعاىل ومجاله الذين ال يعرفون العقل وال غريه وال يعرفون سوى من هاموا
يف جالله ،وطاشوا مبشاهدته شهودهم دائم ليس هلم حلظة إىل ذواهتم ،وال رجعة إليهم أفناهم فناء األبد
عبدوا اهلل حبقه ال من حيث أمره وعلى قلوب هؤالء األرواح هم األفراد منّا اخلارجون عن دائرة
القطب ،ومما يكون إىل أن يقال :ﱡﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﱠ[الشورى ،]7 :ويذبح املوت ويقوم منادي
احلق على قدم الصدق يا أهل اجلنة خلود فال خروج يف النعيم الدائم اجلديد ويا أهل النار خلود فال
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خروج يف العذاب املقيم اجلديد ،إىل هنا حد الرقم مبا بينهما وما بعد هذا فله حكم آخر ،إن ميكن لنا
أن نذكره يف أثناء كالمنا كان وإن مل جيز منّا عليه لسان ذكر فال حاجة لنا يف التعريف به ،فهذا اللوح
حمل اإللقاء العقلي هو للعقل مبنزلة حواء آلدم  ومسيت نفسًا ألهنا وجدت من نفس الرمحن ،فنفَّس
اهلل هبا عن العقل إذ جعلها حملًّا لقبول ما يلقى إليها ،ولوحًا ملا يسطره فيها ،وليس فوق القلم موجود
حمدث يأخذ منه يعرب عنه بالدواة وهي النون كما ذكره بعضهم ،وإمنا نونه اليت هي الدواة عبارة عما
حيمله يف ذاته من العلوم بطريق اإلمجال من غري تفصيل فال يظهر هلا تفصيل إال يف اللوح الذي هو
اللوح احملفوظ فهو حملُّ التجميل والنفس حمل التفصيل وهذا القلم له ثالمثائة وستون سِنًا من حيث ما
هو القلم ،وثالمثائة وستون وجهًا ونِسبة من حيث ما هو عقل ،وثالمثائة وستون لسانًا من حيث ما هو
روح مترجم عن اهلل ،ويستمد كل سن من ثالمثائة وستني حبرًا ،وهي أصناف العلوم ومسيت حبرًا
التساعها وهذه البحور هي إمجال الكلمات اليت ال تنفد وهلا جاء املثل يف القرآن ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﱠ [لقمان ،]27 :ألن غاية كل نقطة من
البحر أن يكتب هبا عني ذاهتا ال غري ،وتبقى األقالم ومجيع املخلوقات الكائنة يف اآلن واملاضية،
واملستأنفة ،وهذا امللك الكرمي الذي هو اللوح احملفوظ هو أيضًا قلمٌ ملا دونه ،وهكذا كل فاعلٍ ومنفعل
لوح وقلم وهلذه النفس من الرقائق والوجوه على عدد ما للعقل ،وجعل اهلل أمر التركيب وعامل
األجسام واإلنشاءات كلها بيد هذا امللك الكرمي ،فإذا اعتدلت املباين واستوت املعاين وتصورت نشآهتا
نورانية كانت أو نارية أو ظلمانية أو شفَّافة كان القلم األعلى واهب األرواح فيها اليت جعله اهلل أمينا
ب ذايت له وإرادي هلل تعاىل ،وهلذا امللك الكرمي نسبتان :نسبة نورانية وهو مما
عليها ،وهو فيضٌ عجي ٌ
يلي العقل الكرمي ،ونسبة ظلمانية وهو مما يلي اهلباء حبر الطبيعة وهي يف نفسها خضراء هلذا االمتزاج
الدقيق العجيب ،وقد استوفينا ذكرها وصفتها يف كتاب النفس وهو كتاب الزمردة اخلضراء وذكرنا
أيضا مقام القلم األعلى يف كتابٍ مفرد مسيناه الدرة البيضاء ،واملقصود من هذا الكتاب كان كيف
متهيد اململكة لوجود اخلليفة الذي هو اإلنسان.
باب العرش الرمحاني

اجلامع للموجودات األربعة وهي الطبيعة واهلباء واجلسم والفلك
م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

فتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتترف يمتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ح ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي

مث أوجدَ اهلل سبحانه اهلباء فأولُ صورة قبل صورة اجلسم هو الطول والعرض والعمق فظهرت
فيه الطبيعة ،فكان طوله من العقل وعرضه من النفس وعمقه اخلالء إىل املركز ،فلهذا كانت فيه هذه
الثالث احلقائق ،فكان مثلثًا وهو اجلسم الكلي وأولُ شكلٍ قبل هذا اجلسم الشكل الكُري ،فكان
الفلك فسماه العرش واستوى عليه سبحانه باالسم الرمحن باالستواء الذي يليق به الذي ال يعلمه إال هو
من غري تشبيه وال تكييف ،وهو أول عامل التركيب فكان استواؤه عليه من العماء وهو عرش احلياة،
وهو العرش السادس وهو عرشٌ نسيب ليس له وجود إال بالنسبة ولذلك مل جنعله يف العرش ،وهذا البحر
هو البحر الفاصل بني احلق واخللق ،وهو حجاب العزة لنا وله فمن أراد منا الوصول إليه وقع يف هذا
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البحر ،فينسب الفعل للكون وما بيد الكون من الفعل شيء بل الفعل كله للواحد القهار ،وإذا أراد هو
الوصول إلينا مبا هو عليه ،وقولنا إذا أراد قول جمازيٌّ ال حقيقيٌّ بل هي إشارةٌ لتوصيل معىن جيب أن
يفهم عنَّا كان نزوله إلينا بنا فقيل :ينزل واستوى واهلل يفرح بتوبة عبده ويضحك ربنا ويتعجب
ويَتَبَشْبَش ،واهلل يستهزئ هبم وما أشبه هذا كاملكر والكيد ،وجعل سبحانه هلذا العرش محلة مثانية
حيملونه يوم القيامة ،وأما اليوم فيحمله منهم أربعة ،امللك الواحد على صورة إسرافيل ،والثاين على
صورة جربائيل ،والثالث على صورة ميكائيل والرابع على صورة رضوان ،واخلامس على صورة مالك،
والسادس على صورة آدم ،والسابع على صورة إبراهيم ،والثامن على صورة حممد  aهذه صور
مقاماهتم ال صور نشآهتم ،قال ابن مسرة اجلبلي رمحه اهلل يف هؤالء ملا ذكرهم كما ذكرناهم :فإسرافيل
وآدم للصور وجربائيل وحممد  aلألرواح ،وميكائيل وإبراهيم لألرزاق ،ورضوان ومالك للوعد
والوعيد ،ويكون العرش عند هذا عبارةٌ عن امللك وعمّر سبحانه هذا الفلك باملالئكة احلافني وهم
الواهبات ،وهنا مقام إسرافيل  وهو فَم القرن ومبشاهدة هذا االستواء يصري كذا وكذا مرة يف اليوم
كالوضع من استيالء سلطان العظمة اإلهلية على قلبه ،ومن هنا مسع رسول اهلل  aصريف األقالم،
ومن هنا نزل الرفرف ،ومن هنا غلبت عليه حالة الفناء فتجرد عن عامل التركيب.
باب العرش الكريم

وهو الكرسي موضع القدمني مث إن اهلل تعاىل أدار هذا الفُلك اآلخر مسَّاه الكرسي ،وهو يف
جوفِ العرش كحلقة ملقاة يف فالة من األرض ،وخلق بني هذين الفلكني عامل اهلباء وعمّر هذا
الكرسي باملالئكة املدبّرات ،وأسكنه ميكائيل وتدلّت إليه القدمان فالكلمة واحدةٌ يف العرش ،ألنه أول
عامل التركيب ،وظهر هلا يف الكرسي نسبتان ألنه الفلك الثاين فانقسمت به الكلمة فعبّر عنها بالقدمني
كما ينقسم الكالم ،وإن كان واحدًا إىل أمرٍ وهنيٍ وخربٍ واستخبار وعن هذين الفلكني حتدث األشكال
الغريبة يف عامل األركان وعنهما يكون خرق العوائدِ على اإلطالق ،وهي من األشكال الغريبة ال يعرف
أصلها ،وهو هذا وتظهر يف عاملني يف عامل اخليال كقوله تعاىل :ﱡﭐﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ ﭐ[طه:
.]66
ويف عامل احلقيقة مثل املعجزات والكرامات وهذان الفلكان قَلَّ من يعثر عليهما أو يصل إليهما
من أصحابنا إال األفراد ،وكذلك من أرباب علماء اهليئة واألرصاد ،وإذا رأوا شكالً غري معتاد يف
صدَرَ هذا الذي هو غري معتاد ال جيري على
الطبيعة نسبوا ذلك إىل شكلٍ غريب حدث يف الفلك عنه َ
قياس ،ومن هذين الفلكني كانت اخلواص يف األشياء وهي الطبيعة اجملهولة ،فيقولون ت ْفعَل باخلاصية فلو
أدركوا حركة هذين الفلكني مل يصح هلم أن جيعلوا شيئًا يف العامل ،وقد ذكرنا من عامل التدبري القلم
واللوح والطبيعة واهلباء واجلسم والعرش والكرسي ،وما بينها من العوامل ألن يف كل فلك من األفالك
ويف كل ركنٍ من األركان عاملٌ من جنس كل فلك ،وركن وطبيعة وهلم عمَّارها وسكاهنا ﱡﲠ
ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱠ [األنبياء ،]20 :ألهنم ال يلحقهم يف ذلك عيٌّ وال نصبٌ فإن نسبة التسبيح
إليهم نسبة األنفاس إلينا تقتضيها نشأهتم كما تقتضي نشأتنا األنفاس ،قال تعاىل :ﱡﭐﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
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ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ [االسراء ،]44 :من جهة الفِكر والنظر إال أن مينَّ اهلل على بعض عباده
بعلم ذلك ﱡﭐﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﱠ [األحزاب.]4 :
باب فلك الربوج وهو األطلس

مث أدار سبحانه يف جوف هذا الكرسي هذا الفلك وهو األطلس ،قال تعاىل:
[الربوج ،]1 :وهي تقديرات يف الفلك األطلس الذي ال كوكب فيه ،وهلذا مسي باألطلس وهو بالنسبة
إىل الكرسي كنسبة الكرسي إىل العرش كحلقة ملقاة يف فالة ،وخلق بني هذين الفلكني عامل الرفارف،
وهي املعارج العلى ،وفيه خلق عامل املثل اإلنسانية وتسبيحهم سبحان من أظهر اجلميل وستر القبيح،
وسبب هذا التسبيح أنَّ الشخصَ منَّا إذا فعل فعالً ال يرضي اهلل تعاىل تغريت صورة مثاله يف هذه
احلضرة ،فريسل احلجاب بينه وبني من فيها حىت ال يرون ما قام هبا من التغيري فإذا أقلع عن املخالفة
رجعت إليه صورته ال يرونَ منه إال حسنًا ،فلهذا يكون تسبيحهم سبحان من أظهر اجلميل وستر
القبيح ،هكذا روينا هذا اخلرب وهو عاملُ احلجب وإرخاء الستور ،ويف هذا الفلك مقام جربائيل ،وفيه
املالئكة املقسامات وهم عمَّاره ،وإىل هذا الفلك ينتهي علم علماء األرصاد أكثرهم بل رمبا كلهم وال
كوكب فيه ،والربوج فيه تقديرات فهو منقسمٌ على ذلك اثين عشر قسمًا جعل يف كل قسم ملكًا من
املالئكة ،وهو رئيس ذلك القسم ،وحتف به مالئمة من املقسمات ،وأنشأهم على صورٍ خمتلفة ،ومسوا
بأمساء صورهم يف عاملنا.

ﱡﭐﱋ ﱌ ﱍﱠﭐ

فاملَلِك األول على صورة امليزان وطبيعة بيته الذي هو قسمه من هذا الفلك حارٌّ رطب وواله
احلكم يف عامل التكوين ستة آالف سنة ،مث ينتقل احلكم إىل غريه ،إىل أن ينتهي إليه فيمكث هذه السنني
املعلومة ،وهو أول فلك دار بالزمان وفيه حدثت األيام دون الليل والنهار ،وكان أول حركة الزمان
هبذا الفلك ،وقد استدار يف زمان رسول اهلل  aولذلك قال رسول اهلل " :aإن الزمان قد استدار
كهيئته يوم خلقه اهلل" ،وجعلَ بيد هذا امللك الكرمي مفتاح خلق األحوال والتغيريات والزمان الذي خلق
اهلل فيه السموات واألرض ،وأحدث فيه الليل والنهار وهو متحركٌ.
واملَلِك الثاين :على صورة العقرب وطبيعة بيته الذي هو قسمه من هذا الفلك باردٌ رطبٌ وواله
احلكم يف عامل التكوين مخسة آالف سنة ،كلما جاءت دولته وجعل اهلل بيده خلق النار وهو ساكن.
وا َمللِك الثالث :الذي يليه على صورة القوس وطبيعة بيته الذي هو قسمه من هذا الفلك حارٌ
يابسٌ وواله احلكم يف عامل التكوين أربعة آالف سنة ،كلما جاءت دولته وهو ملك كرمي بيده أزمّة
األجساد النورانية والظلمانية ،وجعل بيده مفتاح خلق النبات.
واملَلِك الرابع :خلقه اهلل على صورة جدي وطبيعة بيته الذي هو قسمه من هذا الفلك باردٌ
يابس ،ووَاله احلكم يف عامل التكوين ثالثة آالف سنة ،وهو ملك متحرك ،وجعل اهلل بيده مفتاح الليل
والنهار.
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واملَلك اخلامس :خلقه اهلل تعاىل على صورة دلو وجعل طبيعة بيته الذي هو قسمه من هذا
الفلك حارًا رطبًا ،وجعل واليته ألفي سنة وهو ملك كرمي عليه سكون ووقار وهيبة ،وجعل بيده
مفتاح األرواح.
واملَلك السادس :خلقه اهلل على صورة حوت وجعل قسمه من هذا الفلك باردًا رطبًا وجعل
دولته ألف سنة وله اشتراك مع ملك األجسام النورانية والظلمانية فيهما وجعل بيده مفتاح خلق
احليوان.
وامللك السابع :خلقه اهلل على صورة كبش وجعل قسمه من هذا الفلك حارًا يابسًا وجعل
دولته اثين عشر ألف سنة ،وهو ملكٌ متحركٌ وجعل بيده مفتاح خلق األعراض والصفات.
وامللك الثامن :خلقه اهلل تعاىل على صورة ثورٍ ،وجعل قسمه من هذا الفلك باردًا يابسًا ،وجعلَ
دولته أحدَ عشر ألف سنة ،وهو ملكٌ عليه وقار وهيبة وعليه عَملَ السامري العِجل وظنه ملا رآه إله
موسى  يف حديث طويل ليس هذا موضعه ،وجعل بيده مفتاح خلق اجلنة والنار.
وامللك التاسع :خلقه اهلل تعاىل على صورة توأمني وجعل قسمه من هذا الفلك حارًا رطبًا،
وجعل دولته عشرة آالف سنة وله اشتراكٌ مع ملك األجسام فيها ،وجعل بيده مفتاح خلق املعادن.
وامللك العاشر :خلقه اهلل تعاىل على صورة سرطان ،وجعل قسمه من هذا الفلك باردًا رطبًا،
وجعل دولته تسعة آالف سنة ،وهو ملكٌ متحرك ،وجعل بيده مفتاح خلق الدنيا.
وامللك احلادي عشر :خلقه اهلل على صورة أسد ،وجعل قسمه من هذا الفلك حارًا يابسًا
وجعل دولته مثانية آالف سنة ،وهو ملكٌ كرمي تعلوه مهابة ،وجعل بيده مفتاح خلق اآلخرة.
وامللك الثاين عشر :خلقه اهلل تعاىل على صورة سنبلة وجعل قسمه باردًا يابسًا وجعل دولته
سبعة آالف سنة وله اشتراك مع مالئكة األجسام ،وله اختصاص معيَّن باألجسام اإلنسانية وكَمل
الفلك وكمل عامل التكوين فعن األسد والقوس واحلمل وجدت كرة األثري ،وعن اجلوزاء وامليزان
والدلو وجدت كرة اهلواء ،وبالسرطان والعقرب واحلوت وجدت كرة املاء ،وبالثور والسنبلة واجلدي
وجدت كرة األرض ،ومن هذا الفلك إىل املركز حكم الطبيعة بالتغيري واالستحاالت والكون والفساد
عند قبول املستعدّ لذلك االستعداد الذي خلقه اهلل فيه ،وبوجود هذا الفلك حدثت األيام كما ذكرنا
دون الليل والنهار ،وقد ذكرنا ذلك يف كتاب الشأن فدار هذا الفلك بتقدير العزيز عن أحكام تأثريه
فيه العليم مبا وضعه له من احلكمة البالغة ،وهو الفاعل سبحانه لكل شيء وهذه أسبابٌ نصبها سبحانه
ملا سبق يف علمه ،ولِيَبتَليَ هبا عباده فمن أضاف الفعل إليها فهو مؤمن هبا كافر باهلل تعاىل ،ومن أضاف
الفعل إىل اهلل تعاىل فهو مؤمنٌ باهلل كافرٌ هبا ،هكذا جاء الشرع الذي له اإلميان والكفر.
وأما العقل فإنه يدل على أنه ال فاعل إال اهلل ،وما أحسنَ ما قال  aوما بلغ عن ربه بأشرف
عبارة ،وألطف إشارة فقال يف أثر مساء كانت وقد أصبحوا خبرافات من جهينة" :أتدرون ماذا قال
ربكم قال أصبح من عبادي مؤمن يب وكافرٌ بالكواكب كافر يب ومؤمنٌ بالكواكب ،فأما من قال
مطرنا بفضل اهلل ورمحته فذلك مؤمن يب كافر بالكواكب ،ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافرٌ
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يب مؤمن بالكواكب" ،فأدار رسول اهلل  aالقسمة بني املؤمن والكافر بأي وجه كان ونبّه بذلك على
القسم الثالث املدرج بينهما ،وهم القسم الذي يضيف الفعل إىل اهلل تعاىل حبكم اإلجياد واإلبداع،
ويضيف الفعل إىل املخلوق حبكم التوجه والقصد واالنبعاث والكسب ،وعلى الوجه الذي أضاف اهلل
تعاىل به الفعل إىل عبده فقال :ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ [الصافات ]96 :وأضاف العمل إلينا هبذا
احلكم مع كون ذلك العمل خلقا له وإبداعا له ال إله إال هو فهذا جعله كافرًا أي ساترًا ،ومل يقل
مؤمن يب جاهل بالكواكب لكن قال كافر أي :ساتر ما يعرف منه.
باب فلك الكواكب الثابتة

وهو آخر األفالك الثابتة مث أحدث اهلل هذا الفلك الرابع ،وخلق عامل الرضوان بينه وبني فلك
الربوج و َسطْحه أرض اجلنة ومقعّره يكون سقفًا للنار ،وفيه أسكن رضوان خازن اجلنان وهوَ من
املالئكة الكرام ومالئكة هذا الفلك يقال هلم :التاليات ،وقال بعض أهل املقاييس يف قوله تعاىل :ﱡﭐﱺ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﱠ [احلاقة ،]17 :إنَّ هذا الفلك أحد الثمانية احلملة والسبعة األفالك اليت حتته اليت
سنذكرها إن شاء اهلل تعاىل ،وجعل فلك الربوج هو العرش وهو األطلس واألمر على خالف ما قاله
من كل وجه ،وهذا الترتيب ال ميكن إدراكه إال بالكشف واالطالع أو خبربِ الصادق ،وكذا املنجمون
أهل األرصاد وأصحاب علم اهليئةِ مل يعرفوا ما عرفوا من ذلك إال بطريق الكشف احلسي ،فأبصروا
حركات الكواكب فاستدلوا بذلك على كيفية الصنعة اإلهلية وترتيب اهليئة فأخطأوا يف بعضٍ وأصابوا
يف بعض واختلفت آراؤهم يف ذلك اختالفا معروفًا متداوالً بني أهل هذا الشأن ،وإن اهلل تعاىل ملا خلق
هذا الفلك رتَّب يف مقعّره ألف مرتبة وإحدى وعشرين مرتبة ،قسم الفلك عليها أقساما كما قسم فلك
الربوج على اثين عشر قسما ،فظهر لكل قسم كرة فظهرت اثنا عشر كرة وهو فلك الكواكب والسبعة
األفالك اليت حتته واألربعة األركان ،فهذه اثنا عشر وحكمها إمنا هو فيها كما رتبه وقدره العزيز العليم
وقد نبَّه عباده على هذا فقال تعاىل :ﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ[يس ،]39-38 :فكذلك قَسَّم هذا الفلك الرابع إىل األقسام اليت
ذكرناها وجعل يف كل قسم ملكًا من املالئكة على صورة عامل من العوامل الكائنة يف عامل األركان،
فحصر صور عامل األركان بتلك األقسام فدار هذا القلم دورة أبرز فيها عامل اجلنان كحركة األرض يف
إخراج النبات ،كما قال تعاىل يف األرض ﱡﭐﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﱠ [احلج ،]5 :فكل
فلك حيكم فيما دونه مبا أودعه احلق فيه وفطره عليه وهذا الفلك هو فلك احلروف ،من هنا انتشأت يف
عامل األجسام على الثمانية والعشرين منزلة مثانية وعشرون حرفًا على املخارج املستقيمة ،مث حروفٌ
خرجت عن حد االستقامة يف اإلنسان وغريه من احليوانات ،وهي بعدد ما بقي من األقسام مقدارًا ال
يزيد وال ينقص ،ومثاهلا يف اإلنسان كاحلروف بني الباء والفاء وكاحلروف بني اجليم والشني وكحرف
اخليشوم ،وهكذا يف احليوانات وأخربين بعض العلماء من تلميذ جعفر الصادق  أنه أوصلها إىل
سبعة وسبعني حرفًا يف احليوانات ،وملا كانت احلروف من هذا الفلك ال تعطى خواصها إال ما يعطيه
حكم املنازل ،وال تعطى أبدًا شكالً غريبًا ألهنا دون الفلكني غري أن هلا روحانية لطيفة يف الفلك
األطلس الذي هو سقف اجلنة هبا يبقى الكالم على أهل اجلنة أعين احلروف الفكرية ،وأما اللفظية فهي
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هلم يف نفس هذا الفلك الذي هم فيه ،ولكن هو ألطف وأعذب من هذا الكالم املعتاد للعباد ألهنا تفعل
هناك بالروحانية اخلالصة ،كشكلنا أيضًا يف اجلنان على أعدل نشأة فأنتج االستعداد احلسن والفيض
الروحاين نتيجةً تناسب نشأهتا ،ومبا يف الفلك األطلس من الطبيعة ويف هذا الفلك كان يف اجلنة األهنار
والرياح واألشجار واحلور والقصور والولدان واألكل والشرب والنكاح واالنتقاالت من حال إىل حال
على أهل الطبيعة ،إال أنَّ األمر ثابتٌ يف عني احلوامل والقوابل حبفظ االعتدال فال يستحيلون أبدًا ،لكن
خيتلف عليها الصور واحلاالت والصفات واألشكال يف املطاعم واملشارب واملالبس واملناكح واألعراض
بشريف وأشرف وحسن وأحسن ومجيل وأمجل حكمةٌ بالغةٌ من عزيزٍ عليمٍ ،وهنا نكتةُ اللطيفةِ
اإلنسان ية ليست من عامل االستحالة والفناء بل هي من عامل الثبوت والبقاء ،وهي تستدعي بيتًا تدبره
يسمَّى اجلسم الطبيعي ،وهي املخاطبة العاقلة احلية الدائمة امللتذَّة املتأملة ،واجلسم مبا هو جسمٌ طبيعي
يتغذّى ويتخلّل قليالً قليالً وينمو قليالً قليالً ويعطي الغذاء من الزيادة قدر ما نقص ،والفاضل خيرج يف
هذه الدار عَذِرَة وبوالً وبصاقًا وخماطًا وعرقًا ،وهناك ليس إال العرق خاصة خيرج من أعراضهم يعين
من األبدان وهو فضالت األغذية أطيب من ريح املسك ،فاملعترب من اإلنسان لطيفته وهي احلافظة ملا
حصلت واملميزة ملا أدركت ،فتفّهم هذا فإنه ينفعك.
فلما أكملَ سبحانه أفالك الثبات والبقاء وصارت الكلمة أربعة بوجود هذا الفلك الرابع ،أراد
سبحانه إجياد عامل الدنيا من األركان والسموات السبع واملولدات اليت مآلُ تركيبها وأجسامها إىل فساد
وانتقال ،وما من فلك أوجده احلق تعاىل من هذه األفالك الثابتة إال وقد جعل اهلل سبحانه للملكني
الكرميني القلم واللوح توجهًا إليها عندما أراد إجياده ،وخيلق اهلل عند التوجُّه ما شاء أن خيلقه مما شاء أن
يتوجَّه عليه ال بالتوجه ،ألنه يتعاىل ويتقدس عن املعني والشريك وأحكام األسباب إذ هو الناصب هلا
واخلالق وما هلا سببٌ إال من حيث التوجُّه والقصد ،وهو خلقٌ هلل تعاىل مثل أعمالنا املرادة لنا خبلقه
سبحانه اإلرادة فينا إىل حتريك يدنا أو إىل فعل من األفعال املرادة لنا ،فعندما تتعلق إرادتنا بتحريك يدنا
أو بفعل ما خلق اهلل تعاىل احلركة يف اليد وذلك الفعل ليس غري ذلك ،فال فاعل يف الوجود إال هو
سبحانه هذا هو الذي أعطاه دليلي وكشفي وهو علمي واعتقادي ،نسأل اهلل الثبات عليه وأنه سبحانه
ليس بعلّة لشيء ،بل هو الواحد أوجد ما أوجده إجيادًا من مل يكن إىل فكان ما مث أزيل قدمي انتفت عنه
األولية إال هو ال إله إال هو ،فجعل سبحانه للنفس الكلية اليت هي اللوح توجهًا من حيث إنه يريد إجياد
األجرام النورانية وغريها ،حىت إذا حصلت االستعدادات ألشخاص أنوار هذه األفالك على حسب
مقاماهتم ومراتبهم اليت أهَّلهم اهلل تعاىل هلا وأهلها هلم ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﱠ[الصافات،]164 :
توجه العقل الذي هو القلم عن إذن الواحد القهار توجه النفخ ،فأوجد اهلل األرواح امللكية يف
األشخاص الفلكية فقامت حية ناطقة بالثناء على اهلل تعاىل ولذلك خلقها ولنا يف هذا النوع امللكي
أبيات أوهلا:
لمتتتتتتتتتتتت أ ع تتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت
لم زتتتتتتتتترا إ ا متتتتتتتتت فتتتتتتتتتف فتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتت يق ضتتتتتتتتتت متتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتر
متتتتتتتت متتتتتتتت غيتتتتتتتتر
فتتتتتتتت ال تتتتتتتتي

ر ح متتتتتتت التتتتتتتر ح فتتتتتتت ستتتتتتت متتتتتتت ال تتتتتتت ر
تتتتتتتتتتتتتتت
ي يتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت رفع أستتتتتتتتتتتتتتترار
ح إ ا متتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ي ستتتتتتتتتتت ع
لتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت ع
زتتتتتتتتتتتتر
لتتتتتتتتتتت اليتتتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتتتتت ال ي تتتتتتتتتتت
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تتتتتتتتتتتت ر
ال تتتتتتتتت ر
تتتتتتتتتتمير
زتتتتتتتت ير

ختتتتتتتتر حمتتتتتتتت فتتتتتتتت التتتتتتتت م فتتتتتتتت الزتتتتتتتت ر
ا تتتتتتتتتتتتل ر تتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتتر ييتتتتتتتتتتتتر
ختتتتتتتتتتتت خ تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت مير
خيتتتتتتتتتتتتر ي تتتتتتتتتتتت
إ متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا
تتتتتتتتتتتتت ر
ف تتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتت ا فتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت

ل ا تتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتت ر يتتتتتتتتتتتتتتت يستتتتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يقتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف اار اح ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت
ختتتتتتتتتتتتتتتتت م يستتتتتتتتتتتتتتتتتم اار اح
ي زتتتتتتتتتتت مق زتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتر
ع
تتتتتتتت ال تتتتتتتت ر ي تتتتتتتت ستتتتتتتتر خ ق تتتتتتتت
فمتتتتتتتت

وفرق بني النفخ والدعاء وهلذا بيّنا أن النفخ يف البدء واإلعادة فإن اإلعادة كالبداءة سواء وهلذا
قال ﱡﭐﳃ ﳄ ﳅﱠ[األعراف ،]29 :وقال يف خلق عيسى  الطري :ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻﱠ [املائدة ،]110 :وهو إجيادٌ خمصوصٌ والدعاء ليس كذلك كما قال إلبراهيم  :ﱡﭐ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥﱠ [البقرة.]260 :
وما كان أذهب منهن شيئًا إال فساد عني التركيب ،وأما األجزاء فهي باقية بأعياهنا وليس حكم
اجلوهر بعد زوال احلياة منه اليت كان حيملها حِسًّا لنا مثل اجلوهر الذي مل يكن له ذلك أصالً مع أنّا
نعلم أنه ما من شيء إال سَبّح حبمده إميانا وال نعلم الكيفية وال يكون التسبيح إال من حَي.
باب نشأة اإلنسان األول

اعلم أنَّ اهلل تعاىل ملا أراد أن خيلق اإلنسان بعدما مهَّد له اململكة وأحكم أسباهبا إذ كان اهلل قد
قضى بسابق علمه أن جيعله يف أرضه خليفةً نائبًا عنه فيها ،فجعل نسخة من العامل كله فما من حقيقة
يف العامل إال وهي يف اإلنسان فهو الكلمة اجلامعة وهو املختصر الشريف وجعل احلقائق اإلهلية اليت
توجَّهت على إجياد العامل بأسره توجهت على إجياد هذه النشأة اإلنسانية اإلمامية ،فقال عز وجل
للمالئكة ﱡﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱠ[البقرة ،]30 :فلما مسعت املالئكة ما قاله احلق هلا ورأت أنه مركب
من أضداد متنافرة وأن روحه يكون على طبيعة مزاجه قالوا :ﱡﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠﭐ
[البقرة ،]30 :غرية منهم على جناب احلق مث قالوا عن أنفسهم مبا تقتضيه نشأهتم ﱡﱓ ﱔ ﱕ
ﱖ ﱗﱠ[البقرة ،]30 :قال :ﱡﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠ[البقرة.]30 :
مث نرجع ونقول إنَّا روينا أن اهلل تعاىل وجَّه إىل األرض ملكًا بعد ملك ليأتوا بقبضة منها ،ليفتح
فيها صورة جسد اإلنسان وما من ملك منهم إال وتقْسِم األرض عليه بالذي أرسله أن ال يأخذ منها
شيئا يكون غذاءً للنار فريجع إىل أن وَجَّهَ اهلل عزرائيل فأَقسمت عليه كما أقسمت على غريه ،فقال هلا
إن الذي وجهين وأمرين أوىل بالطاعة فقبض منها قبضة من سهلها و َحزَهنا وأبيضها وأمحرها فظهر ذلك
يف أخالقِ الناس وألواهنم ،فلما حضر بني يدي احلق شرّفه احلق بأن ولّاه قبض أرواح من خيلقه من تلك
القبضة فتميز وتعني ومخَّر اهلل طينة آدم بيديه حىت قبلت بذلك التعفني النفخ اإلهلي ،وسرى الروح
احليواين يف أجزاء تلك الصورة مث فتح بعد التمييز والنفخ هذه الصورة اآلدمية وعيَّن هلا من النفس
الكلية النفس الناطقة اجلزئية ،فكان الروح احليواين والقوي من َّالنفَس الرمحاين بفتح الفاء ،وكانت
النفس الناطقة اجلزئية من أشعّة أنوار النفس الكلية ،وجعل بيد الطبيعة العنصرية تدبري جسده وبيدِ
النفس اجلزئية تدبري عقله ،وأيدها بالقوى احلسية واملعنوية وجتلّى هلا يف أمسائه لتعلم كيفية تدبري ما
ملّكها إياه ،مث جعل يف هذه النفس الناطقة قوة اكتساب العلوم بواسطة القوى اليت هي كاألسباب
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لتحصيل ما تريد حتصيله ،فبالنفس الرمحاين كانت حياة هذه النشأة ،وبالنفس الناطقة علمته وأدركت،
وبالقوة املفكرة فصّلت ما أمجل احلق فيها فأنزلت األشياء مراتبها وأعطت كل ذي حق حقه ،فبما هو
ِمنَ الطبيعة هو من ماءٍ مَهنيٍ وآدم من محأ مسنون وصلصال ومن تراب وطني وغري ذلك ،ومبا هو من
النفس الكلية والروح املضاف إليه تعاىل هو حافظٌ عاقل درَّاك متصور ذاكرٌ إىل أمثال هذه الصفات
اإلنسانية والقوى ،وملا سَرَتْ النفخة فيه خرج اهلواء من منخريه فعَطس فتغريت صورته ،فلما انفصل
عنه عادت صورته كما كانت ،فقال له امللك امحد اهلل على رد حسن صورتك إليك فحمد اهلل ،فقال
له ربه يرمحك ربك يا آدم هلذا خلقتك أي :لتحمدين فأرمحك ،فذلك هو تشميت العاطس إذا محد
اهلل ،مث كان من أمره مع املالئكة ما قصّه اهلل علينا وأنزله يف األرض خليفة جامعًا لألمساء اإلهلية
والكونية كلها جلمعيته اليت خَلقه اهلل عليها ،فهو املشار إليه وإىل كل كاملٍ من الناس بقوله :ﱡﲖ ﲗ
ﲘ ﲙ ﲚﱠ من نفسه ﱡﲛ ﲜ ﲝﱠ من طبعه ﱡﭐﲟ ﲡﱠ مبا علمه احلق من األمساء وﱡﭐﲠﱠ
[الزخرف ،]84 :بتعيني املراتب وإطالق األمساء على مسمياهتا ،وهذا كله على طريق اإلشارة ال على
جهةِ التفسري ،فاعلم ذلك فأعطته النيابة واخلالفة هاتني الصفتني احلقيقيتني ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱠ
املتخَذ ﱡﱆ ﱇﱠ أي حيّره ﱡﭐﱈ ﱉﱠﭐ[اجلاثية ،]23 :فجعل علمه يف حريته.
فهذا هو اإلله َّ
وملا تعدد الكمّل من هذه النشأة جعلهم احلق خالئفَ بعدما كان خليفة ،فكل كامل خليفة وما
خيلو زمان عن كاملٍ أصال فما خيلو عن خليفة األرض عن ظهور صورة إهلية يعرفها مجيع خلق اهلل
معيَّنة ،ما عدا الثقلني اإلنس واجلن فإهنا معروفة عند بعضها فيوفّون حقها من التعظيم واإلجالل هلا
ﱡﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ[فاطر ،]28 :مث لتعلم أن كل مولود فإنه يولد على الفطرة اليت أخذها
اهلل على بين آدم من اإلقرار بربوبيته ملا قبض على ظهر آدم فاستخرج منه ذريته كأمثال الذر فقال هلم
ﱡﭐﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱠ [األعراف ،]172 :أنت ربنا ،فهذه هي الفطرةُ اليت فطر الناس عليها وهي اإلقرار
بربوبيةِ احلق عليهم ،فلما كربوا صاروا حبكم اآلباء واملربني وحكم هلم حبكم الذر فمن استمر على
الفطرة إذا كان أبواه مسلمني إىل أن ميوت عليها كان من السعداء املوحدين ،وإن طرأ عليه خلل يزيله
عن الفطرة كان حبسب ما زال إليه ،مث ميوت على ما هو عليه قبل موته وقبل االحتضار ،وإذا انتقل إىل
الربزخ وانفصل عن الدنيا انفصال من ال يرجع يكون يف الربزخ عن احلالة اليت كان عليها عند
االنفصال ،فإن كان على حالة تعطيه السعادة سعد وإن كان على حالة تعطيه الشقاوة شقي مث ترد عليه
حياته ،وعقله أوفر ما كان يف قربه فيأتيه فتّانا القرب ومعهما حممد  aفيقال له :ما تقول يف هذا
الرجل ،وال يظهران له مبا ينبغي له من التعظيم ،فإن عصم امليت منهما فيقول هذا حممد رسول اهلل
جاءنا بالبينات واهلدى فآمنا وصدقنا ،فيقوالن له :نَم هنيئًا فقد كنا نعرف منك هذا ،وإن وقف مع ما
يرى من عدم تعظيم الساِئلَني له  aوتلك فتنة القرب فيقول :لو كان هلذا عند اهلل قدر مثل ما يعتقده
املؤمنون فيه َل َعظَّمه هذان فيقول :مسعت الناس يقولون فيه أنه رسول اهلل ،فقلت فيه ما قاله الناس
فيقوالن له :ال مسعت وال قلت فتتسلمه مالئكة العذاب مث يبقى على ذلك إىل حني البعث ،ويبعث
على ما مات عليه كان ما كان كما ذكرنا.
وال يزال ينتقل يف مواطن القيامة من موطن إىل موطن على تلك الصورة اليت قُبض عليها فإن
ذلك املوطن وتلك الدار ما هي دار تكليف .لو كانت دار تكليف لنفعهم إمياهنم إذا آمنوا وما بقي
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كافرٌ إال أسلم وآمن ،فإنه يعاين ما ال يقدر على جحده وال إنكاره مث إن الناس حيشرون إىل أخذ
كتبهم ،فمن الناس من يعطى كتابه بيمينه ،وهم أهل السعادة ،ومنهم من يعطى كتابه بشماله فيقول:
ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ [احلاقة ،]25 :وهم الكافرون ،ومنهم من يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره
يضرب يف صدره فينفذ إىل ظهره وهم املنافقون واملرتابون ،فأما املؤمنون فهم وجهٌ بال قفا يرون من
كل جهة ،وأما الكافرون فهم قفًا بال وجه ،واملنافقون وجهٌ وقفا ،مث يرجع هلم املوازين فيوزنون
بأعماهلم  ،فإن رجح عمله به ثقل ميزان عمله به وارتفعت الكفة به فأُخذ إىل ِعلّيني وإن رجح هو
بعمله نزل بكفته إىل ِسجّني وهنالك يقرأ كتابه مبا قدمت يداه.
وأما الكفار املقلدة يف الكفر فيقول القائل منهم

ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﱠ [الفرقان]29-27 :

وهم الذين بلغتهم دعوة الرسل  Dفردوها ومل يعملوا هبا ،وأما اجملرمون فال يقيم هلم اهلل عز وجل
يوم القيامة وزنًا ،وال يعبأ اهلل هبم من قبورهم إىل جهنم ،ويأيت أيضا طائفة مستجرية يقول مترمجهم:
شعر:
ع يتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت ف ر يتتتتتتتتتتتتتتتتتت م متتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ااختتتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتتتت عم متتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتت
عم حمتتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتتتتتتت يرا ستتتتتتتتتتتتتتتت

رم ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتي ي تتتتتتتتتتتتتتتتتت مماختتتتتتتتتتتتتتتتتت ا
ا تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتت ا ماختتتتتتتتتتت ف إ تتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتف تتتتتتتتتتت

فأجابه الناطق بلسان احلال :شعر:
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع أ
إ
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إ م
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عم
ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فأ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ
إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مت كتاب عقلة املستوفز واحلمد هلل
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

كتاب املسائل إليضاح املسائل
ﱁﱂﱃﱄ

احلمد هلل الذي حجبنا عنه غريةً منه أن يعرف له كنه ،بدا نورًا فاستتر عن األبصار بنوره،
وظهر فاحتجب عن البصائر بظهوره ،فاندرج النور يف النور ،وبطن الظهور يف الظهور ،فال يقع بصر
إال عليه ،وال خيرج خارج إال منه ،وال ينتهي قاصد إال إليه ،فيا أويل األلباب أين الغيبة واحلجاب؟ ومن
كانت عينه حجابًا عليه ،فال حمجوب وال حجاب.
املسألة األوىل

اعلم أن وصف احلق تعاىل نفسه بالغىن عن العاملني ،إمنا هو ملن توهم أن اهلل تعاىل ليس عني
العامل ،وفرّق بني الدليل واملدلول ،ومل يتحقق بالنظر ،إذا كان الدليل على الشيء نفسه ،فال يضاد
نفسه ،فاألمر واحد وإن اختلفت العبارات عليه ،فهو العامل واملعلم واملعلوم ،فهو الدليل والدال
واملدلول ،فبالعلم يعلّم العلم ،فالعلم معلوم العلم ،وهو العلم ،والعلم ذايتٌ للعامل ،وهو قول املتكلم ما
هو غريه فقط ،وأما قول القائل بعد هذا :ما هو هو ،فهو ملا يرى من أنه معقول زائد على (هو)،
فينبغي أن ال يكون (هو) ،وما قدر أن يثبت (هو) من غري علم يصفه به ،فقال :ما هو غريه ،فحار
فنطق مبا أعطاه فهمه ،فقال :إن صفات احلق تعاىل ،ما هي هو ،وال هي غريه ،ولكن إذا قلنا حنن مثل
هذا القول ،ما نقوله على حد ما يقوله املتكلم ،فإنه يعقل الزائد وال بد ،فنحن ال نقول بالزائد ،فما
يزيد املتكلم ،على من يقول إن اهلل فقري إال حبسن العبارة ،فنعوذ باهلل أن نكون من اجلاهلني.
املسألة الثانية

اعلم أن قول اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ [األنبياء ،]2 :تنبيه لنا على أن كل
كالم يف العامل كالمه تعاىل؛ ألنه ما أتى من اهلل تعاىل إلينا إال كل ذكر حمدث؛ ألن اإلتيان حمدث بال
شك ،وكل شيء من اهلل تعاىل حسن – شاء ذلك – أم شر ،وقد قال تعاىل :ﱡﭐﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱠ [الزمر ،]18-17 :أولئك الذين هداهم اهلل إىل معرفة احلسن واألحسن،
ﱡﭐﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨﱠ [الزمر ،]18 :يعين املستخرجني لب األمر املستور بالقشر صيانة له؛ فإن
العني ال تقع إال على احلجاب ،وهو الصورة اليت يتجلى فيها احلق تعاىل ،مث يتحول عنها إىل حجاب
آخر ،فما ثَمَّ يف احلقيقة إال انتقال من حجاب إىل حجاب؛ ألنه ما تكرّر جتلٍّ إهلي قط ،فال بد من
اختالف الصور ،واحلق تعاىل وراء ذلك كله ،فما لنا منه تعاىل إال االسم الظاهر رؤيةً وحجابًا ،وأما
االسم الباطن فال يزال باطنًا ،وهو اللب املعقول ،الذي يدركه أولو األلباب ،يعين يعلمون أن ثَمَّ لبًا،
وهو االسم الباطن املستور باسم الظاهر ،وهو املسمى يف احلالني ،فمن قال بالرؤية صدق ،ومن قال
بعدم الرؤية صدق؛ ألن النيب  aأثبت لنا الرؤية بقوله" :ترون ربكم يف اجلنة" ،ونفى الرؤية ملا سئل:
هل رأيت ربك؟ فقال" :نور أنّى أراه" ،أي أنه :نور فال أراه لضعف احلدوث ،والنور هلل تعاىل وصف
ذايت ،واحلدوث لنا نسبة ذاتية ،فنحن ال نزال على ما حنن عليه ،وهو تعاىل ال يزال على ما هو عليه،
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فمن قال :إن اهلل تعاىل ظاهر ،فما قال على اهلل تعاىل إال ما قال عن نفسه ،وال فائدة لكون األمر ظاهرًا
إال مشاهدته ،فهو تعاىل مشهود مرئي من هذا الوجه ،ومن قال :إن اهلل تعاىل باطن فما قال عليه تعاىل
إال ما قال عن نفسه ،وال فائدة لكون األمر باطنًا ،إال أنه ال تدركه األبصار فهو تعاىل ال يشهد وال
يرى ،ومثال ذلك صورة اإلنسان الظاهرة ،وروحه الباطنة املدبرة بصورته الظاهرة ،فمن قال :إن
اإلنسان عبارة عن العني الباطنة املدبرة للصورة الظاهرة ،قال :إنه ما يرى ،ومن قال :إنه عبارة عن
الصورة الظاهرة فقط ،قال :إنه يرى ،ومن قال :إن اإلنسان هو اجملموع ،فهو الظاهر والباطن ،قال :إنه
يرى وما يرى ،فهو يف املعىن كقول اهلل تعاىل :ﱡﭐﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱠ[األنفال،]17 :
فأحسن القول إثبات األمرين على الوجهني:
ا تتتتتتتتت المتتتتتتتتترف يع قتتتتتتتتت تتتتتتتتت ل م
ستتتتتتتتت
الزتتتتتت
تتتتتت ف ضتتتتتت
متتتتتت تتتتتت لتتتتتت
تتتتتتتتت الستتتتتتتتتم
تتتتتتتتت فيمتتتتتتتتت ي تتتتتتتتت
تتتتتتت الق تتتتتتتت
يأ يتتتتتتت متتتتتتتتي
تتتتتتت ال تتتتتتتت
ف تتتتتتتت ر متتتتتتتت قتتتتتتتت تتتتتتتت ر متتتتتتتت تتتتتتتتر

تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت
فمتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتت
ف يزتتتتتتتتتتت ف لتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت
فمتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت
لح تتتتتتت ف تتتتتتت أ لتتتتتتت ال تتتتتتت
تتتتتتت الستتتتتتتم
إ ا تتتتتتتتتتتتتت م زتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتت ق لتتتتتتتتتتتتتت
لمتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتر زتتتتتتتتتتتتتتت
ف قتتتتتتتتتتتتتتت

املسألة الثالثة

يف معىن قول اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ [األنعام ،]91 :اعلم أن اهلل تعاىل قد وصف
نفسه يف الصورة الظاهرة باليدين واألعني ،وشبه ذلك مما وردت به األخبار ،والدليل العقلي ينزه احلق
تعاىل عن حكم الظاهر من ذلك يف احملدثات ،فحق قدره تعاىل [شعر]:
لتتتتتتتتتتتتتتتتتتي غيتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتت را
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هللا فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر الزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت را

متتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر هللا غيتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتت ستتتتتتتتت
متتتتتتتتت تتتتتتتتت تتتتتتتتت ر ا لتتتتتتتتت

فحق قدره تعاىل إضافة ما أضافه لنفسه مما ينكر الدليل العقلي إضافته إليه تعاىل ،فمن أضاف
مثل هذا إليه تعاىل عقالً ،فذاك الذي قدّر اهلل حق قدره ،ومن أضاف إليه شرعًا وشهودًا وكان على
بينة من ربه ،فهو الذي قدر اهلل حق قدره ،فاإلنسان الكامل هو اخلليفة قدّر اهلل تعاىل ظاهرًا وباطنًا
صورةً ومنزلةً ومعىن ،فمن كل شيء يف الوجود زوجان :فاعل ومنفعل فيه ،فاحلق تعاىل فاعل ،والعامل
منفعل فيه؛ ألنه حمل ظهور االنفعال مبا يتناوب عليه من صور اإلمكان من حركة وسكون واجتماع
وافتراق ،ومن صور األلوان والصفات والنسب ،العامل قدر اهلل وجودًا وأما يف الثبوت فهو أظهر حلكم
األزل ،الذي هو للممكنات يف ثبوهتا؛ ألن اإلمكان للممكن نعت ذايت ،ومل يزل املمكن ممكنًا يف حال
عدمه ووجوده ،فلما سبّح احلق تعاىل نفسه عن التشبيه ،سبّح املمكن نفسه عن التنزيه ،وما ظفر باألمر
على ما هو عليه األمر إال من مجع بينهما ،فقال بالتنزيه من وجه عقالً وشرعًا ،وقال بالتشبيه شرعًا ال
عقالً ،والشهود يقضي مبا جاءت به الرسل إىل أممها يف اهلل تعاىل :ﱡﭐﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ
[الكهف ،]29 :فأنا مؤمن مبا جاءت به الرسل ،فكل واصف فإمنا هو واقف مع نعت خمصوص ،فنزه
اهلل تعاىل نفسه عن ذلك النعت من حيث ختصيصه ال من حيث أنه له ،فإن أحديته تعاىل أحدية
اجملموع ،ال أحدية كل واحد من اجملموع ،واهلل تعاىل أعلم.
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املسألة الرابعة

اعلم أنه لوال النور مل يدرك معلوم وال حمسوس وال متخّيل أصالً ،فبالنور أُدرك احملال ،ولذلك
ينسحب على كل قسم من أقسام العقل ،كما ينسحب على أقسام الوجود ،فنقول :حمال على احملال أن
يقبل الوجود ،وحمال على الواجب أن يقبل العدم ،وحمال على املمكن أن يقبل الوجود لذاته ،وواجب
للممكن أن يكون العدم والوجود يف حقه على السواء .فقد علمت أنه ما مث معلوم من حمال وغريه إال
وله نسبة ما إىل النور ،واهلل تعاىل هو النور ،ولوال ذلك النور الذي له إليه نسبةٌ ما صح أن يكون
معلومًا ،فال معلوم إال اهلل ،وعلى احلقيقة فما يدرك أحد ما نقوله وال كيف تكون نسبة األمور مع
كون تعلقها ،والعبارات تقصر عن اإلحاطات هبا واهلل أعلم.
املسألة اخلامسة

اعلم أن احلجب الظلمانية والنورانية اليت بني احلق تعاىل وبني العامل إمنا هي ما اتصف به املمكن
يف حقيقته من الظلمة والنور ،لكونه وسطًا ،فهو ال ينظر إال يف نفسه ،فال ينظر إال يف احلجاب ،فلو
ارتفعت احلجب عن املمكن ،ارتفع اإلمكان ،وارتفع الواجب واحملال ،فاحلجب ال تزال مسدولة ،وال
ميكن أن يكون األمر إال هكذا وانظر إىل قول رسول اهلل " :aإن هلل سبعني ألف حجاب من نور
وظلمة ،لو كشفها ألحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه" ،وقد أخرب اهلل تعاىل أن اخللق
تراه يوم القيامة وال حتترق ،وسبحات وجهه موجودة فدل أن احلجب مل ترتفع ،فالرؤية حجابية وال
بد ،والضمري يف (بصره) يعود على (ما) ،و(ما) هنا عني خلقه ،فكأنه يقول يف تقدير الكالم :ما أدركه
بصر خلقه ،فإنا ال نشك أن احلق تعاىل يدركنا اليوم ببصره وسبحات وجهه موجودة ،واحلجب وإن
كانت عينه تعاىل فال ترتفع ،وإن كانت خلقًا أُحرقت ،فإهنا مدركة ببصره من غري حجاب ،ولو
احترقت احلجب احترقنا ،فلم نكن وحنن كائنون بال شك ،فلو فهم الناس معىن هذا احلديث ،لعرفوا
نفوسهم ،ولو عرفوا نفوسهم ،لعرفوا رهبم ،ولو عرفوا رهبم ،اللتقوا به من قبل كل شيء ،ولرأوه يف
كل شيء ،فلم ينظروا يف ملكوت السموات واألرض؛ ألنه تعاىل عينها ،واهلل تعاىل أعلم.
املسألة السادسة

اعلم أن املنح والعطايا الذاتية ال تكون إال عن جتلٍّ إهليٍ ،والتجلي من الذات ال يكون أبدًا إال
بصورة استعداد املتجلى له ،غري ذلك ال يكون ،فاملتجلى له ما رأى سوى صورته يف مرآة احلق تعاىل،
وما رأى احلق تعاىل ،وال ميكن أن يراه مع علمه أنه ما رأى إال صورته فيه ،كاملرآة يف الشاهد إذا
رأيت صورتك فيها ال تراها مع علمك أنك ما رأيت صورتك إال فيها فأبرز اهلل ذلك مثالً نصبه لتجليه
الذايت ،ليعلم املتجلى له أنه ما رآه ،وما مثَّ مثال أقرب وال أشبه بالرؤية والتجلي منه ،وإذا ذقت هذا
ذقت الغاية اليت ليس فوقها غاية يف حق املخلوق ،فال تطمع وال تتعب نفسك يف أن ترقى أعلى من
هذه الدرج ،فما هو أمت أصالً وما بعده إال العدم احملض ،فاحلق تعاىل مرآتك يف رؤيتك نفسك وغريك،
وأنت مرآته تعاىل يف رؤيته أمساءه ،وظهور أحكامها ،وليست سوى عينه تعاىل ،فاختلط األمر وانبهم،
فمنا من جهل يف علمه فقال :العجز عن درك اإلدراك إدراك ،ومنّا من علم فلم يقل مثل هذا ،بل
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أعطاه السكوت ما أعطاه العجز ،وهذا أعلى عامل باهلل تعاىل ،وليس هذا العلم إال خلامت الرسل a
وخامت األولياء ،وما يراه أحد من األنبياء والرسل إال من مشكاة الرسول اخلتم  aوال يراه أحد من
األولياء إال من مشكاة خامت األولياء ،رضي اهلل عنهم أمجعني.
املسألة السابعة

اعلم أن مسمى العامل بالنسبة إىل اهلل تعاىل كالظل بالنسبة إىل الشخص ،فهو ظل اهلل تعاىل ،وما
أوجد اهلل تعاىل الظالل وجعلها ساجدة متفيئة عن اليمني والشمائل إال دالئل لك عليك وعليه ،لتعرف
من أنت ،ومن هو ،وما نسبتك إليه ،وما نسبته إليك ،حىت تعلم من أي حقيقة إهلية اتصف من سوى
اهلل تعاىل بالفقر الكلي ،وبالفقر النسيب بعضه إىل بعض ،ومن أي حقيقة اتصف احلق تعاىل بالغىن عن
العاملني؟ ومن أين اتصف العامل بالغىن بعضه عن بعض من وجه عني ما افتقر إىل بعضه به ،فإن العامل
مفتقر إىل األسباب افتقارًا ذاتيًا ،وأعظم األسباب له سببية احلق تعاىل ،وال سببية للحق تعاىل يفتقر إليها
العامل سوى األمساء اإلهلية ،واألمساء اإلهلية كل اسم يفتقر إليه العامل من عامل مثاله ،أو عني احلق تعاىل،
فهو اهلل تعاىل ال غريه ،ولذلك قال اهلل تعاىل :ﱡﭐﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﱠ
[فاطر ،]15 :ومعلوم أن لنا افتقارنا من بعضنا إىل بعضنا ،فأمساؤنا أمساء اهلل تعاىل ،إذ إليه االفتقار ،بال
شك ،وأعياننا يف نفس األمر ظله ال غريه ،فهو تعاىل هويتنا -الهوتيتنا ،-وقد مهدّنا لك السبيل فانظر
واهلل تعاىل أعلم.
املسألة الثامنة

اعلم أنه قد صح فيما خرجه مسلم رمحه اهلل تعاىل من حتوّل األلوهية وتبدهلا يوم القيامة يف صور
االعتقادات واملعارف ،وفيه اعتقاد املشبهة وغريهم ،وال بد من إقرار كل طائفة يف تلك الدار به تعاىل،
فال بد من جتليه يف صور اعتقاداهتم ،فإن ذلك راجع إىل الرائي ال املرئي ،فإن احلقائق اإلهلية ال تتبدل،
وهلذا نقص علم من خرج عن طريقنا يف أي حضرة يقع فيها جتلي األلوهية ،ولذلك مسي عامل التبدل
والتمثل برزخًا ،لكونه وسطًا بني حقائق جسمانية وغري جسمانية ،فتعطي هذه احلضرة هذه التجليات،
فترتبط هبا املعاين بالصور ربطًا حمققًا ،واهلل تعاىل أعلم.
املسألة التاسعة

اعلم أن األلوهية تطلب املألوه ،والربوبية تطلب املربوب ،وإال فال عني هلا إال به وجودًا
وتقديرًا ،والذات املقدّسة هلا الغىن عن العاملني ،والربوبية ما هلا هذا احلكم ،فبقي األمر بني ما تطلبه
الربوبية ،وبني ما تستحقه الذات من الغىن عن العاملني ،وليست الربوبية على احلقيقة واالتصاف إال عني
هذه الذات.
فلما تعارض األمر حبكم النسب ورد يف اخلرب وصف احلق تعاىل بالشفقة على عباده ،فأول ما
نفّس عن الربوبية بنفسه املنسوب إىل الرمحن ،بإجياده العامل الذي تطلبه الربوبية واأللوهية حبقائقها،
فيثبت من هذا الوجه أن رمحة اهلل تعاىل وسعت كل شيء فوسعته ،فهي أوسع من قلب العارف ،أو
مساوية له يف السعة ،ومعىن وسع قلب العارف احلق تعاىل هو أنه إذا جتلى له ال ميكن أن ينظر معه
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غريه ،واعلم أنه ال يشهد القلب والعني أبدًا إال صورة معتقده يف احلق تعاىل ،فال ترى العني إال احلق
االعتقادي ،وال خفاء بتنوع االعتقادات ،فمن قيّده أنكره يف غري ما قيده به ،وأقر به فيما قيده به إذا
جتلى له ،ومن أطلقه عن التقييد مل ينكره وأقر به يف كل صورة يتجلى فيها ،وصور التجليات ال هناية
هلا يقف العارف عندها ،وكذلك العامل باهلل ما له غاية يقف عندها ،بل العامل باهلل يف كل زمان يطلب
الزيادة من العلم باهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ [طه ،]114 :فاألمر ال يتناهى من الطرفني ،هذا إذا
قلت :حق وخلق.
فإذا نظرت قوله" :كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به" ،إىل غري ذلك من القوى،
مل تفرق ،فاألمر حق كله أو خلق كله ،فهو حق كله بنسبة ،وهو خلق بنسبة ،وهو حق بنسبة ،والعني
واحدة ،فعني صورة ما جتلى ،عني صورة ما قبل ذلك التجلي ،وهو املتجلي واملتجلى له ،فانظر ما
أعجب أمر اهلل تعاىل من حيث هويته ،ومن حيث نسبته إىل العامل يف حقائق أمسائه احلسىن ،واهلل تعاىل
أعلم.
املسألة العاشرة

يف معىن قول اهلل تعاىل :ﱡﭐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱠ[ق،]37 :
اعلم إمنا مسي القلب قلبًا لتقلبه يف أنواع الصور والصفات ،ومل يقل ملن كان له عقل؛ ألن العقل قيد
حيصر األمر يف نعت واحد ،واحلقيقة تأىب احلصر يف نفس األمر ،فما هو ذكرى ملن كان له عقل ،وهم
أصحاب االعتقادات ،الذين يكفّر بعضهم بعضًا ،وما هلم من ناصرين ،فإن إله املعتقد ما له حكم يف إله
املعتقد اآلخر ،وصاحب االعتقاد يذبُّ عن األمر الذي اعتقده يف إهله وينصره ،وذلك اإلله الذي اعتقده
ال ينصره وكذا املنازع له ما له نصرة من اإلله الذي يعتقده ﱡﭐﲾ ﲿ ﳀ ﳁﱠ ﭐ[آل عمران:
 ،22،56،91النحل ،37 :الروم ،]29 :واحلق تعاىل عند العارف ،هو املعروف الذي ال ينكر ،فلهذا قال:
ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ [ق ،]37 :يعين تقلب القلب لتقلب احلق تعاىل يف الصورة.
وأما أهل اإلميان الذي قلّدوا الرسل صلوات اهلل عليهم أمجعني ،فهم املرادون بقوله تعاىل :ﱡﭐﱙ
ﱚ ﱛﱠ [ق ،]37 :وهو ملا وردت به األخبار اإلهلية وهو شهيد تنبيه على حضرة اخليال واستعماله،
وهو قوله عليه الصالة والسالم يف اإلحسان" :أن تعبد اهلل كأنك تراه" ،وقوله " :aإن اهلل تعاىل يف
قبلة املصلي" ،فلذلك هو شهيد.
املسألة احلادية عشرة

اعلم أن القضاء هو حكم اهلل تعاىل يف األشياء ،وحكم اهلل تعاىل على حد علمه ،وعلم اهلل تعاىل
باألشياء على ما أعطته املعلومات مبا هي عليه يف نفسها ،والقدر يوفيه ما هي عليها األشياء يف عينها
من غري مزيد ،فما حكم القضاء على األشياء إال هبا ،فهذا عني سر القدر ملن كان له قلب ،فلله احلجة
البالغة ،فاحلكم يف التحقيق تابع لعني املسألة اليت حيكم فيها مبا تقتضيه ذاهتا ،واحملكوم عليه مبا هو حاكم
عليه ،احلاكم أن حتكم عليه بذلك ،فكل حاكم حمكوم عليه أن حيكم مبا حكم به -كان احلاكم من
كان -فتحقق هذه املسألة ،فإن القدر ما جهل إال لشدة ظهوره ،فلم يعرف ،وكثُر فيه الطلب.
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املسألة الثانية عشرة

اعلم أن الوالية هي الفلك احمليط بالعامل ،وهلذا مل تنقطع وهلا اإلنباء العام ،فنبوة التشريع ورسالته
منقطعة بسيدنا حممد  ،aوقد انقطعت فال نيب بعده وال رسول مشرع ،وال مشرّع له ،فال يبقى اسم
خاص خيتص به العبد دون احلق تعاىل بانقطاع النبوة والرسالة ،إال أن اهلل لطف بعباده ،فأبقى هلم النبوة
العامة ،اليت ال تشريع فيها ،وأبقى هلم التشريع من ثبوت األحكام ،وأبقى هلم الوراثة يف التشريع،
فالعلماء ورثة األنبياء ،وما مث مرياث يف ذلك إال يف ما اجتهدوا فيه من األحكام فشرّعوه ،فإذا رأيت
النيب يتكلم بكالم خارج عن التشريع ،فذلك من حيث هو ويل وعارف ،وهلذا مقامه من حيث هو
عامل أمت وأكمل من مقامه من حيث هو نيب ورسول ،وذواته تشريع وشرع ،فإذا مسعت أحدًا من أهل
اهلل تعاىل يقول :إن الوالية أعلى من النبوة ،أو يقول :إن الوالية فوق النيب والرسول؛ فإنه يعين بذلك أن
الشخص واحد ،وهو أن الرسول من حيث أنه ويل أمت وأكمل من حيث هو نيب ورسول ،فمرجع النيب
والرسول املشرّع إىل الوالية والعلم ،أال ترى أن اهلل تعاىل قد أمره  aبطلب الزيادة من العلم ال من
غريه ،فقال تعاىل :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ [طه ،]114 :وذلك أن يعلم أن الشرع تكليف بأعمال
خمصوصة ،وحملها هذه الدار ،فهي منقطعة ،والوالية ليست كذلك.
املسألة الثالثة عشرة

اعلم أن حد الصرب عندنا إمنا هو حبس النفس عن الشكوى لغري اهلل تعاىل سبحانه ،فحجب
طائفة نظرهم يف أن الشكوى تقدح يف الرضا بالقضاء ،وليس األمر كذلك ،فإن الرضا بالقضاء ال
تقدح فيه الشكوى إىل اهلل تعاىل ،وال إىل غريه تعاىل ،وإمنا تقدح الشكوى يف املقضيّ به ،وحنن ما
خوطبنا إال بالرضا بالقضاء ال بالرضا باملقضي به ،والصرب هو املقضي به ،ما هو عني القضاء ،فلما علم
أيوب  أن يف حبس النفس عن الشكوى إىل اهلل تعاىل يف رفع الضر عنه مقاومة للقهر اإلهلي ،شكا
إىل اهلل تعاىل ،فرفعه عنه ،وأثىن عليه ،ووصفه بالصرب ،فينبغي للعارف أن يتضرع إىل اهلل تعاىل يف رفع
الضر عنه؛ ألن يف رفعه عنه إزالة عن جناب احلق تعاىل ،إذ هو صورته الظاهرة ،كما جاع بعض
العارفني ،فبكى فعاتبه من ال ذوق له يف هذا الفن ،فقال العارف :إمنا جوعين ألبكي ،يقول :إمنا ابتالين
ألشكو إليه ،وذلك ال يقدح يف كوين صابرًا؛ ألن الصرب إمنا هو حبس النفس عن الشكوى إىل غري اهلل
تعاىل ،وأعين بالغري :وجهًا خاصًا من وجوه اهلل تعاىل ،وقد عيّن لنا سبحانه وجهًا خاصًا من وجوهه،
وهو املسمى باهلوية ،لندعوه منه ،إذ منه رفع الضر ال من الوجوه األخر املسماة أسبابًا ،وليست إال هو
من حيث ختصيص األمر يف نفسه ،فالعارف ال حيجبه سؤاله هوية احلق تعاىل يف رفع الضر عنه عن أن
تكون مجيع األسباب عينه تعاىل من حيث خاصيته ،وهذا ال يلزم طريقته إال األدباء من عباد اهلل تعاىل،
األمناء على أسراره ،وقد نصحتك فاعمل ،واهلل تعاىل فاسأل.
املسألة الرابعة عشرة

اعلم أن األمر ينقسم إىل مؤثر ومؤثَّر فيه ،ومها عبارتان ،فإن املؤثر بكل وجه ،وعلى كل حال،
ويف كل حضرة هو اهلل تعاىل ،واملؤثَّر فيه بكل وجه وعلى كل حال ،ويف كل حضرة هو العامل ،فإذا
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ورد فأحلق كل شيء بأصله الذي يناسبه ،فإن الوارد أبدًا ال بد أن يكون فرعًا عن أصل؛ ألن احملبة
اإلهلية كانت عن النوافل من العبد ،فهذا أثر بني مؤثر ومؤثَّر فيه كان احلق تعاىل مسع العبد وبصره
وقواه عن هذه احملبة ،فهذا أثر مقدر ال تقدر على إنكاره ،لثبوته شرعًا إن كنت مؤمنًا.
املسألة اخلامسة عشرة

يف معىن قول اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱠ[غافر ،]60 :وال يكون مستجيبًا إال
إذا كان من يدعوه غريه ،وإذا كان عني الداعي غري عني اجمليب ،فال خالف يف اختالف الصور ،فهما
صورتان بال شك ،وتلك الصور كلها كاألعوان (لزيد) مثالً ،فحقيقة (زيد) واحدة شخصية ،وصورة
يده ليست صورة رجله ،وال رأسه ،وال عينه ،فهو كثري بالصور واحد بالعني ،كاإلنسان بالعني واحد
بال شك ،وال شك إن (عَمْرًا) ما هو (زيدًا) ،وال (خالدًا) ،فهو وإن كان واحدًا بالعني فكثري بالصور
واألشخاص ،وقد علمت قطعًا إن كنت مؤمنًا أن احلق تعاىل يتجلى يوم القيامة يف صورة فيعرفوه ،مث
يتحول يف صورة فيتعرف إليهم فينكروه ،وهو املتجلي يف كل صورة ليس غريه ،ومعلوم أن الصورة
األوىل ما هي الصورة األخرى ،فكأن العني الواحدة الناظرة قامت مقام املرآة ،فإذا نظر فيها إىل صورة
معتقده -اهلل تعاىل -عرفه فأقرَّ به ،وإن رأى فيها صورة معتقد غريه أنكره ،كما يرى يف املرآة صورته
وصورة غريه ،واملرآة عني واحدة ،والصور اليت ترى فيها كثرية يف عني الرائي ،وليس يف املرآة صورة
منها ،مث إن املرآة هلا تصرف يف الصور بوجه ،هو أهنا ترد الصور متغرية الشكل من الصغر والكرب،
والطول والعرض ،وذلك الختالف صور مقادير الرائني ،فانظر يف املثال مرآة واحدة ،فاحلق تعاىل من
كونه ذاتًا غين عن العاملني ومن حيث األمساء اإلهلية ،فهو مثل كاملرآة ،فأي اسم إهلي نظر فيهما الناظر،
فإمنا يظهر يف الناظر حقيقة ذلك االسم ،فهكذا هو األمر ،إن فهمت فال جتزع وال ختف ،والدليل على
ذلك قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ [األنفال ،]17 :والعني ما أدركت إال الصورة احملمدية
اليت ثبت هلا الرمي يف احلس ،وهي اليت نفى اهلل تعاىل عنها الرمي أوالً ،مث أثبته هلا وسطًا مث عاد
باالستدراك أن اهلل تعاىل هو الرامي يف صورته احملمدية ،وال بد من اإلميان هبذا ،فانظر إىل هذا املؤثر
حني أنزله احلق تعاىل يف صورته احملمدية ،فهذا إخبار من اهلل تعاىل لعباده وخربه صدق ،واإلميان به
واجب سواء أدركت علم ذلك أو مل تدركه ،فإنا حبمد اهلل وعونه نعلم ذلك علم مسلم مؤمن ،ومما
يدلك على ضعف النظر العقلي من حيث فكره ،وكون العقل حيكم على العلة بأهنا ال تكون معلولة ملن
هي علة له ،هذا حكم العقل إلخفائه ،وأما يف علم التجلي فإن العلة تكون معلومة ملن هي علة له ،واهلل
أعلم ،وكما تقول األشاعرة :إن العامل متماثل باجلوهر ،فهو جوهر ،فهو عني قولنا :العني واحدة ،مث
قالت :وخيتلف باألعراض ،وهو عني قولنا ،وتتكثر بالصور والنسب حىت تتميز ،فيقال :ليس هذا عني
هذا من حيث صورته ،أو عرضه ،أو مزاجه ،وهذا عني هذا من حيث وجوده ،واهلل أعلم.
املسألة السادسة عشرة

اعلم أن املقيد مبعرفة املطلق وذاته ال تقتضيها أم كيف ميكن أن يصل املمكن إىل معرفة الواجب
بالذات ،وما من وجه للممكن إال وجيوز عليه العدم واالفتقار ،فلو جمع بني الواجب بذاته وبني
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املمكن بوجه جلاز على الواجب ما جاز على املمكن من ذلك الوجه من الدثور واالفتقار ،وهذا يف
حق الواجب بذاته حمال ،فإثبات وجه جامع بني الواجب واملمكن حمال.
املسألة السابعة عشرة

القول مبا أعطاه الكشف االعتصامي أن اهلل تعاىل "كان وال شيء معه" إىل هنا انتهى لفظه
 ،aوما أتى بعد هذا فهو مندرج فيه ،وهو قوهلم "وهو اآلن على ما عليه كان"" ،فاآلن وكان"
أمران عائدان علينا ،أو فينا ظهر وأمثاهلما ،وقد انتفت املناسبة والقول عليه "كان اهلل وال شيء معه" إمنا
هو األلوهية ال الذات ،واهلل أعلم.
املسألة الثامنة عشرة

اعلم أن املخلوق ال قدرة له أصالً عندنا وعند احملققني من أصحابنا ،ألننا ما أثبتنا القدرة اإلهلية
إال بظهور أثرها ،والقدرة احلادثة عند مثبتها ال أثر هلا ،فال تعلق هلا ،فمن أين للمخلوق قدرة وال أثر
هلا؟ وإمنا له التمكن من قبول األثر اإلهلي ،والكسب معناه :تعلق إرادة العبد بفعلٍ ما دون غريه ،فيوجد
االقتدار اإلهلي ذلك الفعل عند هذا التعلق ،فيسمى كسبًا للعبد ،واهلل أعلم.
املسألة التاسعة عشرة

اعلم أن األلوهية مرتبة للذات ال يستحقها إال اهلل تعاىل ،فطلبت مستحقها ما هو طلبها ،واملألوه
يطلبها وهي تطلبه ،والذات غنية عن كل شيء ،فلو ظهر هذا السر الرابط ملا ذكرنا لبطلت األلوهية،
ومل يبطل كمال الذات ،وظهر مبعىن ارتفع كما يقال :ظهر القوم ،أي ارتفعوا عنه ،وهو قول اإلمام
علي كرّم اهلل وجهه" :إن لأللوهية سرًا وهو أنت" ،خياطب كل موجود ،لو ظهر لبطلت األلوهية ،فال
يظهر ،فال تبطل األلوهية ،فإن املألوه ال وجود له ،إال باإلله ،فاملألوه موجود أبدًا ،فاأللوهية موجودة
أبدًا ،ال ترتفع ،واهلل أعلم.
املسألة العشرون

اعلم أن اإلله اسم للذات األقدس باعتبار نسبتها إىل األعيان الثابتة ،ونسبتها إىل األعيان الثابتة
هو منشأ األمساء اإلهلية ،كالقادر ،واملريد ،والرب اسم للذات أيضًا باعتبار نسبتها إىل األعيان اخلارجة،
ونسبتها إىل األعيان اخلارجة هو منشأ أمساء الربوبية ،كاحلافظ ،والرازق ،واهلل أعلم.
املسألة الواحدة والعشرون

اعلم أن األحدية موطن األحد عليها حجاب العزة ال يرفع أبدًا ،فال يراه يف أحديته سواه؛ ألن
احلقائق تأىب ذلك ،واإلنسان الكامل الذي هو أكمل النسخ وأمت النشآت خملوق على الوحدانية ،ال
على األحدية ،ألن هلا الغىن املطلق فال يصح من إنسان وغريه ،فال يطمع فيها اإلنسان ،فقال تعاىل:
ﱡﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﱠ[الكهف ،]110 :فقد أشرك املشركون معه املالئكة ،والنجوم،
واإلنس ،والشياطني ،واحليوانات ،والشجر ،واجلماد ،وال يصح هذا املعىن على اإلنسان وهو واحد،
فالوحدانية ال تقوى قوة األحدية فكذلك الواحد ال يناهض األحد ألن األحدية ذاتية لذات اهلوية،
541

والوحدانية اسم هلا مستها هبا التثنية ،وهلذا جاء األحد يف نسب الرب ومل جيئ الواحد ،وجاءت معه
أوصاف التنزيه ،فقالت اليهود حملمد " :aانسب لنا ربك" فأنزل اهلل تعاىل :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱠ
[اإلخالص ،]1 :فجاء بالنسب ومل يقولوا صفه لنا ،وال إنعته ،مث إن األحدية قد انطلقت على كل
موجود ،فصارت األحدية سارية يف كل موجود ،وإمنا عمت مجيع املخلوقات للسريان اإلهلي ،الذي ال
يشعر به خلق إال من شاء اهلل تعاىل ،وهو قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ [اإلسراء ،]23 :وقضى
اهلل تعاىل أال سبيل إىل رده ،فما عبد عابد غريه تعاىل ،فقال فإن الشريك هو األحد وليس املعبود هو
الشخص املنصوب ،وإمنا هو السر املطلوب ،وهو سر األحدية ،وإمنا هو سر املطلوب قمني بعبد يعبد
الرب ،واهلل تعاىل اجلامع هلذا أشار إىل األفهام بقوله :ﱡﳧﳨﳩﳪﳫ ﱠ [الكهف ،]110 :فإن األحد
ال يقبل الشركة وليست له العبادة ،وإمنا هي للرب ،فنبّه تعاىل على توفية مقام الربوبية ،وإبقاء األحدية
على التنزيه الذي أشرنا إليه ،فاألحد عزيز منيع احلمى مل يزل يف العماء ال يصح به جتلٍ أبدًا ،فإن
حقيقته متنّع ،وهو الذي له السبحات احملرقة ،فكيف هو؟ فال تطمع يف رفع هذا احلجاب ،واهلل أعلم.
املسألة الثانية والعشرون

اعلم أن العلم ال يتغري بتغري املعلوم ،ولكن التعلق يتغري بتغري املعلوم ،والتعلق نسبة إىل معلوم ما،
وما يلزم من تغري التعلق تغري العلم ،وكذلك ال يلزم من تغري املسموع واملرئي تغري الرؤية والسمع ،أو
كما إنه قد ثبت أن العلم ال يتغري ،فاملعلوم أيضًا ال يتغري ،فإن معلوم العلم إمنا هو نسبة ألمرين معلومني
حمققني ،فاجلسم معلوم ال يتغري أبدًا ،والقيام معلوم ال يتغري ،ونسبة القيام للجسم هي املعلومة اليت أُحلق
هبا التغري ،والنسبة أيضًا ال تتغري ،وهذه النسبة الشخصية أيضًا ال تكون لغري هذا الشخص ،فال تتغري،
وما مث معلوم أصالً سوى هذه األربعة ،وهي النسبة ،واملنسوب إليه ،والنسبة الشخصية ،والتعلق ،واهلل
أعلم.
املسألة الثالثة والعشرون

اعلم أنه كما يقال إن اهلل تعاىل ال يأمر بالفحشاء ،كذلك تعاىل إنه ال يريدها ،لكنه قضاها
وقدرها ،وبيان ذلك هو أن كوهنا فاحشة ،ليس هو عينها ،بل هو حكم اهلل تعاىل يف األشياء غري
خملوق ،وما مل جيرِ عليه اخللق ال يكون مرادًا ،فإن ألزمناه يف الطاعة التزمناه ،وقلنا اإلرادة تثبت مسعًا ال
عقالً.
املسألة الرابعة والعشرون

اعلم أن املمكن ينحصر يف أحد قسمني :يف ستر أو جتلٍّ ،فقد وجد على أقصى غاياته ،فال
أكمل منه ،ولو كان األكمل ال يتناهى ملا تصور خلق الكمال ،وقد وجدناه مطابقًا للحضرة الكمالية
فقد كمل ،واعلم أن وصف احلق تعاىل بالبخل حمال (فليس يف اإلمكان أبدع مما كان) ،أي من العامل
من حيث حصر األجناس فليس يف اإلمكان جنس زائد؛ ألن اهلل تعاىل قد نصّبه دليالً عليه ،فال بد أن
يكون الدليل كامل اإلمكان فما بقي إال االمتثال ،واملثال مثل يف احلقيقة ،واهلل أعلم.
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املسألة اخلامسة والعشرون

اعلم أنه دل العقل على إجياد متعلق القدرة ،ودل الشرع على أن الوجود يقع عن األمر اإلهلي،
فال بد أن تنظر يف متعلق األمر ما هو؟ ما هو متعلق القدرة؟ حىت جنمع بني السمع والعقل فنقول
االمتثال قد وقع بقوله( :كن) ،واملأمور به إمنا هو الوجود فتعلقت اإلرادة بتخصيص أحد املمكنني وهو
الوجود ،وتعلقت القدرة باملمكن ،فأثرت فيه اإلجياب ،وهو حالة معقولة بني العدم والوجود فتعلق
اخلطاب باألمر هلذه العني املخصصة بأن تكون ،فامتثلت فكانت.
املسألة السادسة والعشرون

اعلم أن اهلل تعاىل قد جعل لإلنسان ظاهرًا وباطنًا ،وهو يدرك بظاهره أمورًا تسمى عينًا،
ويدرك بباطنه أمورًا تسمى علومًا ،واهلل تعاىل هو الظاهر والباطن ،فبه تعاىل وقع اإلدراك ،وكل جتل
وقع يف الوجود من اهلل تعاىل لعباده سواء كان من عامل الغيب أو الشهادة ،إمنا هو من امسه الظاهر ،وأما
امسه الباطن فمن حقيقة هذه النسبة ،إنه ال يقع فيها جتل أبدًا ال يف الدنيا ،وال يف اآلخرة ،إذ التجلي
عبارة عن ظهور ملن جتلى له.
املسألة السابعة والعشرون

اعلم أن أولية العامل وآخريته إضافية ،أما يف الوجود فله آخر يف كل زمان يف ذواته عند أرباب
الكشف ووافقتهم احلسبانية على ذلك ووافقتهم األشاعرة على أن األعراض ال تبقى زمانني فاألول من
العامل بالنسبة إىل ما خيلق بعده أوله ،واآلخر من العامل بالنسبة إىل ما خيلق بعده آخر ،وليس كذلك
معقولية سر اسم اهلل ،وهو اسم اهلل األول واآلخر ،والظاهر والباطن ،فإن العامل يتعدد واحلق تعاىل
واحد ال يتعدد ،وال يصح أن يكون أوالً لنا فإن رتبته ال تناسب رتبتنا ،وال تقبل رتبتنا أوليته تعاىل،
ولو قبل أوليته الستحالت عليه اسم األولية ،بل كان ينطلق اسم الثاين ،ولسنا بثان له تعاىل عن ذلك،
فلهذا كان عني أوليته عني أخرويته ،وهذا املدرك عزيز املنال يتعذر تصوره على من ال أنس له بالعلوم
اإلهلية ،وهلذا قال أبو سعيد اخلراز" :عرفت اهلل جبمع الضدين" مث تال ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﱠ
[احلديد ،]3 :فاألول نعت سليب ،واألبد نفي األخروية.
وقال الشيخ رمحه اهلل تعاىل" :رأيت ذا النون املصري يف بعض التجليات فقلت له :يا أخي يا ذا
النون عجبت من قولك وقول من يقول بقولك :إن احلق تعاىل خبالف ما يتصور ويتخيل ويتمثل ،يا
أخي يا ذا النون كيف ختلي الكون منه والكون ال يقوم إال به؟ أم كيف يكون هو عني الكون وقد
كان وال كون يا حبييب يا ذا النون؟ إين شفوق عليك ال جتعل معبودك عني ما تصورته ،وال ختل ما
تصورته منه وانفِ واثبت ،وقل ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱠ [الشورى ،]11 :ليس هو عني ما
تصور ،وال خيلو ما تصور منه ،فقال ذو النون :هذا علم فاتين فقلت له :هذا علم ال يتقيد بوقت ،وال
مبكان ،وال بنشأة فقال يل :جزاك خريًا قد أُبني يل ما مل يكن عندي ،وفتح الترقي" ،واهلل أعلم.
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املسألة الثامنة والعشرون

اعلم أن كل شيء فيه كل شيء وإن مل تعرف هذا ،فالتوحيد ال تعرفه لوال ما يف الواحد عني
االثنني والثالثة إىل ما ال يتناهى ،ما صح أن يوحد به ،أو يكون علتهما ،وهذا مثال على التقريب
فافهمه ،واهلل أعلم.
املسألة التاسعة والعشرون

اعلم أنك إذا تفرغت آلخر ما بالكلية ،فإنك تقف وذلك الوقوف هو حجاب ،فتتخيل أن
الوقوف معه حجبك وليس األمر كذلك ،فالوقوف مع احلق تعاىل حجابك عن اخللق ،والوقوف مع
اخللق حجابك عن احلق تعاىل ،وهذا من باب التوسع واإليناس مما ورد يف الكتاب والسنة من ذكر
احلجب النورانية والظلمانية على هذا أبنت احلجب ،واهلل أعلم.
املسألة الثالثون

اعلم أن احلق تعاىل قد أضاف العمل إلينا وقتًا ،ووقتًا إليه ،فلهذا قلنا فيه رائحة االشتراك ،فهذه
مسألة ال خيلص فيها توحيد أصالً ،من جهة الكشف ،وال من جهة الشرع ،فاألمر الصحيح فيها أن
العمل مربوط بني احلق تعاىل ،وبني اخللق غري خملص ألحد اجلانبني؛ فإنه أعلى ما يكون من النسب
اإلهلية أن يكون احلق تعاىل هو عني الوجود الذي استفادته املمكنات ،فما مث إال وجود عني احلق تعاىل
ال غريه ،والتغريات الظاهرة يف هذه العني هي أحكام أعيان املمكنات ،فلوال العني ما ظهر احلكم،
ولوال احلكم ما ظهر التغري ،فال بد يف األفعال من حق وخلق ،فمذهب األشعرية أن العبد حمل ظهور
أفعال اهلل تعاىل ،وموضع جرياهنا فال يشهدها احلس إال من األكوان ،وال تشهدها البصرية إال من اهلل
تعاىل من وراء حجاب ،فهي اليت ظهرت على يديه وهو املريد هلا ال املختار فيها ،فهو هلا مكتسب
باختياره.
وقد ذهب املعتزلة إىل أن الفعل للعبد حقيقة ،مع هذا فربط الفعل عندهم بني احلق تعاىل ال
يزال ،فإهنم يقولون إن القدرة احلادثة -يف العبد -اليت يكون هبا هذا الفعل منه ،أن اهلل تعاىل خلقها،
فهؤالء الثالثة فرقٌ وأصحابنا واألشاعرة ما زال منهم وقوع االشتراك يف الفعل ،وهذا حكم مثبيت
العلل ،وأما الطبائعيون ،والدهريون ،فغاية ما يؤول إليه أمرهم أن الذي نقول فيه إنه اإلله ،يقول
الدهريون فيه إنه الدهر ،والطبيعيون إنه الطبيعة ،فما زال االشتراك يف كل حنلة وملة ،وما مث إال كشف
وشرع وعقل وهذه الثالثة املشتركة ،فما أخلصت الفعل ألحد اجلانبني ،وال ختلصه أبدًا دنيا وأخرى،
فليقرّه على ما أقره اهلل ورسوله ،وهذا هو الشرك اخلفي واجللي ،وموضع احلرية ،مث إن املتكلمني يف هذا
الشأن على قسمني :أحدمها أضاف األفعال كلها إىل األكوان ،فقال :لسان الغرية اإلهلية ﱡﭐﳆ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﱠ [النساء ،]78 :أي حادثًا ،والقسم اآلخر أضاف األفعال احلسنة
كلها إىل اهلل تعاىل ،وأضاف القبيحة إىل األكوان ،فقال لسان اجلود اإلهلي ﱡﭐﳆﳇﳈﳉﳊﳋﱠ ،ال تكذيبًا
هلم ،وثناء عليهم مجيالً ،واهلل أعلم.
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املسألة الواحدة والثالثون

من شهد نفسه شهود حقيقة رآها ظالً أزليًا ملن هو على صورته ،فلم يقم مقامه؛ ألن املنفعل ال
يقوم مقام فاعله ،وكل منفعل فاعله أعلى منه يف الرتبة ،فال فخر بالذات إال هلل تعاىل ،وإن كان الفخر
فينا للرتب ،والرتب نسب عدمية ،فما افتخرنا إال بالعدم ،وناهيك ممن هذا فخره ،وعلم أنه إذ أضيف
حكم من أحكام الوجود إىل غري اهلل تعاىل أنكره أهل الشهود خاصة ،وهم الذين ال يشهدون شيئًا وال
يرونه ،إال رأوا اهلل تعاىل قبله ،وأما العلماء باهلل تعاىل فهم يف هذا املقام مع حكم اهلل تعاىل فيه ال مع ما
يشهدونه ،فينكرون النكرة ،ويعرفون املعرفة ،واهلل أعلم.
املسألة الثانية والثالثون

قال اإلمام أبو حامد الغزايل [تغمده اهلل برمحته] :فإن قيل :كيف اجلمع بني التوحيد والتشريع هو
أن ال فاعل إال اهلل تعاىل ،والشرع قد ورد بإضافة الفعل إىل العبد ،وإذا كان اهلل فاعالً ،فكيف يكون
العبد فاعالً ،وإذا كان العبد فاعالً فكيف يكون اهلل فاعالً ،وصدور الفعل من فاعلني غري معقول،
فنقول :صدقت وإن كان صدور فعل من فاعلني مبعىن واحد ،فهو غري معقول ،وإن كان صدور الفعل
مبعنيني فمعقول فنقول :معىن كون احلق تعاىل فاعالً ،وهو أنه اخلالق املخترع ومعىن كون العبد فاعالً؛
ألنه حمل إلجياد قدرته بعد إجياد اإلرادة ،واإلرادة بعد إجياد العلم ،وارتبطت احلركة بالقدرة ،والقدرة
باإلرادة ،واإلرادة بالعلم ،ارتباط املشروط بالشرط ،ومن احملال وجود املشروط قبل وجود شرطه،
وارتبط اجملموع بالقدرة اإلهلية ارتباط املخترَعِ باملخترِع ،واهلل أعلم.
املسألة الثالثة والثالثون

اعلم أنه ال بد من إثبات الكثرة يف عني الواحد ،وإثبات أحدية الكثرة على كل حال عند كل
قائل ،إما بأمساء أو بصفات ،أو نسب ،فلواله تعاىل ما وجدنا ،ولوالنا ما تكثر سبحانه مبا نسب إىل
ذاته املقدسة من األمساء والصفات اإلهلية ،فأحدية الكثرة اعتبارها من حيث هي هي من غري إثبات وال
نفي من حيث يندرج فيها مجيع ما يف احلضرة الواحدية ،واهلل أعلم.
املسألة الرابعة والثالثون

اعلم أن مرآة الكون هو الوجود اإلضايف الوجداين؛ ألن األكوان وأوصافها ،وأحكامها تظهر
فيه ،وهو خيفى بظهورها ،كما خيفى وجه املرآة بظهور الصور فيه ،واهلل أعلم.
املسألة اخلامسة والثالثون

اعلم أن املراتب ستٌ ،واجملايل مخسة ،والعروش مخسة ،أما املراتب :فاألوىل مرتبة حضرة
األحدية ،مث مرتبة حضرة الواحدية ،مث مرتبة عامل األرواح اجملردة ،مث مرتبة عامل النفوس ،وهو عامل
املثال ،مث مرتبة عامل األجسام ،وهو عامل امللك ،مث مرتبة اإلنسان الكامل .وأما اجملايل :فاألول جملى
احلضرة الواحدية ،مث جملى عامل األرواح ،مث جملى عامل النفوس ،مث جملى عامل األجسام ،مث جملى اإلنسان
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الكامل ،الذي هو جملى اجملايل .وأما العروش :فاألول عرش احلياة ،وهو عرش اهلوية ،مث عرش الرمحانية،
مث عرش الكرمي ،مث عرش العظيم ،مث عرش اجمليد ،واهلل أعلم.
املسألة السادسة والثالثون

اعلم أنه ليس يف الوجود من مجاد وغريه إال عارف بوحدانية خالقه تعاىل ولو عرف األلوهية
اليت ختيلها املشرك يف معبوده ما عبده أصالً؛ فقام له سر األلوهية مقام األمر لنا غري أن احلق تعاىل قرن
السعادة بأمر املشيئة ،وقرن الشقاوة بإرادة املشيئة فما مثّ مشروع غري اهلل تعاىل؛ فإنه املعبود بكل لسان،
ويف كل حال وزمان ،إمنا هو الواحد فما مث إال الواحد ،واالثنان إمنا هو واحد ،وكذلك الثالثة
واألربعة والعشرة واملئة واأللف ،إىل ما ال يتناهى ما جتد إال الواحد ليس أمرًا زائدًا ،فإن الواحد ظهر
يف مرتبتني معقولتني ،فسمي اثنني ،وهكذا سائر األعداد ،فكما أنه أنشأ العدد فكذلك يفنيه بزواله،
فتكون اخلمسة مثالً موجودة فإذا ع ِدمَ الواحد منها ع ِدمَت ،وإذا ظهر الواحد ظهرت يف كل شيء،
فهكذا وحدانية احلق تعاىل ،فبوجوده ظهرنا ،فلو مل يكن مل نكن ،وال يلزم من عدم كوننا أنه مل يكن،
كما ال يلزم من عدم اخلمسة عدم الواحد ،فإن األعداد تكون عن الواحد ،وال يكون الواحد عنها
فلهذا تظهر به ،وال يعدم بعدمها ،وهكذا فيما تناله من املراتب ،إن مل يكن هو يف املرتبة املعقولة مل
تكن ،فتفطن هلذا الواحد والتوحيد ،واحذر من االحتاد يف هذا املوضع؛ فإن االحتاد ال يصح؛ فإن الذاتني
ال تكونان واحدة ،وإمنا مها واحدان ،فهو الواحد يف مرتبتني ،وهلذا إذا ضربت الواحد يف الواحد ال
يتضعف ،ومل يتولد منهما كثرة ،فالواحدية سارية ،فما مث غريها ،فالتثنية مثل احلال ال موجودة؛ فإن
احلقيقة تنفيها ،أو تأباها ،وال معدومة فإن احلق تعاىل يثبتها ،وملخص ذلك إنك إذا قلت عشرة؛ فإنك
قلت إن الواحد قد مشى عشرة منازل ،وقس على الغرض ،واعرف الواحد ،واهلل أعلم.
املسألة السابعة والثالثون

اعلم أن منزلة القوى احلسية احليوانية أمت من منزلة القوى الروحانية؛ ألن هلا االسم الوهاب؛
ألهنا هي اليت هتب للقوى الروحانية ما تتصرف فيه ،وما تكون به حياهتا العملية من قوة خيال ،وفكر،
وحفظ ،وتصور ،ووهم ،وعقل ،فكل هذه القوى من مواد القوى احلسية ،وهلذا قال اهلل تعاىل يف الذي
أحبه" :كنت مسعه وبصره"  ....احلديث ،فذكر الصورة احلية ،وما ذكر من القوى الروحانية شيئًا،
وال أنزل نفسه منزلتها؛ ألن منزلتها منزلة االفتقار إىل احلواس ،ومنزلة القوى احلسية منزلة االفتقار إىل
اهلل تعاىل ،فلذلك مل ينزل نفسه منزلة من يفتقر إىل غريه ،بل أنزل نفسه منزلة من يفتقر إليه سبحانه
وتعاىل ،فأعطى القوى احلسية الغىن عن القوى الروحانية؛ ألن القوى الروحانية تأخذ من القوى
احلسية ،والقوى احلسية ال تأخذ منها ،وإمنا تأخذ من اهلل تعاىل ،فاعرف احلس وشرفه وقدره ،وإنه عني
احلق تعاىل وهلذا ال تكمل النشأة اآلخرة إال بوجود احلس واحملسوس؛ ألهنا ال تكمل إال باحلق تعاىل،
فالقوى احلسية هم اخللفاء على احلقيقة يف أرض هذه النشأة عن اهلل تعاىل ،أال تراه سبحانه وتعاىل
بكونه حيًا ،قادرًا ،عاملًا ،وباقي الصفات ،وهذه كلها هلا أثر يف احملسوسات ،وحيس اإلنسان من نفسه
قوام هذه القوى به ،ومل يصف احلق تعاىل نفسه بأنه عاقل ،وال مفكر ،وال متخيل وما أبقى تعاىل من
القوى الروحانية إال ما للحس مشاركة فيه ،وهو احلافظ واملصور ،فلوال االشتراك ما وصف احلق تعاىل
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نفسه هبما ،فهما صفتان روحانية وحسية ،فتنبه ملا نبهناك عليه واعلم أن الشرف كله يف احلس ،وإنك
جهلت أمرك وقدرك ،فلو علمت نفسك علمت ربك ،كما أن ربك تعاىل علمك ،وعلم العامل بعلمه
بنفسه وأنت صورته ،فال بد أن تشاركه يف هذا العلم ،فتعلمه بعلمك بنفسك ،وهذه نكتة ظهرت من
رسول اهلل  aحيث قال" :من عرف نفسه عرف ربه" تعاىل ،إذ كان األمر يف علم احلق علمه
بنفسه ،وهذا نظري قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﱠ [فصلت،]53 :
فذكر النشأتني :نشأة صورة العامل باآلفاق ونشأة روحه بقوله :ﱡﭐﳁﳂﱠ ،فهو إنسان واحد ذو
نشأتني فانظر يا ويل ما ألطف رسول اهلل  aبأمته ،وما أحسن ما طرق هلم ،فنعم املدبر ونعم املطرق
جعلنا اهلل ممن مشى على مدرجته حىت التحق بدرجته ،آمني بعونه إن كنت ذا فطنة فقد أومأنا إليك ما
هو األمر عليه ،بل صرحنا لك بذلك وحتملنا يف ذلك  -ما ينسب إلينا ممن ينكر ما أشرنا به يف هذه
املسألة  -من العمل ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ [الروم ،]7 :وواهلل لوال هذا القول
حلكمنا عليهم بالعمى يف ظاهر احلياة الدنيا واآلخرة ،كما حكم اهلل عليهم بعدم السماع مع مساعهم يف
قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ [األنفال ،]21 :وهكذا هو علم هؤالء بظاهر احلياة
الدنيا مبا تدركه حواسهم من األمور احملسوسة ال غري ،ألن اهلل تعاىل ليس مسعهم وال بصرهم ،فاعرف
يا ويل منزلتك من هذه الصورة اإلنسانية اليت سيدنا حممد  aروحها ونفسها الناطقة ،هل أنت من
قواها ،أو من جمال قواها؟ فإن كنت من قواها ،هل أنت بصرها ،أو مسعها ،أو مشها ،أو ذوقها أو
ملسها ،فإين واهلل قد علمت أي قوة أنا من هذه الصورة ،هلل احلمد على ذلك ،وعلى كل حال ،واهلل
أعلم.
املسألة الثامنة والثالثون

اعلم أن األرواح النورانية والنارية إذا تبدت ألبصار البشر جتسدت ،فال تقع الرؤية إال على
أجساد تشبه األجسام واألرواح باقية على حاهلا ال تتغري ،واهلل أعلم.
املسألة التاسعة والثالثون

اعلم أن األعيان باقية على أصلها يف العدم ،غري خارجة من احلضرة العلمية ،فما مشت رائحة
الوجود ،فليس وجود اخلارج إال وجود احلق ،وال ما ينشأ بصور أحوال املمكنات ،فال يتلذذ بتجلياته،
وال يتهم فيها سواه .واعلم أن التألُّم والتلذذ من صفات الكون متساوية ،فانتبه إىل ما نبهنا ،إمنا هو
باعتبارين :أحدمها اتصافه بصفات اخللق يف مقام التنزل؛ وألن فيها رجوع الكون وصفاته إليه ،وأما
باعتبار األحدية فالكل مستهلك فيها ،فال التذاذ وال تأمل ،وهذا سر فوق سر القدر؛ ألنه سر األحدية
املستعلية عن الكثرة ،واهلل أعلم.
املسألة األربعون

من املسائل الغامضة بيان علم بقاء األعيان الثابتة على عدمها مع جتلي احلق تعاىل باسم النور،
أي الوجود الظاهر يف صور املخلوقات ،وظهوره بأحكامها ،وهذا علم كشفي ذوقي ينبو عنه الفهم،
ويأباه العقل ،واهلل أعلم.
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املسألة الواحدة واألربعون

اعلم أنه إذا كان االحتاد يصري الذاتني ذاتًا واحدًا فهو حمال ،وإن كان مبعىن ظهور الواحد يف
مراتب العدد فيظهر العدد ،فقد يصح االحتاد من هذا الوجه ،فيكون الدليل خمالفًا للحس ،فيكون على
وجهني ،كالكتابة عن حركة الكاتب حسًا ،وبالدليل أن اهلل تعاىل خالقها ،وإهنا أثر القدرة القدمية ال
احلادثة ،وقد يكون االحتاد عندنا مبعىن حصول العبد يف مقام االنفعال عنه هبمته ،وتوجه إرادته من غري
مباشرة وال معاجلة ،فلظهوره بصفة هي للحق تعاىل حقيقة مسي ذلك احتادًا لظهور حق يف صورة عبد،
وظهور عبد يف صورة حق ،وقد يطلق االحتاد يف طريقتنا على تداخل األوصاف بني احلق تعاىل وبني
العبد ،فإن احلق تعاىل قد وصف العبد مبا هو وصف له يف احلياة والعلم وحنومها ،ووصف نفسه مبا هو
وصف للعبد من اليدين ،واألعني ،والغضب ،والرضى ،وشبه ذلك ،فلما تداخلت األوصاف بني العبد
وبني احلق تعاىل مسي ذلك احتادًا ،لظهوره تعاىل بنا ،وظهورنا به ،فلهذا يصح قول من قال يف شعره:
ويف معناه قيل شعرًا:

أ م

أ

م

تتتتتت ا ال تتتتتت تتتتتتي الخ تتتتتت إ تتتتتت ا تتتتتتي
تتتتتتتتتي فمتتتتتتتتت تتتتتتتتتر
إ تتتتتتتتت ا قتتتتتتتتت

أ

أ

تتتتتت ا الخ تتتتتت تتتتتتي ال تتتتتت إ تتتتتت
ا تتتتتتت فيتتتتتتت
تتتتتتتي تتتتتتت
ستتتتتتت

ا قتتتتتت
ل تتتتتتت

املسألة الثانية واألربعون

اعلم أن الكون والناظر إليه حمجوب به إذا مل يعلم أنه مل يوجد كما قيل:
لمتتتتتتتتتت تتتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتتت

تتتتتتتتتت إلتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتت

ال ريتتتتتتتتتتل ل تتتتتتتتتت ر

تتتتتتتتتت الر تتتتتتتتتتل

ألن الكون غريب عن وطنه ،ووطنه األصلي العدم ،فهو وطنه األصلي ،والوجود له مستعار،
واهلل أعلم.
املسألة الثالثة واألربعون

اعلم أن احلقائق أعطت ملن وقف عليها أنه ال يتقيد وجود احلق تعاىل مع وجود العامل بقبلية،
وال معية وال بعدية ،فإن التقدم الزماين واملكاين يف حق اهلل تعاىل قد رمت به احلقائق يف وجه القائل به
إال أن يقوله من باب التوصيل إىل إفهام املخاطبني ،كما قال رسول اهلل  ،aونطق الكتاب العزيز به،
إذ ليس أحد يقوى على كشف هذه احلقائق فلم يبق لنا إال أن نقول :إن اهلل تعاىل موجود بذاته مطلق
الوجود غري مقيد بغريه ،وال معلول بشيء وال علة لشيء بل هو خالق املعلوالت والعلل ،ونقول إن
العامل موجود باهلل تعاىل ال بذاته مقيد بوجود احلق ،وإذا انتفى الزمان عن وجود احلق تعاىل ،وعن
وجود بدء العامل فقد وجد العامل يف غري زمان ،فال نقول من جهة احلقائق :إن اهلل تعاىل موجود قبل
العامل؛ ألن القبلية من صيغ الزمان ،وال زمان يف وصف اهلل تعاىل ،وال نقول إن العامل موجود بعد
وجود احلق تعاىل ،إذ ال بعدية يف وصف احلق تعاىل ،وال نقول إنه موجود مع وجود احلق تعاىل ،فإن
احلق تعاىل هو الذي أوجده ،ومل يك شيئًا ،ولكن نقول إن احلق تعاىل موجود بذاته ،والعامل موجود
باحلق تعاىل ،فإن سأل متوهم مىت كان وجود العامل من وجود احلق تعاىل؟ قلنا( :مىت) سؤال عن زمان،
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والزمان من عامل النسب ،وهو خملوق هلل تعاىل ،فهو سؤال باطل حجبت أدوات التوصيل إىل اإلفهام
هذا السائل عن حتقيق هذه املعاين ،فلم يبق إال وجود صرف خالص ال عن عدم ،وهو وجود احلق
تعاىل ،ووجود عن عدم ،وهو وجود العامل ،وال بينية بني الوجودين ،وال امتداد إال التوهم الذي حييله
العامل ،وال يبقى منه شيء ،ولكن يقال وجود مطلق ،ووجود مقيد ،ووجود فاعل ،ووجود منفعل
هكذا أعطته احلقائق ،واهلل أعلم.
املسألة الرابعة واألربعون

اعلم أن االختراع ال يصح حقيقة إال يف حق العباد ،وأما الرب فال تصح حقيقة االختراع يف
حقه ،وذلك املخترع على احلقيقة ال بد أن يخترع أوال يف نفسه مثال ما يريد إبراز عينه ،مث بعد ذلك
يربز عينه على صورة ما اخترعه يف نفسه ،والرب سبحانه وتعاىل مل يزل عاملًا بالعلم أزالً وأبدًا ،فما
اخترع يف نفسه شيئًا مل يكن عاملًا به ،فإن الرب خمترع للعامل بالفعل؛ ألنه خمترع مثاله يف نفسه ،الذي
هو صورة علمه؛ ألن علمه تعاىل أزيل ليس مبخترع ،فتحقق ما قلناه ،وقل بعد ذلك ما شئت؛ فإن
شئت أن تصفه باالختراع ،وعدم املثال ،فصفه ،وإن شئت نفي هذا عنه ،فانفه ،ولكن بعد فهم ما
أعلمتك من احلقائق ،فتحقق هذه املسألة ،فإهنا من أغمض املسائل ،واهلل أعلم.
املسألة اخلامسة واألربعون

إنه ملا شاء احلق تعاىل من حيث أمسائه احلسىن اليت ال يبلغها اإلحصاء أن يرى أعياهنا يف كون
جامع جلميع حقائق األشياء ،لكونه متصفًا بالوجود ويظهر به سره إليه ،فإن رؤية الشيء نفسه بنفسه
ما هو مثل رؤية نفسه يف أمر آخر يكون له كاملرآة ،فإنه تظهر له بنفسه يف صورة يعطيها احملل املنظور
فيه مبا مل تكن تظهر له من غري وجود هذا احملل وال جتليه له ،وقد كان احلق تعاىل أوجد العامل كله
وجود شبح مسوى ال روح فيه ،فكان كمرآة غري جملوة ،ومن شأن احلكم اإلهلي أنه ما سوّى حمالً
لألرواح ،وال بد أن يقبل روحًا إهليًا عرب عنه بالنفخ ،فاقتضى األمر جالء مرآة العامل ،فكان آدم a
عني جالء تلك املرآة ،وروح صورة العامل املعرب عنه يف اصطالح القوم باإلنسان الكبري ،فكانت املالئكة
كالقوى الروحانية واحلسية اليت يف النشأة اإلنسانية ،فسمي آدم  إنسانا لعموم نشأته ،وحضرة
احلقائق كلها؛ ألنه للحق تعاىل مبنزلة العني اليت يكون هبا النظر ،فبه نظر احلق تعاىل إىل خلقه ،فرمحهم
ومساه خليفة؛ ألنه استخلفه يف حفظ العامل ما دام فيه كاخلتم على خزانة الدنيا ،فإذا انفك اخلتم عن
خزانة الدنيا ،وانتقل األمر إىل اآلخرة ،كان ختمًا أبديًا واهلل أعلم .إهلي كيف أوحدك وال وجود يل يف
عني األحدية؟ وكيف ال أوحد والتوحيد حمض العبودية؟ سبحانك ما وحدك سواك ،وال عرفك إال
إياك ،بطنت وظهرت ،ال عنك بطنت وال لغريك ظهرت ،واهلل أعلم.
املسألة السادسة واألربعون

اعلم أن احلق تعاىل حبسب كونه ﱡﭐﱼﱽﱾﱿﲀﲁﱠ [الرمحن ،]29 :له شؤون وجتليات يف مراتب
اإلهلية ،وله أيضًا حبسب شؤونه ومراتبه اإلهلية أمساء وصفات إجيابية وسلبية ،وليست إال جتليات ذاته
حبسب مراتبه اإلهلية ،وهي أول كثرة وقعت يف الوجود ،وهي برزخ بني احلضرة األحدية الذاتية ،وبني
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املظاهر اخللقية؛ ألن ذاته تعاىل اقتضت بذاته حبسب مراتب اإلهلية والربوبية صفات متعددة متقابلة،
كاللطف والقهر ،والرمحة والغضب ،والرضا والسخط ،وغريها وجتمعها النعوت اجلمالية واجلاللية،
واهلل أعلم.
املسألة السابعة واألربعون

اعلم أن الصفات تنقسم إىل ما له احليطة التامة الكلية ،وإىل ما ال تكون له احليطة الكلية وإن
كانت هي أيضًا حميطة بأكثر األشياء ،فاألول هن األمهات للصفات املسمات باألئمة السبعة ،وهي
احلياة ،والعلم ،واإلرادة ،وهذه الصفات السبع ،وإن كانت أصوالً لغريها من الصفات بعضها أيضًا
مشروط بالبعض يف حتققه ،إذ العلم مشروط باحلياة ،واإلرادة والقدرة مشروطتان هبما ،والثالثة الباقية
مشروطة باألربعة املذكورة ،واألمساء أيضًا تنقسم بنوع من القسمة إىل أربعة أمساء هي األمهات ،وهي
األول واآلخر والظاهر والباطن ،وجيمعها االسم اجلامع وهو اهلل والرمحن.
املسألة الثامنة واألربعون

اعلم أن احلق يف مقابلة الباطل ،فكلما خيرب عنه فإما حق مطلق ،وإما باطل مطلق ،وإما حق من
وجه ،باطل من وجه ،فاجلواب لذاته هو احلق مطلقًا ،واملستحيل لذاته هو الباطل مطلقًا ،واملمكن لذاته
هو حق من وجه باطل من وجه؛ ألنه من حيث ذاته ال وجود له ،فهو باطل من هذا الوجه ،ومن
حيث موجده موجود ،فهو حق من هذا الوجه ،فإذا يطلق احلق على الوجود يف األعيان وعلى الوجود
يف األذهان ،وعلى الوجود يف اللسان ،فأحق األشياء بأن يكون حقًا هو الذي يكون وجوده ثابتًا لذاته
أزالً وأبدًا.
املسألة التاسعة واألربعون

رتب األمساء ثالث :ذاتية ،ووصفية ،وفعلية؛ ألن اإلله إمنا يطلق على الذات باعتبار نسبة وتعني،
وذلك العتبار إما أمر عدمي نسيب حمض كالغين ،واألول ،واآلخر ،وإما نسيب كالقدوس ،والسالم،
ويسمى هذا القسم أمساء الذات ،وإما معنًى وجوديًا يعتربه العقل من غري أن يكون زائدًا على الذات
فإنه حمال ،وال يتوقف على وجود الغري ،كاحلي والواجب ،وإما أن يتوقف على عقل الغري دون
وجوده ،كالعامل والقادر ،وتسمى هذه األمساء أمساء الصفات ،وإما أن يتوقف على وجوده ،كاخلالق
والرازق ،وتسمى هذه أمساء األفعال ،واهلل أعلم.
املسألة اخلمسون

اعلم فأنت للحق مبنزلة اجلسد لك ،واحلق تعاىل مبنزلة الروح املدبرة جسدك واهلل أعلم.
املسألة الواحدة واخلمسون

اعلم أن الطاعة يف العامل قبول أوامر التكوين فيما يراد كونه فيه ومنه ،والعصيان منه أمر
عارض ،ويف احلقيقة ما أطاع اهلل أحد وال عصاه أحد ،بل األمر كله هلل ،وإليه يرجع األمر كله ،واهلل
أعلم.
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املسألة الثانية واخلمسون

يف بيان معىن توحيد املوتى ،اعلم أن باملوت ينكشف الغطاء ،ويتبني احلق لكل أحد ،ولكن
ذلك الكشف يف ذلك الوقت يف العموم ال يعطي سعادة إال ملن كان من العامة عاملًا به ،مث الناس يف
الدنيا ثالثة أصناف :صنف علموا احلق علمًا ،وهم العامة ،وصنف علموا احلق عينًا ،وهم أصحاب
الكشف وصنف علموا احلق بالكلية ،فإذا انكشف الغطاء باملوت انتقل أهل العلم من العلم إىل العني،
وانتقل أهل العني من العني إىل احلق ،وانتقل أهل العمى من العمى إىل اإلبصار ال عن تقدم علم ،فال بد
من مزيد لكل طائفة عند كشف الغطاء ،وهبذا االعتبار يصح قول اإلمام علي " :لو كشف يل
الغطاء ما ازددت يقينًا" ،يعين من علمه إذا كان ذا عني ،ألنه ال يزيد عند كشف الغطاء يف حق من
هذه صفته إال عبثًا معرى عن الفائدة فما كان الغطاء إال ووراءه أمر وجودي ال عدمي.
املسألة الثالثة واخلمسون

اعلم أن كلمات احلق تعاىل ليست سوى أعيان املمكنات املوجودة ،فينسب إليها القدم من
حيث ثبوهتا يف علم القدمي ،وينسب إليها احلدوث من حيث وجودها يف اخلارج ،ولذلك قال اهلل تعاىل
يف كالمه القدمي :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱠ [األنبياء ،]2 :واهلل أعلم.
املسألة الرابعة واخلمسون

اعلم أن اليقني له باعتبار نشأته الكاملة أربع مراتب ،فأوهلا مرتبة العلم ،مث مرتبة العني ،مث مرتبة
احلق ،مث مرتبة احلقيقة ،فعلمه وعينه وحقه كتابته ،وحقيقته سَنية ،فاليقني يف أول مراتبه اسم جامع بني
العلم والطمأنينة ،وقد يشتق من يقن املاء يف اإلناء ،إذا استقر فيه ،فاليقني هبذا االعتبار استقرار اإلميان
يف قلب املؤمن ،ومن املعلوم أن اليقني الذي هو يف مرتبة العلم بقدرة اهلل تعاىل على إحياء املوتى كان
مستقرًا يف قلب خليل الرمحن  aحني سأل ربه كيفية إحياء املوتى ،وإمنا كان مطلوبه الطمأنينة اليت
تعطيها رتبة العني؛ ألن السكون الذي هو الطمأنينة أمر زائد على العلم ،فينبغي أن يطلب؛ ألنه مل يكن
أحد أثبت قلبًا من سيدنا رسول اهلل  aوقد أخرب أنه كان يتعلم اليقني ،وقد قال له ربه:
ﱡﭐﱐﱑﱒﱓﱔﱠ [طه ،]114 :والعلم على كل حال ال بدّ أن يستند إىل اليقني ،ألن اليقني روح
العلم ،والطمأنينة حياته ،فكان  aال يزال يطلب الزيادة من العلم ،فكان ال يزال يتعلم اليقني؛
الرتباطه به ،فينبغي للعاقل أنه ال يزال يسأل اهلل تعاىل الزيادة من العلم املرتبط باليقني ،فاعلم أنه ملا كان
فلك اليقني متسعًا؛ عاليًا ،فلذلك ال يظهر له أثر إال عند القليل من املتروحنني من البشر ،لعلو مهمهم،
فإن مهمهم حازت عليه يف فلكه ،واعلم أن احلق تعاىل ال ميكن أن يوصف باليقني للُحوقهِ بالنشأة
خبالف العلم ،فإنه يوصف به ،واعلم أن اسم العلم مشترك ،وكذا اسم العني ،وكذا اسم احلق ،فألجل
ذلك أضيف كل واحد منهم إىل اليقني ،ليتميز به عن غريه ،واعلم أنه ليس بأيدي الناس اليوم من يقني
إال امسه ،إال األفراد منهم ،وكذلك ال جتد أحدًا إال وهو يشك يف املقدور ،إما بعقله وإما حباله
ضرورة ،وأدناه مرتبة الشك يف الرزق الذي وقع فيه القسم من اهلل تعاىل وضمانه ،ومل يشترط يف
إعطائه إميانًا وال طاعة ،ومع هذا القسم من اهلل تعاىل والضمان مل حيصل يف النفس من اليقني ال حقيقة
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وال عينًا وال علمًا ،فـ ﱡﭐﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱠ [البقرة ،]156 :يف هذه املصيبة اليت عمت الكافة إال
القليل ،واهلل أعلم.
املسألة اخلامسة واخلمسون

اعلم أن حقيقة العبودية تقتضي طاعة املعبود وحمبته ،فلما علم اهلل تعاىل أن اخللق ال يصلون إىل
الصفي من طاعته وحمبته أوجد هلم بشرًا من جنسهم ،وأقام طاعتهم مقام طاعته ،فقال :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ
ﱄ ﱅ ﱆﱠ [النساء ،]80 :وأقام متابعته مقام حمبته ،فقال تعاىل :ﱡﭐﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱠ [آل عمران.]31 :
املسألة السادسة واخلمسون

اعلم أن احلق تعاىل من حيث أحديته ال اسم وال نعت وال صفة ،كما قال أمري املؤمنني علي بن
أيب طالب كرم اهلل وجهه" :اإلخالص نفي الصفات عن احلق تعاىل" .وأما عند التجلي ،فإنه يتجلى
لكل أحد بصورة معتقده ،وكذلك قال اإلمام أبو القاسم اجلنيد رمحه اهلل وقدس سره حني سئل عن
املعرفة باهلل تعاىل والعارف به فقال( :لون املاء لون إنائه) ،أي أن احلق تعاىل ال يتجلى بصورة املعرفة إال
حبسب استعداد املتجلى له ،وهو جواب حمكم مطابق ملعرفة ما يف نفس األمر؛ فإن املاء ال لون له،
ويتكون بألوان أوعيته الشفافة ،فكذلك احلق تعاىل ال تعيّن له حيصره ،ويتعني حبسب االستعدادات
والقابليات ،فمن عرف أن احلق تعاىل هو املتجلي يف صور األعيان واألذهان حبسب استعداداهتا
وقابلياهتا مسلم لكل ذي اعتقاد ما اعتقده ،وعرف أن اهلل تعاىل هو الظاهر هبا وآمن به فيها ،وكان من
أصحاب السعادة العظمى ،فاملعتقد باالعتقاد اخلاص ظان ليس بعامل ،إذ لو كان عاملًا عارفًا لعرف اهلل
تعاىل يف مجيع الصور واالعتقادات ،ولذلك قال اهلل تعاىل" :أنا عند ظن عبدي يب" ،أي ال أظهر له إال
بصورة معتقده ،فإن شاء أطلق وعبد اإلله املطلق ،الذي يظهر بكل املظاهر والتجليات ،وإن شاء قيّد
بصورة معينة يعطيها استعداده ،فإله املعتقدات تأخذه احلدود ،ألنه معني مقيد ،وهو اإلله الذي وسعه
قلب عبده املؤمن ،واإلله املطلق ال يسعه شيء؛ ألنه عني كل شيء وعني نفسه ،والشيء ال يقال فيه
يسع نفسه ،وال ال يسعها .واعلم أن القلب مقيد معني مكتف بعارض تعينه وحدوث شخصيته،
فلذلك ال يدرك إال مثله ،وال يسع إال ما هو معني مقيد مثله ،واإلله املطلق جل عن احلدود وعن
اإلحاطة ،فال يسعه شيء وهو عني األشياء وال شيء غريه ،وال يقال إن هذا يناقض القول بأن قلب
العارف يسع احلق تعاىل ،إمنا هو حبسب التجلي ،واملتجلي ال يكون إال بصورة اعتقاد املتجلى له،
واملتجلى له عني معتقده ،فال ميكن أن يتجلى له احلق تعاىل جبميع أمسائه وصفاته دفعة واحدة ،وإن كان
القلب الكامل قابالً جلميع التجليات األمسائية ،لكن ال يتجلى احلق تعاىل دفعة واحدة ،وال له قابلية
ذلك ،واهلل أعلم.
املسألة السابعة واخلمسون

من استرسل مع إطالق التوحيد ومل يقيد بظواهر الشريعة ،فقد قُذف به يف حبر الزندقة ،ولكن
الثبات على أن تكون باحلقيقة مؤيدًا أو بالشريعة مقيدًا .واعلم أنه ال يدل على علم العبد كثرة عمله
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ومداومته على ورده ،وإمنا يدل عليه رجوعه إىل ربه ،وإن خيرج من رق الطمع وحتليته حبلية الورع،
وكذلك قال احلسن البصري" :مالك الدين الورع ،وفساد الدين الطمع" ،واهلل أعلم.
املسألة الثامنة اخلمسون

اعلم أنه من وقف عند اإلضافات والنسب ،عثر على األمر على ما هو عليه .واعلم أن السعادة
يف اإلميان ال يف العلم ،فإن مجعت بينهما ،كنت إذن الذي ما فوقك غاية ،واهلل أعلم.
املسألة التاسعة واخلمسون

إن االبتالء أصله الدعوى ،فمن ال دعوى له ال ابتالءات يتوجه عليه وهلذا ما كلفنا اهلل تعاىل
حىت قال لنا :ﱡﭐﱢ ﱣﱠ[األعراف ،]172 :فقلنا بلى ،فأقررنا بربوبيته لنا ،وعبوديتنا له ،والعبودية
تطلب بذاهتا طاعة السيد ،فلما ادعينا ذلك ،كلفنا حينئذ ليبتلي صدقنا فيما ادعيناه ،واهلل أعلم.
املسألة الستون

اعلم أن اهلوية اإلهلية هي املتجلية بالصفات احلياتية ال غريها ،فظهرت أوالً يف النفس الرمحاين،
مث بواسطته يف كل شيء ،وألجل سريان هذه احلياة الذاتية يف املاء ،جعل اهلل تعاىل منه كل شيء حي،
وهذا املاء الذي هو أصل كل شيء ،إمنا هو النفس الرمحاين املسمى باهليوىل الكلي ،واجلوهر األصلي
الذي كان عرش اهلل تعاىل ،ال املاء املتعارف ،وإمنا أطلق على النفس الرمحاين اسم املاء جمازًا؛ ألن املاء
مظهره ،فلذلك اتصف بصفاته ،فصار مادة جلميع ما يف العامل اجلسماين من نبات وحيوان ،واهلل أعلم.
املسألة الواحدة والستون

قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻﱠ [األنعام ،]149 :أي التامة القوية على خلقه ،فيما يعطيهم
من الطاعة واإلميان ،والكفر والعصيان ،ال خللقه عليه حجة أالّ يعطيهم إال ما طلبوا منه بلسان
استعداداهتم وقابلياهتم ،فما قدّر على الكافر الكفر ،وعلى العاصي املعصية إال باقتضاء أعياهنما ذلك،
وطلبهما ذلك بلسان استعدادمها أن جيعلهما على ما برزا عليه من كفر أو معصية ،كما طلب عني
الكلب صورته ،واحلكم عليه بالنجاسة العينية باقتضاء ذاته ذلك ،فإن قلت :األعيان الثابتة واستعداداهتا
حصلت يف العلم بالفيض األقدس ،فاحلق تعاىل جعلها كذلك ،قلت :األعيان الثابتة ليست جمعولة ،بل
هي صورة علمية لألمساء اإلهلية ،اليت ال تأخر هلا عن احلق إال بالذات ال بالزمان ،فهي أزلية وأبدية واهلل
أعلم.
املسألة الثانية الستون

اعلم أن الرسل من حيث هم رسل ألممهم ال يعطون من العلم ألممهم إال على قدر ما تطلب
استعداداهتم وقابلياهتم ،ال ميكن أن يكون زائدًا وال ناقصًا؛ ألهنم مبلغون مبينون ألممهم أحكام أفعاهلم
املتعلقة مبصاحل دينهم ودنياهم وأخراهم ،وإما من حيث إهنم أولياء وفانون يف اهلل تعاىل ،وإما من حيث
إهنم أنبياء وعارفون ،فعلومهم حبسب استعداداهتم وقابلياهتم ،صلى اهلل عليهم وسلم ،واهلل أعلم.
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املسألة الثالثة والستون

اعلم أن احلق تعاىل رحم األعيان الطالبة لظهورها ولوازمها وتوابعها وأحكامها يف اخلارج كما
أوجدها أوال يف العلم ،فالرمحة سابقة على كل شيء وحميطة بكل شيء ،فالوجود عني الرمحة الشاملة
جلميع املوجودات ومن مجلة األعيان الغضب وما يترتب عليه من اآلالم واحملن وأمثال ذلك ،رمبا مما ال
يالئم الطباع ،فوسعت الرمحة له كما وسعت لغريه ،فعني الغضب من رمحة اهلل ،فنسبة الغضب ولوازمه
ناشئة من عدم قابلية بعض األعيان للكمال املطلق والرمحة التامة ،فتسمى شرًا ونقمة ،وإليه أشار
رسول اهلل  aبقوله" :والشر ليس إليك" ،ومن أمعن النظر يف لوازم الغضب من اآلالم واحملن والفقر
واجلهل واملوت ،وجدها كلها أمورًا عدمية ،فالرمحة ذاتية للحق تعاىل ،ولوازم الغضب أمور عارضة
نشأت عن أسباب عدمية ،واهلل أعلم.
املسألة الرابعة والستون

قال الشيخ رمحه اهلل تعاىل ورمحنا به :فلما حريتين هذه احلقيقة اإلهلية ،أنشدت حبكم الطريقة
للخليقة:
تتتتتتتتتتتتت ر متتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتت ليتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رل أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

فتتتتتتتتتتتتتتتتتت لرل تتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ميتتتتتتتتتتتتتتتتتت
إ تتتتتتتتتتتتتتتتتت

واعلم أن بالتكليف ظهر االسم املعبود بوجود ال حول وال قوة إال باهلل ،ظهرت حقيقة اجلود
واآلالء ،فإذا جعلت اجلنة جزاء ملا عملت فأين اجلود اإلهلي الذي عقلت؟ وإذا كان ما تطلب به اجلزاء
ليس لك ،فكيف ترى عقلك؟ واهلل أعلم.
املسألة اخلامسة والستون

اعلم أن اإلحسان أعلى درجة يف اإلميان ،وأعلى اإلحسان املشاهدة ،وأدناه املراقبة ،واحملسن من
حتقق الصدق يف دعوى قوله تعاىل :ﱡﭐﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖﱠ ،والصدق يف هذه الدعوى إمنا
يكون باإلخالص هلل وحده ،فقولنا :ﱡﭐﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖﱠ ،خطاب ملوجود يشاهد مع
العبادة ،ويراقب مع االستعانة؛ ألننا مع املشاهدة نرى أفعال اهلل تعاىل فينا ويف غرينا ،ومع املراقبة نعلم
أنه الذي أمسعنا ما يسمعه من أنفسنا ومن غرينا ،وهو الذي أوجد حركاتنا وسكناتنا وحركات غرينا
وسكناهتم ،فاملشاهدة على هذه رؤية تقع موقع العيان ،واملراقبة رؤية قلب ،وال تتحقق العبادة
واالستعانة إال ممن يعرف املشاهدة واملراقبة ،فمن أسلم وآمن وأحسن فقد عرف معامل الدين الذي نزل
به جربيل  على رسول اهلل  aليعلم األمة معلم دينهم ،وال يظفر هبذه الصفة إال من أسلم وجهه
هلل وهو حمسن ،واهلل أعلم.
املسألة السادسة والستون

اعلم أن قول اهلل تعاىل :ﱡﭐﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱠ [لقمان ]13 :فيه تنبيه على أن الشرك منتف يف
نفس األمر ،إذ العني الواحدة األحدية هي الظاهرة يف كل من الصور ،فجعل إحدى الصورتني شريكة
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لألخرى وهو الشرك الذي أثبته الشقي ،مل يتوارد مع اهلل تعاىل على أمر فيه االشتراك ،فليس مبشرك،
شراك الشيء مع نفسه وهو ظلم عظيم.
فإن من شأن الشركة احتاد العني املشترك فيها ،فيكون لكل واحد احلكم فيها على السواء ،وإال
فليس مبشرك على احلقيقة ،خبالف املؤمن السعيد ،فإنه أشرك االسم الرمحن مع اسم اهلل ،وباألمساء كلها
يف الداللة على الذات ،ويف اجلامعة لألمساء والصفات ،فكان أقوى يف الشرك األول ،فإن األول أثبت
شريكًا من دعوى كاذبة ،وهذا أثبت شريكًا بدعوى صادقة ،فغفر هلذا املؤمن السعيد بصدقه يف
دعواه ،ومل يغفر لذلك الشقي بكذبه يف دعواه ،واهلل أعلم.
املسألة السابعة والستون

اعلم أنه ال خيفى على العقالء أن الباري سبحانه وتعاىل منزه عن قيام األصوات واحلروف بذاته،
بل هو متكلم على اإلطالق بكالم قدمي ،وهو صفة معىن اتصفت به ذاته ،ال يقال :هو هو ،وال هو
غريه ،كعلمه وسائر صفاته ،تنزه كالمه تعاىل عن الصوت واحلرف ،والتقدم والتأخر ،وكل كالم ظهر
يف الوجود حمدَث ،فإنه خلق له ،إذ هو القائل تعاىل :ﱡﭐﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﱠ [الصافات.]96 :
وكالمنا من أعمالنا ،فهو خلق له خياطبنا بكالمه ،ويرد على نفسه بكالمه من غري توهم تأخر
وال تقدم ،مثال ذلك أن يقول :ﱡﭐﱏ ﱐ ﱑﱠ [طه ،]14 :وال بدّ لنا من اجلواب وال قدرة لنا
عليه ما مل خيلق الكالم لنا ،فإذا أراد أن جييب نفسه بفعله ،خلق الكالم يف قلوبنا ،مث خلق العبارة عنه
يف ألسنتنا ،فنقول عند ذلك :ﱡﭐﲞ ﲟﱠ [البقرة ]285 :فيكون قد رد على نفسه بفعله ،فيطلق
عليه من قوله تعاىل :ﱡﭐﱏ ﱐ ﱑﱒﱠ إنه متكلم ،ويطلق عليه من قولنا ﱡﭐﲞ ﲟﱠ ،إنه
خالق الكالم لنا ،وقد تتوسع العبارة ويسمى كالم اهلل تعاىل ما دل على كالمه سبحانه وتعاىل ،كقوله
تعاىل :ﱡﭐﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ [التوبة ،]6 :الذي صدر عن رسول اهلل  ،aووقع يف مسع األعرايب
من فعل اهلل تعاىل خلقه يف قلب النيب  ،aمث خلق العبارة عنه يف لسانهَ ،فهِم منه األعرايب كالم اهلل
تعاىل القدمي ،القائم بذاته سبحانه وتعاىل ،الذي هو صفته ،واهلل أعلم.
املسألة الثامنة الستون

اعلم أن النفس الناطقة مسماة بالكلمة الرمحانية ،وهي جوهر جمرد عن املادة معلقة بالبدن،
لكون تعلق التدبري من شأنه إدراك العلوم واملعارف ،تعلقها بالبدن ،وسبب كماالهتا ،إهنا موقوفة على
تعلقها به ،ال ميكن وصوهلا إىل ذلك إال بواسطة الروح احليواين؛ ألهنا نور حمض ،والبدن كثيف مظلم
وال مناسبة بني النور والظلمة؛ فاقتضى اجلود اإلهلي إفاضة جوهر خباري حار لطيف متوسط بينهما،
مناسب للنفس مبا فيه من اللطافة ،ومناسب للبدن مبا فيه من قبول الصور واألشكال ،يسمى روحًا
حيوانيًا ،فتكون بتجويف القلب اجلسماين ،من ألطف أجزاء األغذية ،وهو أول ما يتكون من املين؛
ألن بواسطته حيصل احلس واحلركة لسائر األعضاء ،وهو متعلق النفس الناطقة ،فيفيض عليه قوة تسري
بسريانه إىل مجيع األعضاء وأجزاء البدن وأعماقه ،فتنتشر بواسطته يف كل عضو من أعضاء البدن قوى
تليق به ،ويكمل به نفعه ،كل ذلك بتقدير احلكيم ،العليم.
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املسألة التاسعة والستون

قال اهلل تعاىل :ﱡﭐﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﱠ [الصافات]180 :؛ ألهنم ال يصفونه إال مبا
تعطيه عقوهلم ،فنزّه سبحانه نفسه تعاىل عن تنزيه العقول ،إذ حدّدوه بذلك التنزيه؛ ألن املميز عن مجيع
األشياء حمدود بتمييزه عنها ،وذلك لقصور العقول غري املنورة عن إدراك احلقائق اإلهلية وشؤوهنا ،وإمنا
استفادت العقول املنورة هذه املعاين بإعالم اهلل تعاىل إياها ،ال بأنفسها ،وإمنا يظهر حقيقة ما ذكرناه ملن
عرف سر قول اهلل تعاىل :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ[الفتح ،]10 :وقوله
تعاىل :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱠ [النساء ،]80 :وأمثال ذلك ،فإذا كان احلق تعاىل عني هوية الرسول
 ،aكان التشبيه يف هوية الرسول  aثابتًا للتنْزيه الذي يف هوية احلق تعاىل ،وكان التنْزيه الذي يف
هوية احلق تعاىل ،ثابتًا للتشبيه ،الذي هو يف هوية الرسول  ،aوهلذا قلنا بالتشبيه يف عني التنزيه،
وبالتنزيه يف عني التشبيه ،إذ هوية احلق تعاىل املنزهة هي اليت ظهرت يف صورة الرسول  aاملشبهة،
والصورة املشبهة هي اليت كانت منزهة يف املرتبة األحدية.
املسألة السبعون

اعلم أن وجود األشياء تشهد لصانعها بالصنعة ،وتقر على نفسها باحلدوث ،ولباريها بالقدم،
وهلذا قال اهلل تعاىل :ﱡﭐﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ [اإلسراء ،]44 :ومل يقل :ولكن ال تسمعون؛ ألن تسبيح
احلال يفهم وال يسمع ،واهلل أعلم.
املسألة الواحدة والسبعون

اعلم أنه ليس يف الوجود ذرة إال وهي دالة جبواز وجودها على وجوب وجود موجدها ،وكذا
ليس يف الوجود أيضًا ذرة إال وقد تعلم من علم اهلل تعاىل هبا كشفًا ،وإرادته ختصيصًا ،وقدرته إجيادًا
وإعدامًا ،وصفاته تعاىل قائمة بذاته ال تقبل االنفصال عن ذاته ،وال القيام بغري ذاته تعاىل ،واهلل أعلم.
املسألة الثانية السبعون

اعلم أن كل شخص له قوة (كن) يف باطنه ،وليس له منها يف ظاهره إال الفعل املعتاد ،وهي
لكل أحد يف اجلنة ،وقد تعطى لبعض الناس يف ظاهر الدنيا ،فمن رجال اهلل من أخذها ،وفعل هبا،
ومنهم من مل يفعل هبا ،وهم األدباء مع اهلل عزّ وجل ،وإمنا يفعلون ببسم اهلل الرمحن الرحيم ،ليتقوا هبا
عن مشاركة الشيطان هلم يف أفعاهلم ،وليسلموا هبا من دعوى مشاركة األسباب للحق تعاىل يف أفعاله،
واهلل أعلم.
املسألة الثالثة والسبعون

يف معرفة آبائنا العلويات وأمهاتنا السفليات :اعلم أن كل مؤثر به ومؤثر فيه أم ،واملتولد
بينهما ابن فاألرواح كلها أب والطبيعة أم ،وهي اليت ظهرت عنها اإلدراكات ،وهي النار واهلواء واملاء
والتراب ،وبتوجه هذه األرواح على هذه األركان ظهرت املولدات اليت هي املعادن والنبات واحليوان،
واجلن واإلنسان ،فأول اآلباء العلويات معلوم ،وأول األمهات السفليات شيئية املعدوم املمكن ،وأول
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النكاح القصد باألمر ،وأول ابن وجد عن تلك الشيئية ،وهذا أب ساري األبوة ،وتلك أم سارية
األمومة ،وذلك نكاح سار يف كل شيء ،وذلك نتيجة دائمة ،ال تنقطع يف كل ظاهر العني ،فهذا عندنا
يسمى النكاح الساري يف مجيع الذراري ،مث أول موجود حادث أبدعه اهلل تعاىل العقل األول ،وهو
القلم األعلى ،وكان أول مؤثر فيه انبعاث اللوح احملفوظ عنه ،كانبعاث (حواء) عن (آدم)  ليكون
ذلك اللوح حمالً لكتبة القلم اإلهلي فيه ،فكان اللوح أول موجود انبعاثي ،فخط القلم يف اللوح ما أملى
عليه احلق تعاىل من علمه يف خلقه ،الذي خيلق إىل يوم القيامة ،فكان بني القلم واللوح نكاح معنوي،
وما أودع اهلل تعاىل يف اللوح من األثر ،مثال املاء الدافق ،وما ظهر من تلك الكتابة من املعاين مبنزلة
األوالد ،فخلق اهلل تعاىل يف اللوح صفة علم ،وهي أب ،وصفة عمل وهي أم ،فظهرت عنها الصور
الظاهرة احلسية وهي األجرام وما يتصل هبا من األشكال واأللوان ،والصور الباطنة املعنوية ،وهي
األرواح وما فيها من العلوم واملعارف ،واهلل أعلم.
املسألة الرابعة والسبعون

اعلم أن مشيئة احلق تعاىل أحدية واحدية التعلق ،وهي نسبة تابعة للعلم ،والعلم نسبته تابعة
للمعلوم ،واملعلوم أنت وأحوالك ،فليس للعلم أثر يف املعلوم ،بل للمعلوم أثر يف العامل ،وهو إنه يعطيه
من نفسه ما هو عليه يف عينه ،واهلل أعلم.
املسألة اخلامسة والسبعون

مىت اشتد احلال على اإلنسان ،وغاب عن حسه ،فإنه حصل له يف تلك الغيبة علم يعرفه إذا
رجع ويعرب عنه ،فهو احلال اإلهلي ،وجيد القلب عند اإلفاقة سرورًا ،وشرط صحة احلال أن يكون معه
حركة ،وأما احلال الكاذب فهو الذي يعقل صاحبه أهل جملسه ومل يغب عن حسه ويتحرك ،فهو
صاحب وسوسة وحديث نفس ،سخر به الشيطان ،فكان ما يلقى إليه يتخيل إهنا علوم وهي مسوم ،فال
يعول على ما يخاطب به يف هذه احلالة ،فإهنا شيطانية ،وليس يف قوة الشيطان أن يغيبك عن حسك مث
يلقي إليك وتعقل عنه ،واعلم أن خماطبة احلق تعاىل ال تترك إحساسًا وليست بالوهم وال بالتخيل،
فافهم ذلك ،واهلل أعلم.
املسألة السادسة والسبعون

اعلم أن العبد إذا أثىن على اهلل تعاىل مبا يعتقد إنه ثناء ،وكان موضوعه ثناء على اهلل تعاىل،
صدقه اهلل تعاىل عليه ،وتقبله منه ،وأثابه عليه ،سواء علم معىن ذلك الثناء أو مل يعلم ،ولكن ثناء العامل
مبعانيه أمت وثوابه أعظم ،مثال ذلك قول العبد :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊﱠ
[الفاحتة ]2-1 :فإنه أثبت أن العبد إذا قال يف صالته :ﱡﭐﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ قال اهلل تعاىل:
محدين عبدي ،وإذا قال :ﱡﭐﱋ ﱌﱍﱠ قال اهلل تعاىل :أثىن عليَّ عبدي ،وقوله تعاىل :محدين
عبدي ،وأثىن عليَّ عبدي ،يتضمن التصديق والثناء والقبول ،وأما الثواب ،فأي ثواب أعظم من تصديق
اهلل تعاىل وثنائه عليه؟ وأما إذا أثىن العبد على اهلل تعاىل بوصف يتضمن ضد الكمال ،فإنه يكفر به،
سواء كان يعتقد إنه كمال أو ال يعتقد ،وقوهلم :العزير ابن اهلل ،وكذا قول النصارى :املسيح ابن اهلل،
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وأما من أثىن على اهلل بوصف ال يعلم إنه وصف كمال ،فقد قال بعض األئمة :إن اهلل تعاىل ال يقبل منه
ذلك الثناء ،ولو كان ذلك الوصف يتضمن الثناء ،ويكون ذا يف مجلة املنهيني بقوله تعاىل :ﱡﭐﳌ ﳍ ﳎ
ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓﱠ [البقرة ،]169 :واهلل أعلم.
املسألة السابعة والسبعون

احلمد هلل الدائم الذي مل يزل يعطف املعقول على األزل ،الذي أنطق عباده باألزلية ،فتنة ثبت
هبا من ثبت ،وزلّ هبا من زلّ ،يعين أهنم ينعتونه باألزلية وأكثرهم ال يعرفون معناها ،فطائفة من النظار
تومهوا يف لفظة األزل نسبتها إىل اهلل تعاىل ،نسبة الزمان إلينا ،فهو يف األزل كما حنن يف الزمان،
فيقولون :قد كان اهلل متكلمًا يف األزل بكالمه األزيل ،وطائفة أخرى ختيلت يف األزل إنه مثل اخلالء أو
ذات يف غري جسم ،كذلك األزل امتداد من غري توايل حركات زمان ،فكأنه تقدير زمان.
فنقول هلم :هذا األزل الذي نعتم احلق به ال خيلو ،إما أن يكون وجودًا أو عدمًا ،فإن كان
عدمًا ،فقد نعتم احلق تعاىل بالعدم ،والعدم نفي حمض ،يتعاىل احلق تعاىل أن ينعت به ،وإن كان وجودًا
فال خيلو :إما أن يكون نفس احلق تعاىل أو غريه ،فإن كان نفس احلق تعاىل ،فقد أخطأمت يف االمسية،
حيث مل يطلقها احلق تعاىل على نفسه ،وإن كانت غريه فال خيلو:
إما أن تكون قائمة بنفسها أو بغريها ،بطلت الوحدانية ،فال خيلو ذلك الغري :إما أن يكون نفس
احلق أو ال ،فإن كان نفس احلق تعاىل فهي كعلمه وباقي صفاته ،وهي متصفة باألزلية ،فريجع األزل
منعوتًا باألزل ويتسلسل ،وإن كان الذي يقوم به األزل النفَس غري نفَس احلق تعاىل ،فقد أثبتم قدميًا
آخر ،وبطل دليل الوحدانية ،وبطل وصفكم احلق تعاىل باألزلية ،وثبت أن ما مث أزل أصالً ،فوصف
احلق تعاىل باألزل موضع مزلة قدم النظّار ،وقد أغفلها أكثر الناس ،وكان الواجب عليهم أال يطلقوا
على احلق تعاىل من األلفاظ والنعوت إال ما أطلقه على نفسه يف كتابه ،أو على لسان رسوله a؛ ألن
األزل مشتق من زلَّ إذا زلوا ومل يثبتوا ،فلكثرة ما تزل أقدام الناظرين فيه ،إال من رحم ربك ،مسي
أزالً ،واهلل أعلم.
املسألة الثامنة والسبعون

اعلم أن املمكنات مفتقرة ،فال يزال الفقر يصحبها دائمًا وقد وضعت هلا األسباب اليت فيها
مصاحلها ،فافتقرت إليها ،فجعل اهلل أمساء األسباب امسًا له تعاىل حىت ال يفتَقَر إال إليه ،فال فرق عند
أهل الكشف بني األمساء اليت تقال يف العرف ويف الشرع أهنا أمساء اهلل تعاىل ،وبني أمساء األسباب ،أهنا
أمساء اهلل تعاىل ،األسباب وقد قال اهلل تعاىل :ﱡﭐﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱠ [فاطر.]15 :
وحنن نرى الواقع االفتقار إىل األسباب ،فال بد أن تكون أمساء كأمساء اهلل تعاىل فندعوه هبا،
دعاء احلال ال دعاء املقال ،فإذا مسنا اجلوع ،سارعنا إىل الغذاء املزيل آلالم اجلوع ،وافتقرنا إليه وهو
مستغنٍ عنّا ،ال نفتقر إال إىل اهلل تعاىل ،فصورة الغذاء اسم من أمساء اهلل تعاىل ،النازل منزلة لفظ االسم
اإلهلي أو صورة رقمه ،واهلل أعلم.
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املسألة التاسعة والسبعون

اعلم أنه بسبب علم اهلل تعاىل بسر القدر ،وصف نفسه بالرضا والغضب ،وهلاتني النسبتني
انقسمت األمساء اإلهلية إىل اجلاللية واجلمالية ومن هذا االنقسام ظهر الداران :اجلنة والنار؛ ألن كل ما
يكون من الرضا واللطف ،فهو اجلمال ،وكل ما يكون من الغضب والقهر فهو اجلالل ،فهذا من جهة
الذات املقدسة وصفاهتا ،وأما من جهة األعيان الثابتة ،فهي أيضًا منقسمة إىل ما هو مستعد لقبول آثار
الرضا واللطف ،وإىل ما هو مستعد لقبول الغضب والقهر ،واهلل أعلم.
املسألة الثمانون

العلم بأن ال إله إال اهلل جمرد عن العقول ،نافع يف حكم اآلخرة ،وقول :ال إله إال اهلل جمرد عن
العلم ،ال نفع له يف حكم اآلخرة ،واهلل أعلم.
املسألة الواحدة والثمانون

قال الشيخ رمحه اهلل تعاىل ،ورضي عنه ،ونفعنا به آمني :اعلم أن التنزيه عند أهل احلقائق يف
اجلناب اإلهلي عني التحديد والتقييد ،فاملنزه إما جاهل ،أو صاحب سوء أدب؛ ألن غاية معرفة املنزه أن
يسلب عن ربه نقائص الكون ،وسلب العبد عن ربه ما ال جيوز عليه راجع إليه ،واهلل ما هذه حالة
التنزيه ،فالتنزيه راجع إىل تطهري حملك ال إىل ذاته تعاىل ،وهو من مجلة منحه لك وهباته ،فالباري تعاىل
منزه عن التنزيه ،فكيف عن التشبيه؟ وكذلك من شبهه وما نزهه ،فقد حدده وقيده ،وما عرفه ،ومن
مجع يف معرفته بني التنزيه والتشبيه ،ووصفه بالوصفني على اإلمجال فقد عرفه على اإلمجال ال على
التفصيل ،لعدم اإلحاطة مبا يف العلم من الصور ،إال من له مقام القطبية ،فإنه من حيث سريانه يف
احلقائق باحلق ،يطلع على املراتب كلها تفصيالً ،ولكنه من حيث بشريته ال يقدر على ذلك دائمًا واهلل
أعلم.
املسألة الثانية والثمانون

قال الشيخ رمحه اهلل ورضي عنه :وأنت للحق تعاىل مبنزلة اجلسم ،واحلق تعاىل مبنزلة الروح
املدبرة جلسمك ،واعلم أن احلق تعاىل يَربُّ األعيان الثابتة بأمسائه وصفاته ،ويرب األرواح باألعيان،
ويرب األجسام باألرواح ،لتكون ربوبيته يف مجيع املراتب ظاهرة ،واهلل أعلم.
املسألة الثالثة والثمانون

اعلم أن احلق تعاىل ،تعاىل عن املكان ،إمنا هو حبسب الذات ال حبسب املظاهر ،واهلل تعاىل أعلم.
املسألة الرابعة والثمانون

قال الشيخ رمحه اهلل تعاىل:
فأ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

لمتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتت

أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رل
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تتتتتتتتتتتتتتتت ع

أي أنت عبد للرسم احلاكم عليك ،الظاهر فيك ،الذي يربك ويدبرك ،وأنت رب تربه بقبول
أحكامه وظهور كماالته ،وذلك أن اهلل تعاىل امسًا ظاهرًا وامسًا باطنًا ،والربوبية هلما ثابتة ،وكما أن
الباطن يرب الظاهر بإظهار أحكام األمساء اإلهلية الغيبية عليه ،كذلك الظاهر يرب الباطن بقبوهلا
ظاهرًا ،فلكل من هذين االمسني اجلامعني ربوبية وعبودية وما مث من يكون ربًا على اإلطالق ،إال
احلضرة اإلهلية ومن حيث وجوهبا وغناها عن العاملني .وقال رمحه اهلل تعاىل شعرًا:
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رل أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

لمتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتت الخ تتتتتتتتتتتتت ل

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتت ع

أي أنت رب باعتبار األلوهية الظاهرة فيك ،وأنت عبد باعتبار تعينك وتقيدك ،وقوله :ملن له يف
اخلطاب عهد ،أي أنت عبد للرب الذي عهد إليك بقوله تعاىل :ﱡﭐﱢ ﱣﱠ [األعراف ،]172 :واهلل
أعلم.
وله رمحه اهلل من املشاهد القدسية :يا عبادي كلكم عاجز ،قاصر صامت حائر ،ال ميلك فتيالً
وال نقريًا وال قطمريًا ،ولو سلطت عليكم أدىن حشرات املخلوقات ،أو أضعف جندي ألهلكتكم
وتبّرتكم تتبريًا ،فكيف تدعون أنكم أنا؟ وأنا أنتم؟ ادعيتم احملال ،وعشتم يف ضالل ،وفرقتم أحزابًا،
وصرمت أشتاتًا ﱡﭐﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﱠ [املؤمنون ،]53 :واحلق وراء ذلك كله .شعر:
متتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت إ تتتتتتتتتتتتت
يخ تتتتتتتتتتتتتتتت ر ل تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتي
ف تتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت ا

هلل تتتتتتتتتتتتتتت يل الم يتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتر
م زتتتتتتتتتتتتر فتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتت
ف متتتتتتتتتت ال قتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتت ستتتتتتتتتت أ يتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتت ا
ستتتتتتتتتتتتتتتت
فضتتتتتتتتتتتتتتتتت

واهلل أعلم.
املسألة اخلامسة والثمانون

اعلم أن احلضرة األحدية اعتبارها نفي الكثرة عينًا ،لكنها معقولة فيها كماالهتا وأما حضرة
الواحدية ،ففيها تظهر الكثرة األمسائية ،كاحلي والعامل وباقي األمساء ،والكثرة الصفاتية كاحلياة والعلم
وباقيها ،والكثرة النسبية ،كالربوبية واملالكية اإلهلية ،والكثرة اإلضافية كاخلالقية والرازقية وحنومها ،ويف
باقي احلضرات الكونية تتداخل األمساء بعضها يف بعض ،فيصري اسم الرب امسا للعبد حكمًا ال حقيقة،
ويصري فيها املسخر مسخَّر املسخِّرة ،ويصري وجود احلق مرآة لعبده ،يرى فيها نفسه وغريها ،وتصري
ذات العبد مرآة له يرى فيها ،مثال أمسائه تعاىل ،وكذلك أحكامها ،وتصري ذاته أيضًا مرآة له ،به تعاىل
يرى ظهور أحكامها أحكام أمسائه ومثاهلا ،واهلل أعلم.
املسألة السادسة والثمانون

اعلم أنه ال خيلو تنزيه عن تشبيه ،وال تشبيه عن تنزيه؛ وذلك ألن كل ما تنزه تعاىل من صفات
اخللق عنه ،فهو ثابت له عند ظهوره يف املراتب الكونية ،وهو التشبيه ،وكلما شبهته ،وأثبت له من
الكمال كاحلياة والعلم وباقي الصفات فهي منفية عنه يف الرتبة األحدية ،وهو التنزيه ،قال اهلل تعاىل:
ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى ،]11 :فنزّه وشبّه ،أما التنزيه فظاهر؛ ألنه نفي املماثلة عن املثل توجب نفي
املماثلة عن نفسه بطريق األوىل ،وأما تشبيهه فإنه أثبت له مثالً ،ونفى عنه املماثلة ،وإثبات املثل تشبيه،
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وليس ذلك املثل إال اإلنسان املخلوق على صورته ،املتصف بكماالته ،إال الوجوب الذايت ،الفارق بينه
وبينه ،قوله تعاىل :ﱡﭐﱔ ﱕ ﱖﱗﱠ [الشورى ،]11 :فشبّه؛ ألنه أثبت له ما هو ثابت لغريه ،ونزه
أيضًا يف هذا القول؛ ألن تقدمي الضمري يوجب حصر السمع والبصر فيه ،فنزه عن املشاركة مع الغري
فيهما فهذه أعظم آية تنزيه نزلت ،ومع ذلك مل ختلُ عن تشبيه بالكاف ،واهلل أعلم.
املسألة السابعة والثمانون

اعلم أن املعلومات أربعة :أحدها احلق تعاىل ،وهو املوصوف بالوجود املطلق؛ ألنه سبحانه
وتعاىل ليس معلوالً بشيء ،وال هو علة لشيء ،بل هو موجود بذاته ،والعلم به عبارة عن العلم
بوجوده ،ووجوده ليس غري ذاته ،مع أنه غري معلوم الذات ،لكن بعلم منا ينسب إليه من صفات له -
من صفات املعاين -وهي صفات الكمال ،وأما العلم حبقيقة الذات ،فممنوع ال يعلم بدليل شرعي وال
برهان عقلي ،وال حيدها حد ،فإنه سبحانه ال يشبه شيئًا وال يشبهه شيء ،فكيف يعرف؟ فمعرفتك به
إمنا هي ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒﱠ [الشورى ،]11 :واهلل أعلم.
املسألة الثامنة والثمانون

فإن قيل :فما الفائدة يف قوله تعاىل :ﱡﭐﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧﱠ [النحل ،]9 :قلنا" :لو"،
حرف امتناع ،فما يشاء إال ما هو ممكن عليه يف حال ثبوت عينه ،ولكن عني املمكن قابلة للشيء
وضده يف حكم دليل العقل ،وأي احلكمني وقع فهو الذي كان املمكن عليه يف حال ثبوت عينه ،وهذا
مبعىن بَْينَ ،وما كل إنسان نوّر اهلل بصريته حىت رأى املمكن على ما هو عليه يف حال ثبوت عينه ،فما
هداهم ،فما بيّن هلم أمجعني ،واهلل أعلم.
املسألة التاسعة والثمانون

اعلم أن األعيان الثابتة ال توصف بأهنا جمعولة ما مل توجد يف اخلارج؛ ألهنا حينئذ معدومة يف
اخلارج ،كما أن الصور العلمية واخليالية اليت يف أذهاننا ال توصف أهنا جمعولة ما مل توجد يف اخلارج ،إذ
لو كانت جمعولة ،لكانت املمتنعات جمعولة؛ ألن هلا صورًا علمية يف أذهاننا ،واهلل أعلم.
املسألة التسعون

اعلم أنه كما أن الروح روح لبدنه ،فكذلك احلق تعاىل روح للعامل ،وكما أن الروح يدبر بدنه
بقواه ،فكذلك احلق تعاىل يدبر العامل بأمسائه وصفاته ،وكما أن الروح ليس حبالٍّ يف البدن وال متحد
به ،فكذلك احلق تعاىل ليس حبال يف العامل واهلل أعلم.
املسألة الواحدة والتسعون

اعلم أن احلق تعاىل هو الظاهر الذي ال أظهر منه ،وهو الباطن الذي ال أبطن منه ،ومع شدة
ظهوره أعقب اخلفاء ،فظهوره سبب بطونه ،ونوره هو حجاب نوره؛ ألن الشيء إذا جتاوز حده
انعكس على ضده واهلل أعلم.
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املسألة الثانية والتسعون

اعلم أن اهلل تعاىل ما أوجد شيء إال وله مثل وضد وخالف ،فمثال املثلني البياض ،ومثال
الضدين البياض والسواد ،ومثال اخلالفني اللون والرائحة والطعم يف حمل واحد ،وما ذكرت لك هذه
املسألة إال لتعرف منزلتك عند اهلل تعاىل ،فاإلنسان الكامل مع احلق تعاىل مثل ضد خالف ،مثل من
حيث الوجود ،ضد من حيث إنه حني يوصف بأنه رب ،حكمًا ال يوصف إنه عبد ،خالف من حيث
إنه وصف نفسه بأنه مسع العبد وبصره ،فجمع بينه وبينه يف عني واحدة ،واهلل أعلم.
املسألة الثالثة والتسعون

اعلم أن غاية الكرم ،هو أن احلق تعاىل كلفك ،وقام عنك مبا به كلفك ،وأضافه إليك ،وأثىن به
عليك ،ورتب عليه من الثواب" :ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر" ،واهلل أعلم.
املسألة الرابعة والتسعون

اعلم أن العلم احلامل على التوكل ثالثة :األول هو أن تعلم أن اهلل تعاىل موصوف بغاية العلم مبا
ينفعك ،ومبا يضرك ،العلم الثاين هو أن تعلم أن اهلل تعاىل موصوف بغاية القدرة على جلب ما ينفعك،
ودفع ما يضرك ،العلم الثالث هو أن تعلم أن اهلل تعاىل موصوف بغاية الرأفة والرمحة ،واهلل أعلم.
املسألة اخلامسة والتسعون

اعلم أن معاين أمساء اهلل تعاىل احلسىن تندرج حتت أربع كلمات ،وهي :سبحان اهلل ،واحلمد هلل،
وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،فسبحان اهلل معناها سلب العيب والنقص عن ذات اهلل ،وصفات اهلل،
وأفعاله ،فكل ما كان من أمساء اهلل تعاىل معناه سلب فهو مندرج حتت هذه الكلمة كالقدوس والسالم
ونظائرها ،واحلمد هلل معناها :إثبات كل كمال لذات اهلل وصفاته وأفعاله ،فكل ما كان من أمساء اهلل
تعاىل متضمن لكمال ال يدرك وال يعقل فهو مندرج حتت هذه الكلمة ،كاحلي ،والعامل ،والقادر،
ونظائرها ،فنفينا بسبحان اهلل كل عيب عقلناه ،وأثبتنا باحلمد هلل كل ما أدركناه ،وفوق ما نفيناه
وأثبتناه كمال قد غاب عنا وجهلناه ،فنتحققه باإلمجال بقولنا :اهلل أكرب ،أي أجل وأعظم مما نفيناه
وأثبتناه ،فكل ما كان من أمساء اهلل تعاىل متضمن بكمال ال يدرك وال يعقل ،فهو مندرج حتت هذه
الكلمة ،كذي اجلالل واإلكرام ،فإذا كان يف الوجود من هذا شأنه نفينا أن يكون يف املوجودين من
يشاكله أو يناظره فنحققه بقولنا :ال إله إال اهلل فاأللوهية ترجع استحقاق العبودية إىل من اتصف مبا
ذكرناه ،واهلل تعاىل أعلم.
املسألة السادسة والتسعون

عامل اجلربوت هو عامل األمساء والصفات اإلهلية ،وعامل األمر وعامل امللكوت وعامل الغيب هو
عامل األرواح والروحانيات؛ ألهنا وجدت بأمر احلق تعاىل بال واسطة مادة ،وعامل اخللق وعامل الشهادة
هو عامل األجسام ،واهلل أعلم.
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املسألة السابعة والتسعون

اعلم أن دوام شهود االفتقار وااللتجاء إىل اهلل تعاىل أصل كل خري ،ومفتاح كل علم دقيق يف
طريق القوم ،حبيث أنه ال يستند حبركة وال كلمة دون االفتقار إىل اهلل تعاىل فيه ،وكل كلمة وحركة
خلت عن مراجعة اهلل واالفتقار إليه ال تعقب خريًا قطعًا ،علمنا ذلك وحتققناه قال سهل رمحة اهلل عليه:
"من انتقل من نفس إىل نفس من غري ذكر اهلل تعاىل فقد ضيع حاله ،وأدىن ما يدخل على من ضيع
حاله دخول يف ما ال يعنيه ،وتركه ما يعنيه" ،واهلل أعلم.
املسألة الثامنة والتسعون

قال اهلل تعاىل :ﱡﭐﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﱠ [األنبياء ،]107 :وهذه الرمحة امتنانية،
وهي داخلة يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱠ [األعراف ،]156 :وقوله تعاىل :ﱡﭐﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﲳ ﲴﱠ [غافر ،]7 :فمنتهى علمه تعاىل منتهى رمحته يف من يقبل الرمحة ،وكل ما سوى اهلل تعاىل
قابل لرمحة اهلل تعاىل بال شك ،ورمحته غري متناهية ومنها صورت املمكنات ،ومنها صدر الغضب
اإلهلي ،وملا صدر عنا مل يرجع إليها ،ألنه صدر عنها صدور فراق ،فتكون الرمحة خالصة حمضة ،ولذلك
تسابقا ،فما تسابقا إال على متيز وافتراق فيه منه تعاىل .شعر:
لمتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت اامتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ر
يريتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتر الم تتتتتتتتتتت

لتتتتتتتتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتتتتتتتر التتتتتتتتتتتتتتتتتر م في تتتتتتتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتت ر ل تتتتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتتتتت

املسألة التاسعة والتسعون

اعلم أن اهلل تعاىل ما يقبض أحدًا من احملتضرين إال وهو مؤمن ،أي مصدق مبا جاءت به األخبار
اإلهلية؛ ألنه معاين ما أخربت به األنبياء ،وهلذا يكره موت الفجاءة ،وقتل الغفلة ،فحد موت الفجاءة
هو أن خيرج النفس الداخل وال يدخل النفس اخلارج ،وقتل الغفلة هو أن يضرب عنق الشخص من
ورائه ،وهو ال يشعر ،فيقبض على ما كان عليه ،وهو ال يشعر ،وأما احملتضر فال يكون إال صاحب
شهود ،فهو صاحب إميان فال يقبض إال على ما كان عليه ،واهلل أعلم.
املسألة املائة

قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱠ [األعراف ،]156 :وغضبه "شيء" فقد وسعته الرمحة،
وحصرته ،وحكمت عليه ،فال يتصرف إال حبكمها ،وترسله إذا شاءت ،ومتسكه إذا شاءت ،وهلذا ليس
يف البسملة شيء من أمساء القهر ،بل هو اهلل الرمحن الرحيم ،وإن كان يتضمن االسم  -اهلل  -القهر من
حيث إنه االسم اجلامع ،فكذلك يتضمن الرمحة واملغفرة والعفو والصفح وزنًا بوزن ،ويبقى لنا فضل
زائد  ،وهو قوله الرمحن الرحيم ،فعني الرمحن وعني الرحيم زائد على ما يف االسم ،وهو اهلل منه ،فزاد
يف الوزن فرجح ،فكان اهلل تعاىل عرّفنا مبا حيكمه يف خلقه ،وإن الرمحة مبا هي باطنة يف االسم  -اهلل -
اجلامع من البسملة هي رمحته بالبواطن ،ومبا هي ظاهرة يف الرمحن الرحيم هي رمحته بالظواهر ،فعمت،
فعظم الرجاء للجميع ،وما من سورة من سور القرآن إال والبسملة يف أوهلا إعالم من اهلل تعاىل لنا إن
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املآل إىل الرمحة ،فإنه تعاىل جعلها ثالثًا :الرمحة الباطنة يف اسم اهلل ،والظاهرة يف الرمحن والرحيم ،ومل
جيعل للقهر سوى البطون يف اسم اهلل فال عني له موجودة ،واهلل أعلم.
املسألة احلادية بعد املائة

اعلم أنه ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱠ [الفرقان ،]70 :ومعىن
ذلك أنه يريه عني ما كان يراه سيئة حسنة ،وقد كان حسنًا غائبًا عنه حبكم الشرع ،فلما وصل إىل
موضع ارتفاع األحكام املشروعة وهي الدار اآلخرة رأى عند كشف الغطاء حسن مآب األعمال
كلها .إن العامل هو اهلل تعاىل ال غريه ،فهي أعماله كلها كاملة احلسن ال نقص فيها وال قبح ،فإن
السوء والقبح الذي كان ينسب إليها إمنا كان ذلك حكم اهلل فيها ألعياهنا ،فكل من كشف الغطاء عن
بصره وبصريته  -مىت كان  -رأى ما ذكرناه ،وخيتلف زمان الكشف ،فمن الناس من يرى ذلك يف
الدنيا ،وهم الذين يقولون :أفعال اهلل كلها حسنة ،وال فاعل ،إال اهلل تعاىل ،فال يرون أن مث قدرة حادثة
يكون عنها فعل شيء ،وإمنا وقع التكليف واخلطاب من اسم إهلي على اسم إهلي يف حمل عبد فان،
فسمي ذلك العبد مكلفًا ،وذلك اخلطاب تكليفًا ،إذ ال حيمل عطاياه إال مطاياه ،واهلل أعلم.
املسألة الثانية بعد املائة

اعلم أن سيدنا حممد  aقد أخربنا :أن احلق سبحانه وتعاىل يتجلى لعباده يف جنة عدن ،ورداء
الكربياء على وجهه ،أي على ذاته ،فحال احلجاب بينه وبني الرائني ،فلم تصل الرؤية إليه ،فصدق
قوله :ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﱠ [األعراف ،]143 :وصدقت املعتزلة ،فما وصلت األعني إال إىل الرداء ،وهو الكربياء
على ذاته ،وحنن عني الكربياء على ذاته تعاىل ،فما تعلقت الرؤية إال بنا ،فنحن ال نراه قط من حيث
هو ،وما نرى قط سوانا ،فال يزال رداء الكربياء على وجهه يف الدنيا واآلخرة؛ ألننا ما نزال ،وملا كنا
عينًا لكربياء احلق تعاىل على ذاته ،واحلجاب يشهد احملجوب ،والرداء ظاهر وباطن ،فرياه الرداء بباطنه،
فيصدق احلديث يف قوله " :aترون ربكم" ويصدق مثبتو الرؤية ،وال يراه ظاهر الرداء ،فيصدق
قوله :ﱡﭐﲫﲬﱠ وصدق املعتزلة ،وحنن والرداء عني واحدة ،واهلل أعلم.
املسألة الثالثة بعد املائة

اعلم أن حقيقة الوجود واحدة ال تعدد فيها وال تكثر ،وتعدد وتكثر حبسب التعينات
والتجليات ،فتتكثر وتصري أرواحًا وأجسامًا ومعاين روحانية ،وأعراضًا جسمانية ،واهلل أعلم.
املسألة الرابعة بعد املائة

اعلم أن الوحي خرب إهلي على يد ملك خيتص به األنبياء والرسل ،واإلهلام أيضًا خرب إهلي على
يد ملك يشترك فيه األنبياء والرسل ومن دوهنم ،فالرسول والنيب يشهد امللك ويراه رؤية بصر عندما
يوحى إليه ،وغريمها حيس بأثره وال يراه ببصره ،واهلل أعلم.
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املسألة اخلامسة بعد املائة

قال الشيخ رمحة اهلل تعاىل عليه :اعلم أن كل من ميشي يف العامل فإنه ال ميشي إال برسالة حىت
الدودة يف حركتها هي يف رسالة تسعى هلا ملن غفل عن اهلل ،واهلل أعلم.
املسألة السادسة بعد املائة

اعلم أنه لو مل يسبق يف علم اهلل تعاىل أنه سيقع ادعاء شريك له يف مرتبة األلوهية يف العامل
السفلي الستحال وقوع ادعاء هبا لغري اهلل تعاىل ،ومن املعلوم أنه وقع ادعاؤها لغري مستحقها ممن ال
خالق له من بعض اآلدميني دون بعضهم ،فلو مل يقع ادعاؤها لغري مستحقها يف العامل السفلي ،وكانوا
كلهم عارفني بوحدانية احلق بكل اعتبار ملا احتاجوا يف توحيدهم هلل تعاىل إىل داعٍ يدعوهم إىل نفي
شريك له تعاىل يف شيء من مجيع كماالت ذاته تعاىل ،ألن الشريك له تعاىل يف شيء من كماالته
منتف عند مجيعهم يف نفس األمر ،ولكن ملا وقع ادعاء شريك له تعاىل يف رتبة األلوهية اليت هي من
مقتضيات ذاته تعاىل دون غريه احتاج املوحدون يف متييزهم عن املشركني إىل كلمة تتضمن األلوهية عن
غري مستحقها ،وإثباهتا ملستحقها.
فألجل ذلك أرسلت الرسل صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني يدعون الناس إىل اإلقرار بأن ال
إله إال اهلل ،ولذلك قال رسول اهلل " :aأُمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن
حممدًا رسول اهلل ،فإن فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم" احلديث ،وهذا خبالف املأل األعلى،
فإهنم ملا أوجدهم احلق على منط واحد يف العلم بتفرده تعاىل جبميع كماالت ذاته مل حيتاجوا إىل داعٍ
يدعوهم إىل نفي اإلهلية عن غريه تعاىل ،ألهنم مل يقع يف عاملهم توهم شريك هلل تعاىل يف كماالت ذاته
املقدسة ،فافهم ذلك راشدًا واهلل أعلم.
املسألة السابعة بعد املائة

اعلم أن كمال التوفيق هو استصحابه للعبد يف مجيع أحواله من اعتقاداته ،وخواطره ،وأسراره،
ومكاشفاته ،ومشاهداته وأفعاله كلها ،ألنه يتجزأ ويتبعض فإنه إذا كمل التوفيق للعبد على ما ذكرناه
فهو املعرب عنه بالعصمة واحلفظ اإلهلي واهلل اعلم.
املسألة الثامنة بعد املائة

اعلم أن التوفيق هو الباعث احملرك لطلب االستقامة واهلادي إىل طريق السالمة ما اتصف به عبد
إال اهتدى وهدى ،وال فقده شخص إال تردى وأردى فمبدأه يعطيك اإلسالم وتوسطه يعطيك اإلميان،
وغايته تعطيك اإلحسان ،واهلل أعلم.
املسألة التاسعة بعد املائة

اعلم أن عدد األعضاء املكلفة مثانية :وهي العني واألذن واللسان واليد والبطن والفرج والرجل
والقلب فعلى كل واحدة من هذه األعضاء تكليف خيصه اهلل تعاىل من األنواع الشرعية فالبصر عالمته
الغض عن نظر احملرمات واإلطراق وقاية من النظرة األوىل املعفو عنها والسمع عالمته قال اهلل تعاىل:
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ﱡﭐﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱠ [الزمر .]18 :ومساع العلم ومواظبة جمالس الذّكر والعمل بكل
خري يسمعه واللسان عالمته :قلة الكالم إال فيما يفوض إليه من هداية وتبليغ رشد ودوام ذكر
واسترساله على التالوة ،وإن كان من أهل القرآن وصدقه يف احلديث وبطؤه عن اجلواب يف املسألة إذا
سِئلَها ،وإذا سأل ال يسأل إال ما فيه فائدة سعادية وأشباه ذلك واليد عالمتها أن ال يبطش هبا يف حمرم
من ملس امرأة ال حيل ملسها له أو قتل إنسان أو لطمه أو سرقة وال ميس ذكره بيمينه وال يستنجي هبا
وأن ال يدخلها يف اإلناء عند القيام من النوم يعين يف وضوئه وأشباه ذلك والبطن عالمته الورع
واالكتساب والبحث عن الكسب وإذا أكل ال ميتلئ من الطعام والشراب حذرًا من كسل اجلوارح عن
الطاقة واإليثار بقوله فما ملئ وعاء شر من بطن ملئ من حالل والفرج عالمته احلفظ من التحرك إىل
غري أهله من أحرار وإماء ،والرجل عالمتها السعي يف قضاء حوائج املسلمني واإلخوان والسعي على
العيال وكثرة اخلطى إىل املساجد والثبوت يوم الزحف وغري ذلك والقلب عالمته االنتباه واليقظة
والفكر واهليبة وترك احلسد والغل ودوام احلزن والتوكل والتفويض والتسليم والفرح مبوارد القضاء
واملراقبة والتنزه يف العامل وفعل اهلل فيه وفيهم واهلل أعلم.
املسألة العاشرة بعد املائة

من تال كتاب اهلل ومل يتمثل أوامره ،ويتجنب نواهيه ،ويقف عند حدوده ،فال يتخيل أن يقول
احلق تعاىل عند قوله تعاىل :ﱡﭐﱆﱇﱈﱉﱠ[الفاحتة ،]2 :محدين عبدي ،ال واهلل ما يراجع احلق
سبحانه بقوله "محدين عبدي" و"أثىن علي عبدي" ،إال ألهل احلضور ،بل أقول من امتثل أوامره
واجتنب نواهيه ،ووقف عند حدوده ،وكان اللسان صامتًا عن التالوة؛ فإنه حامد اهلل تعاىل حباله شاكر
له بأفعاله ،ويقول اهلل" :محدين عبدي".
واعلم أن على اللسان تالوة ،وعلى اجلسم تالوة ،جبميع أعضائه تالوة ،وعلى النفس تالوة،
وعلى القلب تالوة ،وعلى الروح تالوة ،وعلى السر تالوة ،وعلى سر السر تالوة ،فتالوة اللسان ترتيل
الكتاب على احلد الذي رتب املكلف له ،وتالوة اجلسم املعامالت على تفاصيلها يف األعضاء ،وتالوة
النفس التخلق باألمساء والصفات ،وتالوة القلب اإلخالص والفكر والتدبر ،وتالوة الروح التوحيد،
وتالوة السر االحتاد وتالوة سر السر األدب الوارد عليه يف التلقي منه جل وعال ،فمن قام بني يدي
سيده هبذه األوصاف ،ونظر إليه جلّ امسه ،فلم يبق منه فرد إال شعر ما فيه على ما يرضاه كان عبدًا
كليًا ،وقال له احلق إذ ذاك" :محدين عبدي" ،فإذا كانت فيه هذه األوصاف ،وتعلقت يف العبد غفلة،
فليس بعبد كلي ،وال يكون فيه من عبودية االختصاص إال قدر ما اتصف به ذاته ،فثم عبد يكون هلل
فيه السدس ،وهلواه ما بقي والربع والثلث والنصف على قدر ما حيضر منه مع احلق ،كما جاء يف
الصالة :إنه ال يقبل منها إال ما عقِل ،واهلل أعلم.
املسألة احلادية عشرة بعد املائة

اعلم أن الشفقة على العصاة أوىل باملراعاة من الغرية هلل ،أترى عدو الدين كيف ضرب اهلل
عليهم اجلزية ،وأمر بالصلح إبقاء هلم ،وإذا كان احلق تعاىل قد راعى هذه البنية مع كفرها ،فأنت أوىل
مبراعاهتا مع معصيتها؛ وألن اإلنسان ما دام حيًا ترجى له السعادة ،واهلل أعلم.
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املسألة الثانية عشرة بعد املائة

اعلم أن هلل أبوابًا فتحها للخري ،وأبوابًا أعدها مل يصل أوان فتحها للخري أيضًا ،وأبوابًا فتحها
لآلالم املعرب عنها بالعذاب ملا يؤول إليه أمر أصحابه ،فيستعذبونه يف آخر احلال أال ترى إبراهيم اخلليل
 aيقول :ﱡﭐﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ[مرمي ،]45 :والرمحن ال يعطي أملًا موجعًا إال أن
يكون يف طيه رمحة يستعذهبا من قام به ذلك األمل ،كشرب الدواء الذي يتضمن العافية استعماله ،فما
عند اهلل باب يفتح إال أبواب الرمحة ،غري أنه مث رمحة ظاهرة ال أمل فيها ،ومث رمحة باطنة يكون فيها أمل
يف الوقت ال غري ،مث يظهر حكمها يف املآل؛ ألن اآلالم عوارض ،واللذات ثوابت ،فإن العامل مرحوم
بالذات متأمل مبا يعرض له ،واهلل عزيز حكيم ،يضع األمور مواضعها أال ترى اإلنسان يضرب ولده،
ويؤمله بذلك الضرب عقوبة لذنبه ،وهو يرمحه بباطنه ،فإذا أوىف األمر حقه أظهر له ما يف قلبه وباطنه
من الرمحة والشفقة ،وهلذا ورد يف اخلرب عن رسول اهلل  aيف قصة طويلة يقول فيها" :وإن اهلل أشفق
على عبده من هذه على ولدها ،وأشار إىل امرأة" ،وهذا كله من علوم األذواق ،جعلنا اهلل والسامعني
من أهل الرمحة اخلاصة اليت ال أمل فيها مبنّه وكرمه.
املسألة الثالثة عشرة بعد املائة

اعلم يا بين أن اهلل جلّ ثناؤه ملا أراد أن يرقي عبده اخلصوصي إىل املقامات العلية ،قرّب منه
أعداءه حىت يعظم جهاده له ،ويشتغل مبحاربتهم قبل حماربته غريهم من األعداء ،الذين هم منه أبعد،
قال اهلل تعاىل :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱠ[التوبة،]123 :
وحظ الصويف ،وكل موفق من هذه اآلية أن ينظر فيها إىل نفسه األمّارة بالسوء ،اليت حتمله على حمظور
ومكروه ،وتعدل به عن كل واجب ومندوب للمخالفة اليت جبلها اهلل تعاىل عليها ،وهي أقرب الكفار
واألعداء إليه ،فإذا جاهدها وقتلها ،أو أسرها حينئذ يصحّ له أن ينظر يف األغيار على حسب ما يقتضيه
مقامه ،وتعطيه منزلته ،فالنفس أشد األعداء شكيمة وأقواها عزمية ،فجهادها هو اجلهاد األكرب ،فمن
ثّبت قدمه يف ذلك الزحف ،وحتقق مبعىن احلرف انتهض به يف امللكوت مليك ،وكان له املليك جليسًا
غري أن هذه النفس العدوة الكافرة األمّارة بالسوء هلا على اإلنسان قوة كبرية ،وسلطان عظيم ،بسيفني
ماضيني يقطّع هبما صناديد الرجال ،وعظماؤهم ،ومها شهوة البطن والفرج اللتان قد تعبدتا مجيع
اخلالئق وأسرهتم ،ومن عظمهما أفرد هلما اإلمام حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل رمحه اهلل كتابًا أمساه
(كسر الشهوتني) يف (إحياء علوم الدين) ،له والذي يتعني عليك يف هذا الباب مثل ضرب احلسام
الواحد الذي هو البطن ،مث عليك أن تعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل قد سلّط على هذا العبد الضعيف
املسكني املسمى بإنسان شهوتني عظيمتني ،وآفتني كبريتني هلك هبما أكثر الناس ،شهوتا البطن،
والفرج ،غري أن شهوة الفرج وإن كانت عظيمة قوية السلطان ،فهي دون شهوة البطن ،فإن غُلب هذا
العدو البطين يقل التعب مع الفرج ،بل يذهب ذهابًا كليًا ،فهذه الشهوة البطنية جتعل صاحبها أوالً
ميتلئ من الطعام  -مع العلم أن أصل كل داء الربدة دفينًا  -أو طبيعيًا ،فالداء الطبيعي الذي تنتجه هذه
الربدة هو فساد األعضاء من أخبرة فاسدة تتولد فيها اآلالم واألمراض املؤدية إىل اهلالك ،كما حكي عن
سليمان بن عبد امللك بن مروان ،وكان ذا هنمة يف الطعام ،أنه خرج يومًا فوجد دابة عليها زنبيل بيض
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مطبوخ ،فدعا بتني وهو راكب فما زال يقرن التني بالبيض حىت أتى على آخر ما كان يف الزنبيل،
فوجد لذلك ثقالً يف معدته أهلكه وأورثه القرب ،فانظر هذه الشهوة كيف ساقت له حتفه ،فنسأل اهلل
تعاىل العافية يف الدنيا واآلخرة ،قيل للشبلي  :Eإن ابنك بَشِمَ البارحة من كثرة ما أكل ،فقال :لو
مات ما صليت عليه كأنه يقول تعنيفًا له :فإنه قاتل نفسه ،فهذا الداء الطبيعي ،وأما الداء الدفني فيؤدي
إىل هالك األبد ،لكونه يؤديك إىل فضول النظر والكالم واملشي واجلماع ،وغري ذلك من احلركات
املؤدية ،فإذا كان األمر على هذا احلد فواجب على كل عاقل أن ال ميأل بطنه من طعام وال شراب
أصالً ،فإن كان صاحب شريعة طالبًا سبيل النجاة فيتوجه عليه وجوبًا جتنب احلرام ،والورع يف
الشبهات املظنونة ،وأما املختصة فواجب عليه جتنبها كاحلرام على كل حال من األحوال ،فإنه ما أُيت
على أحد إال من بطنه ،منه تقع الرغبة ،وقلة الورع يف املكسب ،والتعدي حلدود اهلل ،فاهلل اهلل يا بين
التقليل من الغذاء الطيب واللباس والطعام ،فإن اللباس أيضًا عند اجلسم كالطعام ،فإن اجلسم ال يطلب
منكم إال سد جوعه ،وما كان وقاية من احلر والربد ،والنفس فال تطلب منك إال الطيب من الطعام
احلسن ،وكذلك املشرب واملركب واملسكن وامللبس إمنا تريد من كل شيء أحسنه ،وأعاله منزلة،
وأغاله مثنًا ،ولو استطاعت أن تتفرد باألحسن من هذا كله دون النفوس كلها لفعلت ،والذي يؤديها
إىل طلب ذلك التقدم ،والترؤس ،وأن ينظر إليها ويشار وال يلتفت إىل غريها ،وال تبايل حرامًا كان
ذلك أو حالالً ،وإذا تعلقت مبا هو حسن يف احلال ،فانظر مآل ذلك ،فإنك إذا نظرت يف املنكح،
نظرت ما يكون مآله إىل جيفة نتنة قذرة ،وإن نظرت يف الغايل من امللبس نظرت إىل خرقة مطروحة يف
مزبلة ،وإن نظرت يف مسكن عالٍ مشرف حسن الصنعة والتنميق نظرت إىل ما يكون مآله خربة
موحشة ،وإن نظرت إىل مطعم نظيف نظرت إىل ما يصري عذرة نتنة يسد أنفه حني يطرحها من شدة
نتنها ،وكذلك شربه وأمثال ذلك ،وليت هذا أوالً يبقي عليه تبعات ذلك يف الدار اآلخرة حني يسأل:
مِمَّ كسبت وفيم أنفقت ،ويسأل عن الفتيل والقطمري ،بل يف مثقال ذرة ،فانظر ما أهجن باطن الدنيا،
مساكنها خراب ،ومالبسها خرق ،ومناكحها ومراكبها جيف ،ومطاعمها العضال ،والطامة الكربى
والداهية العظمى إهنا يف أسر ما تكون فيه من هذه األحوال إن قُضي هلا به تسلب عنه ،وعن هذه الدار
باملوت ،وتنتقل إىل منزل ال جتد فيه شيئًا إال ما قدمته يف دنياها بعمل صاحل عملته ،فإذا تقرر هذا يا
بين ،فاعلم أنه ما جيب عليك يف الطعام من اجتنابك احلرام واملتشابه عليك يف اللباس والتقليل من هذا،
كالتقليل من هذا ،قال إبراهيم بن أدهم " :Eللقمة تتركها من عشائك جماهدة لنفسك خري من
قيام ليلة" ،هذا إن كان حالالً ،وأما احلرام فال كالم فيه ،إذ ال خري فيه البتة ،فما ملئ وعاء؛ شر من
بطن ملئ من حالل ،وقال أيضًا يف طيب املكسب" :أطب مطعمك وال تبالِ ما فاتك من قيام الليل
وصيام النهار" ،فاحلالل احلالل ،وفقك اهلل طيب ال ينتج إال طيبًا قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﲪ ﲫ
ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ]النور ،[26 :ويف هذا من االعتبار للصويف والنظر
اإلهلي بعض ما نذكر اآلن ،وذلك أن من كان عند اهلل خبيثًا فال يعذبه إال باخلبيثات من املطاعم ،وال
تصدر األفعال اخلبيثات إال من اخلبيثني كذلك الطيبات من املطاعم ،وهي احلالل ال يغذي هبا اهلل إال
من كان عنده من الطيبني ،وكذلك الطيبون عند اهلل ال يصدر منهم إال طيبات األفعال ،فإذا اغتذى
اإلنسان من حالل ونال منه قال " :aحبسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه" ،تنشط اجلوارح إىل
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الطاعة وتفرغ القلب إىل املناجاة ،وتفرغ اللسان للتالوة والذكر ،والعني للسهر ،فذهب النوم لذهاب
األخبرة اجلالبة للنوم ،فيؤديه أكل احلالل إىل الطاعة ،والتقليل منه يؤدي إىل النشاط يف الطاعة ،ويذهب
عنه الكسل ،وأية فائدة أكرب من هاتني الفائدتني ،فكان ال ينبغي أال يسعى إال يف حتصيلهما ،ويرغب
إىل اهلل يف ذواهتما ،فالذي ينبغي لك أيها االبن املسترشد  -نفعين اهلل وإياك  -أال تأكل إال مما تعرف
إذا كنت موكالً نفسك ،فإن رأس الدين الورع والزهد قائد الفوائد ،وكل عمل ال يصحبه ورع
فصاحبه خمدوع ،فاسعَ جهدك يف أن تأكل من عمل يدك إن كنت صانعًا ،وإال فاحفظ البساتني
والفدادين ،والزم االستقامة فيما حتاوله على الطريقة املشروعة ،والورع الشايف الذي ال يبقي يف القلب
أثر هتمة إنّ أردت أن تكون من املفلحني ،وال يصح لك إال بعد حتصيل العلم املشروع باملكاسب
واحلالل واحلرام البد لك منه ،فافهم ذلك واهلل املوفق مبنّه وكرمه ،واهلل أعلم.
املسألة الرابعة عشرة بعد املائة

اعلم أن اهلل تعاىل قد أخربنا عن إبليس أنه يقول لتبّاعه من املشركني ومنكري البعث يوم
القيامة :إن اهلل وعدكم بأن هذا اليوم كان ،يعين يوم القيامة ،فصدقكم يف وعده ،ووعدتكم بأنه ليس
بكائن ،فأخلفتكم يف وعدي ،وما كان يل عليكم من سلطان ،أي ما أظهرت لكم من حجة تصدقين
على ما دعوتكم إليه من الشرك يف األلوهية وإنكار البعث ،فصدقتموين ،فال تلوموين ولوموا أنفسكم،
واهلل أعلم.
تنبيه :قال اهلل تعاىل خماطبًا إلبليس اللعني :ﱡﭐﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ
ﲼﱠ ]اإلسراء ،[65 :فمطلق اسم العباد ليس للشيطان عليهم سلطان ،أي حجة دالة على إثبات
شريك هلل تعاىل يف األلوهية ،ولذلك قال حلزبه :وما كان يل عليكم من سلطان إال أن دعوتكم
فاستجبتم يل ،فال تلوموين ولوموا أنفسكم ،وأما قوله تعاىل :ﱡﲺ ﲻ ﲼﲽﱠ أي ألوليائه
يعصمهم من القبول من إبليس ،وليس هو تعاىل بوكيل ألولياء إبليس ،واهلل أعلم.
تنبيه غريب ينبئ عن أمر عجيب مما وقع إلبليس  -اللعني  -وذلك مما أخرب اهلل تعاىل عنه يف
كتابه العزيز بقوله  -أي إبليس  -ﱡﭐﳥ ﳦ ﳧﳨﱠ]ص ،]82 :هذا ظن منه ال علم،
وقوله :ﱡﭐﳩ ﳪ ﳫ ﳬﱠ]ص ،]83 :هذا علم ال ظن  ،ألنه ملا قال له اهلل تعاىل :ﱡﭐﲊ ﲋ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕﱠ [احلجرَ ،]42 :علِمَ علْم اليقني صدق اهلل تعاىل فيما أخرب به
من أمر الفريقني ،فلما سلك طريق األدب مع اهلل تعاىل يف استثنائه من استثناهم اهلل تعاىل أمر قسمه،
وصدق ظنه بقوله تعاىل :ﱡﭐﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦﱠ [سبأ ،[20 :ومما
وجِد خبط شيخنا رمحه اهلل تعاىل ورضي عنه.
فائدة :العبودية للعامة هي غاية التذلل هلل تعاىل ،والعبودية للخاصة هي تصحيح القصد يف
السلوك إىل اهلل تعاىل ،والعبودية خلاصة اخلاصة هي شهودهم القيام به يف عبوديته ،فيعبدون اهلل يف مقام
أحدية الفرق واجلمع.
فائدة :عبد اهلل تعاىل هو الذي جتلى له احلق تعاىل جبميع أمسائه ،فال يكون أرفع مقامًا وال أعلى
شأنًا منه ،لتحققه باالسم األعظم ،واتصافه جبميع صفاته ،وهلذا خص اهلل تعاىل نبينا حممدًا  aهبذا
االسم يف قوله :ﱡﭐﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱠ]اجلن ،[19 :فلم يكن هذا االسم باحلقيقة إال له ،ولألقطاب
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من ورثته بتبعيته ،وإن أطلق على غريه جمازًا ،التصاف كل اسم من أمسائه جبميعها حبكم الواحدية
وأحدية مجع األمساء ،واهلل أعلم.
املسألة اخلامسة عشرة بعد املائة

كل ما كان للعبد كسبًا ،فاحلق هو القائم به ،ولكن فيه ظلمة الكسب.
املسألة السادسة عشرة بعد املائة

قوله :ﱡﭐﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖﱠ]الفاحتة ،[5 :إشارة إىل حتلية النفس بالعبادة مع اإلخالص،
وإنه ال يستحق العبادة سواه ،وقوله :ﱡﭐﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖﱠ إشارة إىل تزكية النفس عن الشرك
وااللتفات إىل احلول والقوة.
فائدة :ما جتلى اهلل لشيء فاحتجب عنه بعد ذلك.
املسألة السابعة عشرة بعد املائة

الطاعة للعبد ،واملسارعة إليها للمحب ،والتلذذ فيها للعارف ،والفناء فيها للمحققني.
املسألة الثامنة عشرة بعد املائة

العارف صاحب جتريد ،واألعمال جتري منه ،وهو عنها مبعزل ،فليس له نسبة إال أهنم حمل
جلرياهنا ،وظهور أعياهنا ،فما زالت األعمال عن عاملها ،فال يوصف بالقبول والرد ،أال ترى املتقي
حيشر إىل الرمحن والعارف يف احلضرة ما زال.
املسألة التاسعة عشرة بعد املائة

العمد اليت قامت هبا السماء ،إمنا هو اإلنسان الكامل.
املسألة العشرون بعد املائة

الواقف مع الكون حمجوب عن العني.
املسألة احلادية والعشرون بعد املائة

أعظم العبادات عند اهلل ما أيدها اخليال "أعبد اهلل كأنك تراه" ،وما أنت براءٍ واهلل أعلم.
املسألة الثانية والعشرون بعد املائة

قدرك عند اهلل قدره عندك ،رأى بعض الصاحلني رجالً سأله مسكني معروفًا؛ باهلل ،فأخرج صرة
فيها قطع فضة كبار وصغار ،فأخذ يفتش على أصغر قطعة فيها حىت يدفعها للسائل ،وكان مع ذلك
الصاحل رجل صاحل آخر فقال :يا أخي تعرف على ماذا يفتش هذا؟ وقال :قل ،فقال :هذا سئل باهلل،
فأخذ يفتش على قدره عند اهلل ،فعلى مرتبته يفتش ،مث رد وجهه للمعطي فقال :على كون ما هتب
لوجهه يكون وجهك عنده ،فكبّر أو صغّر وعظّم أو حقّر ،واهلل أعلم.
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املسألة الثالثة والعشرون بعد املائة

إذا شرع اإلنسان يف العمل فهو بني القبول والرد ،فإما وإما ،وإذا رضي العبد بني يدي ربه
وطرحها عند بابه فقريًا ذليالً ،فهو مرحوم بال شك ،واعلم أن الفقر من اهلل ذل الزم ،والفقر إىل اهلل
عز دائم ،فالفقري من اهلل خائف من كل شيء ،والفقري إىل اهلل ما عنده خوف من شيء ،واهلل أعلم.
املسألة الرابعة والعشرون بعد املائة

عندنا مجيع املخالفات كبائر ،فإن الذي يعصى هبا واحد ،واعلم أن احلق تعاىل خلق اخللق
لينظروا إىل قبائح الدنيا ،وحماسن اخللق ،فيؤديهم إىل الزهد يف الدنيا ،وحسن الظن بالناس ،فعكس
الناس القضية :نظروا إىل حماسن الدنيا ورغبوا فيها ،وإىل قبائح الناس فاغتابوهم ومقتوهم ،ومن حصل
له هذا التَنزّل من جانب احلق جيد له حالوة ما رآها قط ،وتورث عنده شكرًا ،وأشهد أين قد بقيت يف
لذهتا أيامًا كثرية ،اهلل أعلم.
املسألة اخلامسة والعشرون بعد املائة

هنر طالوت هنر ملوي ،فهو هنر الدنيا من أخذ للقوت منها مل يتعد ،فتلك الغَرْفة إذا اغترفها
كسبًا بيده ،فإن جترد عن الكسب ،فهو قوله :ﱡﭐﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱠ]البقرة ،]249 :فقوت
املتجرد ليس من الدنيا ،ألنه ما أخذ من النهر شيئًا ،فما أحسن هذا التنبيه اإلهلي ،ومن شرب منه
وأمعن فيه زائدًا على الضرورة والكسب ،فليس مين ،وليس على املتجرد تقييد يف االتساع من فضل
اهلل ،فيشرب ويروي من جود اهلل املطلق الذي مل تدنسه أيدي احملدثات بالكسب ،فمن فهم هذه
اإلشارة علم ما بني الرزقني ،وأدرك الفصل بني النوعني ،واهلل أعلم.
املسألة السادسة والعشرون بعد املائة

يف معىن قوله " :aالسالم أمان ،فمن سلم عليك فقد أمّنك مما حتذره منه ،والسالم علينا
مشروع يف التشهد يف الصالة" ،فأَمنا به من شر أنفسنا ،وملا خاف اإلنسان من نفسه أن تورده املوارد
املهلكة أمنه اهلل من ذلك يف التشهد يف الصالة ،فشرع أن يقول" :السالم علينا وعلى عباد اهلل
الصاحلني" ،وشرع لنا أيضًا أن نصلي ونسلم على النيب الظاهر بأمساء اهلل ،فأمنك بذلك من امسه املنتقم،
ونظائره من األمساء اإلهلية واهلل أعلم.
املسألة السابعة والعشرون بعد املائة

إن عامل احلق عباده بالسخاء فقد جنوا ،وحصلت هلم السعادة ،وإن عاملهم بالكرم فقد حصلوا
على خري عظيم ،وإن عاملهم باجلود ضاعف للسعيد ،وأسعد الشقي ،وصيَّر جهنم دار نعيم على أهله،
وإن عاملهم بالوهب فبخٍ على بخٍ ،فهو احلكيم العليم ،واهلل أعلم.
املسألة الثامنة والعشرون بعد املائة

ال يتكرر احلساب من الكرمي ،فمن حاسب نفسه يف الدنيا مل حياسب يف اآلخرة ،ومن كرمه ع ّز
وجل أن جعلك حتاسب نفسك يف الدنيا ،ما كلف أحدًا حياسبك ،فجعل لك ما أخره يف حق غريك
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من قوله تعاىل :ﱡﭐﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤﱠ]اإلسراء ،]14 :والسعيد من إذا صلّى العشاء اآلخرة
وجعل صحيفة أعماله يف ذلك اليوم بني يديه ،ونظر فيها ،فإذا رأى ما يطلب الشكْر شَكَر ،وما يطلب
االستغفار استغفر ،وما يطلب التوبة تاب مث يطوي صحيفته ،وينام على شكر واستغفار وتوبة ،يفعل
هذا كل ليلة ،فإنه ال يدري مىت يفجؤه املوت ،واهلل أعلم.
املسألة التاسعة والعشرون بعد املائة

الراحة كل الراحة إذا بعثت أحدًا يف حاجة فال تنتظر وصوله إليك هبا ،ولو غاب سنة ،وإذا
جاءك ال تقل له ما الذي أبطأك؟ فإن جاء حباجتك فما أبطأ هبا إال وقتها إىل من بعثته ،وإن مل جيئ هبا
فاعلم أن وقتها ما جاء ،تكون مسترحيًا من تعب االنتظار ،واهلل أعلم.
املسألة الثالثون بعد املائة

أطلب من اهلل أن يقوم مقامك بعد املوت "فإن ابن آدم إذا مات انقطع ذكره إال من ثالث:
صدقة جارية عليه أو علم يبثه يف الناس ،أو ولد صاحل يدعو له" ،واهلل أعلم.
املسألة احلادية والثالثون بعد املائة

النفس جمبولة على طلب املنافع ،ودفع املضار ،فاسأل ربك املنفعة العامة ،وليس إال أن يزول
األمل ،وترزق االلتذاذ بكل ما جيري عليك ،واهلل تعاىل أعلم.
املسألة الثانية والثالثون بعد املائة

اعلم أن اللطيف املركب مع اجلسد الكثيف مسي الروح ،وهو جسم لطيف سارٍ يف مجيع أجزاء
البدن وذراته حممول على خبار الدم اللطيف ،ويسمونه  -األطباء  -روحًا ،واألغذية متده والبخار
الغريزي حيفظ نظامه ،والرطوبة األصلية متممة لقوامه ،وميوت مبوته البدن ،ويدثر بدثوره ،وينمو أو
يزيد ،ويضمحلّ ويبيد ،وهو يف احليوان واإلنسان ،واعلم أن هذا اللطيف واحلي موجود يف النبات
واحليوان واإلنسان ويف كل حي متحرك ذي نفس سائلة ،وإهنا غري الروح اإلنساين وغري نفسه الناطقة،
وغري روح احليوان ذات احلس واحلركة ،وإن النبات هبا حييا ويتغذى وينمو ،وتسمى هذه الروح النامية
ال احلساسة ،وال غريها ،واهلل أعلم.
املسألة الثالثة والثالثون بعد املائة

اعلم أن هذا اجلنس الروحي يتنوع إىل تسعة أنواع :األول روح كلية حاملة نظام العامل بأسره
كلياته وجزئياته ،وتسمى هذه الروح ،الروح الطبيعية الفاعلة املنفعلة القائمة بكل شيء قيامًا على ما
ذلك الشيء به ،الثاين روح املعدن وتسمى اخلاصة للمعدن والنبات واحليوان واإلنسان .الثالث روح
كلية خمصصة لكل نوع وكل شخص من أشخاصه خبواص يتميز هبا عن غريه ،الرابع روح النبات،
وهي النفس النامية هبا منوها ،ومنو احليوان واإلنسان ،اخلامس روح احليوان وتسمى الروح احليوانية وهلا
احلس واحلركة ،وهي يف اإلنسان ويف احليوان ،إذ هبا يتحرك احليوان ،وحيس احملسوسات اخلمس،
وليس ذلك للنبات وال للمعدن ،السادس روح اإلنسان وهي النفس احليوانية الكاملة اإلحساس
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واحلركات ،واليت آالؤها األوصاف احليوانية ،كاحملبة ،والبغض ،واخلوف ،والطمأنينة ،واإلقبال،
واإلدبار ،والطلب ،واهلرب ،والشهوة ،والكراهية ،وسائر صفات اإلنسان احليوانية ،حممودها ومذمومها
املتفرقة يف أنواع احليوان بالطبع واخلاصيّة واجملموعة يف اإلنسان بالقصد وباخلاصية بالطبع ،وهذه الروح
إذا احنل تركيب اإلنسان ذهبت عنه وبقيت فيه الروح الكلية احلاملة للنظام واملسماة الطبيعية الفاعلة
املنفعلة فقط ،السابع روح خمتصة باإلنسان تسمى النفس اإلنسانية املشتركة بني احليوانية من اإلنسان
وبني الناطقة منها ،وهي املتصفة بالفضائل والرذائل ،وليست مبوجودة يف احليوان وال النبات وال
املعدن ،ومسيت مشتركة لكوهنا بصفاهتا متوسطة بني الروح احليواين يف صفاته ،وبني النفس الناطقة يف
صفاهتا ،الثامن روح اإلنسان اخلاصة به ،ويسمى النفس الناطقة ،وهي يف اإلنسان دون املولدات
الثالث :وهي جوهر حي درّاك شاعر ببعض املغيب ،عامل لبعض ما يف املستقبل باالستقراء ،شيق إىل
معرفة املبدع له ،فاعل بقواه ما ال تفعله أرواح املولدات وقواها ،وهلذه النفس الناطقة سبع خواص
باطنة هنّ :قوى ظاهرة بالدماغ ،فلها مخس خواص ظاهرة وقلبية مشتركة الدروك بني قواها ،وقوى
النفس احليوانية ،فأما أمساء اخلواص الباطنة الدماغية اليت مظاهرها بطون الدماغ ،قوة تسمى احلس،
املشترك مظهرها أول بطن من بطون الدماغ مبقدم الرأس ،وقوة التخيل مبؤخر هذا البطن ،ومظهرها فيه
أيضًا ،وهباتني القوتني يشعر اإلنسان بسائر املعلومات املرتسمات فيها ،وسائر األشياء املتخيالت حقًا
كانت أو باطالً ،صدقًا وكذبًا ممكنة الكون أو مستحيلة ،هذا دأب هاتني القوتني ،مث البطن الوسط من
بطون الدماغ الثالثة مظهر للقوة املفكرة العاقلة الداركة املثبتة للحق حقًا ،وللباطل باطالً ،وللصدق
صدقًا ،وللكذب كذبًا ،والقاضية يف اخليال مبا جيب ،ومبا جيوز ،وما يستحيل ،ومظهرها وسط
الوسطى ،وهي حمبوسة يف هذا البطن ،بالظهور بني قويت مظهرمها به كذلك :أحدمها القوة املتومهة هبا،
التوهم والوهم يف األشياء ،والتردد والتشكك ،وهذا البطن الذي يلي املتخيلة ،والثانية تسمى القوة
الفامهة ،وهي يف الطرف ومن البطن ،كذلك مما يلي مؤخر الدماغ ،وهبذه تفهم األشياء على اختالف
أحواهلا وتفهم املعاين واملعقوالت ،مث البطن اآلخر ،وبه قوة الذكر وتسمى الذاكرة وهي مما يلي
الفامهة ،هبا التذكر لكل منسي ،وكل شيء كان علمه قد تقدم ،وآخر هذا البطن مظهر للقوة احلافظة
هبا حيفظ اإلنسان العلوم واملعلومات وسائر املتحصالت لباقي القوى املذكورة ،فكأمنا احلس املشترك،
قناص حيتوش باقتناصه على سائر املعقوالت واحملسوسات ،وكأمنا املتخيلة ناقد معترب لكل ما يف شبكة
احلس املشترك من صيد ،وهاتان القوتان مبنزلة الشياطني والفسّاق املاردين ،وكأمنا القوة املفكرة ملك
كرمي ،وبشر عليم حليم ،ورجل جامع للخري والفضل ،وقوة الوهم حاجب بني يديه يعرض القصص
عليه ،وقوة الفهم كاتب حاسب لبيب ضابط يكتب أحسن ما يسمع ،مث يلقيه إىل القوة الذاكرة
فتحصله يف ذكراها ،مث تلقيه إىل القوة احلافظة اليت هي مبنزلة اللوح ،أو األمني اخلارق ،وكأمنا هاتان
القوتان :مالئكة كرام ال يعصون اهلل ما أمرهم ،ويفعلون ما يؤمرون ،وأما احلواس الظاهرة ،فالقوة
الباصرة ،ومظهرها العني املنظور هبا أنوار الكواكب ،ونصف دائرة الفلك تومهًا ،وما بني ذلك ،وبني
الباصرة ،مث القوة السامعة ومظهرها صماخ األذن ،ومدى مسعها ذاكرة حميطة من سائر اجلهات حبسب
قوهتا وضعفها ،مث القوة الشامّة ومظهرها األنف واملنخر ،ومدى مشامها من جهة قصد اهلواء إليها
حبسب قوة املشموم وضعفه ،مث القوة الذائقة ومظهرها رأس اللسان ،وجانباه القريبان من رأسه ،ومدى
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املذاقةِ ما ماس رأس اللسان دون الفم كله ،مث القوة الالمسة ومظهرها سطح البدن واجللد كله
باختالف يف أجزائه كلمس الشيء بالرجل ناعمًا معتدل احلرارة ،وبالكف خشنًا حارًا ،أو باخلد
اخلشونة واحلرارة ،وهذه احلواس مشتركة بني اإلنسان واحليوان يف اإلحساس هبا ،وهي يف اإلنسان أزيد
إال حاسة الشم ،فإهنا يف احليوان الساعي أقوى ،وكذا حاسة البصر ،فإهنا يف الطري أقوى لشدة احلاجة
من احليوان إىل البصر والشم .النوع التاسع روح األرواح ،وتسمى هذه الروح العقل اإلنساين
اهليوالين ،واجلوهر املفارق ،واملالك الكرويب ذو التدبري يف اململكة اإلنسانية ،والقابل للفيض اإلهلي أو
الوحي اإلهلامي ،والتكليم الرباين ،واخلطاب العلي املسموع بواسطة حجاب ما ،من احلجب املعنوية
الروحية ،أو مكافحة رسول من املالئكة األقدسيني النورية ،أو وحي بنفث يف الروع ،أو قول عام
باللسان املنطلق ،وهلذا اجلوهر املفارق مادة الثبوت حبسب مرتبته اجلوهرية ،وهو املخلوق يف أحسن
تقومي وفيه نظم شعر:
ا زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
م زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتت ل ااستتتتتتتتتتتتم اا زتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت ا فتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتت ف
تتتتتتتتتتتت

متتتتتتتتتتتتتتت م متتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت الخ يمتتتتتتتتتتتتتتت
ا تتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت ال ميتتتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتتت
ف رفتتتتتتتتتتتتتتتت مخ تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت ل ر تتتتتتتتتتتتتتتت

وهذا ال ميوت مبوت البدن ،بل يبقى حيًا جمردًا مرتسمة فيه وله ،فالنفس مكتسباته ومستفاداته
ومعلوماته أبدًا مبتهجًا بذاته املستعدة لقبول الفيض العلي ،واملادة الثبوتية ،وإن علمه وعامله ومعلومه
واحد ،وإنه يف حفظ الناطقة باإلمداد هلا ،والتجلي كحفظها هي لنظام النفَس احليواين ،وكحفظ البدن
بالنفَس احليواين على ما اقتضته احلكمة اإلهلية ،واهلل أعلم.
(فائدة لإلمام العارف ،الوارث احملمدي قدس اهلل سره يف معرفة التعلق والتحقق والتخلق) قال
 Eوعنَّا به :اعلم أن التعلق هو افتقارك لألمساء احلسىن من حيث هي دالة على الذات ،والتحقق
معرفة معانيها بالنسبة إىل احلق سبحانه وتعاىل ،والتخلق :أن تنسب إليك ما يليق بك ،كما تنسب إليه
سبحانه ما يليق به ،فاالسم:
اهلل :افتقارك إليه من حيث اجلمع مما جيوز على احلد املشروع ،من غري ختصيص شيء بعينه.
الرمحن :افتقارك إليه يف حتصيل االسم جبهله منك عامل اخللق دون عامل األمر.
الرحيم :افتقارك إىل هذا االسم يف حتصيل الرمحة اخلاصة ،اليت هي سعادة األبد.
امللك :افتقارك إىل طلب التأييد من امللك احلق سبحانه فيما هو مستخلفك فيه ﱡﭐﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉﱠ]البقرة" [30 :وكلكم راع".
القدوس :افتقارك إىل هذا االسم يف تقديس ذاتك عما قيل لك تنزّه خلُقًا وفعالً.
السالم :افتقارك إىل هذا االسم بسالمة ذاتك من وقوع ما يلحقك بالغيب ،وإن رفع فمن بقائه
واستحكامه.
املؤمن :افتقارك إليه يف أن يعطيك التصديق مبا جاء عنه ،وتكون مصدقًا فإن معناه املصدّق،
وافتقارك إليه يف أن يعطيك قوة هبا حتصل اإلميان يف كل نفس من جهتك على حسب ما يليق من
الغرض واملآل والذم.
املهيمن :افتقارك إليه أن جيعلك من أمة حممد  aاملصدقني به.
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العزيز :افتقارك إىل أن يكون احلق مسعك وبصرك.
اجلبار :افتقارك إليه يف حتصيل األمر املؤثر يف انقياد األمر إليك من جوارحك وباطنك ،وكل من
تعلقت إرادتك حبمله على ما تريد.
املتكرب :افتقارك إليه أن ينسيك هذه املرتبة من حيث أهنا حقيقة لك ،جماز عنده.
اخلالق :افتقارك إليه يف اإلصابة يف التقدير وافتقارك إليه أيضًا يف املعونة على إجياد ما كلفك من
األعمال.
الباري :افتقارك إليه كافتقارك إىل اخلالق الذي هو مبعىن املوجد ،وافتقارك إليه أيضًا كافتقارك
إىل السالم فهو جامع.
املصور :افتقارك إليه يف تصوير املعاين اليت إذا قامت بك أنزلتك عليه.
الغفار :افتقارك إليه يف ستر حيفظك وحيميك بستر من شقاوة األبد.
القهار :افتقارك إليه يف النصرة والتأييد.
الوهاب :افتقارك إليه يف رفع األغراض يف نفس األعمال.
الرزاق :افتقارك إليه يف قيامك يف العامل به ،ليحتاجوا إليك يف بقاء ذواهتم.
الفتاح :افتقارك إليه أن يهبك املفاتيح على اختالف صنوفها ،ويعطيك اإلذن باستعماهلا.
العليم :افتقارك إليه يف تعيني ما يصح أن تكون متخلقًا به من هذا االسم.
القابض :افتقارك إليه يف حسن األدب ،فيما تقبضه من العطايا واملواهب حسًا ومعىن ،وافتقارك
أيضًا فيما تقضيه للغري مما أنت مستخف فيه على احلد املشروع.
الباسط :افتقارك إليه يف أن جيري على يديك ما فيه إفراح العباد ،مبا ال تنتهك فيه حرمة
مشروعة.
اخلافض الرافع :افتقارك إليه يف التوفيق يف إقامة الوزن لك ،وعليك يف العامل ،وبينك وبني احلق.
املعز املذل :افتقارك إليه يف إقامة حياة من استند إليك ،وإذالل من تكبّر على اهلل ال عليك.
السميع البصري :افتقارك إليه يف نفوذ هاتني القوتني إطالقًا من غري تقييد ،بأن تسمع ما أمرت
أن تسمع فيه ،ومنه أن تبصر ما أمرت أن تبصر فيه ،وإليه ندبًا ووجوبًا ،فإذا منحت ذلك أحبك اهلل،
وكان مسعك وبصرك كما ورد يف الصحيح.
احلكم :افتقارك إليه ليوفقك على سر القدر حبكمه يف اخلالئق.
العدل :افتقارك إليه يف حتصيله وتعيني حمال تصريفه.
اللطيف :افتقارك إليه سبحانه يف أن يطلعك على خفي أفضاله لتشكر مظهرها.
اخلبري :افتقارك إليه يف أن يطلعك على ما يف علمه فيك قبل كونك.
احلليم :افتقارك إليه يف إمضاء اهلمّة ،والتمكن من فعلها ،حيث توجّهتْ.
العظيم :افتقارك إليه يف أن تكون عظيمًا عنده ال عند الكون إال أن تكون مبلغًا عن اهلل أمرًا،
فتحب أن تقابل باالحترام ،وتثبت عظمتك يف قلوب السامعني ،ليتلقى أمر اهلل باحلرم ،فتكون يف هذا
الطلب واالفتقار إليه ساعيًا فيه يف تعظيم احلق تعاىل عند الكون ،ال يف تعظيم نفسك.
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الغفور :افتقارك إليه يف إسبال الستر مطلعًا بينك وبني ما تتوقع وقوعه بك من الضر على ما
أجراه فيك مما تتعلق به الذمة حسًا ومعىن.
الشكور :افتقارك إليه أن ال حيجبك عن مالحظة رؤيته فيما أنعم به عليك ،قال ملوسى :
اشكرين حق الشكر ،قال :كيف أقدر على ذلك؟ قال :إذا رأيت النعمة مين فقد شكرتين حق الشكر.
العلي :افتقارك إليه يف حتصيل درجة يف القرب منه ليس فوقها درجة يناهلا سواك.
الكبري :افتقارك إليه يف كمال ذاتكَ بتجلّيك بكربيائه يف علمك.
احلفيظ :افتقارك إليه يف حفظ ذاتكَ ،وطلب التأييد يف حفظ غريك.
املقيت :افتقارك إليه يف أن يهبك صفة واحدة تقابل هبا أحواالً خمتلفة ،ملا فيها من القوة.
احلسيب :افتقارك إليه يف أن يعينك على حماسبة أنفاسك وافتقارك يف أن يرزقك كفاية يف القيام
مبا كلفك ،حىت يكون فيك اكتفاء بذلك.
اجلميل :افتقارك إليه يف أن يطلعك على حسن جتليه فيك يف خلقك وخَلقِك ،فال ترى يف كونه
فعالً من أفعاله إال ورأيته حسنًا مجيالً :ﱡﭐﳘﳙﳚﳛﳜﳝﱠ]النمل.[88 :
اجلليل :افتقارك إليه يف أن يهبك املقام الذي إن رام أحد الوصول إليك فيه ال يستطيع ،وافتقارك
أيضًا أن يرزقك من التواضع إىل حد أن ميكن منك أصغر املوجودات وأحقرها بقدر وسع طاقته لطفًا
بك ،ورمحة به.
الكريم :افتقارك إليه أن يهبك مكارم األخالق ومينع عنك سفاسفها.
الرقيب :افتقارك إليه يف طلب مراعاة حدوده من غري سهو.
اجمليب :افتقارك إليه يف قبول الدعاء وأن يرزقك أال تدعوه مبا هناك أن تدعوه به فيه.
الواسع :افتقارك إليه يف أن يسعك كل شيء ،وأن تسعك رمحته املقيدة ،وإن كان التقييد صفتنا
ال صفته ،ولكن جيب على اإلنسان أن يرغب فيما رغبه فيه ،فإنه قال :ﱡﭐﱚ ﱛ
ﱜﱠ]األعراف ،[156 :فقيدها ،فكأين سألت أن أكون من املتقني.
احلكيم :افتقارك إليه يف أن يرزقك وضع األشياء يف مواضعها ،وترتيب األمور يف حماهلا ،وأزماهنا
وأمكنتها.
الودود :افتقارك إليه يف إثبات وده ،وود من أمر بوده يف نفسك.
اجمليد :افتقارك إليه يف تشريف ما أثىن عليه من الصفات.
الباعث :افتقارك إليه يف أن يرزقك اإلفادة عن مهة مؤثرة يف املستفيد حاالً.
الشهيد :افتقارك إليه أن يرزقك مشاهدته حيث كانت ،وأن يرزقك احلياء منه.
احلق :افتقارك إليه أال تنطق إال حبق ،وال متشي إال حبق ،وال تتحرك إال حبق ،وال تسكن إال حبق.
الوكيل :افتقارك إليه أن يوفقك أن تتخذه وكيالً.
القوي :افتقارك إليه يف ظهورك على من قاومك ،فيما تريد أن تفعله مما أمرت به ،فتمانع يف
ذلك.
املتني :افتقارك إليه يف احلفظ والعصمة عن تأثري شيء فيك منك ،أو من غريك.
الول :افتقارك إليه يف أن جيعلك من أوليائه.
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تعاىل.

احلميد :افتقارك إليه يف أن جيعلك حممودًا من مجيع الوجوه.
احملصي :افتقارك إليه يف إحصاء ما أنت عليه مما أمر احلق به من حفظه.
املبدئ :افتقارك إليه يف خالص النية فيما تظهره من األعمال ،وتنشئه على طريق القربة إىل اهلل

املعيد :افتقارك إليه سبحانه وتعاىل يف املداومة فيما أمرك بفعله من العبادات.
احمليي :افتقارك إليه يف إحياء قلبك حبياة العلم ،وجوارحك حبياة الطاعات.
املميت :افتقارك إليه يف أن يعصمك أن تكون ممن أمات قلبه لغفلة عن ذكر اهلل ،وما يف ضمنه.
احلي :افتقارك إليه يف اتصال حياتك باحلياة اآلخرة ،قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱠ[الزمر [68 :وقال :ﱡﭐﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒﱠ]آل عمران.[169 :
القيوم :افتقارك إليه أن يرزقك املعونة فيما أمرك به من القيام على ما كلفت القيام به.
الواجد :افتقارك إليه أن يهبك حاالً ال عدم تعيني حاجة.
املاجد :افتقارك إليه يف إعطاء شرف ما من غري تعيني.
الواحد :افتقارك إليه يف أن جيعلك وحيد وقتك يف مهك به ومهتك.
األحد :افتقارك إليه أن يفهمك :أن ال ترى معه سواه يف الظاهر والباطن ،فتفهم معىن حديث:
"كان اهلل وال شيء معه".
الفرد :افتقارك إليه أن يهبك معىن تنفرد به يف جتريد تفريد توحيد ذاتك ،كي ال ترى معه غريه،
آخذ بناصيتك ﱡﭐﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰﱠ]هود.[56 :
الصمد :افتقارك إليه أن جيعل الفرج بيدك ،حىت تكون ملجأ لكل وارد من احلق تعاىل ،ومن
اخللق ،وأن تكون يف حال تركيبك من الطهارة على ماكنت عليه قبل وجودك.
القاهر :افتقارك إليه أن يهبك معرفة تعرف هبا خفيّ مكره ،وعظيم سطوته ،وأنه ال قيد له ﱡﭐﱧ

ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯﱠ]غافر.[68 :

القادر :افتقارك إليه أن يرزقك التمكني مما أمرك اهلل تعاىل به من األفعال.
املقتدر :افتقارك إليه يف استعمالك مما أمرت به.
املقدم املؤخر :افتقارك إليهما يف أن جيعلك من السابقني املقربني ،وأن يعصمك من التأخر عن
هذه املسابقة والتقريب.
األول واآلخر :افتقارك إليهما أن جيعلك أوالً يف التقدم إىل الطاعات ،وآخرًا يف االنفصال عنه ،إذ
كانت حمددة مبكان وزمان ،أو هيئة ،كالدخول واخلروج واالنتشار.
الظاهر الباطن :افتقارك إليه يف أن يظهرك يف املواطن اليت يرتضيها ،ويسترك يف املواطن اليت
يرتضيها.
الوال :افتقارك إليه يف إجراء العدل ،وإسباغ فضله على من جعل أمره حتت واليتك.
املتعال :افتقارك إليه أن يرزقك التواضع فإنه "من تواضع هلل رفعه اهلل".
الرب :افتقارك إليه يف أن جيعلك ممن أحسن عبادته على الوجه املشروع.
التواب :افتقارك إليه يف كل حال أن يعصمك من نقمته ،وإن كانت مستلذة.
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العفو :افتقارك إليه يف أن يعفو عنك فإنه عفوٌّ حيب العفو.
الرؤوف :افتقارك إليه أن جيعل يف قلبك رأفة ورمحة بنفسك وغريك.
مالك امللك :افتقارك إليه يف أن يشغلك بعبوديتك يف ربوبيته عما ملّكك.
ذو اجلالل واإلكرام :افتقارك إليه أن جيعلك حمالً لتعظيمه وإكرامه.
املقسط :افتقارك إليه يف أن جيعلك ممن عدل يف أحكامه.
اجلامع :افتقارك إليه يف أن جيمعك عليه فإنك عبد آبق شارد.
الغني املغني :افتقارك إليه أن يشغلك به عن سوى له ال ليعطيك ،وافتقارك إليه أيضًا إذا ردك
إليك أن تفيض على غريك مما أعطاك من هذين االمسني ،فتستغين وتغين.
املعطي :افتقارك إليه أن يهبك لذة قبول العطاء اإلهلي فتنال به لذة العطاء حبسب ما أعطيت ملن
أعطيت ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ ]ص.[39 :
املانع :افتقارك إليه يف أن يرزقك الذب عن دينه ومحايته مما يؤدي إىل إفساده.
الضار النافع :افتقارك إليه يف دفع ما يضرك يف دينك ودنياك وأخراك حسًا ومعىن.
النور :افتقارك إليه أن جيعلك نورًا يهتدي بك اهلادي ،وافتقارك إليه يف اهلداية من عنده فيما
يوصل إليه ،مما فيه سعادتك.
البديع :افتقارك إليه يف نفس املماثلة يف علو املقام عند اهلل تعاىل يف جنسك الباقي ،وافتقارك إليه
يف أن جيعلك ممن استمرت حاالته على أسباب السعادة والنجاة من كل مكروه.
الوارث :افتقارك إليه يف أن يوفقك لالقتداء بسنّة نبيه حممد .a
الرشيد :افتقارك إليه يف أن يرشدك إىل ما فيه سعادتك.
الصبور :افتقارك إليه يف أن ال يزيل عنك نعمة من عافية يف دينك ودنياك وآخرتك ،واهلل أعلم.
[

املسألة الرابعة والثالثون بعد املائة

سئل اإلمام علي كرّم اهلل وجهه :هل عرفت اهلل بـ(حممد)؟ أم عرفت (حممدًا) باهلل؟ فقال كرّم
اهلل وجهه :لو عرفت اهلل مبحمد ملا عبدته ،ولكان حممد أوثق يف نفسي من اهلل ،ولو عرفت حممدًا باهلل
ملا احتجت إىل رسول اهلل  ،aولكن اهلل عزّ وجل عرّفين نفسه كما شاء بال كيف ،وبعث حممدًا
 aبتبليغ أحكام القرآن ،وبيان معضالت اإلسالم واإلميان ،وإثبات احلجة ،وتقومي الناس على منهج
اإلخالص ،فصدقته ملا جاء به .انتهى.
املسألة اخلامسة والثالثون بعد املائة

للشيخ حميي الدين قُدس سره :ال يلزم للراضي بالقضاء أن يرضى بالكفر واملعاصي واملخالفات،
فإهنا كلها مقضية ،وما هي عني القضاء ،والشارع أمرنا بالرضا بالقضاء ال باملقضي ،وهو اختيار احلق
تعاىل ال خمتاره ،وليس لك أن تقول :رضيت مبا قضى اهلل يل من املخالفات ،فإن (ما) هنا هي عني
املقضي إال أن جتعل (ما) زائدة ،فحينئذ جيوز لك ،واهلل أعلم وأرحم.

مت كتاب املسائل
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كتاب رد املتشابه إىل احملكم من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية
ﱁﱂﱃﱄ
احلمد هلل الواحد بذاته وصفاته ،املنزّه يف أحديته عن مشاهبة خملوقاته .وصلواته على حممد عبده
ورسوله ،املوضح بسنته متشابه آياته .الباقي مدده ألوليائه بعد مماته كما كان هلم يف حياته ،على آله
وصحبه الذين كان أحدهم إذا زاره يف قربه سلّم عليه ،ورفع يديه كما كان يرفعهما عند افتتاح صالته
وسلّم تسليمًا كثريًا.
وبعد :فقد سألتين أرشدين اهلل وإياك عن أمرٍ عظيم يف هذا الزمان خطبه وعمَّ ضرره ،وهو ما
تظاهر به بعض املبتدعة املنتسبني زورًا وهبتانًا إىل احلديث والفقه ،وأشاعه يف العامة واخلاصة من اعتقاد
ظواهر اآليات املتشاهبة يف أمسائه تعاىل وصفاته ،من غري تعرُّضٍ لصرفها عما ال يليق جبالله وكربيائه،
ويوهم التشبيه والتجسيم ،ويزعم أنه يف ذلك متمسك بالكتاب والسنة ،وماشٍ يف طريقة السلف
الصاحل ،ويشنع على من تعرض إىل شيء منها بتأويل ،أو صرفه عن ظاهره بدليل ،إىل ما تعارف يف
عرف العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ،وبنسبة يف ذلك إىل خمالفة الصحابة والتابعني رضوان اهلل عليهم
أمجعني ،لكوهنم ما نقل عنهم التعرض لشيء من ذلك ،وقد ضلّ وأضل كثريًا ،وما يضل به إالَّ من هو
قاصر الفهم ضعيف النور.
وحيث سألتين عن ذلك ،ورغبت يف إمالء شيء عليك ،فال بد من اإلجابة على سبيل النصيحة
هلل تعاىل ولرسوله  ،aوألئمة املسلمني وعامتهم رضي اهلل عنهم أمجعني.
فاعلم أمدين اهلل وإيّاك مبدد توفيقه أن من أجلّ مِنَحِ اهلل تعاىل على عبده:
طهارة قلبه وسالمة فطرته ،وقلة منطقه ،فإنه بذلك يلقن احلكمة ،ويسمع هواتف احلق يف كل
نفس من أنفاسه ،ويضيء له يف ليل املتشابه مصباح احملكم ،فريسخ قدم صدقه يف معرفة ربه سبحانه،
وحييي بلده الطيب بغيث اهلدى والعلم ،فيخرج نباته بإذن ربه :ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ
ﳎ ﳏ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱠ [إبراهيم ،]25-24 :ويسلك بنحل أفكاره سبل االستقامة ،فيخرج
من بطوهنا شراب خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس.
وقد كان للصحابة  Fمن هذا املشرب أصفاه وأعذبه ،ومن العلم بالكتاب والسنّة أزكاه
وأطيبه ،وكيف ال يكونون كذلك وقد تليت عليهم آيات اهلل وفيهم رسوله ،وهلم من االعتصام باهلل ما
ضمنت هلم به اهلداية واالستقامة :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ [آل عمران ،]101 :يعلمون
الناسخ واملنسوخ باملعاصرة ،وأسباب النزول بالوقائع ،ويفهمون ما أودع يف مواقع التركيب وأساليب
البيان بالطباع ،يردون ما اختلفوا فيه إىل اهلل والرسول ،فيعلمه الذين يستنبطونه منهم ،وهم الراسخون
يف العلم وأولو األمر ،يتدبرون القرآن ويردون املتشابه إىل معىن احملكم ،ﱡﭐﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﱠ [آل
عمران ،]7 :فال اختالف فيه ﱡﭐﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹﱠ]النساء،]82 :
وألجل ذلك مل ينقل عنهم اعتناء بإيضاح آيات األمساء والصفات ،وال أكثروا السؤال عنها بعدم
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أشكاهلا حبسب لغتهم ،والتساع جمال أفهامهم يف معانيها الصحيحة ،وكان من أدهبم  Fأن ال يثق
أحد بفهمه يف استيعاب املراد منها ،فسكتوا ،عنها مفوّضني إىل كل فهم صحيح ما منحه اهلل تعاىل من
االتساع املوافق للغة واآليات احملكمة ،كما يف صحيح البخاري وغريه عن أيب جحيفة قال" :قلت لعلي
كرّم اهلل وجهه :هل عندكم كتاب؟ قال :ال ،إال كتاب اهلل ،أو فهم أعطيه رجل مسلم ،أو ما يف هذه
الصحيفة".
ويف بعض الروايات" :إال ما يعطيه اهلل عبده فهمًا يف القرآن" ،فلما انقطع مبوته  aعن ظواهر
األمساع مدد روح الوحي ،وعفت عهود الوقائع بانقراض علماء الصحابة  ،Fوضعف استنباط
املتشابه من احملكم مبخالطة النبط وانعجم املعىن الواضح مبالبسة العجم ،وحصل التمريج يف القلوب
فزاغت وحجبت عن هواتف الغيب ،وكثر الكالم فيما ال يعين ،فقلَّ أبناء احلكمة ،فهنالك ظهرت
أرباب البدع ،وأشكل معىن املتشابه ،فاتبعه من يف قلبه زيغ ،وكاد األمر يلتبس لوال ما أيد اهلل به هذه
األمة من العلماء الوارثني ،والسلف الصاحل ،فنهضوا ملناظرة أرباب البدع ،وختطئتهم ،وحل شبههم،
وهنوا الناس عن اتباعهم وعن اإلصغاء إليهم ،وعن التعرض باآلراء للمتشابه ،وحسموا مادة اجلدال فيه
والسؤال عنه ،سدًا للذريعة واستغناء عنه باحملكم ،وأمروا باإلميان به وبإمراره كما جاء من غري تعطيل
وال تشبيه وكان هذا يف عصرهم مغنيًا ،لوال أن املبتدعة دوّنوا بدعهم ونصبوا عليها أشراك الشبه
واألهواء املضلة ،فوفق اهلل الراسخني من علماء السُّنة فدوّنوا يف الرد عليهم الكتب الكالمية ،وأيدوها
باحلجج العقلية والرباهني املنرية من الكتاب والسنة ،إىل أن أظهر اهلل احلق على ألسنتهم ،وقمع أهل
الباطل والزيغ ،وأطفأ نار البدع واألهواء ،فجزاهم اهلل عن نصيحة هذه األمة أفضل اجلزاء.
ولنشرع يف بيان ما سألته على سبيل اإلمجال ،مث على سبيل التفصيل:
فاعلم هداين اهلل وإيّاك ملا اختلف فيه من احلق بإذنه أن ربنا سبحانه وتعاىل :حي ،متكلم ،عامل،
مريد ،قدير ،ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗﱠ ﭐ]الشورى ،[11 :أحدي فال أين ،وال تركيب لذاته،
أزيل فال كيف وال ترتيب لصفاته ،أبدي فال تناهي جلالله وإكرامه ،تنزه يف مسعه وبصره وإدراكه
وبطشه عن اجلوارح ،وعزّ يف قدرته عن الشريك واملعني ،وجلّ يف إرادته عن األغراض ،وتفرّد يف
كالمه عن احلروف واألصوات ،وتعاىل يف استوائه عن التشبيه والكون ،وتقدس يف علوه وفوقيته عن
اجلهات ،ينزل بال نقلة ،وجييء ويأيت بال حركة ،وتراه أبصار املؤمنني بال إدراك وال إحاطة ،ال حد
لقربه ،وال ميل حلبه ،وال ثورة لغضبه ،وال كيف له يف رضاه وضحكه ،وال شفيعة إالّ ملعيته ،وال وترية
إالّ بظهور قهره وأحديته ،وال بقاء إالّ ألهل عنديته.
نفسه تعاىل :ذاته وأُم كتابه.
ووجهه :نور توحيده عند إقباله.
وصورته :مظاهر تعرفاته.
وظلل غمامه ،ويده ،ويداه ،وأيديه :أمساء حقائق ،يتصرف هبا يف خملوقاته.
وعينه ،وأعينه :آياته املبصرة القائمة باحلفظ والرعاية للمخصوصني من عباده.
وقدمه :قدم الصدق الذي بشر به عباده املؤمنني.
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وجنبه :صحبته وكالءته للذاكرين من أتباع النبيني.
وهو األول واآلخر :فما من عرض وال جوهر إالّ هو مبدوء بأوليته ،خمتوم بآخريته.
وهو الظاهر :حبكمه يف حمكمه ،الباطن بعلمه يف متشابه آياته وحكمه.
ظهر مبعيته يف باطن وتريته فنشأت أعداد مصنوعاته ،وبطن بقدم أحديته يف أمساء احلوادث،
فرجعت حبقائق هوياهتا إليه :ﱡﭐﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋﱠ] هود:
.[123
ال شريك له يف ملكه ،وهو يؤيت امللك من يشاء ،وال مثل له يف كنهه "وله املثل األعلى" تقدس
عن النظري يف الدنيا واآلخرة ﱡﭐﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐﱠ ﭐ]القيامة ،[23-22 :وتنزه عن اجلهات
ﱡﭐﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱠ]األنعام ،[3 :وتعاىل عن التشبيه وله اآليات املتشاهبات جيتين معانيها أهل قربه يف
رياض جنات ذكره ﱡﭐﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱠ[البقرة .]25 :هذا ما فتح اهلل به على سبيل اإلمجال.
وأما التفصيل :فلنقدم عليه مقدمة تكون مبثابة القاعدة والتمهيد له ،وهو :أنه ليس يف الوجود
فاعل إالَّ اهلل ،وأفعال العباد جبملتها عند أهل السنة واجلماعة منسوبة الوجود واالختراع إىل اهلل تعاىل،
بال شريك وال معني ،فهي على احلقيقة فعله ،وله هبا عليهم احلجة ﱡﭐﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃﱠﭐ
]األنبياء.]23 :

ومن املعلوم أن أفعال العباد ال بد فيها من توسط اآلالت واجلوارح ،مع أهنا منسوبة إليه وبذلك
يعلم أن لصفاته يف جتلياهتا لعباده مظهرين :مظهر عادي سفلي ،منسوب لعباده ،وهو الصور واجلوارح
اجلسمانية ومظهر حقيقي علوي منسوب إليه ،وقد أجرى عليه أمساء املظاهر السفلية املنسوبة لعباده
على سبيل التقريب ألفهامهم ،والتأنيس لقلوهبم ،ونبّه تعاىل يف كتابه على القسمني ،وأنه سبحانه منزّه
عن اجلوارح يف احلالني ،فنبّه على األول بقوله تعاىل :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱠ[التوبة،]14 :
وذلك يفهم أن كل ما ظهر على أيدي العباد ،فهو منسوب إليه ،وفعل له ،وأن جوارحنا مظهر له،
وواسطة فيه ،فهو على احلقيقة الفاعل ،جبوارحنا ،مع القطع الضروري لكل عاقل ،أن جوارح العبد
ليست جوارح لربنا تعاىل ،وال صفات له.
إيل
ونبّه على الثاين بقوله فيما أخرب به نبيه  aيف صحيح البخاري" :وال يزال عبدي يتقرب َّ
بالنوافل حىت أحبه ،فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده اليت يبطش هبا،
ورجله اليت ميشي هبا" احلديث.
وقد حقق اهلل لنبينا  aذلك بقوله تعاىل :ﱡﭐﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱠ
[التوبة ،]104 :بعد قوله :ﱡﭐﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﱠ [التوبة ،]103 :وبقوله عزّ من قائل:
ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ [الفتح ،]10 :فنزل يد نبيّه منزلة يده يف املبايعة
وأخذ الصدقات والرمي يف قوله :ﱡﭐﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱠ [األنفال ،]17 :وذلك كله يفهم
أن العبد إذا صار حمبوبًا صارت أفعاله ناشئة عن أنوار علوية روحانية من عند ربه ،تكون له مبثابة
اجلوارح ،وأن اهلل سبحانه يكون له بواسطتها مسعًا وبصرًا ويدًا ورجالً ،مع القطع الضروري أن اهلل
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سبحانه ال يكون جارحة لعبده ،ولكن سر األمر يف حتقيق ذلك :أن اهلل جلّت حكمته ضرب لنفسه يف
دوائر ملكه مثالً بالقلب يف دائرة بدنه ،ومن املعلوم لكل أحد :أن املتصرف يف دائرة بدنه هو قلبه،
ونور شامل جلميع أجزائه ،وروح احلياة منه شائعة يف سائر أقطاره ،وأن اجلوارح مظاهر ألنوار القلب
وتصرفاته ،فبنوره تبصر العني ،وتسمع األذن ،ويشم األنف ،ويذوق اللسان وينطق ،وتلمس اجلوارح
وتبطش ،مع العلم الضروري بأن اجلوارح صفات للبدن ،وليست صفات للقلب ،وال تعلق هلا به ،وال
تنسب إليه إال نسبة األتباع والعبيد للملك املطاع.
مث أن القلب إن غلب عليه التوجه إىل عامل الشهادة تصرف باجلوارح ،فصار يرى بالعني،
ويسمع باألذن ،ويبطش باليد ،وهو مثل قوله تعاىل :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱠ [التوبة ،]14 :وإن
غلب على القلب التوجه إىل عامل الغيب استتبع اجلوارح ،فصارت هي متصرفة به ،فتصري العني تبصر
بالقلب ،وكذلك باقي احلواس واجلوارح ،وهو مثل قوله" :كنت مسعه الذي يسمع به" ،إىل آخره
فافهمه ،فإنه بديع ،وسيأيت إن شاء اهلل يف التفصيل ما يؤيده ويزيده وضوحًا ،وهبذا يتسع لك فهم ما
جاء من اجلوارح ،منسوبًا إىل أفعاله تعاىل وصفاته ،فال تشتبه بعد هذا عليك ،وال تفهم من نسبتها إليه
تشبيهًا وال جتسيمًا ،بل تفهم أن مثل النسبة إليه فيها كمثل نسبة اجلوارح للقلب ،وإن ذاته املقدسة
متعالية عن االتصاف هبا ألن اجلوارح يلزمها احلدوث ،وذاته تعاىل واجبة القدم ،وكل ما كان واجب
القدم :استحال عليه العدم.
وإمنا الروح األصلي الذي هو منشأ عامل األمر هو مصباح نور التوحيد ،قال تعاىل :ﱡﭐﲃ
ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ [النحل ،]2 :وهبذا الروح
يتجلى سبحانه لعباده بأمسائه وصفاته احملكمة واملتشاهبة.
ومن املعلوم أنه قد ثبت قوة التطور يف الصور املختلفة للمالئكة ،وهم من رقائق هذه الروح،
فألن يكون له قوة التجلي بأي صورة شاء أوىل ،وتصح نسبة تلك الصورة إىل اهلل لتجليه فيها ،كما
سيأيت حتقيقه يف صفة اجمليء والصورة وغريها.
وها أنا إن شاء اهلل تعاىل أشرع يف تفصيل الصفات املتشاهبة ،وليس املقصود ذكر الرباهني اليت
هي مدونة يف الكتب الكالميّة ،وإمنا املقصود "رد املتشابه إىل احملكم" على القواعد اللغوية ،وعلى
مواضعات العرب ،وما كان يفهمه الصحابة والتابعون من الكتاب والسنة ،وتلوحيات وتصرحيات من
الكتاب والسنة .هذا متام املقدمة ،ولنشرع يف التفصيل ،مع بسط يد الفاقة واالفتقار ،عسى أن يهديين
ريب سواء السبيل.
فصل الصورة

من املتشابه يف اآليات اليت يذكر فيها الصورة ،واألوىل تقدميها ،ألهنا اسم جامع لباقي احلقائق
يف غريها ،فما يصح يف ذلك ما رواه البخاري وغريه من حديث الرؤية وفيه" :فيأتيهم رهبم يف غري
الصورة اليت يعرفوهنا ،فيقول :أنا ربكم ،فيقولون نعوذ باهلل منك ،هذا مكاننا حىت يأتينا ربنا ،فإذا أتى
ربنا عرفناه ،فيأتيهم يف الصورة اليت يعرفون ،فيقول أنا ربكم ،فيقولون :نعم ،أنت ربنا فيتبعونه" ،وقد
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ثبت ذكر الصورة يف حديث أيب سعيد أيضًا ،وهو من األحاديث املتشاهبة ،ومرجعها إىل اآليات
واألحاديث احملكمة ،وكل من له من اهلل نور ،له يف مرجعها إىل احملكم فهم على حسب نوره.
وحنن إن شاء اهلل نذكر مبلغ علمنا وفهمنا فيه ،ونسأل اهلل أن يهدينا ملا اختلف فيه من احلق
بإذنه.
فاعلم :أن للصور اليت يأيت فيها ربنا يوم القيامة حقيقة ومظهرًا ،فاحلقيقة هي الظلة يف قوله
تعاىل :ﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ [البقرة ،]210 :فعلم بذلك :أن مظاهر
جتليه لعباده هي ظلل غمامه ،وحقائق هذه الظلل آياته اليت تعرف خللقه فيها بواسطة أنبيائه.
وقد ثبت يف الصحيح تشخص حقائق آياته ،كالظل ،ففي مسلم وغريه من حديث أيب أمامة،
وحديث النواس بن مسعان أن القرآن يوم القيامة يأيت تقدمه البقرة وآل عمران كأهنما غمامتان أو ظلتان
سوداوتان .ومن املعلوم أن كالمه صفته ،وصفته ال تفارقه.
فإذا ثبت إتياهنما يف صورة ظل الغمام ،ثبت إتيانه.
ويف مسلم وغريه" :أن أسيد بن حضري  Eقرأ سورة الكهف ليلة ،فجالت فرسه فإذا مثل
الظلة فوق رأسه ،فيها أمثال السرج ،فسأل النيب  aفقال :إن السكينة تنزلت للقرآن".
ويف رواية الترمذي "مع القرآن" .ويف رواية "تلك املالئكة كانت تسمع لك" وذلك كله موافق
آلية البقرة ،ونفرة الفرس دليل على أهنا ظلة حمسوسة ،وقد ثبت رؤيا النيب  aللظلة ،وذلك كله حيقق
أن حقائق الظلل هي :آيات اهلل وشرائعه ،وهي من الروح ،كما قدمته لك ،قال تعاىل :ﱡﭐﱁ ﱂ
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱠ [الشورى ]52 :اآلية.
والظلة قسمان :ظلة عذاب ،وظلة رمحة.
وظلة العذاب :كظلة قوم شعيب يف قوله تعاىل :ﱡﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬﱠ[الشعراء ،[189 :وقد
ضرب اهلل سبحانه املثل بذلك يف القرآن ،يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ [البقرة:
 [19اآلية.
وأما ظلة الرمحة :فهي آياته املقتضية للرمحة ،النازل غيثها على قلوب املؤمنني ،كما صحّ يف
البخاري ومسلم وغريمها ،وقوله " :aإن مثلي ومثل ما بعثت به من اهلدى والعلم ،كمثل غيث
أصاب أرضًا" احلديث ،فهذا هو مظهر احلقيقة.
وأما مظهر الصورة فهو العمل .وقد ثبت تشخيص األعمال بصورٍ شىت ،كما يف حديث الرباء
رضي اهلل عنه بإسناد صحيح ،أخرجه املسانيد كاإلمام أمحد وغريه" :إن امليت املؤمن يفسح له يف قربه
مد بصره ،وميثل له عمله يف صورة رجل حسن الوجه ،طيب الريح ،حسن الثياب ،فيقول له :من
أنت؟ فيقول له :أنا عملك الصاحل ،وإن الفاجر ميثل له عمله يف صورة رجل قبيح الوجه ،مننت الريح،
فيقول :من أنت؟ فيقول :أنا عملك" ،احلديث ،وقد صح متثيل املوت بصورة الكبش ،ومتثيل املال
بصورة الشجاع األقرع ،ومتثيل املالئكة صلوات اهلل وسالمه عليهم بصورة اآلدميني ،والسنة مشحونة
بنحو ذلك ،ومن املعلوم أن األعمال أعراض ،فإذا ثبت ظهورها ومتثلها بصورة اجلواهر واألجسام ،مع
القطع بأهنا ليست جسمًا وال جوهرًا ،وأن املالئكة ليسوا بآدميني ،فعلى مثل ذلك قس إتيان ربنا
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سبحانه يف صورة األعمال ،فاملقصود من ذلك كله تقريب املراد إىل األفهام ،وهو شائع يف اللغة
معروف يف مواضعات العرب واستعماالهتم ،وإنه ال يلزم من إتيانه يف صورة األعمال أن يكون له تعاىل
صورة ،وال يلزم من نسبتها وإضافتها إليه أن تكون ذاتية له ،كما قد ثبت نسبة اليدين والركبتني إىل
جربيل .
ومن املعلوم :أن الركبتني واليدين اليت جاء هبا جربيل جسمانيات وليست ذاتية له.
وهبذا يعلم :أن رؤية العباد لرهبم يوم القيامة خمتلفة النعيم.
فكل يراه يف صورة عمله ،على حسب مراقبته وإخالص توجهه إليه وصدقه يف إقباله عليه.
تنبيه :إذا علمت أن حقيقة الصورة آياته اليت تعرف هبا إىل خلقه ،فنزل على ذلك ما صح من
أن اهلل خلق آدم على صورته فإن اإلنسان قد مجع اهلل فيه كل حقائق الكائنات ،فكان مظهرًا آلياته
الكربى ،اجلامعة جلميع حقائق اآليات ،املتجلية خللقه جبميع أنواع األمساء والصفات ،فلذلك قبل تعليم
األمساء ،وسجدت له مالئكة األرض والسماء ،أي أن اهلل خلقه على املثالية القابلة لتجلي صورة آيته
الكربى ،وهي اليت أريها سيدنا حممد  aليلة اإلسراء ،وحققها "روح ال إله إالّ اهلل".
فصل الوجه

ومنها صفة الوجه ،وقد جاء ذكره يف آيات كثرية ،فإذا أردت أن تعرف حقيقة مظهره من
الصورة ،فاعلم أن حقيقته من غمام الشريعة :بارق نور التوحيد ،ومظهره من العمل وجه اإلخالص
ﱡﭐﲣ ﲤ ﲥﱠ [الروم ،]30 :ويدل على أن وجه اإلخالص مظهره قوله تعاىل :ﱡﭐﳇ ﳈﱠ
[األنعام ،]52 :وقوله :ﱡﭐﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱠ [اإلنسان ،]9 :وقوله :ﱡﭐﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵﱠﭐ[الليل،]20 :
واملراد من ذلك كله الثناء باإلخالص على أهله تعبريًا بإرادة الوجه عن إخالص النية ،وتنبيهًا على أنه:
مظهر وجهه ،سبحانه ،ويدل على أن حقيقة الوجه هو بارق نور التوحيد ،قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ [القصص ،]88 :أي إالّ نور توحيده ،وهو
نور السموات واألرض ،بدليل قوله " :aأعوذ بوجهك الذي أشرقت به الظلمات ،وصلح عليه أمر
الدنيا واآلخرة" ،وهبذا يفهم سر قوله :ﱡﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ [البقرة.]115 :
تنبيه :قوله  aيف حديث الرؤية "فيأتيهم رهبم يف غري الصورة اليت يعرفون" ،أي يف ظلمة
آيات العذاب ،ومظهر األعمال السيئات ،فيقولون :نعوذ باهلل منك ،فيستعيذون باهلل من تلك الصورة،
كما كانوا يف الدنيا ينكروهنا ويستعيذون منها.
وقوله" :فيأتيهم يف الصورة اليت يعرفون" ،أي يف مظهر أعمال الرب ،وظلة صفة الرمحة والنبوة
اليت كانت حتيي قلوهبم بغيث اهلدى والعلم ،فيقولون "أنت ربنا ،يعرفونه بواسطة تعرفه هلم يف الدنيا،
حتقيقًا لقوله  :aأهل املعروف يف الدنيا هم أهل املعروف يف اآلخرة".
فصل الرؤية

ومنها صفة الرؤية ،وقد جاء يف غريما آية ،ويف أحاديث منها هذا احلديث قوله " :aهل
تضارون يف رؤية القمر" ويف رواية "يف رؤية الشمس".
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فإذا ثبت جتليه تعاىل يف صورة روح الشريعة ،مل يبق يف رؤيته إشكال ،وإمنا عبّر بالقمر
والشمس عن حقيقة الوجه ،وهو نور التوحيد.
واختالف الروايتني جيوز أن يكون تنبيهًا على اختالف درجات الرائني يف نعيم الرؤية،
واملقصود :أن آيات اهلل :تتضح لعباده :فال يكون بينهم وبينها حجب متنعهم عن استكناه كنهها،
والوقوف على بدائعها ،وجيوز أن يكون باعتبار الرؤية يف الربزخ يف وجوده كالليل ،وآيته القمر،
واآلخر كالنهار ،وآيته الشمس.
قوله" :ليس دوهنا سحاب" ،فيه ترقية ألهل املراقبة ،وذلك ألن غالب أهل املراقبة ال يشهدون
بقلوهبم عند العبادة واملراقبة إالَّ ظلل آيات الشريعة ،وحيجبون بسحاهبا عن شهود وجه رهبم ،وهو نور
توحيده ،فإذا كان يوم القيامة :كشف الغطاء واحتد البصر ،فريون وجه رهبم كشمس ليس دوهنا
سحاب األعمال ،وال ظلل غمام الشرائع ،بل هو أقرب إليهم من أعماهلم ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇ ﱈﱠ]ق [16 :اآلية.
تنبيه :وقد أنكر القاضي أبو بكر بن العريب يف "األحوذي" ثبوت نعيم الرؤية يف املوقف،
وقال :إن نعيم الرؤية ال تكون إالَّ للمؤمنني يف اجلنة ،وإن ما جاء من الرؤية يف املوقف إمنا هو على
سبيل االمتحان واالختبار.
والذي نعتقده :ثبوت الرؤية ونعيمها للمؤمنني يف املوقف على ما صح يف احلديث وذلك صريح
يف قوله تعاىل ﱡﭐﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐﱠﭐ]القيامة.[23-22 :
تنبيه :لوجه ربنا سبحانه وتعاىل رداء ،وله حجب ،وله سبحات.
فأما رداؤه فقد نبّه عليه  aيف حديث عبد اهلل بن قيس ،عن أبيه "جنتان من فضة آنيتهما وما
فيهما ،وجنتان من ذهب :آنيتهما وما فيهما ،وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل رهبم إالَّ رداء الكربياء
على وجهه يف جنة عدن" ،فالرداء ههنا واهلل أعلم هو ما حيجب القلوب عن رؤية الرب ،وهو أن
يكون يف قلبك كربياء لغريه ،فأهل اجلنة ليس هلم مانع من نعيم الرؤية وشهود نور التوحيد ،إال رداء
الكربياء ،فمن كرب يف قلبه غري اهلل ،من غرف أو حتف أو قصور ،أو حور أو مأكول أو مشروب ،أو
شيء سواه حجب عن اهلل ،ومن عرف اهلل صغر عنده كل شيء فارتفع عن بصريته رداء الكربياء لكل
شيء ،فشهد اهلل يف كل شيء.
وهبذا يظهر لك سر افتتاح الصالة بالتكبري ،ألن الصالة حضرة التجلي واملناجاة ،واملراقبة ألنوار
سبحات وجهه سبحانه وتعاىل.
إثبات :صحّ يف احلديث الصحيح أن غراس اجلنة :سبحان اهلل ،واحلمد هلل.
ويف احلديث "إذا مررمت برياض اجلنة فارتعوا ،قيل :وما رياض اجلنة؟ قال :حلق الذكر".
ويف ذلك إشارة إىل أن نعيم الرؤية حيصل ألرباب القلوب يف رياض جنة األذكار ،وعند املراقبة،
وارتفاع رداء الكربياء عن وجه التوحيد.
وأما حجبه :فقد ثبت يف الصحيح أن "حجابه النور" ،ويف رواية "حجابه النار" ،وليس بني
الروايتني تناف.
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ولك يف تأويله سبيالن :أحدمها أن وجهه سبحانه هو الباقي ذو اجلالل واإلكرام ،فله جتلّ جبالله
يف حجاب النار ،كما جتلى ملوسى  حني آنس من جانب الطور نارًا.
وله جتلّ بإكرامه يف حجاب النور ،كما جتلى حملمد  aليلة اإلسراء ،يف قوله " :aرأيت
نورًا" .وهذان احلجابان ألرباب اخلصوص.
التأويل الثاين :وهو ألرباب العموم ،يؤخذ مما قررناه أنه ال فاعل يف الكون غريه ،وال هادي وال
مضل سواه ،يهدي من يشاء ويضل من يشاء ،ﱡﭐﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃﱠ]األنبياء ،[23 :فوجه
توحيده ،هو الذي ينعم ويهدي بإقباله ،ويعذب ويضل بإعراضه ،وله يف هدايته وإضالله حجابان،
فحجابه يف هدايته النور ،وهو آياته املتجلية للقلوب بواسطة شرائع رسله ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﱭ ﱮ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱠ [املائدة [16-15 :وحجابه يف
إضالله النار ،وهي اكتساب احلجب املغشية للقلوب ،الصادّة عن سبل اهلدى والرشاد من وساوس
الشيطان املخلوق من النار :ﱡﭐﱲﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ [املطففني-14 :
.[15
فقد تبني بذلك أن وجه توحيده ،هو اهلادي بإقباله يف حجاب نور االتباع للمرسل ﱡﭐ ﲺ ﲻ
ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ [طه ،[123 :وأنه هو املضل بإعراضه يف حجاب االتباع لوساوس الشيطان،
وأنه ال تنايف بني قوله" :حجاب النور" ،وبني قوله" :حجاب النار" ،وبذلك يفهم سر قوله :a
"اللهم اجعل يف قليب نورًا ،ويف مسعي نورًا ،ويف بصري نورًا" ،إىل قوله" :واجعلين نورًا" ،أي اجعلين
من مجيع الوجوه نورًا ،داالً عليك ،وحجابًا يتنعم برؤييت من أراد التنعم حبسن النظر إليك.
تنبيه :جاء يف الصحيح "إن هلل سبعني حجابًا من نور".
وذلك ال تنايف بينه وبني قوله" :حجابه النور" ،ألنه جنس يصح لشمول األفراد وإن تعددت.
واحلق أن حجب أنواره ال حصر هلا ،ألن ما من شيء إال وهو حجاب من حجب وجه ربنا ،وآية من
آيات وحدانيته.
فتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت

لتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ومبثل ذلك يفهم قوله تعاىل :ﱡﭐﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝﱠ]النور [35 :اآلية ،وقوله:
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ]البقرة.[115 :
وبذلك تعلم أن ذكر عدد السبعني يف حجبه ،ليس للحصر.
قال األزهري وغريه من علماء اللغة" :العرب تضع السبع موضع التضعيف ،وإن جاوز السبع".
وأصله قوله تعاىل :ﱡﭐﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱠ [البقرة [261 :اآلية.
وأصل اعتبار هذا العدد يف تضعيف حجبه :أن هلل صفات ذاتيه ،وهي :العلم ،واحلياة ،والقدرة،
واإلرادة ،والسمع ،والبصر ،والكالم .فهذه سبع صفات ذاتية يتجلى سبحانه يف حجب أنوارها بوجه
توحيده ،فكانت هي مبدأ التضعيف يف حجب أنواره.
ﱡﭐﲄ ﲅ
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مث ألعداد التضعيف ثالث رتب :رتبة العشرة ،ورتبة املائة ،ورتبة األلف ،وآيات صفاته يف
جتلياهتا تتضاعف بكل رتبة يف دائرة من دوائر ملكه ،فإن تضاعفت برتبة العشرة كانت سبعني ،وإن
تضاعفت برتبة املائة كانت سبعمائة ،وإن تضاعفت برتبة األلف كانت هناية الكثرة.
وقد نبّه  aعلى الثالثة بقوله" :من همّ حبسنة فعملها كتبها اهلل عنده عشر حسنات ،إىل
سبعمائة ضعف ،إىل أضعاف كثرية" .ووراء ذلك أسرار كثرية :مينحها اهلل ملن يشاء من عباده.
تبصرة :وأما سبحات وجهه سبحانه ،فقد ثبت يف الصحيح "لو كشف حجابه ألحرقت
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه".
وقد أوّهلا العلماء جبالله ،وهو تأويل صحيح ،لكن وجه ربنا ذو اجلالل واإلكرام ،فله جبالله
سبحات ،وله بإكرامه سبحات.
وإذا أردت أن جتري يف التأويل على وفق االستعمال اللغوي ،والقواعد اليت مهدناها :فاعلم أن
السبحات مجع سبحة ،والسبحة يف اللغة ما يتطوع به من ذكر ،وصالة وتسبيح وحنوها ،مما ال حيصى
أفراده.
وقد ثبت أن أنوار الطاعات حجب وجهه سبحانه ،ونور الذكر شامل جلميعها ،ومهيمن على
سائر سبحات اإلكرام واجلالل ،وقد قال تعاىل :ﱡﭐﲷ ﲸﱠ]البقرة.[152 :
فذكر اهلل لنفسه ولعبده :سبحة وجهه الشاملة ألنواع سبحاته ،وذكر العبد له :نور حجابه.
فما دام العبد يشهد ذكره لربه ،فوجه ربه متجل عليه يف حجابه بسبحة ذكره ،كما ثبت يف
الصحيح" :أنا عند ظن عبدي يب ،وأنا معه حني يذكرين".
وال يزال العبد يذكر اهلل ،وذكره له يبعده من شهود نفسه ونسبتها ،ويقربه من شهود توحيد
ربه ،حىت ينكشف حجاب ذكر اهلل له ،ويتجلى له سبحة ذكر اهلل له ،هنالك حترق سبحته بسبب
نسب األفعال واألذكار للعبد ،وتظهر نسبتها للرب ،كما ثبتت يف الصحيح" :وال يزال عبدي يتقرب
إيل بالنوافل حىت أحبه ،فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده اليت يبطش
هبا ،ورجله اليت ميشي هبا".
تنبيه :قوله" :ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه" ،اعلم أن بصره تعاىل ال
تتناهى مبصراته ،وال حيجبه عن خلقه حجاب ،وإمنا ينكشف لك معىن احلديث مبراجعة ما قررته لك،
وبقوله " :aاإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك" ،فنبّه بالشرط على أن
العبد ال يشهد رؤية اهلل له حىت يغيب عن صفته ورؤيته ومراقبته لربه ،فكل عبادة تصحبها املراقبة ،فهي
نور من حجب وجهه سبحانه ،ينظر العبد منه إىل ربه ،وينظر اهلل منه إىل عبده فإذا كشف للعبد فيها
حجاب املراقبة شهد رؤية اهلل سبحانه له ،فانتهاء بصره عبارة عن انتهائه حبسب كشف العبد،
وشهوده ،ال حبسبه يف نفسه ،فإنه ال انتهاء له ،وخلقه هو صفة العبد ،ورؤيته وإحراقه ،هو :حموه
بثبوت صفة الرب ورؤيته للعبد ،وصفة الرب ورؤيته هي :سبحةٌ ﱡﭐﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ ﱯﱰﱠ]الرمحن.[27-26 :
إشارة :أورد حممد بن علي األصفهاين عن جمنون ليلى يف حماومة هذا املعىن ،ببيتني:
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م تتتتتتتتتتتتتتتل :يتتتتتتتتتتتتتتتر ستتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتراف متتتتتتتتتتتتت يرا تتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتت

رأ لي تتتتتتتتتتتتت  :فتتتتتتتتتتتتتأ رف تتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتت ا
لقتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتر يتتتتتتتتتتتتت افا تتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتت

فنبّه على أن امللك والظفر ليسا يف رؤيته هو هلا ،وإمنا مها يف رؤيتها له.
وقوله :كما يراها ،فيه تنبيه على جتلي السبحة ،وذلك أنه رأى ليلى على وجه اإلفراد ،فلم يرَ
معها غريها ،وهلذا قال" :فأعرض عن سواها" حىت عن نفسه ،وهلذا قال" :أنا ليلى وليلى أنا" ،فنبّه على
أن امللك هو أن تراه كذلك ،فال يراه غريها ،وهذا فيما حنن فيه ال يتم إالّ بتجلي السبحة املقدسة ،فإهنا
إذا جتلت أحرقت احلادث من صفة العبد ،وتبقى صفة الرب هي املرئية له ،كأهنا هي املرئية لعبده،
فهنالك تظفر يداه وينال ملك التصريف ،بقوله" :كنت مسعه الذي يسمع به " ،احلديث.
إشارة :هبذا يفهم سر أمر اهلل لنبيه حممد  aأن يقرأ على أُيب  ،Eمل يكن مع قوله :a
"أقرؤكم أُيب" ،مع العلم بأن أُبيَّا مل يكن أحفظ الصحابة للقرآن ،وال أفصحهم يف القراءة ،وال أفقههم
يف أحكامه ،ولكن لعله كان عند قراءة القرآن أصفاهم مراقبة لتالوة النيب  aكذلك الذي يقرؤه
ويغيب بذلك عن قراءة نفسه ،حىت كأنه يسمعه من النيب  ،aومما يدل على ذلك ويوضحه لك ،أن
السورة اليت أمر بقراءهتا هي ﱡﭐﲈ ﲉ ﲊ ﲋﱠ]البينة ،[1 :وهي مشتملة على قوله :ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ [البينة ،]3-1 :فكان أيب إذا قرأها صغي بأذن قلبه إىل روح النبوة يتلو
عليه ذلك ،فأراد اهلل أن حيقق له يف عامل الشهادة من تالوة النيب  aما كان يشهده يف عامل الغيب.
لطيفة :كلمة استعارة اإلحراق حملو صفات اخللق :التنبيه على أن حقيقة اخللق تراب ،وباقي
صفات اخللق إمنا هي أثر جتليات احلق بصفاته ،فلو ظهرت صفاته رجع اخللق إىل أصله ترابًا ،كما أن
النار أي شيء أحرقته جعلته رمادًا ،وأزالت مجيع صفاته.
تربية :قد قدّمنا أن قوله :ﱡﭐﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰﱠ]الرمحن،[27-26 :
ينبه على أن لوجهه الكرمي جتليني :جتلّ جبالله يف حجاب النار ،وجتل بإكرامه يف حجاب النور ،فيحتاج
أهل املراقبة إىل معرفة قبلة هذا التجلي وميقاته ومشرقه.
فاعلم يا عبد اهلل أن قبلة هذا التجلي القلب ،وميقاته :الصالة.
ومشرق اجلالل :سبحان اهلل .ومشرق اإلكرام :احلمد هلل.
فمن أراد شهود وجه ربه الباقي ،فليجعل قبلته قلبه ،وميقاته صالته ،مث له حاالن:
احلال األول :أن يغلب على قلبه تنزيهه مما سوى اهلل ،فهذا مشرقه سبحان اهلل ،ووجه ربه
يتجلى عليه جبالله يف حجاب النار ،كما جتلى ملوسى  ،وهلذا أمر اهلل أتباعه أن يقتدوا به يف ذلك
بقوله :ﱡﭐﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﱠ]يونس ،[87 :فهذه القبلة وامليقات .ونبّه على جتليه عليه يف
مشرق "سبحان اهلل" يف حجاب النار ،بقوله :ﱡﭐﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛﱠ]النمل.[9-8 :
واحلال الثاين :أن يغلب على قلبه شهود النعم والفضل هلل ،بال شريك ،فهذا مشرقه :احلمد هلل،
ووجه ربه يتجلى عليه بإكرامه يف حجاب النور ،كما جتلى لسيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم،
فكانت قبلته قلبه ﱡﭐﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱠﭐ]الصافات ،[84 :وكان ميقاته صالته ومشرقه :احلمد هلل ﱡﭐﱕ
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ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ]النحل .[121-120 :وكان التجلي
باإلكرام يف حجاب النور ،وهي أنوار :الكوكب ،والقمر ،والشمس ،فقال :ﱡﱣ ﱤﱥﱠﭐ]األنعام.[76 :
إشارة :إذا أردت أن تعلم أن ربه جتلى له باإلكرام ،فتدبر قوله تعاىل :ﱡ ﭐﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
ﲭﱠ]الذاريات ،[24 :فإذا كان ضيفه بسببه مكرما ،فما ظنك به ،وإذا أردت أن تعلم أن نظره كان
لنور ربه ،ال للنجوم والكواكب ،فتدبر قوله :ﱡﭐﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱠ]الصافات ،[88 :جعل النجوم ظرفًا
للمرئي ،ال نفس املرئي ،وكيف ال ،وقد رأى ملكوت السموات واألرض وﱡﭐﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ
]النور ،]35 :ﱡﭐﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ] البقرة ،[115 :ومن مجع بني مشرق :سبحان اهلل
واحلمد هلل ،جتلى له ربه بكماله اجلامع بني التجليني ،وأراه آيته الكربى ،كما جتلى حملمد  aليلة
اإلسراء ،ونبّه عليه قوله :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃﱠ]اإلسراء ،[1 :إىل قوله :ﱡﭐﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ
]اإلسراء [111 :اآلية.
وملا حتقق بـ"سبحان" أوالً ،وبـ"احلمد هلل" آخرًا جتلى له وجه ربه بكماله اجلامع للجالل
واإلكرام يف مشرق "ال إله إال اهلل" اجلامع لسبحان اهلل واحلمد هلل ،وهي آية ربه الكربى ،وهلذا قال آخر
السورة :ﱡﭐﲪ ﲫﱠﭐ]اإلسراء ،[111 :وسيأيت لذلك مزيد بيان يف مسألة اإلسراء إن شاء تعاىل.
فصل السمع والبصر والعني واألعني

من اآليات املتشاهبة آيات السمع والبصر والعني واألعني ،وقد دل الكتاب والسنة على أهنما
قسمان :عادي وحقيقي ،فالعادي :مسع القلب باألذن وإبصاره بالعني ،وهو عام يف املؤمن والكافر،
واحلقيقي :بصر العني بالقلب ،ومسع األذن به ،وقد نفاه اهلل عن الكافر يف غريما آية ،منها قوله تعاىل:
ﱡﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏﱠ]األنفال ،[21 :ويف قوله :ﱡﭐﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱣﱤﱠ ]األعراف ،[198 :فأثبت هلم السمع والبصر العاديني ونفى عنهم احلقيقي ،وهبذا يفهم قوله
تعاىل :ﱡﭐﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﳗﱠ]طه ،[125-124 :مع العلم
بأن اهلل يعيدهم بأبصارهم العادية ،كحاهلم يف الدنيا حتقيقًا لقوله تعاىل :ﱡﭐﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱠ
[األنبياء.[104 :
ولكن احلكم يف تلك الدار لألبصار احلقيقية ،املستفادة من نور صفاته بواسطة استجابة القلب
آلياته ،وتوجهها بنورها إىل عامل الغيب ،وقلب الكافر يف الدنيا كان خاليًا من نور التوحيد ،فكان
بصره ال يرجع إىل قلبه ،ألنه ال مدد له إال من نور حسه ،وهو أعمى عن نور آيات التوحيد ،ال جرم
أنه حيشر يوم القيامة أعمى كما كان يف الدنيا ﱡﭐﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊﱋﱠ]إبراهيم،[43 :
فلذلك إذا قال :ﱡﭐﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱠ]طه ،[126-125 :أي ال
بصر يف هذه الدار إال من نور صفايت املستفاد من االستجابة آليايت ﱡﭐﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
ﲟﲠﱠ]النور ،[40 :فإذا صح لك أن السمع احلقيقي ،والبصر احلقيقي :عبارة عن مسع القلب وبصره،
وأن اجلوارح ،وهي :العني واألذن ،حتتاج إليه ،وهو غين عنها ،أمكنك حينئذ أن تفهم إثبات السمع
والبصر هلل سبحانه ،وكذا بقية اإلدراك ،مع استغنائه يف ذلك عن اجلوارح ،وتعاليه عنها.
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وأما نسبة العني إليه :فهي اسم آلياته املبصرة اليت هبا ينظر سبحانه للمؤمنني ،وهبا ينظرون إليه،
قال تعاىل :ﱡﭐﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ]النمل ،[13 :فنسب البصر لآليات على سبيل اجملاز حتقيقًا ،ألهنا
املرادة بالعني املنسوبة إليه ،وقال تعاىل :ﱡﭐﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ
[األنعام ،[104 :وعلى هذا يتنزل قوله تعاىل :ﱡﭐﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﱠ]الطور ،[48 :أي بآياتنا تنظر هبا
إلينا ،وننظر هبا إليك ،ويؤيد أن املراد هنا باألعني اآليات :كونه علل هبا الصرب حلكم ربه ،وعلله بآيات
القرآن صرحيًا يف قوله تعاىل :ﱡﭐﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﱠ] اإلنسان.[24-23 :
قال تعاىل يف سفينة نوح :ﱡﭐﱻ ﱼﱠ]القمر ،[14 :أي بآياتنا وعنايتنا ،بدليل قوله تعاىل:
ﱡﭐﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﭐﱠ[هود ،[41 :وقال تعاىل يف موسى  :ﱡﭐﱜ ﱝ ﱞﱠ
[طه ،[39 :أي على حكم آييت اليت أوحيتها إىل أمك :ﱡﭐﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱠﭐ]القصص ،[7 :ويؤيد أن املراد ذلك كونه ظرف صنعه على
عينه ﱡﭐﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷﱠ]طه ،[40 :فمن تدبر ذلك علم صحة ما قلناه ،وفتح له باب عظيم يف تفسري كالم اهلل بعضه
ببعض.
فصل النفس

ومن املتشابه :صفة النفس ،يف قوله تعاىل :ﱡﭐﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﱠ]املائدة ،[116 :ألن
النفس يف اللغة تستعمل مبعان ،كلها تتعذر يف الظاهر ههنا ،وقد أوهلا العلماء بتأويالت ،منها :أن
النفس عبّر هبا عن الذات واهلوية ،وهذا وإن كان شائعًا يف اللغة ولكن تعدى الفعل إليها بواسطة "يف"
املفيدة للظرفية حمال ،ألن الظرفية يلزمها التركيب ،والتركيب يف ذاته حمال :جيل عنه تبارك وتعاىل .وقد
أوّهلا بعضهم بالغيب ،أي وال أعلم ما يف غيبك وسرك ،وهذا أحسن لقوله آخر اآلية :ﱡﭐﱏ ﱐ ﱑ
ﱒﱓﱠ]املائدة ،[109 :ولكن قانون اللغة يأباه ،وال بد من خترجيه على ما مهَّدناه حىت تنتظم أشتات
الصفات ،وذلك أن الصورة إذا كانت ظلة غمام آياته ،فنفسه هي أُم كتابه ،وهي اآليات احملكمات،
قال تعاىل :ﱡﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ]آل عمران ،[7 :واآليات
احملكمات هي الدالة على وحدانيته ،بدليل قوله تعاىل يف أول هود :ﱡﭐﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ]هود:
 [1اآلية.
مث فسر أحكامها بالتوحيد يف قوله :ﱡﭐﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ]هود ،[2 :وفسر تفصيلها باالستغفار
والتوبة ،يف قوله :ﱡﭐﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﱠ]هود ،[3 :ونبه على أن آياته احملكمة يرجع أعدادها إىل
آية واحدة ،حمكمة ،وهي ﱡﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ]الصافات ،[35 :فما من علم من العلوم يف الغيب وال يف
الشهادة ،إالَّ وهو منتظم يف سلك "ال إله إال اهلل" ،مستثمر من مثار أسرارها ،وهلذا اكتفى بعلمها للنيب
 aإمجاالً وتفصيالً يف قوله تعاىل :ﱡﭐﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﱠ]حممد [19 :اآلية.
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تنبيه :قوله تعاىل :ﱡﭐﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﱠ]املائدة ،[116 :إذا خرجته على هذا تطلع
على أسرار بديعة ،وذلك أن السياق اشتمل على سؤال عيسى  عما بلغه لبين إسرائيل ،هل أمرهم
بتوحيد رهبم أم بأن يعبدوا له وألمه.
ومن املعلوم أنه مل يكن أمرهم إالًّ بالتوحيد ،فلما أراد أن خيرب بذلك تلطف يف اإلخبار به إمجاالً
وتفصيالً.
أما تفصيالً فبقوله :ﱡﭐﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱠ[املائدة [117 :اآلية.
وأما إمجاالً فبقوله :ﱡﭐﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﱠ ﭐ]املائدة ،[116 :فقوله :ﱡﭐﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖﱠ]املائدة ،[116 :أي أم كتابك املشتمل على سر قدرك ،وأن القلم جرى فيه بكفرهم.
وقوله :ﱡﭐﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ]املائدة ،[116 :أي أم كتايب ،وهو ما كتبه اهلل له من بينات التوحيد،
وأيده به من روح القدس ،قال تعاىل :ﱡﭐﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱠ]البقرة.[87 :
تبصرة :شأن احملجوبني عن اهلل من أرباب الرئاسة ،مواددة من عبدهم ومن عبد أقارهبم
ألجلهم .وأهل القلوب املؤمنة مربؤون من ذلك ،مبقتضى قوله تعاىل :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱠ ﭐ]اجملادلة ،[22 :إىل قوله :ﱡﭐﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞﱠ]اجملادلة ،[22 :ومن املعلوم أن عيسى  كتب يف قلبه اإلميان ،وأيد بالروح ،فلهذا قال :ﱡﭐﲎ ﲏ
ﲐ ﲑﱠ]املائدة ،[116 :أي ما كتبته من اإلميان يف قليب ،وأيدتين به من الروح ،وأن ذلك مثرة كوين مل
أوادد هؤالء الذين عبدوين وعبدوا أمي من دونك ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒﱓﱠ]املائدة.[109 :
تنبيه :قوله :ﱡﭐ ﲢ ﲣ ﱠ]املائدة ،[117 :ومل يقل أمرت به ،مع أن األمر بالتوحيد ،ومل خيتص
به ،بل أمر به مجيع األنبياء ،ولكنه نبه بذلك على سر القدر ،وأن األمر أمران :أمر حقيقة ،وأمر شريعة.
فأمر احلقيقة :هو املشار إليه بقوله تعاىل :ﱡﭐﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽﱠ] النحل:
 [40وهو متوجه إىل مجيع الكائنات ،فما من كفر وال إميان إال وهو مأمور به هبذا االعتبار ألنه ال
يكون إال بأمره.
وأما أمر الشريعة :فهو الذي ربط به الثواب والعقاب ،وقامت به احلجة ﱡﭐﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
ﳂﳃﱠ]األنبياء ،[23 :فمن هذا يفهم السر يف قول عيسى ﱡﭐﲢ ﲣﱠ]املائدة ،[117 :خصصه
باإلضافة إليه ،تنبيهًا على أمر الشريعة ،ومل يقل أمرت :تنبيهًا على أمر احلقيقة.
إشارة :مبا كان يف هذا اشتباه على احملجوبني من املعتزلة وغريهم الذين يقولون إن كفر العبد
منسوب إىل اختراعه ،غري مستند إىل إرادة ربه ،وإال ملا جاز له أن يعاقبه عليه ،ال جرم بني اهلل جواهبم
على لسان نبيه عيسى  ،يف قوله تعاىل :ﱡﭐﲾ ﲿ ﳀ ﳁﱠ]املائدة ،[118 :علل تعذيبه هلم
بأهنم عباده ،تنبيهًا على أن التعذيب ال حيتاج يف جوازه عقالً إىل معصية وال كفر ،وهلذا مل يقل فإهنم
عصوك ،وإمنا جمرد كوهنم عبادًا جيوز للمالك أن يفعل هبم ما يشاء.
لتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتت

لتتتتتتتتتتتتتتي

يتتتتتتتتتتتتتت

م متتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت ف ل ستتتتتتتتتتتتتتت ال ميتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتت
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مناجاة :إهلي جلت عظمتك أن يعصيك عاص أو ينساك ناس ،ولكن أوجبت أوامرك يف أسرار
الكائنات ،فذكرك الناسي بنسيانه ،وأطاعك العاصي بعصيانه ،وإن من شيء إالّ يسبح حبمدك إن
عصى داعي إميانه ،فقد أطاع داعي سلطانك ولكن قامت عليه حجتك ﱡﭐﱹ ﱺ ﱻﱠ [األنعام:
 [149ﭐﱡﭐﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ]األنبياء.[23 :
اعتبار :قوله :ﱡﭐﳂ ﳃ ﳄﱠ]آل عمران ،[28 :أي وحيذركم أم كتابه ،بدليل قوله أول
اآلية ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱠ]آل عمران...[30 :اآلية ،مع قوله:
ﱡﭐﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱠ]الكهف ،[49 :مع ما ثبت يف صحيح مسلم وغريه من قوله
" :aفوالذي ال إله غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع واحد،
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ،وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون
بينه وبينها إال ذراع واحد ،فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعلم أهل اجلنة فيدخلها" احلديث.
فهذا حتذير من أم الكتاب ،الذي يكون خامتة العبد على وفق ما سبق له فيه ،وهبذا يفهم السر
يف ذكر النفس ،وأم الكتاب متقاربني يف أول السورة.
إشارة :يف احلديث :أن خشية سوء اخلامتة خمصوصة بأهل أعمال اجلنة ،وأما أهل اإلخالص
ألعمال التوحيد فال خيشى عليهم سوء اخلامتة ،وهلذا قال "ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه
وبينها إال ذراع واحد" فافهم بذلك أن املتقرب متقربان :متقرب إىل اجلنة بأعماهلا ،ومتقرب إىل اهلل
بذكره ،كما ثبت يف الصحيح " :أنا عند ظن عبدي يب ،وأنا معه حني يذكرين" إىل قوله" :وإذا تقرب
إيل ذراعًا تقربت منه باعًا" ،وذلك يفهمك أن املتقرب إىل اهلل ،ال ميكن أن يبقى بينه وبينه ذراع ،ألن
ذلك الذراع إن كان التقرب به مطلوبًا من العبد مل يبقَ بعده مقدار يتقرب اهلل به إليه ،وحينئذ فيستلزم
اخللف يف وعده ،وهو حمال ،وإن كان موعودًا به من اهلل :لزم تنجيز وعده ،وحتقيق القرب للعبد ،فال
يبقى بعد وال دخول إىل النار.
فعلم أن ذلك الذراع خمصوص بأهل التقرب إىل اجلنة ،اليت ال يلزم أن تقرب ممن تقرب إليها،
فافهمه فإنه بديع.
تتمة :قوله يف احلديث" :فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي".
إذا أردت خترجه على ما تقدم ،فمعناه أن العبد إذا ذكر اهلل يف سره فذكره له من آيات توحيده
املتشاهبة ،فال يزال يذكر ويشهد ذكر نفسه ،حىت ينكشف حجابه كما قدمناه يف حجب الوجه
وسبحاته ،فهناك حيترق ذكر العبد املخلوق ،ويتجلى ذكر اهلل لعبده بسبحاته ،فيصري العبد مذكورًا
واهلل ذاكرًا ،وذلك من آيات التوحيد احملكمة ،وهي أم الكتاب فلهذا عرب عنها بالنفس ونسبت إليه
سبحانه يف قوله" :ذكرته يف نفسي".
قوله" :وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منه" ،هذا من باب الترقي من حال اجلمع والفناء
إىل حال الفرق والبقاء وذلك ألن العبد إذا مجعه اهلل عليه بذكره له يف نفسه وحده أفناه فإذا أراد أن
جيعله هاديًا بعثه لذكر اهلل يف املأل فذلك إبقاؤه فإذا ذكره :ذكره اهلل يف مأل خري منه.
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فصل القرب

ومنها صفة القرب يف قوله تعاىل :ﱡﭐﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ]البقرة ،[186 :وقوله:
ﱡﭐﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐﱠ]ق ،[16 :وحنوه يفهمك أن قوله" :وإن تقرب إيل شربًا تقربت منه
ذراعًا" ،ليس على ظاهره ،ألن قربه سبحانه من العبد بنوره ال يزال وال تتفاوت درجاته ،وإمنا البعد
صفة العبد ،وبعده عن اهلل هو حجابه عن شهود قرب اهلل منه ،وشهود قربه على حسب نور اإلميان
واالستجابة ،وهبذا يكون تقرب العبد إىل ربه.
وأما تقرب الرب إىل العبد فإرشاده بنوره لنوره ،وقد مجع اهلل ذلك كله يف قوله :ﱡﭐﳄ
ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﱠ [البقرة.[186 :
تنبيه :قوله :ﱡﭐﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭﱠ]الواقعة ،[85 :يدل على أن قربه من عبده
سبحانه قرب حقيقي مع تعاليه عن املكان ألنه لو كان القرب يراد به قربه بعلمه أو قدرته وصفاته،
لقال" :ولكن ال تعلمون" ،وحنوه ،فقوله :ﱡﱪ ﱫ ﱬﱭﱠ]الواقعة ،[85 :يدل على القرب احلقيقي
املدرك بالبصر ،والبصر ال تعلق إلدراكه بالصفات املعنوية ،وإمنا يتعلق باحلقائق املرئية ،وكذلك قوله:
ﱡﭐﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐﱠ]ق ،[16 :يدل على ذلك ،ألن (أفعل من) تدل على االشتراك يف القرب،
وال اشتراك بني قرب الصفات وقرب حبل الوريد ،وعلى هذا فالقرب قرب حقيقي روحاين ،بدليل
قوله تعاىل :ﱡﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾﱠ]الواقعة ،[88 :أي من الذين يكشف هلم عن نعيم القرب الرباين
ﱡﭐﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃﱠ]الواقعة ،[89 :فجعل قرهبم :وجداهنم للروح والرحيان ،وقد قرئ بضم الراء
وفتحها ،وقد تقدم يف حقيقة الرؤية ما يكشف عن معىن اإلدراك للقرب بالبصر.
تبصرة :حكمة جميء التفضيل لقربه على حبل الوريد :إنه تقدم ذكر الوسواس ،ووسواس
النفس :من إلقاء الشيطان ،وجمراه األوردة بدليل قوله " :aإن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى
الدم" ،وجمرى الدم هو عروق األوردة وحنوها ،فنبه بقوله :ﱡﭐﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐﱠ[ق ،[16 :على
أنه أقرب إليه من جمرى الوسواس ،وقلت يف ذلك:
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت يم ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
أزتتتتتتتتتتتتتتتت ا فتتتتتتتتتتتتتتتتت غير تتتتتتتتتتتتتتتتت يرغتتتتتتتتتتتتتتتتتل
ي ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  :أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترل
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت غ
تتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتتتتتل ستتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتراف م تتتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت إلتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتتتت

فصل البطش
من صفاته "بطشه" سبحانه ،قال تعاىل :ﱡﭐﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱠ [الربوج-12 :

 ،[13وال تشابه فيه ،ألن اآلية الثانية تفسري لألوىل ،ولذلك جاء هبا على وجه البدل ،من غري عطف
تنبيهًا على أن بطشه عبارة عن تصرفه يف بدئه وإعادته.
وما من شيء من الكائنات [جواهرها وأعراضها] إالَّ وهي مفتقرة إىل بدئه وإعادته ،فبطشه
سبحانه :اسم شامل جلميع تصرفاته يف خملوقاته :بدءًا وإعادة.
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فصل األيدي واليدين

نسبة األيدي إليه :استعارة حلقائق أنوار علوية ،يظهر عنها تصرفه وبطشه :بدءًا وإعادة ،وتلك
األنوار متفاوتة يف روح القرب ،وعلى حسب تفاوهتا وسعة دوائرها يكون رتب التخصيص ملا ظهر
عنها ،أال ترى قوله تعاىل يف حق آدم :ﱡﭐﲱ ﲲ ﲳﱠ]ص ،[75 :كيف يستفاد منه تنويه به وتشريف
وتكرمي وختصيص ،وال يستفاد مثل ذلك من قوله :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱠ]يس:
 ،[71وما ذلك إالَّ ألن حقائق أنوار األيدي اخلالقة لألنعام ليست يف روح القرب ،كحقائق اليدين
اللتني خلق هبما آدم.
فإن قلت :فما حقيقة اليدين يف خلق آدم قلت واهلل أعلم مبا أراد ولكن الذي استثمرته ما تدبر
كتابه إن اليدين :استعارة لنور قدرته القائم بصفة فضله ،ولنورها القائم بصفة عدله.
ويؤيد ذلك قوله " :aميني ريب مألى سحاء ال يغيضها الليل والنهار ،أرأيتم ما أنفق منذ خلق
السموات ،فإنه مل يغض ما يف ميينه ،وعرشه على املاء وبيده األخرى امليزان :يرفع وخيفض" ،فنبه على
النور الفضل بيمينه السحاء املنفقة ،وعلى نور العدل باليد األخرى صاحبة امليزان.
ونبّه تعاىل بقوله يف آدم :ﱡﭐﲱ ﲲ ﲳﱠ]ص ،[75 :على ختصيصه له" ،وتكرميه إياه بأن مجع له
يف خلقه بني :فضله وعدله ،مبقتضى قوله تعاىل :ﱡﭐﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱠ]احلجر ،[29 :فتسويته
من عدله ،ونفخ روحه من فضله ،على أن الفضل بيد اهلل يؤتيه من يشاء.
ومما حيقق لك أن اسم اليد استعارة لنوره سبحانه قوله تعاىل :ﱡﭐﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ]فصلت ،[42-41 :فاستعار اليدين للقرآن مث نبّه على أنه استعارمها ملا اشتمل عليه
من نور الفضل ونور العدل ،بقوله :ﱡﭐﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐﱠ]فصلت ،[42 :فاحلكيم :صاحب نور العدل
واحلميد :صاحب نور الفضل.
ونبّه جبمع األيدي يف خلق األنعام على أن اليد املنسوبة إليه ليست جارحة ،وإالَّ مل يزد على
يدين ألن أفضل املخلوقات يف الشاهد "حممد  "aوهو ال يزيد على يدين.
ويف احلديث" :احلجر األسود ميني اهلل يف األرض" ،وذلك يفهم أن له ميينًا مساوية نسبتها ألهل
السماء كنسبة احلجر األسود ألهل األرض.
فصل القدم

ومن املتشابه صفة "القدم" فإنه ثبت يف الصحيح من حديث أنس بن مالك  ،Eعند مسلم
وغريه ،قال :قال رسول اهلل " :aال تزال جهنم تقول هل من مزيد حىت يضع رب العزة فيها قدمه،
فتقول :قط قط وعزتك".
وهذا أيضًا يرجع إىل احملكم ،قال تعاىل :ﱡﭐﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱠ [يونس:
 ،[2وقد مهدنا أن الصورة املنسوبة إىل اهلل ،هي ظلة غمام الشريعة ،وأن وجهه منها بارق نور
التوحيد ،ومظهره اإلخالص ،وعلى هذا فالقدم منها ،هو :نور اإلميان ،ومظهره :الصدق ،وهذا هو
القدم الذي تستغيث النار من نوره ،كما جاء يف حديث أيب مسية ،قال :سألت جابر بن عبد اهلل E
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عن الورود ،قال :مسعت رسول اهلل  aيقول" :الورود :الدخول ،ال يبقى بر وال فاجر إالَّ دخلها،
فتكون على املؤمن بردًا وسالمًا ،كما كانت على إبراهيم ،حىت أن للنار ضجيجًا من بردهم".
ويف حديث يعلى قال :قال رسول اهلل " :aإن النار لتنادي :جز يا مؤمن ،فقد أطفأ نورك
هليب" ،أخرجهما أبو عبد اهلل حممد الترمذي احلكيم ،وذكر القرطيب حديث يعلى عن أيب بكر النجاد.
حتقيق :مما حيقق أن القدم ما ذكرناه أمران:
أحدمها :أن نور اإلميان يكفر مجيع أسباب الكفر ،واملعاصي ،وهي أسباب النار .فكما يطفي
أسباهبا يف الدنيا ،فكذلك حقيقته تطفئ حقيقتها يف اآلخرة.
الثاين :نسبته إىل رب العزة ،وهو صاحب العزة ومالكها ،والعزة وإن كانت مجيعها هلل ،مبقتضى
قوله :ﱡﭐﲰ ﲱ ﲲﱠ]فاطر ،[10 :لكنه قد نسبها لرسوله وللمؤمنني بقوله :ﱡﭐﲄ ﲅ ﲆ
ﲇﱠ]املنافقون ،[8 :فما من مؤمن إالَّ وهو صاحب العزة ،فإذا وضع قدمه حق للنار أن تضج
منه ،وتنزوي عنه ،وتنطفي نارها مبا له من نور العزة.
فائدة :يف الشفا للقاضي عياض أن من أمسائه " aقدم صدق" ،وهو يقتضي :أنه األصل
اجلامع لكل نور من أنوار صفاته وأمسائه تعاىل.
تنبيه :جاء يف حديث مسلم" :فأما النار فال متتلئ حىت يضع اهلل تبارك وتعاىل فيها رجله،
فتقول :قط قط ،فهنالك متتلئ وينزوي بعضها إىل بعض ،فال يظلم اهلل من خلقه أحدًا" وذكر احلديث،
وهو غري مناف ملا ذكرناه ،ومرجعه للحديث الصحيح الذي قدّمناه "وال يزال عبدي يتقرب إيل
بالنوافل حىت أحبه ،فإذا أحببته كنت مسعه" إىل قوله" :ورجله اليت ميشي هبا" فإنه يقتضي حتقق رجل
املؤمن بنور التوحيد ،حىت تكون منسوبة إىل اهلل ،وحينئذ فهو موافق ملا تقدم يف القدم.
وقوله" :فهنالك متتلئ" أي بأهلها من املتكربين ،وقوله" :وينزوي بعضها إىل بعض" فيه
حكمتان :أحدمها :أهنا عندما تضج بسبب نور العزة من أقدام املؤمنني ،فيخرجون منها ختلو مواضعهم،
فلو بقيت كذلك ملا كانت مملوءة ،وهو مناف لقوله تعاىل :ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﱠ ﭐ]األعراف [18 :اآلية ،وأيضًا
فرمبا كان يف ذلك ختفيفًا على أهلها ،فاقتضت احلكمة أهنا حينئذ تنضم وجتتمع على أهلها ،ومتتلئ هبم
حتقيقًا للوعيد وزيادة يف العذاب.
احلكمة الثانية :أهنا لو بقيت مواضع املؤمنني خالية من النار :مل يتم هلم سرورهم باألمن منها،
لعلمهم أن اهلل وعدها أنه ميلؤها ،فرمبا توقعوا اإلعادة ،فكان يف انزوائها ،وانضمامها على أهلها،
وامتالئها هبم تأمني للمؤمنني ،كما ذبح املوت بني الفريقني :حتقيقًا للخلود.
قوله" :فال يظلم اهلل من خلقه أحدًا" أي ال ميلؤها بغري أهلها ،حتقيقًا لقوله تعاىل :ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ
ﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﱠﭐ]ق.[30-29 :
تبصرة :هبذا القدم يفهم السر يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ إىل قوله :ﱡﭐ ﱲ ﱳ
ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ ]االنفال ،[11 :ويف قول الربانيني :ﱡﭐﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ
]آل عمران ،[147 :فنبّه أن تثبيت األقدام باملاء املطهر ،املتنزل على القلب بروح التوحيد ،بدليل قوله
تعاىل :ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ ]إبراهيم ،[27 :وذلك املاء املطهر هو القرآن بدليل قوله :ﱡﭐ ﲼ
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ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ ]النحل ،[102 :فانظر كيف
أضيف الروح للقدس ،وهو الطهارة ،وجعلها املثبتة بالقرآن ألقدام الذين آمنوا ،وبشرى هلم :أي بقدم
الصدق ،بدليل تصرحيه به يف يونس كما قدمناه.
تنبيه :هبذا القدم الصدق الذي تستغيث النار من نوره ،يفهم السر يف ختصيص إبراهيم 
بربد النار وسالمها ،إلميانه يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅ ﱆ ﱠ]األنعام ،[82-81 :وكذلك يفهم السر يف أنس موسى بالنار ،وقوله تعاىل :ﱡﭐ ﲽ ﲾﱠ
[طه [12 :اآلية ،ألنه كان له قدم الصدق اإلمياين مبقتضى قوله :ﱡﭐﳇﳈﳉﱠ ]األعراف.[143 :
إشارة :قوله تعاىل :ﱡﭐﲽﲾﱠ ]طه ،[12 :له ظاهر وباطن.
فأما الظاهر ،فاحلكمة يف األمر خبلع النعل الظاهر :أن سري األنبياء يف األرض كان سري اعتبار
وادكار ونظر ملا أودع فيها من سر البدء واإلعادة مبقتضى قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﱠ]العنكبوت ،[20 :وكان املراد التعرف ملوسى بسر اإلعادة وقيام الساعة،
وهلذا كانت مناجاته يف جانب الغريب ،ألن من أكرب آيات الساعة طلوع الشمس من مغرهبا.
وقيل له يف أول مناجاته :ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ]طه ،[14 :ﱡﭐ ﱓ
ﱔ ﱕﱠ]طه ،[15 :ومن املعلوم أن بعث اخلالئق وحشرهم يكون من األرض املقدسة ،وقد فسر
قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ]ق ،[41 :أي من صخرة بيت املقدس ،فمن هنا قيل ملوسى
عندما سار بأهله وبلغ بيت املقدس وكشف له من سر ما أودع فيه من قيام الساعة ﱡﭐ ﲽ
ﲾﱠ]طه ،[12 :تنبيها على أنه انتهى سفرك ،وبلغ ما كان املراد بك من التقرب ،وهلذا قيل له:
ﱡﭐﲿ ﳀ ﳁ ﱠ ]طه ،[12 :أي هذا هو الوادي الذي أودع فيه سر قيام الساعة ،ورجوع اخلالئق
إىل اهلل ،فاخلع نعليك ،وألق عصاك ،فإن النعل وأخذ العصا من توابع السفر ،وخلع النعل وإلقاء العصا
من أعالم اإلقامة ،قال الشاعر:
فألقتتتتتتتتت

زتتتتتتتتت

استتتتتتتتت قر

تتتتتتتتتتتر ي تتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتت ت
ح

تتتتتتتتت ال تتتتتتتتت

ايتتتتتتتتتتتت ل المستتتتتتتتتتتت فر

وأما الباطن :فإن حقيقة النعل :ما يكون وقاية لقدم الصدق من عوائق طريق القلب إىل اهلل ،وما
فيه من وعر وشوك ،كما نبّه عليه " :aتعس عبد الدينار ،وتعس عبد الدرهم ،تعس وانتكس ،وإذا
شيك فال انتقش" فنبّه هبذا على أن افتتان القلب بزينة الدنيا يعوق قدم الصدق عن السري إىل اهلل ،فإن
عظم يف عينه منها تعس به ،وإن احتقره واستهان به ،كان مبثابة الشوكة تدخل يف قدم السائر ،فإن
انتقش أي أخرجه مبنقاش االستغفار ،وألقاه بالزهد فيه :سلم وسارع بقدم صدقه إىل اهلل ،وإن أمهله
كان مبثابة الشوكة اليت يهملها صاحبها حىت تتمكن ،ويفسد هبا الدم ،وحيصل املرض والوقوف عن
السري ،ورمبا متكنت فكانت سببًا للموت ،أو زمانة القدم ،والنعالن يقيان من ذلك ،ومها الرجاء فيه،
واخلوف منه.
فموسى ملا خرج خائفًا يترقب ،وقال عند التوجه :ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱠ ﭐ]القصص:
 ،[22اعلم أنه انتعل اخلوف والرجاء ،وركبهما يف سريه ،ألن من انتعل فقد ركب ،حلديث جابر بن
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عبد اهلل  Eيف صحيح مسلم .قال :كنا مع رسول اهلل  aيف سفر ،فقال" :أكثروا من النعال ،فإن
الرجل ال يزال راكبًا ما انتعل".
فلما بلغ حضرة املناجاة والتأنيس ،وحلّ يف وادي التقديس ،قيل له ﱡﭐ ﲽ ﲾﱠ[طه،[12 :
ألن الرجاء واخلوف ألرباب السلوك ،ال ملن وصل وخص مبجالسة امللوك.
فصل الكالم

ومنها صفة الكالم ،واملتشابه منها نسبة الصوت واحلروف إىل كالم اهلل سبحانه وتعاىل.
وقد وردت آيات وأحاديث ،توهم ذلك ،فمنها قوله تعاىل :ﱡﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ [التوبة]6 :
واملسموع إمنا هو احلرف والصوت.
ومنها مساع موسى  كالم اهلل.
وما روي من أن اهلل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب :أنا امللك الديان.
ومنها قوله " :aمن قرأ حرفًا من كتاب اهلل ،فله حسنة ،واحلسنة بعشر أمثاهلا ،ال أقول أمل
حرف ،بل ألف حرف ،والم حرف ،وميم حرف" ،وغري ذلك من األحاديث الثابتة ،وهي مسألة
مهمة ،بعيدة الغور ،تزلزلت فيها أقدام املتكلمني.
ومذهب أهل احلق :أن هلل كالمًا قدميًا قائمًا بذاته ،واحدًا يف حقيقته ،خمالفًا لصفة علمه
وإرادته ،منزهًا عن احلروف املرتبة واألصوات احملدثة ،منزالً على نبيه ،مقروءًا باأللسنة ،مكتوبًا يف
املصاحف ،مسموعًا ملوسى  حقيقة ،وملن يريد اهلل إمساعه ،غري خملوق يف الشجرة وال قائم
باحلوادث.
وموضع الرباهني العقلية والسمعية على كل مقام من ذلك :الكتب الكالمية.
واملقصود ههنا رد ما وقع من املتشابه يف الكتاب والسنة ،من إيهام نسبة الصوت واحلرف إىل
اهلل سبحانه وتعاىل ،وال بد يف ردها للمحكم من مراجعة مقدمة هذا الكتاب وهو :أن كالم اهلل
سبحانه وتعاىل صفته ،وصفة القدمي قدمية ،تتقدس عن احلدوث ،واحلروف يف إفادة الكالم :يلزمها
الترتيب ،وتقدم بعضها على بعض ،وذلك مستحيل على القدمي.
ولكنا قدمنا أن لصفاته مظهرين ،وبه يعلم :أن لكالمه مظهر ،جسماين منسوب للعباد ،وهي
األلسنة واأليدي واألقدام .ومظهر علوي روحاين ،وهو :روح القدس.
وقلمه العلي ،واحلروف واألصوات :من لوازم املظهرين .وكالمه منزه عنهما ،كتنزه القلب يف
كالمه عن احلروف اللسانية ،واألصوات اهلوائية ،وإن كانت مظاهر له ،وهبذا يتضح لك مجيع املتشابه.
وأنا أفصله لك:
فمنه قوله عزّ وجلّ :ﱡﭐﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ [التوبة ،]6 :أي بواسطة مظاهر اجلسمانيات،
وهي أصوات العباد وحروفهم ،وإطالق كونه سامعًا لكالم اهلل بذلك :جماز ،ملا قدّمناه :أن املظاهر
اجلسمانية ليست منسوبة إىل اهلل تعاىل :ال لغة وال شرعًا.
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فصل اجلنب
ومن املتشابه" :اجلنب" يف قوله تعاىل :ﱡﭐﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﱠ[الزمر:

 ،]56وهو أيضًا يتخرج على ما مهدناه ،وذلك أن الصورة :إذا كانت ظلة غمام الشريعة ،فرأسها
كتاب اهلل ،وجنبها سنة رسول اهلل  ،aومظهرها متابعته ،ومتابعة خلفائه الراشدين ،وعلماء األمة
املتقني ومما يدل على ذلك ،قوله تعاىل :ﱡﭐﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﱠ [الزمر ،]55 :مع قوله يف
أثناء السورة :ﱡﭐﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱠ [الزمر ،]23 :فعلم أنه كتاب اهلل ،وكذا سنة رسوله
 aألنه ال ينطق عن اهلوى ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱠ [النجم ،]4 :فلما مهد األمر باملتابعة لكتابه وسنة
رسوله ،حذر من إتيان عذابه قبل ذلك ،ومن قول النفس :ﱡﭐﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﱠ [الزمر:
 ،]56وذلك كالصريح يف أن اجلنب هو :سنة رسوله وعلماء األمة املتقني ،ألهنم كانوا يسخرون من
الذين آمنوا يف اتباعهم لرسوله  ،aفلهذا أردفت حسرهتا ،بقوهلا :ﱡﭐﳔ ﳕ ﳖ ﳗﳘﱠ [الزمر:
 ،]56وبقوهلا :ﱡﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊﱠ [الزمر ،]57 :فرد اهلل عليها بقوله :ﱡﭐﱘ ﱙ ﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢﱠ [الزمر.]59 :
تنبيه :قد سبق يف أثناء السورة قوله تعاىل:
ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﱠ[الزمر ،]18-17 :مث بني أهنم الذين اتقوا بقوله تعاىل :ﱡﭐﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ [آل عمران ،]198 :مث بيّن بقوله :ﱡﭐﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉﱠ [الزمر:
.]20
ﱡﭐﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ

إن ذلك هو الذي وعدهم به ،يف قوله تعاىل:
ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱠ [البقرة ،]212 :ألهنم يكونون يف الدرك األسفل ،والذين اتقوا يف الغرف،
ولذلك حق هلم أن يتحسروا على ما فرطوا يف جنب اهلل ،وهو صحبة رسوله  ،aومتابعته ،حىت
يسعدوا به ،وبصحبته كما سعد به املتقون من أتباعه ،واهتدوا باتباعه ،ويف ذلك اليوم تظهر هلم حقيقة
سخريتهم يف قوله تعاىل :ﱡﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﱠ [حممد:
 ]16إىل قوله :ﱡﭐﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆﱠ[حممد.]17 :
ﱡﭐﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ

تبصرة :إذا تقرر لك هبذا أن اجلنب جنبان :جنب حسي ،وجنب معنوي حقيقي ،فكذلك
الصاحب باجلنب ،صاحبان :صاحب يف السفر احلسي اجلنيب ،وصاحب يف السفر الغيبِي القليب.
وبذلك فافهم السر يف قوله تعاىل:

ﱡﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ

قوله :ﱡﭐﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ[النساء ،]36 :فإن تنزلت ،فاعترب قوله:
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱠ [النساء ]69 :اآلية.

ﱡﭐﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ

وإن ترقيت فاعترب قوله تعاىل عن رسوله:
الرسول  aيف سفره" :اللهم أنت الصاحب يف السفر ،واخلليفة يف األهل".

ﱡﭐﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊﱠ
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[النساء ،]36 :إىل

[النجم ،]2 :مث اعترب قول

فصل صفة الفوقية

وأما صفة الفوقية ،فقد جاء هبا الكتاب والسنة ،كقوله تعاىل:
 ،]50وقوله تعاىل :ﱡﭐﳑ ﳒ ﳓ ﳔﱠ [األنعام ،]18 :وآيات كثرية ،وأحاديث ،وهو معدود من
املتشابه ،وذلك أن "فوق" كلمة موضوعة إلفادة جهة العلو ،واهلل تعاىل منزه عن اجلهات ،وإمنا املراد
منها حيث أطلقت يف حق ربنا سبحانه :إفادة العلو الريب.
ومما يدل على عدم اختصاصه جبهة "فوق" قوله تعاىل :ﱡﭐﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱠ [األنعام]3 :
وقوله :ﱡﭐﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱠ [الزخرف ،]84 :وقوله تعاىل :ﱡﭐﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋ ﲌﱠ [البقرة ،]115 :وقوله :ﱡﭐﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐﱠ[ق ،]16 :وقوله :ﱡﭐﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱟ ﱠ ﱡﱢﱠ [اجملادلة ،]7 :وآيات كثرية يطول ذكرها ،ولو كان يف جهة العلو :لتعارضت هذه
اآليات ،واختلفت ،وهو مناف لقوله تعاىل :ﱡﭐﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹﱠ
[النساء .]82 :قال رسول اهلل " :aأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" ،فنفي تقييده جبهة
فوق ،وهو :ﱡﭐﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕﱠ [النجم.]4-3 :
والذي جيمع بني اآليات واألحاديث :أن يعلم أن العلو له اعتباران :اعتبار إضايف ،واعتبار
حقيقي ،فعلو املخلوقات بعضها على بعض ،إمنا هو علو إضايف ،ألن ما من خملوق له جهة علو ،إال
وهو مستقل بالنسبة إىل خملوق آخر هو فوقه ،إىل ما يشاء اهلل.
وهذا العلو اإلضايف قسمان:
قسم حسي :وهو املفهوم بالنسبة إىل اجلهات املكانية ،املخصوص باجلواهر املفتقرة للحيز.
وقسم معنوي :وهو املفهوم بالنسبة إىل درجات الكمال العرفاين ،ألرباب القلوب ،أو الكمال
الومهي ألرباب النفوس .قال تعاىل :ﱡﭐﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﱠ ﭐ[الزخرف ،]32 :وقال تعاىل :ﱡﭐﱯ
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻﱠ [اإلسراء ،]21 :هذا كله يف العلو
اإلضايف.
وأما العلو احلقيقي ،فإمنا هو هلل سبحانه ﱡﭐﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ
ﳌﳍﱠ [البقرة ،]255 :وعلوه هذا حمقق قبل اجلهات واألماكن ،مفهوم بدون اعتبار النسب
واإلضافات ،عام يف مجيع جتلياته على خملوقاته بأمسائه وصفاته.
وإمنا يعرفه ويشهده أرباب البصائر والقلوب ،ولتجلي نور توحيده بعلو فوقيته سبْحة ،وله
حجاب؛ فسبحته صفة القهر ،وحجابه خلوص العبودية ،قال تعاىل :ﱡﭐﳑ ﳒ ﳓ ﳔﱠ [األنعام:
.]18
تنبيه :إذا أردت أن تتحقق أن فوقيته ليست فوقية مكانية ،وإمنا هي الفوقية احلقيقية ،بقهر
الربوبية للعبودية ،فتفكر يف حديث "كان اهلل وال شيء معه" ومل يتجدد له خبلقه للسموات علو ،وال
خبلقه األرض نزول ،وال خبلقه للعرش استواء .وإمنا عن جتلي أمسائه وصفاته نشأت أعداد خملوقاته ،غري
مماسة له وال منتسبة إليه بفوق وال حتت ،وال شيء من اجلهات ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﱡﭐﲥ ﲦ ﲧ ﲨﱠ
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[النحل:

ﲖﱠ [األعلى ،]2-1 :فوصفه باألعلى حال اتصافه باخللق ،فدل على أن علوه حمقق قبل اخللق ،ولذا
قال تعاىل :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱠ[األنعام ]91 :اآلية ،وصف نفسه آخر اآلية بالعلو والتنزيه ،يف قوله تعاىل
بعد ذكره قبضه لألرض وطيه للسماء ،فدل على أن علوه علو حقيقي :ال مكاين.
وتأمل قوله تعاىل :ﱡﭐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﱠ [األنعام ،]18 :مع قول فرعون على بين إسرائيل
ﱡﭐﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ [األعراف ،]127 :فهل يفهم أحد أن فرعون ادعى
أنه فوق بين إسرائيل :نسبة باملكان أو باجلهة.
وإمنا ملا ادعى الربوبية بقوله :ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ[النازعات ،]24 :كان من الزم دعواه ادعاؤه الفوقية
الالئقة بالربوبية ،وهي الفوقية احلقيقية ،بالقهر ،فلذلك قال :ﱡﭐﲔﲕﲖﲗﱠ [األعراف .]127 :ال
جرم كذبه اهلل يف األمرين:
فكذبه يف قوله :ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱠ [النازعات ،]24 :بقوله ملوسى :ﱡﭐﱢﱣ ﱤ ﱥﱦﱠ [طه.]68 :
وكذبه يف قهره بقوله :ﱡﭐﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱠ[طه.]79_78 :
تنبيه :قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲪﲫﱠ [غافر ،]15 :يرجع إىل العلو والفوقية احلقيقية ،وليس املراد:
أن العلو احلقيقي له درجات وتفاوت.
وإمنا املراد :أن للعباد يف ترقيهم إىل معرفته وخلوص التحقيق به :درجات:
األوىل :درجة اإلميان .والثانية :درجة التقوى .والثالثة :االتباع .والرابعة :درجة العلم.
قال تعاىل :ﱡﭐﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﱠ [اجملادلة.]11 :
وقال تعاىل :ﱡﭐﱡﱢﱣﱤﱥﱠ [البقرة.]212 :
وقال تعاىل :ﱡﭐﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱠ [آل عمران.]55 :
وقال تعاىل :ﱡﭐﲥﲦﲧﲨﲩﲪﱠ [يوسف.]76 :
تنبيه :قوله تعاىل :ﱡﭐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﱠ [النور ،]36 :وقد فسرت باملساجد،
وفسرت بالقلوب ،وكيفما كان ،فرفعها :حتققها واشتماهلا على ما ذكره من الدرجات املذكورة ،ومتام
اآلية حيققه.
تنبيه :ملا ادعى فرعون الربوبية ،واعتقد اجلهة هلل تعاىل قال :ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ [غافر ،]37_36 :فرد اهلل عليه وسخف سوء رأيه
بقوله تعاىل :ﱡﭐﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﱠ[غافر ،]37 :أي عدل عن سبيل القرب والدنو
من إله موسى ،فإنه تنزه عن علو املكان ،وإمنا يصعد إليه بالكلم الطيب ،والعمل الصاحل يرفعه.
أين هو من قول موسى ﱡﭐﲛﲜﲝﲞﲟﱠ[طه ،]84 :مع أنه مل ينب له صرح ،وال احتاج
يف الدنو والقرب إىل صعود السماء.
وكذلك إبراهيم حني جاء ربه بقلب سليم ،ووهب له لسان صدق عليّ ،فكان جميئه إليه،
ووصوله إليه ،وعلوه :بسالمة القلب وصدق اللسان ،ال بالتَّسور والصعود للمكان ،وقد ثبت إيواء اهلل
للمؤمنني يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ [األنفال:
.]26
600

فصل اإلسراء

قصة اإلسراء :وإن كانت مشتملة على الترقي بالنيب  aإىل السموات ،فليست منافية ملا
ذكرناه ،وال مستلزمة إلثبات اجلهة ،ويدل عليه أمور ،منها افتتاح السورة بـ"سبحان" املقضي للتنزيه
تنبيهًا على تعاليه عن التحيز باجلهات ،وعلى عدم اختصاصه جبهة.
الثاين :قوله تعاىل :ﱡﭐﱃ ﱄﱠ [اإلسراء ،]1 :فأتى بباء اإللصاق ،املفيدة للمصاحبة ،يف تعدية
الفعل :تنبيهًا على مصاحبته له يف إسرائه ،وأنه ليس نائيًا وال بعيدًا عنه ،فيحتاج يف قربه إىل قطع
مسافة مكانية ،وحتقيقًا لقوله " :aاللهم أنت الصاحب يف السفر".
الثالث :قوله تعاىل :ﱡﭐﱄﱠ [اإلسراء ،]1 :تنبيها على أنه على حسب التحقق خبضوع
العبودية ،يكون الترقي إىل حضرة الربوبية.
الرابع :قوله تعاىل :ﱡﭐﱅﱠ [اإلسراء ]1 :وإن كان لفظ اإلسراء مفيدًا لذلك تنبيها على أن كل
ما تضمنه اإلسراء ،كان خارجًا عن العادة يف مثله ،فإنه جعل العلة فيه :أن يرى من آياته ،واإلراءة
العادية سلطاهنا النهار ،فقال :ﱡﭐﱅﱠ ليعلم أن الرؤية املقصورة ليست عادية ،بل هي رؤية :بنور رباين،
سلطانه الليل دون النهار.
اخلامس :قوله تعاىل :ﱡﭐﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱠﭐ[اإلسراء ،]1 :نبّه به على أن اإلسراء لو
كان لضرورة رؤية ربه لكونه خمصوصًا جبهة العلو :مل تكن حاجة بالذهاب إىل املسجد األقصى،
وألمكن الترقي من مكة إىل السماء فدل على أن اإلسراء والترقي من مكان ملكان :حلكمة وراء زعم
مثبت اجلهة ،والسر فيه ،ويف كونه ذكر اهلل تعاىل يف كتابه :تنبيهًا على أن العبد ال يصل إىل اهلل إال
فردًا ،حتقيقًا ،لقوله تعاىل :ﱡﭐﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓﱠ ﭐ[مرمي ]95 :وال تتحقق له الفردية إال بعد
مفارقة احلوادث وجترده عنها .فهنالك يصل إىل حضرة عنديته.
وقد جاء الكتاب العزيز بالتنبيه على أن حضرة عنديته ،وراء دوائر السموات واألرض ،قال
تعاىل :ﱡﭐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘﱠ [األنبياء ،]19 :فعطف (من عنده) على (من يف السموات
واألرض) والعطف يقتضي املغايرة .فدل على أن حضرة العندية وراء السموات واألرض ،وهي مع
ذلك حميطة حبضرات السموات واألرض ،كإحاطة ربنا بذلك كله ،مباينة له كمباينته ،فمن أرادها فعليه
بتفرقة احلوادث ومباينته هلا.
مث اعلم أن الفرقة فرقتان :فرقة قلبية غيبية ،وفرقة حسية :فإن فارقها بقلبه وصل إىل اهلل بقلبه،
وإن فارقها حبسه تبعًا لقلبه ،وصل إىل اهلل حبسه وقلبه فلذلك كان اإلسراء مرتني مرة بالروح ومرة
باجلسد تنبيها على أنه  aشرع ألمته فراق احلوادث مرتني :مرة بالروح ،وهو اإلسراء األول ،ومرة
باجلسد حسًا ،وهو اإلسراء الثاين ،ومن املعلوم أنه ال يتحقق لفرقة احلوادث حسًا إال مبجاوزة دوائر
األفالك كلها ،كما ثبت ليلة اإلسراء .وأما ترتيب نعليه ،وترقيه يف توجهه :ففيه أسرار بديعة :أظهرها
وأجالها :أن فرض الصالة كان ليلة اإلسراء ،والصالة حضرة القرب واملناجاة واملراقبة املثمرة لنعيم
الرؤية.
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ومن املعلوم أن التوجه توجهان :روحاين ،وحسي .فقبلة التوجه الروحاين :وجه اهلل ،وال
اختصاص له مبكان ،وأما التوجه احلسي فله قبلتان :بيت املقدس والكعبة ،فبيت املقدس :هو قبلة
األنبياء ،والكعبة هي قبلة إبراهيم  ،فجاء اإلسراء الروحاين أوال تأسيسًا للشريعة يف قوله تعاىل:
ﱡﭐﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ [البقرة ،]115 :وجاء اإلسراء احلسي مبدوءًا بالتوجه لبيت
املقدس ،مث إىل السماء ،مث بالرجوع إىل الكعبة تأسيسًا للشريعة يف التوجه احلسي يف الصالة أوالً لبيت
املقدس ،مث للسماء يف قوله تعاىل :ﱡﭐﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ[البقرة ،]144 :مث بالرجوع إىل قبلة مكة
يف قوله تعاىل :ﱡﭐﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱠ [البقرة.]144 :
إشارة :ملا كان توجه اإلسراء إىل مكة بعد خروجه من حضرة القرب يف التلقي إىل حضرة
القرب يف التبليغ ،جاء التشريع يف التوجه إىل الكعبة على وفق املناسبة ،فقال فيه :ﱡﭐﱰ ﱱ ﱲ ﱳ
ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱠ [البقرة ،]149 :ومن هذا يفهم السر يف قوله تعاىل :ﱡﭐﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱ ﱲﱠ [اإلسراء ]79 :إىل قوله :ﱡﭐﱿ ﲀ ﲁﱠ [اإلسراء ،]80 :وهذا املخرج للدعوة
والتبليغ ،هو املخرج الذي ورثه عنه أمته يف قوله تعاىل :ﱡﭐﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ [آل عمران:
 ]110اآلية.
تنبيه :قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ [النجم ،]9-8 :إياك أن تفهم أن ذلك
يشعر بتحديد يف القرب ،أو ختصيص يف جهة ،وإمنا هو دنو جتل وكشف ،ألنه ذكره يف قصة اإلسراء
بالروح ،أال ترى قوله تعاىل بعده :ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ [النجم ،]11 :مث ذكر بعده اإلسراء احلسي
فقال تعاىل :ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ [النجم ،]13 :إىل قوله :ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ [النجم ،]18 :فإذا
علم أنه دنو جتلٍ روحاين ،وكشف عرفاين ،فهمت سر قوله :ﱡﭐﱞﱟﱠﱡﱠ[النجم ،]7 :من قوله:
ﱡﭐﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ [فصلت ،]53 :فكان أفقه يف الرؤية ،ويف بيان احلق فكان ﱡﭐ ﱧ ﱨﱠ [النجم:
 ،]9أي قدر قوسني ،والقوس يف اللغة يستعمل للذراع ،وما يقدر ويقاس به ،وهو املراد هنا ،وهو من
قوله تعاىل يف الصحيح" :أنا عند ظن عبدي يب ،وأنا معه حني يذكرين" احلديث ،وفيه" :فإن تقرب إيل
شربًا تقربت منه ذراعًا ،وإن تقرب إيل ذراعًا تقربت منه باعًا" .وليس املراد فيهما ذراع حسي حمدود،
إمنا املراد متثيل التقريب لدنو الذاكر من املذكور يف جمالس النجوى والذكر ،وجتلي سر املعية للقلب،
وأوىف الرتب يف ذلك حتقق القلب بسر ﱡﭐﱝ ﱞﱠ [املؤمنون ،]91 :وسر ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱠ [الفاحتة،]2 :
وكذلك كان  aليلة اإلسراء .وإذا أردت التحقق لذلك فخذه من افتتاح سورة اإلسراء بـ:
ﱡﭐﱝﱠ [اإلسراء ،]1 :واختتامها بقوله :ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ [اإلسراء ،]111 :مث نبّه على انتفاء التقدير من
دنوه بقوله :ﱡﭐ ﱩﱪﱫﱠ[النجم ،]9 :وهو التحقق بالتوحيد يف نعيم الرؤية لآلية الكربى ،وهي :ﱡﭐﲇﲈﲉ
ﲊ ﱠ [الصافات ،]35 :ولذلك وصف بقوله آخر سورة اإلسراء :ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ [اإلسراء:
 ،]111إىل قوله :ﱡﭐ ﲪﲫﱠ [اإلسراء ،]111 :حتقيقًا لقوله" :وما بينهم وبني النظر إىل رهبم إال رداء
الكربياء على وجهه يف جنة عدن" كما قدّمناه.
إيضاح :إذا أردت أن تفهم سر التديل يف قوله :ﱡﭐ ﱤ ﱠ[النجم ،]8 :فتأمل ما رواه أبو عيسى
الترمذي من حديث العنان ،وفيه ذكر األرضني السبع ،وأن ما بني كل أرض وأرض كما بني السماء
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واألرض ،مث قال عليه الصالة والسالم" :والذي نفسي بيده لو دلّى أحدكم حببل لوقع على اهلل" فنبّه
 aعلى عدم حتيزه تعاىل يف السماء ،وأنه ليس خمتصًا جبهة ،كما نبّه على ذلك قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱠ[النجم ،]8 :فإن اإلسراء كان للعلو ،فرمبا توهم احملجوب أن الدنو يف قوله تعاىل :ﱡﭐﱣ ﱠ زيادة
العلو ،فنبه بقوله :ﱡﭐ ﱤﱠ على أن قربه ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱠ[النجم ،]9 :كان مثرة التديل املشعر بالتنزل ،وأنه
تعاىل ال خيتص قربه جبهة العلو ،بل التديل إليه باخلضوع أقرب حتقيقًا ،لقوله :ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢﱠ ﭐ[العلق:
 ،]19ويف الصحيح "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد".
تبصرة :قوله " :aلو دىل أحدكم حببل لوقع على اهلل" له تأويالن :ظاهر وباطن ،فالظاهر
التنبيه على إحاطته سبحانه بكل شيء ،وعلى إحاطة حضرته كما قدمناه يف اإلسراء.
وأما الباطن فاحلبل حبالن :حادث ،وقدمي.
فاحلادث :حبل الوريد ،وهو احلديث النفساين والنور العقلي ،فلو دىل املتفكر حبل شعاع عقله
إىل منتهى املخلوقات السفلية ،لوقع يف كل حضرة من حضرات مدركاته على اهلل ،ألنه أقرب إليه من
كل شيء ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱠ[ق.]16 :
وأما الباطن القدمي :فهو حبل اهلل املتني ،وكتابه املبني ،فمن متسك به :شهد سر تنزله على
أراضي القلوب ،ووقوع حبل أشعته على اهلل فيها ،ألن القلب بيت الرب ﱡﭐ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﱠ
[الواقعة ،]75 :إىل قوله :ﱡﭐﱪﱫﱬﱭﱠ [الواقعة.]85 :
تبصرة :إذا أردت زيادة التبصر بأن اإلسراء ،وعروج املالئكة ،ورفع عيسى وإدريس  ،Cال
يدل على أن اهلل تعاىل خمصوص جبهة السماء ،فاعترب فرض احلج على العباد إىل البيت احلرام ،وأمر اهلل
تعاىل الناس بالتوجه إليه من مجيع اجلهات ،وجعل سكانه جريان اهلل وحجاجه ،وفده وضيفانه ،واحلجر
األسود ميينه ،مع أن نسبة البيت وغريه إىل اهلل سبحانه باعتبار املسافة واحدة ،فعلم أن القصد بالسري إىل
البيت :ليس مقصودًا ،ألن السري يقتضي القرب والوصول إليه باملكان ،وإمنا هلل سبحانه تعبدات وأسرار
يف ضمن مشروعات يقتضيها من عباده ،حلكم ظاهرة وخفية ،أال تراه كيف ناجى موسى بالوادي
املقدس ،وأمسعه كالمه من الشجرة ووصفه بالقرب إىل جملس حضرته وجنواه ،مع االتفاق أنه تعاىل ال
خيتص جبهة الوادي املقدس ،وال حيل كالمه ـ وهو صفته ـ بالشجرة ،وأن موسى قرب إليه مع كونه
باألرض ،ومسع نداء ربه من جانب الطور ،ومل يكن ربه جبانب الطور ،وإمنا لتجلياته مظاهر وحجب
روحانية وجسمانية ،ال يشهدها إال من فتق اهلل رتق قلبه ،وفلق أصباح ليله ،ونور مصباح مشكاته،
بزيت شجرة توحيده ﱡﭐﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﱠ [النور.]40 :
تشكيك :قد يورد على ذلك حنو قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ [امللك،]16 :
وقوله :ﱡﭐﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﱠ[السجدة ،]5 :وأمثال ذلك:
وقوله  aللجارية :أين اهلل؟ فقالت :يف السماء .قال :أعتقها فإهنا مؤمنة.
واجلواب :أنه قد قررنا أن جتلياته تعاىل بأمسائه وصفاته حميطة بدوائر السموات واألرض ،وأن هلا
يف تصرفها وسائط سفلية منسوبة للعباد ،ووسائط علوية منسوبة له ،فأطلق على نفسه سبحانه أنه يف
السماء باعتبار الوسائط ،ومظاهر جتلياته العلوية ،وأنه يف األرض باعتبار املظاهر ،والوسائط السفلية
603

ﱡﭐﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱠ [الزخرف ،]84 :وقال تعاىل:
[النحل ،]51 :فإذا كان املقصود بالسياق حتذير أهل األرض ،وتفخيم األمر :جاء التعبري مبن يف السماء،
فإن مظاهره السماوية هي القائمة بالتصرفات الغيبية املنسوبة إليه ،كما قررناه.
وأما تنزل التدبري وعروجه ،فهو عروج روحاين ،وسر رمحاين ،وكشف عرفاين ،وسيأيت له مزيد
بيان بعد ذكر مسألة االستواء.
وأما تقرير اجلارية على أن اهلل يف السماء ووصفها بأهنا مؤمنة ،فاحلق أن النيب  aمل يعتمد يف
إمياهنا وتقريرها ظاهر لفظها ،فإن لفظها ليس مفيدًا لتوحيد اهلل ،ال على املذهب القائل باجلهة وال
غريهم.
أما عند من ال يثبت اجلهة فواضح ،وأما عند مثبت اجلهة ،فألهنم موافقون على أنه قد عبدت
املالئكة والشمس والكواكب ،وهي يف السماء ،وعبد عيسى وهو حني األخبار يف السماء ،وليس يف
لفظها ما خيرج هؤالء عن اآلهلة ،وال ما يقتضي وصفها باإلميان.
وأقرب احتمال يف ذلك أن اجلارية أشرق لبصريهتا نور التوحيد يف اآلفاق السماوية ،حتقيقًا
لقوله تعاىل :ﱡﭐﲽﲾﲿﳀﱠ[فصلت ،]53 :اآلية .فلما قال هلا :أين اهلل؟ قالت :يف السماء.
أي ظهر نور توحيده يف السماء ،فقال" :أعتقها فإهنا مؤمنة".
وحيقق ذلك كونه مل يقل :إهنا مسلمة ،ألن اإلسالم تتعلق أحكامه باللسان واجلوارح الظاهرة،
ومل يكن ظهر منها شيء من ذلك يعتمد عليه ،وقال" :إهنا مؤمنة" واإلميان من لوازم القلوب ،فدل على
أن اعتماد النيب  aيف تقريرها ،كان أمرًا [ما] شهده منها يرجع إىل قلبها ،ال إىل لفظها ،مع احتمال
لفظها له ،فلذلك أقرها عليه ،واهلل أعلم.
ﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ

فصل النزول

ومن األحاديث املتشاهبة أحاديث نزوله سبحانه كل ليلة إىل مساء الدنيا ،وهو ال ينايف ما
ذكرناه ،وال يستلزم إثبات اجلهة ،وال اتصافه تعاىل باحلركة والنقلة ،فإهنا عرض ،واألعراض يلزمها
احلدوث ،واحلدوث على القدمي حمال على ما هو مقرر يف الكتب الكالمية ولسنا له اآلن ،وإمنا القصد
ختريج صفة النزول على ما يوافق القواعد اليت مهدناها يف صفاته تعاىل.
وقد أوّل بعضهم النزول بنزول علمه أو قدرته وحنوه وهو غري منجٍ ،فإن علمه وقدرته وصفاته
إن أريد نزوهلا نفسها فهو حمال ،ألن الصفة قائمة باملوصوف فإذا مل جيز على موصوفها النزول فصفته
أوىل وأحرى ،وإن أريد بنزوهلا تعلقها مبا يف السماء الدنيا فتعلق علمه وقدرته باملوجودات كلها مل يزل
وال يزال فكيف خيص جبزء من الليل أو غريه ،هذا مع القطع بأنه تعاىل ميسك السموات واألرض أن
تزوال .فمن قبضته ال تزال حميطة بالسموات واألرضني كلها كيف حيتاج إىل النزول إليها أو خيتص
تعلق علمه وقدرته هبا بزمان دون غريه .وإمنا اجلاري على القواعد واآليات احملكمة قد بينه اهلل يف كتابه
مبثلني مثل فيك ومثل خارج عنك.
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األول :قوله تعاىل :ﱡﭐﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ [النور ]35 :اآلية ،ومن املعلوم أن النور إذا جعل
حميطًا بدوائر شفافة سبعة ومثانية بعضها حميط ببعض ،فأول ما يظهر أثره يف أدناها إليه وأوسعها دائرة
فرياه أهلها ،مث ينفذ شعاعه إىل الثانية فيظهر فيه على حسب صفاته مث هكذا إىل ثالثة ورابعة إىل السابعة
وكل من كان يف دائرة منها يرى النور قد نزل إىل دائرته وهو نزول ظهور وجتل ال نزول حركة ونقلة
فعلى مثل هذا خرج صفة نزوله سبحانه مع تنزيهه عن تفاوت نسب دوائر األفالك إليه ،وعن بعده عن
بعض وقربه من بعض ،بل هو أقرب إىل كل من نفسه ،وال بد لك حينئذ من مراجعة ما تقدم يف
االستواء على العرش ،فتعلم أن صفة النزول من لوازم صفة االستواء ،وقد تقدم أن صفة االستواء هو
قيامه يف عامل األمر بسر التدبري ،فنزوله حينئذ هو نزول روح األمر بسر التدبري من حضرة االستواء
"وهو العرش" إىل سائر دوائر الكائنات حلكمة التعرف ،قال تعاىل :ﱡﭐﱿ ﲀ ﲁ ﲂﱠ [األعراف:
 ،]54ﱡﭐﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱠ [السجدة ،]5 :وقال تعاىل :ﱡﭐﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ
ﳚ ﳛ ﳜﱠ[الطالق ،]12 :مث بني أن ذلك التنزل حلكمة التعرف بقوله :ﱡﭐ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ
ﳤﳥﳦﳧﳨﳩﳪﱠ[الطالق.]12 :
تنبيه :إمنا نسب النزول إليه سبحانه ،ألن روح األمر هي مظهر نور التوحيد ،قال تعاىل:
ﱡﭐﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ [النحل ،]2 :وقد بيّنا أن
نور توحيده هو وجهه سبحانه ،فلهذا جعل نزول أمره مبثابة نزوله ،ومعرفتها مبثابة معرفته ،حتقيقًا ألن
"من عرف نفسه فقد عرف ربه".
تبصرة :إذا علمت معىن نزوله يف العامل األكرب ،فاعترب بذلك استواءه ونزوله يف عامل اإلنسان،
وهو :العامل األصغر ،كما سيأيت بيانه.
املثل الثاين :قوله تعاىل :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱠ [امللك ]1 :إىل قوله :ﱡﭐﱶﱠ [امللك ،]4 :فال
تعتقد أن املراد منك أن يرجع بصرك يف طباق السماء ،فإن اهلل يعلم أنك ال تدرك ببصرك ذلك ،لضعفه
وشدة البعد ،وتأمل قوله :ﱡﭐﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱠ [امللك ،]3 :أي أن الرمحن خلقك وخلق
السموات ،قال تعاىل :ﱡﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮﱠ [الرمحن ]3-1 :اآليات ،فكما خلق
السموات ،خلق فيك أمثلة هلا ،ال تفاوت بني تلك األمثلة وبينك ،فارجع بصرك يف تلك األمثلة :تعلم
أنه سبحانه ضرب قلبك لنفسه مثالً ،وذلك أن قلبك هو صاحب دوائر أطوارك ،وله تعاىل يف استوائه
عاملان :عامل خلق ،وهو عامل حسك ،وعامل أمر ،وهو عامل غيبك ،فإذا أراد تدبري عامل احلس تنزل
بروح أمره ،وهو نور البصر.
ومن املعلوم عند علماء التشريح :أن للروح الباصر سبع طباق ،تتنزل منها إىل أن تصل إىل عامل
احلس ،وأنت إذا اعتربت ذلك حكمت بسببه أن نزوله سبحانه منزه ،عن النقلة واحلركة ،أال ترى أن
القلب يدرك بالبصر ،ويدرك به البصر الشيء البعيد حسًا يف آن واحد ،من غري تنقل وال خطور يف
طباقه ،ينفذ من بعضها لبعض ،وال مهلة يف تنزله ورجوعه إليه ،وال تفاوت يف نسبته إليها.
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وقد قال احملققون من أهل النظر :إن العني مرآة القلب ،أي من نظر إىل عني رجل رأى منها
حقيقة قلبه ،ولتحقق الروح الباصر بالقلب اشتبه على كثري من العقالء ،فاعتقدوا أن البصر ليس حسًا
مغايرًا للقلب.
وكذا باقي احلواس ،بل هي مبثابة الشبابيك ،والقلب هو املدرك منها ملا يف عامل احلس.
وهذا كله يكشف لك سر نسبة النزول إىل ربنا سبحانه ،بنزول روح أمره ،وكونه من أكرب
آيات توحيده.
تذكرة :يف احلديث" :ما من مسلم يسلم علي إال ردّ اهلل علي روحي ألرد عليه سالمه".
وقد نبهت على اإلشكال املتعلق هبذا ،وجوابه يف "األمايل" والقصد بذكره هنا :مناسبة ملا حنن
فيه ،فإنه للعبد مع اهلل حالني :حاالً جيمع روحه عليه ،حتقيقًا لتوحيده ،وتكميالً لشهوده ،وحاالً يرد
روحه عليه :هداية خللقه وتوفية حلقه ،وهذا اجلمع والرد من األسرار اإلهلية ،نبه به النيب  aعلى أن
 حاله يف مماته كحاله يف حياته  -ال يزال بروحه عند اهلل.وإذا سلم عليه مسلم ،أو جاءه زائر :رد اهلل إليه روحه كما كان يردها يف حياته.
وفيما ذكرناه من الروح الباصر كشف حلقيقة ذلك ،فإنه ما من نفس إال ويتجمع فيه الروح
الباصر إىل القلب :مؤديًا إليه ما يراه يف عامل احلس ،مث يرد للعني من غري شعور بنقلة وال كيفية وال
زمان.
فلو حلف احلالف :أن روحه الباصر ما زايل قلبه :مل حينث ،ولو حلف حالف أنه ما زايل عينه:
مل حينث كذلك ،وال يلزم من رد روحه إليه لرد سالم املؤمن املسلم عليه ،أن ال تكون باقية عند رهبا،
وال من بقائها عنده أال تكون مردودة إىل نبيه ،واهلل أعلم.
تبصرة :إذا مسعت بنزول ربنا كل ليلة ،احلديث .فال يكن حظك منه النزول يف عامل احلس،
واعترب بذلك نزوله سبحانه بروح ذكره إىل مساء قلبك ،أال تراه كيف نبهك على هذا بقوله تعاىل:
ﱡﭐﳋ ﱠ [الطالق ،]10 :ﱡﭐ ﱧ ﱠ [البقرة ،]129 :اآلية ،مث قال بعدها :ﱡﭐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱠ [الطالق:
 ،]12اآلية ،فبدأ بآية نزول ذكره قبل آية نزول أمره ،تنبيهًا على االهتمام باألول ،وقال يف األول:
ﱡﭐﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﱠ [الطالق ،]11 :وقال يف الثاين :ﱡﭐ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣﱠ
[الطالق ،]12 :وذلك يقتضي أن نزوله بروح الذكر يثمر النور واهلداية ،وأن اهلل يتوىل إخراج العبد من
ظلمته ،وال يكله إىل نفسه ،وأن نزوله بروح األمر :يثمر الداللة والتكليف ،بالعلم ،وكم بني من دل،
وبني من نور وبني من محل وأخرج ،وبني من محل وكلف.
تنبيه :اختصاص نزوله بالثلث األخري من الليل ،له ظاهر وباطن:
فأما الظاهر :فألن الليل حمل النوم ،وتويف األنفس ،ورقيها إىل اهلل.
وقد ذكر أرباب العلم الطبيعي :أن النوم املعترب يف صالح البدن مثان ساعات ،وهي ثلثا الليل،
فاقتضت حكمة الربوبية ختصيص النزول بالثلث األخري رمحة للعباد ،وتلطفًا هبم ،حىت يكونوا قد
تيقظوا ،وتأهبوا لقبول ما ينزل على قلوهبم من بركات نزوله سبحانه.
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وأما الباطن :فألن احلجاب هو ليل القلوب ،وهو ناشئ عن نوم القلب ،ويف احلديث" :يعقد
الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثالث عقد ،فإذا قام فذكر اهلل احنلت عقدة ،فإذا توضأ احنلت
عقدتان ،فإذا صلى احنلت ثالث عقد".
فالقلب إذا نام بليله عقد الشيطان ،فإذا استيقظ فذكر اهلل احنلت عقدة ،فذهب ثلث ليله ،فإذا
توضأ احنلت عقدتان ،فذهب ثلثا ليله ،ووضوؤه استغفاره ،قال تعاىل يف قصة نوح :ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ
ﳆﳇﳈ ﳉ ﱁ ﱂ ﱃﱄﱅ ﱠ[نوح ،]11_10 :فإذا صلى فصالته يف ثلث الليل احلجاب اآلخر،
وهي العقدة الثالثة ،وهناك يكون نزول روح الذكر عليه ،فتنحل عقده كلها ،ويكشف له عن حقيقة:
"أن الصالة صلة بني العبد وبني ربه" ،وعالمة الوصلة :كشف ليل احلجاب ،والتلذذ بروح اخلطاب.
فصل اجمليء واإلتيان

ومن املتشابه :صفة جميئه سبحانه وتعاىل وإتيانه ،يف حنو قوله تعاىل:
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱠ [األنعام ]158 :اآلية ،وقوله :ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﱠ [الفجر:
 ،]22وهو أيضًا يرجع إىل معىن احملكم ،وال ينافيه ،ألن من احملكم قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ
ﱫﱠ [النبأ ،]38 :فإذا رددت إليه قوله :ﱡﭐﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱠ [الفجر ،]22 :علمت أنه يتجلى
بوحدانيته يف الروح ،وأن اجمليء للروح ،ونسب إليه تعاىل ،كما نسب نزول الروح إليه لتجليه فيه.
وحتقيقه :أن الروح هو من عامل األمر ،وقد قال تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱠ [األنعام ،]158 :وقد تقدم ذكر إتيانه يف ظلل الغمام ،فال حاجة إلعادته.
حتقيق :اعلم أن الروح األصلي ،اجلامع حلقائق الصفات يف عامل األمر يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱧ ﱨ
ﱩ ﱠﭐ[النبأ ،]38 :هو روح القدس احملمدي ،استواء ونزوالً ،وجميئًا وإتيانًا ،وهو صاحب التجلي بنور
التوحيد ،يف مظاهر السموات واألرض ،ويف ظلل غمام الشرائع ،وصور األعمال كما تقدم ،وهو
صاحب الرحم اإلميانية ،والنسب احملمدي ،بدليل قوله تعاىل للرحم" :أال ترضني أن من وصلك وصلته،
وأن من قطعك بتته" مع قوله عليه الصالة والسالم" :كل نسب يوم القيامة منقطع إال نسيب" وإىل رمحه
املتعلقة بالعرش :تعرج األرواح كل ليلة عند النوم ﱡﭐﱗﱘﱙﱚﱛﱠﭐ[الزمر ]42 :اآلية.
فما كان منها طاهرًا سجد حتت العرش كما يف احلديث فسجوده وصلته هلا ،وبسيماها يعرف
بدليل قوله تعاىل يف املتصلني باملعية احملمدية ﱡﭐﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱠ [الفتح ،]29 :وما كان منها غري
ظاهر بسبب التمريج الذي حصل له من الشيطان املخلوق من مارج من نار ،مل يؤذن له ،ألنه قطعها
باتباع العدو ،فيسجد قاصيًا ،فبعده عنها :مثرة قطعه هلا ،وعدم اإلذن له هو :قطع اهلل له.
تنبيه :هذه هي "الرحم" اليت اشتق هلا اسم من امسه "الرمحن" صاحب أمساء اهلل احلسىن ،يف
قوله تعاىل :ﱡﭐﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﱠ[اإلسراء ،]110 :فما من اسم حسن للعبد،
إال وهو مشتق من أمسائه تعاىل احلسىن ،وإليها مرجعه ،واشتقاقه منها على حسب صلته للرحم اإلميانية
احملمدية ،وعالمة صلته هبا :صدق مودته إلخوانه املؤمنني ،وقوة ألفته هبم ،واجنماعه عليهم ،وعالمة
قطعه هلا :مفارقته هلم .وإليه اإلشارة بقوله تعاىل :ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ [آل عمران ،]105 :اآلية،
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
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مع قوله :ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱠ [األنعام ،]159 :فانظر بسبب التفريق :كيف قطع
عنهم نسبة احملمدي ،بقوله تعاىل :ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱠ [األنعام ،]159 :ونبه على أهنم قد قطعوا عن اهلل بقوله:
ﱡﭐﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﱠ[آل عمران ،]28 :فتحقق بذلك
قوله" :من قطعك بتته".
إشارة :وصلة الروح للروح احملمدية ،والرحم اإلميانية ،وسجودها على حسب ما فطرت عليه يف
أصل نشأهتا ،من سر "ال إله إال اهلل" ورثته من نورها ،وإرثها من نورها :تارة يكون بسبب ،وهو القيام
حبقها ،وتارة يكون بنسب ،وهو امتزاجها بالروح اإلميانية ،يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜﱝﱞﱠ[اجملادلة .]22 :فمن قام حبق "ال إله إال اهلل" فهو أحق هبا ،وهو صاحب سبب.
ومن أيد بروحها ،فهو صاحب نسب ،وقد ذكرها اهلل تعاىل يف قوله :ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕﲖﲗﲘﱠ[الفتح.]26 :
فصل املعية

يف احلديث" :كان اهلل ومل يكن معه شيء غريه ،وكان عرشه على املاء وكتب يف الذكر كل
شيء" ،أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصني.
وقد كثر ذكر معية اهلل لعبده يف مواضع من الكتاب والسنة ،وهو من املتشابه ،ورجوعه إىل
احملكم بأن يعلم بأن اهلل سبحانه يف املوجودات قد ضرب لنفسه مثالً بالواحد يف األعداد.
ومن املعلوم :أن ما من عدد إال وهو يف احلقيقة يرجع إىل الواحد ،فاالثنان من شهود الواحد
مرة مرة ،والثالثة من شهوده مرة ومرة ومرة ،وهكذا مجيع األعداد ،فلو طلبت لعدد من األعداد حقيقة
جمردة عن الواحد ،مل جتدها ،ولسبب ذلك كانت األعداد ال تتناهى ،ألن جتليات الواحد ال تتناهى،
ولوال معية الواحد للواحد ما ثبتت الشفعية ،ولوال إحاطته بالشفعية ما ثبتت الوترية ،وهو األول
واآلخر ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ [اجملادلة ]7 :اآلية ،فمن أشهده اهلل آخرية معيته له فقد شفعه،
فإن أشهده مع ذلك أولية معيته فقد أوتره" ،إن اهلل وتر حيب الوتر" ،ومن أشهده سر وحدانيته يف نفسه
ورجوع األعداد إليه ،فقد وحده (ما وحد الواحد إال الواحد) وهبذا يفهم السر يف قوله" :من عرف
نفسه فقد عرف ربه".
تنبيه :اعلم أنه تعاىل ،كما أنه واحد يف ذاته ،فهو واحد يف صفاته ،وذاته سبحانه منزهة عن
املعية ،فليست مع شيء ،وال معها شيء ،ولكنه مع كل شيء بصفاته.
وكذلك العبد الذي وحده ،وأشهده سر الوحدانية يف ذاته ،بتجلي ذاته املقدسة على سره.
فقد ظهر لك هبذا :أن املعية من أحكام الصفات ،فرب عبد يشهده اهلل معيته له بصفة وصفتني،
كقوله تعاىل :ﱡﭐﲰﲱﲲﲳﲴﱠ [طه.]46 :
ومعية الصفات عامة جلميع املخلوقات ،وإمنا اختصاص األنبياء واألولياء بالشهود ،والتأييد
بالروح منها ،كما حكي عن أحد أصحاب الشيخ أيب النجا رمحه اهلل ،أنه كان يقول :قال يل وقلت
له ،ويكثر من ذلك.
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فقيل له :من هو الذي يقول لك وتقول له؟ قال :اهلل.
قالوا :اهلل يقول لك؟ قال :نعم .ويأخذ بيدي كلما قمت وقعدت.
قالوا :لك هذا خاصة؟ قال ال ،بل للناس عامة ،ولكين أنا أشهد ،وهم ال يشهدون.
تبصرة :رب عبد خيص بشهود املعية ،وال يتعدى ذلك منه إىل اتباعه ،كقول موسى  لبين
إسرائيل :ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ [الشعراء ،]62 :ورب عبد يتعدى منه نوره إىل أتباعه ،فيشهدون به سر
املعية ،كقول سيدنا حممد " :aإن اهلل معنا".
تربية :إذا أردت شهود نور املعية ،فعليك بتزكية النفس ،قال تعاىل :ﱡﱫﱬﱭﱮﱠ [الشمس:
 ،]9ويف حديث رواه أبو عبد اهلل الترمذي احلكيم يف "نوادر األصول" بسنده إىل عبد اهلل بن معاوية
الغاضري  ،Fقال :قال رسول اهلل " :aثالث من فعلهن طعم طعم اإلميان ،من عبد اهلل وحده
بأنه ال إله إال هو ،وأعطى زكاة ماله طيبة هبا نفسه ،ومل يعط اهلرمة وال الدرنة ،وال املريضة ،ولكن من
أوسط أموالكم ،وزكا نفسه".
فقال الرجل :وما تزكية نفسه؟ قال" :أن يعلم أن اهلل معه حيث ما كان".
فانظر كيف نبه على أن تزكية النفس :تثمر العلم مبعية اهلل.
فإن قلت :مباذا تكون تزكية النفس؟
قلت :بلزوم الذكر ،قال اهلل تعاىل يف احلديث" :أنا عند ظن عبدي يب ،وأنا معه حني يذكرين".
فعلى حسب الذكر :يكون تطهري النفس وتزكيتها.
وقال تعاىل :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔﱠ [األعلى ،]14 :ﱡﭐ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ [األعلى ،]15 :وعلى حسب
التزكية يكون شهود املعية.
فصل احلب

ومن الصفات املتشاهبة :صفة احلب ،وقد نسب يف الكتاب إىل اهلل تعاىل بقوله:
[املائدة ،]54 :وبقوله :ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱠ [آل عمران ،]31 :وكذا يف السنة ،يف
أحاديث ،وقد اختلف علماء الظاهر والباطن يف تأويله ،واملعول عليه عندهم :أنه يرجع إىل التعبري
بالشيء عن مثراته ،فحب العبد هلل :حمبة إدامته لذكره ،وإقامته لطاعته ،وحب اهلل لعبده :إقباله بوجه
إحسانه ورمحته إليه ،وإفاضة سوابغ نعمه وجوده عليه ،وهذا فيه تعطيل حلقيقة الوصف ،والذي محلهم
على ذلك :أن احلب يف الشاهد :عبارة عن ميل القلب ،وهو مستحيل على اهلل سبحانه ،لتعاليه عن
احلوادث.
والتحقيق :أن احلب ترجع حقيقته مطلقًا إىل سر روحاين ،جيمع اهلل به املتفرق ،ويوحد املتعدد،
وذلك أن ﱡﭐﲙﲚﲛ ﲜﱠ [النور ،]35 :فما من شيء من الكائنات ،إال وفيه سر من الواحد قائم
به ،كما تقدم حتقيق ذلك يف "فصل املعية" ،ومن املعلوم :أن املخلوقات خمتلفة من حيث األمساء
والصور ،ومراد اهلل منها ائتالفها يف الرجوع إىل الواحد ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﱠ [هود ،]123 :وإمنا تأتلف
ﱡﭐﲗ ﲘﱠ
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الصور واألمساء املختلفة من حيث ذلك السر القائم هبا من جتلي الواحد ،وليست كلها متساوية ،بل
هي متفاوتة على حسب قابليتها لتجليه.
وقد جعل اهلل احلب سرًا يكشف حجاب االختالف بالصورة واالسم ،عما قام هبما من السر
املتفق ،فيأتلف السر مع السر بواسطة التعارف.
ويف احلديث" :األرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف" فإن حصل
الكشف من اجلانبني :حصل التحابب من اجلانبني ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﱠ [املائدة ،]54 :وإن حصل من أحد
اجلانبني اختص باحملبة ،وهلذا جتد بعض الناس حيب من ال يظهر عليه أنه حيبه ،ألن املُحب كشف له عن
سر التوحيد املناسب له القائم مبحبوبه ،فألفه ومل يكشف حملبوبه عن السر القائم مبحبه.
ومجلة األمر :أن ال حمبوب يف الوجود إال اهلل.
ولقد أحسن بعضهم يف التنبيه على ذلك إمجاالً فقال يف حمبوبه شعرًا:
تتتتتتت

تتتتتتت ستتتتتتت

الق تتتتتتت ل ستتتتتتت

يتتتتتتتت

التتتتتتت

ال متتتتتتتت ا لستتتتتتتت أ ر متتتتتتتت تتتتتتتت !

وقال بعضهم:
ال تتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتت ح ي تتتتتتتتتتتتت
مي تتتتتتتتتتتتتت غتتتتتتتتتتتتتترا
ال تتتتتتتتتتتتتت

التتتتتتت رف تتتتتتت ح :يتتتتتتت تتتتتتتر ال تتتتتتت لمتتتتتتت
تتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتت

متتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت

فقد ظهر أن احلب سر يكشف حجاب احلوادث عن أسرار التوحيد فيجتمع متفرقها ويتحد
متعددها ومن توهم أنه امليل أو اإلرادة ،أو بعض اآلثار احلادثة اليت جيدها احملب ،فليس على حقيقة من
أمره ،وإمنا التبس عليه األعراض املنفعلة عن احلب باحلب.
واعلم :أنه ال يطلق على العبد أنه حيب اهلل إال إذا كشف له عن سر التوحيد جمردًا عن احلوادث
فأحبه ،فأما إذا أحب السر متومهًا أنه أحب مظهره من احلوادث فال ،وهبذا حصل االلتباس يف حقيقة
احلب ويف إطالقه على غري اهلل ويف صحة إطالقه عليه.
تنبيه :قولنا" :ال يصدق حب اهلل إال بالكشف عن سر التوحيد ،جمردًا عن احلوادث" جممل له
تفصيل ،وهو :أن كشف جتريده :تارة يكون عيانًا ،وتارة يكون إميانًا.
فالعيان كحال إبراهيم  حيث توجه إليه يف الكواكب ،مث يف القمر ،مث يف الشمس ،مث توجه
إليه جمردًا ،فقال :ﱡﭐﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﱠ [األنعام ]79 :اآلية.
ونبه على جتريد حبه عن احلادث ،بقوله :ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ [األنعام ]76 :واإلميان ،كحال من
أخربه الصادق "أن السر يف هذا املظهر" .فنشأ له بنور التصديق واإلميان حب كشف له عن ذلك السر:
كشفًا إميانيًا.
ومنه قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ [آل عمران ،]31 :فنبه على أن سر
التوحيد ،املأذون يف حمبته :له مظهر ،وهو ظلل غمام الشريعة ،واتباعه فيها يستلزم اتصافه هبا ،وهو
مبثابة تعرض احملب للمواطن اليت يظهر له فيها حمبوبه ،ومن شأن املتعرض ملواطن احلبيب ،أن يراقب
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وجه حمبوبه عند جتليه فيها ،فلهذا أمر العبد باملراقبة ،يف قوله " :aاإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه،
فإن مل تكن تراه فإنه يراك".
تبصرة :ومن هذا قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱠ [النساء ،]80 :ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅ ﱆﱠ [الفتح ،]10 :وحنوه من اآليات :يتضمن اإلخبار للعباد :أن سر التوحيد اجلامع :مظهره:
"حممد  "aفمن أحبه فقد أحب اهلل.
ولشهود ذلك السر ،كان يسجد له :احلجر ،والبعري ،ويسعى إليه الشجر.
ومن االتباع من حجب عن جترده ،حىت أخرب به يف قوله تعاىل :ﱡﭐﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
ﲡﱠ[النساء ،]64 :إىل قوله :ﱡﭐﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫﱠﭐ[النساء.]64 :
وحيكى :عن بعض الشيوخ :أنه رآه  aيف نومه ،فقال له :اعذرين يا رسول اهلل ،فإن حمبة اهلل
شغلتين عن حمبتك ،فقال له :وحيك يا مبارك ،من أحبين قد أحب اهلل ،ومن أحب اهلل فقد أحبين.
حتقيق :قوله تعاىل" :وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه ،فإذا أحببته" احلديث ،فيه
أسرار ،منها:
التنبيه على أن احلب سر جيمع املتفرق ،ويوحد املتعدد ،كما ذكرناه.
ومن كالم احملققني" :احلبيب أنت ،إال أنك غريه".
ومنها :التنبيه على أن العبد تارة يكون حمبًا متقربًا وتارة يكون حمبوبًا ،وترجع حقيقة التقسيم:
إىل شهود العبد ،وحظه من جتلي قوله تعاىل :ﱡﭐﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﱠ [السجدة.]5 :
فإن شهد :ما منه إىل اهلل ،فقد شهد رجوع األمر بسر التوحيد منه إىل اهلل ،فهو حمب ،وعالمته:
دوام ذكره ،وتوجهه بالتقرب بالنوافل ،وغلبة الشوق ،والقلق ،واهليمان ،وحنوه.
وإن شهد ما من اهلل إليه ،فقد شهد بدء األمر من اهلل ،وتنزله بروح التوحيد إليه ،فهو حمبوب،
وعالمته :السكون ،واالستسالم ،ودوام املراقبة.
ومنها :التنبيه على أن احملبوب قسمان :قسم يفىن مبحبوبه ،وقسم يبقى به.
فنبه على حال األول بقوله" :كنت مسعه" ،ونبه على حال الثاين بقوله" :الذي يسمع به" ونبه
هبما ،على أنه :ال بقاء إال بعد فناء ،ومنه قوله تعاىل :ﱡﭐﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱠ [األنفال]17 :
فنبه على الفنا بقوله :ﱡﭐﱇ ﱈﱠ [األنفال ،]17 :وعلى البقاء بقوله :ﱡﭐﱉ ﱊﱠ [األنفال ،]17 :وعلى
حتقق احملب باحلبيب ،بقوله تعاىل :ﱡﭐﱋ ﱌ ﱍﱠ [األنفال.]17 :
دقيقة :ومن ذلك قوله تعاىل :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱠ [اإلسراء ،]1 :إىل قوله :ﱡﭐﱓ ﱔ
ﱕ ﱖﱗﱠ [اإلسراء ،]1 :الضمري حملمد  ،aوالسميع البصري هو احلبيب .شعر:
ليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل
رأيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

رأ متتتتتتتتتتتتتتتتتتتر الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ا فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ ر
تتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتت ر متتتتتتتتتتتتتتتتتتراا ل تتتتتتتتتتتتتتتتتت

زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لر م ي
ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا رأ

وإمنا يتضح قصد الشاعر بتخرجيه على ما حنن فيه ،وهو:
أنه يشري على أن قمر السماء :من عشاق حمبوبته ،وأن حمبوبته رأته ذات ليلة ،فكسته برؤيتها له
نور مجاهلا ،وحماسن صفاهتا ،وألقت عليه شبهها ،وأعارته امسها ،فأذكرت هذا العاشق بتلك الليايل اليت
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وصلته بالرقمتني ،فإهنا بوصلها له أفنته عن صفاته ،وغلبت عليه بصفاهتا ،حىت صارت معه كالقمر
الواحد ،وكالمها ينظره.
وهلذا قال" :كالنا ناظر قمرًا" أي قمرًا واحدًا ،تعدد مظهره ،لكوهنا تنظر بعينه ،وهي عني
احملبة ،ألن احملب صار حمبوبًا ،وهو ينظر بعينها ،ألهنا أعارته عينها :رآها هبا ،فكان البصري هلا :نفسها.
فصل لفظة عند

ومن املتشابه لفظة "عند" وقد جاءت منسوبة إىل اهلل ،يف الكتاب والسنة كثريًا ،وهي يف اللغة
كلمة تستعمل إلفادة امللك ،وإلفادة احلضور ،وال اشتباه يف استعماهلا هلل تعاىل ،إلفادة امللك.
وإمنا االشتباه يف إفادهتا للحضور.
واعلم أن حضرة اهلل سبحانه :ليست حضرة مكانية ،لتعاليه عن املكان تقدس ،بل حضرته وراء
حضرات السموات واألرض ،قال تعاىل :ﱡﭐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘﱠ [األنبياء ]19 :فعطف
ﱡﭐﳍ ﳎﱠ على ﱡﭐﲾ ﲿ ﳀ ﳁﱠ والعطف يقتضي املغايرة ،وهي مع كوهنا وراء السموات
واألرض ،فهي مهيمنة على حضرات السموات واألرض ،وحميطة هبا ،فما من حضرة مكانية إال
وحضرة اهلل حميطة هبا ﱡﭐﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱠ [األنعام.]3 :
وإذا تقرر ذلك ،فعنديته سبحانه :متعددة حبسب اإلضافة ،متحدة حبسب احلقيقة.
فأما تعددها ،فألنه ما من اسم من أمسائه تعاىل ،إال وله يف جتليه "عندية" ختصه :يشهدها أرباب
القلوب الذاكرة له ،وفيها جمالس املناجاة هلم .وخيلع عليهم فيها خلع الرضا منه.
ومن سلطان ذلك االسم :خترج الربوبية ألهله ،وتظهر تواقيع الوالية بذكره.
وأما احتادها حبسب احلقيقة ،فعند اهلل ،هو موطن استقرار عباده ،قال تعاىل :ﱡﭐﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿﱠ [األنعام ،]98 :ومعىن ذلك أن عندية اهلل ،ما زالت وال تزال حميطة بعبده،
كما قال تعاىل :ﱡﭐﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱠ [الواقعة ،]85 :ﱡﭐﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐﱠ [ق ،]16 :ولكن
رب عبد دام له هذا الشهود ،فهو ال يزال مستقرًا عند اهلل يف حمياه ومماته ومبدئه وعوده ،وإن اختلفت
عليه األحوال.
ومعىن "توىف هذا العبد باملوت إىل اهلل" ترقيه يف مراتب التجلي ،وحقائق الكشف ،وتعاقب
مظاهر "العندية" على روحه :مظهرًا بعد مظهر.
ورب عبد شهد يف البدء "عندية" اهلل له ،مث حجب عنه مكانه من اهلل ،بسبب كثرة ختليطه،
وظلمة اكتسابه ،فذلك مستودع استودعه اهلل لرسل أسبابه ومالئكته املوكلني به ،فال يزال حمجوبًا إىل
األجل املقدر له ،فريد إىل اهلل ،كما قيل:
متتتتتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتتتتت

اا تتتتتتتتتتتتتت

إ

تتتتتتتتتتتتتتت ي متتتتتتتتتتتتتتت أ

ي تتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتر ال ا تتتتتتتتتتتتتتت

وترجع حقيقة الرد :إىل كشف احلجاب ،وجتلي إحاطة اهلل به ،كما قال تعاىل:
ﱎ ﱏﱐﱠ [ق ]16 :إىل قوله :ﱡﭐﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱠ [ق ]22-21 :اآلية،
هنالك يشهد أنه ال مستقر إال عند اهلل ،وقد نظمت يف ذلك:
ﱡﭐﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأرف هللا م ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتت ل المتتتتتتتتترف ف ر م تتتتتتتتت
تتتتتتتتت رف تتتتتتتتت
أ تتتتتتتتت ال تتتتتتتتت اا أ ال تتتتتتتتت متتتتتتتتت ا ق تتتتتتتتت

تتتتتتتتت تتتتتتتتت أ ستتتتتتتتتل أ تتتتتتتتت تتتتتتتتت ف تتتتتتتتت
تتتتتتتت
ف تتتتتتتت يتتتتتتتت ل م تتتتتتتت تتتتتتتت ا تتتتتتتت
تتتتتتت التتتتتتت
فتتتتتتت ح أ تتتتتتت مقتتتتتتتي  :متتتتتتت ر تتتتتتت

إشارة :قوله تعاىل :ﱡﭐﳑ ﳒ ﳓ ﳔﱠ [األنعام ]18 :تنبه على العباد املخصوصني من أهل
"العندية" واالستقرار.
وقوله :ﱡﭐﱞ ﱟ ﱠﱠ [األنعام ،]61 :خطاب للمحجوبني من املستودعني للحفظة.
وهلذا قال :ﱡﭐﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱠ
[األنعام ،]62-61 :مث حذر املكذب بذلك ،بقوله تعاىل :ﱡﭐﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
ﲿ ﳀ ﳁﱠ [األنعام ،]67-66 :ونبه على أن مستقر األنباء عنده ،وأنه يظهر بزوال حجاب البصرية،
بقوله :ﱡﭐﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢﱠ [القيامة ]8-7 :إىل قوله :ﱡﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻﱠ [القيامة.]13-12 :
تنبيه :قوله تعاىل :ﱡﭐﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ [النحل ]96 :له ظاهر وحقيقة ،فظاهره:
أن ما عند العبد من املال والولد وزينة الدنيا :بصدد الزوال والنفاد ،وما عند اهلل من اجلزاء  -على
تقدير إنفاقه  -باق ال ينفد.
وأما حقيقته :فكل شيء له نسبتان :نسبة عارضة ،وهي نسبته للعبد ،ونسبة أصلية :وهي نسبته
هلل .فمعىن كونه "عند العبد" هو :نسبته إليه ،وهو فائت زائل .ومعىن كونه "عند اهلل" هو نسبته إليه،
وهو باق ال يزول.
واملراد :أن العبد خيرج األشياء كلها عنه ،وميحو نسبتها إليه ،بنسبتها إىل اهلل ،وقد بقيت له.
ومىت نسبها إىل نفسه وقدرته ،فقدت ،قال تعاىل :ﱡﭐﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﱠ [يونس ]24 :اآلية ،فعند ظن القدرة عليها :أخذت وزالت.
وقال تعاىل يف ضده :ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ [القصص]7 :
فأرشدها عند اخلوف :أن تلقيه من يدها ،وخترجه عن حفظها ،فإن اهلل حينئذ يتواله حبفظه ،ويبقيه
برمحته.

تربية :قوله تعاىل :ﱡﭐﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱠ [العنكبوت ]17 :فيه تلطف بعبده يف استدعائه لإلقبال
عليه ،باإلعراض عن سواه ،ألن العبد جمبول على االفتقار للرزق .وإيثاره بالطلب ،فلو جعل الرزق :ال
يكتسب إال باإلقبال على األسباب :شغله ذلك عن اهلل ،فكان من لطف اهلل بعبده :أنه جعل ابتغاء
الرزق باإلقبال عليه ،إقباالً يشهد به العبد قرب اهلل منه ،وإحاطته به ،فيكون العبد بذلك يف حضرته
وعنده .ومىت بلغ العبد إىل هذا :جاءه الرزق من حيث ال حيتسب.
أال ترى مرمي ملا تركت األسباب ،وأقبلت على اهلل بلزوم احملراب ،كان زكريا  ﱡﭐﳉ ﳊ
ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﱠ [آل عمران ]37 :اآلية.
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فصل لفظة أين

ومن املتشابه لفظة" :أين" وهي كلمة يستفهم هبا عن احليز املكاين.
وقد ورد هبا الكتاب يف قوله تعاىل :ﱡﭐﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ [احلديد ]4 :والسنة يف قوله a
للجارية" :أين اهلل؟ فقالت :يف السماء" .ومن املعلوم :أن التحيز على اهلل حمال.
فأما "أين" يف اآلية :فإهنا أطلقت إلفادة معية اهلل للمخاطبني يف األين الالزم هلم ،ال له سبحانه،
فهو مع كل صاحب أين بال أين .وأما إطالقه يف حديث اجلارية ،فقد تقدم الكالم عليه ،يف فصل
"الكالم على اجلهة" و "اإلسراء".
فصل الضحك ،والرضا ،والغضب

ومن املتشابه :بصفة الضحك والرضا والغضب.
وقد ورد الرضا والغضب يف الكتاب والسنة .وورد الضحك يف السنة يف أحاديث.
وقد اختلف أهل احلقائق يف معىن الرضا يف الشاهد ،وهل هو حال أو مقام ،وأيًا ما كان فهو:
من مقولة "الكيف" احلادثة ،وهو مستحيل على اهلل ،فالضحك يف الشاهد معروف ،وامتناعه على اهلل
بالنسبة لذاته ضروري ،فلذلك كان من املتشابه ،ورجوعه للمحكم مبا قدمناه يف الصورة ،فيكون
ظهور الضحك يف الصورة ،اليت يتجلى فيها ربنا على عبده ،وال اشتباه يف ذلك ،فإن أصل الضحك
عند احلكماء ينشأ من إقبال القلب إىل وجهة الصدر ،فينفعل إلقباله البدن بالكيفية اليت تسمى ضحكًا،
والفاعل يف احلقيقة لذلك كله هو :اهلل.
فال إشكال :أنه إذا أقبل بروح توحيده ،على عبده يف الصورة املتشكلة ،من عمله :أنه يظهر
على تلك الصورة بإقباله هيئة الضحك املناسبة للضحك املعتاد ،بإقبال القلب.
وينسب ذلك الضحك إليه ،كنسبة الصورة والوجه إليه ،باملعىن الذي قدمناه ،ويتضاعف بذلك
نعيم الرؤية للمؤمن ،وإفاضة جوائز وخلعة الكرم عليه.
وقد ثبت أنه "يلقى املؤمن إذا مات بروح ورحيان ورب غري غضبان".
فانظر كيف جعل مظهر لقائه الروح ،ويف الروح يظهر لذلك العبد رضاه وضحكه وعدم
غضبه ،وحقق بقوله- :ورب غري غضبان -أن الروح مظهر الربوبية وأن العبد بلقائه الروح يالقي ربه،
ولوال ذلك ألشكل -على قواعد العربية -ألنه عطف الرب على الروح ،وأشرك بينهما يف تعدي الفعل
إليه بالباء على وجه تعديه للمفعول ،وذلك ينايف كون الرب فاعالً ليلقى.
وإذا أنت أخرجته على املعىن الذي ذكرناه ،مل يبق فيه إشكال.
واهلل تعاىل أعلم.

متت الرسالة املباركة ،حبمد اهلل وتوفيقه ،ومنّه وكرمه
وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثريًا
واحلمد هلل رب العاملني
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مشاهد األسرار القدسية ومطالع األنوار اإلهلية
مشهد نور الوجود بطلوع جنم العيان

ﱁﱂﱃﱄ
أشهدين احلق مبشهد نور الوجود ،وطلوع جنم العيان ،وقال يل :من أنت؟ قلت :العدم الظاهر.
قال يل :والعدم كيف يصري وجودًا؟ لو مل تكن موجودًا ملا صح وجودك؟ قلت :ولذلك قلت:
العدم الظاهر .وأما العدم الباطن فال يصح وجوده.
مث قال يل :إذا كان الوجود األول عني الوجود الثاين ،فال عدم سابق ،وال وجود حادث ،وقد
ثبت حدوثك.
مث قال يل :ليس الوجود األول عني الوجود الثاين.
مث قال يل :الوجود األول كوجود الكليات ،والوجود الثاين كوجود الشخصيات.
مث قال يل :العدم حق ،وما مث غريه ،والوجود حق ليس غريه .قلت له :كذلك هو.
قال يل :أراك مسلمًا تقليدًا ،أو صاحب دليل؟ قلت :ال مقلد ،وال صاحب دليل.
قال يل :فأنت ال شيء .قلت له :أنا الشيء بال مثلية ،وأنت الشيء باملثلية .قال :صدقت.
مث قال يل :ما أنت بشيء ،وال كنت شيئًا ،ولست على شيء .قلت له :نعم :لو كنت شيئًا
ألدركين جواز اإلدراك .ولو كنت على شيء لقامت النسب الثالث .ولو إين الشيء لكان يل مقابل،
وال مقابل يل.
مث قلت له :وجدت يف األبعاض ومل أُوجد ،فأنا مسمى من غري اسم ،وموصوف من غري
وصف ،ومنعوت بال نعت ،وهو كمايل .وأنت مسمى باالسم ،وموصوف بالوصف ،ومنعوت
بالنعت ،وهو كمالك.
مث قال يل :ال يعرف املوجود إال املعدوم.
مث قال يل :ال يعرف املوجود على احلقيقة إال املوجود.
مث قال يل :الوجود مين ،ال منك ،وبك ،ال يب.
مث قال يل :من وجدك وجدين ،ومن فقدك فقدين.
مث قال يل :من وجدك فقدين ،ومن فقدك وجدين.
مث قال يل :من فقدين وجدين ،ومن وجدين مل يفقدين.
مث قال يل :الوجود والفقد لك ال يل .مث قال يل :الوجود والفقد يل ،ال لك.
مث قال يل :كل وجود ال يصح إال بالتقييد ،فهو لك .وكل وجود مطلق فهو يل.
مث قال يل :وجود التقييد يل ،ال لك.
مث قال يل :الوجود املفروق يل بك ،والوجود اجملموع لك يب .مث قال يل :وبالعكس.
مث قال يل :الوجود باألولية غري وجود ،ودوهنا هو الوجود احلقيقي.
مث قال يل :الوجود يب ،وعين ،ويل.
615

مث قال يل :الوجود عنّي ،ال يب ،وال يل.
مث قال يل :الوجود ال يب ،وال عين ،وال يل.
مث قال يل :إن وجدتين مل ترين ،وإن فقدتين رأيتين.
مث قال يل :يف الوجود فقدي ،ويف الفقد وجودي .فلو اطلعت على األخذ لوقفت على الوجود
احلقيقي.
مشهد نور الصمت بطلوع جنم السلب

ﱁﱂﱃﱄ
أشهدين احلق مبشهد نور الصمت ،وطلوع جنم السلب ،فأخرسين ،فما بقي يف الكون موضع إال
ارتقم بكالمي ،وما سطر كتاب إال من ماديت وإلقائي.
مث قال يل :الصمت حقيقتك.
مث قال يل :الصمت ال غريك ،والصمت ليس إليك.
مث قال يل :إن كان الصامت معبودك حلقت بأصحاب العجل ،وانتظمت مع أهل الشمس
والقمر ،وإن مل يكن الصامت معبودك ،كنت يل ومل تكن له.
مث قال يل :على الكالم فطرتك ،وهو حقيقة صمتك .فإذا كنت متكلمًا فأنت صامت.
مث قال يل :بك أتكلم ،وبك أعطي ،وبك آخذ ،وبك أبسط ،وبك أقبض ،وبك أرى ،وبك
أوجد ،وبك أعلم.
مث قال يل :لك أتكلم ،ولك أعطي ،ولك آخذ ،ولك أبسط ،ولك أقبض ،ولك أرى ،ولك
أوجد ،ولك أعلم.
مث قال يل :أنت موضع نظري وأنت صفيت ،فال تتكلم إال إذا نظرتك ،وأنا أنظرك دائما.
فخاطب الناس على الدوام ،وال تتكلم.
مث قال يل :صميت ظاهر ،وجودك وكونك.
مث قال يل :لو كنت أنا صامتا مل تكن أنت ،ولو تكلمت أنت ما عرفت أنا ،فتكلم حىت أُعرف.
مث قال يل :األلف صامت ،واحلروف ناطقة ،واأللف ناطق يف احلروف وليست احلروف ناطقة يف
األلف .واحلروف مدبرة عن األلف ،واأللف مستصحبة هلا ،وهي ال تشعر.
مث قال يل :احلروف موسى واأللف العصا.
مث قال يل :يف الصمت وجودك ،ويف النطق عدمك.
مث قال يل :ما صمت من صمت ،وإمنا صمت من مل يصمت.
مث قال يل :تكلمت أو صمت فأنت متكلم .ولو تكلمت أبد اآلباد ما دامت الدميومية ،فأنت
صامت.
مث قال يل :إن صمت اهتدى بك كلَّ شيء ،وإن تكلمت ضل بك كل شيء .فاطلع ،تكشف.

مت الكتاب
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رسالة الباء
ﱁﱂﱃﱄ
وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما
قال الشيخ العامل احملقق ناصر الطائفة ،عالمة الوجود ،كعبة العلماء والعارفني ،حميي الدين أبو
عبد اهلل حممد بن علي بن حممد العريب الطائي احلامتي األندلسي ختم اهلل له باحلسىن.
سألين من تعزُّ عل َّي مسألته ،وتنجح عل َّي طلبته أن أقيّد له كتابًا خبط يدي مبا وضعناه يف احلقائق
اإلهلية ،والرقائق الروحانية ،مث جرى منه أكرمه اهلل يف أثناء اجمللس كالمٌ قال فيه :إنه اختلِسَ من نفسه،
ونودي يف سره من عامل قدسه ،وقيل له يف ذلك اخلطاب املذكور ،املكتشف بالنور :إن األشياء ظهرت
بالباء .والباء فيها أمرٌ ما.
قال :فتحيَّرت؛ فإن كل أحد ال يقدر على فكّ املُـعمَّى.
قال :فلما قامت احلرية ،واحلضرة من عادهتا الغرية.
قيل يل :اضرب عشرة يف عشرة ،مث س ِدلَ احلجاب ،وارتفع اخلطاب ،ورجعت هبذه الزيادة إىل
عامل الشهادة ،فلما عرض علينا ما شوقه به يف عامل مثاله ،وخوطب به من خزانة خياله ،أردنا أن نعربَ
عن إعجام هذا الكالم ،ونلحقه مبرتبته املعينة له يف عامل اإلهلام.
فقلت :احلمد هلل باهلل ،فإنه أثبت لعيين ،وأبقى لكوين ،ويف بقائي ظهور سلطانه ،وشهود
إحسانه ،ولوال باؤه ما ظهر أثرٌ ،وال التحم روحٌ ببشر ،وصلى اهلل على حممد أب اآلباء املشغوف
بالباء ،وعلى آله ،وصحبه ،وسلم تسليمًا كثريًا.
أما بعد :يا وَليي  -أبقاك اهلل  -فإنك قلتَ :إنه قيل لك إن األشياء ظهرت بالباء .والباء فيها
أمرٌ ما ،فتحريتَ فيما قيل لك .فقال لك :اضرب عشرة يف عشرة.
فاعلم أنه قد مجع لك يف هذا اخلطاب لُباب احلكمة اإلهلية ،ونبَّهك على الغاية التمامية ،وذلك
أن الباء أول موجود ،وهو يف املرتبة الثانية "من الوجود" ،وهو حرف شريف؛ فإنه العدل ،واحلق الذي
قامت به السماوات واألرض وما بينهما ،وإنه من شرفه ،ومتكنه من طريق مرتبته أن افتتح احلق تعاىل به
كتابه العزيز فقال :ﱡﭐﱁﱂﱠ.
فبدأ بالباء ،وهكذا بدأ هبا يف كل سورة ،فلما أراد اهلل أن ينزل سورة التوبة بغري بسملة ابتدأ
فيها بالباء "فقال :براءة من اهلل فبدأ بالباء" دون غريها من احلروف.
وكان شيخنا وإمامنا أبو مدين  Eيقول :ما رأيت شيئًا إال رأيت الباء عليه مكتوب ،كأنه
يقول يف كل شيء ،يب قام كل شيء ،فكانت الباء يف إزاء كل شيء.
وقيل للعارف الشبلي :أنت الشبلي؟ فقال :أنا النقطة اليت حتت الباء.
يشري أنه كما تدل النقطة على الباء ومتيّزها من التاء والثاء وغري ذلك.
وكذلك تدل أنا على السبب الذي عنه وجدت ،ومنه ولدت ،وبه ظهرت ،وبه بطنت ،فهذان
شيخان كبريان شاهدان عادالن قد شَهِدَا لك بشرفِ هذا احلرف وجاللته على غريه من احلروف .وأنا
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إن شاء اهلل أفصّل لك ما فيه ما يقتضيه حال الرؤيا وينزل عليك به يف العدوة الدنيا .وذلك أن الباء
حرف اتصال ووصلة ،وهو من عامل الشهادة والظاهر .وله من املراتب املرتبة الثانية "من الوجود ،وهو
حرف جمهورٌ ،وله شركة مع امليم ،وهلذا قيل لك :والباء فيها أمرٌ ما.
فامليم :أيضًا حرف وصلة ،وهو من عامل الشهادة والظهور.
وله من املراتب الثانية؛ من التثنية إال أنه حرف مهموس ،وشدد لك النطق به .والشد يقتضي
لك أنَّ فيه حرفًا آخر ،وهو النون الذي يف قوله" :أمر" قُلبت ميمًا ،وأُدغمت يف امليم يف قوله :ما.
وهذا هو املقام "الذي يقال فيه" :أنا من أهوى ومن أهوى أنا"
وعن هذا املقام سئل اجلنيد عنه فقال:
غ حيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت غ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
غ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا

وقال اآلخر فيه " :أنا احلق" .وقال اهلل تعاىل فيه" :كنت مسعه وبصره".
وهو تصيري الذاتني ذاتًا واحدة يف العني ،وأهنا ذات واحدة يف النطق ،ولوال الشد ما عرف أحدٌ
ذاتني ،ولكن يف عامل الشهادة ذاتٌ واحدة كما نعلم  -قطعًا  -أن إحياء املوتى ليس إال هلل.
مث رأينا عند نفخ عيسى  يف الطائر فكان طائرًا .فما وقع يف الشهادة ،وال أبصره العني
سوى ذات واحدة ،وهو عيسى ولكن أعطى الفعل واألثر بأن مث ذاتًا أخرى عنها كان هذا الفعل،
فهما ذاتان فالشدُّ الظاهر يف النطق يف احلرف هو مبنزلة األثر ،والعقل يدل على أن ثَم ذاتًا أخرى غري
ما شهدناه فأنبأ أيضًا يف هذا الكشف " بتشديد َّما ،ما يقوله أهل السكر من االحتاد" .مث نسبة النون
املدغمة من امليم نسبة قريبة منها أهنا من العامل املهموس مثل امليم ،وهلا من املراتب اخلمسة وهي
اخلمسون يف العشرات ويف املرتبة الثانية للفردية ،كما كانت امليم يف املرتبة الثانية للتثنية والشفعية .فإنَّ
هلا من املراتب الرابعة وهي األربعون يف العشرات فلها حكم اجملاورة يف العدد .فلهذا أدغمت فيها
وخفيت وأشبهت النون الباء من حيث املرتبة الثنائية وهي أقوى شبه بالباء .ويف املرتبة من امليم؛ فإن
الباء ثانية الوحدانية ،والنون ثانية الفردانية .والفرد أقرب إىل الوحدانية والوترية من الزوج فإنه كـ
"هو" ،فلهذا احتملت الباء أن تدغم النون يف امليم لشبهها هبا ،من جهة األحدية .وهلذا خيتص به كل
واحد من هذه الثالثة ،ما خيتص به اآلخر وذلك أن الباء ،اختصت باألولية وليس ألحد ذلك املقام؛
ألهنا يف املرتبة الثانية من وجود خالقها واألولية على خالقها حمال ،فبقيت األولية هلا .وهلذا ينتشئ العدد
منها .فإن الواحد ال يقال فيه إنَّه عدد .فإذا جاءت الباء ،وهي املرتبة الثانية ظهر وجود العدد ،والذي
ختتص به امليم هو أوهلا منعطفٌ على آخرها مثل الواو والنون فأشبهت النون يف هذا الباب .وحكمةُ
هذا العطف وهذه الدائرة قد ذكرناه يف كتاب" :ستة وتسعون" تكلمنا فيه على (الواو ،والنون ،وامليم)
خاصة؛ ولكن الذي ختتص به امليم مرتبةٌ شفعيةٌ .والشفعية ليس ألحد غريه .ومن خواص النون هذه
املذكورة أهنا من عامل األنفاس والروائح؛ فلها طريق يف اخليشوم ولكن ليس لغريها ذلك ،وهو حرف
شريف .وإمنا كانت الباء جمهورة من العامل اجملهور ألهنا أصل الظهور .وهي الثوب الذي على موجدها.
وهلذا أُخرجت على صورته وبكلمته ،وخفي هو بظهورها فلم تتعلق معرفة العارفني إال بالباء وال
شهدت أبصار الشاهدين إال بالباء وال حتقق احملققون إال بالباء .فهي كل شيء والظاهرة يف كل شيء
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والسارية يف كل شيء ،وهبذا كان كل جمهور وغيبها موجدها فلهذا كانت من العامل اجملهور ،وإمنا
كانت امليم والنون من العامل املهموس من أجل الباء ،فإهنما ظهرا يف العني عن الباء ،ومها عن احلقيقة
عن غيب الباء الذي هو األذن العايل واألمر املطاع فنسبِتَا إليه ال إىل الباء.
فلهذا النسب كانت من العامل املهموس وهو اخلفي.
واجتمع الكل يف كوهنم حروف اتصال ووصل .فامليم والباء اتصلت هبما الشفتان بعد
افتراقهما ،وهو شأن احملبني إذا اجتمعا والوصلة إذا تعانقا وامتزجا.
والنون أيضًا حرف اتصال ووصلة؛ ألن اللسان اتصل عندها باحلنك األعلى غري أنه بني
االتصالني فرقان:
 اتصال النون يف العامل األوسط عامل اخليال الروحاين والعلوي. واتصال الباء ،وامليم يف عامل الشهادة ،وإن كان ذلك اللطف من طريق أنه أقرب إىلالروحانية والغيب .فهذا أمتٌّ ألنه من باب النيابة واالستخالف قال تعاىل :ﱡﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱠ
[الصافات.]164 :
وملا حتري املكاشف يف هذا األمر ،وما عرفه ،وقال له يف خطابه :اضرب عشرة يف عشرة.
فبالضرورة هي مائة .فلماذا قصد إىل العشرة دون غريها من األعداد؟
فاعلم أن العشرة مبينًا يف الضرب وخروج كل منهما عقدًا واحدًا وهو مائة وهو يف املئني مبنزلة
الواحد يف اآلحاد والعشرة يف العشرات .فصار الشّبه بني الواحد والعشرة واملائة واحد .فإن الواحدَ
رأس اآلحاد والعشرة رأس العشرات ،واملائة رأس املئني .فما زالت من الوحدانية ولكنها القائمة من
اثنني كما تقدم يف الذاتني يف حرف امليم ،وإدغام النون فيها كما ذكرناه فصار عشرة يف عشرة بيانًا ملا
قال له يف الباء وتشديد امليم وحتيّر فيه .فكما تقول واحد يف واحد فهما واحد وتضرب الواحد يف
اآلخر فيظهر واحدًا .وهذا الواحد اخلارج ليس بواحد خالص فإنه نتيجةٌ خلالف الواحد .كذلك
العشرة يف العشرة ظهرت منهما مائة واحدة .فصارت العشرة بيانًا للباء.
مث اعلم أن قصده للعشرة بالضرب يف العشرة كأنه يقول :اضرب ذاتك يف ذات موجدك؛ فإنك
خملوق على صورته .فإذا ضربت ذاتك يف ذاته من طريق العشرة كانت مائة ،فإن كان اخلارج يف هذا
الضرب يف عامل احلس فهو أنت هذه املائة ،ال هو وهي درجات اجلنة مائة درجة فإن كان اخلارج يف
هذا الضرب يف عامل الغيب فهو "اهلو" ال أنت هذه املائة .وهي مراتب األمساء التسعة وتسعني امسًا،
والواحد املائة الذي غُيّب عن اخللق يف عامل األلفاظ ،فلكل اسم درجة من اجلنة .فالدرجات لك ألنك
الذي ترتقي فيها ،واألمساء له ألهنا املؤثرة الناصبة هلذه الدرجات .فقد تبيّن لك ملاذا قصدت العشرة،
ولسرٍّ آخر وهو أن مراتب األعداد أربعة:
املرتبة األوىل :اآلحاد .واملرتبة الثانية :العشرات .واملرتبة الثالثة :املئات .واملرتبة الرابعة :األالف.
وما ثَمَّ خامسة أيضًا .فالعشرة هي املرتبة الثانية من هذه املراتب ،والباء قد عرفت أهنا اثنني ألهنا
بعد األلف .فلهذا ملا حتريت يف الباء جعل لك بدالً منها العشرة ،فلكل واحد منهما أعين من الباء،
والعشرة؛ اليت هي بدل منها:
وحظٌّ يف التثنية بوجه.
حظٌّ يف األولية ،بوجه.
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فتضرب فيها كيف شئت ،فإنه ال حيجر عليك .وهنا قد تبني لك حقيقة ما خوطبت به.
فلنتكلم يف كون األشياء املتعددة ظهرت من الباء دون غريها .فإن يف الباء دعوة من حيث نفي
الرسم ،فإهنا ال تعطي الفناء مثل الالم ،وهلذا نقول باء االستعانة ،وكذلك التبعيض ،وكذلك اإللصاق.
وقد تنوب مناب فاء الظرف وتكون زائدة فلها وجوهٌ مجَّة ،كلها تعطي البقاء فهي تدل على احملجة
تقول :محدت اهلل باهلل .فأثبتَّ نفسك حامدًا ،غري أنك عجزت عن القيام حبمده؛ حىت استعنت به.
كما تقول كتبت بالقلم فأثبتَّ نفسك كاتبًا لكن استعنت على كتابتك بالقلم .ولذلك قال اهلل تعاىل:
ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ [العلق ،]4 :فعلّم اخللق كلهم بالقلم .وهو العدل واحلق الذي قامت به السماوات
واألرض ،هو العقل األول ،وهو احلقيقة احملمدية ،وهو الباء.
فكما تقول باحلق ظهرت األشياء ،كذلك تقول بالباء ظهرت األشياء.
ألن الباءَ اسمٌ هلذه احلقيقة املعقولة ،كما أن من أمسائها ما ذكرناه وهو القلم ،واحلق ،والعدل،
والعقل .فهذه كلها أمساء هلذه احلقيقة اليت أمسها الباء وأحسن أمسائها الباء من طريق ظهور األشياء هبا.
وألن الباء يعطي اإللصاق ،تقول :مررت باملسجد .أي :ألصقت املرور به .إمنا ظهرت األشياء بالباء
فإنه واحد ،وال يصدر عنه إال واحد ،وهو الصحيح .فكأن الباء أول شيء يصدر عنه فهي ألفٌ على
احلقيقة وحداين من جهة ذاهتا ،وهي باءٌ من جهة أهنا ظهرت يف املرتبة الثانية من الوجود.
فلهذا مسيت باء حىت ميتاز عنه ويبقى اسم األلف له .ولظهورها قلنا إنه حرف جمهورٌ من اجلهر،
وهو الظهور .فلما كان يف املرتبة الثانية ،والواحد ال يقال فيه عدد" ،والباء اثنان من جهة املرتبة فهي
عدد" واألشياء عدد ،فصار العدد يف العدد وهو الباء وبقي الواحد األحد يف أحديته مقدسًا ومنزهًا غري
أن هنا نكتة ،وهي:
إمنا مسي باء من الباه فقُلبَت الباء مهزة رمزًا ،وهو يف الكالم كثري ألن اهلمزة أخت اهلاء تبدَل يف
كالم العرب الواحدة من األخرى.
والباء يف اللسان :معناه النكاح ،وكذلك الباه.
فالباء على احلقيقة بال هاء هو النكاح .وإمنا جاءت اهلاء يف آخر الكلمة إشارة ألهل اإلشارات:
أن اهلاء هو الباء .والباء هو اهلاء .فقالوا الباه كأنه يقول :الباء هو.
أي :هو الباء.
وملا كان الوجود احملدث نتيجةً فال بد من أصلني ،ومها املقدمتان ينكح أحدمها اآلخر ،فهو
الرابط للمقدمتني فتظهر النتيجة .وكذلك ملا توجه احلق على هذه الباء ،وهو املوجود الثاين قابله من
حيث الوجه ،فامتد فيه ظل الكون ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ [الفرقان" ،]45 :فامتد
العامل من الباء عند مقابلة احلق امتدادَ الظل" من اجلسم عند مقابلة الشمس فكما خرج الظل على
صورة املمتد منه ،كذلك خرج الكون على صورة الباء .فلهذا قال العارف :ما رأيت شيئًا إال رأيت
الباء عليه مكتوبة ،وهو أنه رأى صورة الباء يف كل شيء تكوّن عنها ألن كل شيء ظلها فهي ساريةٌ
يف األشياء .وهلذا ذكر اهلل تعاىل أن الظالل يسجد له بالغدو واآلصال مليلِ الشمس وظهور الظل ،فإن
النور إذا اكتنفك من مجيع اجلهات وهو حد االستواء اندرج ظلك يف نورك كما يفىن الكون عند
ظهور احلقيقة ،فال يبقى له أثر يف أي مقامٍ كنت.
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 إن كان يف مقام الذكر فيفىن الكون عند الذكر.
 وإن كان يف مقام املشاهدة فيفىن يف املشاهدة.
فاملقصود :أنه ليس للكون ظهورٌ أصالً ،عند جتلي احلقيقة ،وإمنا ظهوره بالباء؛ ألنه ثوهبا .وإن
الكون ينسلخ منها ،وهي ال تنسلخ منه كما انسلخت هي من هوية موجودها.
عطس رجلٌ حبضرة اجلنيد فقال :احلمد هلل ،فقال اجلنيد :أمتمها ،كما قال اهلل :احلمد هلل ربّ
العاملني .فقال الرجل :يا سيدنا ،وما العامل حىت يذكر مع اهلل؟
فقال اجلنيد :اآلن قله يا أخي! فإن احملدث إذا قرن بالقدمي مل يبقَ له أثر .فروحانية االستعانة
كون وجود الكون موقوفًا عليها ،ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱠ [يونس ،]64 :كما ال يتصور جنارة من غري
جنَّار بال قدوم.
فاملرتبة الثانية أمرٌ حقيقيٌّ ال بد منه ،وال ميكن غريه كما أن الثالثة من احملال أصالً أن تتقدم على
االثنني ،وال األربعة على الثالثة ،فمىت ما أراد الواحد أن يظهر عني الثالثة فال بد من مساعدة االثنني،
"فإن مل يوجد عني االثنني" يبقى الواحد غري متمكن من إجياد الثالثة ،دون االثنني .فهذه روحانية
االستعانة يف الباء.
وإمنا جعلت النقطة دليالً لكوهنا تلتبس صورهتا بصورة ظلها فيتخيل الكون أنه قام بنفسه وال
يعرف أنه ظلٌّ .فإذا اندرج ظل الباء يف الباء تبني له بكونه مل يندرج يف النقطة أن ثَمّ أمرًا زائدًا عليه،
وهو الباء الذي النقطة دليل عليه .والنقطة رأس اخلط ومبدأ كل شيء فأعطيت الباء لكون الباء مبتدأ
أوالً جعلت من أسفل ألن صدور الكون من الباء إمنا يظهر يف السفل من مقام الباء ،فتكون النقطة بني
الباء وبني الكون والنقطة عني التوحيد ألنه رأس اخلط فهو حقيقة الوجود .فكان التوحيد بني الكون
وبني الباء حاجزًا مينع الباء من الدعوة ،ومينع الكون من الشركة .فيبقى التوحيد معصومًا يف اخللق
كلها واألشياء ظهرت بالباء .فما من شيء إال والباء عنده ،وما من شيء إال ونقطة الباء فيه .وهلذا
قيل:
فتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

لتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

وهو النقطة اليت تدل على التوحيد وسَنامه وهلذا قال القائل:
أ يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع

تتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتت ي زتتتتتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتتتتتت
أيتتتتتتتتتتتتت
ري تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
هلل فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتت

فقال كيف جيحده اجلاحد وهو ظاهر؟! يعين :النقطة عندما ينظر الكون إىل الباء الذي صدر
منه ،فال يراه بالنقطة ،وال يوجده اآلخر إال بالنقطة وهي نقطة اإلذن ،يف قوله لعيسى  :ﱡﭐ ﲂ ﲃ
ﲄ ﲅﲆ ﱠ[املائدة .]110 :فلوال النقطة ما متكن للباء أثر ظاهر يف الكون وهو قوله تعاىل" :وكنت
له يدًا ومؤيدًا" يف احلديث الذي جاء فيه" :كنت مسعه" فال يتمكن اجلحد لوجوده ،وال يتمكن املعصية
لتجليه وهو العلم الشاهد الذي له يف كل حتريكة وتسكينة ،تشهد له باألثر الوحداين ،وإن الباء اقتضتها
احلقائق فال بد منها .فهي بالنقطة كما أنت بالنقطة.
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وأما روحانية اإللصاق يف الباء ،ومعىن اإللصاق .هو أن تلصق األثر بالذي بسببه وجه األثر
فتقول :مررت باملسجد.
فألصقتَ مرورك باملسجد ،كذلك يقول :ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌﱠ[البقرة ،]17 :فألصق الذهاب بالنور،
والنور هو الباء ،الذي هو نور السماوات واألرض؛ ألهنا احلق الذي قام ،ومعىن قام :ظهر يف عينه،
وثبت ،وهلذا كنَّى عنه بالنور لظهوره .فلما كان فيه هذا اإللصاق املعقول املعنوي هلذا مسي بالباء" ،ألن
الباء" تعطي اإللصاق.
وأما روحانية الظرف فيها لكوهنا تنوب مناب فاء الباء ،وهي من أعجب احلروف .تقول :نزلت
مبوضع كذا "ومعناه يف موضع كذا" فالباء يف هذا املوضع ظرف ألهنا بدل من فاء الباء ،والظرف للباء
حكم صحيح فإنا صادرون من قوهتا ،وقد كنا موجودين فيها قبل "وجودنا يف أعياننا ألن األشياء هلا
يف الوجود" أربع مراتب هذه الواحدة منها وهو الوجود يف الذهن ،وهلذا يقول :كنا يف علم اهلل قبل
وجود أعياننا ،وكنا حبيث يعلمنا .فكانت الطريقة حقيقة يف الباب ،وقد تبني هذا بسلخ الكون من
الباء ،واندراجه فيه عند إحاطة النور يف االستواء بالباء يف قوله تعاىل :ﱡﭐﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱠ[الفرقان:
 ،]45وال يقع املد إال يف مطويّ مقبوض فكان مقبوضًا يف ذات الباء وقال :ﱡﭐﱩ ﱪ ﱫﱠ
[الرعد ،]15 :امليل فقد بانت الظرفية هبذا كله .ومما ذكرناه من فاء الباء ،وشرف الظرفية يف نفسه،
وهو أنين كنت ببجاية يف رمضان سنة سبعة وتسعني ومخسمائة ،فأُريت ليلةً أين نكحت جنوم السماء
كلها فما بقي جنمٌ يف السماء إال نكحته ،بلذة عظيمة روحانية .مث ملا أكملت نكاح النجوم أُعطيت
خصَ يل حرف "ف" الذي هو فاء الباء الظرفية.
احلروف فنكحتها كلها يف حال إفرادها وتركيبها ،وش ّ
فأعطيت فيها سرًا إهليًا يدل على شرفها ،وما أودع اهلل من اجلالل عندها وعرضت قصيت هذه على
رجل عارف كان بصريًا بالرؤيا وعبارهتا .وقلت للذي عرضتها عليه :ال تذكرين.
فلما ذكر املنام له استعظم ذلك ،وقال هذا هو البحر الذي ال يدرك قعره صاحب هذه الرؤيا
يفتح من العلوم العلوية ،وعلوم األسرار ،وخواص الكواكب ،وحروف ما ال يكون بيد أحد من أهل
زمانه .مث سكت ساعةً ،وقال :إن كان صاحب هذه الرؤيا يف هذه املدينة ،فهو هذا الشاب الذي وصل
إليها ،ومساين .فبهت صاحيب وتعجَّب.
مث قال :ما هو إال هو فال تخفِ عين؟! فقال صاحيب :نعم هو صاحب الرؤيا .قال :وال ينبغي
أن يكون يف هذا الزمان إال له ،فعسى أن حتملين إليه ألسلّم عليه .فقال :ال أفعل حىت أستأذنه!
فاستأذنين ،فأمرته أال يعود إليه ،فسافرت عن قريب ،ومل أجتمع به .وإمنا سقنا هذه احلكاية من
أجل فاء الظرف ،التبعيض وإهنا من أعجب احلروف فقد تبني حكم االستعانة فيها أعين يف الباء،
وحكم اإللصاق ،وحكم الظرف .فبقي حكم التبعيض ،وذلك ملا كانت الذات وإن كانت واحدة هلا
وجهان معقوالن :غيبٌ ،وشهادةٌ .وظاهر ،وباطن .وأول ،وآخر .ورداء ،ومرتد.
صح أن يقول يف الغيب إنه بعض الذات ،ألين كشفت الذات من كوهنا "شهادة ال من كوهنا
غيبًا ،وعلمتها من كوهنا غيبًا ال من كوهنا شهادة" وهلذا جيوز أن يقول :رأيت زيدًا كله.
فيؤكد بكل جلواز رؤية البعض .فمن اطلع على معىن واحد يف ذات تدل على معنيني .فمن
عاين منها سوى الوجه الذي يدل على ذلك املعىن الواحد الذي ظهر عليه وغاب عنه املعىن اآلخر،
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فغاب عنه الوجه الذي للذات .يدل على ذلك املعىن الغائب ،فإذا ما شاهد هذا الشاهد سوى بعض
الذات .وهلذا يرى الشافعي :مسح بعض الرأس يف الوضوء للتبعيض الذي يف الباء.
فإذا قلتَ :بالباء ظهرت األشياء ،وإمنا ظهرت على احلقيقة باهلل عند وجود هذا الباء .كاحلياة يف
طائر عيسى " عن اإلذن عند نفخ عيسى  "فصار كأن الباء بعضٌ له عند ظهور األشياء ،وهو
بعض هلا هلذا احلكم خاصة ،بكأن املشبّهة .فهذه روحانية التبعيض اإلهلي الذي ظهر يف الباء .وكذلك
الكون ملا كان مسلوخًا منها ،مل يبعد أن ميشي عليها اسم البعضية فإنَّ الظالل كأهنا بعضٌ ملن امتدت
عنه ،فتحقق هذا الشرف العظيم الذي يف الباء.
وأما مرتبتها يف كوهنا زائدة فجليٌّ جدًا ،وذلك أنه يستحيل مؤثر بني مؤثرين وال يستحيل
عندنا مقدور بني قادرين .فإن القدرة القدمية هلا األثر بالربهان ،والقدرة احلادثة ليس هلا أثر بالدليل
الواضح .فإذا وجد أثر يف الشاهد عند القدرة احلادثة "قام الدليل عند العقل أن هذه القدرة احلادثة" اليت
ظهر عندها هذا األثر "ونسب إليها أهنا قدرة صحيحة ثابتة العني وال نشك أن هذا األثر" وقع عندها ال
هبا ،وأن القدرة القدمية هي اليت هلا هذا األثر .فقد بان زيادة الباء ،وملا مل يكن هلا أثر ،وإمنا األثر للمؤثّر
فالعني ثابتة لكنها ثابتة .نعين :زائدة يف حضرة الفعل وهلذا قدمنا النقطة اليت حتت الباء هي األحدية
رأس التوحيد هي من العامل الكوين ،والباء فلو كان األثر للباء مل يكن ثَمَّ هذه النقطة أصالً ،فثبت
بوجود النقطة أن األثر هلا ،وأن الباء زائدة ليس هلا أثر .ولو كان هلا أثر كانت تظهر مرتبتها بني النقطة
والكون فال تصل النقطة إال هبا ووجدنا األمر على ما أعطاه الربهان .كما ذكرناه فقد بانت زيادهتا
لكل ذي عني سليم.
فانظر ما أودع اهلل فيها من األسرار .والباء حرفٌ شريفٌ ذكرنا مراتبه وبسائطه ،وأصل نشأته،
وحركته ،وسببه ،ومزاجه ،وما يعطي من األمور ،واتصاالته باحلروف على اختالفها يف الفتوحات
املكية يف الباب الثاين .فلتنظر هناك وهو حرف سعيد يعطي املواصلة واملؤانسة واجلود وهو نافذ
الروحانية وله من املنازل بطني فانظر كيف جاءت الباء يف أول اسم هذه املنزلة ويعطي من األمور ما
تعطي هذه املنزلة.
فانظر يا أخي فيما ذكرناه يف هذا اجلواب على ضيق الوقت وكثرة األشغال بغري هذا من
األسرار .واهلل يفتح قفل هذه األبواب والفصول اليت أودعتها يف هذا اجلواب والسالم الطيّب املبارك
عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

متت الرسالة
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كتاب مواقع النجوم ومطالع أهلة األسرار والعلوم
ﱁﱂﱃﱄ
قال العبد الفقري إىل اهلل مسترق احلضرة اإلهلية ختم اهلل له باحلسىن :احلمد هلل احلي القيوم،
املقسم مبواقع النجوم ،واهب احلكم الربانية أسرار األرواح يف غيابات اجلسوم من احلضرات العلى إىل
حتت التخوم ،فيَّاض النور الفاصل من بني أهل اهلمم والرسوم ،يؤيت احلكمة من يشاء من عباده ال
بشرط معلوم وال حبد مرسوم بل رزق مقسوم ،وخاصية يؤتيها من يشاء وهو العليم احلكيم.
والصالة على الدُّرة البيضاء والزبرجدة اخلضراء ،والنور اإلهلي األهبر والضياء األزهر ،اإلمام
األظهر صاحب الثوب األطهر ،واإلكسري األكرب ،والكربيت األمحر حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب
املصطفى املعصوم ،املعطى لواء اخلالفة والتقدمي ،قبل إجياد الكون والتقسيم باملقام العظيم يف حضرة
الكرمي حىت برز عامل التخطيط والتجسيم بأسرار التعذيب والتنعيم ،فعاش مبوجده العلي إىل أجله
املسمى دون خليل ،وال محيم .مث كرَّ راجعًا من عامل التركيب والتجسيم من غري مفارقة إىل موجده
الكرمي ،وترك لواء اإلمامة شورى بني أهل األسرار والتفهيم .فمازال يتلقاه كل ذي حسب إهلي محيم،
من كل ذي شرف إحاطي عميم ،حىت ينتهي إىل اخلتم املعلوم ،اجلامع بني النبوة والوالية ،املرسوم
اخلامت أيضًا لدورة الفلك الترايب ،املضاهي ذات األب اجملتىب املرحوم صلى اهلل عليه وعليهم وآله أفضل
صالة وسلم أعم تسليم.
مبادئ التوفيق ومواسطه وغاياته

واعلم يا بين أن التوفيق قائد إىل كل فضيلة ،وهاد إىل كل صفة منجية ،وجالب كل خلق
رضي ،جيلو البصائر ،ويصلح السرائر ،وخيلص الضمائر ،ويفتح أقفال القلوب ،ويزيل رينها ،وخيرجها
عن أكنتها ،ويهبها أسرار وجوده ،ويعرفها مبا جتهله من جالل معبودها ،هو الباعث احملرك لطلب
االستقامة ،واهلادي إىل طريق السالمة ،ما اتصف به عبد إال اهتدى وهدى ،وال فقده شخص إال تردى
وأردى.
نعوذ باهلل من اخلالف.
وله مبدأ وموسَط وغاية.
فمبدؤه :يعطيك اإلسالم .وموسطه :يعطيك اإلميان .وغايته :يعطيك اإلحسان.
فاإلسالم حيفظ الدماء واألموال.
واإلميان حيفظ النفوس من ظلم الضالل واإلضالل.
واإلحسان :حيفظ األرواح من رؤية األغيار ،ويهبها املراقبة واحلياء على الكمال
فالنفس تنعم بشهوهتا يف اجلنان ،والعني تنعم بلذة مشاهدة الرمحن ،والروح تنعم حبقائق
االمتنان.
فانظر يا بين ما أوصلك إليه التوفيق ،فمن دعا لك بالتوفيق يف مجيع األحوال فما ترك لك شيئًا
من اخلري إال أعطاك إياه ،فال ترده.
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مبدؤه :يعطيك العلم والعمل .ووسطه يطهر ذاتك من دنس األعراض والعلل .وغايته :متنحك
أسرار الوجود واألزل ،وليس وراء اهلل مأمول يؤمل.
مبدؤه :يغنيك عن حسّك .ووسطه :يغنيك عن نفسك .وغايته :جتود عليك بشمسك.
مبدؤه :يعطيك الكرامات .ووسطه :يغنيك عن الصفات .وغايته تنعّمك بالذات.
مبدؤه :يشهد لك باجلنان .ووسطه :يشهد لك بالعيان .وغايته :تشهد لك بفناء األعيان.
فسبحان املتفضل به واملنان ،إنه بعبيده رمحان.
الفلك اللساني

متتتتتتتتتت تتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتت التتتتتتتتتتر م متتتتتتتتتت رر
ير تتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتي أ ي تتتتتتتتتت تتتتتتتتتت خ تتتتتتتتتتر
ي قتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتر م تتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتمر
تتتتتتتتتتتت ل را تتتتتتتتتتتتا غتتتتتتتتتتتت
تتتتتت ال تتتتتت فتتتتتت ال تتتتتتر
يتتتتتت
متتتتتت ستتتتتت

إ ال ستتتتتتتتتتتتت رستتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتر
فير تتتتتتتتتت الزتتتتتتتتتت ف أ ي تتتتتتتتتت تتتتتتتتتت تتتتتتتتتت ر
متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتت رأستتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتل
فتتتتتتتتتت ر إلتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتت متتتتتتتتتت ار ف
متتتتتتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتت ا

اعلم يا بين -وفقك اهلل وعصمك من آفات اللسان وزيادة احلديث -أن اللسانَ أملك شيء
لإلنسان ،سريع احلركة ،حركته أقرب إىل اهلالك منها إىل النجاة ،كثري العثرات ،قال " :وهل
يكبّ الناس على مناخرهم يف النار إال حصائد ألسنتهم" .هو ترمجان إرادة احلق مبا شاء أن جيريه يف
عامل الشهادة ال ترمجان األمر إال باملوافقة ،فإمَّا صادقٌ وإما دجال ،لكن احلكيم العارف يقول :ربنا ما
خلقت هذا باطالً سبحانك .وإن كان كاذبًا أخذ احلكيم منه حكمته ويبقى على الكاذب كذبه على
أنه ليس يف الوجود باطل أصالً ،وإمنا الوجود حق كله والباطل إشارة إىل العدم إذا حققته.
فاعلم أن اللسان قلم القلب تكتب به ميني القدرة ما تملي عليه اإلرادة من العلوم يف قراطيس
ظاهر الكون ،إىل هذا املقام أشرت بقويل:
متتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتت

فتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتت
يمتتتتتتتتتتتتتتتي هللا فتتتتتتتتتتتتتتت م

تتتتتتتتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتت الم متتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت
متتتتتتتتتت تتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتر الرستتتتتتتتتت

يمتتتتتتتتتت ف
تتتتتتتتتتتتتتت

وقلب العبد هو حملُّ اإللقاء اإلهلي من خري وشر شرعًا ،وهو لوح احملو واإلثبات ميحو اهلل ما
يشاء ويثبت ،وعنده أم الكتاب ،فيخطر للعبد خاطر بأن يفعل أمرًا ما من األمور مث ينسخه خاطر آخر
فيمحو األول ويثبت الثاين ،وهذا ما دام العبد متهمًا خلواطره حمجوبًا عن كشف اإللقاء اإلهلي
اخلصوصي فإذا أُّيدَ بالعصمة -إن كان نبيًا -أو باحلفظ -إن كان وليًا -عاد قلبه لوحًا حمفوظًا مقدسًا
عن احملو فإن ظهر ممن هذا مقامه حمو يف ظاهر الكون بعد إثبات -وهوعن أمر يقوم بالقلب من احلق-
فال يقال فيه أنه لوح حمو وإثبات ،ألنه صاحب كشف وإمنا وقع احملو يف ظاهر الكون وبقيت حكمته
يف القلب ،وإمنا مسينا هذه املقامات هبذه اإلمسية لكون اإلنسان نسخة من العامل الكبري فأردنا أن نعرفك
أين موضع اللوحني يف اإلنسان املقابلني لِلَوْحَي العامل األكرب ،وكيف يكون ومىت يكون ،فالكالم -
عافاك اهلل من موارده -عمل من األعمال حيصيه امللك كما قال تعاىل :ﱡﭐﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱠ [ق:
 ،]18مث يصعد به يف املساء والصباح إىل الواحد جل جالله فما كان خالصًا له سبحانه ألقاه يف عِليني،
وما كان غري خالص بنوع ما من أنواع الكدر مثل الزيادات يف احلديث والكذب والرياء واملراء
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واجلدال يف نصرة الباطل ألقاه يف سجني قال تعاىل:
وقال :ﱡ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱠ [املطففني.]7 :
وسأذكر منزلة الكتابني وبقية الكتب يف آخر هذا العضو إن شاء اهلل وأين مراتبها يف الوجود،
وأنه حيثما كان كتابك نوديت يوم القيامة أن تقرأه حيث هو إال أن يعصم اهلل وهو خري احلافظني.
واعلم أن اللسان إذا حتقق يف مراعاة ما توجه عليه من الشارع ،ووقف عندما حد له فاشتغل
بالواجب عليه فيه كشهادة التوحيد ،وقراءة القرآن يف بعض املواطن ،واألمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،وإصالح ذات البني ،وشهادة التعيني ،وتدريس العلم ،وإرشاد الضالل ،ورد السالم إىل ما أشبه
هذا كله من الترغيبات يف النطق املقرب إليه كتالوة القرآن ،ودوام التسبيح ،والتحميد ،ومجيع األذكار
واملواعظ ،كما جيب عليه الكف عن التضريب بني الناس والفِرية واهلجر من القول والنميمة والغيبة،
وكل نطق مذموم شرعًا ،فإذا حتقق العبد هبذه األوصاف على ما ح َّد له كان مالكًا للسانه ،وشهابًا
ثاقبًا لشيطانه ،ويسمى هذا صاحب لسان ،وله كرامات ومنازل كما تقدم يف أصحابه من األعضاء.
ومنازله العالية املرادة بالعبد منزلتان ال شيء فوقهما.
املنزلة األوىل :أن تتلو على احلق جل وعال كتابه على حد ما وضعه ورمسه للعارفني احملققني كما
سنبيّن لك يف داخل الباب.
واملنزلة الثانية :أن يتلو احلق عليك كتابه على حد ما يريده وأنت تسمع ،وكان األوىل على ما
اشترطنا أن تلقى هذه املنزلة يف إدراك السمع ،فإن العبد هنا سامع ال متكلم ولكن لالشتراك اإلهلي يف
التالوة اليت تقف عليها إن شاء اهلل أخَّرناها إىل هذا الفصل وهو فصل الكرامات.
ﱡﭐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﱠ

فصل الكرامات [اللسان]

[املطففني،]18 :

فمنها :مكاملته للعامل األعلى ،وحمادثته هلم ،فإن العبد قد يتحقق بالسماع فيكون ممن ينادى
ويهتف به ،وإذا تكلم ال يرد عليه ،فإن صحت املكاملة بينه وبينهم ،وتنازعوا احلديث فما كان من
حديثه هلم فمن حتققه بلسانه ،وما كان من حديثهم له فمن جهة حتققه بأُذنه ،وما كان من مشاهدته
هلم فمن جهة حتققه ببصره .وهكذا يف مجيع األعضاء املذكورة وذلك للمناسبة اليت بينهم وبينه،
والترتيب احلكمي االختياري فمن ترتب ورتب فذلك احلكيم.
ومنها أيضًا نطقه بالكون قبل أن يكون ،واإلخبار باملغيبات والكائنات قبل حصول أعياهنا يف
الوجود وهي عند القوم  Fعلى ثالثة أضرب :إلقاء وكتابة ولقاء .وكان تقي بن خملد رمحه اهلل قد
مجعها ،وكان صاحبًا للخضر شهِرَ هذا عنه ،وعاينَّا من الرجال الذي صفتهم هذه مجاعةً ،وشاهدنا من
ذاتنا غري مَرة .ومن هذا املقام ينتقلون إىل مقام كرمي يقولون فيه للشيء كن فيكون بإذن اهلل تعاىل.
مقام كرمي ،ومشهد عظيم ناله عيسى  يف إحيائه للموتى ،وإبرائه األكمه واألبرص ،كل ذلك بإذن
اهلل ،وكذلك إبراهيم  حني صاد األطيار وجعل على كل جبل منهن جزءًا بعد ما قطعهن ،ومزج
حلومهن بعضها ببعض ،مث جعل على كل جبل جزءًا ،مث دعاهن فأتينه سعيًا ،كل ذلك بإذن اهلل ،وليس
يف قضية العقل ببعيد أن يكرم اهلل وليًا من أوليائه هبذه الكرامة ،وجيريها على يديه .فإن كل كرامة يناهلا
الويل أو تظهر على يديه فإن شَرَفَهَا راجع إىل النيب  ،فإنه باتباعه ووقوفه عند حدوده صح له ذلك
األمر ،وهذه املسألة فيها خالفٌ بني العلماء ،منهم من يثبت معجزة النيب كرامة للويل ،ومنهم من ينفي
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ذلك ،ومنهم من يثبت للويل كل كرامة مل تكن معجزة لنيب ،وأما أصحابنا فلم يتمكن هلم أصالً نفيها
ملشاهدهتم إياها يف أنفسهم ويف إخواهنم ،فهم أصحاب كشف هلا وذوق ،ولو ذكرنا ما شاهدنا منها
وما بلغنا عن الثقة منها لَبهِتَ السامع ،ورمبا رمى به ،وذلك لقصورٍ بنظره لنفس من أظهرها اهلل على
يديه وشخصه واحتقاره له ،فلو تكمل بأن ينظر للفاعل القادر املختار -سبحان الذي أجراها على
يديه -مل يكن ذلك عنده بكبري .ولقد رأيت شخصًا من فقهاء زماننا يقول :لو عاينت أمرًا من هذه
األمور على يدي أحد لقلت إنه طرأ فساد يف دماغي ،وأما أنه جرى ذلك فال؛ مع جواز ذلك عندي،
وأن اهلل تعاىل إذا شاء أن جيري ذلك على يدي من شاء أجراه.
منازل هذا العضو [اللسان]

اعلم يا بين أنك ال تعرف منازل التالوة ما مل تعرف الكتب املتلوة بأعياهنا فإذا عرفتها حينئذ
عرفت كيف تتلوها ،وكيف تسمعها .ومن يتلوها عليك ،فتحقق -واهلل املرشد.-
أمساء الكتب :الكتاب املنري ،واملبني ،واحملصي ،والعزيز ،واملرقوم احلكيم ،واملسطور الظاهر،
واملسطور الباطن ،واجلامع.
تعيني أرباهبا القائمني هبا :فاملنري ألهل احلجج واملبني ألهل احلقائق ،واحملصي ألهل املراقبة،
والعزيز ألهل العصمة ،واملرقوم احلكيم للمرسلني والورثة ،واملسطور الظاهر تأويالً واعتبارًا ألهل
اإلميان واملسطور الباطن اعتبارًا أيضًا ألهل اإلباحة ،واجلامع للروحانيني امللكيني.
عالمات التالني هبا على احلضور :فمن ادعى أنه تال املنري عالمته املكاشفة ،ومن ادعى أنه تال
املبني عالمته التمييز ،واحلكم والترتيب .ومن ادعى أنه تال احملصي عالمته الوقوف عند احلدود ،ومن
ادعى أنه تال العزيز عالمته أن جيهل مقامه .ومن ادعى أنه تال املرقوم احلكيم عالمته األمر باملعروف
والنهي عن املنكر والتسليم هلل يف كل حال.
ومن ادعى أنه تال املسطور الظاهر عالمته اجملاهدة .ومن ادعى أنه تال املسطور الباطن عالمته
الزندقة .ومن ادعى أنه تال الكتاب اجلامع عالمته اخلروج عن البشرية وحلوقه بالرتبة امللكية كأيب عقال
وغريه.
عالمات من تالها احلق عليه :وليس من هذا الباب وإمنا هو من باب السمع .فاعلم يا بين أنه
من تلي عليه املنري قمع هواه .ومن تلي عليه املبني شاهد معناه .ومن تلي عليه كتاب احملصي سلك
طريق هداه .ومن تلي عليه العزيز اجتيب وعصمه اهلل .ومن تلي عليه املرقوم احلكيم بلغ مناه .ومن تلي
عليه ظاهر املسطور فاز برمحاه .ومن تلي عليه باطن املسطور كان الشيطان مواله .ومن تلي عليه
اجلامع مل ينظر إىل سواه.
املنزل األول:
تالوة العبد على احلق تبارك وتعاىل ،لعلك تشتهي يا بين أن ترسمَ يف التاليني هلذه الكتب على
احلق تعاىل بأن متر على حروفه وتكون فيه حاالً مرحتالً وأنت ال تعقل معناه ،وال تقف عند حدوده أو
تتخيل أن يقول لك احلق تبارك وتعاىل عند قولك احلمد هلل رب العاملني حَمَدَين عبدي .ال واهلل يا بين،
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ما يراجع احلق سبحانه بقوله محدين عبدي .وأثىن علي عبدي إال أهل احلضور معه عند التالوة بأنه
املناجي نفسه بفعله ،واملناجي بإحاطته وذاته أهل التدبُّر والتذكر.
ملا أودع يف كالمه العزيز من األسرار والعلوم فهم كل عبد على قدر مقامه وذوقه وكشفه ،قال
تعاىل :ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ[ص.]29 :
وقال :ﱡﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿﱠ [البقرة ،]60 :بل أقول إن من قعد على منهج االستقامة
وكانت حليته الطاعة وكان اللسان صامتًا عن تالوة القرآن فإنه حامد هلل حباله ،شاكر له بأفعاله،
ويقول اهلل فيه :محدين عبدي ،فإذا كان اللسان يقول :احلمد هلل ،والقلب يف الدكان أو يف الدار أو يف
عرض من هذه األعراض مىت عرف من هذه صفته أنه حيمد اهلل؟! وكيف يكون ذلك والقلب غافل مبا
هو عليه عما جرى به لسانه؟! فإذا وفقك اهلل وتريد أن يسمع احلق جل امسه منك تالوتك ويرمسك يف
ديوان التالني ،ويقول اهلل على الكمال :محدين عبدي فاعلم منازل التالوة ومواطنها وكم التالني منك
وذلك بأن تعلم أن على اللسان تالوة .وعلى اجلسم جبميع أعضائه تالوة .وعلى النفس تالوة .وعلى
القلب تالوة .وعلى الروح تالوة ،وعلى السر تالوة ،وعلى سر السر تالوة.
فتالوة اللسان ترتيل الكتاب على احلد الذي رتب املكلف له .وتالوة اجلسم للمعامالت على
تفاصيلها يف األعضاء اليت على سطحه .وتالوة النفس التخلق باألمساء والصفات .وتالوة القلب
اإلخالص والفكر والتدبر .وتالوة الروح التوحيد .وتالوة السر االحتاد .وتالوة سر السر األدب وهو
التنزيه الوارد عليه يف التلقي منه جل وعال.
فمن قام بني يدي سيده هبذه األوصاف كلها ونظر إليه جل امسه فلم ير جزءا منه فردًا إال
مستغرقًا فيه على ما يرضاه منه كان عبدًا كليًا ،وقال له احلق إذ ذاك :محدين عبدي ،أو ما يقول على
حسب ما ينطق به العبد قوالً أو حاالً .فإن كان فيه بعض هذه األوصاف وتعلقت غفلة ببعض القالني
فليس بعبد كلي وال يكون فيه للحق من عبودية االختصاص إال قدر ما اتصفت به ذاته فثم عبد يكون
هلل فيه السدس وهلواه ما بقي ،وهلل فيه اخلمس وهلواه ما بقي ،والربع والثلث والنصف على قدر ما
حيضر منه مع احلق من حيث هو ومن حيث نودي كما جاء يف الصالة أنه ال يقبل منها إال ما عقل
عشرها تسعها مثنها سبعها سدسها مخسها ربعها ثلثها نصفها فإن حضر بالكل حصل له الكل ،فإن
جميء احلق لك على قدر جميئك له ،أليس اهلل يقول :من تقرب إيل شربًا تقربت إليه ذراعا ،ومن تقرب
ايل ذراعا تقربت منه باعا ،ومن أتاين يسعى أتيته هرولة .فالسعي إىل السعي هرولة ،ويف هذا احلديث
فائدتان :الواحدة أنه يعطي فوق ما يتمىن العبد مصداق ذلك قول رسول اهلل " :aإن يف اجلنة ما ال
عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر" ،فقد أعطانا ما مل يدخل حتت علمنا ،واإلرادة
شرط يف العلم.
والفائدة األخرى املتعلقة مبا كنا بسبيله من أن جميء احلق باجلود لك على قدر جميئك له ،فإذا
تقربت إليه شربًا تقرب إليك جبوده ذراعًا ،ولكن مبن تقربت إليه شربًا فهو الذي تقرب إليك عناية منه
بك هبذا الشرب الذي تقربت إليه به مث تقرب إليك ثوابًا وجزاءً على ذلك الشرب األول شربًا آخر فضالً
أيضًا فكان من كليهما ذراعًا ،وهكذا ما بقي فهو املتقرب به إليه بفضله ،فكأنه ينبهك ويقول لك
بقوله تقربت إليك ذراعًا يا عبدي إذا تقربت إيل فاشهدين يف تقربك مقربًا لك إيلَّ آخذا بناصيتك
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وأنت كامليت ال فعل لك ،مث أجازيك على ذلك مبثل ما جئت إليه ،فإن جئت بك إيلَّ خبري جئت إليك
خبري ،وإن كان ما سوى ذلك فأنا احلكم العدْ ُل وإمنا أعمالكم ترد عليكم ،وهذا الوجه غامض جدًا
يتصور عليه اعتراض ،ولكن إذا حققت ما أشرنا إليه ارتفع االعتراض فاحبث عنه وحققه يف نفسك،
فإنه من أرفع املنازل يف هذا املقام فانظر يا بين أين جتعل مهتك؟ وكيف تكون مع احلق الذي إليه
مردك؟ إنك ال جتد عنده إال ما قدمت وقد علمت املنازل ،فإما عبدًا كليًا وإما جزء عبد فتدبر هذه
التالوة وألزمها نفسك يف حركاتك وسكناتك ،فال تتحرك إال باهلل وهلل ومع اهلل ويف اهلل وإىل اهلل وعن
اهلل ،وال تسكن إال على هذا احلد فباهلل من حيث توليه لك يف ذلك ،وهلل من أجله ال من أجلك ،ومع
اهلل من حيث املشاهدة واملراقبة ،ويف اهلل من حيث احلكم والتدبري ،وإىل اهلل من حيث التوجه والقصد،
وعن اهلل من حيث التكليف .فهكذا فلتكن يف تالوتك ،فإنه سبحانه يعلم السر وأخفى ،فال يطلع
عليك يف سرك وعالنيتك على ما ال يرضاه منك ،وإن كان هو الفاعل سبحانه املوجد لذلك الفعل
فالزم ما كلفته من األدب وما تقتضيه احلضرة اإلهلية من اجلالل والتعظيم.
واعلم أن اهلل تعاىل خلق األفعال كلها مث قسمها سبحانه إىل مذموم وإىل حممود ،فانظر حيث
يقيمك ،فإن أقامك يف مذموم فاعلم أنك يف الوقت ممقوت فاستدرك اإلقالة ،وتضرع يف اإلنابة .وإن
أقامك يف حممود فاعلم أنك يف الوقت حمبوب ،فإن فعلت يا بين ما ال يرضي احلق منك فارجع على
نفسك باملذمة والتقصري ،فإنك مأجور يف هذا الشرك بل هو حقيقة التوحيد ،فإن توحيدًا بغري أدب
ليس بتوحيد ،فإنك إن مل تر العيب من نفسك وال رجعت عليها بالذم وال ندمت على فعلك مل تصح
لك توبة ،وإذا مل تَتب مل تكن حمبوبًا ،وإذا مل تكن حمبوبًا كنت ممقوتًا حمجوبًا بنفس ما تدعي يف ذلك
التوحيد أنك صاحب كشف جعلك سوء األدب يف احلال حمجوبًا ال تنفعك تلك احلقيقة يف الدنيا وال
يف اآلخرة.
مث لتعلم يا بين إذا كان فعلك الذي عربنا عنه بتالوتك باهلل فأنت مشاهدٌ صاحب حموٍ ،وإذا
كنت له فأنت حمقق صاحب حمو ،وإذا كنت مع اهلل فأنت مؤيد صاحب حال ،وإذا كنت يف اهلل فأنت
عامل صاحب إثبات ،وإذا كان عن اهلل فأنت أديب صاحب وقت ،وإذا كنت إىل اهلل فأنت عارف
صاحب مهة ،مجع اهلل لنا ولكم هذه املقامات ،وعصمنا من اآلفات بكرمه.
منزل تالوة احلق على العبد

لعلك تشتهي يا بين أن يتلوَ احلق عليك كتابه وأنت مالحظ نفسك ،موجود مع أبناء جنسك
هيهات إذا أراد احلق أن ينزلك هذا املقام ،ويسمعك تالوته على حسب ما يريده إما من حيث صفته
أو من حيث فعله على اختالفه .فمىت شاء هذا بك أفناك عنك ،وجردك منك ،وبقيت يف الوجود
شبحًا مفقودًا فإن فعل بك تال عليك .وتالوته عليك على ثالثة أضرب:
الضرب األول إجياد احملامد فيك ،فإذا أوجدها فيك وظهرت أحكامها عليك وحتققت بكل
صفة حممودة فكأن احلق قد قال لك بآثار فعله فيك :احلمد لك يا عبدي .فيقول العبد عند مشاهدة
هذا اخلطاب احلايل الوصفي :محدين ريب .مث يرجع العبد باحلمد على اهلل ملا أواله فيقول :احلمد هلل رب
العاملني .فيقول اهلل عند ذلك :محدين عبدي .وهكذا تناسب الصفات مع الثناء صفة بعد صفة حىت
تنتهي حيث ينتهي بك ،فاحلق احلامد واحملمود ،والعبد حامد وحممود ،وحممود ليس إال اصطفائية إهلية،
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وهذا املقام يفصل بني الرب والعبد فإن احلق تعاىل ليس له حامد حيمده من ذاته حمدث ما مل يوجد
سبحانه يف ذلك احلامد صفة احلمد الذي يكون هبا حامدًا ،وإذا كان األمر على هذا فيكون تعاىل إذ
ذاك احلامد نفسه بفعله ال العبد ،فلهذا ما أثبتنا العبد هنا حممودًا ال حامدًا فإن اهلل يصفه وهو ليس
بواصف يف هذا املقام فتدبَّر هذا الضرب من التالوة تَرَ عَجبًا.
الضرب الثاين الذي حيصل للعبد بعد هذا الضرب األول من التالوة هي تالوته عليه مبا ينتجه يف
العبد عند حصول تالوة احملامد اليت ذكرناها من األسرار واحلكم وعلوم الترتيب ،وتالوته عليه
باالطالع االختصاصي بالتجليات السلبية الذاتية ،فإذا اتصف هبذه األوصاف أيضًا كأن يقول له احلق
مثالً :الرمحن الرحيم حاالً .فيقول العبد عند ذلك ختلقًا :أثىن علي ريب بأن وهبين ما يوجب الثناء
واحلمد مما ال تدركه العقول حىت ترتفع اهلمة لطلبه اختصاصًا واصطفاءً ووجودًا مطلقًا جعل يل بذلك
لسان صدق يف اآلخرين فهو الرمحن الرحيم على احلقيقة .فيقول احلق عند ذلك :أثىن عليَّ عبدي.
فيصري األمر دوريًا بني العبد واحلق.
والفرق بني التالوتني يف هذين الضربني أن التالوة اليت يف الضرب األول تالوة ختُّلقٍ ،واليت يف
ب رباين وجودٌ إهلي،
الضرب الثاين تالوة حتقق ،ال جيوز االتصاف هبا ،فإن احلقيقة تأىب ذلك فهو وَ ْه ٌ
وتدبَّر أيضًا هذا الضرب تَرَ عجبًا.
الضرب الثالث ،تالوة خارجة عن اخللق واالختراع واإلبداع ،يناهلا بعض العبيد يف هذه الدار
حقيقةً واطالعًا ،ويناهلا بعضهم يف الدار اآلخرة ،وهذا فصل منعنا عن كشفه لقلة احتمال عقول بعض
اخللق من العلماء له والعارفني فتركناه لك حىت تكشف عليه من نفسك إن كنت منهم .كمل اجلزء
األول واحلمد هلل.
الفلك اليميني

لعلك تسأل عن يدك أين حظها يف الوجود؟ وأين مرتبتها يف حضرات اجلود؟ فامسع أيها االبن
املوفق السعيد:
تتتتتتتتت ال تتتتتتتتتر متتتتتتتتت خيتتتتتتتتتر التتتتتتتتت ف تتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتت ا م تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتت

تتتتتتت لر م ف ع تتتتتتتت ف تتتتتتتت
متتتتتتت تتتتتتتت يتتتتتتتت
ف ستتتتتتتتتتتأل أ يقتتتتتتتتتتتت ف التتتتتتتتتتتت ي ي ستتتتتتتتتتتت

وهذه يا بين درجة شريفة ال تناهلا أبدًا ما مل تلحق ،وال تلحق حىت متحق ،وال متحق حىت
تتحقق ،وال تتحقق حىت تتخلق ،وال تتخلق حىت توفق ،وال توفق حىت تصحب ذا اخللق املوفق ،فإن
صاحبته وفقت ،وإن وفقت خلَّقت ،وإذا خلقت حققت ،وإذا حققت حمقت ،وإذا حمقت أحلقت ،وإذا
أحلقت نفضت ما بيدك من الكائنات ،وخرجت عن ملك ميينك وعن هذه الصفات ،وكانت يدك يد
الطول تعطي ومتنع بيد حق.
واعلم يا بين أن العبد املوفق املراد إذا حتقق يف مراعاة التكليف املوجه عليه شرعًا يف يده صرفها
فيما أبيح له ،وبسطها فيما وجب عليه أو ندب إليه ،وقبضها عن ما حرم عليه أو كره له ،أو أبيح له
ورعًا ومهة .فمن حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه.
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فالواجب كإخراج الزكاة وما أشبهه ،واملندوب كصدقة التطوع واحملظور كالسرقة وملس ما ال
حيل له ملسه ،والضرب يف غري حق وأشباه ذلك .واملكروه كلمس الذكر باليمني عند البول واالستنجاء
به وغري ذلك .واملباح كجليس خياط أو جنار فيمد يده لبعض ما حوله ليمسكه يف يده من غري حاجة
إليه ،أو تقليب ثوب وأنواع هذا كله ،فإذا وقف عند احلدود ووىف بالعهد أمثر ذلك الوقوف السخاء
والزهد ،وبذل املال كما قال " :إال من قال هكذا وهكذا" يعين مبا له ،وال يفعل هذا ما مل يتخلق
بأسرار أمساء يده وما جاورها فلذلك يؤدي إىل رمي الدنيا وأعراضها ،وذلك بأن يثين بنانه بالتسبيحات
ويظفر بأظفاره على ماله فيوجهه يف سبيل الرب ولو أعطي الكنزين ال يلتفت إليها تعشقًا ،وخيرجها إن
ملكها ويزهد فيهما كما فعل من سلك أثره أسوة به  aحىت تبذل له أسرار الوجود ،ويكف كفه
عن احملارم ،ومبعصمه يعتصم عن احملظورات واملكروهات ،ويالحظ فيها عصمة اهلل له ابتداء بالوجود
من العدم .وتقلبه بالعصمة يف أطوار وجوده باإلسالم من الكفر وبالتوحيد العام من الشرك العام،
وبالتوحيد اخلاص من الشرك اخلاص ،وباإلميان من النفاق وباإلحسان من احلجاب ،وباإلحسان من
اإلحسان ،وباإلحسان الذي تراه من اإلحسان الذي يراك ،وباحلياة اخلاصة والعامة من املوت اخلاص
والعام ،وباإلنسانية من البهيمية ،وبالصفات من اآلفات ،وبالعلم من اجلهل ،وبالزهد من الرغبة.
مث إن ارتقى بالتخلق نظر إىل عصمته بالصرب من اجلزع ،وبالرضا من الصرب ،وبالشكر من
الكفران ،وبالعدل من اجلور ،وباالنتباه من النوم ،وبالذكر من النسيان ،وباليقظة من الغفلة ،وبالصحو
من السكر ،وبالرجاء من اخلوف ،وبالبسط من القبض ،وبالوجود من الوجد ،وباألنس من اهليبة،
وباجلمال من اجلالل ،وباالعتدال من اجلمال ،وبالوصال من الشوق ،وبالرضا من الضيق ،وبالرجوع
من الوقف ،وهكذا يف مجيع األحوال واملقامات ،وأن يذرّع بذراعه ذاته مع التكليفات إلقامة الوزن،
وإظهار العدل ،وأن يرتفق باعتبار مرفقة مبواله ،ويعتضد به بعضده ،وأن يساعده األمر اإلهلي بساعده،
وأن يكتفي مبعرفته ومشاهدته بكتفه ،وأن يتأيد يف األسباب املوصلة إىل سعادته بيده ،وأن يتيامن يف
ذلك كله بيمينه ،وأن يوسر على إخوانه بيساره ،وأن يشمل مجيع اخلريات واحملامد يف نفسه بشماله.
وهكذا إىل مجيع أسرار ما يتعلق بأمساء يده من احلكم واالعتبارات املوصلة إىل السعادة األبدية لصاحبها
املتصف هبا ،فإن اهلل تعاىل ما وضع شيئًا باطالً ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ [آل عمران.]191 :ﭐ
ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱠ [ص .]27 :ﱡﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ
ﳓﱠ [الدخان.]38 :

فما يف الوجود شيء إال حلكمة عَلِمَها من عَلِمَها ،وجَهِلَها من جَهِلها .فالوجود كله ما انتظم
منه شيء بشيء ،وال انضاف منه شيء إىل شيء إال ملناسبة بينهما ظاهرة وباطنة إذا طلبها احلكيم
املراقب وجدها .كما حكي عن اإلمام أيب حامد الغزايل وهو من رؤساء هذه الطريقة وساداهتم ،وكان
يرى املناسبة ويقول هبا :فرأى يومًا بالقدس محامة وغرابًا قد لصق أحدمها باآلخر وأنس به ومل
يستوحش منه ،فقال اإلمام :اجتماعهما ملناسبة بينهما فأشار إليها بيده فدرجا وإذا بكل واحد منهما
عرج .وكذلك اتفق شيخ الشيوخ مبغربنا أيب النجا املعروف بأيب مدين اتفق له يومًا أن علق خاطره
بالغري فماشاه شخص وهو على ذلك اخلاطر ،فاستوحش منه الشيخ ،فسأله فإذا به مشرك باهلل تعاىل،
فعلم املناسبة وفارقه .فاملناسبة يف سياق األشياء صحيحة ،ومعرفتها من مقامات خواص أهل الطريقة
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رضوان اهلل عليهم وهي غامضة جدًا ،موجودة يف كل األشياء حىت بني االسم واملسمى .ولقد أشار أبو
زيد السهيلي وإن كان أجنبيًا عن أهل هذه الطريقة ولكنه قد أشار إىل هذا املقام يف كتاب (املعارف
واألعالم) ،له يف اسم النيب  حممد وأمحد ،وتكلم على املناسبة اليت بني أفعال رسول اهلل a
وأخالقه وبني معاين امسية حممد وأمحد ،فالقائلون باملناسبة من طريقنا عظماء أهل مراقبة وأدب واشتغال
بنفوسهم وبأحواهلم ،وال تكون إال بعد كشف علمي ،ومشهد ملكويت ،والسيما املالمتني من أهل
طريقتنا كشيبان الراعي ،وأيب يزيد البسطامي ،ومن لقينا من املشايخ كالعريب  .......وأمحد املرسي،
وعبد اهلل الربجاين ومجاعة.
فإذا ختلقت وفقك اهلل بكل ما قصصناه لك يف أمساء يدك ،وما أشرنا إليه آنفًا فيجب عليك
التحقق بأمهات العطاء الذي هو أصل اجلود الظاهر والباطن ،وهو سبب كشف الغطاء عن عني العبد
يف هذه الدار وهي اجلود والكرم والسخاء واإليثار فاجلود عطاؤك ابتداء قبل السؤال ،والكرم عطاؤك
بعد السؤال عن طيب نفس ال عن حياء إال عن ختلُّق إهلي ،وطلب مقام رباين ،والسخاء عطاؤك قدر
احلاجة للمعطى إليه ال غري ،واإليثار عطاؤك ما أنت حمتاج إليه.
واعلم أن بالعطاء صحت اخللة على ما قيل إلبراهيم  وذلك أن اهلل أرسل إليه جربيل على
صورة شخص فقال له :يا إبراهيم أراك تعطي األودّاء واألعداء ،فقال :تعلمت الكرم من ريب ،رأيته ال
يضيعهم فأنا ال أضيعهم ،فأوحى اهلل إليه أن يا إبراهيم أنت خليلي حقًا.
فإذا صح منك الزهد ،وكان اهلل امللك وأنت العبد حصلت حتت امللك ال متلك ،وتيقنت أنك
واسطة فيما صرفت ،تبني فيك سقوط الدعوى واالفتقار ،ويرقى بك إىل منازل املقربني واألبرار،
فشاهدت من األسرار على قدر ما وهب لك الواهب .قال تعاىل :ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ [طه.]69 :
فمن ألقى إرادة نفسه يف حبر إرادة مواله وميداهنا توالها بلطيف حكمته ،وأجرى عليها سابق
عنايته ،فأحياها حياة السعادة والتمليك ،فامتحق كل باطل وزور ،وخنس من داله بغرور ،وردت إليه
بعد ما ألقاها ،وحصل هلا الشرف الكامل على أبناء جنسها ،فتلك النفس املطمئنة الراضية املرضية
الداخلة يف عباد االختصاص ويف الفراديس العلية جوار الرمحن ،وكانت يداها مبسوطتني تنفق كيف
تشاء ألهنا يف حمل الكشف ،ال تتحرك إال عن اإلذن.
ومن كرامات صاحب هذا املقام إدخاله يده يف جيبه فتخرج بيضاء من غري سوء كان هذا
ملوسى  ،ونبع املاء من بني األصابع ،كان هذا حملمد  ،aورمى التراب يف وجوه األعداء
فاهنزموا ،وقبض من شاء اهلل من األولياء يف اهلواء فيفتح عن فضة أو ذهب إىل أمثال هذه املنزلة ،مث
يرتقي العبد بعد ختلُّقه مبا وصفناه آنفا إىل عامل الغيب ،فيشاهد اليمني ماسكة قلمها ،وهي ختطط العامل
يف لوح الوجود احملفوظ حرفًا حرفًا مشكوالً منقوطًا لتمييز احلقائق بني املتماثالت األشكال كاألنواع
مثل الصنف اإلنساين مثال ،والنوع ذوات األربع ،وذوات اجلناح ،وكذلك أصناف اجلمادات مع
احليوانات ،واحليوانات ما بني الناميات وغري الناميات ،فأمثال مفترقة بذواهتا مل حتتج إىل نقط ،وما
اشترك يف النوع احتاج إىل فصل يف األشخاص بأمر عرضي كالعابد والزاهد والصويف والفاسق والكافر
واملؤمن ،ويف طريقتنا كالرباين ،والرمحاين واإلهلي ،ويف املقامات كامللكويت ،واجلربويت وامللكي ،فال
يزال صاحب هذا املقام ينظر يف ذلك التخطيط الشريف وإجياد تلك احلروف على إبداع نظام بأحسن
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رقم يف أحسن لوح .فإذا طال عليه النظر يف جزئيات الكون وهي كثرية والعمر قصري ،والوقت عزيز،
والعبد مشغول بتحصيله له ،بث اهلل يف نفسه التضرع واالبتهال ،والرغبة إىل اهلل تعاىل أن ينقله إىل مقام
ينحصر له فيه مجيع املوجودات كلها ليأخذ احلكم دفعة فيعيش هبا يف أوقاته ،فإذا صدقت هذه اهلمة
منه وتعلقت باحلق لذلك ،وقالت :موالي لو اختصرت يل معانيه على الكمال يف شيء حمصور حتيط به
العني يف حلظة واحدة على الدوام ال أفقده ،فإنك قد تردين لعامل الشهادة فأغيب عن هذه املنازل العلية،
قال اهلل هلا أيتها اهلمة لك ذلك ،فيفتح له باب إىل مشاهدة نفسه فيشاهد اليمني تصقل نفسه الزكية،
ومرآة قلبه الكرمي ،فما زال يشهدها حىت إذا صقلت وزال صداها وراهنا امتدت يد البسط إىل باب
املشيئة ،ففتحت له بابني :بابًا جزئيًا وبابًا كليًا ،وجعلت املرآة الكرمية الصقيلة جتاه الباب الكلي
فانطبعت فيه الصور الكائنة خلف ذلك الباب الكلي وهي منازل العامل الكبري بأسره وحقائقه فتغفل
عني البصرية يتفرج يف شيء واحد ال يتحري وال يرد رأسه ميينًا وال مشاالً وال إىل جهة من اجلهات .فإذا
قرن ما جتلى يف مرآة القلب من املتجلي نفسه جاءت صورة املرآة ألطف وأحسن وأحكم وأبدع من
ذوات املتجليات ،وعلى قدر اللطافة واحلسن واجلمال تعظم اللذة يف نفس املشاهد.
وأما الباب اجلزئي هو باب حكم التجلي ،وأسرار املتجليات ،وما أبدع يف طيها من املعارف
القدسية ،واملعامل الربانية املتعلقة باحلضرة اإلهلية وهي ال تتناهى لكوهنا غري حاصلة يف الوجود ألن ذلك
راجع إىل فهمك وإىل ما يوجده احلق فيك عند مشاهدتك إياها ال إىل ذواهتا فغايتها السببية يف حتصيل
األسرار اليت تدل عليه عندك فهي حروف وألفاظ جاءت ملعاين يوجدها احلق فيك مقترنة بشهودها،
وال يكون فتح ذلك الباب إال على قدر ما يريده الواهب أن مينح منها من شاء من عباده لكنه يف املزيد
على الدوام ،فمقامات العوامل حمصورة ،ومعاملها وأسرارها غري متناهية ،مث ال يزال كذلك يأخذ من هذا
العامل املواهب اإلهلية على مراتبها ويدفعها للفقراء ممن دونه على مراتبهم ومنازهلم ،وحجاب غفلة
الكون دونه مسدول حىت متتد له اليد املقدسة بكل شيء هالك إال وجهه فيلوح له عند ذلك حجاب
الكون ،وسد الغفلة أمامه ،فترتفع اهلمة خلرق ذلك السد ،ورفع احلجاب ،فينادى من خلف احلجاب
ال يصل إلينا من استمسكت يده بشيء من غري حضرتنا ،فازهد جتد الغىن والراحة ،واترك العامل
وموجدهم -أي :ال تعترض عليه فيهم -أتريد أن تكون رزاقًا ثانيًا فيثوب القلب عند مساع ذلك
اخلطاب ويستغفر ،ويتضرع ويغمض عينه عن مالحظة نفسها ،ومشاهدة مرآهتا فتطوي اليمني عند
ذلك مساء القلب وهتبط عنه أكوانه ،وتبدو العني السليمة ،فإذا بدت شاهدت اليمني اليمني والنعت
النعت واالسم االسم والذات الذات ،واجتمع الكل وانتظم الشمل ،واطلع على امللك بأسره فوجده يف
قبضته مرتقمًا يف حقيقته ،حقيقة ألطف منه يف مرآة قلبه ،ألنه شاهده يف مرآة موجده فارتقم فيه من
لطف إىل لطف ،وهذا هو املقام الذي يشاهد فيه اخللق يف احلق ،وإىل هذا املقام أشرت بقويل يف
قصيديت اليت كتبت هبا إىل أيب العباس الرفاس  ،Eفمنها:
تتتتتتتتتتت

الخ تتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت ف

يتتتتتتتتتتتتتتتت

متتتتتتتتتتت

ي تتتتتتتتتتتتتتتت

لتتتتتتتتتتتتتتتت ي

متتتتتتتتتتتتتتتت ر

وهذه الغاية القصوى ،واملستوى األعلى فمن حصل فيه ووقف على حقائقه ومعانيه فهو الذي
تشد إليه الركائب ،وتقطع لرؤيته السباسب ،وهذا ميقات املبايعة اإلهلية الذي قال اهلل فيه ﱡﭐ ﱁ ﱂ
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ[الفتح ،]10 :وقد أفردنا هلذا املقام مبا جيب كتابًا كبريًا
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مسيناه "مبايعة القطب" مل أذكر فيه سوى هذا املقام خاصة فيه ،فيد هذا اإلمام املرتقى به إىل هذه املرتبة
حجره األسود ،وقلبه كعبته املقصودة ،وجسده حرمه املطهر ،وسره عرفاته ،ونفسه حمصَّبه.
الفلك البطني
تتتتتتتتتتتتتتت
إ التتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتت ح فتتتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتتتتتت ا ق تتتتتتتتتتتتتتتت

ستتتتتتتتر لتتتتتتتتي ي متتتتتتتت
التتتتتتتت
فتتتتتتتت تتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتر م تتتتتتتتتتتت
ف عتتتتتتتتتتت ع تتتتتتتتتتت إ ا تتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت

التتتتتتتتتتتتتتتر اف ر ا تتتتتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتت أ را تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت خ تتتتتتتتتتتتتتتت

اعلم يا بين أن اهلل جل ثناؤه ملا أراد أن يرقي عبده اخلصوصي إىل املقامات العلية قرب منه
أعداءه حىت يعظم جهاده هلم ،ويشتغل مبحاربتهم أوالً قبل حماربة غريهم من األعداء الذين هم منه
أبعد ،قال تعاىل :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱠ [التوبة.]123 :
وحظ الصويف وكل موفق من هذه اآلية أن ينظر فيها إىل نفسه األ َّمارة بالسوء اليت حتمله على
كل حمظور ومكروه ،وتعدل به عن كل واجب ومندوب للمخالفة اليت جبلها اهلل عليها وهي أقرب
الكفار واألعداء إليه ،فإذا جاهدها وقتلها أو أسرها حينئذ يصح له أن ينظر يف األغيار على حسب ما
يقتضيه مقامه ويعطيه منزلته.
فالنفس أشد األعداء شكيمة ،وأقواهم عزمية .فجهادها هو اجلهاد األكرب ،فمن ثبتت قدمه يف
ذلك الزحف ،وحتقق مبعىن ذلك احلرف انتهض هبم يف العامل امللكويت مليكًا ،وكان له امللك جليسا.
غري أن هذه النفس العدوة الكافرة األ ّمارة بالسوء هلا على اإلنسان قوة كبرية ،وسلطان عظيم
بِسَيفني ماضيني تقطع هبما رقاب صناديد الرجال وعظمائهم ،ومها :شهوة البطن والفرج اللتان قد
تعبدتا مجيع اخلاليق وأَسَرَهتم .ومن عظمهما وكبري فعلهما حىت أفرد هلما اإلمام حجة اإلسالم أبو
حامد الغزايل  Eكتابًا مساه "كسر الشهوتني" يف إحياء علوم الدين له ،وكذلك اعتىن هبما كبار
العلماء  ،Fوالذي يتوجه عليك يف هذا الباب فَ ُّل غَربِ احلُسام الواحد الذي هو البطن مث يليه
الفرج بكراماته ومنازله كما تقدم يف األعضاء اليت ذكرناها.
فاعلم يا بين -أيدك اهلل جبنود التأييد ونصرك على إحياء كلمة التوحيد -أن اهلل تعاىل قد سلط
على هذا العبد الضعيف املسكني املسمى باإلنسان شهوتني عظيمتني ،وآفتني كبريتني ،هلك هبما أكثر
الناس مها :شهوتا البطن والفرج .غري أن شهوة الفرج وإن كانت عظيمة قويةُ السلطان فهي دون
شهوة البطن ،فإنه ليس هلا تأييد إال من سلطان شهوة البطن ،فإن غلب هذا العدو البطين يقل التعب مع
الفرج بل رمبا يذهب ذهابًا كليًا ،فهذه الشهوة البطنية جتعل صاحبها أوالً ميتلئ من الطعام مع علمها
أن أصل كل داء البَرَدَةِ دينيًا كان أو طبيعيًا ،فالداء الطبيعي الذي تنتجه هذه البَرَدَة هو :فساد األعضاء
من أخبرة فاسدة ،يتولد منها آالمٌ وأمراض مؤدية إىل اهلالك ،كما حكي عن سليمان ابن عبد امللك بن
مروان ،وكان ذا هنمة يف الطعام فخرج يومًا فوجد دابة عليها زنبيل فيه بيض طبيخ فدعا بتني وهو
راكب ،فما زال يقرن التني بالبيض حىت أتى على آخر مكان ما كان يف الزنبيل فوجد لذلك ثقال يف
معدته أهلكه وأورثه القرب .فانظر هذه الشهوة كيف ساقت إليه حتفه .نسأل اهلل العافية يف الدين والدنيا
واآلخرة.
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قيل للشبلي  :Eإن ابنك بشم البارحة من كثرة ما أكل .فقال  :Eلو مات ما صليت
عليه ،كأنه يقول :تعنيفًا له فإنه قاتل نفسه .فهذا هو الداء الطبيعي.
وأما الداء الديين الذي يؤدي إىل هالك األبد فكونه يوديك إىل فضول النظر والكالم واملشي
واجلماع وغري ذلك من أنواع احلركات املردية .وإذا كان األمر على هذا احلد فواجب على كل عاقل
أن ال ميأل بطنه من طعام وال شراب أصالً ،فإن كان صاحب شريعة طالبًا سبيل النجاة فيتوجه عليه
وجوبا جتنب احلرام ،والورع يف الشبهات املظنونة.
وأما احملققة فواجب عليه جتنبها كاحلرام .على كل حال من األحوال ،فإنه ما ُأيت على أحد إال
من بطنه ،منه تقع الرغبة ،وقلة الورع يف الكسب ،والتعدّي حلدود اهلل فاهلل اهلل يا بين التقليل من الغذاء
الطيب يف اللباس والطعام ،فإن اللباس أيضًا غذاء اجلسم كالطعام به يتنعم حيث حيفظه من اهلواء البارد
واحلار الذي هو مبنزلة اجلوع واالمتالء والظمأ والري املتفاوت.
فَ ُك ْل واشرب والبس لبقاء جسمك يف عبادتك ال لنفسك ،فإن اجلسم ال يطلب منك إال سد
جوعته مبا كان ،ووقاية من اهلواء احلار والبارد مبا كان سواء كان خبز بسمن وحلم أو قبضة بقل
كالمها تسد جوعته ،وسواء كان حلة أو عباءة ،ليس عليه يف ذلك شيء إمنا املراد أن يصان من الربد
واحلر.
وأما النفس فال تطلب منك إال الطيب من الطعام ،احلسن الطعم واملنظر ،وكذلك الشرب
واملركب واملسكن وامللبس إمنا تريد من كل شيء أحسنه ،وأعاله منزلة ،وأغاله مثنًا ،ولو استطاعت أن
تتفرد باألحسن من هذا كله دون النفوس كلها مل تقصر يف ذلك ،والذي يوديها إىل ذلك طلب التقدم
والترأس ،وأن ينظر إليها ويشار ،وأن ال يلتفت إىل غريها ،وال تبايل حراما كان ذلك أو حالالً،
واجلسم ليس كذلك إمنا مراده الوقاية مما ذكرناه ،فصار اجلسم يف هذه طالبًا ملا يصونه خاصة من أكلٍ
وشربٍ وملبس ومسكن وأشباه ذلك مما يصلح به ،وصارت النفس أو العقل الشرعي الكاسية واملطعمة
له.
فإن كانت النفس املغذية له والناظرة يف صونه خاض يف الشبهات ،وتورط يف احملرمات ،ألهنا
أمَّارة بالسوء ،ومطمئنة باهلوى ،فهلكت وأهلكته يف الدارين ،ألنه رمبا ال تبلغ هنا مناها وطِلبتها ألن
األمر اإلهلي رزق معلوم مقسوم ،وأجل مسمى حمدود ،وإن كان العقل الشرعي املغذّي له تقيد ،وأخذ
الشيء من حله ،ووضعه يف حقه ،وترك الشهي من الطعام وإن كان حالال كقبضة بقل أو كسرة شعري
رغبة فيما هو خري منه .وآثر اجلوع على الشبع ،واخلشن على اللني ،ففراشه ثوبه ،ووساده ساعده،
وغذاؤه ما تيسر ،ومهته فيما عند مواله من رؤيته إىل ما دون ذلك مما يبقى خبالف النفس ،فإن مهتها
وإن تعلقت مبا هو حسن يف احلال .فانظر مآل ذلك ،فإهنا إن كانت يف املنكح نظرت إىل ما يكون مآله
إىل خربة موحشة ،جيفة نتنة قذرة .وإن نظرت يف الغايل من امللبس نظرت إىل خرقة مطروحة يف مزبلة
إىل هذا مآهلا ،وإن نظرت إىل مسكن عالٍ مشرف حسن الصنعة والتنميق نظرت إىل ما يكون مآله إىل
خربة موحشة .وإن نظرت إىل مطعم نظيف إىل ما يصري عذرة نَتنِة يسد أنفه حني يطرحها من شدة
نتنها ،وكذلك شربه وأمثال هذا .وليت لو وقفت احلال هنا وال تبقي عليه تبعات ذلك يف الدار اآلخرة
حني يسأل مم كسبت وفيم أنفقت ،ويسأل يف الفتيل والقطمري بل يف مثقال ذرة!
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فانظر ما أهجن باطن الدنيا :مساكنها خراب ،ومالبسها خرق ،ومناكحها ومراكبها جيف،
ومطامعها ومشارهبا عذر ننت ،نسأل اهلل العافية.
واحلجة علينا يف هذا بينة ،ألنه لو كان هذا خريًا لكان بعض عذر ،وإمنا هذا كله معاينة منا
لتغري هذه األحوال مشاهدة ،فاحلجة قائمة للعاقل على نفسه إن طلبت منه هذا وليت مع هذا كله لو
تركت معه ،وإمنا الداء العضال ،والطامة الكربى ،والداهية العظمى أهنا يف أسر ما تكون فيه من هذه
األحوال أن قضي هلا به ،ويعطيها اهلل مرادها كما شاءت تسلية عنه ،وعن هذه الدار باملوت ،وتنتقل
إىل منزل ال جتد فيه شيء إال ما قدمته يف دنياها بعمل صاحل عملته ،وإال تفعل ذلك فليس هلا مسكن
تأوي إليه إذا مل تشترِ يف حياهتا ،وال سعت يف كسبه فبقيت مسجونة يف الربزخ يف مشيئة اهلل تعاىل.
فإذا تقرر هذا يا بين :فاعلم أن ما جيب عليك يف الطعام من اجتناب احملظور فيه واملتشابه،
يتوجه عليك يف اللباس ،والتقليل من هذا كالتقليل من هذا .وهاتان املرتبتان حيتاج إليهما كل مريد،
وما زاد من مسكن وغري ذلك فال حيتاج إليه كل أحد ،فإن الغريان والكهوف واملساجد قد أوجدها
اهلل هلم ،وإمنا احلاجة اليت تعم كل إنسان إمنا هو اللباس والطعام ،وهلذا قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ [طه ،]119-118 :ومل يزد ألن الضروري ما ذكرناه،
وما زاد فليس بضروري إال يف وقت ما إذا كانت احلاجة إليه خبالف هذا ،فسبحان احلكيم العدل.
قال إبراهيم بن أدهم  :Eللقمة تتركها من عشائك جماهدة لنفسك خري لك من قيام ليلة.
هذا إذا كان حالالً ،وأما احلرام فال كالم فيه إذ ال خري فيه البتة ،فما مليء وعاد شر من بطن ملي
باحلالل هذا قوله يف القليل ،وهو من رؤساء املشايخ يف طريق النجاة.
ب َمطعمك وال تبالِ ما فاتك من قيام الليل وصيام النهار،
وقال أيضًا يف طيب املكسب :أَطِ ْ
فاحلالل -وفقك اهلل -طيب ال يفتح إال طيبًا.
قال تعاىل :ﱡﭐﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﱠ [النور.]26 :
ففي هذا من االعتبار للصويف وأهل النظر اإلهلي بعض ما نذكره اآلن ،وذلك أن من كان عند
اهلل خبيثا فال يغذيه إال باخلبيثات من املطاعم ،وال تصدر األفعال اخلبيثات إال من اخلبيثني ،وكذلك
الطيبات من املطاعم وهي احلالل ال يغذي هبا اهلل تعاىل إال من كان عنده من الطيبني ،وكذلك الطيبون
عند اهلل تعاىل ال تصدر منهم إال طيبات األفعال أو تلك املطاعم بأعياهنا ،إمنا أهلت اخلبيثات اليت هي
احلرام للخبيثني كما أهلوا هلا ،وكذلك الطيبات مع الطيبني ،فإنه من أهل لشيء فقد أهل له ذلك
الشيء ،فإذا اغتذى اإلنسان باحلالل ،وقلل منه كما قال " :حبسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه".
تنشطت اجلوارح إىل الطاعة ،وتفرغ القلب إىل املناجاة ،وتفرغ اللسان للتالوة والذكر ،والعني
للسهر ،فذهب النوم لقلة األخبرة املرطبة اجلالبة للنوم ،فيؤديه أكل احلالل إىل الطاعة ،والتقليل منه إىل
النشاط يف الطاعة ،ويذهب عنه الكسل ،وأية فائدة أكرب من هاتني الفائدتني ،فكما ينبغي لنا أن ال
نسعى إال يف حتصيلهما ،ونرغب إىل اهلل تعاىل يف دوامهما.
فالذي ينبغي لك أيها االبن املسترشد نفعين اهلل وإياك أن ال تأكل إال مما تعرف إذا كنت موكال
لنفسك فإن رأس الدين الورع ،والزهد قائد الفوائد ،وكل عمل ال يصحبه ورع فصاحبه خمدوع،
فاسع جهدك يف أن تأكل من عمل يدك إن كنت صانعًا وإال فاحفظ البساتني والفدادين ،والزم
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االستقامة فيما حتاوله على الطريقة املشروعة والورع التام الشايف الذي ال يبقي يف القلب أثر هنمة إذ
أردت أن تكون من املفلحني وهذا ال يصح إال بعد حتصيل العلم املشروع باملكاسب ،ومعرفة احلالل
واحلرام البد لك منه ،هذا إذا كنت موكال لنفسك ،فإذا كنت بني يدي شيخ حمفوظ يف عموم أحواله،
ورع ،قد شهد بفضله ،وقيل به ،وحاله تطابق ما يشاهد فيه ،وجتد يف نفسك االحترام له والتعظيم
حلقه الذي هو أصل منفعتك وجناتك على يديه ،فإن حرمت احترامه فاطلب غريه فإنك ال تنتفع به
أصالً ما مل تصحبه باحلرمة ولو كان أفضل الناس وأعلم الناس وتسيء الظن به فإنك ال تنتفع به أبدًا.
فإذا وجدت من حتصل يف نفسك حرمته فاخدمه ،وكن ميتا بني يديه يصرفك كيف يشاء ،ال
تدبري لك يف نفسك معه تعش سعيدًا مبادرًا المتثال ما يأمرك به وينهاك عنه ،فإن أمرك باحلرفة
فاحترف عن أمره ال عن هواك فهو أعرف مبصاحلك منك ،وارغب الناس إىل اهلل يف صالحك على
يديه منك ،فإنك تكون من أنواره اليت تسعى بني يديه ومن حيث األخوة اإلميانية بالنصح املندوب إليه
شرعًا الذي هو الدين ،وكذلك أيضًا من حيث إنه جيدك يف ميزانه ترجّح ما خف منه ،ومن حيث إنه
يكاثر بك تالمذة الشيوخ ،ويكثر بك أتباعه ،فإن العلماء ورثة األنبياء.
الفلك السري وهو فلك الفرج
تتتتتتتتتتت ال قيقتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتت ح ال تتتتتتتتتتت الق تتتتتتتتتتت
ا يختتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتر ال تتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتر إلتتتتتتتتت ال تتتتتتتتت
تتتتتتتتت ال تتتتتتتتت فتتتتتتتتت

المتتتتتتتر ي متتتتتتت فتتتتتتتت اا تتتتتتت فتتتتتتت التتتتتتتت ر
تتتتتتتتت
فتتتتتتتتت ا يختتتتتتتتت تتتتتتتتتر ا ستتتتتتتتت فتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتت ا زتتتتتتتتتتتتتتت

اعلم -وفقك اهلل يا بين -أن شهوة الفرج ضعيفة جدًا يف ذاهتا إذ ليس هلا حركة من نفسها،
وإمنا هو من خاطر يقوم بالقلب للنكاح ينتج ذلك اخلاطر ويولده نظرة بعني ،أو ملس بيد ،أو مساع
بأذن من منازعة حديث ،وهذا كله مولود من االمتالك والشبع ،وهو أصل األشياء احملركة هلذه
الشهوة ،فمىت ما وقع شيء من هذا حينئذ ثارت الشهوة وتقوى سلطاهنا فحركت العضو ذكرًا كان
أو أنثى ،فطلب وقوع ما حترك إليه ،فإن عصم وأقدر عليه وقع حالالً ،وإن خذل وقع حراما ،فإذا
سدت له هذه املسالك مل تتحرك هذه الشهوة ،وأصل هذا كله كما ذكرناه االمتالء من الطعام ،فإنه
إذا امتأل البطن قامت خواطر الفضول يف النفس ،فتحركت اجلوارح حبسب حقائقها بأنواع فضوهلا.
وإذا جاع البطن عميت العني ،وخرس اللسان ،وصم األذن ،وانقبضت اليد والرجل ،وانعدمت شهوة
الفرج ،وفنيت خواطر الفضول.
وهلذا قال السيد الصادق احلكيم " :aإن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم فسدوا جماريه
باجلوع والعطش" .أي أن هذه األشياء معينة له على ما يأمر به من السوء والفحشاء ،وقال :a
"عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ،فمن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".
وقال " :aالصوم جَّنة" .فنبه  aيف هذه األخبار كلها أن السبب املولد لثوران هذه الشهوة
اخلسيسة إمنا هو الطعام والشراب ،فإن كان جوع جماهدة استنار القلب ،وكشف له عن عامل الغيب،
ألنه جوع عن مهة طالبة غاية ما ،فيشاهد من أسرار اهلل ما شاء اهلل سبحانه أن يشهده منها ،وال
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حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء ،وإن كان جوع اضطرار فليس هو مقصودنا يف هذا الكتاب إال أن
يكون املضطر من أهل طريق اهلل فجوعه عناية من اهلل تعاىل به ،وهدية منه إليه.
قال بعض الشيوخ  :Fلو بيع اجلوع يف السوق للزم املريدين أن ال يشتروا سواه .ففائدة
اجلوع والفقر ال تدرك هلما غاية وال حتد ،وال يعرفها وقدرها إال من ذاقها.
فإذا كانت يا بين شهوة الفرج هبذا الضعف فال يلتفت إليها ،وليشغل نفسه بسد مالكها اليت
ذكرناها آنفًا.
تنبيه وحتقيق :واعلم -وفقنا اهلل وإياك لطاعته -أنك إذا نظرت لعامل الكون والفساد حيوانيه
كله :أنسيه ،وهبيميه حروفًا خمطوطة ،قد خطها احلق تعاىل عز وجل يف لوح الوجود والقلم متخطط
هلذا الشخص اإلنساين ،واجلسم املتغذي احلساس قلمان :قلم يسمى النفخ [القلم اإلهلي] والقلم الذي
هو الذكر [القلم الطبيعي] وأول من كتب به أبو البشر يف لوح أم البشر ،ولكن خط هذا القلم
احملسوس هيوالئي ،من غري تشكيل وال تصوير ،بل هو كما قال تعاىل :ﱡﭐﱠ ﱡﱠ [االنفطار،]7 :
وهذا هو حده ﱡﭐﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱠ[االنفطار ،]8 :نسخة بأثر القلم اإلهلي الذي هو املتوسط ،وقد
يعرب عنه بالطبيعي ،مث من بعد هذا القلم الطبيعي الذي هو لتشكيل ما ألقاه القلم احملسوس هيوالئيا،
وتفصيل ما ألقاه جممال قلم النفخ فامتد كالفتيلة فخط فيه القلم اإلهلي الروح املعرب عنه بالنفخ ،وهذا
هو الروح احليواين ومنها خملقة وغري خملقة لتصح املشيئة هلل تعاىل يف إجياد العامل ،وهذه كلها أسباب
وأغطية على عني بصرية العمى الذين يعلمون ظاهرًا من احلياة الدنيا ،والعلم هو الذي يوصلك إىل رفع
هذه األغطية عن عني بصريتك ،وتويل احلق تعاىل لتلك األشياء عند األسباب ال باألسباب ليضل من
يشاء ويهدي من يشاء ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ [فاطر.]8 :
فالقلم للرجل واللوح للمرأة ،وقد يكون الرجل لوحًا األب األول وخامت دورته ،وقد تكون
املرأة لوحا لغري القلم احملسوس لكنها تكون لوحًا للقلم املعرب عنه بالنفخ كمرمي صلى اهلل عليهم أمجعني،
فما سلم من خط هذا القلم احملسوس يف اللوح احملسوس ،والقلم احملسوس خاصة إال ثالثة وهو آدم
 خلقه اهلل بيده كما قال تعاىل :ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﱠ [ص ،]75 :وحوَّا وعيسى C
من نصف هذا اخلط إال أن عيسى  حصل له درجة النفخ االختصاصي حني أحصن الفرج ،كما
قال تعاىل :ﱡﭐﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﱠ[التحرمي ،]12 :وهذا هو الروح
االختصاصي ﱡﭐﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱠ [األنبياء ،]91 :ويف هذا رد على من يقول ال يوجد
مولود إال عن أبوين ،فلو قال عن أمرين لصدق كما سنذكره فإنه عن مرمي ونفخ .فهذا فصل ينبغي أن
يتحقق ،وممن حصل له درجة النفخ يف الطري ،فإن إلقائهم إمنا هو روحية تنبعث يكون عنها عصفورًا أو
زرزورًا فمنزل الصويف من حتقق علم هذا املقام أنه إذا حصَّن فرجه أعين من طهَّر لوحه وحماه حىت
يتركه مهيأ لقبول ما خيط فيه من اخلط االختصاصي ،فإن اهلل سبحانه ينفخ له فيه روحا من أمره،
وكلمة من كلمه يهبه يف ذلك النفخ سر إحياء املوتى ،وإبراء األكمه واألبرص ،وترك كل ما يشغل عن
اهلل تعاىل وهذه كرامات هذا املقام.
وعالمات م َّدعيه رفض الدنيا وأهلها ،وتأثري كالمه ،وموعظته يف نفس أكثر املستمعني له ال يف
كلهم ،فالطلبة والتالمذة للشيخ املتحقق يف هذا املقام ألواح منحوتة منصوبة لرقمه وكتابه وفتائل
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مستعدة لنفخه فال يزال ينفخ فيهم أرواح األسرار ،وخيط فيهم حروف املعاين القدسية ،فيكون إذ ذاك
متصفًا بامسه اخلالق احلكيم ،وهذا االسم هلذا العضو وحضرته من األمساء ،وما يف معناه فتحقق ترشد.
تتميم :مث إين أقول إن احليوان املذكور أمجعه وحماله موجودان بني النفخ وهو القلم اإلهلي وبني
الفرج وهو القلم الطبيعي ،فالقلم الطبيعي لتخطيط حروف أجسام األرواح ،والنفخ هو القلم اإلهلي
لتخطيط أرواح األجسام .قال تعاىل :ﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ[احلجر ]29 :على اإلطالق وهذا
منزل ال يعرفه أبدًا أحد إال من وقف مشاهدة من نفسه على احلقيقة اآلدمية واإلسرافيلية ،فمن شاهد
هاتني احلقيقتني عرف هذين القلمني ،وكيفية صدور األشياء عنهما.
مث إن النفخ على قسمني :نفخ إحصان وغري إحصان.
فالنفخ الذي على غري اإلحصان يكون عنه الروح احليواين.
والذي على اإلحصان الروح القدسي يكون عنه مع حصول النفخ املطلق احليواين.
فنفخ اإلحصان ينتج املنازل العلية واالستشراف على الكائنات االنفعالية واملقامات الروحانية
القدسية .والنفخ على غري اإلحصان ينتج وجود األرواح اجلسمانية خاصة إال أن هنا فرقًا آخر بني
النفختني وهي شعرية نفخ اإلحصان ملحق باملأل األعلى والبقاء السرمدي يف النعيم األبدي ،ونفخ غري
اإلحصان ملحق بعامل الكون والفساد مطلقًا.
مث النفخ اإلحصاين االختصاصي على ثالث مقامات :نفخ والية وهو على ثالث شعب :شعبة
منبأة ،وشعبة مرسلة ،وشعبة معلقة باملرسلة ال غري .وهلا شعب ال حتصى كثرية .وأعالها اليت هي
منوطة باملرسلة من مجيع الوجوه ،ونائبة مناهبا إذا فقدت فتيلتها :هم الصوفية أهل الورث النبوي،
والتخلق الرباين ،والتحقق اإلهلي ،فتحقق ما مهدناه فلقد كشفنا كنوزًا يف هذا الكتاب ما كشفها أحد
من أهل طريقتنا إال صانوها وغاروا عليها ولكين ملا علمت أن الطفيلي ليس له منها إال الذكر ومعرفة
االسم مل أبال بذكرها إذ نيلها حرام على من ليس بقلب سليم ،وكنا نظهر هنا أمورًا لكن يف هذا تنبيه
وغنية إفشاء ما ستر وفك معماه غرية فحجبه.
اعلم وفقك اهلل أنك إذا أحصنت فرجك وتعففت نقلك من افتضاض أبكار احلواس إىل
افتضاض أبكار املعاين على سرير املعامالت يف جنة التخلق باألمساء ،مث قد ترتقي من هذه املنزلة إىل
نكاح احلقيقة الكلية على سرير التوحيد يف جنة التنزيه فينتج لك أيضًا هذا املنزل منزالً آخر تشاهد فيه
احلقيقة اجملردة عن الوجود املطلق املختارة ينكحها من شاء اهلل على سرير الفناء يف جنة األدب ،وهذه
احلقيقة املعرب عنها باحلرفني اليت هي سبب يف املوجودات وعلة للكائنات إذا قضى سبحانه أمرًا سلطها
عليه ،وأوجد الشيء عند تسليطها عليه وتعلقها به فكان.
فإذا حصل العامل يف هذه املنزلة واستوى على عرش الكائنات مل يشهد شيئًا يف الوجود موصوفًا
كان أو صفة ،حساسًا أو غري حساس ،إال نتيجة عن مقدمتني تنكح إحدامها األخرى ،وهو عبارة عن
الرابط الذي بينهما فيتولد بينهما أمر زايد عليهما فاملولدات تنبعث بينهما علوًا وسفالً ،فإن ذكَّرا
اعتليا ،وإن أُّنثا انسفال ،غري أن العبارات اختلفت حبسب أصناف املولدات ،فقيل هذا طفل بني رجل
وامرأة ،وهذه نتيجة عن مقدمتني ،وفرع عن أصلني ،ورسالة عن مرسل ورسول ،وسنبلة عن زارع
وأرض ،وإحراق عن نار وخشب ،وبيت عن آالت وصانع ،وهذا موجود عن قادر وقدرة ،وهكذا
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مجيع العامل بأسره نتيجة ازدواج ليصح على كل جزء من العامل الفاقة واالضطرار يف وجوده إىل من
يوجده حىت يقف األمر للناظر املشاهد يف العامل إىل أول املوجودات املقيدة ،وحتصل له يف هذا الطريق
من الفوائد حبسب ما مشى عليه من املقامات ،فإذا وقف عند هذا املوجود األول املقيد عرفه بذاته ،إذ
وجوده نتيجة عن قدرة وقادر ،واختصاصه عن إرادة ومريد ،وإتقانه عن علم وعامل ،فيصح اضطراره
وفاقته إىل احلق سبحانه وهو الغين احلميد املوجود املطلق ال عن أصلني وال عن مقدمتني ،وال عن
أبوين ،بل هو خالق األصول واملقدمات واآلباء واألمهات ،املقدس املنزه من غري جواز ما ينزه عنه عليه
بل هو تنزيه عن التنزيه ﱡﭐﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱠ[الشورى.]11 :
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتتتتتتتتتتت القتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي
خ تتتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتي
القتتتتتتتتتتتتتتتت ي
ا تتتتتتتتتتتتتتتتر إلتتتتتتتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الخ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
أ

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ح أزتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتت خ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت
إ ق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إ ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتراف
ي تتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتت ر ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتي فتتتتتتتتتتتتتتتتتتي

فإذا حصل -وفقك اهلل -يف هذا املقام ،وشاهد احلق غاب عن مجيع اخللق ،وغاب عن مشاهدته
وعن طلبته وعن كل الكون ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﱠ [األعراف .]143 :فمحق
الرسوم ودكها ،وأصعق اهلمم فملكها .فبني احملق والصعق ما بني اخللق واحلق.
عطس رجل مبحضر اجلنيد  Eفقال :احلمد هلل .فقال اجلنيد :أمتمها كما قال اهلل ،وقل :رب
العاملني .فقال :يا سيدنا ومن العامل حىت يذكر مع اهلل ،فقال اجلنيد :اآلن فقله يا أخي فإن احملدث إذا
قرن بالقدمي مل يبق له أثر .فهذا يا بين وفقك اهلل قد تبني لك أنه مل يظهر يف العامل موجود حمدث إال
صلَاْ وجودِه ،فتفهم ما كشفناه لك من األسرار احملجوبة يف خزائن الغرية عن األغيار،
عن مقدمتني مها أَ ْ
وأزل رمد التقليد من جفنك ،واكتحل بكحل االجتهاد يف املعامالت ،والتخلق باألخالق السماوية،
وطهر ثوبك ظاهرًا وباطنًا ،فإذا جتلى البصر تقوى النظر ،فأبصرت األشياء على ما هي عليه ،ووقفت
عينا على ما قبلناه ،واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل.
الفلك القلبي

لتتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتت اار اح الزتتتتتتتتتتتت ر
زتتتتتتتتتتتتتتم زتتتتتتتتتتتتتتم ال تتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتر
ال تتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتت مقتتتتتتتتتت الق تتتتتتتتتتل إ تتتتتتتتتت ر
ل تتتتتتتتت أمتتتتتتتتتر ي تتتتتتتتت فتتتتتتتتت ال تتتتتتتتت مم تتتتتتتتتر
فتتتتتتت التتتتتتت ا متتتتتتت ستتتتتتت ل اا زتتتتتتت مم قتتتتتتتر
ا تتتتتتتترا
لتتتتتتتت يتتتتتتتت ر فتتتتتتتت المتتتتتتتت اا تتتتتتتت
متتتتتتتت ا متتتتتتتتر
تتتتتتتت ال تتتتتتتت فمتتتتتتتت زتتتتتتتت
متتتتتتتتتت تتتتتتتتتتل تتتتتتتتتتي ق تتتتتتتتتتل تتتتتتتتتت الخ تتتتتتتتتتر

تتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتتل الم قتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتر لمتتتتتتتتتتتت
إ ا أ ا زتتتتتتتتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتتتتتتتت ا ا تتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتت ف ي تتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتم ال تتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتت
متتتتتتتت ي تتتتتتتت مقتتتتتتتت التتتتتتتت ا ي تتتتتتتت متتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتل تتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتل تتتتتتتتتتت م
متتتتتتتت ي تتتتتتتتر ال تتتتتتتتي إ ال تتتتتتتتي ف ستتتتتتتت م ا

اعلم يا بين -وفقنا اهلل وإياك -أن القلب بني أصبعني من أصابع الرمحن إن شاء أقامه ،وإن شاء
أزاغه ،فإن أزاغه كان بيتًا للشيطان ،وحمال للخسران ،وموضع نظر املطرود من رمحة اهلل ،ومعدن
وساوسه ،وحضرة أمانيه ،ومهبط مردته ،وخزانة غروره.
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وإن أقامه فذلك قلب املؤمن التقي الورع الذي قال فيه :ما وسعين أرضي وال مسائي ،ووسعين
قلب عبدي املؤمن.
فقلت :قلب يسع القدمي كيف حيسن باحملدث (أن يرى باقيا) موجودًا! ويف هذا املقام حتقق
شيخ الشيوخ أبو يزيد البسطامي  Eحني قال" :لو أن العرش وما حواه مائة ألف ألف مرة يف
زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس به" فقلب العبد اخلصوصي بيت اهلل وموضع نظره ،ومعدن
علومه ،وحضرة أسراره ،ومهبط مالئكته ،وخزانة أنواره ،كعبته املقصودة ،وعرفاته املشهودة ،رئيس
اجلسم ومليكه ،إذا قضى أمرًا فإمنا يقول له كن فيكون مع السالمة من اآلفات وزوال املوانع ،بصالحه
صالح اجلسد ،وبفساده فساده ،ليس لعضو وال جارحة حركة وال سكون ،وال ظهور وال كمون ،وال
حكم وال تأثري إال عن أمره ،وهو حمل القبض ،والبسط ،والرجاء ،واخلوف ،والشكر ،والصرب ،هو حمل
اإلميان والتوحيد ،وحمل التنزيه والتجريد ،وهو املوصوف بالسكر والصحو واإلثبات ،واحملو ،واإلسراء
والنزول ،وهو ذو اجلالل واجلمال ،واألنس واهليبة ،والتجلي واحملق ،هو صاحب اهلمة ،واملكر،
واحلديه ،والوجود ،وعني التحكيم ،واالنزعاج ،والعلة ،واالصطالح ،والتداين ،والترقي ،والتديل،
والتلقي ،واألدب ،والسر ،والسنة ،والوصل ،والفصل ،والغرية ،واحلرية .هو حامل املعاين ،ومدبر
املغاين ،كما أنه أيضًا صاحب اجلهل ،والغفلة ،والظن ،والشك ،والكرب ،والكفر ،والنفاق ،والشقاق،
والرياء ،والعجب ،واحلسد ،والشوب ،واهللع.
وحمل األوصاف كلها املذمومة إذا مل ينظر اهلل إليه وال أدناه منه ،وحرمه التوفيق واهلداية ،وخيبته
يف األزل العناية ،هو رسول احلق إىل اجلسم فإما صادق وإما دجال ،إما مضل وإما هاد .فإن كان
كرميا أكرم ،وإن كان لئيما أسلم ،فإن كان رسول خري وإمام هدى حرك أجناده بالطاعة ،وتوجهت
سفراؤه إىل أمرائه العشرة من عامل الغيب اليت هي حضرته ،وعامل الشهادة اليت هي باديته بكتب
االستقامة على السنة واجلماعة لكل أمري مبا يليق به من التكليف ،وما تقتضيه حقيقته وهو عشرة.
مخسة ملكية ،ومخسة ملكوتية .فاألمراء امللكوتيون يسمون أرواحًا .واألمراء امللكيون يسمون حواسا
كحاسة البصر ،وحاسة السمع ،وحاسة الشم ،وحاسة الذوق ،وحاسة اللمس .واألمراء الروحانيون،
كالروح احليواين ،والروح اخليايل ،والروح الفكري ،والروح العقلي ،والروح القدسي ،فإذا نفذ األمر
اإلهلي إىل أحد هؤالء األمراء من القلب بادر المتثال ما ورد عليه على حسب حقيقته ،وهؤالء السفراء
هم اخلواطر املشهورة.
فصل :يف كرامة ومنازل األعضاء راجع إىل القلب

اعلم يا بين -وفقك اهلل ونور قلبك ،وشرح صدرك ،وطهر ثوبك ،ونزه سرك -أن كل كرامة
ومنزل ذكرناه فيما تقدم لألعضاء فإمنا ذلك كله راجع إىل القلب وعائد عليه ،ولواله مل يكن من ذلك
الشيء لتلك األعضاء ،فإن كل عمل صدر عنها إن مل يؤيده اإلخالص الذي هو عمل القلب وإال
فذلك العمل هباء منثور ،ال يصح له نتيجة أصالً ،وال يورث سعادة أبدية فإن اهلل تعاىل يقول :ﱡﭐ ﲬ
ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ [البينة ،]5 :وقال رسول اهلل " :aإمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل
امرء ما نوى ،فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله ،ومن كانت هجرته لدنيا
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه".
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فتبني هبذا أن األعمال الظاهرة والباطنة كلها يزكيها عمل القلب أو جيرحها ،فليس لألعضاء إذًا
حركة وال سكون يف طاعة شرعية وال معصية إال عن أمر القلب وإرادته ،فإنه أول ما ينبعث اخلاطر يف
القلب فإذا حتقق وعزم على إمضائه نظر إىل اجلارحة املختصة بعمل ذلك اخلاطر الذي قام به فيحركها
بعمل ذلك اخلاطر ،إما طاعة ،وإما معصية ،وعليها يقع الثواب والعقاب ،أال ترى أن اهلل تعاىل كيف
جعل النظرة األوىل اليت هي من غري قصد ،وال للقلب فيها نية توجه معفو عنها ،والعبد غري مؤاخذ هبا،
وكذلك يف النسيان إذا عمل عمالً من األعمال ناسيًا غري قاصد لذلك العمل فاهلل تعاىل قد عفا يف ذلك
العمل ،كما أنه أيضًا إن أراده القلب وهم مبعصية ما مل يكن إصرارًا ال يكتب عليه وال حياسب به ما
مل يعمل به أو يتكلم هذا يف املعاصي .وأما يف الطاعات فمأجور بنيته ومهته وإن مل يعمل ،وكذلك إن
مل يعمل املعصية اليت هم هبا كتبت حسنة.
قال رسول اهلل " :aإن اهلل جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها".
وقال " :aإذا هم العبد حبسنة فلم يعملها كتبت حسنة ،فإن عملها كتبت عشرا ،وإن هم
بسيئة فعملها كتبت سيئة ،فإن مل يعملها مل تكتب شيء".
وقال تعاىل ملالئكته اكتبوها له حسنة ،فإنه إمنا تركها من جرائي  -يعين من أجلي  .-يقول
اهلل :وكذلك أيضًا ما استكره عليه اإلنسان ففعله خمافة املوت ،فإنه غري مؤاخذ به عند اهلل تعاىل ،وذلك
ألنه مل يقصد ذلك الفعل بقلبه ،وإمنا أكره عليه.
قال تعاىل :ﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ [النحل.]106 :
وقوله  aيف حديث" :وما استكرهوا عليه".
فإذا تقرر هذا فقد ثبت أن القلب رئيس البدن ،وهو املخاطب يف اإلنسان وهو العقل الذي
يعقل عن اهلل تعاىل وهو امللك املطاع الذي قال فيه رسول اهلل " :aإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت
صلح اجلسد وإذا فسدت فسد اجلسد أال وهي القلب".
وإذا كان هذا كما ذكرنا فقد ثبت وصح أن مجيع الكرامات واملنازل اليت جعلناها لألعضاء،
إمنا هي راجعة إىل القلب ،ومتعلقة به وعائدة عليه ،ولكن مع هذا كله فله كرامات ،ومنازل خيتص هبا
يف نفسه ال يصل إليها أحد من عماله أبدا ،كما أن كل نعمة تظهر يف ملك مَلك على رجاله ،وخدمه،
وحاشيته ،ومقام رفيع ،ومنزلة علية ،راجعة إىل امللك ،ومع هذا فله أيضًا نعم ومنازل ومقامات ختتص
هبا ذاته ،ال يناهلا أحد يف مملكته سواه ،وقد ذكرنا هذا الفصل شافيًا مستوىف يف كتابنا املوسوم
"بالتدبريات اإلهلية" ،بيد أن ملنازل هذا القلب شروطًا ليست لغريه من األعضاء ،وذلك أن منازل
األعضاء قد حتصل هلا من غري أن حتصل هلا الكرامات املختصة هبا ،والقلب خبالف ذلك ال يصح له
منزل ما مل يصح له بعض الكرامات املختصة به ،فمنازله موقوفة على بعض كراماته ،وحنن اآلن نذكر
إن شاء اهلل كرامات هذا القلب ومنازله ممتزجة على حسب ما يعطيه املقام ،فأذكر الكرامة والكرامتني،
واملنزلة واملنزلتني ،والثالثة ،مث أرجع إىل الكرامات خبالف ما تقدم يف األعضاء ،فإن هذا يعطي مقام
القلب ،إذ بعض كراماته منازل لغريه من األعضاء ،فلعلوها وامتزاجها باملنازل ولطافتها صارت كأهنا
هيئة ،فلهذا يعسر فصلها عن املنازل.
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منزل التجلي الصمداني الوتري

وما يتضمنه من احلضرات اإلهلية والتجليات ،واإلسرار ،واملقامات ،واألنوار ،وغري ذلك.
اعلم أيها املسترشد املوفق والسالك املتخلق أن هذا التجلي الصمداين الوتري اجملهول العني
املستور برداء الصون هو نتيجة عمر احملققني من أهل طريق اهلل األنزه ،واملقام األنوه األنبه ،وقليل من
ناله ،وهلذا ما جتد أحدًا من احملققني فعله وال قاله فإن الطريق إليه عسري ،واملشهد كبري ،وهو من أعلى
األسرار وأسناها ،ومورده أغلب املوارد اإلهلية وأحالها ،وكشفه أوضح الكشوفات األقدسية وأجالها،
فمن أراد من احملققني الصديقني نيله فليصم هناره ،وليحيي بالذكر ليله وخلوته عشرين صباحا بأمسائها
على ترتيب احلكمة يف إجرائها ،فإذا كان بعد العشرين فارقب الوارد األقدس ،ونفس الرمحة األنفس
إىل أن تنقضي ثالثون يومًا ،وال تكحل مقلتك فيها نوما ،فإن ادعيت أنك ما حتصل يف روعك نفثه،
وال أقام احلق بفؤادك بعثه ،فاعلم أن اآلفة طرأت عليك يف املراقبة ،فارجع على نفسك باملعاتبة،
واستأنف اخللوة من أول حاهلا فإنه البد من حصول مناهلا إما كليا أو جزئيا ،فإن متم لك التجلي
واملقام فستبدو لك مجيع معانيه على التمام ،وأنا أنبهك إن شاء اهلل يف هذا الكتاب على مجيع ما حيويه،
فإن نقص لك منه شيء فارغب إليه سبحانه عسى تستوفيه.
فاعلم أن هلذا التجلي الصمداين الوتري ثالثة ومثانني مقاما ،وثلث مقام.
فأما قويل ثلث مقام :أي أنه ال ينال فيه إال هذا القدر ،وله من املنازل ألف منزل ،ومن
احلضرات أربع آالف حضرة ،ومن التجليات ثالث مائة ألف جتلي وستون ألفا ،النوريات منها مائة
ألف ومثانون ألفا ،والضيائيات مثل ذلك ،وله من اللمحات تسعة آالف حملة ،وست مئة ألف حملة
وأربعون ألف حملة .والنوريات منها أربعة آالف ألف حملة ،ومثان مائة ألف حملة ،وعشرون ألف حملة.
والضيائيات مثل ذلك ،وله من الدرجات العلى والزلفى مائتا ألف ألف درجة ،وتسعة ومثانون ألف
ألف درجة ،ومائتا ألف درجة .النوريات منها مائة ألف ألف ،وأربعة وأربعون ألف ألف زلفةً،
وستمائة ألف زلفة.
والضيائيات مثل ذلك ،وله من األسرار مخسمائة ألف ألف سر ،ومثانية وتسعون ألف ألف سر،
وأربع مائة ألف سر .النوريات منها مائتا ألف ألف سر وتسعة ومثانون ألف سر ،ومائتا ألف سر،
والضيائات مثل ذلك ،وله من اللطائف ألف ألف ألف لطيفة ،ومائتا ألف ألف لطيفة ،وستة وتسعون
ألف ألف لطيفة ،ومثان مائة ألف لطيفة .النوريات منها مخس مائة ألف ألف لطيفة ،ومثان مائة وتسعون
ألف ألف لطيفة ومثان مائة ألف لطيفة .والضيائيات مثل ذلك ،وله من احلقائق ألفا ألف ألف ألف
حقيقة ،وثالث مائة ألف ألف حقيقة ،وثالثة وتسعون ألف ألف حقيقة ،وستمائة ألف حقيقة.
النوريات :منها ألف ألف ألف حقيقة ومائة ألف ألف حقيقة ،وستة وتسعون ألف ألف حقيقة ومثان
مائة ألف حقيقة ،والضيائيات مثل ذلك.
مث يف كل فصل من هذه الفصول لكل شخص سر ،أو حقيقة أو لطيفة ،أو حضرة ،أو منزل ،أو
جتل دقائق ،ورقائق على عود ما حيويه الفصل من األسرار أو اللطائف ،أو ما كان .فتحقق أيها
الطالب ،وختلق عسى أنك تلحق ،واستمسك بالعروة الوثقى اليت ال انفصام هلا ،واهلل يؤيدك يف
سلوكك ،وجيمع لك بني ملكك ومليكك ،آمني وعلى اهلل قصد السبيل.
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منزل التنزل الذاتي

اعلم يا بين أنه من أراد أن يكون قلبه بيت احلق جل وعال ،كما أخرب سبحانه على التنزيه،
ونفي التشبيه فليعمد إليه ،وميط عنه كل أذى من كرب ،وعجب ،وما ذكرنا من األوصاف املذمومة
شرعًا ،وعادة ،فإذا أماط عنه هذه األوصاف غسله مباء اإلخالص ،واملراقبة ،وفرشه بالذل واالفتقار،
وأسرج فيه سرج األخالق اإلهلية السماوية حىت عمه النور ،وأشرقت زواياه ،وأقام على بابه بوابني:
التوحيد واألدب ،ينتظران نزول الرمحن ،كما وعد لقلب هذه صفته ،فنفذ األمر املطاع حلضرة القلب،
عند ذلك أن ال يبقى أمري إال يربز يف صدر قومه حبلته وتاجه على رأسه ،متقلدا سيفه هبا للمالئكة،
وتعظيمًا لورود امللك احلق وجتليه ،فأخذ أجناد اخلواطر مصافهم بالتحميد والتمجيد ،فتقدم األمري
البصري يف صدر قومه ،وقعد على مرتبته ،وقد تقلد بسيف االعتبار ،وعليه حلة احلياء ،وتاج املراقبة
وتقدم األمري السمعي يف صدر قومه ،وقعد على مرتبته ،وقد تقلد سيف املبادرة لألذن العايل ،وعليه
حلة احلضور ،وتاج احملافظة .وتقدم األمري األنف املدرك للروائح يف صدر قومه ،وقعد على مرتبته ،وقد
تقلد سيف اخلضوع ،وعليه حلة الذلة وتاج اخلشوع .وتقدم األمري الذائق يف صدر قومه ،وقد تقلد
سيف الصدق ،وعليه حلة التالوة ،وتاج الذكر .وتقدم األمري الالمس يف صدر قومه ،وقد تقلد سيف
العفاف ،وعليه حلة الكفاف ،وتاج القناعة والزهد ،فلما أخذ أمراء اجليش مراتبهم ،واعتدلوا ،ورجع
األمراء الروحانيون من ترتيبهم إياهم إىل مراتبهم فتقدم الروح احليواين يف صدر قومه متقلدًا سيف
االستقامة وعليه حلة اإلحصاء ،وتاج التنَزل واأللطاف .وتقدم الروح اخليايل يف صدر قومه متقلدا
سيف األمانة وعليه حلة االحتراس وتاج االنتظار ،وتقدم الروح العقلي يف صدر قومه متقلدا سيف
الوجود وعليه حلة اجلواز ،وتاج اإلحالة .وتقدم الروح الفكري يف صدر قومه متقلدا سيف التقدم
وعليه حلة التمييز وتاج الترجيح .وتقدم الروح القدسي يف صدر قومه وعليه حلة الوالية وتاج النبوة
متقلدا سيف الرسالة على كرسي التنزيه بيده قضيب األدب .فلما أخذ األمراء الروحانيون أيضًا
مراتبهم صعد الكلم الطيب على براق العمل الصاحل يرفعه إىل املستوى األعلى ،فلما وصل نزل عن متنه
وخر ساجدًا عند باب احلضرة اإلهلية ،فخرج إليه السر ففتح له الباب ،ودخل وبايع ومحد ،فقال له
احلق :فيم جئت؟ فقال :إن قلب فالن الذي أمرت الكرام الربرة بتطهريه قد طهر مبا نفذ به األمر
املطاع على لسان الرسول الكرمي حممد  ،aوقد تقدس احملل الزكي بالعبودية االختصاصية ،وأخذ
العبيد املدبرون ملكه مراتبهم مسبحني وممجدين ال خيافون لومة الئم ،قد غمرهتم املنن اإلهلية ،والنعم
القدسية ،فإذا النداء :انزل وارجع إىل ذلك احملل الطاهر مبشرا بنزويل إليه ،وامحل معك هدية االحترام
واالحتشام ،فجاء ربك يف ظلل من الغمام وامللك صفا صفا ،والنبيون فوجا فوجا بأيديهم أطباق
األسرار ،وموائد العلوم ،فيها صحن األنوار ،وأنزلوها يف ذلك احملل الشريف املقدس ،وقد جتلى احلق يف
مساء ليس كمثله شيء ،وبسط يدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون ،واستدعى أمراء اخلليفة
املذكورين واحدًا فواحدًا ،يتناولون من تلك املوائد واألطباق على قدر مراتبهم ،وما تعطيه حقائقهم.
فلما طعموا تناولوا أكواس احملبة ،فلما شربوا أفرغ عليهم جل وعال حلل البهاء االفتقاري ،مث أمر برفع
احلجب البعد فتجلى الرب وفين العبد ،فخروا سجدا فناداهم :أوليائي ،ارفعوا رؤوسكم ،هذا منزل
تنعيم عبادي ،انعموا مبشاهديت ،عبادي وهبتكم الصفات فقدستموها ،ومحلتكم أمانيت فأديتموها،
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ونصبت لكم الصراط فلم تعرجوا عنه ،وحددت لكم احلدود فلم تتعدوها .فقالوا :ربنا بك قدمنا،
وبك محلنا وأدينا ،وبك هنجنا ،وبك وقفنا ،ولوال تأييدك وعنايتك ما كنا .فناداهم عبادي :سقيتكم
شراب اللذة باملعامالت ،فأنتم تسبحون الليل والنهار ال تفترون ،هذه بشراي لكم يف الدنيا كما
أخربتكم يف كتايب العزيز ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱠ [يونس ]64 :فانظر يا بين -
وفقك اهلل -ما أشرف هذا املقام ،وما أوصلك إليه إال اتباع حممد  ،aفإن اهلل تعاىل ما ضمن
البشرى إال ملن وصفهم بقوله :ﱡﭐﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[يونس ]64-63 :وقال:
ﱡﭐﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞﱠ [الزمر .]18-17 :فما عسى أن أصف لك ،أو
يوصف ،أو حيد ما يهبه اهلل لك من األسرار يف هذا التنَزل ،جل عن اإلحصاء واإلحاطة .قلت:
قتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال ستتتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتتتتتتترل ال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت أفتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتت ل الزتتتتتتتتتتت ق فتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا زتتتتتتتتتتتتتتتتتت
لي تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتي
ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اار اح أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترار اا
تتتتتتتتت ا تتتتتتتتت  :الخ تتتتتتتتت
يتتتتتتتتت  :متتتتتتتتت أ تتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتتتتتتتتتتت ل ف متتتتتتتتتتتتتتتتتت أ ختتتتتتتتتتتتتتتتتت
ا م تتتتتتتتتتتتتتت رستتتتتتتتتتتتتتت ال قتتتتتتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتتتتتت
ا ا تتتتتتتتتتتتتت ال متتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت  :متتتتتتتتتتتتتتتت
إ فتتتتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتتتت ل يتتتتتتتتتتتتتتتغ اامتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتل تتتتتتتتتتتتتت أ
تتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ر زتتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتترل الم تتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتل ف متتتتتتتتتتتتت أ ر تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتت را ل تتتتتتتتتتتتتتتتتت إ ا أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ا ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م
لتتتتتتتتت يتتتتتتتتت ي تتتتتتتتت ال تتتتتتتتت متتتتتتتتت ال تتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتتتر لتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتر ال تتتتتتتتتتتتتتتتتت ل ف متتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت
مر تتتتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتت  :أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتت
ختتتتتتتتتتتتتتتتر فتتتتتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتتتتتر ا ستتتتتتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتتتتت ف ال تتتتتتتتتتتتتتتتت ا
ضتتتتتتتتتتتتتتر
رأستتتتتتتتتتتتتت ارفتتتتتتتتتتتتتت إ تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت
رأستتتتتتتتتت ارفتتتتتتتتتت تتتتتتتتتت ستتتتتتتتتت متتتتتتتتتت
تتتتتتت ستتتتتتت ا تتتتتتت  :متتتتتتت تتتتتتت ا متتتتتتت
ازتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتما إ
ر تتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتت يزتتتتتتتتتتتا ا ستتتتتتتتتتت ا
لتتتتتتتتتتت

منزل كيفية السماع من احلق

وهو من مقامات السالكني ،وهو منزل عال ،عظيم املنفعة وهو من منازل القلب ،وله تعلق
حبضرة السمع ولكن هذا موضعه ،وهو مزلة قدم ملن ال حتصيل له ،وال شيخ يرشده ،وكثري من أهل
زماننا زلت هبم قدم الغرور يف مهواة من التلف عند دخوهلم يف هذا املقام.
تنبيه :إن يف هذا الطريق الشريف مقاما خيرج فيه املريد على أن يسمع من احلق وال يرى أن
أحدا يف الوجود خياطبه غري اهلل تعاىل ،فهو ممتثل لكل ما يأمره به ،وممن حتقق يف هذا املقام خري
والنساج حني خرج هبذا اخلاطر لنيل هذا املقام وحتصيله فابتلي من حينه بأن لقيه إنسان فقال له :أنت
عبدي ،وامسك خري :فسمع ذلك من احلق ،واستعمله الرجل يف النسج أعواما ،مث بعد ذلك قال له :ما
أنت عبدي ،وال امسك خري.
وأنا إن شاء اهلل أبني لك كيفية التحقق يف هذا املقام حىت ال تزل فيه قدمك بيمن اهلل.
اعلم يا بين أن هذا املنزل إذا وفقك اهلل لتحصيله ،فإن كنت معك فقد كفاك اهلل مكره ،وإن مل
أكن معك فقد يسر اهلل على لساين ختليصك من مكر هذا املنزل ،وذلك أن اإلنسان يريد أن ال يسمع
شيئًا من نفسه أصالً ،وال مما يقوم يف خاطره لكون ذلك الشيء من هواه ،وهو غري متحقق يف الطريق
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فيكون أبدًا أسري هواه وإن سعى يف خري ،أال ترى ذا النون املصري كيف قال :كل فعل ال يكون عن
أثر فهو هوى النفس .نعم ولو محلت اجلبال الراسيات على أكتافك ،وارتكبت من الشدائد ما مل
يرتكبه أحد.
قلت :هناك ألنك ما تصرفت يف ذلك كله إال بإرادتك وعن هوى نفسك ،وليس ذلك على
النفس بشديد ،وإمنا الذي يعظم عليها ويعسر جدًا انقيادها لغريها لكوهنا جبلت على الرياسة ،وطلب
التقدم ،فإذا تقدم عليها وصارت مرؤوسة حتت قهر غريها وسلطانه ،جارية يف أمورها على إرادته،
واقفة عند حده هلا من أمره وهنيه ،صعب عليها ذلك واشتد وإن كان يسريًا ،وهذا املنزل الذي حنن
بصدده هو للنفس موت عن إرادهتا.
ومن شرطه وغريه من املنازل أن ال يفعله ،وال يدخل فيه من ليس له شيخ ،فمن كان له شيخ
فهو طبيبه ملا فيه من العلل القائمة هبالكه.
وقد حتقق يف هذا املقام الشيخان اخلليالن أيب عبد اهلل الغزال ،الذي كان باملريه رمحه اهلل ،وأيب
مدين الذي كان ببجايه.
واعلم يا بين أن الدخول يف هذا املقام ،ويف أي مقام كان إمنا ذلك عقد يربطه اإلنسان مع اهلل،
ويلزمه نفسه ،فالزم الوفاء به وال تنقضه فتكون من اخلاسرين الذين ينقضون عهد اهلل من بعد ميثاقه.
وحال الداخلني يف هذا املقام على نوعني :منهم من يبتلى فيه ،ومنهم من ال يبتلى ،فمن مل يبتلى
فيه فقد عصمه حاله واعتىن به .ويتخيل من ذوقه أن حقيقة املقام تعطي ذلك ،وأنه ال يبتلى فيه أحد
أصالً فينكر االبتالء فيه ،وهذا قصور منه ،ولكنه صادق ،فإنه صويف فال يدعي إال فيما ذاقه ،وشاهده
فقط ،وال ينطق إال حباله ،وهبذا جييبك إن سألته عن إنكاره ،فيقال له :وجودك صحيح ،وحكمك عليه
بأنه كذلك وال بد خطأ فاجتنبه وارجع عنه ،وقف عند ذوقك ،واسكت عما خرج عن علمك ،وسلم
كما سلم لك.
والذين يبتليهم اهلل على قسمني :منهم من يبتلى اعتناء ،وتتميما ،وبرا ،وارتقاء مقام ،وزيادة
علم .ومنهم من يبتلى لريد إىل أسفل سافلني .وصورة االبتالء يف هذا املقام ،أن تتعرض له مثالً جارية،
تأمره بأن يواقعها ،أو تأمره بشرب كأس من مخر ،أو بقتل إنسان ،أو بأمر ما حمرم عليه شرعا ،فإن
فعل شيئًا من هذه فقد عصى ،وغوى ،وتردى يف أسفل سافلني .وإن أىب عن فعل ذلك فقد ناقض
عهده مع اهلل فهو بني نارين ،وحنن إن شاء اهلل نبني يف هذا املقام كيف يبقى على عهده مع اهلل تعاىل
الذي عقد معه ،وال يرتكب حمرمًا ،وال يأتيه فيسلم له املقام ،وال يتبعض له حىت يسمع من احلق يف
شيء ،وال يسمع يف شيء آخر ،وهذا ال يعطيه املنزل بل يسمع منه يف كل شيء ،فإن للقائل هنا أن
يقول :إمنا خيرج هذا الطالب ويعقد نيته على امتثال ما خياطبه به احلق ،ما مل يؤمر يف اخلطاب بارتكاب
حمرم ،فيقال له :ليس كما تقول إمنا يعقد نيته على السماع من احلق مطلقا من غري تقييد ،فإن قال:
كيف يصح هذا .فنقول :إن املريد إذا أراد أن يبقى على عهده يف هذا املقام ،وال يرتكب حمرما إذا إن
ابتاله اهلل به ،فيقول للقائل له :اشرب هذا اخلمر أو اِ ْزنِ هبذه اجلارية ،وإن أنت مل تفعل ،فقد نكثت
عهدك مع اهلل تعاىل .فيقول له :هيهات ،بل أنا متحقق مبقامي يف مساعي من احلق من خارج ال من
نفسي ،وذلك أن اهلل سبحانه قد خاطبين ،وكلمين على لسان نبيه حممد  aأن ال أفعل ما ذكرت،
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وقلت عند مساعي هلذا اخلطاب النبوي :مسعت وأطعت ،وعاهدت اهلل على هذا ،فأنا مازلت يف مساعي
من احلق متحققا يف مقامي ،فإنه القائل وما ينطق عن اهلوى ،ولكين ملا حتققت هبذا املقام يف هذا
السماع وادعيته ،أراد احلق أن يبتليين ليقف من ذلك على نفسي مبا فيها فوجدين –واحلمد هلل -قائمًا
بذلك العهد الذي كنت قد عاهدته عليه عندما مسعته منه ،عندما مسعته منه ،وهذا اخلطاب الذي جاء
باشرب هذا اخلمر ،وافعل ما حرمت عليك فعله ،إمنا مسعته من احلق ،ولكن مساع ابتالء منه إيل ،هل
أقف عند حده أم ال؟ فالذي أمسعنيه على لسان املعصوم .قال تعاىل :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ
ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ [حممد ]31 :وقال تعاىل :ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱠ [امللك ]2 :فال أبرح من هذا
املقام ،وال أخرج عن عهدي فيهما معًا -أعين يف اخلطابني املتناقضني ،-ومجعت بينهما ،واحلمد هلل،
ونظرت خطاب العصمة من أم الكتاب الذي عنده ،ونظرت اخلطاب االبتالئي من لوح احملو واإلثبات،
وكيف وقد قال تعاىل :ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ[ق ]29 :فلما قال يل هذا علمت أن كل خطاب خمالف ملا
قاله يل على لسان املعصوم إمنا هو خطاب ابتالء ،ولوال ما أين يف مقام السماع من احلق لقلت
للشخص الذي خوطبت على لسانه هبذا املنكر :إنه شيطان يف هذه املقالة ،لكن حقيقة هذا املقام متنع
من هذا ،فقد صح يل واحلمد هلل يف اخلطابني السماع من احلق ،والوفاء بالعهدين ،وإمنا يسمع الصويف
يف هذا املقام ،ويتمثل ما مسع ،إمنا ذلك يف األمور املباحات كلها ،فيكون يف ذلك خارجا عن هوى
نفسه بامتثاله لذلك عن أمر غريه ،مثل أن يقول له رجل :احفر يل بئرًا أو احفظ يل بستانا ،أو خذ
هذه الرسالة وسر هبا إىل فالن إىل مدينة كذا ،هذا كله مباح له فعله ،وتركه شرعًا.
فيلزمه هذا املقام أن يفعله على هذا احلد ،يسمع من احلق فيفعل.
أال ترى خري النساج كيف قال له :أنت عبدي وامسك خري ،فاستعمله يف النسج أعواما ،مث
سرحه ،وكان ذلك مباحًا خلري ،فلو أراد الرجل أن يبيعه مل يتركه خري ،لذلك فإنه كان يقع يف حمرم
وهو بيع احلر الذي مل جيوز الشرع بيعه ،ولكن استعمله مث أطلقه بعد ذلك ،فهذا هو التخليص العلمي
وهو أسىن من التخليص احلايل وأكمل ،فتحقق هذا الفصل ،فإنه من منازل القلوب العلية إذ مل ير فيه
غري اهلل مناجيا ،واحلمد هلل رب العاملني.
منزل اهلبات والعطايا ،منزل املرياث اإلينابي خاصة

اعلم يا بين أن القلب إذا ختلص وصفا وارتقى من املنازل ما ذكرناه ،ومن التجليات ما تقدم
يوقفه احلق يف غيبة ،وجيذبه إليه فيها جذبا كليا .يوقفه يف تلك الغيبة مائة ألف موقفا وثالثة وعشرين
ألف موقفا ،وستمائة وستة وعشرين موقفا خمتلفة .يعطيه يف كل موقف من األسرار ما قدره اهلل له يف
سربه ،وهذه األسرار من خزائن الغرية ،فهي مكتتمة عند القوم ال سبيل بأن يبوح هبا أصالً ،وال يعلمها
أحد سواهم ،وقد أخذ عليهم فيها ميثاق عظيم ،ولكنه عندما حتصل له هذه األسرار كما ذكرت لك،
يتحقق هبا يف باطنه .والتحقق يف الباطن نظري التخلق يف الظاهر .فعمل الباطن حتقق ،وعمل الظاهر
ختلق.
والتحقق حتققان :حتقق كشف يكون عنه التخلق ،وحتقق حيصل عن التخلق ،ولكن ذلك
التحقق الثاين إذا حققته وجدته ينتج ختلقا آخر لتحقق ،فكل حتقق مشترك بني ختلقني ،بني ختلق ينتجه،
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وبني ختلق يكون التحقق نتيجة عنه .وهكذا هو السلوك حىت يصل إىل حتقق ليس وراءه ختلق ،فذلك
التحقق هو الذايت.
منزل األيام املقدرة

اعلم يا بين أن لكل يوم نبيا من األنبياء ينزل لقلب املشاهد احملقق منه سر يلتذ به يف أيامه ،يعلم
بذلك أمرا ما من األمور اليت جيب معرفتها ،وال حتصل إال ألصحاب القلوب.
فيوم األحد يوجه له إدريس  فيه سرًا يكشف به على علم علل األشياء قبل وجود
معلوماهتا .ويوم االثنني يوجه له فيه آدم  سرا يعلم به ما السبب الذي ألجله تنقص املقامات،
وتزيد يف حق السالكني ويعلم به نزول احلق كشفًا .ويوم الثالثاء يوجه له فيه هارون أو حيىي C
سرا يعلم به ما يضر وينفع من املوارد الطارئة عليه من عامل الغيب .ويوم األربعاء يوجه له فيه عيسى
 سرا يعلم به تتميم املقامات وكيفية اخلتم ،ومن يكون .ويوم اخلميس يوجه له فيه موسى 
سرًا يعلم به املؤاخاة الدينية ،وأسرار املناجاة .ويوم اجلمعة يوجه له فيه يوسف  سرًا يعلم به
أسرار الترقي يف املقامات ،واحلكم وأين توضع .ويوم السبت يوجه له فيه إبراهيم  سرًا يعلم به
مداراة األعداء ،كيف تكون ويف أي وقت جتب حماربتهم ،وهذه حضرات األبدال فافهم ترشد ،واقنع
مبا عندك ،وتأمل هذه اإلشارات تسعد ،وقد يوجهون له غري هذه األسرار فاقتصرنا على هذه دون
غريها ،إذ هي األول اليت ترد عليه.
منزل الشهور املقدرة

اعلم يا بين أن للقلب منازل عند احلق ال ينزهلا القلب إال يف وقت ما ،إما من جهة الزمان ،وإما
من جهة معناه .فإن كان من جهة معناه حصل له ذلك يف أيام يسريه ،وإن وافقت املعاين األزمان،
فتحصل مبرورها شيئًا بعد شيء حىت ينقضي العام ،وقد تزيد على العام ،وتكون يف أعوام على حسب
جماهدته وطاقته وصفاته يف جبلته.
فاعلم أن احملرم وهو للسنة حمل االبتداء يف معناه ،حيرم على املريد ما كان فيه من االعتداء.
ويف صفر خيلي أرضه من عشب املألوفات وشجر املخالفات ،ويقلبها باجملاهدات .ويف ربيع
األول ينبت يف أرضه ربيع املعامالت.
ويف ربيع الثاين ينبت فيه ربيع املالحظات ،وهي أول مبادئ التجلي ،ويعرب عنها أصحابنا
بالذوق.
ومث يف مجادى األول يكون مجوده على ما يرد عليه من األسرار.
ويف الثاين مجوده على ما يرد عليه من األنوار.
ويف رجب تعظم الواردات من حيث الواهب ال من حيث ذاهتا ،وهو مقام الفردانية فال يكون
له فيه غري حيجبه فيلزمه أن يطرده ،أو يقابله.
ويف شعبان تشعيب تلك الواردات يف الربازخ ،ليعلم مقاماهتا ،وأهلها فهو موضع التفصيل.
ويف رمضان خرق العادات لثبوت اآليات ،إما للنبوة ،أو للوالية على حسب مقامه ،وأما يف
زماننا اليوم فلثبوت الوالية خاصة ،إذ الرسالة والنبوة قد انقطعت.
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ويف شوال رفع احلجب له عند الوصول عن أسرار العامل ،فيعرف كيف يهديهم ،ويدعوهم إىل
اهلل تعاىل.
ويف ذي القعدة قعوده لإلرشاد واهلداية.
ويف ذي احلجة حجه هبم من األفعال إىل الصفات ،ومن الصفات إىل الذات مبا جيب من
التخلق ،والتحقق ،وهنالك تبلغ الغايات ،وتتحد الشاهدات ،والغائبات ،وجتتمع اهلمم ،واإلرادات،
ومن هنالك ابتداء نشأة أخرى يف احلضرات اإلهلية واهلل املوفق.
منزل قلب الذاكرة وما خيص به من األسرار

اعلم يا بين -ذكرك اهلل فيمن عنده فذكرته -أن القلب إذا تعمر باإلخالص ،والتسليم ألمر اهلل
والنظر يف جماري أحكام اهلل تعاىل ،والتفويض له سبحانه يف كل حالة ترد منه عليه فهو عند اهلل ذاكرًا،
وإن كان بلسانه صامتًا ال بأن يقول :اهلل اهلل فقط .نعم البد من ذكر اللسان على حسب أنواع الذكر
يف أول بداية الدخول إىل نيل هذا املقام ،فمنهم من يدخله بذكر سهل بن عبد اهلل التستري ،وهو :اهلل
معي ،اهلل ناظر إيل ،اهلل شاهد علي.
وفائدة هذا الذكر أن من كان اهلل معه ،وناظرًا إليه وشاهدًا عليه كيف يعصيه؟! ومنهم من
يدخله باسم الذات خاصة ،وهو مذهب اإلمام أيب حامد ،ومجاعة من شيوخي ،ولقيتهم على ذلك،
وأمروين به فال يزال على هذه احلالة يف بدء مقامات الذكر حىت يتعمر الباطن كله ،وال يبقى فيه جوهر
فرد إال ينطق بذلك الذكر بعينه حىت يغلب عليه حال الذكر فال يبصر يف الوجود شيئًا يقع عليه نظره
إال معلنًا مبا هو عليه من الذكر .ولو كان يف ذلك الوقت ألف شخص بألف ذكر خمتلف ،وغلب
عليهم احلال ألبصر كل واحد منهم العامل ناطقًا بذلك الذكر الذي هو عليه ،فال يزال ذاكرًا من أول
مقامات ذلك السفر حىت ينتهي إىل املقام السابع ،فإذا انتهى إىل املقام السابع وهو هناية الذاكر ليس له
وراء ذلك مرمى أصالً.
فاعلم أن هلل تعاىل أسرارًا خمزونة عنده بأيدي سفرةً كرام بررة يسمون الشهداء .فإذا حصل
القلب يف هذا املقام السابع الذي ذكرناه من الذكر وجه إليه احلق تعاىل حتفة منه سبعني ألف سر ما بني
ظاهرة وباطنة يف كل يوم ،ولكن بواسطة تلك املالئكة شهداء اهلل على قلب العبد ،فعندما ميرون على
قلبه يسمع حينئذ تسبيح املأل األعلى يف نفسه ،يدخل الشطر من هؤالء املالئكة على باب عامل امللكوت
بأسرار الظاهر ،وميرون على ساحته القلب حىت خيرجوا على باب عامل الشهادة .ويدخل الشطر اآلخر
على باب عامل الشهادة بأسرار الباطن ،وخيرجون على باب عامل امللكوت ،مث ال يعودون أبدًا بل يأيت
اهلل تعاىل بشهود أخر ،بأسرار أخر على ذلك املهيع لريي اهلل تعاىل هذا القلب من آياته ،وعظيم ملكوته
ما يزيد به تعظيمًا وبنفسه معرفة .فإن ركن إليهم هذا القلب ،وتأنس هلم ،واختذهم جلساء ،بقوا معه،
وبقي معهم ،وهم الشهود عليه بالوقوف معهم إن طمع يف نيل مقام أعلى من ذلك ،فيقال له :مل ترتفع
مهتك إىل ذلك ،وقد حتققت أن باهلمم الوصول ،ولكنك حجبك التنزه يف عامل امللكوت ،فإن أنكر،
والبد له أن ينكر شهدت عليه تلك املالئكة النازلة له بتلك األسرار ،وكذلك تشهد عليه أسراره
بتعشقه هلا ،وفنائه فيها ،فشهادة املالئكة خزنة األسرار نطقية ،وشهادة األسرار حالية ،فهو مقهور
باحلجة ،وهلل احلجة البالغة على كل أحد .فتأمل هذا الفصل يا مسكني ،وانظر أين قلبك من هذه
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القلوب؟ وأين مشهدك من هذه املشاهد؟ ومشربك من هذه املشارب؟ لقد أحياها وأحيا هبا .جعلنا اهلل
وإياكم ممن طاب مورده ،وتعاىل مشهده ،آمني.
موقع جنم املشيئة

املشيئة إرادة احلق سبحانه اتصفت هبا ذاته تعاىل كعلمه وقدرته وكالمه وسائر صفاته .ويسمى
متعلقها املراد ،فمن تعلقت هبدايته إرادة احلق أزالً يسرت أسبابه ،وطوي له الطريق ،ومحل على اجلادة
واحملجة البيضاء ،ووهب سر تدبري نفسه ،وحبب إليه كل شيء ونعم به ،وال ميقت إال ما مقت اهلل
تعاىل أدبا وشرعًا ،فهذه حالة املراد ،وهي املعرب عنها بالعناية .ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ
ﱛﱜ ﱠ [يونس.]2 :
مطلع هالله:
ي تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتت إ تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت إ لتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتت ف ستتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت القضتتتتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتت إ
تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت يزتتتتتتتتتتتتا فيتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتت
ميتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتت إ
أ تتتتتتتتتتتتتتت إ تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت ا الم تتتتتتتتتتتتتتي غيتتتتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتت ل الم تتتتتتتتتتتي فتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتتتي الم تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتت
فأ تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتتتير
تتتتتتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت ل

فصل الصحبة

الصحبة نتيجة البسط ،وال يقوى عليها إال األقوياء من الرجال الذين ال تغريهم األحوال.
وحدّها أن ال يقبل من صاحبه إال ما يقبل منه ربه تعاىل ،فإن مل يفعل فقد خانه يف الصحبة .فإن
شرطها النصيحة ،وأدهبا كف جفائك عن خليلك ،وحتمل جفاه.
وهلا مراتب حبسب األحوال ،فإن كان فوقك فاصحبه باحلرمة ،وإن كان كفؤك فاصحبه
بالوفاء ،وإن كان دونك فاصحبه بالرمحة ،وإن كان عاملًا فاصحبه باخلدمة والتعظيم ،وإن كان جاهالً
فاصحبه بالسياسة ،وإن كان غنيًا فاصحبه بالزهد ،وإن كان فقريًا فاصحبه باجلود .وإن صاحبت
صوفيًا فاصحبه بالتسليم.
واعلم أن صحبة اجلليل سبحانه أوىل من صحبة اخلليل ،فإن اجلليل حيفظك واخلليل حتفظه،
اجلليل يعطيك ،واخلليل تعطيه ،اجلليل حيملك ،واخلليل حتمله ،اجلليل يتوالك ،واخلليل تتواله ،اجلليل
يكون لك حيث تريد ،واخلليل يريد أن تكون له حيث يريد.
وعالمة من آثر صحبة مواله أن ال يأنس بسواه ،وأن يقف عندما أمره به وهناه ،وأن يعامل
اخللق برمحاه ،وأن يوايل من وااله ،ويعادي من عاداه ،ولو كان ابنه أو أباه ،ال جتد قومًا يؤمنون باهلل
واليوم اآلخر يوادون من حاد اهلل ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم ،أولئك
كتب يف قلوهبم اإلميان ،وأيدهم بروح منه.
متتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتتتتتتتما
أ ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ي تتتتتتتتتتتتتتتت ل
متتتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتتت ل ال تتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتر فتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت اف
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فصل يف توقري الكبري

من احلكمة توقري الكبري ،ورمحة الصغري ،وخماطبة الناس باللني ،وإذا لقيت أحدًا فالقه بالبشاشة،
وإن مل تقدر عليها فالقه مبا تدوم عليه من اخلري لئال تتغري أحوالك يف التقصري بطول اجملالسة فيتغري
عليك فرمبا يؤذيك فاحذر.
فصل يف اإلنصات للحديث

أنصت حلديث اجلليس ما مل يكن هجرًا ،فإن كان هجرًا فانصحه يف اهلل تعاىل إن علمت منه
القبول بألطف النصح ،وإال فاعتذر يف االنفصال .وإن كان ما جاء به حسنا فحسن االستماع وال
تقطع عليه حديث ،وأشخص بالبصر إليه ما دام حمدثًا لك .وإن كان ما يأيت به ليس بعظيم الفائدة،
فإن لكل أحد عند نفسه قدرًا خرج عقلك بأدب كل زمان.
فصل يف التواضع

عليك بالتواضع ،واعلم أنه سر من أسرار اهلل تعاىل املخزونة عنده الذي ال يهبه على الكمال إال
لنيب أو صديق ،فليس كل تواضع تواضعًا .وهو من أعلى مقامات الطريق ،وآخر مقام ينتهي إليه رجال
اهلل .وحقيقته العلم بعبودية النفس ،وال تصح مع العبودية رئاسة أصالً ألهنا ضد ،وهلذا قال املشايخ آخر
ما خيرج من قلوب الصديقني حب الرئاسة ،وال تكون إال مع اجلهل .وقال عيسى  ألصحابه:
"أين تنبت احلبة ،قالوا يف األرض ،فقال  :كذلك احلكمة ال تنبت إال يف قلب مثل األرض" يشري
إىل التواضع .وإىل هذه اإلشارة يقول سيد البشر " :aظهرت ينابيع احلكمة على لسانه".
والينابيع ال تكون إال يف األرض ،وهو موضع نبع املاء ،وال تظن أن هذا التواضع الظاهر على
أكثر الناس وعلى بعض الصاحلني تواضع ،فليس بتواضع ،وإمنا هو متلق لسبب غاب عنك ،وكل يتملق
على قدر مطلوبه واملطلوب منه .التواضع شريف ال يسور عليه كل أحد ،فإنه موقوف على صاحب
التمكني يف العلم ،والتحقق يف التخلق.
فصل يف الزهد

وعليك بالزهد ،فإنه صفة شريفة إذا قامت بشخص على الكمال حالت بينه وبني رؤية
األكوان ،وشرطه أن ال حين إىل ما زهد فيه ،وأدبه أن ال يذم املزهود فيه لكونه من مجلة أفعال اهلل
تعاىل ،وليشغل نفسه مبن زهد من أجله ،فإنه إذا اشتغل بذلك تواله احلق باحلضور معه يف بساط األنس
به يف كل ما يطرأ من تفاصيل الكون ،وقد خيترب يومًا ما ليعرف مبنة اهلل عليه يف توليه إياه بأخذه مما
تنافس فيه القلب احملجوب فإذا مل يلتفت لذلك األمر العارض عرف حسن منة اهلل عليه وعنايته به،
فيزيد شكرًا ورغبة عن ما زهد فيه.
فصل يف املعاشرة

ال تلق أحدًا إال مبا ينشطه إليك ،ووازنه يف عقله تأمنه .قال احلكماء :عاشروا الناس معاشرة إن
متم بكوا عليكم ،وإن غبتم حنوا إليكم.
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فصل يف مذهب القوم

ليس يف املذاهب أشرف من مذهبك لتعلقك باهلل ،فال تغتم ملذهب أحد سواه ،فإنه أشرف
املذاهب ،واستمر على حالتك ،والزم االعتدال ،فإنه طريق الرجال.
فصل يف الوقت

الوقت هدية اهلل إليك فخذ فائدته ،وهو راجع إليه ،فزينه بالتقوى ،والعمل الصاحل وإال كان
حسرة عليك إذا فاز غريك به فامسع ال حيجبنك مدح املادح لك عن معرفتك بنفسك ،السياسة رأس
احلكمة فالزمها.
فصل يف الصحبة

ال تصاحب أحدًا إال من ترى معه الزيادة يف دينك ،فإن نقص فاهرب منه هروبك من السبع بل
أشد ،فإنه يهدم دنياك ،ويعطيك الدرجات ،والقرين السوء حيرمك الدنيا واآلخرة ،الورع يف املنطق من
احلكمة ،وهل يكب الناس على مناخرهم يف النار إال حصائد ألسنتهم.
فصل يف حق الطريق

ال جتلس يف طرق املسلمني ،فإن اضطررت ،وغلبتك النفس فغض البصر ،وأرشد الضال ،وأعن
الضعيف ،وأمط األذى عن الطريق ،ورد السالم ،وال تقعد وأنت تقابل دار أخيك ،وتورع يف مشيك
على الطريق ،وقعودك ،وذلك أن ال متسك من الطريق إال قدر ذاتك ،ووسع على الناس طريقهم ،فإنه
ليس لك إال موضع قدميك إن كنت واقفًا.
ولقد حدثين أبو عبد اهلل بن حممد بن عبد الكرمي أن بعض املتورعني أتى بقلتني ،فأوقفه بعض
الناس يف كالم طويل وأقعد القلتني على وجوه رجليه.
فصل يف األدب مع الشيوخ

احترام الشيوخ واجب ،ومن احترامهم أن ال تلبس ثياهبم وال يقعد يف مكاهنم ،وال ينكح املريد
امرأة شيخه إن طلقها ،أو مات عنها ،وال يرد يف وجوههم كالمًا ،ويبادر المتثال ما يقولونه ،ومن
احترامهم تعظيم من عظموه ،فعظم من عظمه شيخك ،وتلمذ له إن قدمه عليك ،وإن كنت أعلم منه
فإن الشيخ أعرف باملصلحة لك منك ،وال حيجبنك ما ترى من نقصه عن تقدمي الشيخ له وتقريبه.
فصل يف حق املساجد

إذا أتيت املساجد فال تأهتا إال طاهرًا بنية احترامها وقدم رجلك اليمىن يف الدخول ،وأخرها يف
اخلروج ،واركع عند دخولك ركعتني ،وإن استطعت أن تكون أول داخل وآخر خارج فافعل .وإذا
سلمت فسلم على كل عبد صاحل يف السماء واألرض .من ذلك املقام يرد عليك ،وال تقل هجرًا ،وال
فحشًا ،وال تدخلها للنوم وال للراحة إن كان لك عوض منه ،فإن اختذته بيتك وليس لك سواه فال
بأس.
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فصل يف توجه القلب هلل

كما حيرم عليك يف صالتك التوجه لغري القبلة إذا عرفتها ،وإن فعلت بطلت صالتك ،كذلك
حيرم عليك التوجه بقلبك لغري اهلل من دار وأهل ودكان ومال .وكما حيرم عليك أن تتلو غري كالمه
تعاىل كذلك حيرم عليك أن تناجي يف قلبك غريه ،أو تشاهده إىل أمثال هذا .والزم األدب ،فإنه ال يقبل
لك من صالتك إال ما عقلت.
فصل يف حق الكالم

العاقل كالمه وراء قلبه ،فإذا أراد أن يتكلم به أمره على قلبه فينظر فيه ،فإن كان له أمضاه ،وإن
كان عليه أمسك ،واألمحق كالمه على طرف لسانه ،وعقله يف حجره ،إذا قام سقط .روى عن مالك
بن أنس أنه قال :من عد كالمه من عمله قل كالمه ألزم أربعة :الدعاء للمسلمني بظهر الغيب ،وسالمة
الصدر ،وخدمة الفقراء .وكن مع كل أحد على نفسك.
فصل يف الورع

الورع رأس الدين ،وهو من صفات احملققني .قال بعض الصوفية :ما رأيت أسهل علي من
الورع ،كل ما حاك له يف نفسي شيء تركته ،إشارة إىل الزهد.
اإلرادة ترك اإلرادة ،رؤية التوكل نقص التسليم غدًا ،التوحيد السخي من سخي بنفسه على
العلم ،النفس هدية العبد إىل اهلل تعاىل.

مت كتاب مواقع النجوم حبمد اهلل ونعمته
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كتاب لطائف أسرار القلب واللسان
ﱁﱂﱃﱄ
ربِّ يسِّر لنا عويصات أسرار كتابك الكرمي
احلمد هلل الذي مجع بني القلب واللسان ،وأوجب عليهما اإلميان ،ودعامها إىل الكشف والبيان
بالعقل والترمجان ،وفرض عليهما القرآن ،وأنزل عليهما احلُجة والربهان ،وقسم احليوان على اإلنسان،
واإلنسان على األعيان ،وﱡﭐﱼﱽﱾﱿﲀﲁﱠ ]الرمحن ،]29 :له كون يف املكان ،ويف غري املكان ،و وزن
يف الزمان ويف غري الزمان.
أمحده محدًا يوايف ما يف اإلمكان من ِّالنعَم النازلة إىل األذهان واألبدان والشرائع واألديان.
وأشكره شكرًا يدفع بوائق الدهر وشدائد احلدثان.
وأصلي على نبيّه الكرمي األكرم ،الذي منه األمن واألمان ،ومبتابعته وخمالفته دخول اجلنان
والنريان وعلى آله صالة تنشر هبا ظالل الطاعات ،وتطوى هبا ظالل العصيان.
وبعد محد اهلل الذي حفظ عهده ،وأجنز وعده ،وبيّن جدّه ،وأبرز حدّه ،ونصر عبده وهزم
األحزاب وحده .اعلموا رزقكم اهلل رزقًا يزداد فيكم ثناؤه ،وشكره ،ومحده ،ويعرفكم جمده أن هلل
تعاىل:
 كتابًا عزيزًا :ﱡﭐﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﱠ]فصلت.[42 : وكتابا مكنونًا :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ ]الواقعة ،[80-79 :وبني الكتابني معيةيف النور والوزن ،املصورين يف العقل وامللك اللذين يشهدان للنفسني اللتني منهما تنزيل من حكيم
محيد ،وتنزيل من رب العاملني.
 وهلل تعاىل كلمتان :كلمة عربية :من كتاب مكنون ،فيه قرآن كرمي وكلمة أعجمية :من كتابعزيز ،ال يأتيه الباطل من بني يديه ،وال من خلفه ،فيه فرقان جمرد عن الوصف الالزم املقيم ،وهو املميز
بني كالم احلديث ،وحديث القدمي.
وللكلمة العربية :حروف التهجي ،ومن حروف احلمد اليت يقع منها التمثل املتبطن للتبتيل.
وللكلمة األعجمية :حروف املعجم ،وهي حروف الثناء اليت يقع منها التمثل املستبطن للتبتل.
وبينهما حرف الكلمتني ،والكتابني وهو حرف الشكر الذي يقع منه الوضوح الكلي وفيه جممع
البحرين والكتابني والكلمتني ،ومنه شهادة العقل ،ورسالة امللك.
واعلم :أن الذكورة يف األشياء محدية ،واألنوثة ثنائية .والرجولية شكرية ،والثناء زائد على
احلمد ألن الثناء عليه ،واحلمد له قال  :aأنت كما أثنيت على نفسك ،و(لك احلمد حىت ترضى).
والشكر جامع بني احلمد والثناء ألن الشكر له ،وفيه هلذا املعىن يكون تعديته بالالم ،وبنفسه.
يقال :أشكره ،واشكر له ،وهلل تعاىل صورة احلمد ،وصورة الثناء هو بيت القدر ،وبينهما رداء الكربياء
على وجه صورته تعاىل وتقدس ،نزله إىل بيت محده ،ونزله على بيت ثنائه ،ونزله يف ردائه تعاىل
وتقدس .وبيت الفضل بيت األفعال ،وبيت القدر بيت األقوال ،وبينهما القدرة والقوة ،والقوة والفعل،
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والقول صورة عوده إىل عبده من سر " ال " مث اخلروج إليه بالقدرة ،مث نزوله من موعده األول اللوح،
ولوح احلول ليجمع بني عوده وموعده.
قال اهلل تعاىل ،إشارة :ﱡﭐﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱠ]القصص.[61 :
مث النزول من سر الذكورة إىل الشعوب ،ومن سر األنوثة إىل القبائل.
• واألسباط :بني الشعوب والقبائل.
• والشعوب :مجع شعب ،وهو احلي العظيم ،مثل مضَر.
• والقبائل :دوهنا؛ كتميم من مضَر.
• والشعوب :من العجم ،والقبائل من العرب.
• واألسباط :من العجم والعرب.
• والسبط :يف كالم العرب خاصة األوالد.
وكان يف األسباط أنبياء  ،Dوالسبط يف ولد إسحاق كالقبيلة يف ولد إمساعيل .أدرج اهلل
تعاىل من يف الشعوب والقبائل واألسباط لب طهارة السمع ،وطهارة لب البصر ،وجعل طلب الطهارة
يف السمع ،وطهارة لب البصر مرتبًا على تكميل الوجه ،وشق مسعه وبصره .وشق السمع والبصر يكون
بنشر الشعوب والقبائل واألسباط ،وترقيق الذكورة واألنوثة والرجولة فيها.
والترقيق يكون لب .والطلب ،واالبتغاء ،واللب من قِبَل العبد .ومنه اإلجابة لقوله :اللهم لبيك.
والطلب من قبيل السيد لطلبه حثيثًا ،واالبتغاء بني السيد والعبد واحلق جل جالله مكّن هبذا عبده يف
أرض احلمد والثناء .والشكر إعطاءه نظرة يف ملكوت السموات واألرض وما خلق اهلل من شيء.
ونظرة إىل طعامه ،ونظرة يف مبدأ خلقه.
قال اهلل تعاىل :ﱡﭐﲚﲛﲜﲝ ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﱠﭐ[االعراف ،[185 :وقال تعاىل:
ﱡﭐﲢﲣﲤﲥﲦﱠﭐ[عبس ،[24 :وقال تعاىل :ﱡﭐﱓﱔﱕﱖﱗﱠ]الطارق ،[5 :ملا نظر يف ملكوت
السموات واألرض انشقت السموات ،وفتح اهلل سبحانه وتعاىل :ﱡﭐﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱠ
]القمر ،[12-11 :ونزل امللك السماء ،وخرج العقل من األرض ،وخرج ذكر القدرة من بينهما ﱡﭐﱮ
ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱠ]القمر ،[12 :والتقى امللك والعقل بينهما ،وقام من سر امللك والعقل ذكر القدرة،
وخرج من باب احلمد ودخل يف بيت الثناء فتواضع كل شيء لعظمته ،وتغري هليبته ،واكتسب لونًا من
صبغته ،ونزل إىل معامل كلمته ،ومجع بني نبيه ووليه يف نبوته ،وواليته .ومجع بني أول فعله وآخر فعله،
وهو مجع بني فطرة احلياة وعني الفطرة ،مث دعا األول إىل اآلخر واآلخر إىل األوىل ،طلبًا ملتوسط فعله.
وقال فطرة احلياة وعني الفطرة .ائتيا قالتا أتينا طائعني كما قال للسماء واألرض وعند ما نظر إىل طعامه
حىت انفطرت السماء واألرض به فتح اهلل تعاىل أبواب السماء بناء حلجرة ،وكثر األرض نفوسًا ونزل
الروح من السماء إىل األرض ،وصعد بامللك إليها ،وحصل االلتقاء بني السماء واألرض ،وخرج ذكر
القوة من باب الثناء ودخل يف باب احلمد ،وقعد بني الروح وامللك ،فسجد كل شيء لعزته وتوارى
من نوره يف ظلمته ،واكتسى لباسًا من صنعته ،وسجد بني يدي كلمته ،ومجع بني نبيه ووليه يف كتابه،
وكلمته ،وعند ذلك فرجت السماء واألرض بريح خجوح وهيأت األرض وجوهًا ،ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜﱠ ]الزمر ،[69 :واشرأبت الوجوه بنور األرض .واصطف النوع باجلنس ،واجلنس بالنوع ،ونزلت
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احلور من السماء ،وصعد الروح إىل السُّبحات وحصل االلتقاء بني السماء واألرض ،وخرج من بينهما
ذكر القدرة ،وهو ذكر احلبيب من باب الشكر ،ورجع إليه ذكر القدرة من بني الذكرين فاستسلم كل
شيء لقدرته ،وخضع كل شيء مبلكه وقوته وعند ذلك تاب اهلل على عبده ،ورجع إليه بكليته وهداه
إىل جنته ،وبيَّن له سنة محله حكمته ،وسنة محله حمبته وطهارته بني صورة عبده وطينته وجبلته .واعلم
أن اهلل تعاىل (يتبني) ظاهره وباطنه ،بذكر قدرته وذكر قوته ،وينزل قلب جوفه بذكر اجلنب ،وهو ذكر
اجلمع من ظاهره وباطنه إىل متوسطه ،وفيه هيئة احلق الناطقة بالتبيني واهلداية والتوبة على عبيده املرتبة
هبيئته اليت منها املواهب ،يفهم من قوله تعاىل :ﱡﭐﲴ ﲵ ﲶﲷﲸ ﲹﲺﲻ ﲼ ﲽ

ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

ﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱠ]النساء ،[28-27 :وبالتبيني واهلداية والتوبة اليت هي حمل إرادات احلق
جل جالله نزول السعة يف العبد .أعين هبا السعة اليت يضرب فرق احلق على اللسان والقلب املعرب عنه
بقوله سبحانه وتعاىل :ﱡﭐﳃﳄﳅﳆﳇﱠ [الزمر.[67 :
واعلم أن معية الكتاب العزيز ،والكتاب املكنون ،معية بني الصورة والسورة ،ومها حور عني،
وولدان خملدون ،من الكتابني ومعية النور والوزن اجتمع حور عني ،وولدان خملدون ،وأزواج مطهرة،
يف العبد وهذا اجتماع خلقت منه حواء واستبطنت هذا االجتماع األلواح املوسوية ،ولوح األلواح،
ومن اجتماع األلواح ولوح سر سر سواك رجالً وسر سر السادس والرابع املذكورة يف قوله تعاىل:
ﱡﭐﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱠ ]اجملادلة:

 ،]7والكالم السري ال يتحقق وقوعه إلّا يف املرتبة الرابعة ،من البدل والعوض ألن لكل بدل عوضًا،
ولكل عوض بدالً .وكالم السر عوض العوض واقع بني البدلني ،وهو الرابع .والكالم اجلهري ال
يتحقق وقوعه إلّا يف املرتبة اخلامسة ومن معية الكلمتني والقرآن والفرقان األمر والدين واملقام ،منها
خلق آدم  وأدرج اهلل تعاىل يف هذا االجتماع اجتماع املرة ،واألبد ،والقوة ،ومن هذا االجتماع
خروج القلم مقسومًا على ثالثة أجزاء من احلول إىل اللوح .كما خرج مقسومًا من اللوح إىل احلول
وهبذا التقسيم القلمي والنوين علّم موسى  علم الكيمياء.
لـ"يوشع " ،و"كالب " ،و" قارون " ،و جعله ثالثة أثالث :علم ثالثة ليوشع ،وثالثة لكالب،
أخذ عنهما قارون حىت أضاف علمهما إىل علمه ،فكان ذلك سبب أمواله.
وقيل علّم اهلل موسى علم الكيمياء فعلّم موسى أخته فعلّمت أخته قارون .وعلى هذا التقسيم
القلمي والنوين قسم اهلل تعاىل العمل على ثالثة أجزاء كما ورد يف احلديث .وهو ما روى أبو سعيد
اخلدري  Eقال :مسعت رسول اهلل  aيقول( :قسم اهلل تعاىل العقل ثالثة أجزاء فمن كانت فيه
فهو العاقل :حسن املعرفة هلل ،وحسن الطاعة هلل ،وحسن الصرب هلل).
واعلم أن صدق الورع من حسن املعرفة ،وصدق اليقني من حسن الطاعة ،وصدق احلرص على
الرب والتقوى من حسن الصرب هلل.
واعلم أن بني حسن املعرفة هلل ،وصدق الورع صحة اإلنسانية يف العقل .ومن صحة اإلنسانية
صحة العقل ألن اإلنسانية بني اجلمادات واحليوانات نازلة ألن العقل حبسن املعرفة هلل يدخل يف
اجلمادات ،ويفرق بني حقها وخلقها ،وجيمع أجزاء اإلنسانية املودعة فيها .وبصدق الورع خيرج من
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اجلمادات ويدخل يف احليوانات ويفرق بني حقها وخلقها وجيمع أجزاء اإلنسانية املودعة فيها وال يزال
يدخل وخيرج يف اجلمادات واحليوانات حبسن املعرفة وصدق الورع حىت جيمع أجزاء اإلنسانية وجيرها
إىل نفسه فصار العقل صحيحًا رشيدًا يف اإلنسانية فكأنه اكتسب صورة وهيئة صحيحة من حقيقة
اجلمادات واحليوانات.
واعلم أن:
بني حسن الطاعة ،وصدق اليقني صحة الرجولية املودعة بني الذكورة واألنوثة.
ومن صحة الرجولية صحة الروح يف العقل اإلنساين.
وبني حسن الصرب وصدق احلرص على الرب والتقوى صحة الرسالة يف القلب.
وبصحة العقل يف اإلنسانية وصحة الروح يف الرجولية ،وصحة القلب يف الرسالة علم حمل
اإلنسان بني اجلمادات واحليوانات ومنزلته من اهلل تعاىل.
وعلم حمل الرجل بني الذكران واإلناث ،ومنزلته من اهلل تعاىل.
وعلم حمل الرسول بني املالئكة والبشر وقربه من اهلل تعاىل.
وعلم عند ذلك أن اإلنسان ال يقال له مجاد وال حيوان ،وال يقال للرجل ذكر وال أنثى ،وال
يوصف امللك بالذكورة واألنوثة ،وال يقال للروح ملك أو بشر بل يقال للروح أمري ،أو إضايف ويقال
للملك نيب أو رسول ،ويقال للرجل لطفي أو قهري .ويقال لإلنسان شأين أو قراري.
واعلم أن العقل إذا صار صحيحًا يف اإلنسانية صار ذاهبًا يف البيان وجامعًا للقرآن ،يدافع خملصًا
عن قضاياه الثابتة باحلجة والربهان .وإذا صار الروح صحيحًا يف العقل اإلنساين صار ذاهبًا إىل البالغ،
وإذا صار القلب صحيحًا صار هدى للناس ،وإذا صار العقل بيانًا والروح بالغًا والقلب هدى انفتحت
عني الدين يف دين العني ونزل على صاحبه بسم اهلل الرمحن الرحيم على عشر كلمات ،واتصلت
حروف بسم اهلل الرمحن الرحيم بعضها ببعض ،ودخل بعضها يف بعض والكلمات هي (أ ب بريام حب
حس بايب ته مس آن) واختار منها احلق جل جالله ثالثة كلمات وهي :اللب ،والسر ،والالم.
وأودعها يف عصا موسى  :يشري إليها قوله تعاىل حكاية عن موسى :
ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱠ ]طه [18 :وهلل تبارك وتعاىل حجران :حجر القسطاس املستقيم ،وحجر
امليزان.
 القسط والقسطاس املستقيم لكتاب مكنون عزيز.
 والتقومي مودع يف حجر امليزان
القسط والوزن مودع يف حبر القسطاس املستقيم.
 ويف التقومي حياة الروح والعقل.
 ويف الوزن حياة النور والنار.
 وأحد احلجرين يف بيت الفضل ،واآلخر يف بيت القدر.
وبني احلجرين البحر ملا أمر اهلل به موسى بضرب احلجر .فقال :ﱡﭐ ﱎ ﱏﱐﱠ]االعراف:
 ،[160يعين حجر القسطاس املستقيم .فضرب موسى فدخل فيه األمر املودع يف العصا ﱡﭐﱴ ﱵ
ﱶ ﱷ ﱸﱠ ]البقرة ،[60 :وخرج يف ضمن العيون األشياء .وملا ضرب احلجر الثاين بعصاه دخل فيه
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اللب املودع يف العصا ﱡﭐﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱠ ]االعراف ،[160 :وخرج يف ضمن العيون لب
األشياء .وقد علم به كل أناس مشرهبم من اللب ،واألمر.
وظهر من بينهما سر السمع والبصر يف البحر .فلما ضرب البحر بعصاه دخل فيه السر يف سر
الظاهر يف البحر؛ فانفلق البحر .وانشق السمع والبصر بسمعه وبصره ،وانفلق باء البحر وهو باء
القلب ،وظهرت البشارة والبشرى ،ونزلت الصورة يف السورة بينهما ،وانفلق أيضًا حاء البحر وهو
حاء الروح .وظهرت حالة املوت وحالة احلياة ،ونزلت بني احلالتني حياة البقاء وبقاء احلياة .وانفلق
أيضًا راء البحر ،وهو راء السر ،ووصل أصل الضرب ،وأثر األمر إىل القلب والروح والسر .وظهر
السمع ،وظهر البصر ،واستوت السفينة ،ونزلت السكينة ،وعرب موسى  يف اليسر والعافية ،ونزلت
الساحة العاقبة ،وضرب اهلل تعاىل فيه البدن حىت مسع كالمه تعاىل وتقدس جبميع ما اشتمل عليه موسى
من أعضائه وأجزائه ،وحقائقه ،وملكه ،حىت صار كله وجزؤه مسعًا ،كما صار كله وجزؤه بصرًا،
وارتفع البدن من بني السمع والبصر وخرج احلق إليه من االسم بالفعل فصار املعروف باالسم معروفًا
عنده بالفعل ،وصار املعروف يف اللسان معروفًا يف اللسان.
إذا عرفت ما ذكرنا من األسرار العظيمة و املقدمات الشريفة فاعلم أيّدك اهلل تعاىل من عنده أن
اهلل تباك و تعاىل نزل من كاف كن ،وكاف كن من األمر و الفعل إىل كتاب عزيز ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﱠ]فصلت ،[42 :وإىل ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱠ]الواقعة.[80-77 :
 وبىن بيت الفضل يف كتابه العزيز ،وبدأ فيه بنفسه ،وبنفسه تعاىل وتقدس ،وبدأ بنفس نبيه
ووليه ،وبدأ مبالئكته ،وبدأ بأمر العادة.
 وبىن بيت القدر يف كتاب مكنون وبدأ فيه باخللق ،وبدأ بالبشر ،وبدأ بالصالة يف بيت القدر،
وبدأ بفرض الصالة يف بيت الفضل ،وبدأ باحلياة يف بيت الفضل ،وبدأ صورة احلياة يف بيت القدر.
 وأرسل النفخة من بيت الفضل إىل صورة بيت القدر ،وأرسل النفخة من بيت القدر إىل
احلياة املودعة يف بيت الفضل.
 وخلق احلروف واألصوات ،وبدّل النفحة بالنفخة ،والنفخة بالنفحة يف احلروف واألصوات،
وبلّغ احلياة إىل مبلغها ،وغلب الصورة فوق غايتها ،ومسى نفسه البادي إىل البادي.
 وبقدر ذلك يكون اجتماع بدء اخللق ،وبدء اإلعادة ،وبدء امللك ،وبدء البشر.
 وبقدر اجتماع بدء اخللق ،وبدء اإلعادة ،وبدء امللك ،وبدء البشر مشول احلياة ،وظهور
الصورة اإلهلية تعاىل وتقدس.
 وبقدر ذلك طهارة السمع ،وطهارة البصر ،بواسطة وصول طريف النفي.
 وبقدر ذلك خروج اآليات الكربى من بينهما.
وهذا املعىن يكون يف قلب اإلنسان ولسانه؛ ألن ترتيب الفضل يف القلب ،وسر بيت الفضل يف
اللسان .وبني القلب واللسان خروج اآليات إىل الصدور ووقوعها يف شواكل األفعال واألقوال اخلارجة
إىل عامل الشهادة.
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اعلم أن الضرب ورد مبعىن اإلظهار ،ومبعىن السري ،ومبعىن الفعل املؤثر يف اإلنسان نوع تأثري،
وإذا ضرب اهلل تعاىل احلق على قلب رجل يكون ذلك احلق حقًا من احلياة والقدرة على قلب رجل
وسار ذلك احلق من قلبه ومشى ،وذهب إىل لسانه حىت يكون له ضربًا يف األرض واخللق من لسانه،
ويكون له رجوعًا إىل ما خرج منه ،وإذا رجع سار بأهله إىل مستقره ومستودعه وآنس من جانب
الطور نارًا فهذا رجل ضرب اهلل تعاىل احلق على قلبه ولسانه ،فإذا ضرب اهلل تعاىل احلق على لسانه
لكان ذلك احلق حقًا من احلول والقوة ،ولسار هذا احلق ،ومشى ،وذهب من لسانه يف قلبه حىت يكون
له ضربًا من قلبه يف فؤاده وأرضه ،ويكون له رجوعًا إىل صدره مع آيات قلبه وفؤاده ،وسار بأهله ما
خرج منه ،وآنس من جانب النور طورًا ،وأنه رجل ضرب اهلل تعاىل احلق على لسانه وقلبه.
والضرب على اللسان والقلب يكون مبعىن اإلظهار والسري فإذا ضرب احلق مبعىن الفعل املؤثر
الذي يقع منه األمل والنفع على األبدال واألتباع الذين هم من أبناء جنسه ،ومن دائرة إنسانه وأسبابه
لكان ذلك احلق حقًا من اللوح والقلم سائرًا وماشيًا وذاهبًا من األبدال واألتباع إىل املتبوع واملبدل
عنه ،ويكن له ضربًا يف أهل املتبوع وآله من نسبته ،وبه ينزع اهلل سبحانه وتعاىل السواد والبياض من
بني إنسانه وأسبابه وعد ذلك على أعدائه ،فعلى ما ذكرنا من التقرير يكون ضرب احلق على ثالثة
أنواع:
 ضرب على اللسان والقلب تبع الزم له.
 وضرب على النفس والنفس داخلة وخارجة ،والقلب واللسان مراد منه .والضرب يكون بعد
بس اجلبال ورص الوصال ،وضرب ما جتره إىل الضالل ،ومن لوازم الضرب عرض األمانة ،واألمانة
والعرض يكون مبعىن اإلظهار ،ومبعىن التصدي ،ومبعىن عرض الشيء على الشيء.
 وضرب احلق على القلب واللسان والبيان مرتب على اإلميان واختلف الناس يف حقيقة
اإلميان.
اعلم أن اإلسالم واإلميان حكمان :أخروي ،ودنيوي.
أمّا األخروي :فهو اإلخراج من النار ،ومنع التخليد .إذا قال رسول اهلل " :aخيرج من النار
من كان يف قلبه مثقال ذرة من اإلميان" .وقد اختلف الناس يف أن هذا احلكم على ماذا يترتب ،وبنوا
هذا على أن اإلميان:
 منهم :من قال جمرد العقل. ومنهم :من قال عقد باجلنان وشهادة باللسان. ومنهم :من قال عقد وشهادة وعمل باألركان ولكل وجهة هو موليها.فاعلم بأن من مجع بني عقد القلب ،والشهادة والعمل .وال شك أن مستقره اجلنة ،وإن وجد
العقد والقول وبعض األعمال بأن ارتكب كبرية أو كبائر فقد قالت املعتزلة أنه خرج من اإلميان ،ومل
يدخل الكفر فهو فاسق ،وهو منزل بني املنزلتني .وهو خالف مذهب السلف .وإن وجد القول،
والعقد صدق بالقلب وشهد باللسان ولكن األعمال فقد قال قوم :ال يتم إميانه دون العمل.
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وهذا فيه نظر ،فإن من صدق بقلبه واعترف بلسانه ،وشهد بشهادة احلق ،ومات عقيب ذلك ال
شك أنه من أهل اجلنة ،ولو بقي حىت دخل عليه وقت الصالة فلم يصل .فإن قيل :إنه خيلد يف النار
بترك الصالة فهو عني مذهب املعتزلة.
وإن قيل :إنه بقي زمانا ،ومل يعمل فهو حتكم ،إذ ال يهتدي إىل عدد األعمال ،أو إىل عدد
املعاصي اليت ارتكبها ،وهذا يبني أن األعمال ليست من اإلميان وال شرطا يف وجودمها ،وأما إذا وجد
التصديق بالقلب فقبل أن ينطق باللسان مات ،وقيل :وقبل أن يشتغل باألعمال فهل يقول مات مؤمنا
بينه وبني اهلل تعاىل فهو ما اختلف فيه.
فمن جعل القول شرطًا لتمام اإلميان قال :مات قبل اإلميان ،وهذا فاسد قال " :aخيرج من
النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من اإلميان" ،وهذا يظفر باإلميان فكيف خيَّلد ،ومل يشترط يف حديث
جربيل يف اإلميان إلّا التصديق باهلل ،ومالئكتهِ ،وكتبهِ ،ورسله.
وإمَّا أن يصدق القلب ويساعده من العمر مهلة النطق بكلميت الشهادة وعلم وجوهها ،ولكنه مل
ينطق هبا فهذا ميكن أن جيعل امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصالة .ويقال :إنه مؤمن غري خملد يف
النار.
واإلميان :هو التصديق احملض ،واللسان ترمجان اإلميان وهذا هو األظهر ،وال ينعدم اإلميان من
القلب بالسكوت عن النطق ،كما ال ينعدم بالسكوت عن العمل الواجب.
ب
قلت ،وباهللِ التوفيق :املختار من األقوال الثالثة القول املتوسط وهو :أن التصديق بالقل ِ
واإلقرار باللسان شرط أصل اإلميان ،وأن كالمها شرط يف النقل عن الكفر عند عدم العجز .والدليل
على ذلك الكتاب والسنة والقياس والتحقيق.
أمّا الكتاب :قوله تعاىل :ﱡﭐﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ
ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ ﱭﱮﱯﱰﱱﱲ ﱠ]البقرة [136 :فأمر املؤمنني أن
يقولوا آمنا وقال تعاىل :ﱡﭐﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﱠ]احلجرات.[14 :
فأخرب أن القول العاري عن االعتقاد ليس بإميان ،وأنه لو كان يف قلوهبم إميان ،لو كانوا مؤمنني
جلمعهم بني التصديق بالقلب والقول باللسان.
وأما السنة :قوله " :aأمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل فإذا قالوها عصموا مين
دمائهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهلل".
وقال " :aال يستقيم إميان عبد حىت يستقيم قلبه ،وال يستقيم قلبه حىت يستقيم لسانه".
معناه :ال يستقيم إميان عبد حىت يستقيم قلبه باإلميان على اإلميان ،وال يستقيم قلبه باإلميان على
اإلميان ،حىت يستقيم لسانه باإلميان على اإلميان .أن يقول آمنا وصدقنا ،ألن اإلقرار باللسان إقرار بشرع
الرسالة ،والتصديق بالقلب إقرار بشرع النبوة والرسالة ،وإنه يستنزل إميان اهلل تعاىل إىل صاحبه حىت
يؤمنه عن عذاب اهلل آجالً وعاجالً .واإلقرار بشرع الرسالة مع اإلقرار بشرع النبوة مالزمة بني الظاهر
والباطن وحق بني الدارين .فمن أقر بلسانه وجب عليه أن ال يكذب ،وال يغتاب ،وأن يأمر باملعروف
وأن يقيم الشهادة هلل ،وأن يثبت احلق بلسانه ،ويبطل الباطل فكل ذلك من شرع اإلقرار باللسان ،ومن
صدق بقلبه وجب عليه أن حيب اهلل ورسوله ،ويبغض أعداء اهلل ،وأن ال يضمر إالّ خريًا:
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فاألول :استقامة اللسان باإلميان على اإلميان.
والثاين :استقامة القلب باإلميان على اإلميان.
وهبما يكون استقامة إميان العبد.
وأمَّا القياس :أمجعنا واتفقنا أن القول والشهادة يف الصالة شرط يف وجودها ،وهو من عني
الصالة ،فيلزم أن يكون القول باللسان شرطًا يف وجود اإلميان ،ألن الصالة أيضا إميان لقوله تعاىل:
ﱡﭐﲀﲁﲂﲃﲄﱠ]البقرة ،[143 :أي صالتكم.
 وأمّا قول القائل يف حق من صدق بقلبه ،ومل يقر بلسانه أنه مؤمن غري خملد يف النار قلنا المسلم.
 وأمّا التَّمسك بقوله " :aخيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من اإلميان" ،وهذاعني النزاع.
وإمنا يكون كذلك لو كان اإلميان عبارة عن جمرد التصديق مبا جاء به الرسول  aبل عبارة
عن التصديق بالقلب مبا جاء به الرسول مع اإلقرار باللسان ألن االعتراف من مجلة ما جاء به a
فوجب أن يكون داخال يف حد اإلميان .والدليل على أن اإلقرار باللسان داخل يف حد اإلميان ،وهو يف
احلديث املروي عن النيب  aقال( :وأعطاين نعليه ،وقال اذهب بنعليَّ هاتني فمن لقيت من وراء هذا
احلائط يشهد" :أن ال إله إالَّ اهلل" مستيقنًا هبا قلبه فبشِّره باجلنة.
ويف هذا احلديث بيان ما جيب على العبد من اجلمع بني معرفة القلب واإلقرار باللسان .وكذلك
روى معاذ بن جبل  Eعن النيب  aأنه قال" :من كان آخر كالمه ال إله إالَّ اهلل وجبت له
اجلنة".
وأما قوله :أن املمتنع عن النطق ممتنع عن أصل الصالة ،وعن كمال الصالة ،ألن أصل الصالة
الفاحتة ،وحمل الفاحتة اللسان ،واملمتنع عن أصل الصالة ممتنع عن كمال الصالة ال حمالة ،وال يلزم من
االمتناع عن كمال الصالة االمتناع عن أصل الصالة ،فمحل الصالة ،وحمل بدئها اللسان ،وحمل أصل
اإلميان أيضا حمل أصل الصالة ألن بدء التصديق من اللسان ،ألنه لوال إخبار املخرب مبا صدق به املؤمن
ملا وقع منه التصديق فكان لسان املخبِر لسان املخبَر ،والقرآن والصالة ،والبيان بعضها يف بعض.
وأما التحقيق :اعلم – أيدك اهلل من عنده – أن هلل تعاىل غلبة ذاتية تغلب الذوات ،وغلبة صفاتية
تغلب الصفات ،وهو تعاىل وتقدس .بالغلبة الصفاتية غالب على أمره ،كما نطق القرآن حيث قال:
ﱡﭐﲺ ﲻ ﲼ ﲽﱠ ]يوسف ،[21 :وبالغلبة الذاتية ،غالب على كل شيء ،كما ذكر يف حمكم كتابه
حيث قال :ﱡﭐﳡﳢﳣﳤﳥﳦﳧﳨﳩﳪﳫﱠ]اجملادلة .[21 :وأمره أمر من قبل ،وهو النازل يف
القلم حيث قال له :اكتب وأمر القلم للروح ،وأمر من بعد وهو النازل إىل العقل حيث قال للعقل:
(أقبل) وأمر العقل للب ،واللب مشترك بني العقل والقلب وهو خريمها ،وحمل استواء أمر العقل اللسان،
وحمل استواء أمر الروح اجلنان .فإذا استوى أمر العقل على اللسان دخلت معرفة األمر يف اجلنان ال
حمالة .وإذا استوى أمر الروح على اجلنان ظهرت حكمة أمره على اللسان ال حمالة .بيانه :وهو أن العقل
يعلم كل أحد بصورة مثله ولسانه وبأمره مبعرفة البد منها يف حكمة التعليم كما يقول املعلم لتلميذه
اقرأ كتابك ،وارفع كذا ،واصنع كذا ،وغريه ،عمّا حيتاج إليه ،مثَّ يأمره به فإذا غلب أمره على لسانه
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دخل معرفته يف قلبه وحفظ املتعلم أمر املعلم حفظ املأمور به ،وعند ذلك صدق بقلبه ،وأقر بلسانه
وكرر عليه ،وكذلك يلقى الروح بواسطة امللك يف قلب كل أحد ما هو سبب بقائه ،وكمال حياته،
ويأمره امللك بذلك كما يأمر املعلم املتعلم .فإذا استوى أمر الروح على القلب ،وغلب عليه ظهرت
حكمته على اللسان ،واعترف اللسان مبا عرف القلب.
ومن اللسان مبدأ العبادة ،كما أن من القلب مبدأ املعرفة ،مث تصري املعرفة حكمة على اللسان،
والعبادة على يف القلب ،والعلم علما يف الظاهر ،والعمل فعالً يف الباطن العبادة.
ومتام املعرفة يتم ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱠ ]احلاقة [43 :وﱡﭐﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﱠ ]فصلت ،[42 :ويصل
التنزيل من رب العاملني إىل التنزيل من حكيم محيد ،ويدخل البحر يف الرب ،والرب يف البحر ،وتتحقق
الربوبية على سبيل الكمال بني كمال املعرفة وكمال العبادة .وإليه اإلشارة يف قول القائل" :املرء
بأصغريه قلبه ولسانه".
فمن احملال يتخلف اللسان عن القلب ،والقلب عن اللسان .ألن من عرف عَبَدَ ،ومن عََبدَ
عرف .بقدر ذلك فلو دخلت املعرفة يف القلب العترف اللسان به ال حمالة.
ولو وقع االعتراف واإلقرار على اللسان لدخل املعرفة يف القلب بقدر ذلك ال حمالة .هلذا املعىن
قال النيب " :aمن شهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل فذل به لسانه واطمأن هبا قلبه مل
تطعمه النار".
يعين من شهد باحلق وهو يعلم أن اهلل ربه .قال تعاىل :ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾﱠ ﭐ]الزخرف:
 ،[86إذا عرفت هذه اإلشارات فاعلم أن كمال اإلميان يتوقف على كمال نزول األمر وكمال نزول
األمر يتوقف على اإلنسان ؛ الرجل واملرأة فإذا صار العبد إنسانا باحلقيقة رجال و امرأة نزل عليه األمر
كامل يصري مذكورا ومعروفا ومتصال ،ألن القرآن لإلنسان يف اجلنان والبيان قال اهلل سبحانه وتعاىل:
ﱡﭐﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ ]الرمحن ،[4-1 :والذكر للرجل يف اللسان ،قال اهلل تعاىل
إشارة ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱠ]النور ،[37 :واملعرفة للمرء يف األبدان واألديان قال اهلل
سبحانه وتعاىل :ﱡﭐﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﱠ]األنفال.[24 :
والذكر والقرآن واملعرفة قدم الصدق وقدم القصد وسابقة اخلري يف العبد.
واعلم بأن الدعاء نازل يف الذكر بقدر نزول الذكر من اللسان إىل اجلنان ،وبقدر ذلك وصول
الدعاء إىل الرجل إجابته بلبيك ،وبقدر صعود القرآن من اجلنان والبيان إىل اللسان وصول السؤال إىل
اإلنسان وبقدر وصول السؤال إىل اإلنسان جواب اإلنسان بكلمة" :بلى" ،وبقدر اجتماع بلى ولبيك
اجتماع املعرفة والعبادة املذكورتني يف قوله تعاىل للعقل" :بك أُعرَف ،وَبك أُعبد".
وبقدر اجتماع املعرفة والعبادة نزول :كن عبدًا عاقالً مستيقنًا وكن روحا واسعًا معينًا .وبه
دخل "كن" يف "لن" وظهرت احملبة بصورته ،والطهارة بطينته ،وظهرت القراءة بني احملبة والطهارة.
وقام الروح يف القراءة ،وركع العقل وهو الصالة من الروح ،وقام اإلميان بينهما بالتصديق واإلقرار.
وإظهار سر ما يف ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱠﭐ[التوبة .[40 :وبقدر وصول النداء إىل املرء التسليم املشتمل
على سر لبيك وبلى يف صورة سعديك وباجتماع اجلواب واالستجابة والتسليم اجتماع الدعاء والنداء
والسؤال يف العبد وبه لبس العبد لباسًا من لباس جمده تعاىل وتقدس .وبقدر دخول السؤال واجلواب
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والدعاء واالستجابة والنداء والتسليم بعضًا يف بعض وصول اخلطاب إىل العبد الذي كان اإلنسان
والرجل واملرأة وبقدر فهم اخلطاب يصري عامرا .والعامر اسم أمسائه من طرف وجوده كما أن العاقر
اسم أمسائه من طرف نفسه وأهله .مث حين عن اخلطاب بالتواضع يف صورة حنانيك ،وبقدر اجتماع
سعديك وحنانيك اجتماع العطاء واألخذ املذكورين يف قوله تعاىل للعقل( :بك أعطي وبك آخذ)
وبقدر اجتماع العطاء واألخذ سر كن ،كما كان ،وكن قبل ما كان يف بعد ما كان.
إذا عرفت هذه األسرار العظيمة الشريفة فاعلم أن:
 التسليم يف األعمال البدنية إميان باهلل ،وأنه ال يصح بدون عمل القلب واللسان. والتسليم يف األعمال القلبية إميان باحلق فإنه ال يتم إالّ بعمل القلب. والتسليم يف األعمال القلبية إميان باإلله ،وأنه ال يتم إال بعمل اللسان.فمن وصل إليه اإلميان باهلل ضرب اهلل تعاىل احلق على لسانه ،وقلبه ،ونفسه ،وأنه حيق احلق
بكلماته ويبطل الباطل.
ومن وصل إليه اإلميان باإلله ضرب اهلل تعاىل احلق على قلبه ولسانه.
ومن وصل إليه اإلميان باحلق ضرب اهلل تعاىل احلق على نفسه ،وقلبه ،ولسانه.
والضرب يكون بعد وضع احلق على اللسان ،ووضع احلق يكون بعد نطق احلق على لسان
العبد .ومن ضرب اهلل تعاىل احلق على لسانه ووضع عليه ،ونطق وقال ضرب عقله على قلبه ،وضرب
قلبه على عقله ،ومجع بني باء البنتية وألف األبوة فيه ورمى بترتبه روح بنطفته ،وصورة بكلمته ،وصار
بالتراب هلذا مسي املرتضى أبا التراب ،مث نور قلبه باإلميان ،وجعل احلق املنطوق على لسانه ناظرا إليه .مث
زين فؤاده باإلميان وجعل احلق املقول على لسانه شاهدا ،وله مث كتب يف قلبه اإلميان وجعل احلق
الواضع على لسانه دليالً عليه مث حبب إليه اإلميان ،وجعل احلق املضروب على لسانه حييط به ،مث أظهر
الكنز املخفي يف نور اإلميان ،وزينته ،وكتابته ،وحتبيبه .مث قال( :كنت كنزا خمفيا فأردت أن أُعرف
فعرفتين وعرفتك ،وعلمتين وعلمتك).
واعلم أن كمال اإلميان يتوقف على القول باللسان ،والعمل باألركان ،واملعرفة بالقلب .قال
رسول اهلل " :aاإلميان قول باللسان ،وعمل باألركان ،ومعرفة بالقلب".
يف احلديث داللة على أن مبدأ اإلميان من اللسان ومنتهاه يف القلب واإلميان سراج الغيب ،وإمنا
يضيء ويزهر يف القلب عند اجتماع هذه األركان الثالثة :اعتراف باللسان ،وعمل باألركان ،ومعرفة
باجلنان فكلما كان اجلد واالجتهاد أكثر كان إيقاد السراج أمت .واألعمال الصاحلة إذا واظب عليها
العبد يظهر لإلميان إشراق يف قلبه رأى بعني فؤاده من عامل امللكوت ما ال يراه غريه ،وال هو يراه قبل
ذلك اإلشراق ،وصار على يقني ،وثلج صدر يف املغيبات ،مث صار عمله أرجح وأفضل من عمل غريه،
حىت يرى قليل منه على أعمال غريه إن كانت كبرية.
وقد ورد يف اآلثار :لذرة من ذي يقني أرجح يف امليزان من أمثال اجلبال من أعمال املخلط.
واعلم أن اللسان شهادة القلب كما أن القلب غيب اللسان .والبيان يف اللسان ملك القلب،
كما أن املعرفة ملكوت البيان.
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واإلميان مضروب على القلب واللسان ،كما أن املعرفة مضروبة على اإلميان .جعل اهلل تعاىل
بفضل رمحته ،ولطيف حكمته وقدرته تعلقا وارتباطا وتالزما ورابطة بني امللك وامللكوت.
 ونعين بامللك :عامل الشهادة املدركة باحلواس. وبامللكوت :عامل الغيب املدرك بنور البصرية.والقلب من عامل امللكوت ،واللسان من عامل امللك .ولطف االرتباط ورقة بني العاملني .انتهى إىل
حد ظن بعض الناس احتادا أحدمها باآلخر.
وظن آخرون أن ال عامل إال عامل الشهادة ،وهو هذه األجسام احملسوسة ،واحملققون وهم األولياء
واألصفياء أدركوا األمرين وأدركوا تعددمها ،مث ارتباط أحدمها باآلخر بتقدير العزيز العليم.
واعلم ،أن يف شهادة اللسان وملكه سكينة وهي سكينة الوجه .ويف غيب القلب وملكوته
سكينة وهي سكينة السبحات .وإذا وصل القلب إىل اللسان ،ووصل اللسان إىل القلب وقعت السكينة
يف السكينة وانشق إميان اهلل يف إميان العبد وغرق فرعون وجنوده وهلك إبليس وجحوده وخرَّب اهلل
تعاىل حيطان األوهام وأقام مقامها سور الكالم والسالم وأظهر جوهر اإلنسان يف شاكلة اإلمام ويعامل
به اخلاص والعام وميز به احلق عن الباطل والطيب عن اخلبيث.
واعلموا  -أيدكم اهلل تعاىل بتوفيقه  -أن اإلميان ستة أحرف وهي يف القلوب حبرفني أو بثالثة
أحرف والباقي عند اهلل ،وعند روحه .وهي االعتقاد يف اجلنان والقول على اللسان ،والعمل باألركان
والصالة أيضًا اعتقاد وقول وعمل .واإلميان صالة .والصالة إميان عند اهلل كما أن الدين عند اهلل
اإلسالم وآخر اإلميان اهلجرة ،وآخر اإلسالم اجلهاد واهلجرة واجلهاد واإلميان واإلسالم شعائر اهلل تعاىل
يف شرائع جربيل وميكائيل ،وعزرائيل ،وإسرافيل.
وخنتم الكتاب على حديث مروي يشري إىل اإلميان واإلسالم واهلجرة واجلهاد ،وهو ما روى "
أبو قالبة " عن رجل من أهل الشام عن رسول اهلل تعاىل قال :سألت رسول اهلل  aوسأله رجل عن
اإلسالم قال( :أسلم تسلم ،قال :وما اإلسالم؟ قال :أن يسلم قلبك هلل ،ويسلم املسلمون من لسانك
ويدك .قال :فأي اإلسالم أفضل؟ قال :اإلميان .قال :وما اإلميان؟ قال :أن تؤمن باهلل ،ومالئكته،
وكتبه ،ورسله ،والبعث بعد املوت .قال :فأي اإلميان أفضل؟ قال :اهلجرة .قال :وما اهلجرة؟ قال :أن
هتجر السوء .قال :وأي اهلجرة أفضل؟ قال :اجلهاد .قال :وما اجلهاد؟ قال :أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم،
وال تغل ،وال حتنق.

مت كتاب لطائف أسرار القلب واللسان
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رسالة املقصود من الوصل احملمود
ﱁﱂﱃﱄ
ربِّ يسِّر ومتم باخلري
احلمد هلل الذي ربط الظاهر على الباطن ،وضرب احلق عليهما على التساوي ،وأنقذمها من
التخالف والتحالف والدعاوى ،وحكم بينهما بالتعارف والتعاطف ،ودفع عنهما واسطة الطبيب
والتداوي ،واستخرج مبوافقتهما يوسف احلسن ،وعزيز امللك ،من غيابات اجلب ،ورفعه إىل العرش
املساوي للجبت احلاوي ،ودعا إليه من حيبه ومن يعاديه وينادي .ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﱠ]يوسف.[100 :
أمحده على مجيل لطفه ،وأشكره على جزيل رفعه ،وأصلي على نبيه املصور حبقه على أحقه،
واملرسل إىل خلقه ،والواقف حتت ودقه ،واجلامع بني وصله وفرقه ،صلى اهلل عليه وآله وأصحابه صالة
جتمع بني قدميه وفرقه ،وبني صمته ونطقه.
وبعد محد اهلل اللطيف ،الراحم للقوي والضعيف ،والرقيق والكثيف اعلموا مجعكم اهلل ،ومجع
أرزاقكم ،وأصلح بالكم وأخالقكم أن اهلل تبارك وتعاىل خلق آدم بفعل جامع يشتمل على األمر،
حلس.
والروح ،واخللق ،والعقل ،والرزق ،والنفس ،والعمل ،والقلب والعلم ،والسر ،واملكان ،وا ُ
 وجعل خمرج الروح األمر. وخمرج العقل اخللق. وخمرج النفس الرزق. وخمرج العلم القلب. وخمرج السر العلم. وخمرج احلس املكان.مث جعل الفعل فعلني ،ومسى أحد الفعلني عمالً ،واآلخر فعال .منهما عني الفعل املودع بني
الفوقية واالستواء ،وبني القوة واإلرادة .وسره بني األفعال ،واألقوال ،واألعيان ،واألحوال ،إىل حمله
املودع يف الويل اخلامت ،وهو عني اجمليء ،واإلتيان ،والوضع.
واجمليء :جميء الرسول إىل الويل املقبول .واإلتيان :إتيان اهلل تعاىل .والوضع :وضع الويل يف
الويل .بصفة اجلمع ومن هذا العني البيان ،والبالغ ،واهلدى يف عقول اخلالئق وقلوهبم ونفوسهم.
واعلم أن أول الكالم اإلرادة مث العلم ،مث الفعل .ألن اإلرادة إذا انبعثت فلتحقيق فعل أو تقرير
كالم ،فإذا اتصل العلم هبا علم املريد ما أراد يف الباطن ،وصار ذلك كالما مع غريه ،وإن وقع الفعل
الصادر منه يف غريه ،وإن وقع يف وجوده فهو عمل منه إليه ،يظهر منه أمره ال حمالة .وبني األمر والفعل
معية يف اإلخراج واالستخراج ،والرد واإلعادة .ألن األمر والفعل بعد اإلخراج واالستخراج روح
وعقل ،وبعد الرد واإلعادة نفس وقلب فإذا انبسط العلم على الكالم ،والكالم على العلم رفع الفعل
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اجلامع يف العبد وجرى فيه عينه الشامل ،ويكون العبد على حكمة العني خارجا من الكتاب وامليزان إىل
عني الفعل ،وبه يكون رؤية الشيء على ما هو عليه يف نفس األمر ،والفعل بريء من النظر إليه ألن من
نظر إىل شيء ال يراه على ما هو عليه ،ألن بالنظر إليه صار هو متصرفًا عن حقيقته وإحاطته إىل جزئية
وبعضية ،فأىن يراه على ما هو عليه باحلقيقة .ألن النظر إىل عني نظر إليه جبزء من العني فال يدرك عني
ذلك إال بالعني ،وال حيصل للناظر إال رأي العني ،والرأي يكون باآلراء ال بالعني قال اهلل تعاىل إشارة:

ﱡﭐﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ

ﲄ ﲅ ﱭ ﱮﱠ]ال عمران.[13 :
وكانوا مثلهم ثالثة مرات وإمنا مثَّلهم اهلل تعاىل يف أعينهم مبثليْهم ألنه وعدهم الغلبة عليهم يف
ذلك املقدار ،حيث قال تعاىل :ﱡﭐﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﱠﭐ]االنفال.[66 :
واعلم أن:
 سر الكالم يف " ال " النفي. وسر العلم يف اسم " اإلله ". وسر الكالم يف العلم يف لفظ " إال ". وسر الفعل يف حقيقة كلمة " اهلل ".فإذا قلت " :ال إله إال اهلل " كأنك لقيت كل متكلم وعامل يف الوجود سوى ما دخل فيك ،وما
خرج منك ،ألنك لقيت كل قائل بالنفي واإلثبات ،إال من نزل من سر ذاته ونفسه إىل صفة كالمه
وعمله متفرقا ،مث نزل مجعا مث خرج إليك فعال .وهو ﱡﭐﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ ]طه ،[8 :فإذا
عرفت هذه املقدمات الشريفة واألمور اليت تتعلق خبلق آدم  .فاعلم أن اهلل تبارك وتعاىل خلق آدم
مث مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته.
قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱖﱗ ﱘﱙﱚ ﱛﱜ ﱝﱞﱟ ﱠ ﱡﱢﱣﱤﱥﱦ ﱧﱨﱩﱪ
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲﱠ]االعراف .[172 :واألخذ مسح ،واستخراج ،وردٌّ ،وإعادة .وحبكمة
األمر املشتمل على املسح واالستخراج والرد وضع األمر وصيغته وحقيقته يف اخللق ،وجعل لكل أمر
مستقرا يف الصيغة .قال اهلل سبحانه وتعاىل إشارة :ﱡﭐﲮﲯﲰﲱﲲﱠ]القمر ،[3 :يعين يستقر بأهل اخلري
و وبأهل الشر إذا اتصل بصيغة وجعل لكل نبأ مستقرًا يف حقيقته ،قال اهلل سبحانه وتعاىل :ﱡﭐﲿ ﳀ
ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱠ]االنعام ،[67 :أي لكل خرب خيربه اهلل تعاىل مكان يقع فيه إذا وردت عليه حقيقته
وجعل لكل نفس مستقرًا يف األمر ومستودعا يف حقيقة األمر قال اهلل سبحانه وتعاىل إشارة :ﱡﭐﱷ ﱸ
ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﱠﭐ[االنعام.[98 :
فللعبد -1 :مستقر يف املسح -2 .ومستقر يف االستخراج -3 .ومستقر يف الرد واإلعادة.
 واملستقر للنفس يف الرد.
 واملستقر يف املسح للروح.
 واملستقر يف االستخراج للعقل ،واألمر ،والنبأ.
والنفس رأس اإلنسان ،ألن له رأسا يف النفس ،ورأسا يف األمر ،ورأسا جامعا للرأسني يف النبأ
العظيم .وقد ورد عن رسول اهلل  aيف بيان املسح واالستخراج واإلعادة .وهو ما قيل عن رسول اهلل
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 aسئل عن قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱠ] األعراف:
.[172

فقال( :إن اهلل سبحانه وتعاىل خلق آدم مث مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ،فقال :خلقت
هؤالء للجنة ،ولعمل أهل اجلنة .مث مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال :خلقت هؤالء للنار ،ولعمل
أهل النار يعملون.
فقال رجل :يا رسول اهلل ففيم العمل؟
فقال رسول اهلل  :aإن اهلل عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل اجلنة ال ميوت
إال على عمل من أعمال أهل اجلنة فيدخل به اجلنة .فإذا خلق العبد للنار ،استعمله بعمل أهل النار حىت
ميوت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار).
وعن ابن عباس  عن النيب  aقال :أخذ اهلل عز وجل للميثاق من ظهر آدم بنعمان يعين:
ﱣ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ
ﱤ
عرفة ما خرج من صلبه كل ذرية ذرأها بشرها بني يديه ،فتال قوله تعاىل :ﱡﭐﱢ
ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱠ [األعراف [172 :تالها إىل قوله تعاىل :ﱡﭐﲡﲢﱠﭐ]اجلاثية.[27 :
وقال ابن عباس :ملا خلق اهلل سبحانه وتعاىل آدم مسح ظهره فأخرج من ظهره كل نسمة هو
خالقها إىل يوم القيامة ،فقال :ﱡﭐﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱠ فنودي يومئذ أن القلم جف مبا هو كائن إىل يوم
القيامة.
وقال مقاتل :إن اهلل سبحانه وتعاىل مسح صفحة ظهر آدم اليمىن فأخرج منه ذرية بيضاء كهيئة
الذر يتحركون ،مث مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منها ذرية سوداء كهيئة الذر يتحركون .فقال:
يا آدم هؤالء ذريتك ،مث قال هلم :ﱡﭐﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱠ وقال للبيض :هؤالء يف اجلنة برمحيت ،وهم
أصحاب اليمني .وقال للسود :هؤالء يف النار وال أبايل ،وهم أصحاب الشمال .مث أعادهم مجيعا يف
صلبه وأهل القبور حمبوسون حىت خيرجون أهل امليثاق كلهم من أصالب وأرحام النساء.
اعلم أيها املقصود ،وأيها املعقود يف الوجود ويا شني الشاهد يف دال املشهود ،شد اهلل ملكك
حببال عصمته ومد شراع فلكك على منت رياح أرواح حكمته ،وجعل ألرض عرضك رواسي أن متيد
بك عند غلبات سطوات بطشته ،وجعلك حمفوظا بواليته وشهادته ،ومنصوصا عليك عند تالطم أمواج
الدعاوى وتقابل البينات يوم يقوم الدعاء يف أصل دعوته ،وأعطاك قوة املسح وتأثري حالته ،وقوة
االستخراج وتنفيذ حكومته ،وقوة الرد واإلعادة إىل مواله احلق ،وسعة رمحته ،وراحة مغفرته ،فلما
مسح اهلل سبحانه وتعاىل ميينه على ظهر آدم وصل حاء املسح إىل حاء حواء ،وأدخلها يف إحاطته
وحياطته ،وكون فيها ياءات اإلضافة املنصوصة املنصوبة مبناسبته ونسبته ،وهي سنة يف العداد واحدة يف
األحد وهي كراسي املقسم واملقسم به عند إنزال سر حمبته وتصريفها إىل خري خلقته حيث قال:
(وعزيت ،وجاليل ،وعظميت وكربيائي ،وسلطاين وجربويت ما خلقت خلقا أحب إيل َّ منك ،وال أكرم
عليَّ منك بك أُعرف ،وبك أُعبد) .احلديث.
وملا وصلت تلك الياءات حبكمة املسح إىل حواء ،وكوهنا فيها نزل احلي احمليي باملناسبات
واإلضافات الستة يف لوحة املودع يف حواء يف حجاب الغرية صورة مبهمة ال يهتدي إليها ،وال يعرف
ما يف باطنها ،وهي مشحونة بعجائب صنعه ولطائف صنعته ،وسبحات وجهه تعاىل وتقدس.
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والنساء مَن يف صورة الغرية وكذلك السماع واملعارف والعبادات اليت ال يعقل معناها ،وإىل غري
ذلك من الصورة املنكورة اليت تنكَّرها الغافل اجلاهل أليس اهلل تعاىل على تلك املناسبات حالة احليض
وقت حيضها يعين وقت تصريفها وترجيعها إىل آدم  وحالة احليض حالة املنع والقربان ،وهي حالة
تنزل يف كل شهر حىت ميد عليها سواء عامل الشهادة اليت كانت حتتها أهل اجلنة ،وكانت متضمنة سواء
عامل الشهادة واحلكمة سكينة سكنت هبا حواء إىل آدم  وكانت بينهما ذرية هي بأمجعها ذات
روح القدس وهي كانوا أهل اجلنة فلما استخرج اهلل من ظهر آدم بعد مسح ميينه مطية تلك الذرية
وقال( :خلقت هؤالء للجنة ،وبعمل أهل اجلنة يعملون) رفع سواء عامل الشهادة وأسقط ذلك عن آدم
وحواء سكنت حواء بسكنتها إىل آدم ووصلت املناسبات إىل آدم واتصلت تلك الياءات به من حواء،
واتصلت أيضا دال آدم حباء حواء ونزل بينهما روح القدس يف صورة واو الوجه والم اللقاء .مث سار
حاء الروح من بني الدال واحلاء إىل اجلهات ،فصارت مصورة باحلور ،والقصور ،والنور ،والظهور،
ومشى راء الروح إىل الذرية املستخرجة حبكمة االستخراج بطرف آخر ودخلت فيها فصارت مصورة
بالردع والرجوع وما يتعلق بالشارع واملشروع .وملا سار احلاء ومشى الراء إىل طريف اجلنة والذرية
ذهب الواو املتبطن سر الوجه واللقاء بأحد وجهيه يف دال آدم وحاء حواء ،وعند ذلك وجد آدم
وحواء بالوجه واللقاء املندرج حتت كلمة "لو" يعين :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ
ﲃﲄﱠ]احلشر [21 :ﱡﭐﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱠ]الرعد.[31 :
ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ

ﳗﱠ]لقمان.[27 :
مث وجدت واو الروح يف طرفيه .أعين هبما اخلاء والراء املنبثني املنصرفني إىل اجلنة والذرية اللتني
تناديان بالنفث ويدعوان حلواء يف الروح بالنفخ املنبث ويوصالن الرزق إىل النفس وجيمعان بني الظل
والعكس وعند ذلك يقوم الروح صفا يف الروع مصورا بالصرب اجلميل ،والفرح القريب ينطق على العبد
بلب احلقوق ،ورب الفروق ،ومخ املنطوق .يفهم من قوله  aحيث قال( :أال إن الروح األمني نفث
يف روعي لن متوت نفس حىت تستويف رزقها أال فأمجلوا يف الطلب).
واعلم أن النقط ثالثة -1 :نقطة أبيضية -2 .ونقطة أسودية -3 .ونقطة أمحرية.
 فالنقطة األبيضية :نقطة للعقل ،وهي من نقطة ينطق على العبد حبق اآلخرة وما يتعلق هبا وجير
العبد إليه حىت تعطيه النقطة امللكية اليت منها نقطة الفطنة الفطرية ،وحتت هذه النقطة إرادة اآلخرة،
وعلمها ،وكالمها ،وتكليمها.
 والنقطة األسودية :نقطة النفس ،وهي من نقطة ينطق على العبد حبق الدنيا ،ومن هو من
لوازمها ،وجيذب العبد إليه حىت تعطيه االنتباه الشريك اليت منها الكياسة الكونية حتت هذه النقطة إرادة
الدنيا وعلمها ،وكالمها ،وتكليمها.
 والنقطة األمحرية :نقطة السر والروح ،وهبا احلياة وهي من نقطة ينطق على العبد حبق اهلل
تعاىل ،وهو حق العاقبة وما يتعلق هبا ويسحب العبد إليه حىت يعطيه سر اإلفاقة الروحية الرمحانية اليت
منها اخلالقة اللونية وحتت هذه النقطة إرادة اهلل تعاىل وإرادة العاقبة ،وعلمه ،وكالمه ،وتكليمه.
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وإذا وصل العبد إىل احلقوق الثالثة وإىل متضمنيها رآه باألفق املبني ،وباألفق األعلى .ورآه كما
رآه العلي األعلى ،ووقع سر من يف :من ،ومَنَّ اهلل على املؤمنني بوقوع سر "مَن" يعين سر من يف
السموات واألرض أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور .يف سر "كل له قانتون" .وظهرت املعرفة
احلقيقية للعقل يف أخص وجود العبد والوصلة احلقيقية للقلب يف أخص دعاء اإلنسان .والتجلي للسر
والروح يف أخص حمل اآلدمي ،ونزل باملعرفة والوصلة والتجلي املوت احلقيقي حىت يطري منه طائر
العندية إىل وكر اجلمعية ،وتنطق بالوحدة احلقيقية على شجرة اجلنود والشهادة .ألن بقدر خروج
الشيطان الرجيم من صورة الشهادة دخول اجلنود والروح فيها وخروج شجر اجلمعية ونداءات
السمعية يفهم من قوله تعاىل :ﱡﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬﱠ]النمل [47 :ويطري طائر املعية إىل
وكر التفرقة ليشرح صدر (( ))....باإلسالم ،ومييز اخلبيث من الطيب يف األنام يفهم من قوله تعاىل:
ﱡﭐﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﱠ]يس [19 :طائر اهلوية واإللزام إىل وكر اجلمع ،والنشر،
واحلشر ،واملوت يفهم من قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﱠ
]االسراء ،[13 :وطائر العندية يطري يف العلم .وطائر املعية يطري يف العمل .وطائر اإللزام واهلوية يطري يف
املشاهدة واألحوال.
وهبذه احلكمة العظيمة دخل خليل الرمحن يف قلوب من مسع أذانه قبل األذان بصفة التفرقة يف
األعداد ،وينتجهم إىل سبيل الرشاد.
مث رجع بصفة اجلمع إىل املعاد ،وتوجه بصفة املشاهدة إىل املقصود واملراد ،وهو  aمن عباده
املوضوعات.
واعلم أن هلل تعاىل عبادًا وضعهم اهلل تعاىل بوضعه على وضعه لنفسه تعاىل وتقدس وخلقهم
بيده ،ووضعهم من بني يديه على قدميه فهم حقيقة وضع الكتاب وحقيقة أكوان اخلطاب يف مكان
اجلواب ،وهم عالمات الغيوب ،ونسابات القلوب وهبم وضع من وضعه ،وهبم رفع من رفعه ،وكما
وضعهم لنفسه وضع األرض منهم خللقه.
وهم ستة :سيدهم ورئيسهم نبينا املصطفى  aوهو موضوع أمره يف موضوع احلكمة،
وموضوع حكمه( ،يسعى) خامت األولياء فهما موضوعان أحدمها يف اآلخر.
وإبراهيم خليل الرمحن ،وموسى كليم اهلل  Cموضوعان أحدمها يف اآلخر.
وآدم و داود  موضوعان أحدمها على اآلخر.
يفهم من قوله تعاىل :ﱡﭐﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱠ ﭐ[الزمر[69 :
وقال تعاىل :ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮﱯﱰﱱﱲ ﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸ ﱹ ﱺ

ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃ ﲄﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋﲌﲍ ﲎﱠ [الرمحن-1 :
.[10

وهلل تعاىل عباد آخرين ،وهم أيضا ستة :وهم باحلقيقة وضع امليزان املشار إليه يف قوله تعاىل:
ﱡﱺﱻﱼﱽﱾﱠ]الرمحن.[7 :
 أوهلم :عيسى  صاحب احلكمة والبيان ،املرفوع بوضعه إىل حقيقة اإلنسان ،والعبداملوضوع عبده ما يصدر منه فهو حق من اهلل الرمحن ظاهر على اجلنان واللسان ،يفهم من قوله تعاىل
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حكاية عن عيسى :

ﱡﭐ ﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏﲐ ﲑﲒﲓ ﲔﲕﲖﲗ

ﲘﲙﲚﲛﲜﱠ]املائدة .[116 :وامليزان موضوع من الكتاب ألهل اإلميان ،واإلسالم ،واإلحسان.
 وثانيهم :إدريس  صاحب الشأن املرفوع بوضعه إىل شاكلته اإلنسان املدرك مكاناملكان  .والعبد املوضوع عبد ما صدر منه فهو نور اهلل الرمحن الناطق باحلجة والربهان .يفهم من قوله
تعاىل :ﱡﭐﱲﱳﱴﱵﱠ]مرمي.[57 :
 وثالثهم :نوح  جني اهلل صاحب االستواء والتبيان والثبات والبيان ،واهلابط يرفعه إىلعيان اإلنسان ،والعبد املوضوع اهلابط عندما صدر منه فعل اهلل ،الرمحن .الواقع يف الوجود بشواهد
اإلتيان واالستيقان ،يفهم من قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱠ]القمر-13 :
.[14
 ورابعهم :اخلضر  صاحب الدن يف األديان ،املرفوع بوضعه إىل عني احليوان ،املشتملعلى اإلنسان ،والعبد املوضوع عبد ما نطق إال بسلطان ،وما فعل إال بإميان.
 وخامسهم :ذو القرنني صاحب املقارنة والقرآن الداخل اخلارج الواصل بوضعه إىل صلةاإلنسان والعبد املوضوع عبد دخل امللك يف قوله والقلب يف قالبه ما قال شيئًا إلّا ملك وما ملك شيئًا
إلّا قال به مجع اهلل تعاىل فيه بني قوله وملكه وسببه ،يفهم من قوله تعاىل :ﱡﭐﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍﱎﱠ] الكهف.[85-84 :
 وسادسهم :مالك صاحب رضوان خازن اجلنان املرفوع بوضعه يف امليزان إىل جوهراإلنسان ،املنزه عن مماسة النريان .والعبد املوضوع عبد جاء باحلق وأبرمه ،وأوصل على احملق وألزمه إذا
عرفت العباد املوضوعات امليزانية ،والعباد املوضوعات الكتابية فاعلم أن العباد املوضوعات الكتابية عباد
كمه الفائض من أثر مسح ميينه على ظهر آدم فلما وصل إليهم أثر ذلك جعلهم كراما عظاما أدركوا
كرم ذاته تعاىل وتقدس ،وهم املذكرون املذكورون يف اخللق وهم أصحاب املد والكرّ الذين أدركوا
أجزاء إنسانيتهم وأبعاض وجودهم ألن اهلل تبارك وتعاىل ملا دعاهم إىل اإلثبات نثرهم بني يديه فأجابوه
معا وسعوا إليه متعاقبا بعضهم بعضا فأدركوا أجزاء إنسانيتهم ،وأبعاض وجودهم فصاروا أصحاب
السبق والتعارف الواقع بني األرواح يف ذلك الوقت كان بقدر وصول النثر إليهم ،والتباين بقدر عدم
وصول سر النثر إليهم .وعلى هذه احلكمة أمر اهلل تعاىل خلليله أن يأخذ أربعة من الطري وجيعل على كل
جبل منهن جزءا مث يدعهن ليأتينه سعيا حىت يعلم بذلك كيفية السبق من التعارف الواقع بني األجزاء
واألرواح يوم االستخراج.
مث اعلم :أن اهلل تبارك وتعاىل ملا خلق العباد "الست" املوضوعات على أثر أصابعه اليمىن ذكر
ست مراتب ما جرى بينه وبينهم زمان السبق عند أطوار اخللقة فيسر هلم القرآن للذكر ،وصاروا
مذكرين لذلك هلذا املعىن ذكر ستة مرات يف سورة القمر فهل من مدّكر ،وجعلهم مراد العبادة ومرادا
يف مراده والعباد املوضوعات امليزانية باد كربيائه يف أرضه ومسائه شرفهم حبمده وثنائه ،وكرمهم حبملهم
عند نزول بالئه وسطوات استالئه هذا الذي ذكرنا سر املسحة األوىل واالستخراج األول.
وأما املسح الثاين ملا مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال" :خلقت هؤالء للنار وبعمل أهل النار
يعملون".
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اعلم أن آلدم ظهرين :ظهر يف وجوده .وظهر يف وجود حواء.
وأن حلواء أيضا ظهرين :ظهر يف وجودها .وظهر يف وجود آدم.
وصلب آدم يف ظهر املودع يف ظهر حواء ،وصلب حواء يف ظهرها املودع يف ظهر آدم 
واملسح على ظهر آدم بيمينه استخراج صلبه من ظهره املودع يف ظهر حواء .واستخراج لب صوره.
واملسح بشماله على ظهره به املودع يف ظهر حواء  Cواستخراج رب صورهتا والرد ردُّ صلب آدم
إىل صلب حواء .وإعادة صلب حواء إىل صلب آدم ،ومجع بني ظهرها وظهورمها آلن الصلبني واألظهر
مورد سر الرب والرب ،تعاىل اهلل رب العاملني ملا مسح ظهره املودع ظهر حواء ،وصل حاء املسح إىل
خاء اخلليفة اجملعولة يف األرض املضافة إىل اهلل تعاىل اليت خرب اهلل تعاىل عنها حيث قال( :ال يسعين
أرضي وال مسائي).
وألرضه تعاىل وتقدس أرضان -1 :أرض اجلنة ،وهي أرض اآلخرة -2 .وأرض النار :وهي
أرض الدنيا.
وملا وصل إليه اخلاء أدخل اخلليفة يف جنة معىن ،ويف خليفته صورة وإحاطته علما وفعال وكون
فيه ألفات األمر اليت فيها ألفات النسبة ،وهي أيضا ستة يف العدد ،وواحد يف الواحد ،وهي:
 عرش االستواء. وموقع األنباء. ودار احلمد والثناء ،املشري إليهما قوله تعاىل :عند إصدار أمره ،وإرسال لطفه وزجره إىل نبيه،وحجره حيث قال للعقل أقبل ،أدبر ،انطق ،اقعد ،اصمت ،امسع .
وملا وصلت تلك األلفات حبكمة املسح الثاين إىل اخلليفة أعين آدم وكوهنا فيها نزل الذي أحىي
وأمات ،وأضحك وأبكى باملناسبات األلفية الستة يف لوحه املودع يف اخلليفة يف حجاب احلشمة املنافية
للغريية .ألن احلشمة تنايف الغريية ألبس اهلل تعاىل على تلك احلقائق حالة املين والنطفة وقت املين.
والنطفة يعين وقت تقديرها وحتويلها إىل حواء حىت ميد عليها سواد عامل الغيب اليت كانت حتتها أهل
النار ،وكانت متضمنة سواد عامل الغيب.
والقدرة :سكينة سكن هبا اخلليفة إىل اخلليفة ،وإىل حواء ،وكانت بينهما ذرية مين بأمجعها ذات
الربوج األمني وهي كن أهل النار .فلما استخرجها اهلل تعاىل من ظهر اخلليفة املودع يف ظهر حواء بعد
املسح عليه وقال( :خلقت هؤالء للنار ولعمل أهل النار يعملون).
دفع سواد عامل الغيب ،وأسقط ذلك عن آدم وحواء ،وسكن اخلليفة بسكينتهما إىل حواء
ووصلت املناسبات األلفية إىل حواء .واتصلت تلك األلفات هبا من اخلليفة ،واتصلت حاء حواء إىل
دال آدم خليفة اهلل يف أرضه ،وينزل بينهما الروح األمني يف واو هو الوجه وهذا الواو أحد طرفيه واو
الوجه ،ويف صورة راء الرؤية املودعة يف الم اللوح والم اللوح أحد طريف الم اللقاء سار حاء هذا من
بني احلاء والدال حىت اجلنات فصارت مصورة بالروح والرحيان والروض والرضوان والذكر والغفران
ومشى راء الروح إىل هذه الذرية املستخرجة حبكمة االستخراج الثاين ودخلت فيهن صارت مصورة
باحلور والكور والغضب والنسيان ألهل الكفر والطغيان ومصورة ألهل اإلميان وباالزدواج واإلجواز.
وملا سار احلاء ومشى الراء حلقت حاء روح األمني حباء روح القدس واجتمعت احلاءان والراءان،
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وانتشرت احلياتان والرمحتان يف اآلفاق واألطراف ألهل التعارف واألعراف والتناسب واألشراف
وذهب واو الروح األمني املتبطن سر هو الوجه واللقاء والرؤية بوجهه الباقي يف دال آدم خليفة اهلل
وحاء حواء عند ذلك وجد آدم وحواء (فقد) أوالدمها يعين وجدا اهلل توابا رحيما .وجد آدم وحواء
حني وجدا مث ذهب واو الروح األمني يف واو روح القدس واجتمعا على التعني و التعيني ،وحكم
باملكاملة واملعاينة ،ومجع بني الكتاب وامليزان واحلديد وندب إىل وراء ﱡﭐﳌ ﳍ ﳎ ﳏﱠ ]ق ]30 :حىت
علم ،النقطة البياضية يف الكتاب كون الشهيد احلميد وهي اليت خترج يف انتشائها من الكتاب إىل القول
السديد والبطش الشديد ويكون من يريده من عباده يف عز مديد وملك حديد وأن النقطة األسودية يف
امليزان منة اهلل تعاىل على الشقي والسعيد واألحرار والعبيد ،وأن النقطة األمحرية يف احلديد حنانا من
لدنه وزكاة ملن جيئ بالرضى وحسن الظن والصرب املفيد املستفيد والكتاب وامليزان واحلديد حمك من
ذهب إليه وفيه ومعه ذهابا بال ترديد وتشديد.
مث إن احلديد عند لينه كتاب الساعة وميزان القيامة ،وبيت من نبت إذا عرفت املسح األول
واملسح الثاين.
واعلم أن املسح واألخذ ملا فرغ اهلل تعاىل من االستخراج األول والثاين أخذ للميثاق من ظهر
ﱣ ﱥ ﱦﱠ مث مسح
ﱤ
آدم بنعمان فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بني يديه قبل ،وقال :ﱡﭐﱢ
ﱣ ﱥ ﱦ ﱠ فوصل ألف
ﱤ
ظهره فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إىل يوم القيامة فقال :ﱡﭐﱢ
األخذ إىل ميم املسح ،وميم املسح إىل ألف األخذ ،وصل ألف األخذ وميم املسح إىل ألف حواء وميم
آدم ،وهو ألف األنثى ،وميم املين وأدخلها يف شهادته وعبادته ،ودعامها إىل طاعته وكوَّن فيهما ميمات
اجلمع وهي سنة يف العدد وواحدة يف املدد زيدت عليها مسات امليل وهي مثانية كما زيد على األلفات
ألفات اإلرادة وهي أيضا مثانية ،واملشري إىل مسات اجلمع قوله تعاىل :خلقكم ،وذرأكم ،وأنشأكم،
وجيمعكم ،ورزقكم ،وهداكم وملا وصلت تلك امليمات حبكمة املسح واألخذ نزل البارئ املصور.
بصفة اجلمع يف الوجه املودع يف املرء واألنثى يف حجاب السواد والبياض املؤدي إىل األعراض ،واملنايف
بكلية األعراض ألبس اهلل تعاىل على صور اجلمع لباس العادة وحالة الطهارة ،ويف حالة الوقوف وانتظام
الصفوف واتصال الواصف باملوصوف والعارف باملعروف أعين حلجاب السواد والبياض سواد العقل
وبياض القلب وسواد القلب وبياض العقل وبياض العقل املشري إليها قوله  aيف السجود( :سجد لك
سوادي ،وآمن بك فؤادي) وهذا السواد والبياض سواد وبياض خلقا وقاية للنور ،ومحاية للعبد
املوضوع عن التفرقة يف عامل الظهور والبياض نور ساكن مبسوط .والنور وهو الظاهر يف نفسه واملظهر
لغريه وهو احملرك املتحرك.
والسواد :ظلمة ليس للحس فيها مدخل.
والظلمة :سواد للحواس فيها مدخل .ومهما دخلت السيئة يف احلياة املنتشرة غاية انتشارها
حبيث مشلتها سلمت احلواس عن التفرقة يف عامل النور والظلمات ووقعت التسوية بينهما ؛ ألن اهلل
تبارك وتعاىل قادر على أن يسوي بنان الرجل والتناسب واملناسبة واقعة بني البنان واحلواس ،وغنما
يطلب التفاوت بني األصابع واألنامل ليميز بينها وبأشكاهلا فلما نزلت حالة الطهارة والعبادة على املرء
واألنثى مسح اهلل تعاىل صفحة ظهر آدم اليمىن ،وأراد بآدم املرء ،وكانت صفحة ظهره اليمىن يف ذرية
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ذرأها ،ونثرها بني يديه قُبالً وقال :ﱡﭐﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦﱠ وهي ذرية أخرجها حبكمة املسح واألخذ فلما
مسح صفحة ظهر آدم اليمىن فأخرج منها ذرية بيضاء كهيئة الدر يتحركون ،ومسح صفحة ظهره
اليسرى اليت كانت يف نسمة هو خالقها إىل يوم القيامة فـ ﱡﭐﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱠ فنودي يومئذ :أن
القلم جف مبا هو كائن إىل يوم القيامة وهي أيضا خمرجة حبكمة املسح واألخذ.
وملا مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج معه ذرية سوداء كهيئة الذر يتحركون .فقال :يا آدم
هؤالء ذريتك ﱡﭐﱢﱣﱤﱥﱦﱠ للبيض هؤالء يف اجلنة برمحيت وهم أصحاب اليمني ،وهؤالء يف النار
وال أبايل وهم أصحاب الشمال.
وكانت صفحة ظهره اليمىن يف ظهر أصالب األنثى وهي مضافة إىل آدم خمصوصة حبواء،
وصفحة ظهره اليسرى كانت يف أصالب املرء وهي مضافة إىل حواء خمصوصة بآدم .C
وملا وصل ألف األخذ ،وميم املسح إىل ميم املرء وألف األنثى وكانت بينهما ذرية بيضاء
وسوداء ،وكان فيها بياض البياض وسواد السواد وحركة احلركات وسكون السكنات وهي بأمجعها
كانت ذات روح اهلل خلقها اهلل تعاىل للجنة والنار بال علة فهم دائمون يف اجلنة والنار من وقت الفصل
والوصل.
وملا ظهر آدم سر آدم وحواء باملسح واألخذ يعين سر املرء واألنثى ووقفا على احلد نصفه
الطهارة ونزلت ميمات اجلمع بينهما واتصلت التاءان واأللفان هبا على ترتيب معلوم ونزل بينهما روح
اهلل يف صورة واو املوجبة والم اإلحاطة املوجبة ،وهو نازل بني طريف واو الوجه خترب عن تسوية بني
اإلخبار واملخرب عنه ،حىت يصح أن يقال هو الوجه ،والوجه هو .مث سار حاكما الروح من بني ألف
األخذ وميم املسح ،ومن بني ألف األنثى وميم املرء إىل ذرية بيضاء وهي اليت فيها بياض البياض،
وصارت مصورة باللؤلؤ املكنون ومبعاين القلم والنون وبعيون يف العيون وبروح يف احلور وبنور يف النور
ومشى راء الروح إىل ذرية سوداء اليت فيها سواد السواد ومدة لكر والعناد فصارت مصورة بالنار
الكربى وبغيوب يف غيوب وبناء يف نار وبرقوم يف مرقوم والعياذ باهلل وذهب الواو املتبطن سر الوجه
واإلحاطة وواو الوجه ،وواو هو الوجه ،وعند ذلك ظهر ويل الوجه وموىل الوجهة حلق هذا الواو بواو
الوجه ،وبواو هو الوجه .واجتمعت الواوات ،ووصل بعضها إىل بعض اجتمعت احلاءات والراءات
وصلت بعضها إىل بعض وحصل بذلك املقصود من الوصل احملمود ،وسار عن العقل سارية يف األعيان،
ونزل العني باجمليء واإلتيان والوضع يف أمر لب صلب آدم ،ورب صلب حواء ومخ بطنهما وهو أمر
مودع يف أمر مودع .واالستخراج ،واإلخراج ،واملسح ،والرد ،واإلعادة.
واملسحات مخسة .واإلخراجات مخسة .واالستخراج استخراجتان .والصلب صلبان .والظهر
أربعة ظهور .والبطن أربعة وعشرون بطنا .والصفحة صفحتان .والرد على ثالثة أنواع .واإلعادة ثالثة.
والصفحة والظهر والصلب والبطن والتربة واألرز حمال املطالن ،وفيها عني األعيان وهو عني فعل اهلل
اجلاري يف أفعال اإلنسان .وأصل فعل اإلنسان فعالن :فعل وضوئه .وفعل صالته.
 ففعل وضوئه جيري يف صورة أفعال فعله وهي اثنتا عشرة صورة وهي :األمر ،والروح،واخللق ،والعقل ،والرزق ،والنفس ،والعمل ،والقلب ،والعلم ،والسر ،واملكان ،واحلس.
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 وفعل صالته أيضا جيري يف صورة أفعال فعل صالته وهي أيضا مثل صور أفعال فعل وضوئهوهي :الوضوء ،والتكبري ،والشهادة ،والقراءة ،والقيام ،والقراءة ،يف التشهد ،والقيام ،والصالة على النيب
 aوالركوع ،وإعطاء الواجبات ،والسجود والسالم .وكانت يف إحدى املسحتني أفعال فعل الوضوء
ويف األخرى أفعال فعل الصالة .وملا اتصلت املسحتان إحدامها باألخرى اتصل فعل الوضوء بفعل
الصالة ،وفعل الصالة بفعل الوضوء ،وجرى بينهما اتصاهلما عني فعل اهلل املركب من سر اإلتيان
واجمليء والوضع .ألن اهلل يأيت إىل عبده يف ظلل من الغمام .والسواد املخصوص باملالئكة وحتية الرسول
يف البياض املخصوص بالبشر مث يضع اهلل تعاىل باإلتيان إليه واجمليء إليه نور يف عينيه وطرفه وبصريته
وهو نوره واهلل متم نوره والعني والطرف والبصرية تبع صحيح يف طبعه وهو طبع الطبع فيه عكس وجه
اهلل تعاىل انطباعا منزها عن احللول واملماسة اليت تعرف فيما بني األجسام واألعيان.
فإذا فنت النفس بفناء شهواهتا ،وعرِّيت عن لباس دعاويها فصارت فانية بورود معانيها على
مسماة أساميها ارتد إليها طرفها ورجعت إليها عينيها وانفتحت فيها بصريهتا وبصارهتا وبصرها
فصارت النفس حبمليها غيبا فيها عني فعل اهلل وعينه تعاىل وتقدس جتري يف سفينة السكينة وسكينة
السفينة بأعني اهلل تعاىل يف أفعال الوضوء وأفعال الصالة وتصري أفعال فعل الصالة ،وأفعال فعل الوضوء
مسجدين له يسجد فيها بعني اهلل تعاىل سجودا خمصوصا بالذي خلق وجهه وشق مسعه وبصره ال يف
املكان ،وال يف الزمان بل يف املشافهة والعيان.
ومن أراد اهلل تعاىل به خريا من األنام يشرح صدره على هذا اإلسالم حىت يعلم أن النور إذا
دخل يف النفس اإلنساين صارت النفس عينا وطرفا وبصرية وبصارة ونظرا وناظرة مث يرجع املرسلون.
واعلم :أن حبكمة املسح ظهر ميني املعبود يف نفس العابد وحبكمة االستخراج ظهر يقني العابد
يف ميني املعبود تعاىل اهلل رب العاملني .وحبكمة الرد واإلعادة قيام املقصود يف القاصد بنعت القرار يف
مقام احملمود واملشهود بني اليمني واليقني على وجه عري عن احلد احملدود وكان يف باطن االستخراج
حكمة السراج وهو حمل األلفات وامليمات والياءات وهو يف الوضع واإلرسال تقابل العني بالعني والنور
بالنور والوجه بالوجه ويف الرفع ينبسط وينشر ويوسع .ويف احلمل حييط ويدور ويطوف ،وبه يطفح
األوعية نورا وظهورا وعلما ومعرفة وحكمة وفعال.
اعلم – أيدك اهلل تعاىل بتوفيقه  -أن العلم احلقيقي الذي هو صفة املعلوم الذي هو عينه مقرون
به غري العلم الذي هو صورة مطابقة للمعلوم ألن األول ينايف الغفلة واجلهل وهو إذا ظهر ظهرت
األفعال الربانية ووقع القول وثبت احلق وحيقه بكلماته ،وينفي الباطل وميحوه بغلباته ،وكان هذا العلم
حتت فعل املسح واالستخراج والرد يف حجاب اجلحود والكفر مث سرى ودخل يف حكمة الطوفان.
وخرج فاء الفعل فرفع اخللق ووضع كما أراد مث دخل فاء الفعل يف ذرية نوح  ويف أفعاهلما فريفع
ويضع الكتاب وامليزان أقواما بعد أقوام إىل زمن هود  فسرى ودخل يف األشكال السحابية،
وخرج الم الفعل ،ودخل يف ريح مودعة يف عارض ،وقد ذكر اهلل تعاىل هذا املعىن يف كتابه العزيز لنبيه
 aحيث قال :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ

ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ
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ﱲﱳﱴﱵﱶ ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ ﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊ ﲋﲌ

ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﱠﭐ]األحقاف.[25-21 :

وكان متضمن الم الفعل حقيقة اإلخالص املنايف للرياء واإلعراض ،وال يزال الم الفعل يف
اإلخالص مييز بني املعايل وأشكاهلا وبني احلق وأمثاهلا وبني احلقيقة واخلليقة إىل أن أناخ مجال السري
نفسًا (يسعى) خامت األولياء فدخل فاء الفعل والم الفعل أحدمها يف اآلخر ،ونفذ أحدمها من صاحبه
ودخل يف أصحاب الظهر والبطن وخرج عني الفعل على خامت األولياء (يسعى) من طرفيه وجعل
مصدر األفعال واألقوال ونزل حبقه فيه وأحاط به يف صورة األمساء واألخالق والقرآن واألحاديث
والدعوات وأخرج يف إصبع امللك ،وإصبع الدعوى ،وإصبع الشيطان ،وإصبع النصرة ،وإصبع العدل،
وإصبع الفضل فإذا انكشفت غمته ظهر فيما بني اخلالئق عزته وعظمته واستواء كلمته ،وهي الكلمة
احملمدية (صلوات اهلل تعاىل عليه وسالمه) اليت يقيم هبا دعوته وتظهر هبا شفاعته وتكثر هبا مجاعته a
وعلى آله صالة ترفع آله وعترته.
واعلم أن اهلل تبارك وتعاىل خيرج فعله بنوح وهود ويسعى يف هيكل اللطف والقهر والرفع
والوضع واملوت واحلياة واجلنة والنار حىت أحاط بفعله نبينا حممد  aوبوليه (يسعى) وجيازي به
املتبعني إحسانا ،وينتقم به من املخالفني مهانا ،واهلل تعاىل ويل كل خري يف الدنيا واآلخرة.
واعلم أيها املشاهد الصائم أعانك اهلل وأحياك ورزقك ما أبقاك أن متام السري متام احلياة ومتام
احلياة ملن حلق بعيسى ،وإدريس ،واخلضر D ،فإهنم أحياء عند رهبم يرزقون يف الدنيا واآلخرة.
ومتام البصر متام العني ،ومتام العني متام الفعل ومتام الفعل ملن حلق نيب من األنبياء وصاحب جممع
ليلة اإلسراء الذي عرب على مقامات السراء والضراء وحلق بأصل الفعل الذي منه كنه الغطاء وكشف
الغطاء ،وصارت األفعال واألمور مستوية معتدلة بكلمة االستواء مث بعده خليل الرمحن وكليم اهلل
إبراهيم وموسى  Cاللذان مها رجعا إىل اهلل تعاىل بعمل من رفع مساء بوضع األرض ووضع األرض
برفع السماء وهو اهلل ال إله إال هو له األمساء احلسىن الذي نشر موسى  يف النداء والدعاء وبسط
إبراهيم خليله  aيف األذان واحلمد والثناء يف قلوب أهل القبلة والعهد والوفاء صلى اهلل عليه وآله
صالة جتمع بترتيب حق مجيع األنبياء يف مجيع األولياء.
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ْ
كتاب معقل العقول يف انشقاق القبر عن الرسول a
ﱁﱂﱃﱄ
وبه نستعني
احلمد هلل الذي جعل معقل العقول معقول الرسول الذي ينشق عنه القرب قبل اخللق حبق القبول،
املوجود يف قلبه وعقله من قبل األصول؛ الذي قلع القلوع املندفعة من الوصول إىل حقيقة كل دليل
ومدلول ،وعلة ومعلول ،بعلق علق ( )..وبقلب عقول ولسان ،وهو القاصر الذي عقل كل عاقل
بعقيلة درة حبره املمتد جداوهلا وأنوارها إىل املنقول واملعقول ،حىت يعقل كل مناسب له يف دفع مضاره
وجلب منافعه بسيف مسلول ،وبوعد مفعول وحبق مقول .هو الذي لعق له عقله مبطاق حكمته لعاق
االنداق يف أفواه املقادير ،وأقداح النزول واحللول حىت أقلع الشيطان عن لعوقه بال حمصول ،وهو به
مقتول ،أو قتل أشجاره من عقالته على قواحل اجلبال لنيل نيل قهره من قلوع حاجته إىل القالع
اجملدول املكفول وهو الذي يقع حىت أدرك القلعة وأمطرها على رياض احلكمة على وجه الشمول.
أمحده ،واحلمد له على كل األمور؛ محد كل حامل وحممول ،وفاضل ومفضول ،وصلى اهلل على نبيه
حممد وآله صالةً جامعةً بني األبواب والفصول.
اعلم أيدك اهلل بتوفيقه وأعانك على ما أنت بصدده وحتقيقه – أين أنزلت هذه اخلطبة على
حروف العقول إلخراجها وتشقيقها على وجه معقول ،ليتبني احلق على اخللق عن احلرف عند انشقاق
القرب ،واللحد والنعش ،واللوح ،والقلم ،والدواة ،وهي ستة يف ستة.
ألن العقل مبعىن عقل  -علق – قلع – لعق – لقع  -قعل .مستعمالت كلها وهي يف القرب،
والنعش ،واللحد ،والقلم ،والدواة.
وينزل هذه احلكمة على ثالثة أمساء مشتملة على األمساء كلها وهي :القوي ،والواسع ،والظاهر.
وهي حميطات بكلمات البقاع ،نازالت على املشرق واملغرب وما بينهما ،وعلى بالد مبيَّنة
وعلى قرب منها()...
واعلم أيدك اهلل وهداك ودفع عنك من عاداك ،وحفظك عن مجيع اآلفات ودعاك ،وأجابك من
حيث دعاك ،ومجع بني صورتك ومعناك  -أن أمساء اهلل تعاىل على ثالثة أنواع:
 قسم منها أمساء الذات. وقسم منها أمساء الصفات. وقسم منها أمساء الذات والصفات.أما أمساء الذات مثل :القدوس ،واملتكرب ،والعليم ،والكبري ،واجلليل ،واحلي ،والقيوم،
والواحد ،والظاهر ،والباطن ،واحلق ،والغين ،والنور ،والوتر.
واالسم اجلامع هلذه األمساء :اسم الواسع ،ألنه ما من اسم من هذه األمساء إلّا وفيه سِعَة ،ألن هلل
تعاىل وحده يف الظاهر والباطن ألنه ال يتعدى منه إىل غريه بطريق االقتصاد واللزوم.
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وأما أمساء الصفات مثل :اهلل ،والرمحن ،والرحيم ،وامللك ،والسالم ،واملؤمن ،واملهيمن،
والعزيز ،واجلبار ،واحلكم ،والعدل ،والكرمي ،واللطيف ،واحلكيم ،والوكيل ،واحلفيظ ،والقادر،
واملقتدر ،والوايل ،واملتعايل ،والرب ،والتّواب ،واملنتقم ،والصمد ،والعفو ،والرؤوف ،ومالك امللك،
واملقسط ،وكل اسم يكون نفعه أو ضره راجع إىل غري اهلل يف الظاهر بطريق العطاء أو البالء.
واالسم اجلامع هلذه األمساء :اسم القوي ،ألنه ما من اسم من هذه األمساء إلّا وهلل تعاىل فيه قوة
صرف النفع أو الضر اىل غريه.
وأما أمساء فعل الذات مثل :السميع ،والبصري ،والعليم ،والرقيب ،واجلامع ،واخلبري،
والشهيد ،والباعث ،وكل اسم يكون احلق فيه على نسبة واحدة بينه وبني عباده .ألن اهلل تعاىل كما
يعلم نفسه يعلم غريه ،وكما يبصر نفسه يبصر غريه ،وكما يسمع من نفسه يسمع من غريه.
وأما أمساء فعل الصفات مثل :احمليي ،املميت ،واملقدم ،واملؤخر ،والقابض ،والباسط،
والغفور ،والشكور ،والويل ،واحلميد ،واحملصي ،واخلالق ،والبارئ ،والرزَّاق ،والفتَّاح ،واخلافض،
والرافع ،واملعز ،واملذل ،وكل اسم نزل من احلق إىل اخللق ومن العلو إىل السفل ومن النكرة إىل املعرفة
ومن الكفر إىل اإلميان.
واجلامع ألمساء فعل الذات وفعل الصفات :اسم الظاهر ألنه تعدى من حالة إىل حالة وتعدى منه
إىل غريه .فصحَّ مبا ذكرنا أن مجيع األمساء ال خيلو من األقسام الثالثة ،واسم الواسع ،والقوي ،والظاهر
جامع جلميعها.
اعلم أن القرب أول شيء انشق يف اإلنسان ،وذلك يكون بفتق الرتق حىت يتشقق بأمساء وخيرج
منها اسم القوي ،الواسع ،الظاهر ،فيقوّيه ويوسِّعه ،ويظهر عليه ويصري هذه الثالثة طوقا يف عنق قلبه،
ويرى وجهه فيه يعين وجه قلبه يتألأل من ورود سبحات وجه اهلل عليه فيخرج قلبه أوال يف هذه
اإلحاطة ،وجيمع اهلل تعاىل مع هذه الثالثة أمساء أخرى وهي سبعة عشر امسا وافيا.
 اسم الواسع والقوي صورة ،ومعىن ،وحكما. واسم الظاهر معىن دون الصورة فإذا كمل االنشقاق دخل الظاهر فيه صورة وحكما ،أحياء.وهذه األمساء فلك قلب اإلنسان وصورة روحه الرفريف ،وعند ذلك يسرع عنه ظل العون الفرعوين حىت
يهلك فرعون نفسه ،ومعاه جيوش شيطانه وقرينه.
وتشقق األمساء يكون على ثالثة أنواع :تشقق الصورة .وتشقق املعاين .وتشقق املسمى.
أول من تشقق منه املسمى يف اسم الباعث ،ويظهر هذه لك صبغة اهلل تعاىل .مث تشقق الصورة
يف اسم القبور .مث املعىن  ...يف مهّته اهلل تعاىل وترى املالئكة تَترى  ...هو اهلل تعاىل قلبه يف الفلك
املشحون.
مث يشقق نعشه وذلك يكون بفتح عينيه ،ورفع الغشاوة عن بصره بغشيان نور اخللّاق على غفلته
؛ فيتنبه اإلنسان بقدر الغشيان ،وانفتاح عينيه ،ورفع الغشاوة عن بصره حىت يشقق أرض الوفاة عنه
وخيرج منها هابيل ،وشيث وفىت موسى ،يوشع بن نون فينفخون فيه ،ويسقونه القوى العقلية ،ويبلغونه
رساالت ربه ورسوله ،ويبشرونه بالسالمة والعيش املرضي ويكون هذه الثالثة :رشد عقله ،ورشد عقله
يرده إىل مواله احلق ،ويقطعه عما سواه من اخللق ،وعند ذلك يرى وجه قلبه يسلم عليه ،ويكلمه،
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وخيربه عن وجه اهلل الباقي فيخرج عند ذلك عقله عليه يف هذه اإلحاطة ،وجيمع اهلل تعاىل مع هذه
الثالثة سائر األنبياء  Dوهم املذكورون يف القرآن ،ويكونون سفينة عقله وروحه األمري ،وعند
ذلك ينزع عنه خيانة النفس ،وأنوثتها .وأعطي الديانة والرجولية.
 مث يتشقق مساء األمساء مرة أخرى ،وجيمع بني قلبه وعقله ،مث يرفع اهلل تعاىل كلمته. مث يصعد باألنبياء  Dمعه حىت يصعد عقله يف السفينة والسكينة ويعرج به إليه. مث يشقق حلده حبملة العرش ويكون معهم احلجة والعهد ،والشهادة ،والسكينة .وعند ذلكخيرج وجهه ،وروحه ،ويدالن على وجه اهلل تعاىل فيسجدان له باحلجة والسكينة ،ويركعان له بالعهد
والشهادة وعند ذلك حيمد اهلل تعاىل يا رحيما بني الداللة والرفع.
 وتتشقق بقية األمساء .وارتفعت اجلبال واحلجب. مث يتشقق بعد ذلك القلم ويتجلى عليه اهلل بالرمحانية. مث يتشقق اللوح ويتجلى عليه بالرحيمية ،مث أظهره يف بسم اهلل الرمحن الرحيم وأظهر عليهنفسه ،وذاته ،وصفاته ،وغيبه ،وعينه برمحته الواسعة رمحة بينه وبني نبيه يف العافية والعاقبة وفتح عليه
أبواب السجدات ،ومجع فيه السجود والعبادات .وهذا ال يتوجه وال يتضح إلَّا بأن يفتق ويشقق السماء
بالغمام ويشقق األرض من الرأس.
واملواضع اليت ورد عليها حكمة التشقق ،قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﱠ]الفرقان.[26-25 :
وقال اهلل تعاىل :ﱡﭐﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﱠ]ق ،[44 :وقد شق اهلل تعاىل صدر
النيب  aمرتني ،حىت انشق القمر بإشارته  aنصفني.
اعلم أن السماء يتشقق بالعمل الغالب البالغ ،وباجتماع املاء واألم يف السماء ،ويتشقق مساء
الربوج
أوالً :بالعمل الغالب مث ينشق مساء النجوم والكواكب.
ثانيا :بالعلم الغالب البالغ ،مث ينشق متوسط السماوات العلى بالالم واملاء ومواقع التشقق مواقع
اجتماع النفسني ،واجتماعها يكون على مخسة عشر صفة منه لنا عضو من األعضاء ،وللنفس صفة من
الصفات مثل :اليد ،والعني ،والقدم ،والرجل ،والساق ،والوجه ،واإلصبع ،وغري ذلك من الصفات اليت
أحصيناها يف الكتب وبعضها صفة لنا وركنًا للنَّ ْفسني .والركن أمت من الصفة مثل أن العلم والنطق
صفتان لنا ركنان يف النفسني أعين هبما:
نفس العقل ،ونفس القلب ومها من نفس الويل ،ونفس النيب.
ونفس الويل من نفس اهلل – سبحانه وتعاىل وتقدس .واملذموم من النفسني نفس الشيطان،
والقرين ،وإبليس .لعنه اهلل فافهم.
 فشقق يف مساء النجوم والكواكب مخسة عشر كوكبا. ويف مساء الربوج مواقع الربوج ،ومواقع العروج ،والنزول ،والبسط ويف السموات العلىمواقع مخسة عشر ملكا أعين هبا محلة العرش ،ومحلة الكرسي ،ومحلة بيت الزيادة.
إذا عرفت هذه التشققات فاعلم أيضا تشققات األرض وهي أيضا يف ثالثة أراضي:
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يف أرض املشرق .ويف أرض املغرب .ويف أرض االستواء.
أول من تشقق عن الناس أرض االستواء فتشقق مخسة مدائن منها:
وهي يف الشام ،أعين هبا :القدس ،وحران ،وحلب ،ومحص ،ومحاه ويكون دمشق .وقدس ذلك
اليوم يف حكمة مدينة واحدة.
مث تتشقق من أرض املشرق أيضا مخسة مدائن ،وهي:
بالد تركستان وهي ... :وأنواء ،وسفني ،وكاشغر ،وترمذ مث يتشقق من أرض املغرب أيضا
مخسة مدائن وهي يف العراق ،وهي :رِي ،وقزوين ،ومهدان ،وساوه ،وأصفهان .وينفتح يف كل مدينة
من املدائن اليت ذكرناها ثالث أبواب من السماء وجعلها اهلل أبواب السجدات ،وموضع النزول،
والعروج ،والتحيات ،واسم القهار من اسم القوي يف أرض العراق .واسم الشهيد من اسم الواسع يف
أرض الشام ،واسم العليم من اسم الظاهر يف بالد الترك .ويف هذه األمساء حقيقة الشق واللعق .واهلل
املوفق وعليه التكالن.
واعلم أن:
 نعش اإلنسان يف بين آدم :أوالده .وقربه :أهله .وحلده :ماله.فمن خرج عن ولده ،وأهله ،وماله ،بإخراج اهلل سبحانه وتعاىل ،فقد خرج عن قربه ،ونعشه،
وحلده ،انشقت السماء ومدت األرض ،وتشققت السماء بالغمام ،وتشقق األرض عن اإلمام ،وانبسط
من العلَّام إىل الغالم ،وظهر امللك العلَّام العلَّام العلَّام ،وانشقَّ القرب ،وخرج الظهر واألرز بعون اهلل
العظيم ،وانشق النعش ،وبرز العرش بفضل اهلل الكرمي ،وانشق اللحد ،وقام اإلنسان بني يدي اهلل من
املهد وعلى كل حد وجد ،إىل أن وصل إىل حد اهلل تعاىل حبمد اهلل ومنِّه.
وخيلص من القرب ،والنعش ،واللحد ،واللوح ،والنون ،والقلم ،وصار احلق عوضا له عن كل
شيء وذكر اهلل على احلقيقة وأدرك بذكره كل شيء ،وأدرك به كل غائب.

هناية كتاب معقل العقول يف انشقاق القرب عن الرسول
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الرسالة الوجودية
ﱁﱂﱃﱄ
وبه ثقيت وعليه اعتمادي
احلمد هلل وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى ،يف معىن قول النيب " :aمن عرف نفسه
فقد عرف ربه" احلمد هلل الذي مل يكن قبل وحدانيته قبل إال والقبل هو ،ومل يكن بعد فردانيَّته َبعْد إال
والَبعْد هو .كان وال َبعْد معه وال قبل ،وال فوق وال حتت ،وال ُقرْب وال بعْد ،وال كيف ،وال أين وال
حني ،وال أوان وال وقت وال زمان ،وال كون وال مكان ،وهو اآلن كما كان.
هو الواحد بال وحدانية ،وهو الفرد بال فردانية .ليس مركَّبًا من االسم واملسمَّى :هو األول بال
أولية وهو اآلخِر بال آخِرية ،وهو الظاهر بال ظاهرية وهو الباطن بال باطنية؛ أعين أنه هو وجود حروف
"األول" وهو وجود حروف "اآلخِر" ،وهو وجود حروف "الظاهر" وهو وجود حروف "الباطن" .فال
أول وال آخِر وال ظاهر وال باطن إال هو بال صريان وجود هذه احلروف وجوده ،وصريان وجود هذه
احلروف هو .فافهم هذا لئال تقع يف غلط احللولية.
ال هو يف شيء فيه ،ال داخالً وال خارجًا .ينبغي أن تعرفه هبذه الصفة ،ال بالعلم وال بالعقل ،وال
بالفهم وال بالوهم وال باحلسِّ ،وال بالعني الظاهرة وال بالعني الباطنة وال باإلدراك .ال يراه إال هو ،وال
يدركه إال هو ،وال يعلمه إال هو يرى نفسه بنفسه ويعرف نفسه بنفسه ال يراه أحدٌ غريه وال يدركه
أحد غريه.
حجابه وحدانيته ،فال حيجبه شيءٌ غريه ،حجابه وجوده تستر وجوده بوحدانيته بال كيف .ال
يراه أحدٌ غريه وال يدركه أحد غريه ،ال نيب مرسل ،وال ويل كامل ،وال َملَك مقرَّب يعرفه .نبيُّه هو
ورسوله هو ،ورسالته هو ،وكالمه هو ،أرسلَ نفسَه بنفسه من نفسه إىل نفسه ،ال واسطة وال سبب
غريه ،وال تفاوت بني املرسِل واملرسَل واملرسل به واملرسَل إليه .ووجود حروف اهلل وجوده ال غريه،
وال فناه وال امسه وال مسمَّاه وال وجوده بغريه.
فلهذا قال النيب " :aمَن عرف نفسَه فقد عرف ربَّه" ،وقال " :aعرفت ربِّي بربِّي" .أشار
 aبذلك أنك لست أنت أنت ،بل أنت هو بال أنت ،ال هو داخل فيك وال أنت داخل فيه وال هو
خارج عنك ،وال أنت خارج عنه ما أعين بذلك أنك موجود وصفتك هكذا بال غري له بل أعين به
أنك ما كنت قط وال تكون ،ال بنفسك وال به وال فيه وال معه وال عنه وال منه وال له وال أنت فان
وال موجود .أنت هو ،وهو أنت ،بال علَّة من هذه العلل .فإن عرفتَ وجودك هبذه الصفة فقد عرفتَ
اهلل وإال فال.
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وأكثر العارفني أضافوا معرفة اهلل إىل فناء الوجود وفناء الفناء وذلك غلط حمضٌ وسهو واضح،
فإن معرفة اهلل تعاىل ال حتتاج إىل فناء الوجود وال إىل فناء فنائه ،ألن األشياء ال وجود هلا ،وما ال وجود
له ال فناء له؛ فإن الفناء بعد إثبات الوجود .فإذا عرفت نفسك بال وجود وال فناء فقد عرفتَ اهلل تعاىل
وإال فال.
ويف إضافة معرفة اهلل تعاىل إىل فناء الوجود وإىل فناء فنائه إثبات للشرك ،ألنك إذا أضفت معرفة
اهلل تعاىل إىل فناء الوجود وفناء الفناء ،كان الوجود لغري اهلل ونقيضه وهذا شرك واضح ،ألن النيب a
قال" :مَن عرف نفسَه فقد عرف ربَّه" ،ومل يقل" :مَن أفىن نفسه فقد عرف ربَّه ".فإن إثبات الغري
يناقض فناءه ،وما ال جيوز ثبوته ال جيوز فناءه .ووجودك ال شيء ،والالشيء ال يضاف إىل شيء ،ال
فان وال غري فان ،وال موجود وال معدوم.
أشار  إىل أنك معدوم اآلن كما كنتَ معدومًا قبل التكوين .فاآلن لقوله " :كان اهلل
وال شيء معه "...احلديث األزل ،واآلن األبد ،واآلن القِدَم .فاهلل هو وجود األزل ووجود األبد
ووجود القِدَم؛ بال وجود األزل واألبد والقِدَم فإن مل يكن كذلك ما كان وحده ال شريك له .وواجب
أن يكون وحده ال شريك له ،كان شريكه هو الذي يكون وجوده بذاته ،ال بوجود اهلل؛ فيكون إذًا
ربًّا ثانيًا وذلك حمال ،فليس هلل شريك وال ندٌّ وال كفؤ .ومَن رأى شيئًا مع اهلل تعاىل أو من اهلل أو يف
اهلل وذلك الشيء حيتاج إىل اهلل وبالربوبية فقد جعل ذلك الشيء أيضا شريكا حمتاجًا إىل اهلل بالربوبية.
ومن جوَّزَ أن يكون مع اهلل شيءٌ يقوم بنفسه ،أو يقوم به ،وهو فان عن وجوده أو من فنائه ،فهو بعد
بعيد ما شمَّ رائحة معرفة النفس ،ألن مَن جوَّزَ أن يكون موجودًا سواه ،قائما به ،وفيه يصري فانيا
وفناؤه يصري فانيًا يف فنائه ،فيتسلل الفناء بالفناء ،وهذا ِشرْك بعد شِرْك ،وليس معرفة للنفس ،ألنه
شرك ،ال عارف باهلل وال بنفسه.
فإنْ قال قائل :كيف السبيل إىل معرفة النفس ومعرفة اهلل؟
كان.

فاجلواب :سبيل معرفتهما أن تعلم أن اهلل عزَّ وجل كان ومل يكن معه شيء ،وهو اآلن كما
فإنْ قال قائل :أرى نفسي غري اهلل ،وال أرى اهلل نفسي!

فاجلواب :أراد النيب  aبالنفس وجودَك وحقيقتك ،ال النفس املسمَّاة باللوَّامة واألمَّارة
واملطمئنة بل أشار بالنفس إىل ما سوى اهلل عزّ وجل مجيعا.
قال " :اللهم أرِين األشياء كما هي عيانًا" ،أشار باألشياء إىل ما سوى اهلل تعاىل ،أي
عرفْين الذي سواك ألعلم وأعرف األشياء أيَّ شيء هي؟ أهي أنت أم غريك؟ أم هي قدمي أو حادث أو
ِّ
باقٍ أم فان؟ فإن أراه اهلل ما سواه نفسَه بال وجود ما سواه من األشياء فرأى األشياء كما هي أعين رأى
األشياء ذات اهلل تعاىل بال كيف وال أين وال اسم.
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واسم األشياء يقع على النفس وغريها من األشياء .فإن وجود النفس ووجود األشياء سيَّان يف
الشيئية .فمىت عرف األشياءَ عرف النفس ،ومىت عرف النفسَ فقد عرف الربَّ ،ألن الذي يظن أنه
سوى اهلل ليس هو سوى اهلل ،بل عني اهلل سوى اهلل تعاىل ولكنك ال تعرفه وأنت تراه ،وال تعلم أنك
تراه ،ومىت كُشف لك هذا السر ،علمتَ أنك لست ما سوى اهلل تعاىل  ،وعلمت أنك كنت مقصودك
ومطلوبك يف طلبك ربك ،وعرفت أنك ال حتتاج إىل الفناء ،وال إىل فناء الفناء وأنك مل تزل وال تزال،
بال حني وال أوان ،كما ذكرنا من قبل وترى مجيع صفاتك صفاته ،وظاهرَك ظاهرَه وباطنَك باطنَه،
وأولك أولَه وآ ِخرَك آ ِخرَه ،بال شك وال ريب حني املعرفة؛ أما قبلها فال ترى صفاتِك صفاتِه وذاتَك
ذاتَه ،بال صريورتك إيَّاه وصريورته إيَّاك ،ال بقليل وال بكثري ،ﱡﭐﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ[القصص،]88 :
بالظاهر والباطن ،يعين :ال موجود إال هو؛ وال وجود لغريه فيحتاج إىل اهلالك .ويبقى وجهه.
أعين :ال شيء موجود إال وجهه .فكما أن مَن مل يعرف شيئا ،مث َع َرفَه ،فأفىن وجوده بإفناء
جهله ،ما أفىن وجوده ،بل أفىن جهله ووجوده باقٍ حباله من غري تبديل وجوده بوجود آخر ،وال ترك
وجود املُنكِر بوجود العارف ،وال تداخَل بل ارتفع اجلهل ،فال تظن أنك حتتاج إىل الفناء؛ فإن احتجت
إىل الفناء فأنت إذا حجابه واحلجاب غري اهلل سبحانه؛ فيلزم من غلبة غريه عليه بالرفع عن رؤيته له.
وهذا غلط وسهو ،وقد ذكرنا من قبل أن وحدانيته حجابه وفردانيَّته ال غريه .وهلذا جاز للواصل إليه
على احلقيقة أن يقول" :أنا احلق" وأن يقول" :سبحاين" .وما وصل واصلٌ إليه إال ورأى صفاتِه صفاتِ
اهلل ،وذاتَه ذاتَ اهلل ،بال صريان صفاته وال ذاته داخال يف اهلل وال خارجا منه قط ،وال أنه فان يف اهلل أو
وال باقٍ يف اهلل ،ويرى نفسه أنه مل يكن قط وال أنه كان مث فين؛ فإنه ال نفس إال نفسه ،وال وجود إال
وجوده .وإىل هذا أشار النيب  aبقوله" :ال تسبُّوا الدهر ،فإن اهلل هو الدهر" إشارة إىل أن وجود
الدهر وجود اهلل ،ونزَّه اهلل تبارك وتعاىل عن الشريك والند والكفؤ.
وروِيَ عن النيب  aأنه قال" :قال تعاىل :يا عبدي ،مرضت فلم تَع ْدين ،وسألتكَ فلم تعطِين"،
وإىل غري ذلك إشارة إىل أن وجودَ السائل وجوده ،ووجودَ املريض وجوده .فمىت جاز أن يكون وجود
السائل وجودَه ووجود املريض وجوده جاز أن يكون وجودك وجوده ووجود مجيع األشياء من
املكوَّنات -من األعراض واجلواهر -وجودَه ،ومىت ظهر سرُّ ذرة من الذرات ،ظهر سرُّ مجيع املكوَّنات
الظاهرة والباطنة؛ وال ترى الذرات سوى اهلل تعاىل ،بل وجود الذرات ،امسهما ومسمَّامها ،ووجودمها
كلها هو بال شك وال ريب.
وال ترى أن اهلل سبحانه خلق األشياء قط ،بل ترى ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱠ[الرمحن ]29 :من إظهار
وجوده وإخفائه بال كيفية ،ألنه ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ[احلديد ]3 :ظهر
بوحدانيته وَب ُطنَ بفردانيَّته ،وهو األول بذاته وقيوميَّته وهو اآلخِر بدميوميَّته .وجود حروف األول هو
ووجود حروف اآلخِر هو ،ووجود حروف الظاهر هو ووجود حروف الباطن هو؛ هو امسه وهو
مسمَّاه.
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وكما جيب وجوده جيب عدم ما سواه :فإن الذي يظن أنه سواه ليس سواه ،ألنه منزّهٌ عن أن
يكون غريه ،بل غريه هو ،هو بال غريية الغري ،مع وجوده يف وجوده ،ظاهرا أو باطنا.
ولِ َمنِ اتصف هبذه الصفة أوصافٌ كثرية ال حدَّ وال هناية هلا .فكما أن مَن مات بصورته
وانقطعت مجيع أوصافه عنها ،احملمودة واملذمومة ،كذلك مَن مات باملوتة املعنوية ينقطع عنه مجيع
أوصافه احملمودة واملذمومة ،ويقوم اهلل تعاىل مقامَه يف مجيع احلاالت ،ويقوم مقامَ ذاته ذات اهلل تعاىل
ومقام صفاته صفات اهلل تعاىل.
ولذلك قال النيب " :aموتوا قبل أن متوتوا" ،أي اعرفوا أنفسكم قبل أن متوتوا؛ وقال :a
إيل بالنوافل حىت أُحبُّه ،فإذا أحببته كنت مسعه وبصره ويده ورجله" ،إىل آخره،
"ال يزال عبدي يتقرَّب َّ
فأشار إىل أن مَن عرف نفسه يرى مجيع وجوده سبحانه وجوده ،وال يرى تغريا يف ذاته وال يف صفاته،
وال حيتاج إىل تغيُّر صفاته ،إذ مل يكن هو موجودًا بذاته ،بل كان جاهالً مبعرفة نفسه .فمىت عرفتَ
نفسَك ارتفعتْ أنانيتك ،وعرفت أنك مل تكن غري اهلل سبحانه .فإنْ كان لك وجود مستقل ،ال حتتاج
إىل الفناء وال إىل معرفة النفس ،فتكون ربّا سواه .تعاىل اهلل أن يوجَد ربٌّ سواه.
ففائدة معرفة النفس أن تعلم وحتقق أن وجودك ليس مبوجود وال معدوم ،وأنك لست كائنا وال
كنت وال تكون قط .ويظهر بذلك معىن قوله :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ [الصافات ]35 :إذ ال إله غريه ،وال وجود
لغريه؛ وال غري موجود سواه ،وال إله إال إيَّاه .فإن قال قائل :عطَّلتَ ربوبيتَه ،فاجلواب :مل أعطل ربوبيته
ألنه مل يزل ربّا وال مربوب ومل يزل خالقا وال خملوق ،وهو اآلن كما كان.
أترى خالقيته وربوبيته ال حتتاج إىل خملوق وال إىل مربوب ،ومل يزل خالق عن خالقيته وال
خملوق عن خملوقيته بل هلل احلكمة البالغة فيفعل ما يشاء بقدرته وحيكم ما يريد حبكمه فهو قبل تكوين
املكوَّنات كان موصوفا جبميع أوصافه ،وهو اآلن كما كان .فال تفاوت بني احلدوث وبني القِدَم
فاحلدوث مقتضى ظاهريته ،والقِدَم مقتضى باطنيَّته .ظاهره باطنه وباطنه ظاهره ،أولُه آخِره وآخِره
أولُه ،واجلميع واحد والواحد مجيع .كانت صفته ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱠ  ،وما كان شيء معه سواه ،وهو
اآلن كما كان ،وال وجود سواه باحلقيقة ،كما كان يف األزل و يف القِدَم .ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ[الرمحن:
 ،]29وال يوم وال شأن كما لو مل يكن يف القدم ال شأن وال يوم وال شيء موجود فهو اآلن كما كان
فوجود املوجودات وعدمها سيَّان وإال َل ِزمَ طريان طرأ يف وحدانيَّته ،وذلك نقص وجلَّت وحدانيته عن
ذلك.
فمىت عرفت نفسَك هبذه الصفة ،من غري إضافة ضدٍّ أو ندٍّ وكفؤ وشريك إىل اهلل تعاىل فقد
عرفتَها باحلقيقة .ولذلك قال " :aمَن عرف نفسَه فقد عرف ربَّه" ،ومل يقل" :مَن أفىن نفسَه فقد
عرف ربَّه" فإنه  aعلم ورأى أن ال شيء سواه ،مث أشار إىل أن معرفة النفس هي معرفة اهلل تعاىل أي
اعرف نفسك ،أي وجودك أنك لست أنت ،ولكنك ال تعرف؛ أي اعرف أن وجودك ليس بوجودك
وال غري وجودك ،فلست مبوجود وال مبعدوم ،وال غري موجود وال غري معدوم ،وجودك وعدمك
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وجوده بال وجود وال عدم ،ألن عنيَ وجودك وعدمك وجوده ،وألن عنيَ وجوده عني وجودك
وعدمك.
فإنْ رأيتَ األشياء بال رؤية شيء آخر مع اهلل ويف اهلل إهنا هو ،فقد عرفتَ نفسَك .فإن معرفة
النفس هبذه الصفة هي معرفة اهلل بال شك وال ريب وال تركيب شيء من احلدوث مع القدم وفيه وبه،
فإن سأل سائل :كيف السبيل إىل وصاله؟ فأنت تقول ال غري سواه ،والشيء الواحد ال يصل إىل نفسه.
فاجلواب :ال يشك أنه يف احلقيقة ال وَصْل وال فَصْل ،وال بعْد وال ُقرْب ،ألنه ال يكن الوصال
إال بني االثنني :فإن مل يكن إال واحد ،فال وَصْل وال َفصْل .فإن الواصل حيتاج إىل شيئني متساويني أو
غري متساويني :فإن كانا متساويني ،فهما شيئان وإن كانا غري متساويني فهما ضدَّان؛ وهو تعاىل منزَّه
أن يكون له ضد أو ند أو شبيه .فالوصال يف غري الوصال ،وال ُقرْب يف غري ال ُقرْب ،والبعد يف غري البعد،
صلٌ بال وَصْل ،وُقرْب بال ُقرْب ،وبعْد بال بعْد.
فيكون وَ ْ
صلَ بال وَصْل .فما معىن ال ُقرْب بال ُقرْب والبعْد بال بعْد؟
فإن قيل :فهمنا الوَ ْ
فاجلواب :أنك ،يف أوان ال ُقرْب والبعْد ،أنك مل تكن شيئا سوى اهلل ،ولكنك مل تكن عارفا
بنفسك ومل تعلم أنك هو بال أنت .فمىت وصلتَ إىل اهلل تعاىل أي عرفتَ نفسَك بال وجود حروف
العرفان ،علمتَ أنك كنت إيَّاه ،وما كنت تعرف قبل أنك هو أو غري هو .فإذا حصل لك العرفان،
ت أنك عرفت اهلل باهلل ،ال بنفسك.
علم َ
مثال ذلكَ :هبْ مبعىن أنك ال تعرف بأن امسك حممود أو مسمَّاك حممود فإن االسم واملسمَّى يف
احلقيقة واحد وتظن أن امسك حممد ،وبعد حني عرفت أنك حممود ،فوجودك باقٍ ،واسم حممود
ومسمَّى حممد ارتفع عنك مبعرفتك نفسك أنك حممود .ومل تكن حممودًا إال بفنائك باسم حممد وهي
نفس وجودك ألن الفناء يكون ،بعد إثبات وجودك فإن إثباتك وجودك مع وجوده شرك باهلل سبحانه
وتعاىل ،فما نقص هبذا املثال حملمود شيء ،وال حممد فين يف حممود ،وال دخل حممود يف حممد وال خرج
منه ،وال حلَّ حممود يف حممد ،فبعدما عرف حممود نفسَه أنه حممود ،ال حممد ،فقد عرف نفسَه بنفسه،
ال مبحمد ،فإن حممدًا مل يكن أصالً ،بل هو حممود على أصله "كان اهلل وال شيء معه وهو اآلن على ما
عليه كان" ،فكيف يعرف به شيئا كائنا؟ فإذا العارف واملعروف واحد ،والواصل واملوصول واحد،
والرائي واملرئي واحد ،واحملب واحملبوب واحد والعارف صفته واملعروف ذاته ،والواصف واملوصوف
ذاته ،والصفة واملوصوف واحد .هذا بيان "مَن عرف نفسه فقد عرف ربَّه" ،فمَن فهم هذا املثال علم
أنه ال وَصْل وال َفصْل ،وعلم أن العارف هو املعروفَ ،والرائي هو املرئي ،والواصل هو املوصول .وما
وصل إليه غريه ،وما انفصل عنه غريه.
الشرْك .وإال ال جيد رائحة اخلالص عن الشرك ،وأكثر العارفني الذين
فمَن فهم ذلك خلص عن ِّ
ظنوا أهنم عرفوا أنفسهم وعرفوا ربَّهم ،وأهنم خلصوا من علقة الوجود ،قالوا إن الطريق ال يتيسر إال
بالفناء وبفناء الفناء ،وذلك لعدم فهمهم قولَ النيب  aولظنِّهم أهنم ميحون الشرك بإشاراهتم طورا إىل
نفي الوجود ،أي فناء الوجود ،وطورا إىل فناء الفناء ،وطورا إىل حمق احملق ،وطورا إىل االصطالم فهذه
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اإلشارات كلها ِشرْك حمض :فإن مَن جوَّز أن يكون شيءٌ سواه فيفىن بعد وجود فنائه ،فقد أثبت شيئا
ما سواه؛ ومَن أثبت شيئا ما سواه فقد أشرك باهلل تعاىل أرشدهم اهلل وإيَّانا إىل سواء السبيل مبنه وكرمه
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم .قلت:
تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت ا يتتتتتتتتتتتتتت ا ع متتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت عتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت
فمتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتت ع ل تتتتتتتتتتتتتتتتتت
خ تتتتتتتتتتتتتتتتتت ع ا إ ع ا
ستتتتتتتتتتتتتتت ع
ع تتتتتتتتتتتتتتت ع عتتتتتتتتتتتتتتت عرل تتتتتتتتتتتتتتت ا
ع
لتتتتتتتتتتتتت يم تتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتتتتت ر عتتتتتتتتتتتتتتت ع
تتتتتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتت ف ع أ تتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتت ف رل
يتتتتتتتتتتتتتتتت م
فتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتت رف يتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتف تتتتتتتتتت – تتتتتتتتتت – أ تتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتت ر
ف زتتتتتتتتتتتتت ع
تتتتتتتتتتتتت عر زعتتتتتتتتتتتتت
ع تتتتتتتتتتتتت ر
ال قتتتتتتتتتتتتت اف تتتتتتتتتتتتت ع تتتتتتتتتتتتت ر ا تتتتتتتتتتتتت
ع عتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر م تتتتتتتتتتتتتتتتتتت هللا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

فإنْ قال قائل :أنت تشري إىل أن عرفانك نفسَك هو عرفان اهلل تعاىل ،والعارف بنفسه غري اهلل،
وغري اهلل كيف يعرف اهلل ومن مل يعرف اهلل كيف يصل إليه؟ ،فاجلواب :مَن عرف نفسَه علم أن
وجوده ليس بوجوده وال غري وجوده ،بل وجوده وجود اهلل بال صريورة وجوده وجود اهلل تعاىل وبال
دخول وجوده يف وجود اهلل سبحانه وال خروج وجوده منه .وال كون وجوده معه وفيه ،بل يرى
وجودَه ال حمالة كان قبل أن يكون ،بال فناء الوجود ،وال فناءِ الفناء .فإن فناء الشيء يقتضي ثبوته أوالً
وثبوت الشيء بنفسه يقتضي كينونيته بنفسه ال بقدرة اهلل تعاىل وهذا حمالٌ صريح واضح .فتبيَّن أن
عرفان العارف بنفسه هو عرفان اهلل سبحانه وتعاىل نفسه ،ألن نفسه ليس إال هو .وعىن رسول اهلل
 aبالنفس الوجود .فمَن وصل إىل هذا املقام ،مل يكن وجوده يف الظاهر والباطن وجودَه ،بل وجود
اهلل تعاىل ،وكالمه كالم اهلل ،وفعلُه فعل اهلل ،ودعواه معرفة اهلل هو دعواه معرفة نفسَه ودعواه معرفة
نفسه هو دعواه معرفة اهلل ولكنك تسمع الدعوى منه ،وترى الفعل منه ،وترى وجوده غري وجود اهلل
كما ترى نفسَك غري اهلل ،جبهلك مبعرفة نفسك ،فإن املؤمن مرآة املؤمن ،فهو هو بعينه ،أي بنظره؛ فإن
عينَه عني اهلل ،أي نظرَه نظر اهلل بال كيفية :ال هو هو بعينك أو علمك أو فهمك أو ومهك أو ظنك أو
رؤيتك ،بل هو هو بعينه وعلمه ورؤيته .فإنْ قال قائل :أنا اهلل فامسع منه ال من الغري فإن اهلل جلت
قدرته يقول لنفسه بنفسه ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ [طه ]14 :ولكنك ما وصلتَ إىل ما وصل إليه؛ فإنْ
وصلتَ إىل ما وصل إليه ،فهمتَ ما يقول ،وقلتَ ما يقول ،ورأيتَ ما يرى .وعلى اجلملة ،وجود
األشياء وجوده بال وجودهم .فال تقعن يف الشبهة ،وال تتومهنَّ هبذه اإلشارات أن اهلل تعاىل خملوق .فإن
بعض العارفني قال" :الصويف غري خملوق" ،وذلك بعد الكشف التام وزوال الشكوك واألوهام .وهذه
اللقمة ملَن كان له حلْق أوسع من الكونني؛ فأما مَن كان حَلقُه كالكونني فال توافقْه ،فإهنا أعظم من
الكونني.
وعلى اجلملة فاعلم أن الرائي واملرئي ،والواجِد واملوجود ،والعارف واملعروف ،واملوجِد
واملوجَد ،واملدرِك واملدرَك واحد يرى وجودَه بوجوده ،ويعرف وجودَه بوجوده ،ويدرك وجودَه
بوجوده ،بال كيفية إدراك ورؤية ومعرفة ،وبال وجود حروف صورة اإلدراك والرؤية واملعرفة .كما أن
وجوده بال كيفية ،ومعرفة نفسه بال كيفية ،وإدراك نفسه بال كيفية ،فرؤيته نفسه بال كيفية.
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فإنْ سأل سائل وقال :بأيِّ نظر ننظر إىل احملبوبات واملكروهات فإذا رأينا مثالً (روثا) أو (جيفة)
فنقول هو اهلل؟!! فاجلواب :تعاىل وتقدَّس حاشا مث حاشا أن يكون شيئا من هذه األشياء وكالمنا مع
مَن ال يرى اجليفةَ جيفةً والروثَ روثا ،بل كالمنا مع مَن له بصرية وليس بأكْمَه .فإن من مل يعرف
نفسه فهو أكْمَه وأعمى؛ وقبل ذهاب األكْمَهية والعَمى ،ال يصل إىل هذه املعاين وهذه املخاطبة مع اهلل
ال مع غريه وال مع األكْمَه .فإن الواصل إىل هذا املقام يعلم أنه ليس غري اهلل .وخطابنا مع مَن له عزمية
ومهَّة يف طلب العرفان ويف طلب معرفة النفس ،ملعرفة اهلل وتطرأ يف قلبه صورة الطالب واالشتياق إىل
اهلل تعاىل ال مع مَن ال قصد وال مقصد له.
فإنْ سأل سائل وقال :اهلل تعاىل ال تدركه األبصار وأنت تقول خبالفه ،فما حقيقة ما تقول؟
فاجلواب عن ذلك :مجيع ما قلنا هو معىن قوله :ﱡﭐ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ  ،أي ليس أحدٌ ،وال
بصر معه يدركه .فلو جاز أن يكون يف الوجود غريه ،جلاز أن يدركه غريه .وقد نبَّهنا اهلل سبحانه
وتعاىل بقوله :ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ [األنعام ]103 :إىل أنه ليس غريه سواه ،يعين ال يدركه غريه ،بل
يدركه هو وهو اهلل ،فال غري إال هو ،فهو املدرِك لذاته بذاته ال غري؛ فال تدركه األبصار إذ ال أبصار إال
وجوده .ومَن قال إهنا ال تدركه األبصار ألهنا محدَثة ،واملُحدث ال يدرِك القدمي الباقي ،فهو بعد بعيد
ال يعرف نفسه إذ ال شيء وال أبصار إال هو .فهو يدرك وجودَه بال وجود اإلدراك وبال كيفية ال غريه
وهلذا قلت:
ريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل
عقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ف مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عر ال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع ل
ع
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عرل
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ح
س عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل
ل
ق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رل
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

رل
رفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رل لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ح
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت قح
ف ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يرا ي متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
رف عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع زعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ف يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س
ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

فإنْ سأل سائل وقال :أنت تثبتَّ اهلل تعاىل وتنفي كلَّ شيء ،فما هذه األشياء اليت نراها؟
فاجلواب :هذه املقامات مع مَن ال يرى سوى اهلل شيئا .ومَن يرى شيئا سوى اهلل فليس لنا معه
جواب وال سؤال؛ فإنه ال يرى غري ما يرى .ومَن عرف نفسَه ال يرى غري اهلل ،ومَن مل يعرفها ال يرى
اهلل سبحانه؛ وكل إناء بالذي فيه يرشح فقد شرحنا كثريًا مثل هذا الكالم من قبل ،وإنْ شرحنا أكثر
من ذلك فمَن ال يرى ال يرى وال يفهم وال يدرك ،ومَن َيرَ يرَ ويفهم ويدرك .والواصل تكفيه اإلشارة،
وغري الواصل ال يفهم ،ال بالتعليم وال بالتدبري وال بالتقدير وال بالعبارة وال بالعقل وال بالعلم الذي هو
حتصيل احلاصل إال خبدمة شيخ كامل واصل وأستاذ حاذق سالك فاضل ليهتدي بنوره ويسلكه هبمَّته
ويصل به إىل مقصوده ،إن شاء اهلل تعاىل .واهلل يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم وفَّقنا اهلل وإياكم ملا
حيبه ويرضاه من القول والفعل والعلم والعمل والنور واهلدى ،إنه على كل شيء قدير وباإلجابة جدير،
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وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ،وصلَّى على سيدنا حممد وآله وصحبه احملبِّني وسلَّم تسليما
كثريا.
يف بيان الطريق وبيان السالك واملسلوك إليه ،وبيان عالماهتا ابتداؤها السلوك ،وانتهاؤها األول
يف انتهاء السلوك وابتدائها اآلخر فإن مل تفهم هذه اإلشارة ما مشمتَ رائحة التوحيد وأصل املقصود
وجود الدائرة املدوَّرة ،ال خارجها وال داخلها .ابتداء الدائرة انتهاؤها ،وانتهاؤها ابتداؤها .والدائرة
طريق السري يف الوجود يف معرفة النفس ،الوجود هو املنزل سعة تبتدي الطريق ،ولكنه ال يعرف وال
يعلم ،ويرى وجوده غري اهلل فمىت وصل نفسه ،أي وجوده ،بال شك وال ارتياب ،فتبيَّن له سعة أنه كان
واصالً يف االبتداء أو موصوالً ،ولكنه ال يعرف الوصول ولذلك قال النيب " :aمَن عرف نفسَه فقد
عرف ربَّه" والنيب  aعرف يف االبتداء ،وسلك الطريق باملعرفة ،وهلذا ابتداؤها انتهاء الصدِّيقني،
وانتهاء الصدِّيقني ابتداؤه aألهنم عرفوا األسرار يف االنتهاء .وشتَّان بني مَن تقدَّم يف االبتداء ومَن
تقدَّم يف االنتهاء فابتداء العشق وجود املقصود وشوق إرادة املقصود ،العشق .العشق هو والعشق أنت،
ابتداء العشق الشوق ،وانتهاء العشق فافهم ذلك .ليس يف املقام مقام أعلى وأجل يف االبتداء من العشق،
ألن مجيع ما ذكرناه وجود العشق ،واسم العشق ،وصورة العشق ومعناه العشق ومقصود العشق،
والدايرة ومجيع ما داخلها وخارجها العشق ،أعين العشق املعرَّى من العشق وامسه فافهم الشوق وجوده،
وامسه ليس مبحدَث وال بقدمي ،بل هو هو ،بال حَدَثان .وقِدَم الشوق يصري يف االبتداء عشقا .وصاحب
الشوق ،مىت وصل إىل االنتهاء ،يرى شوقه عشقًا ،ويعرف أن شوقه كان وجود العشق ،ولكنه مل
يعرفه ،ويرى مجيع املكوَّنات وجودَ العشق واملعشوق والعاشق ،وال يرى بينه وبني مجيع املخلوقات
تفاوتا ،ويرى مجيع املخلوقات وجودَه ،وال يرجِّح نفسه بالوَصْل على مَن مل يشم رائحة الوصول قط.
وال فرق بينه وبني احليوانات واجلمادات ،وبني الشيء وضده؛ وهذه صفة مَن يكون وجوده املوصول،
ال صفة الواصل والوصال والوَصْل ،وال صفة العاشق والعشق ،بل صفة املعشوق ،ألن التفاوت بني هذه
األشياء يكون يف نظر مَن ليس له نظرٌ بعد .وأما مَن له نظر فال تفاوت بينهما ،بل اجلميع سواء عند اهلل
واهلل أعلم بالصواب.

متَّت الرسالة الوجودية بعون اهلل تعاىل ومنَّة وكرمه ولطفه؛ وباهلل التوفيق
واحلمد هلل وحده؛ وصلَّى اهلل على سيِّدنا حممد وآلِه وسلَّم.
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كتاب شجون املسجون وفنون املفتون
ﱁﱂﱃﱄ
وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني
املقدمة

احلمد هلل الذي ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ[السجدة ،]8-7 :مث
وهب منهم البالغني العاقلني قدرةً واختيارًا ليمتحنهم يف كل حني ،فهم باخلري والشر خمتربون ،ليجزيهم
مبا كانوا يعملون.
قال تعاىل :ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱠ[األنبياء .]35 :وتقديره:
فيجازيكم مبا تكسبون ،فكل من يقع عليه اجلزاء فهو داخل حتت الفتنة ،معامل يف سائر أوقاته باحملنة،
من كافر وشقي ،ومؤمن وتقي ،وصدّيقٍ ونيب وإىل هذه الثالثة أقسام تنقسم األنام.
قال تعاىل :ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﱠ[الواقعة.]11_7 :
فهؤالء كلهم ممتحنون ،وملا كان هذا العامل يفىن ،ومن كرم الكرمي أن جعلهم يعملون فيه ملا
يبقى ،صريهم ألفعاهلم فاعلني ،وأرسل إليهم رسالً مبشرين ومنذرين ،بعد أن مكنهم مما خلقه كسبًا
هلم ،وجعله هلم بإرادهتم واختيارهم إن شاؤوا مكتسبني .وشاء مبشيئته القدمية ،أن تكون هلم مشيئة
حمدثة يف كل حني ،فوعدهم وتواعدهم على ما هم مبشيئتهم قد أصبحوا له عاملني .فهم يف أفعاهلم غري
جمبورين ،إال ما شاء اهلل فهم عنه غري مؤاخذين ،فآمن بقضائه وقدره مجيع املقلدين من املؤمنني،
واعترف بعدله وفضله سائر العلماء اجملتهدين ،فهم أئمة الدين ،وورثة النبيني ،واملهتدون اهلادون
بالكتاب املبني ،فبينوا للناس ما به يعملون ،إذا هم  -ما داموا يف الدنيا  -ممتحنون .فأصحاب املشأمة
باخلريات الفانية خمتربون ،وهم هبا مستدرجون من حيث ال يعلمون ،وبالشرور الدانية يفتنون ،لعلهم
يتوبون ويتذكرون ،قال تعاىل يف حق هؤالء :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ
[السجدة .]21 :وأما أصحاب اليمني فإهنم مفتونون باخلريات لريغبوا يف األعمال الصاحلات ،وممتحنون
بالشرور املختلفات لتكفري السيئات ،ويف حقّ هؤالء قال تعاىل :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗ ﱘ ﱙﱠ[البقرة .]155 :وأما املقربون فإهنم مفتونون باخلريات ليكونوا من الشاكرين،
وبالشرور ليعودوا من الصابرين .ويف حق هؤالء قال تعاىل :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ
[حممد .]31 :فشرور أصحاب الشمال نقم وتنقيص ،وشرور أصحاب اليمني تكفري ومتحيص ،وشرور
السابقني نعمٌ وختليص ،وخريات أصحاب الشمال حجابٌ وبلبال ،وخريات أصحاب اليمني إعانة على
الكمال ،وخريات السابقني مواهب وأفضال.
فقوله تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ[فاطر ،]45 :خاص بأصحاب الشمال دون
أصحاب اليمني .كقوله خمصصًا :ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ[البقرة ،]24 :وذلك من
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باب العقاب ال التكفري .وعليه حيمل قوله تعاىل:
[الشورى.]30 :
وأما قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ إىل قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱠ[البقرة،]155 :
فخاصٌ بأصحاب اليمني ،وهو من باب التكفري ال العذاب ،وإن كان حكمه حكم العقاب.
وأما قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ[حممد ،]31 :فخاصٌ بالسابقني ،وهو
من باب تعظيم الثواب والفضل ،كما لضدهم من باب توفري العذاب بالعدل ،فمصيبة أصحاب الشمال
ختسري وتدمري ،ومصيبة أصحاب اليمني تطهري وتكفري .ومصيبة السابقني توقري وتوفري .وقد بني اهلل
تعاىل بفرقانه فرقانًا بني مصيبة التكفري ومصيبة التوفري ،يف آية يعقلها اخلبري ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﳌ ﳍ
ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡﱠﭐ[آل عمران.]165 :
فكل من عند اهلل بقضاءٍ وقدر وعدل من اهلل .ومن يكفر باهلل يضل قلبه بفتنته ،ومن يؤمن باهلل يهدِ قلبه
مبصيبته ،واملغريَّون يغري اهلل ما هبم من فتنتهم ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲪ ﲫ ﱠ [الرعد ]11 :عقابًا هلم على ما قدموه من سوء األعمال ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﲵﲶﱠ [الرعد.]11 :
فسائر أفعاله تعاىل مع عباده؛ إما فضل ،وإما جزاء مبا كانوا يعملون ،ذلك أن مل يكن ربك
مهلِكَ القرى بظلمٍ ،وأهلها مصلحون ،فسبحان من خلق الفنت املختلفات من الشرور واخلريات،
وامتحن هبا عباده يف سائر األوقات ،ومكنهم من اجتناب السيئات ،واكتساب احلسنات ،ليفوزوا إن
اختاروا وعملوا بالباقيات الصاحلات ،وهداهم بالعقول باطنًا إىل أفضل السبل ،وأرسل إليهم ظاهرًا
ﱡﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱠ [النساء .]165 :فلينظر اآلن هذا اإلنسان
املأخوذ باالفتتان يف كل آن ،املمكن من االكتساب يف كل مكان ،ولينهَ نفسه عن اهلوى ففيه اهلوان،
وليدع اهلل تعاىل يف سائر األحيان ،راغبًا يف اجلنة والرضوان ،راهبًا من الغضب والنريان ،واحلمد هلل
املنان ،والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه يف كل زمان ،من كل إنسان ،بكل لسان.
أما بعد ،فإين ملا رأيت العامل بأسرهم مفتونني ،وبكسبهم مثابني ومعاقبني ،ورأيت من متام
النعمة عليهم ،أن فتنوا بكل ما لديهم ،وفوض أمرهم يف االكتساب إليهم ،اعتراين دهشٌ يف طرب،
وعجبٌ يف عجب ،وكنت على حالة أظنُّ الفراق ،وال أجد لدائي من راق ،فأوصيت من حضر
ليكتب ما خطر ،فليتأمل ذلك من يراه ،ففيه له غنية إن شاء اهلل.
شعر:

ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱠﭐ

يرا تتتتتتت أعستتتتتتت ع الزتتتتتتت أ أ ستتتتتتت ع الزتتتتتتت
ف تتتتتتتت لتتتتتتتتت لتتتتتتتت ي متتتتتتتتت م تتتتتتتتر ع ااف تتتتتتتتت
تتتتتتتتت يتتتتتتتتت تتتتتتتتتر
ا إلتتتتتتتتت ال قتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت ر مقتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتت ير إ ا يتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتت ر ل مستتتتتتتتتت متتتتتتتتتت ستتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتتتتترا يزتتتتتتتتتتتتتتتت ع م تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتت
ال تتتتتت
تتتتتت
فختتتتتت تتتتتت ل ق قتتتتتت
تتتتتتتت حمر ل تتتتتتتت متتتتتتتت ألتتتتتتتت ل تتتتتتتت ستتتتتتتتم
ا تتتتتتتت يستتتتتتتت ي ل تتتتتتتت م تتتتتتتت
متتتتتتتت تتتتتتتت

لتتتتتتتتتتتتتتت
مم تتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتأمر م تتتتتتتتتت ا إلتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتت لتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتي إلتتتتتتتتتت تتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتت
تتتتتتتتت متتتتتتتتت تتتتتتتتت اارف ي تتتتتتتتت
تتتتتتتتت :
ف تتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتت ا م تتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتت
فمتتتتتتتتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتتتتتتتت إ م تتتتتتتتتتتتتتتتت
عر را تتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتت ختتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتت مستتتتتتتتت استتتتتتتتت
إ م تتتتتتتتت أ إ
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تتتتت م تتتتت ال تتتتت
ستتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر إ مم

ف تتتتتت ي تتتتتت متتتتتت لتتتتتت ي تتتتتت
تتتتتتتتتت المتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتت ي

تتتتت غ تتتتت التتتتت ر
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتت تتتتتت ل
يق تتتتتتتتتت

تتتتتت
تتتتتتتتتت

مث بعد ذلك شفاين اهلل تعاىل من ذلك املرض ،فعدت إىل ما أعتقد أنه هناية الغرض ،وهو
االجتهاد يف فهم معاين كتاب اهلل ،من غري عدولٍ إىل تقليد أو ميل عنه إىل شيءٍ سواه ،فلما كمل ما
ظفرت به منه ،وفهمته عنه طلبين ملك الوقت ببأس شديد على خيل الربيد ،من مسرية مخسة عشر
يومًا ،وطلب مين علمًا ال قبلَ يل به ،مث سجنين عامًا بسببه ،فجمعت لنفسي تذكرة مبا وصل إيل،
وفتح عليَّ ،ومسيتها" :شجون املسجون وفنون املفتون" ،ومل أقيد الترتيب فيها على وفق الواجب بل
مجعتها مجع احلاطب ،ليكون كل فصل قائمًا بنفسه ،يستفيد الناظر له حبسب نظره وحدسهِ ،وجعلتها
ثالث أبواب ،ألهنا زبدة ما فهمته من الكتاب .الباب األول يف العمل ،الباب الثاين يف العامل ،الباب
الثالث يف املعمول له .وكل باب فيه مما قبله ،وبذلت جهدي يف كشف ما عندي نصيحة ملن يراه،
وحسيب اهلل.
باب يف العمل

اعلم أن اخلواطر تعرض على القلب ،وتنجلي بسرعة ،فهي مما خيص القلب مما هو خارج عن
قدرة اإلنسان ،فاخلاطر هو ما ال يثبت إال أن يربطه اإلنسان .والراتب هو من الرواتب اليت تلزم القلب
لزومًا راتبًا ،ال تكاد تقلع عنه ،والعقائب ،هي ما تعقب أفعاالً من اإلنسان .فاخلواطر إذا مدت بالفكر
تأدت إىل الرواتب ،فإذا امتدت بالعزم تأدت إىل العقائب ،فإن أعرض عن اخلواطر مرّت كما متر
الريح ،فال يكون هلا أثر ،فالعقائب قد حتدث على سبيل اجلزاء ،ألهنا حتدث بعقب الرواتب اليت تربطها
الفكر ،ولقد كانت أوالً خواطر ،وهذا يعطي وجوب مالزمة القلب ،ألنه من باب اهلدى والضالل
وصاحب الكسب ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱠ[البقرة.]225 :
وملا كان ابتداء كل شيء إمنا هو من جهة القلب ،وهو من جهة هذا اخلاطر املتقلب الذي من
أجله مسي القلب قلبًا ،وإن انضاف إىل ذلك غريه يف سبب التسمية ،فنقول :إن من اخلواطر ما يعرض
من جهة املزاج مميالً إىل ما يوافق ،فهذا إذا متكن مسي شهوة ،وضده نفرة ،ومنه ما يعرض لنيل رتبة،
فإذا متكن مسي مهة .ومنه ما يعرض باعثًا على فعل ،فإذا متكن مسي مشيئة .ومنه ما يعرض باستعجال
اللقاء فإذا متكن مسي شوقًا .ومنه ما يعرض بتثبت حكم ،أو شيء على ما هو عليه .فإذا متكن مسي
علمًا .وإن كان مترددًا مسي شكًا ،فإن عرض بذكر ما ال حقيقة له على سبيل الثبات مسي جهالً.
وجلميع األخالق واخلصال خواطر ،مىت متكنت مسيت بأمساء ختصها.
واعلم أن منزلة اخلاطر منزلة مساع صوت يقرع مسعك ،ومير ،ومتر عنه ،فكما ال يلزمك مساع ما
يكون من كذب ،أو حمال إمثًا ،وال يلحقك يف ذلك لومًا ،ولو كان ذلك بالعكس ،فإنه ال يفيدك
مبجرد مساعك إياه أجرًا ،إذ مل تقصد لشيء من ذلك ،فكذلك اخلواطر ،إذا مل تبعثها ببالك ،ومل تعد
راتبة ،ال يعقبها شيء ،وإمنا جيتهد الصدّيقون فيما يقوي فهم خواطر اخلري ،ويقطع عنهم خواطر الشر،
ألهنا أزمة القلوب ،وفواتح األعمال ،ﱡﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﱠ [األعراف:
 ،]201أي اقتدوا بالذكر ،وهو القرآن ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ [األعراف ،]201 :فإذا أبصروا هنوا نفوسهم.
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والطيف أول النزعة مثلما يعرض منه بالطيف الذي هو خيال يرى يف النوم ،ال حقيقة له ينسب إىل
احملبوب سوى صورة ما ،فافهم هذا جيدًا.
واعلم أن اللمة من قوهلم :أملَّ مبكان كذا :إذا نزل به على غري إقامة ،وال يقال ذلك ملن مر
عليه ،فافهم قوله تعاىل :ﱡﭐﲒ ﲓﱠ [النجم ،]32 :فليس املراد باالستثناء أهنم ال جيتنبون اللممَ ،بل معناه
أهنم جيتنبون الكبائر ،لكن إن نزل أحدهم بصغرية فإنه ال يقيم عليها ،بل يقلع عنها عاجالً ،فاخلاطر
الذي جير إىل حديث النفس هو ملة من الشيطان ،إذ هو مبنزلة املنزلة اليت ال إقامة فيها ،وال يقال ذلك
على اخلاطر الذي ال يجر إىل حديث النفس ،ألن ذلك مرور ال نزول ،فإن نزل فهو إملام .فإن أقام فهو
إغواء ،ألنه ممدود ،ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ[األعراف ،]202 :فقد صار مبنزلة العقائب ،عوقب به
صاحبه لربط اخلاطر األول ،فليس لعاقل أن يستهني بأول خاطر فينقاد له ،فإن ذلك يستدرج إىل
ذهاب معرفة اهلل من قلبه ،ويبقى رقًّا لشياطني شهواته ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱠ[سبأ ،]41 :وعالمة ذلك
أن يثقل عليه عمل اآلخرة وإن خفَّ ،وخيفّ عليه عمل الدنيا وإن َث ُقلَ .والدنيا عبارة عما يفىن
فاعرفها ،فمن أحس بشيء من ذلك فعليه باحلمية من مجيع اخلواطر كما يحمى املريض املدنف ،وليعد
إىل حفظ قلبه وحراسة فكره ليالً وهنارًا حىت يرجع ،جيد هذه احلراسة دأبًا له ،نومًا ويقظةً ،ويتحقق
الشفاء كما كان يتحقق ضده ،مث يستمرّ حذرًا ،فمىت مل يدفع اخلاطر جبهد شديد وحراسة دائمة كان
أشد عدوًا ،وهذا أفضل جهاد وأبلغه .ومن أراد ذلك فليبتدر إىل ثالث خصال:
األوىل :مبادرة كل خري خيطر بباله ،فإنه مبنزلة البذر .والثانية :منع الشهوات واإلسراف يف
األكل والشرب والنوم .الثالثة :جمالسة العلم.
وأنت إذا اعتمدت على ما أوصيتك به من مراقبة اخلاطر ،علمت من هناك مجيع ما حتتاج إليه،
واستغنيت عن هذا الكتاب وعن مثله من كل وصية وعالج .ومن جرب رأى وصدق ،ومن عز عليه
هذا األمر فعليه بالذكر.
واعلم أن حديث النفس هو ذكرٌ من فعل اإلنسان يطابق اخلاطر ،وأن يف القلب ضروبًا من
األذكار ليست مبنزلة حديث النفس ،بل حيتاج اإلنسان أن يتكلف هلا من احلضور ما يشهد به حاله،
فيصدق عند نفسه ،ألنه يرى الكائنات تذكر معه بذكره ،إذ يرى حاله فيها ،فال حيسنب الناظر يف هذا
الكتاب أن جمرى األذكار كلها جمرى حديث النفس ،فيشتبه عليه وجه الصواب فيكون ذاكرًا ناسيًا.
واعلم أن كل عمل ال بد أن يتقدمه علم ،وأن باب كل علم إمنا هو من القلب ،وهو من هذا
اخلاطر ،وإذ قد فهمت من اجلملة املتقدمة أن اخلاطر ال يعتد به ،بل هو مير أبدًا ،حيكي شيئًا وضده
وغريه ،حىت كأنه حيكي مرور العوامل من اخلريات والشرور ،فمىت ربط الفكر خاطرًا ما كان هذا من
كسب القلب ،مث صار هذا اخلاطر األول املربوط باالختيار من الرواتب ،ومن هاهنا إن مل يقطع صار
مؤديًا إىل العقائب فيعاقب به القلب أو يثاب حبسب ذلك االكتساب .فمن أول خاطر يبتدئ جيب أن
تلحظ كسبك ،فإن كان مما يفىن فهو عليك ،وإن كان مما يبقى فهو لك .ومن عرف الكتاب العزيز
عرف به اخلواطر ،فكان هبذا السري على صراط مستقيم لقوله تعاىل :ﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱠ
[األنعام .]153 :فأول سلوك الصراط املستقيم هو اعتبار أول خاطر خيطر يف القلب ،فمىت مل جتده
راجحًا يف العقل حبكم الكتاب رجعت عنه ،فهذا الرجوع سلوك يف الصراط ألنه تذكر عند مسِّ طيف
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من الشيطان ،وهذا ينبوع األعمال ،وأول الكسب ،وبدء النور والظلمة ،ومنشأ كل خري وشر ،وأول
اإلرادة واالختيار واملشيئة الذين من أجلهم كنت مكتسبًا وهبم ظهرت ولوالهم ما أُمرت وال هنيت،
ومن هاهنا ظهرت فضيلة الرسل والكتب ،ولزم االمتحان ،فكن أبدًا واقفًا على صراط مستقيم،
مالزمًا حراسة قلبك أن تربط به خاطرًا أوالً مذمومًا فتجعله راتبًا ،فهذا أول كسبك ،ومن هنا تبدأ
العقائب ويستمر األمر حىت يقع الطبع على القلب بالكسب ،ومسي طبعًا ألنه يصري مبنزلة الطباع
لإلنسان .ألن االنتقال ع ن الطباع عسري جدًا إن أمكن ،فيكون هذا قد طُبع على قلبه بكسبه .ﱡﭐﱲﱳ ﱴﱵ
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱠ [املطففني ،]14 :ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ [النساء ]155 :فافهم هذا جيدًا،
وقف معه وال هتمله ،أو تغفله ،أو تسامح أو تنسى ،أو تغلط ،أو تتأول ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩﱪﱠ [النساء:
 ،]81واسأل اهلل تعاىل ذلك بالتالِ واحلال يف كل آن وحال.
حماسن باب اخلري والشر ،وأُسُّ النفع والضرِّ ،وأصل األول واآلخر ،ومجلة الباطن والظاهر،
منوط بالفكر من كل إنسان ،نومًا ويقظةً يف كل آن ،فنزهه عن االشتغال يف القول والفعال ،والقطع
والوصال ،ويف سائر األحوال ،ولو يف حملة خيال .فالدّين الداين هو األول الفاين .والسينُّ هو اآلخر
الثاين ،ولقد وضع املعاين تعلقها باملباين ،كما رفع املباين تضمنها للمعاين ،وهنا يقال :نظم:
إ متتتتتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ستتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل قتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتر ع المضتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتت ف الم تتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتت ف فقتتتتتتتتتتتتت
ٌ
موعظة وعالج:

كيف تستمد لطائف املعارف ووجه قلبك متوجهٌ إىل كثائف املآلف؟ وكيف ترحل إىل أوج
املواهب والعوارف ،وأنت مثابر على حضيض العوائد واملتالف؟ وكيف جتول يف ميدان السرائر،
وفكرك حمصور يف سجن الظواهر؟ وقال :نظم:
تتتتتتتتتتتت
ا تتتتتتتتتتتت ا إلتتتتتتتتتتتت
غتتتتتتتتتتت إلتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت

ا متتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت

م تتتتتتتتتتتتتتتتتتر فتتتتتتتتتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر اا

تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ر

إيضاح ووصية:

الفكر سلم القلب ،فإن رقي به إىل الظاهر انقطع ،ألن حده األجسام ،والفاين وإن رقي به إىل
الباطن فال حدّ له ،بل يستمر يف إدراك املعاين ،ويوصله إىل كل أول قطعه للثاين ،فإذا بلغت هذا املقام
ﱡﭐﲗﲘﲙﲚﲛﱠ[البقرة .]144 :وقال يف املعىن :نظم:
ا تتتتتتتتت زتتتتتتتتتيل الق تتتتتتتتتل تتتتتتتتت ال زتتتتتتتتتيل
تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتل فيتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتأ ال يتتتتتتتتتتتتل
تتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتت القريتتتتتتتتتتتتتتتتل
يق تتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتتتتر إلتتتتتتتتتتتتتتتتتت اختتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتت ف متتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت الق تتتتتتتتتتتل ميتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتت
عالج:

دواءً.

الشهوة تطفئ نار الفكرة الرديئة ،كما تطفئ نور الفكرة الصاحلة ،فاجتنبها داءً ،واستعملها
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نبأ:

املالئكة يشهدون بالذهن ما يشاهده البشر بالفكر.

مضارع:

أول خاطر كأول نظرة ﱡﭐﲌﲍﲎﱠ[طه.]131 :

محاية:

كيف تغيب إذا جعلت ما يغيبك حمضرًا ،وما ينسيك مذكرًا.

معني:

هو الصرب يف كل آن ،قدرك صربك ،صربكَ سِرك ،إمنا أتيت لتصرب.
نظم:
إ ا متتتتتتتتتت يتتتتتتتتتت ع المتتتتتتتتتتر ي تتتتتتتتتت الزتتتتتتتتتت ر
تتتتت الرضتتتتت فتتتتت الستتتتتخ القعتتتتترل ال تتتتت

فقتتتتتتت لتتتتتتت لتتتتتتت
فتتتتتتت المتتتتتتتر

تتتتتتر
ستتتتتتتر متتتتتتت لتتتتتتت لتتتتتتت يست ع
عتتتتتتت عر
تتتتتتت التتتتتتت ي تتتتتتت

إخبار:

مقدار كل امرئٍ حديثُ قلبه.
ُّ
تيقظ:

قد خيطر بالبال يف بعض األحوال أنك كأحد الرجال مبجرد املقال ،مع الغفلة عن احملاقَّة يف
األفعال ،فتظنّ من أجل معرفتك مبا جيب أن تكون عليه من احلال أنك كامل يف األحوال ،وهذه حالة
الشعراء الذين هم ﱡﭐﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﱠ[الشعراء.]226-225 :
حجة:

يا هذا! أنت إذا منتَ ذهبت عنك هذه الدعاوى كلها ،وال تقدر أن ترى ما تريد ،وسلك بك
يف مسلك من الكذب واألمثلة ،أو يف حالة عدمية مهملة ،فكيف إذا متَّ.
وصية:

ما لك من عمرك إال ما صفا ،وليس مع أخالط اجلماعات صفوة ،وال مع كثرة املال فراغ.
ال تسمح بأوقاتك للبطالة ،وال للبطالني ،ولو كربت مرتبتهم .إن مل ختلُ من كل ما شغلهم مل
تشرق فيك أنوار الصفاء.
ليس يف هذه الدار موضع خلوة ،فاختذه يف نفسك .ليست الشواغل بضارة لك إذا خلوت منها
وأنت فيها ،قد حتصل اخللوة يف اجلمع ،لكن ملن قواه ال تفتر وال تفترق ،فال تقفنَّ مع مألوف ،وال
تتكلن على أحد أو شيءٍ ،وانظر إىل كلّ كأنه عدوٌّ لك وال بد من صداقته ،فـ
َّ
تثقنَّ مبعروف ،وال
ﱡﭐﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ [املؤمنون ،]96 :وكن واحدًا كامتًا غنيًا بذاتك ال من اخلارج ،واحذر أن يقيدك
حال أو قال أو مال أو آل ،فإمنا تصل بالتجريد عن كل ما تريد.
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واعلم أن كلَّ مراد لك سوى رضوان اهلل تعاىل هو مبنزلة إله ،والسابق قد قطع العالئق ،وإمنا
التقرب بالصور من شعار املشركني ،إمنا نعبدهم ليقربونا إىل اهلل زلفى ،ومن تربأ من هواه شهد أن ال
إله إال اهلل ،وهذا الفخار مصريه إىل االنكسار.
كشف مفضح ولفظ مفصح:

يف سوس النفوس عشق كامن ،هو سِرٌّ باطن ،فمىت علقته مبعلوم سلبَ وجذبَ ،حىت غلب
وحجب ،فاحذر التقيد بالصور مما بطن وظهر ،ولو عال يف حسنه وهبر ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﱠ
[فصلت.]37 :
حديث:

قال رسول اهلل " :aإن أدىن أهل اجلنة منزلة ملن ينظر إىل جنانه ،وأزواجه ،ونعيمه ،وخدمه،
وسرره ،مسرية ألف عام ،وأكرمهم على اهلل تعاىل من ينظر إىل وجهه بكرةً وعشية".
حتقيق:

اعلم أن املتأمل هلذا احلديث من املؤمنني به ال يرضى أبدًا أن يكون أدىن ،وهو يقدر أن يكون
أكرم ،وحتقيق ذلك أن ما هو هناك مبينٌّ على ما هو هنا ،فمن كان من املؤمنني هاهنا نظره إىل جنانه
وأزواجه ونعيمه ،وغري ذلك ،فهو هناك كذلك ،ومن كان قلبه مع اهلل تعاىل ،وهو دائم النظر إليه،
معتمدًا رضاه فيما فرض عليه ،فهو أيضًا هنالك على مثل ذلك ،فاختر لنفسك ما شئت ،فسترد إىل ما
رضيت ،أو هتوي إىل ما هويت.
نظم:
اامتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتت ر إليتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ا ف تتتتتتتتتتت ير تتتتتتتتتتت ال ستتتتتتتتتتتل يتتتتتتتتتتت

يتتتتتتتتتت مم تتتتتتتتتت تتتتتتتتتت متتتتتتتتتت تتتتتتتتتتي ي يتتتتتتتتتتت
لمتتتتتتتتتتتت
م متتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتت اف فتتتتتتتتتتتت
فصل:

اعلم أن إنسانًا نام عن ورده ،فرأى يف منامه كأن ولده سقط من علوّ ،فانزعج واستيقظ مبادرًا
إىل احلمد والصالة شكرًا لكونِ ما أصابه إمنا كان يف املنام ،فضربَ له مثال اليقظة مبا رآه يف األحالم،
وحتقق أن مصائب الدنيا يف األهل والولد واملال ،ويف سائر األحوال ،إمنا هي جواذب ودواع أنعم اهلل
هبا على الغافلني ليجيبوا الداعي ،وليس األمر باحلقيقة يف يقظته ،إال كما رآه يف نومته ،وكذلك حال
من نبه من غفلته ،يف نومه أو يقظته ،بنعمته أو نقمته ،كل ذلك الشيء داعية إىل اهلل ،وجواذب إليه
عما سواه ،وهذا مما جيب أن يشاهد يف كل آن ،فهو أنفع ما وجل يف مسع إنسان ،ولقد تكررت به
أمثال كثرية يف القرآن.
نظم:
يتتتتتتتتتت متتتتتتتتتت ع عتتتتتتتتتت ع تتتتتتتتتت تتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتي
تتتتتتتتتتتتتتتتت ا ل
تتتتتتتتتتتتتتتتت إليتتتتتتتتتتتتتتتتت يقتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ل ا تتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتت ا
تتتتتتتتت ع تتتتتتتتت لتتتتتتتتت فتتتتتتتتت ال تتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتتتتترا الضتتتتتتتتتتتتتتتترا
يتتتتتتتتتتتتتتت مر تتتتتتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتتتتتت ا
م تتتتتتتتتتتتتتت
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مثال:

اعلم أنه كما تقدم علم الرائي يف منامه ما سيقع قبل وقوعه ،ومل جيز أن يقال :إن العلم أوجب
وقوع الواقع ،أو الواقع تبع العلم ،فكذلك فهم هبذا املثال أن املوجب لوقوع الواقع من اإلنسان ليس
هو العلم القدمي ،بل العلم القدمي تابع للمعلوم ،وإن تقدم ،كما أن علم الرؤيا تابع للمعلوم ،وقد تقدم.
فاختذ ذلك ميزانًا ،واجعله لك برهانًا.
نصيحة شافية:

إذا اشتبه عليك أمر فلم تعلم هل هو مما جيب أن يرغبَ فيه ،أو عنه ،فاخطر ببالك خطور
باغت املوت ،إذ ال حميص عنه ،وال مهلة ،فإن كان ذلك األمر مما يبقى معك يف ذلك اآلن ،فابق معه،
أو مما يفارقك ففارقه.
نظم يف مثل ذلك:
يتتتتتتتتتتتتتتتتت الر تتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتت ع متتتتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتم متتتتتتتتتت التتتتتتتتتت ا التتتتتتتتتت ح ال ضتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت قضتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت الخيتتتتتتتتتتتتتتت
قيقتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت لم
تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت

يتتتتتتتتت متتتتتتتتت قضتتتتتتتتت متتتتتتتتترف فتتتتتتتتت ضتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتت
يستتتتتتتتتتتتير ستتتتتتتتتتتتير القتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتت
هللا التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتتتتت
افتتتتتتتتتتتتتتتترف تتتتتتتتتتتتتتتتأ المتتتتتتتتتتتتتتتت
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتتتت
تقوية:

إن عجزت عن ذلك لضعف أو إلف أو غري ذلك ،فعليك باإلخالص يف الدعاء إىل اهلل تعاىل،
الذي ال شك تعرفه إذا وقعت يف خطبٍ جسيم ،وهولٍ عظيم ،وتقطعت بك فيه األسباب ،وغلقت
دونك األبواب ،أوما تراك كيف تدعو حبضور ال غيبة به ،وتوجه ال التفات معه ،ووجهة ال شركة
فيها ،فإنك ال تدعو معدومًا ،ﱡﭐﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﱠ[األنعام.]41 :
زيادة:

ادع اهلل الذي مل يتناه يف األوهام بتقدير ،ومل ميثل يف األفكار بتصوير ،ومل تستخرجه نتائج
العقول باألفكار ،فتجعله شبحًا حمدودًا ال شخصًا مشهودًا ،وال وقتته األوقات ،فأجرت عليه األزمنة،
وال أحاطته اجلهات فتضمنته األمكنة ،بل هو الفاطر أبدًا ،ﱡﭐﳠﳡﳢﳣﳤﳥﳦﱠ[طه.]50 :
مثل وتفهيم:

الفكر كالعبد إذا مل تكده مردته البطالة ،وإمنا تنقسم األفكار بتقسيم املآرب .واملوحد بالفكر
من جعل اهلموم مهًا واحدًا ،ففكر فيه.
فأول ذلك :أن يفكر يف عيوب نفسه ومساقط هواه ،وما حيتاج إىل تكملتها به ،فإن الغرض
سلوك سبيل األنبياء ،وسبيلهم سياسة البلدان والسكان ،ومن مل يسس نفسه كيف يسوس العباد ،ومن
مل يسس بدنه كيف يسوس البالد.
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الثاين :إذا خال بنفسه بعد معرفتها وإصالحها فال يفكر يف شيء من أمور الطبيعة وليمت نفسه
عن كل رذيلة ليحيا بالفضيلة ،وليعلم أنه إذا خال بنفسه ،وختلى بسوسه ،ختتال الطبيعة يف جذبه إليها،
وكلما الح لطيف روحاين باقٍ جذبت مبثله إىل كثيف جثماين فان ،فليجذف وال يظرف.
وليعلم املغلوب بكثرة الوساوس واألفكار ،أنه ال يفيده اهلرب منها ألنه إمنا يقطعها حينًا وتقطعه
أحيانًا وإمنا يفيده اهلرب من احلظوظ ،فإذا قطعها انقطعت عنه األفكار ،وال ينال ذلك إال حبزم ،وعزم
صادق على املوت.
مثال:

الصدق له وجهان؛ أحد وجهيه ما كسبه باجملاورة ،واآلخر كبقية األحجار ،وكذلك القلب.

تعليم:

صور األمور الدينية كصور املشمومات ،فال حتصل من صور املشمومات مهما قدرت ،وأنت ال
تفرق بني رائحة كل واحد ورائحة اآلخر ،فإن املقصود بالصور األرايج.
فصل:

إن وراء نطاق النطق ما هو أدق من أوتار العنكبوت.
نظم:

ألتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتر أ ال تتتتتتتتتتتت ر ي تتتتتتتتتتتتر

زتتتتتتتتم غتتتتتتتت ير

تتتتتتتتتتتت

تتتتتتتت فتتتتتتتت أفتتتتتتتت الستتتتتتتتم

مثال:

اعلم أن كشف األولياء  Fيمثل بالسراج يف آحاد البيوت ليالً ،وكشف األنبياء D
مبنزلة نور الشمس العام على املوجودات هنارًا ،والناس مبنزلة الطيور املستعلي بعضها على بعض حبسب
القوة املعطاة لكل واحد منهم من حيث جنسه وخلقته ،فشتان بني الناظر بالنور السفلي جزئيًا ،وبني
الناظر بالنور العلوي كليًا ،ﱡﭐ ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﱠ[النور ،]40 :ومرادنا باجلعلِ هاهنا يرجع
إىل النور اخلارج ،ال إىل نور البصر ،ألن نور النارِ هاهنا من جعلِ البشر ،ونور الشمس من جعلِ خالقِ
الشمس والقمر.
تلخيص:

األبوةُ قسمان :أبٌ روحاين ،وأبٌ جسماين ،فلو كانت السعادة حتصل باألب اجلسماين لسعد
هبا اليهودي والنصراين ،فاألب الروحاين على التمام هو النيب عليه الصالة والسالم ،وحنن يف بطن
الكون كاجلنني ،والتكاليف الشرعية تكمل الصورة الروحانية .وهلذا جعلت الصلوات اخلمس على عدد
احلواس اخلمس ،فلنحرص على أن تكون الصورة كاملة ليفرح بنا أبونا عند الوالدة.
ختصيص:

اإلنسان لوح تنتقش فيه امللكوتية وما حتتها وما فوقها ،فامللك جزؤه ،وله باجلسم ملك آخر هو
املتصرف فيه باالختيار ،وبالعقل ملك آخر ال حتيط به األفكار ،يتصرف به يف اجلسمانيات ،فبهذا
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سخرت له ،وتفضل به على الروحانيات ،وهلذا أسجدت له ،فهو بالذكر ملك ،وبإحاطته ملا دونه
فلك .وملا فات اجلسمانيات ،وفاق الروحانيات ،ختصص بأمساء الصفات ،وهبذا شهد النيب الكرمي ،إذ
ما يف املالئكة من امسه رؤوف رحيم ،فسبحان من أبدع هذا البشر ،وأقدره على التقمص بسائر
الصور ،ودل عليه بالعيان واخلرب ،فبطن وظهر ،وكشف وستر ،وضعف وقدر ،وهنى وأمر ،وأطلق
وأسر ،وغاب وحضر ،وجحد وأقر ،فقفا األثر ،فعال وهبر ،ودنا واستمر ،فانقطع اخلرب.
تعليق:

يف حبث وقع مع من يدعي أنّ الوجود مظاهر احلق سبحانه ،ويظن أنه فهم املراد ،وذلك إمنا قيل
لإلنسان :هو احملتجب بالقوة الناطقة ،لكوهنا أدلّ عليه من غريها من بقية أفعاله ،واألدلّ على الشيء
يبقى حكمه حكم اجلائز له ،فكان اجملوز فيه من جهة الداللة حال فيه كحلول األجسام يف األجسام،
أعين اللطيفة يف الكثيفة ،كاهلواء يف اإلناء الفارغ ،فأعلى العبارة هاهنا أن يقال :هو حمجوب بالقوة
الناطقة ،لداللة النطق على موجود حي ناطق باإلرادة من غري شك .وهلذا أقسم اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﲡﲢﲣ
ﲤﲥﲦﲧﱠ [الذاريات ،]23 :وهذه عبارة إمنا جازت على اإلنسان من جهة التوقيف الذي اضطررنا
إليه ضرورة التعريف ،ونفس املراد إمنا هو غري ذلك ،فالنطق حجاب للنفس من جهة أنه دالٌّ عليها ال
من جهة حلوهلا فيه ،إذ النطق صفة هلا ،وهو قائم هبا ،والشيء ال حيل يف صفته ،أو يقوم هبا ،فال جيوز
لعاقل أن يفهم من قول القائل :اإلنسان هو احملجوب بالقوة الناطقة حلوالً حبيث جيعلها جسمًا لروح،
أو إناء لريح ،بل بفهم املدلول من جهة أن النطق فعل ظاهر لفاعل باإلرادة ،وكذلك احتجاب فاطر
السموات واألرض تعاىل مما برأ ،بل مرادنا هبذه العبارة داللة على الصانع ال حلول ،إذ احملسوسات
أظهر للحس ،وأوقع يف النفس ،وأقرب إىل التعريف ،وهلذا قال تعاىل :ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲚ ﱠ [األنعام ،]79 :ومل يقل للسموات ،أو ملن يف السموات ،وإن جاز أن يقال :إنه تعاىل يف كل
شيء من ذرة أو خطرة ،لكن جواز داللة على مبدع ،وافتقار إىل صانع ،إذ كل ذرة باطنة أو ظاهرة،
شاهدة ذاهتا على ذاهتا ،بأن هلا صانعًا ،وال شك أن الكتابة تدل على الكاتب ،ولكن ليس الكاتب يف
الكتابة بوجه ،وال الكتابة يف الكاتب ،إال بالقوة اليت هي غيهب هذا ،مع بعد املثل من املمثول ألنه
فوق طور العقول.
وإذا كانت جزئيات الكليات دالة بأنواع الدالالت على صانع يف سائر احلاالت ،وعلى افتقار
مطلق إىل غىن مطلق ﱡﭐ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﱠ [طه ،]50 :فال غرو من هذا الباب أن يقال :هو احملتجب
خبلقه ،كما قلنا :إن اإلنسان حيتجب بنطقه ،وإمنا جاز هذا التمثيل من جهة الدليل ،لئال يفضي األمر
من جهة التنزيه إىل التعطيل ،فسبحان من ضرب خبلقه األمثال ،وتعاىل عن املثال ،وجل الذي جل عن
احللول حمتجبًا بفعله ،وهو الذي ﱡﭐﱐﱑﱒﱓﱠ[الشورى.]11 :
وإذا تنزه عن االحتجاب بصفاته خملوق ضعيف هبذا املثل األجلى ،فكيف ال يتنزه عن مثل ذلك
خالق لطيف ،وهلل املثل األعلى ،فسبحان الباطن اخلفي عن كل ما يالحظه من الصفات واألمساء ،وهو
الظاهر اجللي بسائر جزئيات ما يف األرض والسماء ،الذي ال تتسلط عليه أفكار العقالء ،ﱡﭐ ﲸ ﲹ
ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﱠ[البقرة.]255 :
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إجياز:
التتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتت المم تتتتتتتتتتتتتتتت ح
تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ح
أر ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أر ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اار اح

تتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت أ ع تتتتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت
ف خ متتتتتتتتت
تتتتتتتتتل تتتتتتتتتير إلتتتتتتتتت ال تتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتتتتت را فمتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتت
عالج:

تتتتتتتتتتتتتتتتتت اف تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتت ل
تتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتت ي ا يعزتتتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتتتت اا متتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتتتتتت يم أ م لتتتتتتتتتتتتتتتتت
ع
ح تتتتتتتتتتتتتر الم تتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتت اف تتتتتتتتتتتتت ع
حال:

المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
إ
متتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ف لتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت

متتتتتتتتتتتت أ ق تتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتت ف إلتتتتتتتتتتتت إيتتتتتتتتتتتت
م حتتتتتتتتتتتتتتتت م لحتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتت
عاشق:
ع ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ
أ ع ع فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتما
ا تتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتت أ ف رم تتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتتتتتت الق تتتتتتتتتتتتتتتتتل أ تتتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتتتت

مستتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتم ا أ تتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت أضتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت رمتتتتتتتتتتتت مزتتتتتتتتتتتت ل م تتتتتتتتتتتت
مستتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتت الم ضتتتتتتتتتتتتتتتتت

دعوى:
ل تتتتتتتتتتتتتتت ي
تتتتتتتتتتتتتتت خر تتتتتتتتتتتتتتت اا فتتتتتتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتتتتت خ تتتتتتتتتتتتت يقتتتتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتتتتت
قيقتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت
ر تتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتت ريقتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت يق ضتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتت مقتتتتتتتتتتتتتتتت ل متتتتتتتتتتتتتتتت ال مريتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ي
متتتتتتتتتتت ميتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال قيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

متتتتتتتتتتتتت خ تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتت
الم تتتتتتتتتتتتتت مي تتتتتتتتتتتتتت
خ تتتتتتتتتتتتتت اافتتتتتتتتتتتتتت
ف قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر غ يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتتت المقتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتتتتت ال ميتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت ل
تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتترل تتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ ا يحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
عجيب:

أ ح ع فمتتتتتتتتت فتتتتتتتتت غتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتت ق تتتتتتتتتت متتتتتتتتتت

تتتتتت يق تتتتتت متتتتتت فتتتتتت الم تتتتتت تتتتتتر
تتتتتتر
تتتتتتتتتتتتتتتت ا ا م تتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت رف

قتتتتتتتتت ف فتتتتتتتتت ال تتتتتتتتت
تتتتتتتتتت إلتتتتتتتتتت تتتتتتتتتت

بيان:
إ ا متتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ا
فأ تتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتت

ستتتتتتتتتتتتتتترا
تتتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتتترا ف تتتتتتتتتتتتتتت ف
ح
تتتتتتتتر إلتتتتتتتت متتتتتتتت تتتتتتتت يتتتتتتتت تتتتتتتت م تتتتتتتتر
أ فتتتتتتتت ما م تتتتتتتت ال تتتتتتتت إ تتتتتتتت أ قتتتتتتتترا
تتتتتتتتتتتتت ااختتتتتتتتتتتتتر
ف تتتتتتتتتتتتت ر التتتتتتتتتتتتت ي

قتتتتتتتت فيتتتتتتتت متتتتتتتت تتتتتتتت يق تتتتتتتت
لتتتتتتتتتتت
إ ا متتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت ح م تتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتتت ل فيتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتتتت ر
تتتتتتتتتتتت إ أ تتتتتتتتتتتت ف فقتتتتتتتتتتتت مقتتتتتتتتتتتت ل
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أصل جيب علمه:

نقول:

بيان القول يف اهلل تعاىل أراد من العامل ما هم فاعلوه ،وهم مع ذلك غري جمبورين فيما خيتارونه،

إن اهلل تعاىل أبدع العامل ،وأعين به ما سوى اهلل تعاىل ،وذلك حلكمة من أجلها كان ما مل يكن،
والعامل حمل األضداد من خري وشر ،وحلو ومر ،ومثل ذلك ،والكل مراد اهلل تعاىل إذ ال يتصور يف
العقل أن يكون ما ال يريد ،وأن ال يكون ما يريد كونه ،فإن قيل :قد يريد العبد أمورًا فتكون بإرادة
العبد ،وإن مل يرد الرب وقوعها ،ومل يرد أيضًا أن ال وقوعها .قلنا :إرادته تعاىل أن يكون العبد مريدًا
يف بعض األمور ،وقد علم اهلل ما يريده العبد ،فلم مينع وقوع ذلك األمر ،وهو بعينه مراد هلل ،ولكن
بإرادة زيد ،فزيد غري جمبور عليه ،وليس األمر مفوضًا إليه.
واعلم أن أعمال العباد عشرة؛ اثنان بدنية ،وهي :احلركة والسكون ،ومثانية قلبية ،وهي :العلم،
والظن ،والشك ،واجلهل ،والفكر ،والكالم ،والنية ،واالعتقاد.
وإيضاح ذلك أن الكسب عبارة عن اختيار القلب ،ال عن مطلق الفعل ،فإن الكافرين أحدمها
قلبه مطمئن باإلميان ،ال يؤخذ لكونه غري مكتسب فعله بقلبه اختيارًا بل اضطرارًا .واحلالفني أحدمها
يؤاخذ لكونه مكتسبًا قوله بقلبه اختيارًا ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱠ [البقرة .]225 :فالكسب عبارة
عن االختيار ألنه مبدأ الفعل .فإن قيل :إنه تعاىل جرب املختار على أنه خيتار هذا بعينه ،فقد عاد االختيار
جربًا ،وهو حمال شرعًا ولغةً وعقالً .بل نقول :إرادته أن يكون املختار خمتارًا ،وعلم ماذا خيتار فلم مينع
وقوعه ،فصار الواقع بعينه مرادًا للرب ،لكونه علم ومل مينع ،وكسبًا للعبد لكونه مل يعلم مراد الرب
فاختار ،فقد بان أنه مىت أراد العبد ما أراد اهلل وقوعه بفعل من العبد ،كان العبد هاهنا مكتسبًا ،ومىت
فعل العبد ما أراد اهلل وقوعه بفعل من العبد فوقع بغري إرادة من العبد مل يكن مكتسبًا ،بل العبد حينئذ
إما جمزي بذلك الفعل الواقع منه ملا تقدم أيضًا منه ،وإما جمبور عليه حلكمة أرادها اهلل منه ،واجملبور غري
مؤاخذ إال أن يكون ذلك اجلرب أيضًا جربًا ،كقوله تعاىل :ﱡﭐ ﳏ ﳐﱠ [األنعام ..]110 :اآلية،
ويتحقق ذلك كله من فهم قوله تعاىل :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱠ[اإلسراء ]18 :اآلية.
نظم يف ذلك ليحفظ بسهولة:
فتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت متتتتتتتتتت متتتتتتتتتت متتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتر
أضتتتتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م قتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر
ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت امر يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر
تتتتتتتتتتتتتتتتتتر
زتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتتتتتتت
ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أرا هللا أ ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
أ غيتتتتتتتتتتتتتتتترف فتتتتتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتتتتتر ال تتتتتتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتتت اخ يتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتت الزتتتتتتتتتتتتت ر
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اازتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لق ر
متتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتتت ل ال متتتتتتتتتتتتتتتتتتر
متتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت لم ر
متتتتتتتتتتتتتتتتت

متتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ع تتتتتتتتتتتتت هللا متتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ف
ل متتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتت
ف يتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ف لتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتت
فم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر إ ا اخ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رف
تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتل لتتتتتتتتتتتتتت
ف ل ستتتتتتتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتتتتتتت يخ تتتتتتتتتتتتتتتتت رف تتتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتت الم تتتتتتتتت فتتتتتتتتت مستتتتتتتتت
فتتتتتتتتت القتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتت يزتتتتتتتتتتتتتت ر متتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتر لتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت
إ تتتتتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا لمتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ر متتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت ف الستتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتت أستتتتتتتتتتتتتتتتتتمر
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بيان:

مشابه يف ذلك قوله تعاىل :ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﱠ [النساء .]78 :مث تاله بقوله:
ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﳡ ﱠ [النساء ،]79 :الثاين مبني لألول ،وذلك أنه جيب ،أوالً أن تفهم الفرق بني
قوله تعاىل :ﱡﭐﳔﳕﱠ[النساء ]79 :فإنه متعد ،وبني قوله لو قال :ما أصبت فإنه الزم .مث اعلم أن الناس
بني مؤمن وكافر ،والواقع منهم أو عليهم خري أو شر ،فاحلسنة إذا صدرت عن املؤمن ال جيزيه اهلل
عليها يف الدنيا بل يف اآلخرة .والسيئة ،دون الكبائر ،إذا صدرت من املؤمن ال جيزيه اهلل عليها يف
اآلخرة ،بل يف الدنيا لقوله :ﱡﭐﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﱠ[النساء ،]31 :والكافر
بضد ما ذكرناه .دليل األول :ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﱠ [فاطر .]30 :ودليل الثاين :ﱡﭐﲩ
ﲪﲫﲬﲭﱠ[النحل.]25 :
وجيب أن تعلم أن مجيع ما يعذب به الكافر يف الدنيا ال ينقص عنه من عذاب اآلخرة شيء.
ومجيع ما ينعم به املؤمن يف الدنيا ال ينقص عنه من نعيم اآلخرة شيء.
وال شك أن من علم هذا وحققه وصدقه ،حتقق أنه ﱡﭐ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﳚ ﱠ [النساء ،]79 :ألن
ذلك كله هبة يف الدنيا ال جزاء ﱡﭐ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﳡ ﱠ [النساء ،]79 :ألن ذلك جزاء ،وال فرق
أن يكون ما أصابك بيد اهلل ،أو بيد العباد ،من خري أو شر ،فهذا قسم ما أصابك ،بقي قسم ما أصبت،
وقد بيناه من قبل نثرًا ونظما واهلل املوفق.
ﱡﭐ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﳚ

زيادة فيما اشتبه من األلفاظ:

اعلم أن األمر ينقسم إىل قسمني :أمر ندب ميكن خمالفته كقوله تعاىل إلبليس:
[البقرة ،]34 :وقوله آلدم وحواء :ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﱠ [البقرة ،]35 :وأمر حتم ،كقوله :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﱠ
[األعراف ،]18 :فلم يكن له أن يقول :مل أكن ألخرج ،كما قال :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ [احلجر .]33 :فمن
ظن أن كل أمر حتم غلط ،وكذلك إرادة ندب وحتسني ،كقوله تعاىل :ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ [البقرة:
 .]185وإرادة حتم وجرب ،كقوله :ﱡﭐﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱠ[يونس ،]107 :فمىت مل تفهم من اإلرادة
اجلرب يف موضع االشتباه فقد سلمت.
ومن قال :إن الكل بقضاء اهلل وقدره فهو صحيح ،ألن اهلل ﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱠ [األنعام:
 ،]12فال يظلم مثقال ذرة ،وله أن يعفو وجيازي ،فقضى بالفضل ،والعدل ،واحلجة الكربى قوله تعاىل:
ﱡﭐﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﱠ[الرعد.]11 :
وقال :شعر:
ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﱠ

عتتتتتتتتتتتت عر
لتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتما ر تتتتتتتتتتتت
لقتتتتتتتتتتت ممتتتتتتتتتتت ختتتتتتتتتتت ا ر تتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتت غيتتتتتتتتتر
تتتتتتتتت تتتتتتتتت
زتتتتتتتتترف
تتتتتتتتتتت اامتتتتتتتتتتتر م رفتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتت تتتتتتتتتتأ رضتتتتتتتتتت لرضتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتت

حر يم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتتتتت م إليتتتتتتتتتتتتتتت مخ فتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت أستتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتت إليتتتتتتتتتتت ف ستتتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتتتت اخ يتتتتتتتتتتتتت ر لتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت
رمتتتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتتت المستتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت ي
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غرية ،مناجاة:

شعر:
تتتتتتتتتتتتتتتت م أ خ تتتتتتتتتتتتتتتت ال متتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتت ا ستتتتتتتم تتتتتتت ال تتتتتتت التتتتتتت ال قمتتتتتتت
تتتتتتتتتر ال تتتتتتتتت غريتتتتتتتتت أ تتتتتتتتت االمتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت رمتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتت م
أ تتتتتتتتتت م تتتتتتتتتت

تتتتتتتتتت تتتتتتتتتت ا م رفتتتتتتتتتتت
إ تتتتتتتتتت يتتتتتتتتتت
ف ل تتتتتت ل يتتتتتت ا ال تتتتتتر الم تتتتتتي تتتتتت التتتتتت
ف تتتتتتت تتتتتتتي أ تتتتتتت ال زتتتتتتت الم ضتتتتتتتل فتتتتتتت
ال متتتتتتتتتتت يم ستتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتت
حل إشكال:

ملا كان سبحانه دائم البقاء ،ال يعرض له شيء من الفناء ،صار من أجل هذا يف جبلة اإلنسان
حمبة البقاء وشهوته ،وكراهة الفناء ،وبغضه ،ألن يف جبلة املعلول توجد بعض صفات العلة ،داللة عليه،
وإرشادًا إليه.
تفضيل التفضيل وحتصيل التنصيل:
غيتتتتتتتتتتتتتر ا إيتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتتتت ا م تتتتتتتتتتتتتتت ا ا تتتتتتتتتتتتتتت ا م تتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتترل تتتتتتتت م تتتتتتتت فتتتتتتتت القتتتتتتتترل أ تتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتراف تتتتتتتتتتتت إيتتتتتتتتتتتت ا ال يتتتتتتتتتتتتر يمقتتتتتتتتتتتت
خ تتتتتتتتتتتتت
ر تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتتت  :ي يتتتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتت ا
ا تتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتت
إ تتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت ل أ تتتتتتتتتتتتتتتتق أ تتتتتتتتتتتتتتتت ل أستتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا
يقيتتتتتتتتتتتت
ريتتتتتتتتتتتتل إ ا متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت إ المتتتتتتتتتتتتتتترا الم تتتتتتتتتتتتتتتر
فمتتتتتتتتتتتتتتت
مريتتتتتتتتتتتت ي م زتتتتتتتتتتتت في الم تتتتتتتتتتتت ممتتتتتتتتتتتتر
إ تتتتتتتتت  :ف تتتتتتتتت ا ف تتتتتتتتت زتتتتتتتتت ف مميتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتت
فأف تتتتتتتتتتتتتتتت ل أف لتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت م متتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتت هللا الرامتتتتتتتتتتتتت
أ متتتتتتتتتتتتتتت ي متتتتتتتتتتتتتتت
قيقتتتتتتتتتتتتتتت إيضتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إرا ا ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا مقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
م متتتتتتتتتتتت أرا ف تتتتتتتتتتتت اامتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتت ا
مي تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتأمر ال تتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتل اا تتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتت المستتتتتتتتتت
اليتتتتتتت
فمتتتتتتت أ تتتتتتت تتتتتتت غيتتتتتتتر لتتتتتتت القتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتت ل متتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتت أ حتتتتتتتتتتتتتت
ريتتتتتتتتتتتتتتتت ريتتتتتتتتتتتتتتتتل ل ميتتتتتتتتتتتتتتتت مم تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت
أ متتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتي
أ إ متتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتي الخيتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتت

لتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت م ا تتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتت
يختتتتتتتتتتت
إ تتتتتتتتتتتتتتت
غيتتتتتتتتتتتتتتتر يقتتتتتتتتتتتتتتت
فقتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتت أ تتتتتتتتت غيتتتتتتتتتر ا غيتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتت غيتتتتتتتتترف
تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت ل أ تتتتتتتتتتتتتتتت إلتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتت
تتتتتتتتت
متتتتتتتتت تتتتتتتتت م ا تتتتتتتتت تتتتتتتتت
تتتتتتتتت تتتتتتتتت الستتتتتتتتتي ر متتتتتتتتت غيتتتتتتتتتر متتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتر ا تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت  :إ تتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتت
ا تتتتتتتتتت تتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتر إ ا لتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتت تتتتتتتتتت
حم تتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتت ا ضتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتت
فمتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتت
قيتتتتتتتتتت فزتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتت
ميتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتترا أ أر متتتتتتتتتتتتتتتتتتترا ف
ا تتتتتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتتتتتت يقي تتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتت ي
فتتتتتتتتتتف تتتتتتتتتت  :ف تتتتتتتتتت هللا فتتتتتتتتتت لق زتتتتتتتتتت ف
تتتتتتتتتتتتتتتت ف
إرا تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتر أيتتتتتتتتتتتتتتتت
رمتتتتتتتت يتتتتتتتت الرامتتتتتتتت ف تتتتتتتت يتتتتتتتتر إ رمتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتتراميي متتتتتتتتتتت ر
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ متتتتتتتتتتتتتتتتتتترا ف
أ إ
تتتتتتتتتتت اامتتتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتتتتر ا
فم متتتتتتتتتتت أرا ا
لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ يريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إرا
تتتتتتتتتتت
فمتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت امر استتتتتتتتتتت ق
ل تتتتتتتتتتتت ا إ ا متتتتتتتتتتتت اامتتتتتتتتتتتتر فيتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتت م
تتتتتتتتتتتت ف
تتتتتتتتتتتتي أ تتتتتتتتتتتتي اامتتتتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتت أ أ تتتتتتتتتتتي اامتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتت يقيم تتتتتتتتتتت
فقتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت امر التتتتتتتتتتت إ أ م تتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت مق تتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتي خي لتتتتتتتتتتتت
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قولنا :واحد سبحانه يلزم عنه أن ال يكون معه غريه ،لئال يلزم عنه التركيب ،أو ما يغاير الوحدة
أزالً .والواحد :األول له إطالق الوجود والقدرة ،والعامل بأسره مبدع ال من شيء ،وال يقال :من عدم،
لئال يظن أنه شيء .بل العدم سابق لكل شيء من العامل ،وهو الواحد بالقدرة املطلقة ،وكل شيء
مقدور للقدرة األحدية ،والشيء يف القدرة ليس ذاتًا ،لئال يكون من الواحد غريه قدميًا ،وتعود القدرة
مقصورة على إبراز ما هبا من الذوات لألعيان ال غري ،وهذا حصر مناف للقدرة املطلقة ،والوحدة
احملققة .بل قولنا :العامل كان يف القدرة ،والقدرة حميطة باملقدور ،وهو عبارة عن اإلعالم بأن ال عجز
هناك ،بل قدرة مطلقة على إبداع الذوات ،والتعينات ،وسائر املمكنات ،وإبداع ما شاء القادر من
شيء مىت شاء ،كيف شاء ال من شيءٍ ﱡﭐﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱠ[النحل .]8 :والعلم حميط مبا يف القدرة مل
يزل يف األزل ،وإذا انتفى أن يكون املقدور يف القدرة ذاتا ،فقد انتفى أن يكون يف العلم ،فكما ليس
القدرة غريها ،كذلك ليس يف العلم إال العلم بالشيء املقدور عليه ،ال ذات املقدور ،وال معىن للعلم
القدمي إال اإلحاطة باملعلوم املعدوم ،علمًا قبل وجوده موجودا ذاتا وعينًا ،ﱡﭐﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ
[امللك.]14 :
وهبذا االعتبار لزم أن يكون اهلل تعاىل أقرب من الشيء إىل نفس الشيء ،ألنه تعاىل متقدم عليه،
فهو أقرب منه إليه علمًا ،كما أنه أسبق منه له وجودًا ،وأقدر عليه منه إجيادًا ،فلما كان الشيء
معدومًا ،كان الشيء جاهالً بإياه علما ،وكان اهلل تعاىل عاملًا به إحاطة ،فكما أن اهلل أقرب من الشيء
إىل الشيء علمًا ،فكذلك هو أقرب إليه منه مطلقا ،أعين بكل وجه أزال وأبدًا ،إذ البعدية والقبلية من
جهة البارئ واحدة يف العلم والقدرة ،ومن البني أن بالنور ظهر الوجود ،ولكل شيء نورية باطنة،
قابلها نور ظاهر ،أظهر النور ،عني الشيء ،ودل الشيء على نوريته بعدت أم قربت.
وملا لزم عن نفس األعيان نفس القدرة ،كانت األعيان مظاهر القدرة ،وحمل جتلياهتا ،وألسن
دواعيها وخماطباهتا ،والقدر سبحانه هو املتعايل عن كل شيء بذاته ،واملنزه عن احللول مبصنوعاته ،وعما
يعقل من أمسائه وصفاته ،لكنه تعرف بكل جزء من خملوقاته .وملا كان املعرف أزليا ال ينحصر وال
يتناهى ،عاد التعرف سرمديا ال ينقطع وال يتناهى ،فكل معلوم تصورًا أو نطقًا ،وكل مشهود معاينةً أو
ذوقًا بسائر جتلياته ،ومجيع خماطباته ،داخل يف باب تعرفاته ،وإليها اإلشارة بأنواع العبارة ،وهو الباطن
بذاته ،والظاهر بآياته وسائر مبتدعاته ،فلما كان أدىن من قولنا :جل وعال من قولنا :جل ،قال له القائل
واصفًا ملقامه يف باب التعرف ،كاشفًا مبقاله من باب التلطف:
يتتتتتتتتتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت ر ال تتتتتتتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتر
أيتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتتتتتتر ل تتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتي ال تتتتتتتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتي فتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل ر
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت را يختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتتتتتتت خ تتتتتتتتتتتتتتتتت
خ تتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتر
إ تتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتتم
تتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت ل ر
تتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت ي
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل ر
فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ا ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أراف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر
تتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتتأي ال تتتتتتتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت
ي خ تتتتتتتتتتتتتتتل ل تتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتي الخ تتتتتتتتتتتتتتت ل
ف تتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتت ألستتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتت الخ تتتتتتتتتتتتت ل
لخ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت را ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر
رمي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رمي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتت خ يم تتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتر مستتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتت ل
ل تتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتت ل ي
تتتتتتتتتتتتتتتتتر
أر فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأراف يرا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ف ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أر

لتتتتتتتتتتتتتتتت أر غيتتتتتتتتتتتتتتتتر ل يتتتتتتتتتتتتتتتتر

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت را غيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف

تتتتتتتتتتتتتتتتر

وصية:

اعلم أن مجاع اخلريات ،وأسّ السعادات يف التقوى ،والتقوى هي عبارة عن ترك املخالفة.
فاملتقي اتقى خمالفة مواله يف أمر أو هني ،وهلذا ضرب اهلل املثل بإبليس وآدم ،فأمر إبليس ،وهنى آدم
فافهم هذا جيدًا ،وابسط يف ذهنك هذا املختصر ،وطالعه طول أيام حياتك ،واعلم أنه ال تقوى على
تقوى إال بالصرب ،فعليك به يف كل آن ،واسأل إعانتك بالصرب على ما تكرهه ،وعما هتواه ﱡﭐ ﲽ ﲾ

ﲿﳀﳁﱠ [النحل.]127 :
نظم يف ذلك:

زتتتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتتل
ي تتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت يميتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

ستتتتتتتتتتتتتتت ي ال تتتتتتتتتتتتتتت أ زتتتتتتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتتتتتترا
فتتتتتتتتتتتتتتتتتأي ال تتتتتتتتتتتتتتتتت أيتتتتتتتتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتتتتتتتترا
نهي:

ال تَرددْ إليه بالقدرة ما رده إليك بالكسب.

تعريف:

اجملرد من األهواء يستخرج ودائع العقول بفكرة خالصة.

وصية خملص ونصيحة متخلص:

احضر املوت تنج من كل هم ،وذرِ االفتكار يف كل فان ،والزم الصمت ما استطعت ،وخذ
بالصدق ،واصرب يف سائر األحيان وإذا عزَّ أو تشابه أمر فتمسك حبكم القرآن.
زيادة:

من سوس النفس أنك كلما قتلتها بسيف اجملاهدة ،أحياها اهلل فنازعتك ،وطلبت منك الشهوات
لتعود فتقتلها ثانية ،مث تعود حيةً ،فيكتب لك ثواب دائم.
وهذا هو اجلهاد األكرب ،وهو معىن قوله " :الدنيا مزرعة اآلخرة" ،وباب جهادها اجلوع،
وغاية جهادها خمالفة اهلوى.
تكملة:

شهوة النساء سبب لقيام الوجود ،ولظهور األفعال اإلنسانية واإلهلية ،إذ لوال وجود اإلنسان
الذي له تظهر املوجودات ،لكان حكمها حكم العدم بالنسبة إىل اإلنسان املعدوم ،فلوال اإلنسان
املوجود ملا ظهر الوجود ،ولوال الشهوة ملا ظهر اإلنسان ،فتارك الشهوة ترك الوجود بأسره ،وقوي على
الوقفة يف الوحدة بفكره ،وأعظِم هبا صفة ملن تركها هلل بقوة دائما ،ورقي بفكره يف معارج التجريد
مالزمًا.

703

وصية:

صانوك فال تتبذل ،أغروك فال تتذلل ،جدوا بك وال تكبل ،واستخدموك فال تكل ،علموك فال
جتهل ،أمنوك فال ختن.
اكتحل بالفكر وحرم على بالك أن يلمَّ به اهلوينا والفتور ،واملك عنان الفكر كما متلك زمام
الذكر ،وعليك بالعلم املستفاد من النظر يف ضمائر القلوب ،ومواقع اخلطرات ،وما يتصل بكل خطرة
وهاجسة ،وما ينقدح يف القلب من نور ،وصفاء ،وظلمة ،ورين ،مما ال يكاد ينشرح به صدر إال عن
موهبة إهلية .اللهم إال أن تنكت من اهلل يف قلب عبد مؤمن نكتة تفزعه ملا هو األهم ،فيفزع حينئذ إىل
النظر فيما راعه حىت يتدرج بذلك إىل أن ينال شرحا لصدره بعد اجلهد اجلهيد والتعب الشديد.
وليس يكاد التعجب ينقضي ممن يزن بالعقل ،وينسب إىل العلم ،مث ال يغنيه النظر يف ضروب ما
يعرض يف قلبه من اخلواطر اليت هي فواتح أفعاله ،وبواعثها ،مث يف منازل فكره.
ورمبا تشتد عنايته يف تعرف أحوال عينه اليت هي موضع بصره الظاهر ،وقد علم أنه يعرض لقلبه
ما يعرض لعينه من عَوَر ،أو ضعف ،أو عمى .كذلك يعرض لقلبه ما يعرض لسمعه من اآلفات،
وكيف يرى تعلّم ما يصلح به ظاهره من العلوم الظاهرة ،وقلبه جاهل حباله ،ولو عمل على إصالح
سرّه ،وإخالص طويته مبراقبة قلبه لدحض آثار وساوس حتدث فيه بتردد واضطراب ،إىل أن يقوى
خاطر حق ال تردد فيه فسمي مهة ،فإن بعث على فعل جزم مسي مشيئة ،ولألدعية أثر عظيم هاهنا،
واهلل املمن بكرمه.
باب يف العامل

يا من هو األقرب إيل مين ،يا قاطع كل قاطع ،تكرمت عليَّ بنفسي فبخلت هبا عليك ،وأنت
الذي متلكها دوين ،كأنك من كرمك ذو حاجة إيلَّ ،وكأين من خبلي ذو غناء عنك ،أنت األكرم عاود
األخبل وناجاه يف سره ،وأنا ابتليتك ليؤنسه مبا يوحشه متعرّفًا إليه مبا يتوب به عليك.
قال :إن خفتك فما عرفت ،وإن خفت غريك فقد أشركت ،لكين ال أخاف إال إياي ،وال
أؤاخذ إال هبواي ،أسألك بعفوك سؤال اآلمنني ،ولذنيب سؤال اخلائفني ،أن جتعلين من الداعني املخلصني
لك الدين ﱡﭐﱆﱇﱈﱉﱊﱠ [الفاحتة ]2 :ومتام الفاحتة.
كالم يف النفس وفيما هو من مجلة احلكمة يف إجيادها.

النفس خملوق شريف لشرف موجدها سبحانه ،أوجدها على هيئة قابلة لفيضه ،ميكنها عرفانه
بعرفاهنا إياها ،وال مطلقًا ألن هلا أوالً كانت قبله عدمًا بذاهتا ،ووجودًا يف العلم ،فهي باعتبارٍ ما ،معاين
الصور الظاهرة ،وصور املعاين الباطنة ،وإمنا خلقت من عدم لتكون باقية من غري عدم ،وإمنا تبقى
مبعرفتها؛ الواحدَ األول سبحانه وتعاىل ،فلو أوجدها غري حمجوبة باجلسم حلجبها رؤيتها إياها عن
رؤيتها ملوالها ،فتلطف هلا حبكمته ،وحجبها لرمحته ،وأراها إياها فيما عداها فالتذت هبا وتأملت يف
سواها مث أمرها بشرائعه وهناها.
فإذا تركت هاهنا لذاهتا ،وجتردت عن إرادهتا ،فذلك أخص حاالهتا ألهنا إمنا تركت ذاهتا فلم
حتتجب هناك هبا عن رؤية رهبا ،وذلك هو هناية املرام ،ومتام الكالم ،وإن هلا يف عامل اجلسم حاالت ال
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حتد ،ومقامات ال تعد يف دائرة أبدًا ،وال ترد ،وكلما دارت دورة منها ظهرت لذاهتا بذاهتا ،واختفت
عنها لعلو صفاهتا ،فرمبا ظنت إياها فاعال ومفعوالً ،فلبست من الكرب رداء يرديها ،وحيجبها مبا فيها،
فيطلع عليها بارئها فيهديها ويداويها ،مث يدبرها ويريها ،فإذا دارت ثانيًا رأت ما رأته باديًا ،لكنه يف
رتبة أعلى ،وحمل أجلى وأحلى ،فلما علت إذ دنت ،قامت يف مقامها وادعت ،فعاد سبحانه عليها
برمحته عليها ،وهداها مبا لديها ،مث سلم زمامها إليها ،فلم تزل على هذا املنوال دائرةً هبذا احلال ،وما
ذاك إال ألن من سوسها أهنا مىت انفصلت عن لذاهتا ،واتصلت بذاهتا ،ونزعت إىل كماهلا ،وبزغت يف
مجاهلا ،وحتلت بصفاهتا ،وجتلت على ذاهتا ،شاهدت إياها يف كل ما سواها ،فاستلذت لذةً عجيبةً ال
حتصرها األلسن ،وال تشاهد باألعني ،ومع هذا كله مىت مل تكن معصومةً بالنبأ العظيم ،مهديةً إىل
الصراط املستقيم ،فإهنا على ما هي عليها حمجوبة عن معىن املعاين ،قد اشتبه عليها األول بالثاين ،مث إهنا
رمبا رقت ،فترقت ،فدارت باديةً ،وعادت غاديةً ،فدخلت من غري الباب ،ولبست غري تلك الثياب ،مث
نظرت فيما قطعت فوجدته اآلن جرعةً من شراهبا بل سنةً من سراهبا ،فتوارت يف أحالمها ،وقامت
كما قامت قبل يف مقامها ،ولكنها فتنت بأهنا تشاهد يف سائر الصفات ،وجمموع احلاالت صور
املثاالت جمموعة ومفرقة ،كلية وجزئية ،ظاهرة وباطنة تنطق باألحدية ،وتشهد باألزلية األولية ،فلما
شهدت شهاداهتا يف مرآة ذاهتا ،مالت حينئذ إليها ،ووقفت ذاهتا عليها ،فتقدمت أمساؤها ،وتعاىل
عالؤها ،وإهنا يف سائر هذه املثاالت املضروبة ،واحلاالت احملبوبة ،مطرودةٌ هبا ،حمجوبةٌ بسببها ،وال تزال
كذلك يف سائر املسالك ،وكلما علت يف املمالك هوت يف املهالك ،إال إن دخلت من الباب،
واعتصمت يف الكتاب ،فهنالك تواجلتها احملن ،وختاجلتها الفنت ،فإن استقرت يف سائر احلاالت مستمرة
على الثبات ،رمبا عطفها عاطف عنها إليها ،مث أخذها منها وردها عليها ،فرادها رائد من الشوق،
وزادها مما يكاد ال يدرك إال بالذوق ،فتغريت تلك األغيار وطمست تلك اآلثار ،وحالت احلاالت
واخنلعت الصفات واهليئات ،وهاهنا أيضًا رمبا وقفت فاحنرفت ،أو انفصلت فاتصلت ،فإن استقرت
جاحدةً ،واستمرت ساجدةً فهنالك هلا اإلمياء إىل ذلك ،وقد كادت أن تقطع عنه املسالك .وعلى هذا
التقرير جيب أن يكون التدبري ،كلما ظهرت عزةٌ ذلت ،وكلما هبرت كثر ٌة قلّت ،وهي أبدًا ختلع
مالبس الكربياء ،وتتقمص بقمص الفقراء ،وتتبع مواطن اإلسقاط ،وتسلك سبيل االحنطاط ،إىل أن
تصل إىل احلدود ،وحتل حمل املولود ،فتكون على فطرة اإلسالم ،فتلك رتبتها والسالم.
وبعد هذا النظام واالعتصام باإلمام ،قلبك أبدًا إياها مردودًا عليها ،وراجعًا إليها ،لئال تربز
اللطائف يف الكثائف ،واملعارف يف املآلف ،فتشتغل عن ورودها منها مبا تورده عنها ،فإن من املعاين ما
ال يدرك باملباين ومن الباقي ما ال ميثل بالفاين.
نقل من الروض األنف:

الروح هي النفس باعتبار ،وهي العقل باعتبار .فالروح مشتقة من الريح ،وهلذا قال تعاىل:
ﱡﭐﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱠ [احلجر ،]29 :ومل يقل :من نفسي ،ومثل ذلك أن املاء الذي يسري يف أصل
الشجرة إمنا هو ماء فإذا مازج جسمها صار حامضًا أو حلوًا مثالً ،وكذلك نفخ الروح يف اجلنني .فإذا
كرب واكتسب سمِّي بعينه نفسًا .ﱡﭐﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓﱠ [املدثر ]38 :ويعرب بالنفس عن مجلة
اإلنسان.
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تقول :عندي ثالث أنفس ،وال تقول :ثالثة أرواح وقد جاء يف الكتاب العزيز مما يدل على هذا
كثري .وكذلك الكالم يف العقل ،إذا اتصفت به النفس صارت عقالً يعلم ذلك بالفكر مع الوقوف على
مقتضى األلفاظ لُغةً.
صلة:

شعر:

التتتتتتتتتتتتتتتت م
ال زتتتتتتتتتتتتت

قتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت ال قتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ا
ا تتتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتتت ا
ف ل زتتتتتتتتتتتت

م تتتتتتتتتتتتتتتت ق متتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتتت م
القتتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت لق ع

بيان:

ليس العقل شيئًا سوى التصور والتَّمثل ،وإذا عدمته النفس عدمت ذاهتا ،فهي ميتة.

من رسائل إخوان الصفا

سريان قوى النفس يف مفاصل اجلسد واختالف أعضائه ،كسريان أجناس املالئكة ،وقبائل اجلن
واإلنس والشياطني يف أطباق السموات واألرضني ،من أعلى عليني إىل أسفل سافلني .فانظر إىل هذا
اهليكل املبين باحلكمة ،وتأمل هذا الكتاب اململوء من العلوم ،وتفكر يف هذا الصراط املستقيم بني اجلنة
والنار ،وتأمَّل هذا امليزان املوضوع بالقسط .فكما أن حياة األبدان بالتنفس ،فكذلك حياة النفوس
س ال يسكن يف النوم واليقظة ،كذلك النَّ ْفس يف الفكر واجلوالن ،وكما يتصرف
بالتفكر ،وكما أن النَفَ ْ
املتكلم يف َّالنفَس الطبيعي ،فيجعله إراديا ،كذلك يتصرف يف الفكر .وملا كانت احلركة يف مجلة العامل،
لزم أن يكون حمدثا للّزوم واالختالف والتغري ،فسبحان الذي ال يتغري وال حيول.
أمر:

ليكن قصدك من األفعال غاياهتا ،فإن الزرع ال يطلب للعشب ،بل ألجل احلب.

إيضاح شريعة حبكمة رفيعة:

إذا فارقت النفس هيكلها بقي هلا ما اكتسبته من العلوم الربانية واألعمال الدينية ،واألخالق
الصاحلة الزكية ،فلذهتا هبا مستمرة ،كلما الحظت ذاهتا امتألت سرورا ،وإذا كانت بالعكس ورأت
جوهرها مظلمًا فاسدًا ،امتألت ترحًا وغمًا ،وكيف الفرار هلا من ذاهتا ،فهذا خلود يف جحيم،
وعكسه خلود يف نعيم ،فاحذر أن تقتصر على هذا فقط ،لكنه مثال ومن ورائه قبول ما بعده ،وكل
قابل إمنا يقبل حبسبه ،ومن جنسه ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[هود ،]20 :وﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ ﭐ[سبأ:
 ،]37و ﱡﭐﱩﱪﱫﱬﱠ[غافر.]52 :
وقال :نظم:
ختتتتتتتتتت ح تتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتل الم
متتتتتتتتت اا تتتتتتتت ال
ا ستتتتتتتت استتتتتتتت
تتتتتتتتتتت م قتتتتتتتتتتت غ
ي يتتتتتتتتتتتر زتتتتتتتتتتت
ر تتتتتتتتتتتتت م
إ متتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتي

تتتتتتت خ ستتتتتتت ي الر تتتتتتت ا تتتتتتت ا إلتتتتتتت ال قتتتتتتت
تتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتت القتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتت ي ا ختتتتتتتتتتت
مت
ح
ف ستتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتر إ عمستتتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتتتت ا
التتتتتتتتتتتتتت ي ستتتتتتتتتتتتتتم أرا تتتتتتتتتتتتتت
أر تتتتتتتتتتتتتت
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تتتتتتتتتت
تتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت

مثال:

جيب أن تفقه من خاصية الدنيا أن القلب مييل إليها ،فمىت قابلها عن قرب جذبته جذب
املغناطيس للحديد ،وشفاؤه يف البعد ،وكلما بعد أمن ،وال تنفعه شدته وبأسه ،وكسره لسائر األحجار
عند القرب ،وذلك لعلة عشقية ،وإمنا جعل القلب هبذه املنزلة ليميل بسهولة إىل الروحانيات عن
اجلسمانيات ،وكما أن احلديد إذا الزمَ املغناطيس زمانا صار فيه قوته فجذب حديدا آخر ،كذلك
القلب إذا الزم الروحانيات فعل يف غريه كفعلها فيه .وكما أن مالزمة الصاحل تؤثر الصالح ،فكذلك
مالزمة الفاسد تؤثر الفساد.
شريعة حبكمة:

النفس كالزجاجة الصافية ،وقد ملكها اهلل اختيارًا وإرادة تتمكن هبما من امليل إىل الشيء
وضده ،وهو سبحانه ميدها مبا تريد لقوله تعاىل :ﱡﭐﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱠ [اإلسراء.]20 :
والثواب والعقاب إمنا يقع على ذاهتا من جهة صفاهتا ،والشيطان عبارة عن جمموع الصفات
الرديئة ،فمىت اتصف هبا عادت كذابة ،متكربة ،جاهلة ،غالظة ،ال حتفظ عهدًا ،وال تكتم سرًا ،ميالةً
أبدًا إىل الشهوات ،فإذا استمرت غلبت عليها العوائد وألفت الفاين ،وقيّدها حبُّ الراحة والتواين،
فصارت هذه األخالق هلا كالطبع ،فلم تتأثر بوضع وال شرع ،وعالجها يف سائر األمر مبا تكره لتلبس
الصرب.
نظم يف ذلك:
ممتتتتتتتتتتتت ق تتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتتت م
ي متتتتتتتت تتتتتتتت لتتتتتتتت
تتتتتتتت إلتتتتتتتت الخ تتتتتتتت
في تتتتتتت متتتتتتت ال ستتتتتتت متتتتتتت في تتتتتتت متتتتتتت ال ستتتتتتت
ال متتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت القتتتتتتتتتتت
مقتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتتتتتتت م
تتتتتتت إلتتتتتتت ال تتتتتتت فيتتتتتتت ال تتتتتتت تتتتتتت ل تتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت رف تتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتت مق تتتتتتتتتتتتتتتتت
اا لتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتت ا
ال قتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتت
من رسائل إخوان الصفا:

النفس الكلية تسمى عند احلكماء طبيعة ،وعند املشرعني هي ملك من مالئكة اهلل الذين
ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀﱠ [التحرمي ،]6 :وكما ينبثُ النور واحلرارة من الشمس اليت هي
بوسط األفالك يف مجيع العامل ،وميد كالًّ حبسبه ،وبه حيصل التكوين وغري ذلك ،كذلك يف اإلنسان من
احلرارة الغريزية املنبثة من قلبه ،املتصلة جبزئيات بدنه ،ومن زحل يف العامل األكرب ،كما من الطحال،
ومن املريخ كما من املرارة [الصفراء] ومنه مالك ،ومن املشتري كما من الكبد ومنه رضوان ،وكما من
الزهرة كما ينبثّ من جرم املعدة شهوة املالذ ومنها روحانيات احلوت ،ومن عطارد ،كما من الدماغ،
ومن القمر كما من الرئة ،ويعاون بعضها بعضًا يف األمر الواحد ،ﱡﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪﱠ
[املؤمنون.]14 :
ﱡﭐﲸ

نظم:

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل ا
اامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ع
يتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت ا الخ يمتتتتتتتتتتتتتتتت ختتتتتتتتتتتتتتتت

لتتتتتتتتت التتتتتتتتت
فتتتتتتتتت ارف ل يتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت الخ يمتتتتتتتتتتتتتتت ع تتتتتتتتتتتتتتت را فتتتتتتتتتتتتتتتما فع
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تتتتتتتتتتتتتتتت
يخ تتتتتتتتتتتتتتتت ر ي زتتتتتتتتتتتتتتتتر ستتتتتتتتتتتتتتتت م
تتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتت ل ااستتتتتتتتتتتتم اا زتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت ا فتتتتتتتتتتتت ال متتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر متتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ا تتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت ال ميتتتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتتت
ف رفتتتتتتتتتتتتتتتت مخ تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت ل ر تتتتتتتتتتتتتتتت
موعظة:

العامل الغري عامل كاحلاسب لغري حاصب ،والتاجر إمنا يفتقر إىل احلساب من أجل أن له املال،
وعدم األعمال أشد ضررًا من عدم املال.
جتربة وعلم:

إذا طالبته الطفك بكل شيء ،فإذا عرفته قطع عنك كل شيء ،فإذا مل تر يف كل شيء غريه،
أعطاك كل شيء.
تعريف:

ﱡﭐﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱠ [الشمس.]10-9 :
النفس ملك بالقوة ،ميكن أن يكون ملكًا بالفعل ،وشيطانًا بالقوة ميكن أن يكون شيطانًا
بالفعل ،وأمرها إليك ،وزمامها بيديك ،فإن أطعتها عصتك ،وإن عصيتها أطاعتك.
بيان وافٍ

سائر احملسوسات يف العامل األكرب أمثلة ملا يف العامل األصغر ،وهو صاحب األمساء املسخر له ما
يف األرض والسماء ،اخلادم إلياه ،املخدوم فيما عداه .فكثيفه ظهر ،ولطيفه استتر ،وهو املبسوط يف
العامل األكرب ليعرفه مبا جلّ ،واجملموع يف العامل األصغر ليثبته مبا قلّ.
وملا بدا يف املظاهر اختفى يف الظاهر ،فيظهر يف اخلارج ،ويرى ما وجب ظهوره من الباطن مما
ال يرى ،كما تبني لإلنسان من إنسان أو حيوان أو معدن أو نبات أو هيئة من اهليئات يف سائر األوقات
ما حيبه ويكرهه ،أو يعرفه أو ينكره ،إعالمًا له يف الظاهر حبالة الكامن يف الباطن.
وكما أنه يدرك يف النوم حبواسه الباطنة صورا يف خياله ،فكذلك يدرك حبواسه الظاهرة ما ينطق
حباله ،ونتيجة املدركني هدى يف املثالني ليظهر ألويل األلباب فضيلة االكتساب ،واألتقى يرقى،
وسيجنبها األشقى ،فذو الفرقان بذاته ناظر يف مرآته ،مهدي إىل صفاته ،يف سائر أوقاته ،فإن نظر إىل
سواه ،مل ير إال إياه ،مثاله حاذاه ،مقاله ناداه ،فعاله باداه ،خياله عاداه ،فليترفق بنفسه يف عقابه،
وليتلطف بإياه يف سؤاله وجوابه ،إذ عائد كل ذلك عليه ،واألمر فيه إليه ،والولد واآلل ،واحلال واملال،
فتنة يف اخليال ،والقال والفعال ،واهلجر والوصال ،واحلرام واحلالل ،واألضداد واألشكال ،وبقية
األحوال ضربت له هبا األمثال ،واحلقائق على حاالهتا ،والدقائق على هيئاهتا ،وما خرج عن كيانه ،أو
تنحى من مكانه ،فذلك حبسب رأيه ال حلادث حدث فيه ،بل كل حقيقة قائمة بذاهتا ،ثابتة يف هيئاهتا
وإمنا يظهر لتغري مرآهتا تغري يف صفاهتا ،وصاحب الدارين هو املسمى باثنني أُنثٌ أنثى.
فسائر املعاين للواحد الثاين ،ولوال وجوب األول ملا انتهى السرب ،ولوال تغري الثاين ملا علم أنه
غري.
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زيادة:

كل مشاهد يف عامل الكون متثيالت معان يف عامل العقل ،واحلقيقة غري زائلة ،وال بائدة بزوال
املثل ،وإمنا يصور العقل ذاته يف اهليوىل ،مث ينظر بذاته إىل معاين ذاته ،فيلتذ ال بشيء خارج عنه لذة
عجيبة سرمدية ،ونعين بالعقل هاهنا النفس العاقلة ،وهذا هو الترمجان األعظم.
تتمة:

كما أن املرآة اليت رسخ فيها الصدأ ال يؤثر فيها الصِّقال ،إال أن تعد إىل النار ،كذلك النفس
املغمورة يف حبّ الدنيا ،ال يؤثر فيها املواعظ ،إال أن ترَد إىل املصائب.
كشف ردى وسبيل هدى:

ال معىن للظلم إال أن متنع الغري شيئًا يستحقه من اخلري ،فالذي ظلم نفسه هو الذي منعها حظها
من الصالح مبيله إىل الفساد ،وإمنا خلق مياال إىل الطرفني ليميل عن الشرور والشهوات إىل العقليات
فمن حيث مال إىل األدىن فقد ظلم نفسه مبنعها عن حظها من األسىن ،فهاهنا هو إنسان ظامل ،وهنا هو
إنسان عادل ،وهبذا يعلم معىن قوهلم :أول مراحلك أن ترحل عنك إليك ،مث ترحل إىل ما كنت به
إليك عنك ،مث تصري إىل من به رحيلك ،وهو الذي كان معك يف الطريق ،والطفك يف كل حال
وأخربك عنك مث نبأك مبا مل يكن سره وعالنيته إليك ،فلما صفاك واستصفاك صافاك ،وملا صافاك قطع
كل ما بينك وبني غريك ،مث قطع كل ما بينك وبينه ،مث مجع كل ما قطعك به ،فجعله وصلة لك.
زهد:

الشوق إىل األشباح شوق إىل الفاين ،والعقل منزه عن ذلك إليثاره الباقي وما ال بقاء له ،فال
فرق بني كثريه وقليله ،ومن خداع النفس أهنا توهم الشوق إىل األرواح بواسطة األشباح ،فيقال هلا :إن
من اجلائز أن يكون املشتاق إليه قد مات ،أو انقلب عدوا ،أو هو حني االجتماع به شيطان ،أو كافر
لقوله تعاىل :ﱡﭐﳇﳈﳉﳊﳋﳌﱠ [لقمان ،]34 :فكيف جيوز الشوق إىل من مل يتحقق من حاله
سوى صورة اجلسم مع جواز عدمه ،فلم يبق سوى ظن،ﱡﭐﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱠ [النجم ،]28 :وما
البد من مفارقته فال فائدة يف مواصلته ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﱠ [التغابن ،]15 :وإذا كان كل ما
يفعله العبد مع غريه ،أو يفعله غريه معه من خري أو شر ،ليس له أثر يف اآلخرة إال يف فاعله ،وال يناله
خري إال من عمله ،لقوله تعاىل :ﱡﭐ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟﳠ ﳡ ﳢ ﳣﱠ [فصلت ،]46 :ﱡﭐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ
ﳕﳖﳗﱠ [النجم .]39 :فما احلزم أن تعمل لسواك ،وال أن تشتاق إال إىل إياك.
وصية:

اجعل جسدك بيتك ،وقلبك خلوة يف البيت ،واجتهد أن ال تربح يف خلوتك منتظرًا حملبوبك،
فلعلّه أن يزورك فيجدك حاضرًا ،واملكان خاليًا.
تعليم:

اعلم أن قيمة العمر ما يكتسب فيه ،فمن كسب الباقي فال يقوم كسبه ،ومن كسب الفاين فال
قيمة لكسبه ،وال كسب أفضل من علم ،فكثري العمر مع اجلهل قليل فان ،وقليله مع العلم كثري باق،
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وتطويل قصريه إمنا هو بالتجريد ،وتقصري طويله صرفه فيما ال يفيد ،ومن استفاد علمًا ،ولو يف حلظة أو
يف نوم أو يقظة ندم على ما من عمره فات ،واحترز على باقيه من اآلفات ،فطالت بالعلم أوقاته،
وطابت بالطاعة حياته ،واملعرضون عن الطاعة ﱡﭐﲈﲉﲊﲋﲌﱠ[الروم.]55 :
شيطان:

الشيطان اسم مشتق من شاط يشوط شوطًا يف األرض ،وهو سرعة السري ،وهو يف اإلنسان
كناية عن اخلاطر الذي ال يستقر به الفؤاد ،بل يشوط دائمًا يف األرض ،ويهيم يف كل واد.
واخلاطر خاطران؛ علوي :وهو امللكويت ،وينقسم إىل أقسام هنّ مبنزلة املالئكة ،وسفلي :وهو
األرضي الذي أُهبط من اجلنة إىل األرض ،ومعىن اجلنة مأخوذ من االستتار للطفها وروحنتها ،ومعىن
األرض اجلسمانيات ،وما يتعلق هبا ،فما كان من اخلواطر علويًا فهو روحاين ملكويت ،وهو من اجلنة،
وما كان سفليًا فهو جسماين شيطاين ،وهو من اجلِنة.
يا عاقل! هو أىب أن يسجد لك سجدةً واحدةً وقد ُأ ِمرَ ،فكيف تسجد له دائمًا وقد هنيت.
إعانة وعالج:

يستعانُ على النفس بثالث؛ األول :مبنعها مشتهياهتا ،فإن احلمار إذا منع بعض قضمه انقادَ.
الثاين :حتمل أثقال العبادة فإن احلمار الذي يذلل حرانه إمنا يذل بثقل ما يحمل عليه .والثالث :التضرع
إىل اهلل من شرِّها دائمًا.
ويستعان على الشيطان بثالث :تعرُّف مكائده ،وترك االعتناء بوسوسته ،وإدمان ذكر اهلل.
معراج:

القرآن فهرست الكل ،فاستعرض من العوامل مهما أمكن بقرآن الفجر ،مترقبًا ما يوحي إىل
فكرك من املعاين باملباين ،فإذا تألق برق فكرك يف معراج فاحفظ أول هنارك بالفكر فيما بدأت به،
حيفظ لك النهار كلّه.
كشف:

كما أن مادة احليوان االسطقسات ،كذا العامل السفلي مادّته من العامل العلوي ،ومىت تشبّه
املفعول بالفاعل صار واسطة بذاته يف تدبري العامل ،وإجياد ما جيب وجوده فيه ،وذلك بعد املفارقة ،وله
قبلها حبسب التشبّه بالصفات إجياد تأليفي يف اجلسمانيات ،وإبداع يف بعض الروحانيات.
فاإلنسان عامل سفلي ،وسائر األشياء قشوره ،واجلسم أرض ،والنّفس نواة يف أرض اجلسم،
يلحقها من نور احلق كما يلحق النواة يف األرض من حرارة الشمس ،فمىت برزت النواة من األرض
صارت خنلة ،ورأت العامل وعجائبه ،وطلعت الشمس عليها كفاحًا .وملا كان النوم بعض املوت وقد
رأينا النفس تدرك فيه من الغيب ما ال تدركه يف اليقظة ،علمنا أهنا يف املوت أشد إدراكًا ،فال مطلوب
أبلغ من املوت ،وكلُّ طريقٍ ،ورياضة ،وجتريد ال يؤدي إليه ،فليس له مثرة.
شعر:
ستتتتتتتتتتتتتتتتتت
المتتتتتتتتتتتتت

زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ع
متتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتت لم ل أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ع

تتتتتتتتتتتتتتتتتتم المتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ع
تتتتتتتتتتتتت ل هللا لتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتت
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تتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتت أزتتتتتتتتتتتتت ع
غ ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إ متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع

تتتتتتتتتتتتتتتتتر ا تتتتتتتتتتتتتتتتت ا
فرا تتتتتتتتتتتتتتتتتل المتتتتتتتتتتتتتتتتت
لإل ستتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت إلتتتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتتت ل

ومثله:
يتتتتتتتتت فمتتتتتتتتت تتتتتتتتت
إ ا رمتتتتتتتتت أ
تتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتي التتتتتتتتتت م متتتتتتتتتتتر

متتتتتتت ال تتتتتتت خمتتتتتتت تتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتت م

تتتتتتتتت
ق تتتتتتتتتتت

تتتتتتت متتتتتتت ر
تتتتتتتتتتتت مم تتتتتتتتتتتت

كمال:

الكامل من كان طريقًا جلريان النعوت اإلهلية ،وهو يعلم الفرقان بينها وبني العلم هبا.

النفس:

للنفس مواطن؛ فهي يف كل موطن غريها يف غريه .ومع ذلك هي هي ،ومواطنها ال تحصى،
وحاالهتا وأمساؤها ال تستقصى ،فهذا حاهلا مع موجود موجودات سواها ،وواجب سوّاها .فإذا
استقامت يف موطن صدق ،وقامت على قدم عشق ،يف باطل ويف حقّ ،جتلت هلا ذاهتا ،وقد جتلت
بصفاهتا ،فخاطبها معناها كأنه سوَّاها ،فظهرت يف صورة جسمانية كثيفة ،أو معان روحانية لطيفة،
فتراها يف منامها ،وختاطبها يف أحالمها بأنواع الغرائب ،وختربها عن الغائب ،وإذا قويت عوائدها،
وأمثرت فوائدها ،مسعت تلك املخاطبات يقظةً من الصور اإلنسانية وغريها جهرةً ،فتارة يناطقها غريها
من الناس مبا تفهم ،واملناطق هلا ال يعلم ،كما أخرب املستيقظ العامل ،إذا سأل فأجابه النائم .وتارة
خياطبها املستيقظ ألمر له عرض ،فتفهم من خطابه ما هلا فيه الغرض ،كما نبه على ضيعة العمر أرباب
القلوب.
نبأ عجيب ووعظ غريب:

احملصور يف سجن رغباته ،إذا مات يف السجن ،سجن فيها بعد املوت أبدًا بصورة العطشان
الذي كلما عطش شرب ،وكلما شرب عطش ،فاستمر أبدًا يف سجنه سرمدًا ،وإمنا كان يف اآلخرة
كذلك ألنه إمنا كان يف الدنيا قد يثنيه عن استمرار تناوله من تلك الشهور ضعف اآللة ،كمن توجعه
أسنانه من املضغ من وجود الشهوة ،فلو فرضنا أن اآللة ال تكل ملا تصور النزوع ،فكيف واآللة تزداد
قوة وضعفًا ،فالقاطعون الشهوات يف الدنيا يستمرون يف اآلخرة مبثل هذه اآللة ال تكل .فهم اخلارجون
من كل سجن ،والداخلون يف كل أمن ،فهذا حاهلم أبدًا ،وهلم ملكة الترقي سرمدًا.
فيا من جعل قلبه بيتًا لشياطني شهواته ،فهو ميدهم مبا يطلبونه منه ،حىت مىت تعبد اجلنّ ،ومىت
خترج من السجن.
شعر:
تتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتتتتتت
يختتتتتتتتتتتتتتتتتر
اامتتتتتتتتتتتتتتتت
أغ يتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتت الختتتتتتتتتتتتتتتت
فقتتتتتتتتتتتتتت لمتتتتتتتتتتتتتت يم تتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتت ع ال تتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا

الستتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتتتتتتت
ف تتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت يختتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت في تتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتت
ال تتتتتتتتتتتتتتتت م
ا ال تتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ا التتتتتتتتتتتتت م
متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت م فتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت
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وخلق اهلل العامل ،وشرع ترك الشهوات ،وترك الوقوف مع اجلسمانيات إال ما ال بدّ منه ،وهو
الطريق املوصل إىل الغرض باللذيذ ال عني اللذيذ ،فمن قويت نفسه هاهنا على ترك املنهي عنه كله،
قويت هناك على ترك مثله ،فقطعت فسارت ،وهذا السري هو جنة النفس والواقفات جناهتا الشهوات
اليت وقفت معها ،فمن مل حيتجب هاهنا مل حيتجب يف اآلخرة :ﱡﭐﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏﱐﱠ
[القيامة ]23-22 :فقد بان لك أن النفس تكون مترقبة أبدًا ،إذ مطلوهبا ليس له آخر ،وأن الشهوات
حجابٌ ،وظهر سرٌّ من أسرار الشريعة.
تنبيه:

اعلم إمنا ترى األشياء حبسب نظرك ،فيقال :أنك الرائي واملرئي ،وليس الحتاد احلقيقتني .واعلم
أن املرئيات كلها هلا اعتباران ،أحدمها من جهة الرائي ،واآلخر من جهة املرئي يف ذاته ،فاملرئي يف ذاته
له حقيقة غري حقيقته احلاصلة له وصفًا من حيث الرائي ،فمن قطع إياه رأى األشياء على حقائقها من
جهة ذواهتا ،ال حبسب نظره .وهذا حم ّل نظر األنبياء  ،Dوأما غريهم من سائر اخللق فإمنا يرى ما
يراه باطنًا وظاهرًا ،نومًا ويقظةً ،حبسب نظره ال حبسب املرئي يف ذاته ،فدرجة العوام رؤية الواحد
كثريًا ،ودرجة اخلواص رؤية الكثري واحدًا ،وأعين باخلواص هاهنا املنفردين عن األنبياء ،وكالمها
مرضٌ ،إذ يعرض للبصرية ما يعرض للبصر ،كما يعرض من تغري املرائي لتغري لون اجلليدية ،فتارة يتغري
املتغري ألوانًا ،واملرئي واحدٌ يف لونه ،وهو مثال درجة العوام ،وتارة يثبت تغري على لون واحد ،فيثبت
املرئي ضرورةً ،وهو مثال درجة اخلواص ،ومن هاهنا قالوا :إن الكل واحد ،وقد علمت أنه من تغري
لون جليدية عينه إىل الصفرة ،فشاهد األصفر أصفر ،ال يقال :أنه صحيح النظر لكونه وافق لون املنظور
إليه يف ذاته ،لون الناظر يف صفاته إال عند غري احلكيم املعترب ،فقد علمت أن مرض أرباب الدرجتني،
وهو من قبيل واحد ،وهو فساد النظر ،وال صحة إال مع األنبياء  ،Dوأتباعهم الذين تركوا
أهواءهم ،إذ نظروا إىل اختالف األشياء يف ذواهتا وهو االختالف الذايت للمنظور ،ال االختالف
العرضي للناظر ،ورأوا للجميع فاطرًا واحدًا ،ومل يروا الكل واحدًا ،بل عن واحد ،وهلذا قال :ﱡﭐﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﱠ [األنعام ،]79 :واكتفى ذكرمها عن ذكر ما فيهما.
واعلم أن درجة العوام أشبه بدرجة األنبياء من درجة اخلواص بزعمهم وإن كانوا خواصًا
بالنسبة إىل العوام ،فالختصاصهم مبرض واحد دون أمراض شىت.
صفتان:

ربَّ عابد هواه رأى خياله يف املرآة وحسبه إياه ،فترك ما عداه ومل يتعداه ،ظنًا منه أن ذاته
مواله ،إذ مل يرَ شيئًا سواه ،وقامت بشبهة شكوكه دعواه ،فأعمته عن عماه ،فقال :أنا اهلل .وإذا نام
هذا املصاب تقطعت به األسباب ،فكيف به عند االنتباه ،يوم كشف الغطاء ،وزوال االشتباه.
وربَّ عابد بايع مواله على ترك ما سواه ،والرضا برضاه ،ورأى اإلميان بالغيب أوىل من كشف
احلجاب ،فقطع األسباب ،ومل يطرق الباب ،ومن أراد غري اهلل ،فقد عبد هواه .ومن أراد رضاه مل يعبد
إال إياه ،وإقدام ذي اإلقدام على املقام هبذا املقام ،قامت على قمة االصطبار ،وعلت على متون اجلنة
والنار.
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نظم:
ي عتتتتتتتتتتتتتت ع تتتتتتتتتتتتتت إ خيتتتتتتتتتتتتتتر م تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتل ال تتتتتتتتتت ا م تتتتتتتتتت
ل تتتتتتتتتت فتتتتتتتتتت

ل ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتت المزتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ح ال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ
إليتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتت ف فأ ع تتتتتتتتتتتت

حتقيق:

فما أنت به أنت هو ،وهو مبا هو به هو أنت ،إال أن إحدى الغايتني يف األخرى مدرجة
م ْدمَجة ،من حاول متيزها منها حاول عسريًا ،ومن شعر بالوجد منها بقي حسريًا ،وكل بشريّ نال
هذه احلالة فقد برئ مما كان به منقوصًا ورقي إىل ما صار به خمصوصًا.
ضالل:

القلوب مبنزلة األرض ،تنبت ألوانًا من العقائد ،والقرآن مبنزلة املاء ميد الكل ،فافقه جيدًا.

يف امليل:

إمنا أنت ما ملت إليه.

نبأ:

وكما أنه ال سبيل للجنني أن يدرك ما يف هذا العامل ،كذلك ال سبيل للمتعلقني باألجسام أن
يدركوا ما يف ذلك العامل ،وملا غمض األمر أُمرنا باإلميان بالغيب ،وإذا كان الترقي مستمرًا يف الكل من
عدمٍ إىل وجود ،ونسبة الثاين إىل الثالث ،كنسبة األول إىل الثاين ،فكيف يدرك املعدوم وجوده قبل أن
يوجد فيه ،وهل إال ضرب املثل ،فبهذا جاء الكتاب املنزل ،واملراد من إبداع ما يفىن هو غاية تبقى،
ومن رام أن يطلع على الغاية الباقية يف الذاتية الفانية ،فقد خرج عن الطريق ،إذ سِرُّ ال ُّدنيا يعلم يف
اآلخرة .فكيف يعلم سِرُّ اآلخرة يف الدنيا .ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ [السجدة ]17 :وليست
السعادة يف اللذات ،بل اللذات تابعة للسعادة ،وإمنا السعادة اللقاء ،وليس اللقاء حقيقة املعرفة ،بل أن
تتالقى يف حقيقة الصفة ،ومن اتصف فهو الذي عرف.
فكر:

الفكر السيال املبتدر هجمًا يف كل واد ،هو جاسوس الفؤاد اآلخذ لصاحبه إىل اإلحلاد ،وهذا
هو األوىل باجلهاد من سائر األضداد ،فانفه عن البالد ،واحذر منه الترداد ،فإن عاد فقف له باملرصاد،
حىت تبلغ منه املراد ،وإن عجزت عن طرده ،فاشغله وإال شغلك ،واقتله وإال قتلك.
موعظة يف وقفة:

كل شيء يؤذيك فهو رمحة عليك ،ألنه منبه من رقدة اجلهالة والغفلة ،أمل ترَ من رمحته العجاب
يف لدغ الرباغيث وقرص الذباب .فما نبه النائم هو أوىل أن ينبه اليقظان ،فكم هذه السنة باالنتباه،
وطلب اهلداية باالشتباه ،وكم هذا النسيان مبا يذكر ،والغىن مبا يفقر ،والصحة مبا يعلّ ،والعز مبا يذل،
والري مبا يظمي ،والنظر مبا يعمي ،اقلب النظر قبل أن ﱡﭐﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷﱠ [امللك.]4 :
إذا أحببت اخلروج من السجن ،فقد أحببت الدخول إليه ،وإذا كرهت املوت فقد كرهت
احلياة ،فيا عجباه من عقل مقلوب ،حيب املكروه ،ويكره احملبوب.
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وصية:

جيب أن تكون تغذية البدن كعلف الدابة ،إمنا تطعمها لتحملك ،وال لتقضي شهوهتا.
حتذير:

النفس خزانة إبليس فيها سائر أمتعته.
يف املوت:

يا هذا أَخَطر ببالك كأنك تشاهد ذاتك جمردة خالصة يف أمن ال خوف فيه ،وغناء ال فقر يليه،
وقوة ال ضعف خياجلها ،وقدرة ال عجز ميازجها ،وعزّ ال ذلّ معه ،وبقاء ال موت يقطعه ،وكمال ال
نقص يعيبه ،ومجال ال شني يشوبه ،يف ساحة ال أفق هلا ،وراحة ال نصب هبا ،وهي ملتذة بذاهتا لذاهتا،
تنظر بنور الزم ،وسرور دائم ،وعلم مستقر ،وشهود مستمر ،ونعيم مقيم ،وأمر عظيم .فكيف ترضى
بعد هذا املقام يف دار اآلالم ،وتقنع بظلٍّ زائل ،وهلوٍ عاجل ،وتستلذ سمًّا قاتالً يف عيش باطل ،مع
صحبة األموات ،والتقيد بالفانيات ،وعشرة األضداد ،واالهنماك يف الفساد ،فعد عن هواك وأوِ إىل
إياك ،فما غريك يرضيك ،وال فرصة لك إال فيك.
نبأ:

ذاتك فيك غيب عنك ،وذاته منك غيب فيك ،فهو معك أينما كنت ،وبرهانه عليك عجزك
عنك ،فإن مل تشهدك السَّرائر ،فاشهدها بالنَّواظر.
شكر:

رؤية النّعم بنفس النّقم ،شاغل بالشُّكر عن الصَّرب ،فالعامل رأى العدل يف العسر الذي وقع فيه،
ومعه اليسر ،فضالً عن بارئه ،فاشتغل بالشّكر على اليسر فضالً عن النظر إىل الصرب على العسر عدالً.
واعلم أن الصرب صربان ،أحسنهما صربك على ما ترجو عاقبته ،واحللم حلمان :أشرفهما حلمك
عمّن حزت رتبته ،والصدق صدقان :أصحهما صدقك فيما خفت مغيبته ،والوفاء وفاآن :أسناها
وفاؤك ملن ال ترجو منفعته ،وال ختشى جريرته.
وقال:
ف لزتتتتتتتتتتتتتتتتت ر فتتتتتتتتتتتتتتتتت م لتتتتتتتتتتتتتتتتت ف

ر تتتتتتتتتتتتتتتتتت ع

تتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتت عم تتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتت ر

وقال أيضًا ،نظم يف اليسر:
لرميتتتتتتتتتتتتتتتتت اليستتتتتتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتتتتتت ال عستتتتتتتتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتتتتتتت م متتتتتتتتتتتتتتتتت م زتتتتتتتتتتتتتتتتتي اامتتتتتتتتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر
ف تتتتتتتتتتتتتتتت رفع فتتتتتتتتتتتتتتتت ال ستتتتتتتتتتتتتتتتر ليستتتتتتتتتتتتتتتتر

ل تتتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتتتت الزتتتتتتتتتتتتتتتت ر
تتتتتتتتتتتتتتتت
ال ستتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت إل تتتتتتتتتتتتت لمتتتتتتتتتتتتت
اليستتتتتتتتتتتتتتتتر فضتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتت رأ فتتتتتتتتتتتتتت ال ستتتتتتتتتتتتتتر إزتتتتتتتتتتتتتت ع
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باب يف املعمول

سبحان من أوجد من العدم موجودًا باقيًا ،وأبدع له عاملًا يعرب فيه فانيًا ،لينقله منه إىل عامل
البقاء ثانيًا ،وجعله من أول اإلبداع مترقيًا يف العاملني دائمًا ساريًا ،وزيّنه بالعقل فصار به مهديًا
وهاديًا ،وجعل له احلواس اخلمس مؤدية إىل النفس ،فعاد هبا اخلفي عنه باديًا ،وضرب له بكل أمثاالً،
فجعل الكتاب العزيز أقواالً ،واملبني أفعاالً،
ليظهر له هبما ما كان عنه خافيًا ،وجعل هذا العامل األول املدركة معشوقاته مثالً متفانيًا ،وصري
معشوقات العامل الثاين مثالً أعلى مضاهيًا ،فهنالك أمثال معشوقات هي لطائف أشبهتها هنا معشوقات
كثائف ،فصار هذا لذاك حماذيًا ،ومن لدن األول سبحانه فيض مشهود يف ظلّ مبدعاته قد أصبح
جاريًا ،حجب به املترقّي مبراقي األذكار يف سلّم األفكار فانقلب إليه البصر خاسيًا ،وجذب به كليم
األسرار إىل نور األنوار ،فلما قال :ارق خر صعقًا متالشيًا ،فسبحان من احتجب مبعشوقات العاملني،
وجعلها أمثاالً وصري كُالً إليها داعيًا ،وتعاىل يف غيبه ،وتفرد بالوحدانية فهو على صراط مستقيم ﱡﭐﳃ
ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍﱠ [احلديد ،]3 :سبحانه وتعاىل عاليًا ،وصلى اهلل على
الرسول املعظم حممد ،احلبيب املكرم صالة دائمة وسالمًا وافيًا.
أصل:

ال جيوز على األول تعاىل لفظ البسيط ،وال االحنصار يف مثله ،ألن ذلك إمنا ظهر بالوجود ،واهلل
تعاىل قبل الوجود ،وقبل البسيط ،فهو الواجب بضرورة العقل لزومًا .وأما العبارات فبه صارت،
وكذلك كل ملحوظ ،ألنه تعاىل تقدم امللحوظ والالحظ واللحوظ ،والداخل واخلارج ،فحدّق واجنمع
وامجع أنوارك إىل لبك ،وانظر ممن تطلب حاجتك عند االضطرار ،فإنك ال تطلبها ممن هو معدوم.
إجناز:

النفس معبودة للجسم ،فإذا اتصف بصفاهتا فهو هي ،هو من غري احتاد ،والعقل معبود للنفس،
فإذا اتصفت بصفاته فهي هو من غري احتاد .واحلق معبود للعقل ،فإذا اتصف بصفاته فهو هو من غري
احتاد.
تعريف:

كما أن اخللق ملا يكون يف زمن ،فكذلك اإلبداع هو ملا ال يكون يف زمن ،فالعقل فوق احلس،
فال يدرك إال خملوقًا ،فإذا اإلبداع فوق العقل ،فعادت مدركات العقل كلها أصنامًا.
نظم:

متتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتت أزتتتتتتتتتتتتت ع
فتتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي
تتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت ع
متتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتترا ع تتتتتتتتتتتتت ف يتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتترا ع
أف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع اا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع ااف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع
تتتتتتتتتتتتتتت ال ميتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتت ع

ميتتتتتتتتتتتت الق تتتتتتتتتتتت ل إلتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتترا ع
تتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت را
تتتتتتتتتتتتت الم ا تتتتتتتتتتتتتل
تتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت غ
ال تتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت لم
لتتتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتتت ا اا متتتتتتتتتتتت ع ا
ستتتتتتتتتتتت
إليتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ع إ تتتتتتتتتتتتت ر
أ تتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتت
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مثال:

إذا كان التطهر هو املراد باملاء ،فما دام الطهر حاصالً ،فالغىن عن املاء حاصل.

وهم:

ال يقال :بطلت فضيلة املاء عند من حصل له الطُّهر ،بل هو الذي مل يفارق املاء ،وإن فارقه
املاء ،إذ الغاية من املاء معه ،فال حيتاج إليه إال إن رجع إىل احلدث ،وكذلك الشريعة.
خيال:

رمبا أخطر العلم هبذه الرتبة يف بال العقل خياالً شبِّه له به أنه قد ناهلا ،وسقط عنه التكليف ،فإن
حاقق إياه وجده يف تلك احلالة مكلفًا ،والتكليف حيث كان هو من الشريعة.
سالمة:

ما دام للعقل وجود مع احملسوس ال يسقط عنه تكليف الشريعة ،وهلذا ال يسقط عنه من حيث
هو يف النوم ،وإن سقطت من حيث الشارع .وإمنا يسقط عن امليت.
حماققة:

إذا قال العقل :قد صحّ أنه إمنا تنال احلياة يف املوت باملوت يف احلياة ،وهذه رتبيت ،فليقل له
العقل :إمنا حدّ العقل السماء ،فما فوق السماء ،فإما أنه يعترف أنه ما مات ،وإما أنه ممن مل تفتح له
أبواب السموات.
جتريد:

من مل ميلك ملكة املوت عن احملسوس من كل متعقل ظاهرًا وباطنًا ،ال يقال له :جمرّد.

بداية:

من أراد ذلك فليبدأ باملوت عن احلظوظ ،فإنه ما دام حيًا هبا ،فإما هارب أو عاطب.

سري:

من ماتت حظوظه فصبحها حينًا كان آمنًا آنفًا ،كما أراد أن يركب ترياقًا من حلوم األفاعي،
فإنه آمن من لسعها ،ويأنف من مباشرهتا.
حتقيق:

العبودية يف تنزيه الربوبية.
نظم:
تتتتتتتتتتتتتتت أضتتتتتتتتتتتتتتت
فيتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت رفع
فيتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتمل م تتتتتتتتتتتت أ اختتتتتتتتتتتترفع
أ تتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتت ف متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتم رفع
أ ستتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت ل ستتتتتتتتتتتي ا تتتتتتتتتتترفع
رفتتتتتتتتتتتتت أراف فتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت مختتتتتتتتتتتتت رفع
م تتتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتتتت ل ال تتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتت رفع

ي تتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتت خمتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتترا رفع
تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت أف تتتتتتتتتتتتت أ ا تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتت متتتتتتتتت ي تتتتتتتتتير إليتتتتتتتتت الق تتتتتتتتتل م رفتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتل تتتتتتتتت
تتتتتتتتت ف تتتتتتتتت
إ غ تتتتتتتتت
متتتتتتت تتتتتتت أ تتتتتتترل متتتتتتت ا تتتتتتت إلتتتتتتت فمتتتتتتت
يتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت ر ال تتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتت اف م ر تتتتتتتتتتت
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يتتتتتتتتتتترا تتتتتتتتتتت ل ي تتتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت رفع
فتتتتتتتتتتتتت ي قتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتل أ تتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتت رفع
تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت مريتتتتتتتتتتتتت  :تتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتت رفع
تتتتتتتتتتت ر ال قتتتتتتتتتتت فقتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت رفع
تتتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت ي
ي تتتتتتتتتتتتتتت رفع
إ القتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي
يختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مرفع
متتتتتتتتتتتتت خ قتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتتتتتت أ امتتتتتتتتتتتتترفع
ف يتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتل ختتتتتتتتتتت ا رفع
تتتتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتتتت ي يتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت يرفع
فقتتتتتتتتتتتت غتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتت رفع
فتتتتتتتتتتتتتتت ل
لتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت رفع
ير تتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتت ا ل ستتتتتتتتتتتر أ تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت رفع

تتتتتتتتتر فتتتتتتتتت تتتتتتتتت متتتتتتتتت أ ر تتتتتتتتت ف تتتتتتتتت ا
تتتتتتتت
م
غ تتتتتتتت تتتتتتتت تتتتتتتت ح متتتتتتتت أ تتتتتتتت
لمتتتتتتتتتتتتتتت رفتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتي أ م تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتت
تتتتتتت الم تتتتتتتت ف تتتتتتتت ع تتتتتتت ال تتتتتتتت
متتتتتتتت ي تتتتتتتت تتتتتتتتر أستتتتتتتتم مف لتتتتتتتت التتتتتتتت
أ را تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتت قتتتتتتتتتتتتتتتت م
تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت ل ا تتتتتتتتتتت ل أ يقتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتت ل أ يع تتتتتتتتت تتتتتتتتت
يتتتتتتتتت متتتتتتتتت تتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت لقر تتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتت
القتتتتتتتترل م تتتتتتتت لتتتتتتتت
ف تتتتتتتت فع تتتتتتتت ستتتتتتتت
ال تتتتتتتتت م تتتتتتتتت تتتتتتتتت
تتتتتتتتت تتتتتتتتت ستتتتتتتتت
لتتتتتتتتتتتتت ا أزتتتتتتتتتتتتت ا يعخ تتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتت افع

اهلل أكرب ،اهلل تعاىل غينّ عما يف السموات واألرض ،وله ما يف السموات واألرض ،وغين عن
احملدث ،وله احملدث ،وغين عن أن حيدث وعن أن ال حيدث .وله أن حيدث وأن ال حيدث .وله األمساء
والصفات ،وغين عن األمساء والصفات ،فغناؤه بذاته من حيث هو ،وله ذلك من حيثنا ،وال يقال:
اقتضت إهليته اإلجياد ،فإهليته منفصلة عن االقتضاءات ،ألن هلا الغناء املطلق ،واإلطالق ال يثبت قيد
االقتضاء إلجياد وال لغري إجياد ،بل له اإلطالق عن التقيد باإلطالق ،أو بقيد ما .وإمنا غلط العقل ملا رأى
مصنوعات احلق تعاىل تقتضي اقتضاء ما ،فظن أن ذات احلق تعاىل اقتضاء ما ،وليس كذلك إذ قد ثبت
أنه الغين املطلق ،فله إطالق القدرة لزومًا عن إطالق الغىن وله إطالق االختيار لزومًا عن إطالق
القدرة ،وله إطالق املشيئة فيما خيتار ،وإطالق االختيار فيما يقدر ،وإطالق الغىن عما يقدر ﱡﭐﳊ ﳋ
ﳌﳍﱠ [البقرة.]255 :
وهم:

ما ليس جبسم هو منزه عن اجلهات ،وال يتصور أن تقع عليه اإلشارات باحلسيات ،والنفس
ليست جبسم ،فهي تدرك ذاهتا وما دوهنا ،وال تدرك البارئ تعاىل .وملا تفطن بعضهم إىل أهنا غري جسم
ظن أهنا البارئ ،فجعلها رهن الشهوات ،حتكم عليها احلركات السماويات ،واخلواص األرضيات،
وكيف ميتاز بعضها عن بعض يف األزل ،وهي واحدٌ يف ال حمل.
نظم قال فيه:
تتتتتتتتتتتتتت ر ستتتتتتتتتتتتتت ل ال تتتتتتتتتتتتتت ر
تتتتتتتتتتتتتت
ا متتتتتتتتتتتتتت ر
إليتتتتتتتتتتتتتت إ أ متتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتت

متتتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتتتت ر
إليتتتتتتتتتتتتتتت إ تتتتتتتتتتتتتتت ر
تتتتتتتتتتتتتتتت مقتتتتتتتتتتتتتتتت أ مقتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتت

ﱡﭐﱣ ﱤ ﱥﱠ [األعراف ،]180 :ألن من األمساء ما عرب به جمازًا على صورة االستعارة
ليفهم به املقصود بصيغة من العبارة ،خطابًا للناس على قدر عقوهلم ،كما عرب باليد والعني وغري ذلك،
كاملعية واألين ،ومن نورت بصريته وطهرت من رؤية األغيار سريرته ،وصفت مرآته ،واحتدت ذاته،
رأى سائر أمساء الصفات كذلك ،ونزه عما هنا ما هنالك.
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حتقيق:

ملا كانت ذاته ال متثل وال تعلم ،وصفاته من لوازم ذاته ،لزم أن صفاته أيضًا ال تمثل ،وحنن ال
نعرف ما ال نعرف إال باألمثال ،وال مثل لصفة من صفاته ،فنحن إذا عارضنا إمنا نعارض صفاتنا فنظن
أننا قد عارضنا صفاته ،وكذلك إن عرفنا وال شك أن لنا قدرةً وعلمًا ومسعًا وبصرًا ،وصفاتنا كلها
خملوقة مثلنا ،فنظن مبشاركة اإلمسية أنا فهمنا أنه مسيع ،بصري عليم ،قادر ،وعلمنا ذلك ،وليس كذلك
إمنا علمنا صفتنا ﱡﭐﳊ ﳋ ﳌﳍﱠ [البقرة.]255 :
نظم:
فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أر القتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترل م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  :إ حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ع
قيقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الم م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ ر ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل
لمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا
ف لزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ع أ لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تصديق ما قبله:
يتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت خ تتتتتتتتتتتتت قيقتتتتتتتتتتتتت ع ا تتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت المخ تتتتتتتتتتتل ا تتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتترف
تتتتتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتتتتتت ر
مر تتتتتتتتتتتتتتت اا تتتتتتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتت فتتتتتتتت ستتتتتتتت ا عم متتتتتتتت
تتتتتتتت يتتتتتتتت
أ متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتترا متتتتتتتتتتتت قتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت أ ي تتتتتتتتتتتتت ع
إليتتتتتتتتتتتتت

متتتتتتتتتتتتتتتتتت غيتتتتتتتتتتتتتتتتتترف ل تتتتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتتتت ع
ف تتتتتتتتتتتتتتتتت الم تتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتتتتتتتت ع
متتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتت
ف يتتتتتتتتتتتتتتتتتر أ عم تتتتتتتتتتتتتتتتت ع
ح
م متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا عم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا عم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع
تتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت م حتتتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتتت ع
تتتتتتتتتتتتتتتتت قيقتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت ع

سِرُّ السِّرِّ ال يكون أبدًا إال سِرًا ،فلو أمكن علمه مل يكن هو ،وكذلك الغيب واجلنة ،وحنن إذا
عظمنا أمرًا استعرنا له من هذه األمساء جمازًا.
إيضاح:

األبرار يتّقون اجلهل ،واملقرّبون يتّقون العلم.
مثال:

ِظلّكَ حمجوب بك ،فكيف يدرك النور الذي يظهره وهو حمبوسٌ يف ظلمة كونه.
تعريف:

أعرفك بالصفات االفتقارية ،فليس هلا حمل غريك ،واعرف من أنت عبده باالقتدار النافذ فيك.
مثال:

ليس للشمس يف مقابلة شيء من األجسام كمال ،بل هي يف إشراقها كاملة ،ومقابلها له من
إشراقها نصيب حبسبه ،وحسبه إليه ألنه هاهنا يف هذا املثال اإلنسان ،وهذا مثال كاف ،ومقالٌ شاف،
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ومن كان يف باطنه التوجه إىل ما هو فوق طور العقل ،فلو أفيضت عليه املقوالت كلها مجلة واحدةً ،مل
تشفِ له غليالً ،بل ذلك كما ال يسكن اجلوع باملاء والعطش باخلبز.
إظهار:

اعلم أن إظهار الفاعلية غري إظهار العقل ،وإن دلَّ عليها ،فأظهر اهلل الفعل بإظهار الوجود،
وأظهر الفاعلية بإظهار فاعل خمتار ،ونضرب مثالً بالشمس والقمر الذي نوره من نورها.
بيان:

نور القمر من نور الشمس ،واحلركتان خمتلفتان ،فكذلك فاعلية العبد من فاعلية احلق ،لكن
حركة القمر غري حركة الشمس ،فهو حبركته اليت لو كانت إرادية له كحركة اإلنسان ألوجد النور
حيث شاء ،وإن كان من غريه.
تنزيه:

دل على وجوده مبصنوعاته ،وتعزز يف ذاته األعلى ذاته ،فهو املنزّه عن الكمال الذي ال ميكن
إدراكه للخلق ،فلما تقطعت دون إدراك حقيقته األسباب ،علم أنه هو هبذا احلجاب.
شعر:
تتتتتتتتتتت إلي تتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتت رستتتتتتتتتتت ل
متتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتر لي تتتتتتتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتتتتتت ر
تتتتتتتتي ع ال تتتتتتتت ل فتتتتتتتت ال تتتتتتتت ل فزتتتتتتتت ل

ق تتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتت ال قتتتتتتتتتتت ع تتتتتتتتتتت ق ل تتتتتتتتتتت
ققتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتت القزتتتتتتتتتتتت ر فأزتتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتت رأ تتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتت رأ ف زتتتتتتتتتتتتت ل
نثر فيه:

العقول واألفكار حمدثات ،وكل حمدث حجاب ،فكيف الوصل إىل الواجب واملدرك هو
احلاجب.
بيان:

الصفات عني الذات ،إذا نظر إليها من الوجه الذي يلي الذات وهي غري الذّات إذا نظر إليها من
الوجه الذي يلي انقسام الوجود إىل األقسام املتعددة ،وهلذا مثال أن العشرة قائمة بنفسها فهي بنسبة
الثالثني ثلثها واألربعني ربعها ،مع أن العشرة واحدة ،فالعزُّ والذلُّ مثالً إمنا هو لنا بنسبة شيء إىل
شيء ،إذ املتغاير كله للمحدث ،فإذا نسب إليه سبحانه أهل العزّ يسمى م ِعزًّا ،وأهل الذل يسمى مذِالًّ،
وإذا اعترب ذلك املعىن مع نسبته إىل املاضي من األزمنة استعري له لفظ األزلية ،وإىل االستقبال استعري له
لفظ األبدية ،فهو املوصوف بكلماته ،واألحد املتعايل بذاته عن أمسائه وصفاته ،فافهم كذلك سائر
الصفات ،وإعالم أن الذّات الناقصة تكملها الصفات ،والذات الكاملة تكمل غريها بالصفات ،فمن
حيث هو تعاىل مكمل لنا بالصفات ،صارت عندنا أمساء له وأما من حيث ذاته تعاىل فهو ال تغاير بني
ما تسميه له علمًا وإرادة وقدرة ،فذاته كافية للكل يف الكل ،وهي بالنسبة إىل املعلومات علم ،وإىل
املقدورات قدرة ،وهي املوصوفة باألحدية ،وال مغايرة هناك ،بل كما ال حيتاج يف شيء إىل شيء.
وانطالق هذه األمساء عليه إمنا هو من حيث االصطالح املعروف املألوف عندنا ،املبين عن ذات مبدعة
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عاجزة ،ولوال قوله لنا عنه تبارك وتعاىل ملا جاز لنا ذلك ،بل تعاىل عن قولنا تعاىل ،فاعلم أنه تنمحق
قوى العقول دون الوصول إىل إدراك أثر من آثار مبدعها ،وكيف ال وعلمه األول كان موجودًا قبل
الزمان كما هو اآلن ،لكنها تدرك عجزها عن ذلك كما يدرك الوهم عجزه عن إدراك حقيقة موجود
ال يكون داخل العامل ،وال خارجًا عنه ،وال متصالً به ،وال منفصالً عنه ،وال ميكن أن يعرب عن حقيقة
العلم األزيل إال هبذه العبارة ،ولذلك تتشوش العقول دون إدراك ذلك ،فهذا معتقد قوم اعتقدوا بضع
سنني يف العلم القدمي ما يعتقده الضُّالل حىت هدوا فضالً من اهلل ،واهلل تعاىل يزيدهم معرفة بعجز
عقوهلم ،فمن طمع أن حييط علمه وعقله حبقيقة علم كان موجودًا قبل الكون ،وقبل القبل ،فقد طلب
بيض األنوق ،وقد طمع يف تناول العيوق ،واخنلع باحلقيقة عن غريزة العقل ،وباحلري أن يعَدَّ أمثاله من
اجملانني .فعقولنا أعجز عن إدراك العلم األزيل من النمل ،بل من اجلماد عن إدراك علمنا بدرجات
كثرية ،ونسبة علمه إىل علمنا كنسبة قدرته إىل قدرتنا اليت هي باحلقيقة عاجزة عن إبداع شيء من
األشياء ،فضالً عن إبداع السموات واألرض من ال شيء.
وملا كان العقل يدرك الفرق بني القدرتني ،وال يدرك الفرق بني العلمني من أول وهلة تاه يف
احلكم ووقع يف هذه األغلوطة ،فسبحان من أرسل حممدًا  ،aوقال عز وجل :ﱡﭐﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒﱠ[البقرة]115 :

فهذه إشارة صرحية إىل علمه باجلزئيات ،منبهة بأن كل موجود له نسبة ما إىل وجهه سبحانه
وتعاىل ،ولوال تلك النسبة ملا وجِدَ ،فكل شيء يعانيه ألن وجهه إليه ،فافهم.
شعر:
ل تتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتت ر إليتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت خ تتتتتتتتتتت فع
م تتتتتتتتتتتترا تتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتت اف ف تتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتأ افع
خ قتتتتتتت فتتتتتتت الخ تتتتتتت متتتتتتت خ تتتتتتت إ تتتتتتت

يتتتتتتتتت متتتتتتتتت تتتتتتتتت ل تتتتتتتتت ااف تتتتتتتتت ر م تتتتتتتتت فع
تتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتت ا
تتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتر
أ تتتتتتتتتتتتت أم تتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتت ف تتتتتتتتتتتتتر أخ تتتتتتتتتتتتت
تعليم:

الوجود يريد به هاهنا ما سوى اهلل تعاىل ،والقبليةُ والبعديةُ من حوادث الوجود ،فال يقال قبل
إجياده قبل وال بعد حىت يقال :لو مل يوجد قبل ،فإن القبل والبعد عارضان من عوارض املكان ،وما
سوى اهلل مبدع له ،وهو من جهة املبدع ال نسبة له إليه ،وهذا معىن قوله " :كان اهلل ومل يكن معه
شيء وهو اآلن على ما كان عليه" ،فأزليته حاضرة مع أبديته .وحيث سلطانه فال موجود غريه ،وسبقه
للوجود املاضي كسبقه للوجود املستقبل من غري فرق ،بل مها كسبقه ملا يف هذا الطرس.
ونسبة األزلية إىل األزمنة كنسبة العلوم إىل األمكنة ،إذ ال توصف العلوم بكوهنا قريبة من مكان،
بعيدة من آخر ،بل نسبتها واحدةٌ إىل كل مكان ،ومع ذلك فقد خال عنها كل مكان ،ولوال القول
باإلبداع لكان الوجود فائضًا عنه .ومن زعم أن كال القولني واحد ،فليس كذلك ،إذ ال إبداع إال ملا
مل يكن ،واملبدع فقري ،فاإلنسان أبدع له قدرةٌ على الكالم والسكوت ،وتكون القدرة موجودةٌ مع
عدم على الكالم ،ألن ذلك مقرون باملشيئة ،واملشيئة من اإلنسان مقرونة بغرض ،وملا كان ذو الغرض،
وهو اإلنسان ،فقري إىل غرضه ،وقف العقل واحنط على إدراك مشيئته من فاعل قادر ال عبثًا ،وهو غينٌّ
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إذ ذاك فوق قوة العقل ،وليس يف قوته أن يدرك ما ليس يف قوته ،ومن هاهنا تقدم األنبياء على العقول،
فليتأخر العقل هاهنا وليسجد.
مثال:

كما أن البصر عاجزٌ عن إدراك كثري من املوجودات كاملسموعات واملشمومات مع قدرته على
ما خلق قادرًا عليه من املبصرات من حيث هو هو ،فكذلك العقل يعجز عن إدراك كثري من
املوجودات مع قدرته على ما خلق قادرًا على إدراكه من حيث هو هو ،فال تغتر ،فإن العقل جمبول
على التحلي بكل كمال من منع التعرّي عنه ،فال يعترف بالعجز ،بل خيوض فيما جيوز ،وفيما ال جيوز
له اخلوض فيه.
برهان على ما تقدم:

العقل عاجز عن إدراك عجزه احلقيقي ،وأين هذا من إدراك العلم األزيل.
زيادة:

اعلم أن مجيع املوجودات باإلضافة إىل العرش كالذرة ،بل والذرة باإلضافة إىل العرش شيء ما،
واملوجودات كلها باإلضافة إىل العلم ليست شيئًا أصالً ،فما للعميان والسّؤال عن حقائق األلوان؟
عذر وتفهيم:

قد علمت أن كل ما يدرك العقل باأللفاظ املشار هبا إىل الصفات الذاتية فكذلك بعيد عن
حقائقها أي بعد وإمنا لوال هذه العبارات لتاه العقل وانقطع ألنه يف أسر الزمان ،وما مل خيلع صورته ال
خيرج من ذلك األسر ،فجاءت األنبياء مبا هو فوق طوره ،فكأنه إن تبعهم قد خلع صورته يف بعض
األمر ،وخرج من األسر وال يتم له ذلك إال باإلميان بالغيب ،وهذا هو املراد ،ألن شجرة املعرفة هي
اليت أكل منها آدم ،وذلك أنه مال إىل العقل عن الشرع ،والذي أغواه هبا هواه أكل منها قبله ،إذ
خالف األمر مبا ظن أنه حق يف العقل ،فافهمه جيدًا.
واعلم أنه ملا كانت املعاين جواهر ،واأللفاظ أصدافها ،واحلكم معادن والقلوب أهدافها وجب
على كل من فتحت اليقظة عني بصريته وجلت املوعظة عني سريرته أن يتبع من الكالم معانيه ومن
احلكم ما يبلغ به أمانيه وال يقنع من املعدن بدون كنزه ،وال من لفظ إال بفهم رمزه.
نبوءة:

واعلم أن اإلميان بالنبوءة إميان بالغيب فإن شبه العقل هذا الغيب بشيء من احلاضر فليس هو
هو ،فإن حصل لك مثل هذا اإلميان ،وإال فحرام عليك أن تأكل وتشرب أو تنام حىت تعرفه.
وصية:

إذا جتردت عن الصور واجلهات ،ووقفت معه بالذات ،وأحضرك حالك لديه ،وغيبك عن سواه
إليه ،فأصبحت جماب الدعاء ،مكاشفًا بغيب األرض والسماء خماطبًا بسائر األمساء ،فال تدع إال إياك
إليه ،وال تستدل بغريه عليه :نظم:
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مس ضتتتتتتتتتتتتتتتترا إيتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتي ي يتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتت اف إليتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتت
إيتتتتتتتتتتتتت

ا متتتتتتتتتتتت
ضتتتتتتتتتتتترا فتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتتتتتتتتر ا ممتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتت اف ا يتتتتتتتتتتتتتتتتت
احتجاج:

لو مجع بني الواجب واملمكن من وجه جلاز عليه الدثور واالضمحالل من ذلك الوجه ،ألن
اإلحاطة باملعلوم تقضي بتناهيه ،والتناهي على احلق األول حمال ،فاإلحاطة محال ،ومن علم أمرًا من
وجه ما ألمن مجيع وجوهه فما أحاط به ،وال ميكن أن تنسب إىل الذوات صفات إال بعد معرفة
الذوات ،وحينئذ تعرف كيفية النسبة ،فلهذا ال جائزٌ أن يوصف سبحانه مبا مل يصف به نفسه ،كما
يقال :القدمي ،وإن جاز عقالً.
اعلم أن املمكن ال يعلم موجوده إال من حيث هو ال غري ،فنفسه علم ،وأما من حيث هو
معلول عنه فغري ذلك ،وال يصح أن تكون هذه العلة معلولة ملعلوهلا ،ألن العلم بالشيء يؤذن باإلحاطة
به ،والفراغ منه كما تقدم .وهذا يف ذلك اجلناب حمال ،فالعلم حمال ،وال يصح أن يعلم منه ،ألنه ال
يتبعض ،فلم يبق العلم إال مبا يكون منه ،وهو أنت ،فأنت العامل واملعلوم هاهنا.
فإن قيل :علمنا بليس هو كذا علم به ،قلنا :هي نعوتك جردته عنها فتميزت أنت عندك عن
ذات جمهولة لك من حيث ما هي معلومة بنفسها.
وما متيزت لك هي ،وذلك لعدم الصالت الثبوتية اليت هلا يف نفسها فافهم ما علمت ،ﱡﭐﱐ ﱑ
ﱒ ﱓﱔﱠ [طه ،]114 :لو علمته مل يكن هو ،ولو جهلك مل تكن أنت ،فبعلمه أوجدك ،وبعجزك
عبدته ،فهو هو له ال لك ،وأنت أنت لك وله ،فأنت مرتبط به ،وما هو مرتبط بك ،والوجود هو اخلري
احملض ،ومقابله العدم وهو الشر احملض ،وله وحدة إطالق الوجود ،وال لسواه ،والضدان ال جيتمعان.
تفهيم وإيضاح وتفهم:

أنت معىن الكون كله ،وأول القرب من املكون بعدك عن الكون.
نظم:
متتتتتتتتت لتتتتتتتتت ي تتتتتتتتت فخميتتتتتتتتت فتتتتتتتتت ا تتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتت خ التتتتتتتتتتتتتتت أ ر تتتتتتتتتتتتتتت ف را تتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتت
أخميتتتتتتتتتتتتتت إ أ تتتتتتتتتتتتتتر م تتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت ر متتتتتتتتتتتتتتت أخمي تتتتتتتتتتتتتتت ع
فتتتتتتتتتتتتتتتف ا أر

مت الكتاب
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كتاب تهذيب األخالق
ﱁﱂﱃﱄ
األخالق املذمومة:

فأما األخالق املذمومة ،فإهنا موجودة يف كثري من الناس ،كالبخل ،واجلنب ،والظلم ،والشر.
فإن هذه العادات غالبة على أكثر الناس ،مالكة هلم .بل قلما يوجد يف الناس من خيلو من خلق
مكروه ،ويسلم من مجيع العيوب .ولكنهم يتفاضلون يف ذلك.
وكذلك يف األخالق احملمودة ،قد ختتلف الناس ويتفاضلون إال أن اجملبولني على األخالق اجلميلة
قليلون جدًا.
وأما اجملبولون على األخالق السيئة ،فأكثر الناس ،ألن الغالب على طبيعة اإلنسان الشر .وذلك
أن اإلنسان إذا استرسل مع طبعه ،ومل يستعمل :الفكر ،وال التمييز ،وال احلياء ،وال التحفظ ،كان
الغالب عليه أخالق البهائم ،ألن اإلنسان إمنا يتميز عن البهائم بالفكر والتمييز.
فإذا مل يستعملها ،كان مشاركًا للبهائم يف عاداهتا ،والشهوات مستولية عليه ،واحلياء غائب
عنه ،والغضب يستنفره ،والسكينة غري حاضرة له ،واحلرص واألحقاد ديدنه ،والشر ال يفارقه.
فالناس مطبوعون على األخالق الردية ،منقادون للشهوات الدنية.
ولذلك وقع االفتقار إىل الشرائع والسنن ،والسياسات احملمودة ،وعظم االنتفاع بامللوك احلسىن
السرية ،لريدعوا الظامل عن ظلمه ،ومينعوا الغاصب عن غصبه ،ويعاقبوا الفاجر على فجوره ،فيقمعوا
اجلائر حىت يعود إىل االعتدال يف مجيع أموره .فاألخالق املكروهة يف طباع الناس .إال أن فيهم من
يتظاهر هبا ،وينقاد هلا ،وهم شرار الناس.
وفيهم من ينتبه جبودة الفكر ،وقوة التمييز لقبحها ،فيأنف منها ،ويتصنع الجتناهبا ،وذلك يكون
عن طبع كرمي ونفس شريفة .وفيهم من ال ينتبه لذلك ،إال أنه إذا نبه عليه أحس بقبحه ،فرمبا محل
نفسه على تركه .وفيهم من إذا انتبه ملا فيه من النقائص ،أو نبه عليها ،ورام العدول عنها :تعذر عليه
ذلك ،ومل يطاوعه طبعه ،وإن كان مريدًا للعدول عنها جمتهدًا يف ذلك.
وهذه الطائفة حتتاج أن ترشد إىل طريق التدرب والتعمل للعادات احملمودة ،حىت يصري إليها على
التدريج .ومن الناس من ينتبه لألخالق الردية أو ينبه عليها ،فال حين إىل جتنبها ،وال تسمح نفسه
مبفارقتها ،بل يؤثر اإلصرار عليها ،مع علمه برداءهتا وقبحها.
وهذه طائفة ليس إىل هتذيبها طريق ،إال بالقهر والتخويف والعقوبة ،إن مل يردعها الترهيب.
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يف األخالق احملمودة

فأما األخالق احملمودة فإهنا وإن كانت يف بعض الناس عزيزة ،فليست يف مجيعهم ،وإن الباقيني
قد ميكن أن يصريوا إليها بالتدرب والرياضة ،ويترقوا إليها باالعتياد واأللفة .ومع هذا احلال فقد يكون
يف الناس من ال يقبل طبعه العادات احلسنة ،وال اخللق اجلميل ،وذلك يكون لرداءة جوهره ،وخبث
عنصره.
وهذه الطائفة من مجلة األشرار ،الذين ال يرجى صالحهم ،وكثري من الناس من يقبل كثري من
األخالق احملمودة ،وينبو طبعه عن بعضها وليس يعد هذا شريرًا ،ولكن رتبته يف اخلري حبسب حماسنه.
فأما العلة املوجبة الختالف األخالق ،وهي النفس ،فللنفس ثالث قوى ،وهي تسمى أيضًا
نفوسًا ،وهي :النفس الشهوانية ،والنفس الغضبية ،والنفس الناطقة.
ومجيع األخالق تصدر عن هذه القوى فمنها ما خيتص بإحداهن ،ومنها ما يشترك فيها قوتان،
ومنها ما يشترك فيه القوى الثالث .ومن هذه القوى ما يكون لإلنسان وغريه من احليوان.
ومنها ما خيتص به اإلنسان فقط.
يف النفس الشهوانية

أما النفس الشهوانية ،فهي لإلنسان ولسائر احليوان ،وهي اليت يكون هبا مجيع اللذات والشهوات
اجلسمانية ،كاإلقدام إىل املآكل واملشارب ،واملباضعة .وهذه النفس قوية جدًا ،مىت مل يقهرها اإلنسان،
ويهذهبا ملكته ،فاستولت عليه .فإذا هي استولت عليه خسر هتذيبها ،وصعب قمعها وتذليلها .فإذا
متكنت هذه النفس من اإلنسان وملكته ،وانقاد هلا كان بالبهائم أشبه من بالناس ،ألن أغراضه
ومطلوباته ومهته تصري أبدًا مصروفة إىل الشهوات واللذات فقط ،وهذه عادات البهائم.
ومن يكون هبذه الصفة ،يقل حياؤه ،ويكثر خرقه ،ويستوحش من أهل الفضل ومييل إىل
اخللوات وينقبض عن اجملالس احلفلة ،ويبغض أهل العلم ،ويشنأ أهل الورع والنسك ،ويود أصحاب
الفجور ،وحيب الفواحش ،ويكثر ذكرها ،ويلذ له استماعها ،ويسر مبعاشرة السفهاء ،ويغلب عليه
اهلزل ،وكثرة اللهو .وقد يصري من هذه حالة إىل الفجور ،وارتكاب الفواحش والتعرض للمحظورات.
ورمبا دعته حمبة اللذات إىل اكتساب األموال من أقبح وجوهها ،ورمبا محلته نفسه على الغضب
والتلصص ،واخليانة ،وأخذ ما ليس له حبق ،فإن اللذات ال تتم إال باألموال واألعراض.
فمحب اللذة إذا تعذرت عليه األموال من وجهها ،جسرته شهوته على اكتساهبا من غري
وجهها .ومن تنتهي به شهواته إىل هذا احلد ،فهو أسوأ الناس حاالً ،وهو من األشرار ،الذين خياف
خبثهم ،ويستوحش منهم ،ويستروح إىل البعد عنهم ،ويصري واجبًا على متويل السياسات قمعهم
وتأديبهم ،وإبعادهم ونفيهم ،حىت ال خيتلطوا بالناس ،فإن اختالط من هذه صفته بالناس مضرة هلم،
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وخاصة ألحداثهم ،فإن احلدث سريع االنطباع ،ونفسه جمبولة إىل امليل إىل الشهوات ،فإذا شاهد غريه
مرتكبًا هلا ،مستحسنًا لالهنماك فيها ،مال هو أيضًا إىل االقتداء به ،وإىل مساعدة لذته.
وأما من ملك نفسه الشهوانية وقهرها ،كان ضابطًا لنفسه ،عفيفًا يف شهواته ،حمتشمًا من
الفواحش ،متوقيًا من احملظورات حممود الطريقة يف مجيع ما يتعلق باللذات ،فالعلة املوجبة الختالف
عادات الناس يف شهواهتم ولذاهتم ،وعفة بعضهم ،وفجور بعضهم ،هو اختالف أحوال النفس
الشهوانية ،فإهنا إذا كانت مهذبة مؤدبة ،كان صاحبها عفيفًا ضابطًا لنفسه ،وإذا كانت مهملة مرسلة،
مالكة لصاحبها ،كان صاحبها فاجرًا شريرًا .وإذا كانت متوسطة احلال ،كانت رتبة صاحبها يف العفة
كرتبتها يف التأدب.
فمن أجل ذلك وجب أن يؤدب اإلنسان نفسه الشهوانية ،ويهذهبا حىت تصري منقادة له ،ويكون
هو مالكها ،فيستعملها يف حاجاته اليت ال غىن عنها ،ويكفها عما ال حاجة له إليه من الشهوات الردية،
واللذات الفاحشة.
يف النفس الغضبية

وأما النفس الغضبية ،فيشترك فيها أيضًا اإلنسان وسائر احليوان .وهي اليت يكون هبا :الغضب،
واجلراءة ،وحمبة الغلبة.
وهذه النفس أقوى من النفس الشهوانية ،وأضر بصاحبها إذا ملكته وانقاد هلا .فإن اإلنسان إذا
انقاد للنفس الغضبية كثر غضبه ،وظهر خرقه ،واشتد حقده ،وعدم حلمه ووقاره ،وقويت جراءته،
وأسرع عند الغضب ،إىل االنتقام واإليقاع مبغضبه ،والوثوب على خصومه ،فأسرف يف العقوبة ،وزاد
يف التشفي فأكثر السب وأفحش فيه .فإذا استمرت هذه العادات باإلنسان كان بالسباع أشبه منه
بالناس .ورمبا محل قومًا على محل السالح .ورمبا أقدموا على القتل واجلراح.
ورمبا وثبوا بالسالح على إخواهنم ،وأوليائهم ،وعبيدهم ،وخدمهم عند الغضب من اليسري من
األمور .ورمبا غضب من هذه حاله ،ومل يقدر على االنتقام من خصمه ،فيعود بالضرر والسب واألمل
على نفسه.
فمنهم من يلطم وجهه ،وينتف حليته ،ويعض يده ،ويسب نفسه ،ويذكر عرضه .وأيضًا فإن من
متلكه النفس الغضبية يكون حمبًا للغلبة ،متوليًا على من آذاه ،مقدمًا على كل من ناوأه ،طالبًا للترؤس
من غري وجهة.
فإذا مل يتمكن من الرياسة من وجهها ،توصل إليها باحليل اخلبيثة ،فاستعمل كل ما ميكنه من
الشر .وهذه األفعال تورط صاحبها ،وتوقعه يف املهاوي واملهالك.
فإن من وثب على الناس ،وثبوا عليه ،ومن خاصمهم خاصموه ،ومن أقدم عليهم أقدموا عليه،
ومن تشرر عليهم قصدوه بالشر.
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ورمبا تسفه اإلنسان على خصمه ،وكان اخلصم أسفه منه ،فإن ناله بسوء ،قابله ذلك بأكثر منه.
وقد يغلب على من هذه حاله :احلسد ،واحلقد ،والقحة ،واللجاج ،واجلور .وقد حيمل هؤالء حمبة الغلبة
وطلب الرئاسة على اكتساب األموال من غري وجهها ،وأخذها بالغلبة والظلم.
ورمبا قتلوا على حمبة الغلبة من يناوئهم .ورمبا فعلوا ذلك من غري روية ،فيؤول األمر هبم إىل
البوار واالستئصال .فأما من ساس نفسه الغضبية ،وأدهبا وقمعها :كان رجالً ،حليمًا ،وقورًا ،عادالً،
حممود الطريقة.
فالعلة املوجبة الختالف عادات الناس يف غيظهم وسفاهة بعضهم ،هو اختالف أحوال النفس
الغضبية .إذا كانت مذللة مقهورة :كان صاحبها حليمًا وقورًا .وإذا كانت مهملة ،مستولية على
صاحبها ،كان صاحبها :غضوبًا ،سفيهًا ،غشومًا .وإذا كانت متوسطة ،كان صاحبها متوسط احلال،
رتبته يف احللم كرتبة نفسه الغضبية ،حىت تنقاد له فيملكها ويستعملها يف املواضع اليت جيب استعماهلا
فيها.
فإن هلذه النفس فضائل حممودة ،وذلك ألن األنفة من األمور الدنية ،وحمبة الرئاسة احلقيقية،
وطلب املراتب العالية ،من األخالق احملمودة ،وهي يف أفعال النفس الغضبية.
فإذا ملك هذه بالتأديب والتهذيب ،واستعملها يف األمور اجلميلة ،وكفها عن األفعال املكروهة،
كان حسن احلال ،حممود الطريقة.
يف النفس الناطقة

وأما النفس الناطقة ،وهي اليت هبا متيز اإلنسان من مجيع احليوان .وهي اليت هبا يكون الذّكر
والتمييز ،والفهم .وهي اليت هبا شرف اإلنسان وعظمت مهته ،فأعجب بنفسه.
وهي اليت هبا يستحسن احملاسن ،ويستقبح القبائح ،وهبا ميكن اإلنسان أن يهذب قوتيه الباقيتني،
ومها :الشهوانية والغضبية ،ويكفهما ويضبطهما وهبا يفكر يف عواقب األمور ،فيبادر باستدراكها يف
أوائلها .وهلذه النفس أيضًا فضائل ورذائل.
أما فضائلها فباكتساب العلوم واآلداب ،وكف صاحبها عن الرذائل والفواحش ،وقهر النفسني
اآلخرين ،وتأديبهما ،وسياسة صاحبهما يف معاشه ومكسبه ومروءته وجتمله ،وحث صاحبها على :فعل
اخلري ،والتودد ،والرقة ،وسالمة النية ،واحللم ،واحلياء ،والنسك ،والعفة ،وطلب الرئاسة من الوجوه
اجلميلة.
وأما رذائلها :فاخلبث ،واحليلة ،واخلديعة ،وامللق ،واملكر ،واحلسد ،والتشرر ،والرياء.
وهذه النفس هي جلميع الناس.
إال أن منهم من تغلب عليه فضائلها ،فيستحسنها ويستعملها .ومنهم من تغلب عليه رذائلها
فيألفها ويستمر عليها .ومنهم من جيتمع فيه بعض الفضائل وبعض الرذائل.
وهذه العادات قد تكون يف كثري من الناس سجية وطبعًا ال بتكلف.
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فأما املطبوع على العادات اجلميلة ،فمنها ما يكون لقوة نفسه الناطقة عنصريًا .وأما املطبوع
على العادات املكروهة ،فلضعف نفسه الناطقة ،وسوء جوهره .وأما الذي جيتمع فيه فضائل ورذائل،
فهو الذي تكون نفسه الناطقة متوسطة احلال.
وقد يكتسب أكثر الناس هذه العادات ،ومجيع األخالق مجيلها وقبيحها اكتسابًا.
وذلك يكون حبسب منشأ اإلنسان ،وأخالق من حييط به ،ويشاهده ،ويقرب منه ،وحبسب
رؤساء وقته ،ومن يشار إليه بالنباهة ،ويغبط على رتبته فإن احلدث الناشئ يكتسب األخالق ممن يكثر
مالبسته وخمالطته ،ومن أبويه ،وأهله وعشريته.
فإذا كان هؤالء سيئي األخالق مذمومي الطريقة ،كان احلدث الناشئ بينهم أيضًا سيء
األخالق ،مكروه العادات.
وإذا حلظ احلدث أيضًا أهل الرئاسة ،من فوقه ،وغبطهم على مراتبهم :آثر التشبه هبم والتخلق
بأخالقهم.
فإذا كانوا مهذيب األخالق حسين السرية ،كان املتشبه هبم حسن األخالق مرضي الطريقة .وإن
كانوا أشرارًا جهاالً خرج الغابط هلم ،السالك طريقهم شريرًا جاهالً.
وهذه حال أخالق أكثر الناس ،فإن :اجلهل ،والشر ،واخلبث ،والشره واحلسد ،غالب عليهم.
والناس بالطبع :يقتدي بعضهم ببعض ،وحيتذي التابع أبدًا سرية املتبوع .وإذا كان الغالب عليهم
الشر واجلهل ،كان واجبًا أن ال يقتدي أحداثهم وأوالدهم وأتباعهم هبم.
فالعلة املوجبة الختالف قوة النفس :اختالف الناس يف سياساهتم وفضائلهم ،وغلبة اخلري والشر
عليهم ،من اختالف قوة النفس الناطقة فيهم إذا كانت خرية ،فاضلة ،قاهرة للنفسني الباقيتني ،كان
صاحبها خريًا عادالً حسن السرية ،وإذا كانت شريرة ،خبيثة مهملة للنفسني اآلخريني ،كان صاحبها
شريرًا خبيثًا جاهالً.
فمن أجل ذلك ،وجب أن يعمل اإلنسان فكره ،ومييز أخالقه ،وخيتار منها ما كان جيدًا
مستحسنًا مجيالً ،وينفي منها ما كان مستنكرًا قبيحًا ،وحيمل نفسه على التشبه باألخيار ويتجنب كل
التجنب عادات األشرار .فإنه إذا فعل ذلك صار باإلنسانية متحققًا ،وللرئاسة الذاتية مستحقًا.
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كتاب مراتب علوم الوهب
ﱁﱂﱃﱄ
رب يسر برمحتك
وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليمًا
قال نفع اهلل الكافة بربكاته:
احلمد هلل منقح الفهوم ،وفاتح مغالق العلوم عن السر املكتوم ،املنزل يف املقام القدمي إىل حضرة
التعليم بالقدر املعلوم ،والقدر احملتوم ،فهو الرزق املقسوم ،بلسان التفهيم ،على قوالب اجلسوم ،وهياكل
الرسوم مساقط النجوم.
فمنها اخلالص العميم ،ومنها املمزوج بالتسنيم ،ومنها ما يصلح للندمي ،ومنها ما يودع يف
الضروع للويل احلميم ،والنيب الكرمي ،ومنها ما حتمله النحل للنظري والقسيم.
أمحده محد من آمن به وصلى ،وسبق ما صلى فهو العرش العظيم ،والصالة على املنعوت
بالرؤوف الرحيم ،والرسول العلَّام احلكيم ،والسالم الطيب املبارك اجلسيم وعلى آله يف اخلصوص
والعموم.
اعلم أيها السالك باهلمة العليا ،ومزاحم الروحانيات العلى أن العلوم وإن كثرت أصنافها حبسب
معلوماهتا فهي ترجع إىل ضربني:
علوم تنتج.
وعلوم ال تنتج.
 فالعلم الذي ينتج أصالً فهو العلم بالذات املقدسة ،اليت جتل وتتعاظم عن اإلدراك ،بشبكةاألفكار ،وشرك العقول واالعتبار .علمنا هبا علم عني عليه رداء صون ال يتمثل فينقال ،بل هو التنزيه
على اإلطالق .ال يتنزه بالسلوب كما ال يتعني باإلضافات ،حجابه األلوهية املدركة بالدالئل العقلية،
والرباهني الوضعية ،فهذا هو الريح العقيم ،ال يدل على غري لعدم املناسبة من كل وجه ،فهو الواحد
بكل معىن ليس له وجوه ،وال يترتب عليه أحكام ،فأحرى أن تقوم به صفة ،أو جيري عليه لسان غيب.
 وأما العلوم اليت تنتج فعلوم األدلة .تنتج مدلوالهتا .وتلك املدلوالت أدلة يتوصل هبا إىلمدلوالت أُخَر .هكذا صاعدًا إىل العلم باإلله من كونه إهلًا ،ال من كونه ذاتًا ،فيصري هذا العلم أيضًا
دليالً على العلم بأسرار الكون ،اليت ال تستقل العقول بإدراكها ،ورمبا ال ختطر على فكرها ،وإن مل تزل
عن أحكامها ،وإهنا من قبيل اإلمكان .ولكن ال ينتج هذا العلم اإلهلي شيئًا ،وال يكون دليالً أبدًا حىت
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يكون للعامل به لسانًا ،ومسعًا ،وبصرًا ،ويدًا ،ورجالً ،ومعىن ،ورمسًا ،فيكن العامل به كأنه هو وما هو
هو .ومهما مل يتحقق العبد هبذا املقام ،فأىن له بدرك احلقائق .والعوائق موانع ،والعالئق دوافع .فنسأل
اهلل أن جيعل لنا كل عائقة دليالً ،وكل عالقة برهانًا .وال يقطعها عنا قبل معرفتنا بوجه احلق منها،
فنكون من اجلاهلني.
والطريق إىل هذه احلالة مالزمة نوافل اخلريات مطلقًا كما قال اهلل تعاىل يف اخلرب الصحيح،
باللسان املترجم الفصيح:
"وال يزال العبد يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به ،وبصره
الذي يبصر به  ،"...احلديث بكماله.
هذا ما تعطيه حمبة النوافل املبنية على عبودية االختيار .فانظر مع هذا احلجاب ما أنتج له من
األسرار ،وما جتلى له من خالص األنوار ،فكيف ما تعطيه حمبة الفرائض وعبودية االضطرار .هم أهل
السبحات احملرقة ،واملقامات احملققة ،هم عكس املقام األول ،ويف صورته يكون التنزل ،فهم مسع احلق
الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ولسانه الذي يتكلم به ،فيهم يسمع ،وهبم يبصر ،وهبم يبطش
إىل غري ذلك ،هذا لسان اخلصوص ،كما هو لسان العموم يف حقه ،فيهم ميطر ،وهبم يرزق ،وهبم
ينصر .فهذا مدرك اإلميان وذلك مدرك األعيان ،فال أمر يتردد بني الردا واملرتدى فيظهر هذا بصورة
هذا ويظهر هذا بصورة هذا دورًا مقدسًا منزهًا حقيقة يف مقامها ال ختتل وال ينحل نظامها .لكن
ليست بالغاية فإهنا نتائج التكليف .والغاية ال تنال بالسعايات ،وقد تقدم ذكرها ،فهذه علوم اإلنتاج.
وهي تنقسم إىل أقسام جاءت هبا األمثلة القرآنية ،والتشبيهات الفرقانية بلسان النور ،فتقررت يف
الصدور املشروحة ،والقلوب املفتحة أبواهبا ،فإذا نزلت هذه العلوم يف الصور املائية .فإذا كان املاء
خالصًا فهو العلم العقيم.
وإن كان ممتزجًا أو خالصًا بعد املزج مبا طرأ عليه التردد يف أطوار االستحاالت فإنه ينتج .فإن
كان من اخلالص بعد املزج؛ فإنه العلم باإلعادة والنشأة اآلخرة ،ومتييز طبقات ذلك العامل ،كل طبقة
على انفرادها خملصة من املزج والتداخل .فال يظهر الكافر يف صورة املؤمن وال املؤمن يف صورة الكافر،
وال السعيد يف صورة الشقي ،وال الشقي يف صورة السعيد ،وال الكلب يف صورة اإلنسان وال اإلنسان
يف صورة الكلب .بل الكلب كلبًا ،واإلنسان إنسانًا ويزول حكم األوصاف العرضية وتبقى الصفات
الذاتية الالزمة متميزة ،ال متتزج بعد بأمر ،وال تظهر يف صورة عرضية أبدًا ،بل يتردد يف ذاهتا بني
لوازمها منها إليها مبا عليها يف ذاته إن خريًا فخريًا وإن شرًا فشرًا أبداالً بدين ال يتناهى أمدها وال
ينقضي ،أبدها نعيم حمقق وعذاب مطلق ،وال تلتبس الصور على ناظرها وال حيجب أوهلا بآخرها .قد
ظهرت يف العني فال تبدل وال حتويل ،ﱡﭐﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﱠ[األحزاب ،]62 :ﱡﭐﳅ ﳆ ﳇ ﳈ
ﳉﱠ[فاطر.]43 :
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وإن كان من املاء املمزوج مبياه األهنار والعيون بعد التخليص ،فإنه يعطيك العلم بتنزل املعاين
الروحانية ،املنشأة من القوالب اجلسمانية ،وهي اللطائف اإلنسانية واحليوانية ،واملالئكة املخلوقون من
األنفاس ،فستعرف مراتب هذه األرواح املدبرة هلذه األجسام ،وكيفية تعلقها بتدبريه ،والنظر إليها
وكيفية قبضها عنها ،وأنه ليس قبضًا كليًا .فإنه ال يصح أن يكون قبضًا كليًا ،فإنه نتيجته .فالرابط مينع
من القبض الكلي ،وهلذا تكون اإلعادة فيها املعرب عنها باحلشر والنشر بذلك األمر الرابط ﱡﭐﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱘﱠ [الفرقان.]45 :
تسوية إهلية ﱡﭐﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱠ[الفرقان.]45 :
نفخة روحانية ﱡﭐﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱠ[الفرقان.]46 :
ومل يقل كليًا ،وال يصح فيه القبض الكلي ،كما ذكرناه .فإن نشأته تعطي ذلك .فال بد من ظل
األم السفلية .فهو النور من حيث أبيه .وهو الظل من حيث أمه .فهو املمزوج يف ذاته ختليصه عرضي،
فال يثبت إمنا هي لوائح ،وهجوم ،وحاالت فناء عن هذه اجلسوم ،مث يرجع العود على البدء ،وخيرج
املخبوء من اخلبء ،وقد يقبضه قبضًا أقل من ذلك ،وهو قبض النوم ،فينزهه يف عامله .وهو أوائل
الوحي النبوي هبا بدئ رسول اهلل  ،aوهبا كان أمر الذبح من إبراهيم اخلليل صلوات اهلل عليه.
والقبض األعظم هو قبض الفناء املطلق .فيفىن عن ذاته ،فيفىن عن ظله.
فيتحقق باحلق للحق يف احلق لكنه يف ذاته على ظله من حيث ذاته ،ال من حيث مشهده فال
يقيم إال قليالً ،ويسرع بالرجعة إىل قصره ،وقسره .فبذلك الضرب من العلم املتنزل يف صورة املزج إذا
شربه حصل له معرفة هذا النوع من الوجود.
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رسالة اللمعة
ﱁﱂﱃﱄ
فصل

املعلول :صورة العلة وظاهرها.
والعلة :حقيقة املعلول وباطنه.
ألن املعلول من حيث هو ممكن الوجود ،وليس له إال قبول الوجود ،فإذا أوجده العلة فجميع ما
يشاهد منه من الكماالت هو أوصاف العلة.
وكماالته :جتلى يف مظهر ماهية املعلول على قدر ما كان قابالً له ،فإذا نظر إىل املعلول من ال
يعلم أنه معلول لغريه ،أو يعلم ومل يتفطن لكونه معلوالً حال النظر إليه .نسب كماالته املشاهدة إىل
املعلول .ومن تفطن ملعلوليته ونظر إليه حال التفطن يشاهد كمال العلة على احلقيقة .وكان ماهية
املعلول من حيث صور املثل هي املرآة املصقولة ،فإنه ليس للمرآة سوى استعداد حكاية صورة احملاذي،
وكمال العلم هبذا الشخص احملاذي للمرآة.
فمن نظر يف املرآة ،وغفل عن كوهنا خالية عن مجيع الصور ،من حيث ذاهتا نسب الصور املرئية
فيها إىل كوهنا صور املرآة.
ومن علم حال املرآة ،وخلوها يف ذاهتا عن الصور ،نسبها ال حمالة إىل شخص خارج عن املرآة.
فاجعل مجيع املمكنات وما يرى فيها من الكماالت احملسوسة واملعنوية صورًا ملرايا .بل اجعل مجيعها
مرآة واحدة لتصري من أهل املشاهدة.
فصل

مث ارقَ إىل رتبة أعلى من هذه .وهي:
بأن تنتبه ألن مدرككَ غري خارج عن ذاتك ،ألن املدرَك حماط باملدرِك من حيث إنه مدرَك.
واملدرِك حميط باملدرَك من حيث إنه مدرِك .وال شك أن هذه اإلحاطة إحاطة علمية والعلم غري منفك
عن ذات العامل.
فجميع معلوماتك حماطًا بذاتك حميط به .فإذا كل ما أدركته فهو يف ذاتك ظرفية معنوية .فإن
ذاتك من عامل املعاين .فال بد من كوهنا حميطة بشيء أن يكون هلا إحاطة معنوية ،فإذا انكشف لك هذا
املقام رأيت نفسك حميطة جبميع معلوماتك ،وكل ما حضر لك فتصري نفسك املرآة املذكورة.
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وهذه مشاهدة أخص من املشاهدة األوىل .فإن كنت تشاهد املوجود احلقيقي قبل هذا يف غريك
فاآلن تشاهده يف ذاتك .وبني الرتبتني مسافة فادحة وبون بعيد.
فصل

مث فوق هذه املنزلة رتبة أخرى أعلى منها وهي:
بأن تتفطن إلمكان ذاتك ،وكوهنا غري موجودة من حيث هي هي فترفعها من البني فتدرك
األشياء كلها من حيث هي جتليات احلضرة األحدية فتغفل عن ذاتك من حيث هي هي حمل لرؤية
األشياء فيها بل ترى كلها منسوبة من حيث القيام إىل املطلوب احلقيقي ،فتبقى أنت مشاهدًا للتجليات
فقط ،فترى األشياء كلها قائمة باحلق تعاىل وتقدس ،وترى نفسك متبجحة مبشاهدهتا ،وإذ تعلم أهنا
حاالت للحق تعاىل ،فيتأكد املشاهدة غاية التأكيد فيتضح املطلوب وضوحًا يبهر البصرية.
فصل

مث إذا أمعنت النظر يف هذا املقام ،وجدتك غري خارج عن املقام الذي فارقته ،وذلك ألنك كنت
جتد األشياء يف ذاتك من حيث أنك كنت تدركها ،وهلذا النظر كنت جتدها يف ذاتك.
وأما اآلن فقد قطعت نظرك عن ذاتك من حيث هي حمل لألشياء وكون األشياء قائمة هبا،
ولكنك يف مقام تثبت فيه كونك مدركًا لألشياء فيفيد كونك حمالً هلا ،وقد بان لك استحالته ،فإذًا
كونك مدركًا هلا يلزمه احملال فيكون حماالً ،فيتفصّل يف هذا املقام عن كونك مدركًا لألشياء ،فيظهر
لك أن املدرك يف احلقيقة هو احلق تعاىل واهلل أعلم بالصواب.

متت الرسالة بعون اهلل تعاىل ،واحلمد هلل وحده
وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وسلم
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رسالة يف أسرار الذات اإلهلية
ﱁﱂﱃﱄ
وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني حممد وآله وصحبه الطيبني الطاهرين
وسلم إىل يوم الدين.
وبعد :فإن حقيقة الذات اإلهلية من حيث هي هي امتدادها .أعين مدة بقائها غري مضبوطة ألهنا
من حيث هي كذلك .ال وصف هلا وال اسم وال رسم .فهي يف عماء كما جاء يف احلديث .إذ ال ميكن
معرفتها بوجه من الوجوه ما مل تتعني بصفة.
وأول التعينات علمها بذاهتا .فهذه الصفة تَنزُّهلا من احلضرة األحدية اليت ال نعت هلا ،إىل احلضرة
الواحدية اليت هي حضرة األمساء والصفات وتسمى احلضرة اإلهلية وهذه احلضرة أثبتت للحضرة األوىل
أزلية اآلزال هبذه النسبة االعتبارية بني الذات األحدية وصفاهتا .إذ ال تعقل النسبة إال بعد اعتبار
اإلثنينية .ومسيت تلك النسبة السرمد ،وحتققت هبذه النسبة أزلية اآلزال أعين :تقدم األحدية على
الواحدية.
والواحدية هي احلضرة اليت ألزليتها أول ،وهي أزلية اآلزال وذلك ابتداء السنة السرمدية .وقد
اقتضت احلضرة اإلهلية ،هبذه النسبة حقائق األعيان حبكم العاملية فتحدث هلا حبدوث األعيان نسبٌ
أُخرْ ،بني احلقيقة األوىل وتلك األعيان.
كقادريته على إجيادها ومشيئته هلا ،والتكلم إياها خبطاب ﱡﭐﲯﱠ[البقرة ]117 :والسميعية
لدعائها بطلب اإلجياد على الوجه الذي عينته املشيئة املسماة بالعناية األوىل البصريية بشهودها على تلك
الصفات املتباينة .والعاملية حتكم على الذات باحلياة فجعلت هذه السبع مع الذات أئمة األمساء ألهنا
أمساء أولية متقدمة على سائرها.
ويف احلقيقة صفة العاملية تقتضي أن االسم "العامل" إمام األئمة السبعة .لتحقيق تقدم العلم على
اإلرادة وسائرها سوى احلياة املصححة للعلم .لكن احلي وإن تقدم بالوجود ال يستحق اإلمامة لتقدم
العامل بالشرف .فإن احلياة ال تظهر إال بالعلم واإلدراك فهي كالشرط واالستعدادية.
وملا كانت هذه الصفات السبع أمورًا اعتبارية مقتضية لربوبية الرب املطلق جلميع األشياء
بواسطتها .وكانت أزليات هذه األمساء متقدمة على أزلية الربوبية مطلقًا .فحضرة الربوبية متأخرة عن
احلضرة اإلهلية تأخرها عن حضرة الذات.
فأزلية اآلزال هي األولية املطلقة اليت ال تعدد فيها .وأزلية اإلهلية متعددة بتعدد األمساء .واألمساء
ال حتصر كثرهتا .لكنها مع تناميها تنحصر يف السبعة ألهنا جزئياهتا وفروعها املتشعبة منها فال خترج عن
إحاطتها فلكلّ من السبعة حضرة من حضرات األمساء فيها طائفة من هذه األمساء الغري املتناهية.
فتحت كل اسم منها أمساء غري متناهية يتوسط بني الذات ومربوباهتا يف الربوبية باألفعال.
فحضرات األمساء تنحصر يف هذه السبعة كلها سابقة على حضرة الربوبية.
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واحلضرة الربوبية هي اليت :ﱡﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱠ[الرمحن ]29 :فاالمتداد األول أي امتداد بقاء
األحدية من أزل اآلزال إىل أبد اآلباد ليس فيه نسبة وال قسمة ،وهو عند اعتبار التعينات الوصفية
ينفصل إىل االمتدادات األمسائية ،واألمسائية إىل االمتدادات الربوبية.
وتسمى الدهر ونظريها يف الزمان امتداد الدور الفلكي .فإنه إذا اعتربت احلركة األوىل وامتداد
مقدارها الذي هو الزمان املطلق .مع قطع النظر عما حتتها مل يكن هلا ابتداء وال انتهاء وال قسمة.
فإذا اعتربت حماذاة الشمس لنقطة منها أي نقطة كانت ابتدأت السنة اليت كل دورة فيها وصول
الشمس إىل تلك النقطة حبركتها اليت حتتها نقطع هبا أجزاء فلك الربوج .وينفصل االمتداد هبا إىل السنني
وتنفصل السنة باعتبار قطعها للربوج إىل الشهور .والشهور باعتبار وصوهلا إىل النقطة األوىل باحلركة
اليومية إىل األيام واأليام إىل الساعات .والساعات إىل الدقائق والدقائق إىل الثواين مث إىل الثوالث حىت
اآلن .وهو يف الزمان منزل النقطة اهلندسية من اخلط ويفسر بالزمان احلاضر وهو أقصر من الزمان وهو
الذي ال ينقسم من غاية الصغر إال يف الوهم.
وقد تطلق األيام على كل واحد من األجزاء جمازًا باعتبار أنه حيز حمدود يف الزمان .فأقصر
األيام هو اآلن .وأطوهلا حبسب الزمان هو السنة.
وال شك أن األقل عاد فاألكثر عدا الواحد لألعداد واألكثر متعدد باألقل .تقدر املائة
بالعشرات .وكما أن الساعات تقدر األيام واأليام الشهور والشهور السنني والسنون مطلق الزمان.
فكذلك الزمان الذي هو أقصر االمتدادات األزلية يقدر الباقون أي الدهر والسرمد.
ولنرجع إىل املقصود فنقول :إن اهلل يقتضي الربوبية بأمسائه .واألمساء لدوام تأثريها تقتضي
وسائط يف ربوبيتها ملا يف هذا العامل وهي األثرييات .فاقتضى األئمة الكواكب السبعة السيارة مع
أفالكها وجعلتها الرؤساء والسادة يف تدبري أمور الدنيا .وسخرهتا بأمر اهلل تعاىل.
كما قال تعاىل :ﱡﭐﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﱠ[النحل.]12 :
أي األمر الواحد اإلهلي يف قوله :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱠ[القمر.]50 :
أي سخرهتا على التدابري اجلارية يف هذا العامل اليت هي الشؤون اإلهلية يف أيام الدنيا .كما أشار
إليه يف قوله :ﱡﭐﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱠ[الرمحن.]29 :
وملا كانت أيام الدهر أيام الربوبية املمتدة مرآهتا أزلية احلضرة اإلهلية .إىل أزلية الربوبية وميتد
الربوبية إىل انتهاء التغريات الزمانية .كانت أيام الدهر أطول من الزمانيات اليت هي امتدادات منحصرة
يف امتداد مقدار احلركة األوىل أعين :الزمان فيتقدر باملقاييس الزمانية مقدرًا بالعدد التام منها وهو
األلف .فكل يوم منها ألف سنة .وهي أيام الربوبية وأيام التدبري ،كما أشار إليه يف قوله :ﱡﭐﱈ ﱉ ﱊ
ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱠ[احلج.]47 :
وهو يوم الرب املدبر الذي وقّت به العذاب وإجناز الوعد .يف قوله :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ
ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱠ[احلج]47 :
والتدبري يف قوله :ﱡﭐﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱠ[السجدة ،]5 :والسموات سبع على مقتضى األئمة السبعة

كان مقدار الدنيا سبعة .من تلك األيام أسبوعًا واحدًا .لكل رئيس دور تام يف األدوار الزمانية .ومن
هذا ينكشف من انشقاق القمر وختم النبوة ،فإن ظهوره  aيف اليوم اآلخر الذي هو مجعه األسبوع
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املذكور كظهور آدم  يف اليوم األول .وسر قيام الساعة بانقضاء اليوم السابع الذي حنن فيه .وسر
تعظيم اجلمعة يف الشرع احملمدي .وهلذا قال " :aإن استقامت فلها يوم وإن مل تستقم فلها نصف
يوم".
ويف احلديث بشارة لنا باالستقامة حيث جاوزنا النصف.
وملا كانت أيام اآلخرة أيام األلوهية املمتدة من ابتداء أزلية اآلزال إىل انتهاء الربوبيات األمسائية
كانت أطول من أيام الربوبية .فتقدر باملقاييس اليت هي أيام الربوبية.
والربوبية حتصل بأي اسم كان .وأما األلوهية فال تتم إال باألئمة السبعة .فالربوبية يف احلقيقة
سبْع األلوهية .فأيام الدنيا سبع أيام اآلخرة .وهي احلاصلة من ضرب أيام الدنيا يف عدد األئمة السبعة.
فيكون تسعة وأربعني ألف سنة .وينتهي األمر فيها إىل اهلل العلي ذي املعارج األمسائية العلى .وبانقضائها
يف اليوم التايل هلذه املدة من أيام الربوبية .ينتهي املعارج كلها إىل الفناء يف الذات .فيتم اخلمسون
ويتحقق معىن قوله :ﱡﭐﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﱠ[املعارج.]4 :
فإن انقضاء التسعة واألربعني واحدة إمنا تكون باخلمسني وهو يوم القيامة الكربى فاصرب صربًا
مجيالً إن كنت من أهل هذه القيامة .وإذا كان طول هذا اليوم مخسني ألف سنة .كانت القيامة
الصغرى أول موطن من مواطنها كما قال " :aمن مات فقد قامت قيامته" .وقال " :aالقرب أول
منزل من منازل اآلخرة".
والوسطى هي أوسط مواطنها .وفيه مواطن خمتلفة ،وأحوال ألهلها متباينة كموطن اجلمع
ﳕﳗ
ﳖ
وموطن الفصل وموطن فيه :ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ [الرمحن ]39 :وموطن يقال فيه :ﱡﭐ
ﳘﱠﭐ[الصافات ]24 :وموطن فيه :ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ [النحل ]111 :وآخر فيه :ﱡﭐﲑﱠﭐ
[املرسالت.]35 :
وإذا حتققت احلضرات الثالث وامتداداهتا حتقق معىن قول من قال( :أنا أقل من ريب بسنتني).
وإن من امتداد أول التعينات ابتدأت السنة ،اليت كل يوم منها ألف سنة .وكما أن كل أسبوع
من هذه السنة سبعة آالف سنة ،وكل شهر ثالثون ألف سنة ،وكل سنة ثالمثائة وستون ألف سنة.
فكل أسبوع من السنة األوىل ثالمثائة ألف ومخسون ألف سنة .وكل شهر ألف ومخسمائة ألف سنة.
وكل سنة مثانية عشر ألف عام .وهي األحقاب املذكورة يف قوله تعاىل :ﱡﭐﲡ ﲢ ﲣﱠ
[النبأ.]23 :
ومن ترقى إىل احلضرة الواحدية خرج من أيام الربوبية إىل األيام اإلهلية يف السنة السرمدية .ومن
بلغ احلضرة األحدية جعل حتت قدمه األوقات العددية .وكان وقته واحدًا .وكان عن كل رتبة
صاعدًا.

واهلل الباقي بعد اخللق .وذلك يوم احلق.
مت بعون اهلل الوهاب واحلمد هلل وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وسلم
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نسخة احلق
ﱁﱂﱃﱄ
وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

أما بعد
فإن اهلل تعاىل ملا أوجد العامل أوجده على ثالثة أنواع من اإلجياد.
فنوعٌ أوجده بكُن ال غري ،وهو أكثر العامل.ونوعٌ أوجده بكُن واليد الواحدة كجنة عدن ،والقلم ،وكتبة التوراة وغري ذلك.ونوعٌ أوجده بكن ويديه ،وهو اإلنسان خاصة ولذلك خرج على الصورة كما قال :"إن اهلل خلق آدم على صورته".
فلما أبدع تركيب جسده من كل حقيقة يف عامل الكون املركب وحطت فيه قوى عامل األفالك
واألركان وليستعد لقبول الفيض الروحاين نفح فيه الروح فنطق بالثناء واحلمد هلل ،ولكن بعدما انتشر
فيه النور وخرق مسالك ظلمته فعطس فحمد اهلل فقال اهلل" :يرمحك ربك يا آدم هلذا خلقتك".
فسبقت رمحته به غضبه .أي نتيجة الغضب خبروجه من اجلوار األدىن إىل اجلوار األقصى ،من
عامل الراحة إىل عامل املكابدة واجملاهدة واالستحاالت الردية ،ومجع له بني يديه تشريفًا وابتالءً وهلذا قال
تعاىل تنبيهًا على التشريف :ﱡﭐﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﱠ[ص.]75 :
فأول مقام حصل فيه مقام األعراف ومنزل الوسط وقيل له :مهما ملت إىل جانب ووفّيته
نقصت اآلخر وال يصح لك املشي على حكم الوسط ألنك خلقت لإلنتاج فرياحك لواقح فال بد من
امليل .فإن كنت فالبد مسائالً فهذا تبيني لك ألي اجلانبني متيل .فأبرز له األنوار على اجلانب األيسر
الظلَم على اجلانب األمين .وقال يف األمين :هذا صراط ربك مستقيمًا .فإن دخلت يف هذه
وأبرز له ُّ
الظلَم فستحصل أقصى ما يكون من األسرار واحلكم .هذه الظلمة هي غيب الغيب وحضرة إهلية
ُّ
واجلالل ال تسلك أبدًا إال بنور السالك .فإن كان السالك ذا نور دخل ومشى قدر ما تعطيه قوته مث
يرجع إىل موقفه وقد حصل من املعارف املشهدية ماال يعرفه إال هو خاصة ،وتنبعث من هذه الظلمة
ريح شديدة تطفي سرح األفكار فال يدخل فيها ذو فكر أبدًا.
ولذلك قال " :aتفكروا يف آالء اهلل ،وال تتفكروا يف ذاته".
وقد ذكرنا يف غري ما موضع من كتبنا ،ملا منع من التفكر يف الذات وكذلك كل ماال يستقل
العقل بإدراكه هبذه املثابة .مث قيل لإلنسان وهذه األنوار على اجلانب األيسر أنوار اهلداية يبصر هبا طريق
النجاة من طريق اهلالك ،وهو قوله :ﱡﭐﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ [اإلنسان ،]3 :ﱡﭐﲛﲜﱠ [البلد:
.]10
فإذا مشى اإلنسان على يساره فإنه ال ميشي حىت ال يستقبله .فإذا استقبله رجعت األنوار على
ميينه فرأى انفهاقها من اجلانب األمين ،ويرمتي هلا شعاع على اجلانب األيسر فتعاين ما بني اجلانبني من
التفاوت .وغاية كل جانب .فلتسلك الوسط هنا والبد .وال متيل ألحد اجلانبني فإن امليل إىل اجلانب
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األمين يرمي بسالكه يف حبر البهت والسكون فيخسر عمره فتنقص مرتبته عن مرتبة غريه .فإن دار
التكليف والترقي باألعمال إذا مل يعمل فيها اإلنسان ما يليق هبا مل جينِ مثرة .أي مل يغرس ما جيين وأنف
من ذلك رجال اهلل.
وامليل أيضًا إىل اجلانب األيسر يلقيه يف حبر التلف وهالك األبد والنجاة يف ثبوتك على الطريق
الوسطى من غري ميل إىل أحد اجلانبني .وهذا هو الطريق الذي قال فيه رسول اهلل  aوخط بيده يف
األرض ،وخط خطوطًا عن ميني اخلط ويساره هكذا( :الشكل)
وتال :ﱡﭐﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱶﱠﭐ[األنعام.]153 :
وملا أُنشأَ اإلنسان األول هذه النشأة ،ونفخ فيه الروح كانت
نشأته أكشف النشآت اإلنسانية ،فأعطي علم األمساء يف أصل نشأته.
جبل على ذلك ،ولو ترك حىت يعرفها بطريق الكسب من باب اجملاهدات
والرياضات مل يصل إىل ذلك إال بعد قطع ثالث مائة قاطع ،والذين هم
اليوم على قلب آدم هم ثالث مائة لثالث مائة خلق إهلي.
وقد ورد يف اخلرب" :إن هلل ثالث مائة خلق" .وصورة هذا اإلعطاء هو علم حقائق املوجودات.
واحلقائق هي املعروضة على املالئكة وهم املسمون وهلذا قال :ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱠ[البقرة .]31 :ومل يقل
عرضها وأوجدها هلم يف حضرة التمثل فأشار إليهم فيها بأمساء هؤالء فما عرف أحد منهم صورة
تركيب احلقائق لكوهنم ليس هلم قدم فيها ذوقًا .إذ نشأهتم جمردة عن املواد ولذلك مل يدخل إبليس مع
املالئكة يف شهود هذا العرض مثلما دخل معهم يف حضرة التكليف باألمر بالسجود .فلما مل يكن هلم
ﱷﱹﱺﱻ
ﱸ
يف علم التركيب الطبيعي شرب وال أعطته حقائقهم قالوا :ﱡﭐﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱼﱠ[البقرة .]32 :فقال آلدم :ﱡﭐﲀﲁﱠ[البقرة.]33 :
فأخذ حقيقة اجلسم وحقيقة التغذي وحقيقة احلس وحقيقة النطق.
فقال هذا اإلنسان وأزال حقيقة النطق وركب على ما بقي حقيقة الصهيل فقال :هذا فرس.
وهكذا يف مجيع احلقائق فعلمهم صفات االشتراك والصفات اليت هبا يتميز كل نوع عن نوع آخر.
وذلك ألهنم من عامل احلل والتركيب وهذا صادر من تركيبات النسب اإلهلية من هناك صدرت.
وكذلك النسب الروحانية ،والوجوه وترتيب التركيبات يف األوالد مشهد من ترتيب املوجودات
األمهات وكما وقع التولد عن ذلك الترتيب كذلك وقع التوالد هنا فرجعت املالئكة بعد قبوهلا هلذا
العلم اآلدمي فوجدت أنفسها على ضرب من التركيب يف ترتيب وجوهها ونسبها وتوقف بعض
وجوهها على بعض فعلمت أهنا بذلك األمر قبلت تعليم هذا الصنف من املعارف لكن ملا كان األغلب
عليها كوهنا بسائط كان احلكم لألغلب فلم يعرف التركيب ،وملا كان األغلب على النشأة اإلنسانية
التركيب الطبيعي كان احلكم لألغلب فكان له التأييد يف تركيب احلقائق وذلك من االمسني املدبّر
واملفصّل اللذين مها من رؤساء األمساء.
وقال تعاىل :ﱡﭐﱳﱴﱠ[يونس ]3 :هو عامل األرواح.ﭐﱡﭐﲻﲼﱠ[يونس ]5 :يف عامل اجلسوم.
فقد مجع اإلنسان يف حقيقته بني العلمني:
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العلم الضروري :وبه يشارك املالئكة .والعلم النظري وبه متيّز عنهم.
ومما متيز اإلنسان عنهم به أيضًا بتصور املعلومات ذوات الصور وليس للروحانيني من هذا
التصور شيء ،وإن كان هلم العلم.
وهذا كله راجع إىل اختالف النشأة ،وكذلك إذا وقفت يا ويلّ على نشأة هذه اجلسوم على
طبقاهتا كما ذكرناه يف كتاب "اجلسوم اإلنسانية".
وإمنا هي مخسة أنواع يعطي كل نوع منها ما ال يعطيه اآلخر وهو جسم آدم ،وجسم حواء،
وجسم عيسى  Dوأجسام بين آدم ،واألجسام املدركة للمتصور يف عامل اخليال والتمثل ،وأجسام
التعفني إذا اتفق أن يعطي نشأة اإلنسان من جنس آدم  .والتعفني املشروط فإنه قد جاء يف اخلرب:
"إن اهلل قد مخّر طينة آدم".
واخلمرية :هي تعفني العجني ليغلب عليه اجلزء اهليوالين وهو احلرارة والرطوبة ،وهو طبع احلياة،
فانظر هذا الفصل يف ذلك الكتاب نظر منصف مستفيد ،مث لتعلم أن قول الصويف يف الفلك إنه يدور
بأنفاس العامل .يريد العامل املتنفس أي علة دورانه وجود األنفاس .أي عند دورانه حيدث اهلل األنفاس.
فإذا مل يبقَ فيه حركة تعطي نفسًا يف متنفس مل يعطِ حياة ،وإذا مل يعط حياة فقد ذهبت احلياة منه،
وإذا ذهبت احلياة عنه مل يبقَ له شوق وإذا مل يبقَ له شوق مل تكن له حركة وإذا مل تكن له حركة
انفطرت الكرة وذهب العامل العنصري بأمجعه .وقد ذكر هذه املسألة "أبو طالب" وما فسرها يف باب
األوقات .فهذا نوع واحد من األنواع اليت يقال من أجلها إن الفلك يدور بأنفاس العامل.
وميثاق آخر يف ذلك وهو أن الفلك ملا دار أعطى املولدات ابتداء يف أول دورانه وعدد دورانه
بعدد األنفاس الكائنة يف املولدات فهو يدور بعدد ذلك فإذا انتهى اخنرم النظام وانتقل العمارة إىل اآلخر
باحلركة العظمى احمليطة اليت قد يشاء احلق أن ال تنخرم أبدًا شرعًا وحكمًا ،ولذلك ال ينخرم العامل
اخنرام عدم ،وإمنا اخنرامة اخنرام انتقال وحتول وتبدل .فصور ختلع من اجلوهر وصور ختلع عليه وبتلك
الدورة الكربى يبقى العامل يف الربزخ ويف الدار اآلخرة أبد اآلبدين ال يزول وال يفىن ،واستمداده من
حضرة الدميومية وهبذا يتعشق وهي املبقية لعينه ،وهلذا كانت حركات العامل شوقية كلها من أجل
التجلي على البعد الذي ظهر للعامل فانزعجت األرواح للحوق بذلك احملل األشرف انزعاجًا روحانيًا
مقدسًا فانزعجت اهلياكل من عامل التركيب النزعاج األرواح فظهرت احلركات يف األجسام لقبول
اجلسم للحركة ولطول املدى عرضت اآلفات يف الطريق للكل بتجلي صور األعراض هلم فاختلفت
املقاصد بعدما كان األمر واحدًا ،وبقي الشوق على وحدانيته فما يف الوجود حركة إال شوقية وإن
اختلف املشوق إليه حبكم الصور وإن كانت العني واحدة فيظهر بصورة اللذة ،وصورة النجاة والنور،
وصورة اجلمال األثري اهلارب من املوت يتخيل أن حركته حركة خوفية وهي حركة شوقية إىل صورة
بقاء احلياة ال إىل احلياة فإنه ملبوس هبا فإن احلركة ليس سببها إال ما هي إليه هنايتها ال ما هي منه
بدايتها فإن الفراق يناقض االشتياق.
والشوق طلب الوصلة باملشوق إليه فاحلركة له ال لغريه .وهذا الباب وهذه احلضرة عجيبة
ذكرناها يف غري هذا الكتاب على ما يعطيه التحقيق يف األمور .فافهم.
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وأما كونه أن جعل خليفة يف األرض ،دون السماء ،ودون اجلنة والنار فلما يذكره .وذلك أن
األرض حمل اجلمع ومنزل املزج واالختالط .فهي اجلامعة ألصناف املوجودات املختلفات واملتضادات
من أهل املخالفة واملوافقة .عامل الرمحة وعامل الغضب وعامل القهر وعامل العفو وعامل الذلة وعامل العز
وعامل الفقر وعامل الغىن وعامل احلق وعامل الدعاء وعامل اخللق وعامل األمر وعامل اجلن وعامل الشياطني
إىل غري ذلك من العوامل فهي الدار اجلامعة ،واحلضرة الشاملة جبميع ما أعطته مجيع األمساء واخلليفة من
حيث ما هو خليفة البد أن يظهر بصورة املستخلف له .وهلذا قال" :إن اهلل خلق آدم على صورته"
ومجع له بني يديه ملا أنشأه ليكون قويًا يف سلطانه بتأمل جبلته حيث ظهرت عن اليدين مث إنه حصل
علم األمساء حبقيقته أيضًا فلم تتعني خالفة يف العامل إال له .فاإلنسان الكامل هو حاجب احلق يف عامله
والنائب عنه فيهم فيصرف فيهم أمساءه حبسب ما يعطيه احملكوم عليه ،فهو يتجلى للعامل يف صورة
خمتلفة.
فتارة يظهر يف صورة العزيز وهو ظهور ذايت له شامل وتارة يف صورة الرمحة وتارة يف صورة
الشدة والقوة ،وتارة يف صورة االنتقام والقهر ،وتارة يف صورة املغفرة واحللم ويف صورة العفو ،ويف
صورة اللطف ،ويف صورة الفرح ،ويف صورة التعجب ،ويف صورة البشاشة.
واملقصود أن احلضرة اجلامعة الشاملة جلميع األمساء اإلهلية كما هو جامع حبقائق األكوان كلها.
فبجمعيته حلقائق األكوان يعرف مصادر األكوان ومواردها ،وكيفيات حركاهتا وسكناهتا ،وأنفاسها
وما يكون هلا ومنها ألهنا هو وهو هي.
وجلمعية األمساء اإلهلية كان له احلكم عليها والتصرف فيها وكان هلا االنقياد إليه وااللتفات
جلنابه كما قال تعاىل :ﱡﭐﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﱠ[اجلاثية ]13 :فقوله" :منه" من جهة
األمساء ومل يوجد هذا األمر يف غري األرض .فإن السموات العلى عامل تقديس وتنزيه ال عامل تدنيس
وتشويش .وعامل دار اجلنة عامل سعادة وكشف .وعامل دار النار دار شقاوة وحجاب .وعامل الربزخ
عامل مثال ال عامل حقيقة ،وما مث حمل آخر أصالً إال دار الدنيا .فإن األرواح املفارقة ال تصلح لعامل
األجسام وال يظهر كمال األمساء إال بالروحانيات واجلسمانيات فال بد من السطوتني ،وال بد من
الرمحتني .ففيهما كمال الوجود من حيث اخلالفة .فالبد من األرض أن تكون مسكن اخلليفة إىل أن
خيلع هذه اخللعة ،وينزل عن كرسي النيابة ويتوىل احلق تعاىل عباده على الكشف منهم لذلك.
فلهذا كان جعله خليفة يف األرض دون السماء .وأما إطاعة املالئكة اهلل واالمتثال لألمر
بالسجود دون إبليس وقد مشله اخلطاب معهم بعد قوهلم فيه ما جاء به نص القرآن يف قوله :ﱡﭐ ﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱠ[البقرة]30 :

لكوهنم رأوه مركبًا من األضداد وال بد للضد أن ينازع ضده فقالوا حقًا ونطقوا صدقًا ،وكذا
وقع يف األمر يف عامل األنس لكن غاب عنهم سر القتل املشروع والفساد املشروع من غري املشروع
والصورة واحدة واحلكم خمتلف من أجل الوضع ومن أجل النزول احلق .ﱡﭐﱛ ﱜ ﱝﱠ[البقرة:
 ]25يف الصورة ،فإذا ذاقوا عرفوا الفرق وامليز .وما حجب القلب عن دركه سواك فحكموا مبا تعطيه
النشأة وغابوا عن االختصاص ،وظهر ما قالوه من الفساد يف األرض وسفك الدماء على يدي هذه
النشأة .فلما صحت هلم التلمذة وصحت هلم الشيخوخة واألستاذية عليهم دون إبليس حيث مل حيضر
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معهم هذا املوطن كان هذا من األسباب املعينة لسرعة االمتثال عند ورود األمر بالسجود له ،وألن
حقائقهم ال تعطي املنازعة واملخالفة ،ولذا رمبا مسوا عامل األمر ،وليس عندهم هني أصالً حىت ال ختتلف
الكلمة فيهم .فهم األمر احملض واخلرب احملض وهم يف اللذة احملضة ،خلقوا يف مقاماهتم املعلومة فلم يكن
هلم نزق فإن يف النزقي تشوش ومكابدة فهم املصونون فلم يكن مانع مينعهم من املبادرة المتثال األمر
ومل يكن أيضًا هذا املأمور له بالسجود من جنسهم كما قال تعاىل :ﱡﭐﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﱠ ﭐ[اإلسراء ،]95 :وقال :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱠ ﭐ[األنعام:
 ]10يعين الرسول.
فال يكرب على غري اجلنس خدمة من ليس من جنسه فإنه ليس فيه حط يف مرتبته وعلى قدر ما
يقرب املشاركة يف اجلنسية تقع اإلباية واحلسد .هذا هو املعروف من احلقائق فيما يعطيه عامل األمشاج
والظلَم .فاجتمع إلبليس أمرين:
ُّ
الواحد :أنه مل حيضر موطن التعليم فيلزمه اخلرب به حبكم العلم.

وهو يف اجلنس ألنه من العامل العنصري وإن كان الغالب عليه النار وغلب ناره على

نوره .فإن له يف التوراة صورة من حيث النفخ الشامل له ولغريه من عامل العناصر .كما أن آدم يف العامل
العنصري وإن كان الغالب عليه الطني فنوره غالب على طينه .فكان العامل املطيع .فلهذا القرب النسيب
واجلنسية وقعت اإلباية واحلسد .وأخذ يفضل بعض العناصر على بعض وال مفاضلة فيها أَلْبَتَّة من حيث
الذات ألن كل ذات على حقيقتها وإن كان بينهما األمر اجلامع وهي اليبوسة ولكن ملا مل جيعله ترابًا
وجعله طينًا وهو امتزاج املاء بالتراب .نظر إىل عنصر املاء الذي هو نقيض ما افتخر به فأخذ يصادمه
مصادمة الضد .فلهذا وقعت اإلباية منه ،وحلق باآلخرين إىل يوم الدين فهو العدو بالطبع الناصح
بال َعرَض .فانظروا يا إخواننا ما لشرف اإلنسان.
وأما املخالفة اليت وقعت من هذا اخلليفة فلم تقع منه من حيث ذاته ،وال من حيث مرتبته .وإمنا
وقعت من حيث أنه كان حامالً للموافق وللمخالف ،وقبضه جامع للطائع والعاصي فتحرك النسب
املخالف منه باملخالفة ألن اجلنة ليست موطنه فهو يتضرر هبا كما يتضرر رياح الورد باجلعل فكانت
سببًا خلالفته ومتيز القبضتني منه يف دار املزج فانقلب فريق السعادة إىل اجلنة وفريق الشقاوة إىل النار
حىت لو رام أهل النار الذين هم أهلها أن يدخلوا اجلنة ما استطاعوا ولسارعوا على النار مسارعة احلديد
إىل املغناطيس وكذلك أهل اجلنة وهذا ال يعرفه إال طائفتنا ال غري.
وقد أشار النيب  aإشارة لطيفة إىل ذلك علمها من علمها" :إنكم لتقحَّمون يف النار وأنا آخذ
حبجزكم وأنتم تائبون" .وأخربنا ثقات أن ببالد اليمن طائفة يسمون أوالد أم عيسى إذا عاينوا الضبع ال
يتملكون أن يرموا أنفسهم عليه حىت يأكلهم.
ورأيت من صالحهم مبكة رجالً وهو انزعاج يقتضيه طبعهم املناسب املنجذب إليه كذلك
أصحاب النار .فافهموا فإن األسرار ال حتتمل فوق هذا الكشف رتبة فكانت خمالفة حكمة لنهي
حكمة ،ال خمالفة حكم لنهي حكم.

وانتهى الغرض مبنّه .واهلل يتوالنا وإياكم مبا يتوىل به عباده الصاحلني
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رسالة كشف السرت ألهل السر
ﱁﱂﱃﱄ
وما توفيقي إال باهلل ،عليه توكلت وإليه أنيب ،احلمد هلل الواحد األحد ،الفرد الصمد ،القيوم
السرمد ،األول واآلخر ،والباطن والظاهر ،وهو بكل شيء عليم ،وسع كل شيء برمحته ،ودبّر كل
شيء حبكمته ،وخلق (آدم) على صورته ،وأسجد له مالئكته ،والصالة والسالم األبديان السرمديان
على سيدنا (حممد) ،أكمل املظاهر اإلهلية ،وأمجع الربازخ اإلنسانية ،وعلى آله وصبحه وورثته
وأوالدهم ،أهل املراتب العرفانية واملناصب التوحيدية.
أما بعد :فلما فتح لنا احلق سبحانه أبواب احلقيقة ،بعد أن منحنا أسباب الطريقة ،وهدانا
لكشف أسرار التوحيد ،ولكل مسترشد سعيد ،فكشفت يف هذا املختصر ،ملن شرح اهلل صدره ووسّع
قلبه وأشهده سر قوله" :من عرف نفسه فقد عرف ربه" ،ولذلك أشار سيدنا علي كرّم اهلل وجهه،
حيث قال" :من عرف نفسه فقد عرف ربه فقد أحبه ،ومن أحبه احلق فقد جذبه ،ومن جذبه فقد
قرّبه ،ومن قرّبه أفناه عن وجوده ،وأبقاه بشهوده ،ومنحه كمال مشهوده وأطلعه على حقائق جوده".
ومسيتها بكشف الستر ألهل السر ،مستمدًا من اهلل هداية طريقه ،وبيان احلق بتحقيقه ،إنه
مبقاصدنا ويل كفيل ،واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل ،اعلم أيها املسترشد السعيد أرشدنا اهلل وإياك
إىل الصراط احلميد ،أنّ من أراد اخلوض يف حبر التوحيد ،والعبور على قنطرة التفريد ،ال بد له من
التحقق بالفناء ،إما بالذوق الصحيح احلايل ،أو بالكشف الصريح العايل ،ومن مل يكن له قدم صدق يف
الفناء ،مل جيز له أن حيوم حول هذا الفناء ،ومن توجه بغري دليل إىل احلمى ،مل يزدد إال ضالالً وعمى،
وقال:
يتتتتتتتتتتتتتتتتر ريق تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت الضتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتت الزتتتتتتتتتتتتق ع

تتتتتتتتتتتتل ار لي تتتتتتتتتتتت
م تتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتر ال زتتتتتتتتتتتتتتتتير يتتتتتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتتتتتت

ﱡﭐﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟﱠﱠ [البقرة ]148 :ألن لكل مقصد سبيالً ،ولكل وجه
موليًا ودليالً ،وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الفناء هو اضمحالل ما سوى احلق سبحانه وتعاىل ،وذلك بأن
ال ترى موجودًا غريه ،وال وجودًا إال له وما سواه هالك ،لقوله تعاىل :ﱡﭐﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠﭐ
[القصص ،]88 :وقوله :ﱡﭐﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩﱠ [الرمحن ،[26 :فيتحقق لك عدمك األزيل ،فتكون هلل كما
مل تكن ،فيكون لك كما مل يزل ،وال ترى الكون إال خياالً ،ال حقيقة له يف نفسه ،وإمنا حقيقته احلق،
ووجوده من حيث هو هو ،مع عدم اإلطالق والتقيد ،وجود احلق سبحانه وتعاىل:
يتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتتتتت را
إ
تتتتتتتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتت قيقتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ا
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متتتتتتتتتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتتتتتتتتت إ أ تتتتتتتتتتتتتتتتتت ع
تتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت ع

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال قيقتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترار ال ريقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

إ متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا

وبعد متهيد هذه املقدمة نشرع يف املقصود ،واهلل يبلغ املقصود؛ ألنه هو املقصود املوجود املعبود.
اعلم أرشدنا اهلل وإياك أن من حتقق مبعرفة نفسه ،فقد حتقق مبعرفة ربه ،والتحقق مبعرفة النفس ،هو أن
حيقق اهلل سبحانه للعبد املؤمن ،واإلنسان الكامل ،الوارث للخالفة اإلهلية من معدن الرسالة احملمدية ،أنّه
خملوق على صورته ،وهو (آدم) عصره ووقته ،لقوله عليه الصالة والسالم" :إنّ اهلل خلق آدم على
صورته" ،ويف رواية :على صورة الرمحن ،وجاء يف أول التوارة "نريد أن خنلق إنسانًا على مثالنا وشكلنا
وصورتنا" ،أو كما قال سبحانه.
وملا صحت اخلالفة لإلنسان الكامل ،أراه إنشاء صورته الظاهرة من حقائق العامل وصوره،
وصورته الباطنة على صورته تعاىل ولذلك قال تعاىل" :كنت مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر
به" ،ومل يقل :كنت أذنه وعينه وحيث أوردنا هذه الكلمات وجب أن نبيّن معىن الصورة وأقسامها،
ومعىن الصورة املخلوق عليها (آدم) ،فالصورة :هيئة اجتماعية من أوضاع خمصوصة شكلية ،يف أي
مادة فرضت ،وأي أجزاء قُدرت ومثلت ،وتنقسم الصورة إىل :عقلية ،وعلمية ،وخالية ،وذهنية،
ونورية ،وروحانية ،وإهلية ،فالصورة املذكورة يف احلديث هي صورة إهلية نورية ذاتية قائمة جبناب اهلل
تعاىل وتقدس ،وهي مجعية صور الربوبية ،واحلقائق الوجوبية ،اليت مادهتا وهيوالها عماء الرب،
واحلقيقة الفعالة هلا أحدية مجع ذات األلوهية ،وظاهر الطبيعة الكليّة ،اليت يعبَّر عنها يف مشرب التحقيق
باحلقيقة اإلهلية الكلية ،احلاصرة لقوابل العامل كله ،ومواد عينها الفعالة للصور كلها ،وهذه احلقيقة تفعل
الصور األمسائية بباطنها يف املادة العمائية ،كما ذكرنا ،وهي منها وعينها ،وال امتياز بينها وبني العامل،
إال يف التعقل ،ال يف العني فإن النشأة واحدة جامعة حبقيقتها للصور احلقانية الوجوبية العلوية ،والصور
اخلليقة الكونية السفلية اإلمكانية ،من احلقائق الكيانية ،وأمهات احلقائق ثالث:
األوىل :حقيقة مطلقة بالذات ،فعالة مؤثرة عالية ،وجودها واجب هلا بذاهتا ،وهي حقيقة احلق
وهو اهلل سبحانه وتعاىل واحدة شائية.
والثانية :حقيقة مقيدة ،منفعلة سافلة متكثرة قابلة للوجود من احلقيقة الواجبة بالفيض األقدس،
والتجلي األنفس ،وهي حقيقة العامل املمكن بذاته ،واجب بغريه ،يعين :واجب باملظهر له ،واملتجلي به،
وهو واجب الوجود احلق سبحانه.
الثالثة :حقيقة أحدية جامعة بني اإلطالق والتقييد ،والفعال واالنفعال ،والـتأثري والتأثر ،فهي
مطلقة من وجه ونسبة ،مقيدة من أخرى ،فعّالة من وجه ،منفعلة من آخر ،وهذه احلقيقة هي :أحدية
مجع احلقيقتني ،وهلا مرتبة األولية الكربى ،واألخروية العظمى ،والربزخية الشاملة املثلى ،وهي للربزخ
اجلامع ،واإلنسان الكامل ،اليت صورة اهلل مستوية على عرش قلبه كشفًا وحتقيقًا ،وشهودًا وتدقيقًا،
وإميانًا وتصديقًا ،وحقًا موجودًا كما قال عليه الصالة والسالم حكاية عن اهلل عزّ وجل" :ما وسعين
أرضي وال مسائي ،وإمنا وسعين قلب عبدي املؤمن" ،فالعبد املؤمن هو القابل الكلي ،والكون اجلامع
األزيل ،الذي تظهر به األمساء والصفات ،واألفعال والذات ،على ما هي عليه من الكمال ،فيؤمن
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بقابليته الكليّة احمليطة ،ويعطي األمان لصور الذات ،واألمساء والصفات ،واألفعال واآليات الظاهرة يف
مظهريته عن التغيري والتحريف والتبديل ،فتظهر صورها يف مرآته الكاملة الشاملة كاملة ،ويؤمن أيضًا
أن يعطي األمانة لصور النسب وحقائقها أيضًا ،من عدم ظهور آثارها من خفاء حكم الغيب والعدم،
بإظهارها يف حمال ظهور أحكامها وأسرارها يف حقائق مظهرياته املعنوية والروحانية ،والطبيعية،
والعنصرية ،واملثالية ،فاإلنسان الكامل هو املظهر الكلي ،واملقصد الغاييت األصلي ،حامل األمانة اإلهلية،
وصاحب الصورة النزيهية عن املثلية.
وملا كان املراد الكلي املطلوب ،واملقصد الغاييت احملبوب من إجياد العامل ،كمال اجلالء
واالستجالء ،وظهور احلق ،وإظهاره نفسه لنفسه ،ظهورًا وإظهارًا فعليًا تفصيليًا ،كما اقتضت ذاته
املطلقة تكميالً ملرتبيت اجلمع والفرقان ،والعلم والقرآن ،واإلخفاء واإلعالن ،والرمحة والرضوان ،إلظهار
الغيب والشهادة ،وتفنّن القدرة واإلرادة ،وكان احلق سبحانه يف كماله الذايت ،يرى ذاته يف ذاته بذاته،
رؤية ذاتية ،غري زائدة على ذاته وال متميزة عنها ،ال يف العقل والتعقل ،وال يف الواقع واخلارج ويرى
أمساءه وصفاته ونعوته وجتلياته ،وأفعاله وآياته أيضًا ،كذلك نسبًا ذاتية ،هلا شؤون عينية غيبية مستهلكة
األحكام ،حتت قهر األحدية ،غري ظاهرة اآلثار ،وال متميزة األعيان بعضها عن بعض ،منطمسة يف
حيطة جالل الصمدية ،مضمحلة يف أنوار الواحدية ،كامنة كائنة يف عني الفردية ،وكينونتها فيها
وكموهنا ككينونة النصفية ،والثلثية ،والربعية ،وغريها من النسب يف الواحد ،هذا من حيث كماله
الذايت األحدي ،ولكنه شاء أن يظهر من حيث الكمال األمسائي التفصيلي ،بأمسائه احلسىن ،وصفاته
العليا ،يف مظاهرها وجماليها ومراتبها ،اليت يرى احلق فيها نفسه" :ألن رؤية الشيء نفسه يف نفسه
ليست مثل رؤية نفسه يف أمر آخر يكون له كاملرآة ،فإنه تظهر له نفسه يف صورة يعطيها احملل املنظور
فيه ،مما مل يكن يظهر له من غري وجود هذا احملل وال جتليه له" ،فال تكون رؤية احلق نفسه يف كون
جامع لألمر على ما هو عليه ،وهي رؤية ذاته يف ذاته ،كرؤيته سبحانه وتعاىل يف كون غري جامع لألمر
على ما هو عليه؛ ألنّ األمساء اإلهلية كانت يف قبض قهر األحدية اجلمعية اإلهلية الذاتية ،أحدية يف
احلضرة األحدية ،ال ظهور هلا لعدم مظاهرها ،وهي العوامل وكلها عامل" :كان اهلل وال شيء معه".
وكانت كثرة األمساء مستهلكة مكمونة جمملة يف أحدية عني الذات ،ولسان تعينه بكىن حرف
التاء ،وهو تعينه يف ذات الالهوت ،كنزًا جامعًا جلواهر حقائق األمساء واملسميات ،إذ الكنز ذهب
وفضة وجواهر جمتمعة يف الغيب ،فالذهب صورة الذات ،والفضة صورة الصفات ،والكنز خمفي عن
األغيار ،فأحب احلق مبشيئته من حيث األمساء أن يعطيها التحقق يف أعياهنا بالوجود واإلجياد وحتقق يف
حقائقها للشهود واإلشهاد على رؤوس األشهاد ،كما قال سبحانه" :كنت كنزًا خمفيًا ال أعرف،
فأحببت أن أعرف" ،أي أن يعرفين كل تعيّن من تعينايت يف مظاهري وجمايل ومراتيب ،اليت ليست ذات
األلوهية ،بل بسببها يظهر السر الكامل بالتجلي احلق ،التجلي التعريف ،يف قوله" :فأحببت أن أُعرف
فخلقت اخللق وتعرفت إليهم بالنعم فيب عرفوين".
فلما شاء احلق سبحانه ،وأحب إظهار سرّه الكامن ،وجالء حسنه الباطن ،وإبداء كماله
املستحسن ،جبميع احملامد كلها واحملاسن كقوله:
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تتتتتتتتتتت ال متتتتتتتتتتت غتتتتتتتتتتت ا ل

ل تتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتت لمي ممزتتتتتتتتتتتتتتتتت ع

تتتتتتتتتتت م متتتتتتتتتتت

ظهر بالكون اجلامع اإلنساين ،والكتاب األكمل الفرقاين ،واملظهر الشامل القرآين وصورة االسم
الرمحاين احلاصر لألمر اإلهلي الكياين ،ألنّ اإلنسان أول باحلقيقة ،واآلية يف البداية ،آخر يف الغاية
والنهاية ظاهر بالصورة باطن بالسر والسورة جامع األولية واآلخرية ،والباطنية والظاهرية ومجعيته؛
لكونه برزخًا جامعًا بني حبري الوجوب واإلمكان ،وملا كانت مرتبته جامعة بني احلقية واخللقية،
والربانية والعبدانية ،تعني الوجود احلق يف مظهريته حبسبها تعينًا كليًا مجعيًا أحديًا فاملرتبة منحصرة بني
احلق الواجب واخللق املمكن ،معمورة هبما ،فاحلق أبدًا حق على بقاءه وغنائه ووجوبه الذايت ،اخللق
خلق أبدًا على فنائه وفقره وعدمه الذايت  ،فالوجود للحق ،وهو يف مرتبته احلقية حق ،ويف مرتبته
اخللقية خلق ،ويف النشأة اإلنسانية اجلامعية خلق جامع بينهما ،مطلق عن اجلمع بينهما أيضًا ،فالدائرة
الوجودية حميطة بقوسني ،ومتنصفة بشطرين على قطرين ،فالشطر األعلى للحقية والوجوب ،والشطر
األدىن للكون واخللق ،والربزخ اجلامع يظهر بالتعيني ويصدق على إطالق احلكمني وله اجلمع بني
البحرين ،وليس له نعت ذايت سوى اجلمعية واإلطالق ،فله أن يظهر مبظهرية األمساء واملسميات والذات
على الوجه األوىف ،فعند مشيئة احلق وحمبته من حيث األمساء احلسىن ،والتجليات العليا ،أن يتعني
بتعيناته القصوى ،جتلت جتليًا مجعيًا ،وانبعثت انبعاثًا حبيًا إىل املظهر الكلي ،اجلامع لألمر اإلهلي،
فامتدت رقائق النسب إىل متعلقاهتا ،واشرأبت حقائق الوجوب إىل متعلقاهتا ،وطلبت الربوبية املربوب،
واإلهلية املألوه ،واحملبوبية احملبوب فقامت بظاهرياهتا مظاهر لباطنها ،وبشهادهتا جمايل لغيبتها ،فالظاهر
ملظاهر هي عينها الناظرة مبناظر هي عينها ،وفيها أنّيها ظهرت احلقائق الوجوبية ،والنسب اليت اقتضتها
الربوبية يف متعلقاهتا ومظاهرها وجماليها ،وزهرت أنوار التجليات الفعلية يف مراتبها ومرائيها ،فرأت
أنفسها متمايزة األعيان واآلثار ،متغايرة الظلم واألنوار ،وتعينت أحكامها ولوازمها ممتازة ،وثبتت
عوارضها ولواحقها إىل أحيازها منحازة ،فأعيان املوجودات املعلومات العلوية ،وأشخاص املخلوقات
السفلية مظاهر النسب الوجوبية ،وجمايل تعينات أسباب الربوبية ،فريى احلق فيها حقائق األمساء ،وأعيان
صفات االعتالء على عروشها ،وحمتوية على جنودها وجيوشها ،فما منا إال له من احلق مقام معلوم،
ومن الوجود ذوق مقسوم.
واعلم أنّ املناظر ،واجملايل ،واملظاهر ،واملرائي اليت يرى احلق فيها نفسه ،لو مل يكن هلا حيثية
متعينة ،وخصيصة واستعداد معني متتاز هبا عن الظاهر فيها لكان الظاهر فيها وهو احلق غري متعني عن
غيبته  ،فظهور احلق وجتليه يف مرتبة من املراتب ،جزئية كانت أو كلية ،إمنا يكون حبسب احملل ،ويقبل
بقدر ما أعطاه احلق من االستعداد ،وما هيأ له من القابلية ،وليس ذلك حبسب احلق ألنّ ذلك ال يسعه
قلب املؤمن ،وال يسعه شيء أبدًا ،وذلك جتلي احلق بذاته على ما هي عليه لذاته ،وإمنا وسع قلب
املؤمن التجلي األمسائي ،وهو جتلي احلق بأمسائه احلسىن ،وصفاته العليا كلها ،ويسمى جتلي األلوهية
للمألوه الذي هو صورة مجعيتها ،ومظهر شؤون حكمتها ألنّ احلق أوجد العامل وجود شبح بال روح،
فكان كمرآة غري جملوة فجالها باإلنسان الكامل اجلامع حلقائق العامل وصورها وأمسائها ومسمياهتا
بكمال مظهريته ذاتًا وصفاتًا ،وصورة ومعىن مجعا وتفصيالً ظاهرا وباطنًا وأوالً وآخرًا ،وال حيصل
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كمال العامل ،وأمساء احلقائق واألعيان ،إال بنشأة (آدم) يف عني العامل ،ووجود اإلنسان الظاهر بصورة
الرمحن ،فكان اإلنسان الكامل روحا لذلك الشبح العاملي فكان قبول اإلنسان الكامل للتجلي اإلهلي
أكمل قبول ،ألنه ما من قابل من القوابل يقبل فيض احلق على حنو من القبول ،ويتعني بتجلي من
التجليات وصورة من مظاهره ،إال ويف اإلنسان الكامل مثل ذلك القابل على الوجه التام من حيث أن
التجلي على مجيع األشياء وعلى كل القوابل كامل ويف اإلنسان اجلامع أكمل ،فروحانيته أمت
الروحانيات وأكملها وطبيعته العنصرية أمجع األمزجة وأعدهلا ونشأته أوسع النشآت وأفضلها وأمشلها
واستعداد مظهريته لظهور احلق أعم املظهريات واالستعدادات و أقبلها وأعظمها وتعني صورة احلق
واخللق يف مظهريته أكمل التعينات وأجلها وأشرفها وأكربها ،وبه حصل كمال اجلالء واالستجالء،
وبه اتصل كمال فيض الذات باألمساء ،فهو مظهر الفيض اجلامع ،والربزخ الشامل احمليط املانع ،وبه متيز
الوجوب عن اإلمكان وظهر كمال حقائق األمساء واألعيان ،فكان (آدم) بصورته العنصرية جالء مرآة
العامل وكان العامل شبحا ال روح فيه قبل وجود هذه النشآت اإلنسانية اجلامعة للكماالت اإلهلية ،فكان
روح العوامل الكلية واجلزئية ،ألنه رابطة فيض شؤون احلق الذاتية واألمسائية والصفاتية ،على حقائق
العامل الكلية واجلزئية ،فجلى احلق سبحانه عن هذا العامل الصدأ ،الذي كان فيه بصورة آدم وجتلى احلق
سبحانه على هذا اجمللى األمت ،واملظهر األعم جتليا كامالً ،وحتققا شامالً ،فرأى نفسه فيه رؤية ذاتية،
وإحاطة كلية شاملة لألمسائية اإلهلية ،ألنه سواه مرآة لذاته لريى فيه علما وعينًا مجيع كماالت أمسائه
وصفاته ،وأفعاله وآياته ،فظهر لنفسه فيه ظهورا جامعا بني الكمال األمسائي والكمال الذايت ،وكمل به
نشأة العامل ،وخصصه حبقائق األمساء ومساه آدم ،فالعامل كله كالعني اجلامعة لألعيان ،ونور تلك العني
وسرها اإلنسان ،ألنه صورة الرمحن اجلامع حلقائق األمساء واألعيان ،وصور املوجودات واألكوان،
فكان قابلية العامل مظهر صورة آدم ،وجالء قلبه األعظم مجعية اإلنسان األكرم وروحه القائم بقلبه
وصورته وقابليته وجالئيته ،عني جتلي الرمحن على قلب اإلنسان بالفيض األقدس والتجلي األنفس،
فقلب اإلنسان الكامل مظهر الكماالت اإلهلية ،وصورته روح احلقائق الكلية ،واستعداده سر اجلمعية
اإلنسانية ،فروحه مرآة الذات األحدية ،وقلبه جملى الكماالت الواحدية ،وعقله جالء العوامل الكلية،
وجسمه روح املوجودات احلسية ،فهو صورة احلق الظاهر ،ومرآة امسه الباطن ،واملقصد األول ،واملظهر
اآلخر ،فهذا معىن قوله " :aإن اهلل خلق آدم على صورته" ،ومن كشف احلق له هذه األسرار،
وأفاض على قلبه من هذه األنوار ،ووهبه اهلل من خصائص هباته ،وكشف له ما طبع يف مرآته ،وحتقق
مبعرفة نفسه اليت توجب له التحقق مبعرفة ربه كشفا وشهودا ،فعرف حينئذ من هو ،وما هو املقصود
منه ما هو ،حققنا اهلل حبقائق معرفته وهدانا إىل سبيل توحيده وهدايته ،إنه بأحوالنا عليم كفيل يهدي
اهلل لنوره من يشاء ،واهلل يتوىل احلق وهو يهدي السبيل.
مث اعلم أن معرفتك للحق ،إمنا هي معرفتك لنفسك ومعرفتك بنفسك هلا مرتبتان يف مشرب
التحقيق :األوىل :معرفتك بربك من حيث أنت ،الثانية :معرفتك بربك من حيث هو ،ال من حيث
أنت فاملتحقق باملعرفة الثانية مرضي عند ربه منادى بقوله تعاىل:
ﱡﭐﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱠ[الفجر ،]28-27 :فما أمرها أن ترجع إال
إىل رهبا ،الذي دعاها فعرفته من الكل راضية مرضية ،فادخلي يف عبادي من حيث ما هلم هذا املقام،
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وهم كل عبد عرف ربه ،واقتصر عليه ،ومل ينظر إىل رب غريه ،مع أحدية العني ،فالنفس املطمئنة ال بد
أن تدخل فيهم ،فإن املقام بينها وبينهم ،لكوهنم راضني مرضيني خماطبني ،وادخلي جنيت اليت هبا أسترك،
وهي ستري ،وليست جنيت سواك يا عبدي ،فإذا دخل العارف جنة ربه حيث ظهر فيه وعرف به،
مستترا عن األفعال واآلثار املذمومة عند من ال يرضاها من األرباب والعبيد ،ألن لكل اسم عبدا هو
ربه ،وذلك العبد جسم وهو قلبه ،فصار وقاية لربه عن ألسنة أهل املذام والعيب ،واملذام هي باإلضافة
إىل العبد آثار لربه ،وجعل ربه وقاية وجنَّة له يف مجيع احملامد ،فأضافها مجيعها إىل ربه فال تضاف
احملامد إليه من حيث هو ،بل إىل ربه ،واستتر بربه عن اإلضافة واحملامد كما استتر ربه به عن املذام
فكما أن العبد ال يوجد إال بربه وكذلك الرب ال يكون ظاهرًا متعينًا يف عينه إال بعبده ،فهو مظهِره
ومَظهَره ،والناظر فيه وبه ،وإذا ثبت أن اهلل ال يعرف باحلقيقة ،ألن التجلي األحدي ممتنع ،ألنه تعاىل
بالذات غين عن العاملني ،فتجليه األحدي ال يبقي غريًا متجليًا له ،فال يكون جتليه األحدي إال بذاته
لذاته ،فال يعرف حقيقته إال هو ،بل من حيث ظهور األمساء عن البطون ،وبروزها عن الكمون،
افتقرت إىل املظاهر ،وأثبتت أن احلق هو األول واآلخر ،كما هو الباطن والظاهر ،وإذا ثبت أن اهلل ال
يعرف باحلقيقة ،فعبده الذي هو مظهره ال يعرف باحلقيقة ،فإذا نادى كل رب عبده إليه ،وأمره
بالدخول يف جنته والوقوف عليه ،فيدخل العارف نفسه ويعرف أنه مظهره وجماله ،هو عبده ،وهو ربه
ومواله وهو عرشه ومستواه ،فال ينفك ربه حيبه ويرضاه ،وال يزال عبده يعرفه ويهواه ،فالبد لكل
منهما عن اآلخر كما قيل :شعر
متتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتت اف تتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتت إم تتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتت
فمتتتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتت يرضتتتتتتتتتتتت
ا تتتتتتتتتتتتتتل
تتتتتتتتتتتتتت ا مزتتتتتتتتتتتتتت ل
فمم تتتتتتتتتتتتتت

فحينئذ يعرف العبد نفسه بربه ،وبه عرب املعرفة األوىل ،ويف هذه املعرفة يضاف إليه كل ما
يضاف إىل ربه من الكماالت ويضاف إىل ربه كل ما يضاف من املظهريات ،فيعرف نفسه بربه ،بعد
معرفته ربه بنفسه ،طردًا وعكسًا ،مجعا وفرادى ،دائما أبدًا ،ألن دخول اجلنة دخول خملد مؤبد فيعرف
نفسه وربه ،من حيث ربه ال من حيث هو ،وكان يعرف ربه من حيث نفسه ،فحصل له اجلمع بني
املعرفتني ،والتحقق باحلُسنَيَني ويف هذا املقام قلت:
لمتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتت
لمتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتت الخ تتتتتتتتتتتتت ل

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رل
ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رل أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتت ع
تتتتتتتتتتتتت ع

فأنت عبد له من حيث هو وسلطانه عليك ،وأنت رب له من حيث ظهور سلطانك فيه ،على
من دونك وعليه أيضًا ،من حيث إجابته لك ولسواك حني تدعوه ،فما أنت على كل حال إال تعيني
من تعيناته ،وجتل من جتلياته ،وأنت أيضا رب من حيث ظهور الربوبية بك وفيك ،لرب خاطبك
خبطاب :ﱡﭐﱢ ﱣﱠ [األعراف ]172 :فقلت بلى ،بني العباد الراضني بربوبيته ،املرضيني حني قالوا ما
قلت ،ونالوا ما نلت ،وما توجه خطاب من األحدي الذات إليك خاصة ،فلهذا قيل:
ف تتتتتتتتتتتتتتتتتت

قتتتتتتتتتتتتتتتتتت

يتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اف قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع

تتتتتتتتتتتتتتتتتتخ
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فإن عبد اللطيف والرؤوف على قد حيله عقد وعزمية عليها القهار املعز ،وعبد الظاهر على عقد
حيله الباطن ،وبالعكس فهذا حكم مجيع املربوبني واألرباب من غري ختليط وال ختبيط بني املقامات
والعقائد ،فكل مرضي عند ربه ،فرضي اهلل عن عبيده ،فهم مرضيون ،ورضوا عنه ،فهو مرضي،
فتقابلت حضرات األرباب ،وحضرات العباد تقابل األمثال ،ألن كل واحد من احلضرتني مرضية عند
األخرى ،راضٍ هبا ،فاملثلية بني احلضرات تامة ،فالتضاد كذلك ،فقابلت كل واحدة غريها ،الضد
الضد.
إذ املثل احلقيقي كالضد لعدم اجتماعه مع ضده ،يعين مبثله حقيقة ،إذ ال متيز ،ألهنا فرضت على
األخرى ،ألن حقيقتهما واحدة ،وإذ ال متيز فال بينية وال إثنينية ،فال ضدية وال مثلية ،فما مث إال وجود
واحد ،فهو هو ال غريه ،فالوجود حقيقة واحدة تعينت يف مراتب متميزة عقالً ،فما مث عقل إال متميزًا،
وأيضا فما مث مثل يوجب اإلثنينية فاملظهر عني الظاهر ،والظاهر عني املظهر ،فانظر تشهد اخللق يف مرآة
احلق ،واحلق يف مرآة اخللق ،فترى العجب العجاب:
متتتتتتتتتت تتتتتتتتتت تتتتتتتتتت ع
فمتتتتتتتتتت تتتتتتتتتت م زتتتتتتتتتت
ع
ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إ ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إ أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي ع

ف تتتتتتتتت ي تتتتتتتتت إ ال تتتتتتتتت لتتتتتتتتت ي تتتتتتتتت تتتتتتتتت ع
تتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتت ي فمتتتتتتتتتت أر

ذلك ملن خشي ربه أن يكونه ،لعلمه بالتميز يعين :ملا ثبتت مرتبة الرب عن مرتبة العبد ،خشي
العبد ربه ،أن يكون حبصول العلم يف العقل بالتميز ،فوقف على مركز عبدانيته ،مرضيا عند ربه ،لكونه
راضيا بربوبيته له وعليه ،ورضي به الرب غاية الرضى بعبوديته ،به وله وعليه وفيه ،وقد دلنا على التميز
جهلنا أعيان يف الوجود مبا أتى به عامل فوقع التميز بني العبد وبني األرباب ،لتفسر االسم الواحد اإلهلي
جبميع الوجوه من مجيع وجوهه ،وذلك من حيث الذات األحدية ،فاملعز ال يفسر باملذل ،واألول ال
يفسر باآلخر ،والرحيم ال يفسر بالقهار ،من حيث خصوصيات األمساء ،ولكنه يفسر بضده وغريه من
حيث عني تلك الذات األحدية املتجلية جبميع األمساء ،ألنه تعاىل من حيث ذاته ال ضد له ،وال ند له يف
احلضرة األحدية ،ويف احلضرة الواحدية باعتبار كثرة األمساء وتعددها ،فاألمساء أضداد وأنداد ،وملا كان
ألمساء احلضرة لكل اسم داللتان :داللة على الذات املسماة باألمساء كلها ،فيوضع وحيمل عليه سائر
األمساء ،ألنه عني تلك الذات املتجلية به ،وباألمساء كلها ،وداللة خمصوصة هي مفهومة ،ميتاز هبا عن
غريه من األمساء كاحلي من العليم ،والقاهر من اللطيف ،وكل اسم له خصوصية وحقيقة ،وكل حقيقة
هلا ظهور وآثار يف العلم والعني:
ريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الخ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الخ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

يعين أن احلقية تستلزم اخللقية ،استلزام الرب للمربوب ،واخلالق للمخلوق ،واإلله للمألوه ،ملا
بينهما من التضايف ،فال يالحظ أحدهم بدون اآلخر ،وكذا عكسه ،ألن االستلزام من التضايف من
اجلانبني ،وألن اخللق إذا نظرته من غري خلعة الوجود احلق ،بقي على عدمه األصلي ،ألنه إن نظرته
كذلك ،رجع إىل عدميته األصلية ،فإن اخللق لفظ مفترى على احلق فإذا عريته عن احلق مل يبقَ ما مسيته
به ،وما اخللق إال اختالق وهبتة على احلق :ﱡﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ[النور ،]39 :وإمنا هو جتلي
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و جوده يف بعض مراتب شهوده ،فلو نظرت ِبخِلع اخللع الوجودية احلقية عنه ،مل يبقَ شيء ،فعند ذلك
جتد اهلل هناك ،يعين جتد اهلل عنده ،ألنه يستحيل وجود اخللق بدون احلق  ،ويستحيل حصر احلق يف
اخللق:
ع

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتت ال متتتتتتتتتتتتتتتتت إ تتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتت المق تتتتتتتتتتتتتتتتتت الزتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف
إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف

يعين نزه عن أن يكون متعينا بتعني ،فيشبه متعينا آخر ،فإذًا يلزم الشرك وشبهه باخللق من حيث
احلقيقة ،فيكون عني كل متعني ،إذ ال موجود سواه ،فهو هو ،كان وال شيء معه ،وهو اآلن على ما
عليه كان ،فامجع بني التنزيه والتشبيه ،بنفي ما سواه مطلقًا ،فتقوم مبقعد الصدق يف مقام التوحيد
الذايت ،واجلمع بني املطلق واملقيد ،فكن باجلمع ناظرًا إىل احلق بدون اخللق ،فإن الوجود ليس إال له بل
هو هو وإن شئت الحظت احلق يف اخللق يف احلق ،بتعدد الواحد بالذات ،الكثري باألمساء والتعينات،
فكن يف الفرق باعتبار التعينات اخللقية ،واندراج اهلوية احلقية يف اهلوية اخللقية:
زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ع
قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
عم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

يعين :إذا كنت يف اجلمع ويف الفرق بعد اجلمع حبسب املشيئة حتز قصب السبق بالكل منهما،
ألن الكل مجع وفرق ،كل منهما تبدّى لك ،حبيث ال حتتجب بأحدمها عن اآلخر ،فتشهد اخللق حقًا،
واحلق خلقًا ،واحلق حقًا ،واخللق خلقًا ،فال حيجبك أحد الشهودين من اآلخر ،وال يفتك شهود ،ألن
الكل ليس إال هو ،وال خيتلف إال باالعتبارات ،فال تفىن عند كونك حقًا عن اخلليقة ،وال تبقى حقًا
بال خلق ،ألن احلقيقة واحدة ،فلك أن تكون حقا بال خلق ،أو خلقا بال حق ،وخلقا وحقا معًا ،وال
يفىن اخللق عند جتلي احلق ،فإنه فان حقيقةً يف األزل ،فكيف يفنيه ،وال يبقى احلق فإنه باقٍ مل يزل،
ولك أن تشهدمها وتبينهما كل يف رتبته واحدا يف وجود واحد ال معًا:
يق

ف غير

ي ال

عق

ألن معىن الوجود واحد ال غري ،فإن كنت عبدًا يلقى عليك الوحي منك وفيك ،ال من غريك،
وال يف غريك ،وإن كنت ربًا فال تلقي من غري ،وما مث غري ،ألن الوجود واحد ،أُحدٌ يف املدد كثري يف
العدد ،وله األزل واألبد ،والدوام والسرمد ،فهو األول واآلخر والباطن والظاهر ،وهو بكل شيء عليم،
وبتجلي ذاته العزيز ،وبأمسائه وصفاته وأفعاله احلكيم ،وسبحان اهلل وما أنا من املشركني ،وسالم على
املرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،وسلم تسليمًا
كثريًا إىل يوم الدين آمني.

متت الرسالة
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رسالة األنوار
ﱁﱂﱃﱄ
احلمد هلل واهب العقل ومبدعه وناصب النقل ومشرعه له املنة والطول ومنه القوة واحلول.
ال إله إال هو رب العرش العظيم.
وصلى اهلل على من أقام به أعالم اهلدى ،وأنزله بالنور الذي أضل اهلل به من شاء وهدى ،وعلى
آله األكرمني وأصحابه الطاهرين ،والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين.
أجبت سؤالك أيها الويل الكرمي والصفي احلميم يف كيفية السلوك إىل رب العزة تعاىل،
والوصول إىل حضرته ،والرجوع به من عنده إىل خلقه من غري مفارقته.
بأنه ما مث يف الوجود إال اهلل وصفاته الظاهرة وأفعاله .فالكل هو وبه وإليه ومنه ،لو احتجب عن
العامل طرفة عني لنفي العامل دفعة واحدة ،فبقاؤه حبفظه ونظره إليه.
غري أنه من اشتد ظهوره يف نوره حبيث تضعف اإلدراكات عنه يسمى ذلك الظهور حجابًا.
فأول ما أبينه لك وفقك اهلل ،كيفية السلوك إىل اهلل ،مث كيفية الوصول إليه والوقوف بني يديه
واجللوس يف بساط مشاهدته ،وما يقوله لك ،وكيفية الرجوع من عنده إىل حضرة أفعاله به وإليه
واالستهالك فيه ،وهو مقام دون الرجوع.
فاعلم أيها األخ الكرمي أن الطرق شىت والطريق إىل احلق مفرد.
والسالكون طريق احلق أفراد ،ومع أن طريق احلق واحد ،فإنه ختتلف وجوهه حبسب اختالف
سالكيه ،من اعتدال املزاج واحنرافه ،ومالزمة الباعث ومغيبه ،وقوة روحانيته وضعفها ،واستقامة مهته،
وصحة توجهه وسقمه.
فمنهم من جتمع له ،ومنهم من يكون له بعض هذه األوصاف.
فقد يكون مطلب الروحانية شريفًا ،وال يساعده املزاج ،وكذلك حكم ما بقي.
فأول ما يتعني علينا أن نبينه لك معرفة أمهات املواطن ،وما تقتضي مما أريد منها هاهنا.
واملوطن عبارة عن حمل أوقات الوارد ،الذي يكون فيه ،وينبغي لك أن تعرف ما يريده احلق
منك يف ذلك املوطن ،فتبادر إليه من غري تثبط.
واملواطن وإن كثرت ،فإهنا ترجع إىل ستة؛ األول :موطن ﱡﭐﱢ ﱣﱤﱠ [األعراف ]172 :وقد
انفصلنا عنه بوجودنا العنصري.
واملوطن الثاين :موطن الدنيا اليت حنن فيها.
والثالث :الربزخ الذي نصري إليه بعد املوت األصغر واألكرب.
والرابع :موطن احلشر بأرض الساهرة والرد يف احلافرة.
واخلامس :اجلنة والنار.
والسادس :موطن الكثيب خارج اجلنة.
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ويف كل موطن من هذه املواطن مواضع ،هي مواطن يف املواطن ،ليس يف القوة البشرية الوفاء هبا
لكثرهتا.
ولسنا حنتاج يف هذا املوضع ،الذي حنن فيه إىل أن نبني منها إال موطن الدنيا ،الذي هو حمل
التكليف واالبتالء واألعمال.
فاعلم أن الناس منذ خلقهم اهلل تعاىل ،وأخرجهم من العدم إىل الوجود ،مل يزالوا مسافرين،
وليس هلم حط عن رحاهلم ،إال يف اجلنة أو يف النار ،وكل جنة ونار حبسب أهلها.
فالواجب على كل عاقل ،أن يعلم ،أن السفر مبين على املشقة وشطف العيش واحملن والباليا
وركوب األخطار العظام.
فمن احملال أن يصح فيه للمسافرين نعيم أو أمان أو لذة ،فإن املياه خمتلفة الطعم ،واألهوية خمتلفة
التصريف ،وطبع كل منهل خيالف طبع املنهل اآلخر.
وحيتاج املسافر ملا يصلح لتلقي كل عامل يف منزله ،فإنه عندهم صاحب ليلة أو ساعة وينصرف،
فأىن يعقل حلول الراحة فيمن هذه حالته.
وما أوردنا هذا ردًا على أهل النعيم يف الدنيا ،العاملني هلا واملنكبني على مجع حطامها ،فإن أهل
هذا الفعل عندنا أقل وأحقر من أن نشتغل هبم ،أو نلتفت إليهم ،وإمنا أوردناه تنبيهًا ملن استعجل للذة
املشاهدة يف غري موطنها الثابت ،وحالة الفناء يف غري منزهلا ،واالستهالك يف احلق بطريق احملق عن
العاملني.
فإن السادة منا أنفوا من ذلك ملا فيه من تضييع الوقت ،ونقص املرتبة ،ومعاملة املوطن مبا ال يليق
به .فإن الدنيا سجن امللك ال داره ،ومن طلب امللك يف سجنه من غري ترحيل عنه رحلة كلية ،فقد
أساء األدب ،وفاته أمر كبري.
فإن زمان الفناء يف احلق زمان ترك مقام أعلى مما هو فيه ،ألن التجلي على قدر العلم وصورته،
فما حصل لك من العلم به منه يف جماهدتك وهتيئك يف الزمان األول مثالً ،مث شهدت يف الزمان الثاين،
فإمنا تشهد منه صورة عملك املقررة يف الزمان األول.
فما زدت سوى انتقالك من علم إىل عني ،والصورة واحدة ،فقد حصلت ما ينبغي لك أن
تؤخره ملوطنه ،وهو الدار اآلخرة اليت ال عمل فيها ،فإن زمان مشاهدتك ،لو كنت فيه صاحب عمل
ظاهر وتلقي علم باهلل باطن كان أوىل بك ألنك تزيد حسنًا ومجاالً يف روحانيتك الطالبة رهبا بالعلم
الذي تلقته منه باألعمال والتقوى ،وتزيد حسنًا يف نفسانيتك الطالبة جنتها.
فإن اللطيفة اإلنسانية حتشر على صورة علمها ،واألجسام حتشر على صورة عملها من احلسن
والقبح ،وهكذا إىل آخر نفس ،فإذا انفصلت من عامل التكليف ،وموطن املعارج واالرتقاءات ،فحينئذ
جتين مثرة غرسك.
فإذا فهمت هذا ،فاعلم وفقنا اهلل وإياك :أنك إذا أردت الدخول إىل حضرة احلق ،واألخذ منه
بترك الوسائط ،واألنس به.
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إنه ال يصح لك ذلك ،ويف قلبك ربانية لغريك ،فإنك حمكوم ملن حكم عليك سلطانه ،هذا ال
شك فيه.
فالبد لك من العزلة عن الناس وإيثار اخللوة على املأل ثانيًا ،فإنه على قدر بعدك من اخللق يكون
قربك من احلق ظاهرًا وباطنًا.
فأول ما جيب عليك ،طلب العلم الذي تقيم به طهارتك وصالتك وصيامك وتقواك ،وما
يفرض عليك طلبه خاصة ال تزيد على ذلك شيئًا ،وهو أول باب السلوك ،مث العمل به ،مث الورع ،مث
الزهد ،مث التوكل.
ويف أول حال من أحوال التوكل ،حيصل لك أربع كرامات ،هي عالمات وأدلة على حصولك
يف أول درجات التوكل:
األوىل :وهي طيّ األرض.
الثانية :واملشي على املاء
الثالثة :واختراق اهلواء
الرابعة :واألكل من الكون ،وهو احلقيقة يف هذا الباب.
مث بعد ذلك تتواىل عليك املقامات واألحوال والكرامات والتنزالت إىل املوت.
فاهلل اهلل ال تدخل خلوتك حىت تعرف أين مقامك وقوتك من سلطان الوهم ،فإن كان ومهك
حاكمًا عليك ،فال سبيل إىل اخللوة إال على يد شيخ مميز عارف.
فإن كان ومهك حتت سلطانك ،فخذ اخللوة وال تبايل ،وعليك بالرياضة قبل اخللوة ،والرياضة
عبارة عن هتذيب األخالق وترك الرعونة وحتمل األذى ،فإن اإلنسان إذا تقدم فتحه قبل رياضته ،فلن
جييء منه رجل أبدًا إال يف حكم النادر .فإذا اعتزلت عن اخللق ،فاحذر من قصدهم إليك مع إقباهلم
عليك ،فإنه من اعتزل عن اخللق مل يفتح بابه لقصد الناس إليه ،فإن املراد من العزلة ترك الناس
ومعاشرهتم ،وليس املراد من ترك الناس ترك صورهم ،وإمنا املراد أن ال يكون قلبك ،وال أذنك وعاء ملا
يأتون به من فضول الكالم ،فال يصفو القلب من هذيان العامل إال بالبعد عنهم ،فكل من اعتزل يف بيته
وفتح باب قصد الناس إليه ،فإنه طالب رياسة وجاه ،مطرود عن باب اهلل ،واهلالك إىل مثل هذا أقرب
من شراك نعله ،فاهلل اهلل حتفظ من تلبيس النفس يف هذا املقام ،فإن أكثر اخللق هلكوا فيه ،فأغلق بابك
دون الناس ،وكذلك باب بيتك بينك وبني أهلك.
واشتغل بذكر اهلل تعاىل بأي نوع شئت من األذكار ،وأعالها االسم األعظم ،وهو قولك :اهلل،
اهلل ،ال تزيد عليه شيئًا .فتحفظ من طوارق اخلياالت الفاسدة أن تشغلك عن الذكر ،وحتفظ يف
غذائك ،واجتهد أن يكون دمسًا ،ولكن من غري حيوان فإنه أحسن ،واحذر من الشبع ،ومن اجلوع
املفرط ،والزم طريق اعتدال املزاج ،فإن املزاج إذا أفرط فيه اليبس أدى إىل خياالت فاسدة وهذيان
طويل ،وإذا كان الوارد هو الذي يعطي االحنراف ،فذلك هو املطلوب ،تفرق بني الواردات الروحانية
النورية امللكية ،والواردات الروحانية النارية الشيطانية ،مبا جتده يف نفسك عند انقضاء الواردات.
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وذلك أن الوارد إذا كان ملكيًا ،فإنه يعقبه برد ولذة ،وال جتد له أملًا وال تتغري لك صورة،
ويترك علمًا .وإذا كان شيطانيًا ،فإنه يعقبه هتريس يف األعضاء ،وأمل وكرب وحرية وذلة ،ويترك
ختبيطًا ،فتحفظ ،وال تزل ذاكرًا بقلبك حىت ينزعه اهلل عن قلبك ،وهو املطلوب.
واحذر أن تقول ما ذا؟ وليكن عقدك عند دخولك خلوتك أن اهلل ليس كمثله شيء.
فكل ما يتجلى لك من الصور ويقول لك :أنا اهلل ،فقل :سبحان اهلل آمنت باهلل.
واحفظ صورة ما رأيت والهِ عنها ،واشتغل بالذكر دائمًا ،هذا عقد واحد .والعقد الثاين :أن ال
تطلب منه يف خلوتك سواه ،وال تعلق اهلمة بغريه ،ولو عرض عليك كل ما يف الكون فخذه بأدب ،وال
تقف عنده ،وصمم على طلبك ،فإنه يبتليك .ومهما وقفت مع شيء فاتك ،وإذا حصلته مل يفتك
شيء.
فإذا عرفت هذا ،فاعلم أن اهلل تعاىل يبتليك مبا يعرضه عليك ،فأول ما يفتح لك أن أعطاك األمر
على الترتيب كما أقوله لك.
وهو كشفك العامل احلسي الغائب عنك ،فال حتجبك اجلدران والظلمات عما يفعله اخللق يف
بيوهتم ،إال أنه جيب عليك التحفظ أن ال تكشف سر أحد عند أحد إذا أطلعك اهلل عليه ،فإن حبت به،
وقلت هذا زان ،وهذا شارب ،وهذا سارق ،وهذا مغتاب ،فاهتم نفسك ،فإن الشيطان قد دخل عليك،
فتحقق باسم الستار وإن جاءك ذلك الشخص فاهنه ما بينك وبينه على الستر ،وأوصه أن يستحي من
اهلل ،وال يتعدى حدود اهلل ،والهِ عن ذلك الكشف جهد طاقتك واشتغل بالذكر.
ال
وأما التفرقة بني الكشف احلسي واخليايل ،فنبينه لك ،وذلك إذا رأيت صورة شخص ،أو فع ً
من أفعال اخللق أن تغلق عينيك ،فإن بقي لك الكشف فهو يف خيالك ،وإن غاب عنك فإن اإلدراك
تعلق به يف املوضع الذي رأيته فيه.
مث إذا هليت عنه ،واشتغلت بالذكر ،انتقلت من الكشف احلسي إىل الكشف اخليايل فتنزل عليك
املعاين العقلية يف الصور احلسية ،وهو تنزل صعب ،فإن علم ما أريد بتلك الصورة ،وال يعرفها إال نيب
أو من شاء اهلل من الصديقني ،فال تشتغل به.
وإن سيقت لك مشروبات ،فاشرب املاء منها ،فإن مل يكن فيها ماء ،فاشرب اللنب ،وإن مجعت
لك ،فامجع بني املاء واللنب ،وكذلك العسل اشربه .وإياك أن تشرب اخلمر إال أن يكون ممزوجًا مباء
املطر ،فإن كان ممزوجًا مباء األهنار ،أو العيون فال سبيل إىل شربه.
واشتغل بالذكر حىت يرفع عنك عامل اخليال ،ويتجلى لك عامل املعاين اجملردة عن املادة ،واشتغل
بالذكر حىت يتجلى لك مذكورك.
فإذا أفناك عن الذكر فتلك عني املشاهدة ،أو النومة .وسبيل التفرقة بينهما ،أن املشاهدة تترك
شاهدها ،وتقع اللذة عقيبها .والنومة ال تترك شيئًا ،فيقع التيقظ عقيبها ،واالستغفار والندم.
مث إن اهلل عز وجل يعرض عليك مراتب اململكة ابتالء ،بأن رتب لك الفرض ،فإنك ستكشف
أوال على أسرار األحجار املعدنية وغريها ،وتعرف سر كل حجر وخاصيته يف املضار واملنافع.
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فإن تعشقت بذلك ،أبقيت معه ،وطردت ،مث سلب عنك كل شيء حفظته ،وخسرت .وإن
استغنيت عنه ،واشتغلت بالذكر ،وجلأت إىل جانب املذكور ،رفع عنك ذلك النمط ،وكشف لك عن
النباتات ،ونادتك كل عشبة مبا حتمله من خواص املضار واملنافع ،فليكن حكمك معها كحكمك أوالً،
وليكن غذاؤك عند الكشف األول ما كثرت حرارته ورطوبته ،ويف الكشف الثاين ما اعتدلت حرارته
ورطوبته.
وإذا مل تقف معه ،رفع لك عن احليوانات ،فسلمت عليك ،وعرفتك مبا حتمله من خواص املضار
واملنافع ،وكل عامل يعرّفك بتحميده وتسبيحه.
وهنا نكتة عجيبة ،وذلك أن تنظر ما أنت مشتغل به من األذكار ،فإن رأيت هؤالء العوامل
مشتغلني هبذا الذكر الذي أنت عليه ،فكشفك خيايل ال حقيقي ،وإمنا ذلك خيالك أقيم لك يف
املوجودات .وإذا شهدت يف هؤالء تنوّعات أذكارهم ،فهو الكشف الصحيح.
وهذا املعراج هو معراج التحليل على الترتيب ،والقبض مصاحب لك يف هؤالء العوامل.
مث بعد ذلك يكشف لك عن سريان عامل احلياة السببية يف األحياء ،وما تعطي من األثر يف كل
ذات حبسب استعداد الذوات ،وكيف تندرج العبارات يف هذا السريان.
وإن مل تقف مع هذا ،رفعت لك اللوائح اللوحية.
وخوطبت باملخاوف ،وتنوعت لك احلاالت ،وأقيم لك دوالب تعاين فيه صور االستحاالت،
وكيف يصري الكثيف لطيفًا ،واللطيف كثيفًا ،وما أشبه ذلك.
وإن مل تقف مع هذا رفع لك نور متطاير الشرر ،فتطلب الستر عنه ،فال ختف ،ودم على الذكر،
فإنك إذا دمتَ على الذكر مل تصبك آفة ،وإن مل تقف معه رفع لك عن نور الطوالع ،ورفع لك عن
صورة التركيب الكلي ،وعاينت آداب الدخول إىل احلضرة اإلهلية ،وآداب الوقوف بني يدي احلق جل
وعال ،وآداب اخلروج من عنده إىل اخللق ،واملشاهدة الدائمة بالوجوه املختلفة من الظاهر والباطن،
والكمال الذي ال يشعر به كل أحد.
فإن كل ما نقص من الوجه الظاهر ،أخذه الوجه الباطن ،والذات واحدة فما مث نقص.
وتعلم بعد هذا كيفية تلقي العلوم اإلهلية من اهلل تعاىل ،وما ينبغي أن يكون عليه املتلقي من
االستعداد ،فاعلم.
ومن آداب األخذ والعطاء والقبض والبسط ،وكيف حيفظ القلب ،الذي هو مورد األحوال من
اهلالك احملرق ،وأن الطرق كلها مستديرة ،وما مث طريق خطي ،وغري ذلك مما تضيق هذه الرسالة عنه.
فإن مل تقف معه ،رفع لك عن مراتب العلوم النظرية ،واألفكار السليمة ،وصور املغالط اليت
تطرأ على األفهام ،والفرق بني الوهم والعلم ،وتولد املمكنات بني عامل األرواح واألجسام ،وسريان
السر اإلهلي يف عامل العناية ،وسبب من ترك الكون عن جماهدة وعن ال جماهدة ،وغري ذلك مما يطول
شرحه.
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فإن مل تقف معه ،رفع لك عن عامل التصوير والتحسني واجلمال ،وما ينبغي أن تكون عليه
العقول ،من الصور املقدسة والنفوس النباتية ،من حسن الشكل والنظام ،وسريان الفتور واللني والرمحة
يف املوصوفني هبا ،ومن هذه احلضرة يكون اإلمداد للشعراء ،وهي قبله يكون اإلمداد للخطباء.
فإن مل تقف معه ،رفع لك عن املواضع القطبية ،وكل ما شاهدته قبل هذا ،فهو من عامل اليسار
ال من عامل اليمني ،وهذا املوضع هو القلب.
خامتة

فإذا جتلى لك هذا العامل علمت االنعكاسات ودوام الدائمات وخلود اخلوالد وترتيب
املوجودات وسريان الوجود فيها ،وأعطيت احلكم اإلهلية والقدرة على حفظها واألمانة على تبليغها إىل
أهلها ،وأعطيت الرمز واإلمجال والقوة على الستر والكشف.
فإن مل تقف معه ،رفع لك عن عامل احلمية والغضب والتعصب للحق والباطل ،ومنشأ اخلالف
الظاهر يف العامل ،واختالف الصور والعداوة والبغضاء.
فإن مل تقف مع هذا رفع لك عن عامل الغرية ،وكشف احلق على أمت وجوهه ،واآلراء السليمة
واملذاهب املستقيمة والشرائع املنزلة ،وترى عاملًا قد زينهم اهلل يف املعارف القدسية بأحسن زينة.
وما من مقام يكشف لك عنه إال وهو يقابلك بالتعزيز والتوقري والتعظيم ،ويعرب لك عن مقامه
ورتبته يف احلضرة اإلهلية ،ويعشقك بذاته.
فإن مل تقف معه رفع لك عن عامل الوقار والسكينة والثبات واملكر وغامضات األسرار ،وما
شاكل هذا الفن.
فإن مل تقف معه رفع لك عن عامل احلرية ،والقصور والعجز ،وخزائن األعمال ،وهو عليون.
فإن مل تقف معه رفع لك عن عامل اجلنان ،ومراتب درجته ،وتداخل بعضه يف بعض ،وتفاضل
نعمه ،وأنت واقف على طريق ضيق .مث أشرف بك على جهنم ،ومراتب دركاهتا ،وتداخل بعضها يف
بعض ،وتفاضل عذاهبا ،ورفع لك عن األعمال املوصلة إىل كل واحد من الدارين.
فإن مل تقف معه رفع لك عن أرواح مستهلكة ،يف مشهد من مشاهدهم فيه سكارى حيارى،
قد غلبهم سلطان الوجد ،فدعاك حاهلم.
فإن مل تقف معه لدعوته رفع لك نور ال ترى فيه غريك ،فيأخذك فيه وجد عظيم وهيمان
شديد ،وجتد فيه من اللذة باهلل ما مل تكن تعرفها قبل ذلك ،ويصغر يف عينك كل ما رأيته ،وأنت
تتمايل فيه متايل السراج.
فإن مل تقف معه رفع لك من صور على صور بين آدم ،وستور ترفع وستور تسدل ،وهلم تسبيح
خمصوص ،تعرفه إذا مسعته ،فال تدهش ،وسترى صورتك بينهم ،ومنها تعرف وقتك الذي أنت فيه.
فإن مل تقف معه رفع لك عن سرير الرمحانية يف كل شيء عليه فإذا نظرت يف كل شيء فترى
مجيع ما اطلعت عليه فيه وزيادة على ذلك ،فإذا وقفت عليك فيه وعرفت ،أين غايتك ومنزلتك
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ومنتهى رتبتك وقدرك ،وأي اسم هو ربك ،وأين حظك يف املعرفة وما حظك من الوالية وصورة
خصوصيتك.
فإن مل تقف معه رفع لك عن العقل األول ،أستاذ كل شيء ومعلمه ،فعاينت أثره ،وعرفت
خربه ،وشاهدت انتكاسه وتلقيه وتفصيل جممله من امللك النوين.
فإن مل تقف معه رفع لك عن احملرك ميني احلق.
فإن مل تقف معه حميت ،مث غيبت ،مث أفنيت ،مث سحقت ،مث حمقت ،حىت إذا انتهت فيك آثار
املاحي مع إخوانه ،مث أثبت ،مث أحضرت ،مث أبقيت ،مث مجعت ،مث عينت ،فخلعت عليك اخللع اليت
تقتضيها ،مث ترد إىل مدرجتك ،فتعاين كل ما رأيته خمتلف الصور ،حىت ترد إىل عامل حسك املقيد
األرضي ،أو متسك حيث غبت .ومقدار كل سالك اليت عليها سلك.
فم نهم من يناجي بلغته ،ومنهم من يناجي بغري لغته ،وكل من نوجي بلغة -أية لغة كانت،-
فإنه وارث لنيب ذلك اللسان ،وهو الذي تنسبه على لسان أهل هذه الطريقة أن فالنًا موسوي
وإبراهيمي وإدريسي ،ومنهم املناجي بلغتني وثالثة وأربع فصاعدا ،واملكمل من يناجي جبميع اللغات،
وهو احملمدي خاصة.
فما دام يف غايته فهو الواقف ما مل يرجع .فإن منهم املستهلك يف ذلك املقام كأيب عقال وغريه،
وفيه يقبض وحيشر .ومنهم املردود ،وهو أكمل من الواقف املستهلك بشرط أن يتماثال يف املقام.
فإذا كان املستهلك يف مقام أعلى من مقام املردود ،فال نقول إن املردود أعلى ،ولكن شرطنا
التماثل ،ويعيش املردود النازل عن مقام املستهلك حىت يبلغ مرتبة املستهلك ،ويزيد عليه يف التداين
فيزيد عليه يف التديل ،ويفضل عليه يف الترقي ،فيفضل عليه يف التلقي.
وأما املردودون فهم رجالن :منهم من يرد يف حق نفسه ،وهو النازل الذي ذكرناه ،وهذا هو
العارف عندنا ،فهو راجع ليكمل نفسه من غري الطريق الذي سلك عليها .ومنهم من يرد إىل اخللق
بلسان اإلرشاد واهلداية ،وهو العامل الوارث .وليس كل داع ووارث على مقام واحد ،ولكن جيمعهم
مقام الدعوة ،ويفضل بعضهم على بعض يف مرتبته كما قال :ﱡﭐﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱠ ﭐ[البقرة:
 ]253فمنهم الداعي بلغة عيسى وموسى وإمساعيل وآدم وإبراهيم وهارون وغريهم ،وهؤالء الذين هم
الصوفية ،وهم أصحاب األحوال باإلضافة إىل السادة منا.
ومنهم الداعي بلغة حممد  ،aوهم املالمية أهل التمكني واحلقائق.
وإذا دعوا اخللق إىل اهلل تعاىل ،فمنهم من يدعوهم من باب الفناء يف حقيقة العبودية وهو قوله
تعاىل :ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ [مرمي ]9 :ومنهم من يدعوهم من باب مالحظة العبودية ،وهو
الذلة واالفتقار وما يقتضيه مقام العبودية .ومنهم من يدعوهم من باب مالحظة األخالق الرمحانية.
ومنهم من يدعوهم من باب مالحظة األخالق القهرية .ومنهم من يدعوهم من باب مالحظة األخالق
اإلهلية ،وهو أرفع باب يدعى منه اخللق وأجلّه.
واعلم أن النبوة والوالية يشتركان يف ثالثة أشياء :الواحد يف العلم من غري تعليم كسيب.
والثاين يف الفعل باهلمة فيما جرت العادة أن ال يفعل إال باجلسم ،أو ال قدرة للجسم عليه.
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والثالث يف رؤية عامل اخليال يف عامل احلس.
ويفترقان مبجرد اخلطاب .فإن خماطبة الويل غري خماطبة النيب .وال تتوهم أن معارج األولياء على
معارج األنبياء ليس األمر كذلك ،ألن املعارج تقتضي أمورًا ،ولو اشتركوا فيها حبكم العروج عليها
لكان للويل ما للنيب ،وليس األمر عندنا على هذا ،وإن اجتمعا يف األصول وهي املقامات .لكن معارج
األنبياء بالنور األصلي ومعارج األولياء مبا يقتضي من النور األصلي .وإن مجعهما مقام التوكل ،فليست
الوجوه متحدة ،والفضل ليس يف نفس احلصول ،وإمنا هو يف الوجوه ،والوجوه راجعة للمتوكلني،
وهكذا يف كل حال ومقام ،من فناء وبقاء ومجع وفرق واصطالم وانزعاج وغري ذلك.
واعلم أن كل ويل هلل ،فإنه يأخذ كل ما يأخذه بواسطة روحانية نبيّه الذي هو على شريعته،
ومن ذلك املقام يشهد .فمنهم من يعرف ذلك ،ومنهم من ال يعرفه ،ويقول :قال يل اهلل ،وليس غري
تلك الروحانية ،وهنا أسرار لطيفة ،تضيق هذه األوراق عنها ،ملا أردناه من التقريب واالختصار.
غري أن األولياء من أمة حممد  aاجلامع ملقامات األنبياء ،قد يرث الواحد منهم موسى ،
ولكن النور احملمدي ال النور املوسوي ،فيكون حاله حال حممد  ،aوحال موسى منه.
ورمبا يظهر من ويل عند موته مالحظة موسى ،فيتخيل العامي أو من ال معرفة له أنه هتوّد أو
تنصّر ،لكونه يذكر هؤالء األنبياء عند موته ،وإمنا ذلك من قوة املعرفة احلاصلة له مبقامه ومن قوة
االتّصاف به .إال القطب فإنه على قدم حممد .a
ولقد لقينا رجاالً على قلب عيسى  ،منهم أول شيخ لقيته ،ورجاالً على قلب موسى
 ،وآخرين على قلب إبراهيم ،وغريهم  .Dوال يعرف هذا إال أصحابنا.
واعلم أن حممدًا  aهو الذي أعطى مجيع األنبياء والرسل ومقاماهتم يف عامل األرواح حىت
بعث جبسمه  ،وتبعناه ،والتحق بنا من األنبياء يف احلكم من شاهده ،أو نزل من بعده من أنبيائهم،
وأنبياؤهم يأخذون عن حممد .a
فأولياء األنبياء الذين سلفوا يأخذون من أنبيائهم وأنبياؤهم يأخذون عن حممد  ،aفشاركت
الوالية احملمدية األنبياء يف األخذ عنه ،وهلذا ورد يف اخلرب" :علماء هذه األمة كأنبياء بين إسرائيل" وقال
تعاىل فينا :ﱡﭐﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱠ [البقرة ]143 :وقال يف حق الرسل ﱡﭐﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ
ﱕ ﱖ ﱗﱠ [النحل ]89 :فنحن واألنبياء شهداء على أتباعهم.
فاصرف اهلمة يف اخللوة للوراثة الكلية احملمدية ،واعلم أن احلكيم الكامل احملقق املتمكن هو
الذي يعامل كل حال ووقت مبا يليق به وال خيلط ،وهذه حالة حممد  ،aفإنه كان من ربه بقاب
قوسني أو أدىن.
وملا أصبح يف قومه وذكر ذلك للحاضرين مل يصدقه املشركون لكون األثر ما ظهر عليه ووافقوه
يف ذلك خبالف موسى حني ظهر عليه األثر فكان يتربقع.
ولكن ال بد لكل سالك من تأثري األحوال فيه وخلط العوامل بعضها ببعض ولكن ينبغي له
الترقي من هذا املقام إىل مقام احلكمة اإلهلية اجلارية على القانون املعتاد يف الظاهر وأن يصرف خرق
العوائد إىل سره حىت يرجع له خرق العوائد عادة الستصحابه.
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وال يزال يقول يف كل نفس :ﱡﭐﱑ ﱒ ﱓﱠ [طه ]114 :ما دام الفلك جيري بنفسه ،وجيتهد
أن يكون وقته نفسه.
وإذا ورد عليك وارد الوقت يقبله ،وليحذر من التعشق به وحيفظه فإنه حيتاج إليه إذا رىب فإن
أكثر الشيوخ إمنا أتى عليهم يف التربية ملا فرطوا يف حفظ ما ذكرناه وزهدوا فيه ويطول الوقت ويقتصر
حبسب حضور صاحبه فمنهم من وقته ساعة ويوم ومجعة وشهر وسنة ومرة واحدة يف عمره.
ومن الناس من ال وقت له ،فإنه من حافظ على األنفاس فالساعات يف حكمه إىل ما فوق ذلك،
ومن كان وقته حضور الساعات فاتته األنفاس ،ومن كان وقته األيام فاتته الساعات ،ومن كان وقته
اجلمع فاتته األيام ،ومن كان وقته السنني فاتته الشهور ،ومن كان وقته عمره فاتته السنون ،ومن مل
يكن له عمر مل يكن له وقت وخسر آخرته ،ومل تتعدّ مهّته البهيمية ،وعلو الشخص يدل على وقته
وضيقه وقلة علومه ،والذي ال وقت له إمنا حرم ألجل علة.
فإن باب امللكوت واملعارف من احملال أن يفتح ويف القلب شهوة من عامل امللك وامللكوت.
وأما باب العلم باهلل من حيث املشاهدة فال يفتح ويف القلب حملة للعامل بأسره امللك وامللكوت.
واعلم أن هذه األمور الوضعية إذا سلك عليها اإلنسان وقام هبا ومل تكن له مهة بأمر وراءها إال
اجلنة خاصة فذلك هو العابد صاحب املاء واحملراب كما أن اهلمة لو تعلقت مبا وراء العبادات من غري
استعداد هلا مل يكشف له شيء وال نفعت مهته بل صاحبها أشبه شيء مبريض سقطت قواه بالكلية
وعنده اإلرادة واهلمة للحركة واآللة متعطلة فهل يصل هبمته إىل مطلوبه فال بد من االستعداد على
الكمال باهلمة وغريها.
فإذا وصل إىل عني احلقيقة وامتحقت مهته وليس لوصول البقية حدّ فيقول الواصل ال ينبغي إال
هكذا وإمنا للدهش الذي يقع به عند رفع احلجاب فإن العلم الذي حيصل له عند املشاهدة يلقي عنده
التوجه إىل ما هو فوق ما ظهر يف حقه ال فيما ظهر فإن الظاهر وإن كان واحد العني فإن الوجوه منه
غري متناهية وهي آثاره فينا ،فال يزال العامل متعطشًا دائمًا أبدًا.
وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم واحلمد هلل رب العاملني

متت رسالة األنوار
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كتاب الفتوحات املدنية
ﱁﱂﱃﱄ
شرِقَات املَدَنِّيةُ فِ ْي الفُت ْوحَاتِ اإلِهلِّيةِ
من رسالة املُ ْ
شعر:

لقطب دائرة الوجود الشيخ حمي الدين ابن العريب قدس سره
تتتتتتتتتتتتتتتت حا رمتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتت أ ستتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت فتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتم اا متتتتتتتتتت
ا يتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتت
ي تتتتتتتتتتتتتتتت ال متتتتتتتتتتتتتتتت
أ تتتتتتتتتتتتتتتت
متتتتتتتتتتترا إلتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتت ر اليستتتتتتتتتتتير أ متتتتتتتتتتت
غتتتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتر اازتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتت م
ستتتتتتتتتتر إلتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتم م متتتتتتتتتت
القمتتتتتتتتر الم يتتتتتتتتر إليتتتتتتتت فتتتتتتتت ال ستتتتتتتت أ متتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتت الريتتتتتتتتتتتتتت ف م تتتتتتتتتتتتتت م ممتتتتتتتتتتتتتت

يتتتتتتتتت ستتتتتتتتتي ال تتتتتتتتت ي يتتتتتتتتت خيتتتتتتتتتر التتتتتتتتت ر
يتتتتتتتتت ختتتتتتتتت الرستتتتتتتتت ال تتتتتتتتترا متتتتتتتتت لتتتتتتتتت
لتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتق ف ال تتتتتتتتتت ر ال تتتتتتتتتت التتتتتتتتتت
تتتتتتتت
المتتتتتتتت ي تتتتتتتت فتتتتتتتت اا تتتتتتتت متتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتت أ تتتتتتتتتتتتتتت ر المتتتتتتتتتتتتتتت فأ تتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتت ال تتتتتتتتتتتراف م تتتتتتتتتتتر
تتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتت زتتتتتتتتتتت ل ال تتتتتتتتتتت الم يتتتتتتتتتتتر أ متتتتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتت هللا متتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتت ال يتتتتتتتتتتت
زتتتتتتتتتتت

قوله  :aإن اهلل تعاىل كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رمحيت غلبت غضيب أو قال
سبقت غضيب وقال اهلل سبحانه وتعاىل :ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱟ ﱠ [األنعام .]54 :وقال :ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ [البقرة .]183 :كأن اهلل تعاىل يقول
ي واآلخر يل عليك فأما اليت علي فهي وثيقة الرمحة ﱡﭐﱛ ﱜ ﱝ
عبدي كتبت وثيقتني أحدمها عل ّ
ﱞ ﱟ ﱠ [األنعام .]54 :وأما اليت عليك فهي وثيقة الصيام ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ
[البقرة . ]183 :وأنت أوفِ بعهدك وهو أداء صومك أوفِ بعهدي وهو إيثار رمحيت ﱡﭐﱧ ﱨ ﱩ
ﱪ ﱠ [البقرة ]40 :اخلدمة اليت كتبها عليكم وهي الصوم جعل من كان قبلكم شركائكم فيها فقال
تعاىل :ﱡﭐﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ [البقرة ]183 :مث أردف ذلك بقوله تعاىل:
ﱡﭐﱟ ﱠ ﱠ [البقرة ]183 :والرمحة اليت كتبها لكم مل يشرك فيها غريكم حيث قال :ﱡﭐ ﱕ ﱖ
ﱗ ﱘﱠ [األعراف . ]156 :فسأكتبها للذين يتقون مث أودع يف طي ما كتبه من الصوم أنواعا من الرمحة
فرفع وجوبه عن الصيب واجملنون ورخص يف الفطر للحايض واملسافر واملريض وعوض عن الصوم الشيخ
اهلرم العاجز عن الصوم بصدقة الفدية فقال تعاىل :ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱠ
[البقرة .]184 :كل ذلك رياح رياحني بساتني رمحته وأزهار رياض ربيع نعمته جعل القرآن رمحة لكم
فقال تعاىل يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني مث
جعل الرسول  aرمحة لكم فقال تعاىل :ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ [األنبياء ]107 :ويف حال
الرّجاء رمحته لكم فقال تعاىل :ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ [يونس .]58 :فبذلك فليفرحوا هو خري ويف حال
الشدة رمحته لكم فقال تعاىل :ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﱠ [الشورى ]28 :ويف حال اإلميان
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رمحته لكم :ﱡﭐ ﳠ ﳡ ﳢ ﱠ [األحزاب .]43 :ويف حال العصيان رمحته لكم
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ [النساء .]83 :ويف حال اإلحسان رمحته لكم ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲲ ﱠ [األعراف ،]56 :ويف حال اإلشارة رمحته لكم ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
ﲝ ﲞﱠ [الزمر .]53 :ويف حال الصالة رمحته لكم ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌﱠ [النور .]56 :ويف حال الصوم رمحته لكم قال تعاىل :ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭﱮﱯﱠ[البقرة.]184 :
قَسَمَ عبادة العبد ثالثة أقسام :قسم للعبد وقسم للرب وقسم مشترك بينهما .فالذي للعبد الزكاة
قال تعاىل :ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ [التوبة .]60 :والذي للرب الصوم قال تعاىل :الصوم يل وأنا
الذي أجزئ به .واملشترك بني العبد والرب الصالة قال قسمت الصالة بيين وبينك يا عبدي نصفني
فالذي خيتص للعبد وهو الزكاة أوجبها اهلل تعاىل عليك يف حال صحتك ومرضك وسفرك وحضرك
ألن حقوق العباد مبنية على املشاحجة .والذي خيتص به تعاىل وهو الصوم خفف عنكم ثقله يف حال
املريض والسفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والذي بينك وبينه وهو الصالة
أوجبها عليك بكماهلا يف حال اإلقامة فأسقط عنك شطرها يف حال السفر رخص لك القصر.
ذكر أبو جعفر ابن أيب شيبة يف كتاب العرش قال :قال اهلل جل جالله يا موسى بن عمران :إين
آمر محلة العرش أن ميسكوا يف العبادة إذا دخل شهر رمضان وأن يقولوا كلما دعا صائم رمضان آمني
فإين أكتب على نفسي أن ال أرد دعوة صائم رمضان ،من  .....بذنوبه فليأت يف نفس رمضان باب
طيبة .فخلوف هذا الصوم يا قوم أشهى من املسك السحيق وطيبه أو ليس هذا القول قول مليككم
الصوم يل وأنا الذي أجزئ به.
وتكلم أهل احلكمة يف معىن قوله الصوم يل وأنا الذي أجزئ به .فقال بعضهم معىن إضافة
الصوم إىل نفسه دون الصالة والزكاة واحلج واجلهاد وساير الطاعات والعبادات إن الطاعات من العباد
تقع عليها حواس اخللق ألن الذي يصلي رآه الناس ويعرفون وكذلك الذي يزكّي ويضحّي وجياهد
وحيج إىل بيت اهلل احلرام والصوم ال يقع عليه حواس أحد بل هو سر بني العبد وبني الرب جل وعال
فلذلك قال الصوم يل وأنا الذي أجزئ به.
وقال بعضهم كل طاعة يطيعها العبد املسلم ربه تعاىل فإهنا طاعة مشتركة غري الصوم ألن العبد
املسلم إذا صلى هلل تعاىل فإن العبد الكافر صلى للشمس والقمر والصليب والنار وإن ذبح املسلم هلل
تعاىل فإن الكافر يذبح لألصنام وإن تصدق املسلم هلل فإن الكافر يتقرب بالصدقة لألصنام إال الصيام
فإنه ما ورد أن كافرًا صام لألصنام فالصوم طاعة خالصة هلل تعاىل فلذلك قال الصوم يل وأنا أجزئ به.
وقال ابن عباس بن عطا يف قوله الصوم إذا كان يوم القيامة جيئ العبد وله خصوم فيأخذ أحدهم صالته
ويأخذ اآلخر زكاته ويأخذ اآلخر حجه ويأخذ اآلخر جهاده ويبقى على العبد مظامل فرييد اخلصوم
أخذ صومه فيقول الرب تعاىل للخصوم الصوم يل ليس هو هلل فال سبيل لكم على شيء منه ولو مل أدّعِ
ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
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الصوم لنفسي ألخذ من العبد معك من الطاعات ولكين جعلت الصوم يل رمحة مين على عبادي
الصاحلني وقوله تعاىل وأنا أجزئ به أي على كرم الربوبية ال على استحقاق العبودية ألنه لو كان على
استحقاق العبودية مل يستحق اجلزاء بذلك ألن العبد ال يراعي الصوم حق رعايته لكن أعطيه اجلزاء
بفضلي وكرمي وقال بعض الصوفية معىن قوله تعاىل أنا الذي أجزئ به أي أنا اجلزاء للصائم ال حوري
وال جنايت وال نعميت وحسبه بذلك جزاء وقوله  :aللصائم فرحتان فرحة عند إفطاره يعين النفطاره
وتناوله الطعام ولكن فرحة بتوفيق اهلل تعاىل له إذ صام يومه ذلك إىل حني إفطاره قل بفضل اهلل وبرمحته
فبذلك فليفرحوا وكذلك عند إمتام الصالة وعند فعل كل طاعة من الطاعات يفرح بتوفيق اهلل تعاىل له
إ ن وفقه وأهله لفعلها وأحياه إىل إمتامها وفرحة عند لقائه ربه إىل حيث يبيحه النظر إليه بال كيف وال
أين بل كما يليق جبالله وعظمته ليس كمثله شيء فاشكروا اهلل الذي أحياكم وإلكمال رمضان
أبقاكم .كم من صاحب لكم مات فانقطع عمله وخاب من الدنيا أمله يتمىن حلظة من أوقاتكم يوجد
فيها إذ تقدم خريات يتعقبها .أين من كان يتردد إىل املساجد يف الظلم سافر عن داره منذ زمان ومل أين
من صرب على مشقة اجلوع والظمأ غاب كما آب ومضى فما أين الذي ارتفعت أصواهتم باألدعية
وحب تلك اجلواهر من تلك األدعية كم من أناس صلّوا معكم يف عام أول يف هذا الشهر التراويح
وأوقدوا من املساجد طلبا لألجر املصابيح اقتنصهم الصايد فقهروا وأسرهتم املصايد فأسروا َوعَمّهمْ
التلف من حبره فقلّوا ومل ينفعهم املال واآلمال ملا تقلّوا أدارت عليهم املنون مرصادها وحلت وجوههم
يف الدىن فمحاها فأعدمتهم صوما وفطرا وزودهتم من احلنوط عطر ليس للميت يف قربه فطر وال أضحى
( .....نسخة :وال عشرا تامًا) عن األهل على قربه كذلك من مسكنه القرب.
روي يف بعض األخبار أن يف أيام العيد تقف أرواح األموات على أبواب قبورهم ويقولون هل
من أحد يذكرنا هل من أحد ترحم علينا هل من أحد يذكر غربتنا يا مَن سكن بيوتنا ويا من سعد مبا
به شقينا ويا من أقام يف أوسع قصورنا وحنن يف أضيق قبورنا ويا من استدل أيامنا ويا من نكح نساءنا
هل منكم أحد يتفكر يف غربتنا وفقرنا كُتبنا مطوية وكُتبكم منشورة.
وروي يف خرب آخر عن رسول اهلل  aأنه قال :أهدوا إىل موتاكم قالوا يا رسول اهلل ما هندي
قال الصدقة والدعاء فإن أرواح املؤمنني تأيت كل ليلة إىل السماء الدنيا حِذاء دورِها وبيوهتا وتنادي كل
واحد منهم بصوت حزين باك يقول يا أهلي يا ولدي تَعطّفوا علينا بشيء رمحكم اهلل واذكرونا وال
تنسونا وارمحوا غربتنا وِقلّة حيلتنا فقد أُلقينا يف سجن فارمحونا يرمحكم اهلل وال تبخلوا بالدعاء والصدقة
فلعل اهلل يرمحنا قبل أن تكونوا مثلنا وا حسرتاه وا ندامتاه تعطفوا بدرهم أو برغيف أو بكسرة قال
فبكى النيب  aوبكينا لبكائه قال مث تبكي األرواح وتنادي لو كنا أنفقنا ما يف أيدينا يف طاعة اهلل
ورضوانه ما كنا حنتاج أن نسألكم.
ولو قيل ألهل القبور متنّوا لَتَمنّوا يومًا من أيّام رمضان فعل فعل ما ذكرنا يف معىن قوله الصوم يل
وأنا الذي أجزئ به الصوم أمانة عند العبد وإنّ مَن يؤدي األمانة ويشري إىل ذلك قوله تعاىل يف آخر آية
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الصوم ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﱠ [البقرة ]21 :أوصى بالتقوى يف مواضع كثرية من كتابة العزيز منها يف الصوم
والتقوى مطلوب منك يف كل عضو مبفرده فتقوى العني الغض وتقوى الكف الكف وتقوى القدم
احلبس وتقوى الفرج العفة وتقوى البطن أكل احلالل وتقوى القلب الصيانة وتقوى اللسان قلة الكالم
إال يف خري أو ذكر اهلل تعاىل.
اعلم يا هذا الصوم احلقيقي ليس ترك الطعام والشراب إمنا هو تقييد اجلوارح فصوم اللسان وال
يغتب بعضكم بعضا وصوم العني قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وصوم األذن وإذا قرئ القرآن
فاستمعوا له وانصتوا ،وصوم اليد أمل تر إىل الذين قيل هلم كفوا أيديكم ،وصوم الرجل وال متشي يف
األرض مرحا ،وصوم البطن وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ،وصوم الفرج وال تقربوا الزىن ،فإذا
صامت هذه اجلوارح كان جزاؤها لكل جارحة خلعة ،الرِجل ادخلوها بسالم آمنني ،وخلعة اليد
يتنازعون فيها كاسا ال لغو فيها وال تأثيم ،وخلعة الفرج وزوجناهم حبور عني ،وخلعة اللسان دعواهم
فيها سبحانك اللهم وحتيتهم فيها سالم ،وخلعة البطن كلوا واشربوا هنيئا مبا أسلفتم يف األيام اخلالية،
وخلعة السمع ال يسمعون فيها لغوا وال تأثيما إال قيال سالما سالما ،وخلعة العني وجوه يومئذ ناضرة
إىل رهبا ناظرة ،أين من يعرف قدر حرمة الصوم.
إخواين إمنا شرع الصوم ليقع التقلل فأما بعض الناس إذا قرب قدوم شهر رمضان وأذن رحيل
شعبان تنكسف مشس سروره بعقدة اهلم وميطر على عرصة قلبة من احلزن ويقول قد جاء شهر رمضان
ويعد أسباب الطعام والشراب ويضاعف ما جرت به العادة وال خيطر بباله الناهب أن رمضان إال
بإعداد األكل فإذا كان يوم الصوم كان شغله التردد بني دكان اخلباز والقصاب والسمان وإعداد ألوان
الطعام والشراب وكل طعام يكون خباطره وطول العام يريد أن يأكله يف شهر الصيام فإذا قرب غروب
الشمس وقع يف هاوية االنتظار فإن صلى وقف يف الصالة وقلبه يف غريها فيؤديها وهو إىل األكل أعجل
ومن تأخري العشاء وَجِل فتكون صالته من ضعف أركاهنا وخلوها عن اخلشوع واخلضوع كأهنا سخرة
ال أجر هلا وال جرم مث جيلس ويفتح عدل البطن ويكيل فيه من أنواع تلك األطعمة فيتكدر عليه الليل
باملنام ويكسل عن القيام إىل الطاعة فإذا جاء وقت السحور فعل كذلك فيحيط النهار عليه بالكسل
وإمنا شرع السحور ليقوى املتعلل من العشاء وليتنبه الغافل ليذكر ربه وما ترى رمضان زاد هذا وأمثاله
إال شبعا وغفلة واملصيبة العظيمة إن كان ال يدري من أين اكتسبها وال من أي وجه اصطنعها فإذا
امتأل من ذلك الطعام والشراب بقيت صفته كصفة البهامي والدواب فإذا كان يوم القيامة وقفلت قافلة
الصائمني يعجز عن موافقتهم وينقطع عن مرافقتهم فهنالك تكشف األستار وتظهر األسرار ويوقف
ذلك املسكني الذي كان يف غشوة نشوة قهرة شهوة نفسه وقيدهم طعامه وشرابه ويسال عن صيامه
فيقول إهلي صمت رمضان فتقول شهود األعمال إهلنا كان مشغوال بنفسه يفرجها يف بساتني الشهوات
وميزجها يف ميادين اللذات فلم يكن من صومه يف خرب وال من عني عبادته على أثر فيقول إهلي صمت
فيقول اللسان مل يصم كان طول غيبة هناره يف املسلمني والعجز من الكالم وتقول اليد مل يصم كان
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أبدا يده احلرام وتقول الرجل مل يصم كان يسعى إىل مساطب الغفالت وتقول األذن مل يصم كان
يصغي إىل مساع املنكرات وتقول العني مل يصم كان ينظر إىل األغيار ويقول القلب مل يصم كان غافال
يف مجيع النهار يوم يشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون.
حيكى عن سري السقطي رمحه اهلل أنه كان ذات يوم قد وضع شربة املاء على السطح ليربدها
بنسيم األصيل أي وهو بعد العصر إىل آخر النهار قال اهلل تعاىل واذكر اسم ربك بكرة وأصيال ويطفئ
بشرهبا ما أهلبه صوم النهار الطويل فرأى تلك الليلة يف منامه احلور العني يرفلن بني يديه يف خلع اجلمال
وحلل الكمال فجعل يسأهلن ويقول باهلل عليكن ملن أننت فقالت وإحدانا لفالن ،فقالت أخرى أنا
لفالن ،وقالت أخرى أنا لفالن ،وقالت أخرى أنا لفالن ،وكل واحدة أثبتت امسها يف جريدة واحد
فقامت واحدة منفردة قال فسألتها ملن أنت قال كنت لسري السقطي واآلن قد حمي امسي من جريدته
قال :وِلمَ محيتِ من ديوانه ،قالت :ألنه يف سخرة خدمة نفسه واقف وحول كعبة عشق روحه طائف
وعلى تربة جسده بالشهوات عاكف وليست هذه مسة احملب وال صفة العارف من برد املاء ليفطر عليه
فأي شغل له عندنا ،فاستيقظ من نومه وجلس يبكي ومد يده إىل الكوز فكسره وأراق ذلك املاء
وبدره.
أين من يعرف حرمة الصوم ويهجر النوم والراحة ما كل طائر يصلح حلمل البطاقة وال له على
أداء األمانة من طاقة .قال رسول اهلل  :aربّ صائم حظه من صيامه اجلوع والعطش ورب قائم
حظه من قيامه السهر فإن قلت هل يبطل صومه بالرفث والكذب واللغو والغيبة قلت ال يبطل صومه
عند أكثر العلماء ولكن ينقص أجره ويكثر وزره وليس له من صيامه إال إتعاب حسه.
وروى ابن أيب شيبة عن جابر قال إذا صمت فليصم مسعك وبصرك ولسانك عن الكذب واملآمث
ودع أذى اخلادم وليكن عليك سكينة ووقار وال جتعل يوم فطرك ويوم صومك سواء وثبت أن رسول
اهلل  aقال :إن العبد ليتكلم بالكلمة ما تبني فيها ينزل هبا يف النار أبعد ما بني املشرق واملغرب هذا
عتاب الكالم فكيف يكون حال املفطر على احلرام وهذا الثواب املوعود به الصوّام إمنا هو على الصوم
الذي يرضى به اهلل ورسوله وهو املطهر من الدنس واآلثام فكم من صائم عن الطعام والشراب يظن أن
ذلك يكفيه وقد أكل امليتة وهو ال يشعر من حلم أخيه فالويل لنا إن مل يساحمنا أترى أحدا من هذه
األعمال يسلم منا واهلل إن مل جند يف طريقنا معدية للسبيل وإال وقعنا يف العريض الطويل أستغفر اهلل من
صيامي طول زماين ومن صاليت ونسأل اهلل أن يعاملنا مبا يليق بكرمه وال يعاملنا مبا يليق بتقصرينا فقد
ورد أنه سئل بعض احلكماء عن األجري إذا قصر يف العمل هل يعطي له األجر بكماله جائزة فأجاب
الرب كرمي والعبد لئيم فإذا قصر العبد اللئيم يف العمل وقصر الرب الكرمي يف العطايا فأي فرق بينهما
بل إذا كان من العبد التقصري ومن الرب التوفري فعلم اخلاليق قدر ذلك أن املوىل إله كرمي .قال رسول
اهلل  :aشهران عند (اهلل) ال ينقصان شهر رمضان وذو احلجة.
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وسئل أبو احلسن العلوي عن ذلك فقال معناه ينقصان يف العدد واحلساب وال ينقصان يف األجر
والثواب فإن نقص يوم من العدد ومل ينقص من الثواب شيء بل الرب يكتبه كامال ألنه جل جالله
يقول إن نقصت عنك العدد حتقيقا مل أنقصك من األجر تفضيال وكرما وإن نقص من العدد واحلساب
مل أنقصك من الرمحة والثواب ألين ملك كرمي وهاب.
واعلموا أن من عالمة قبول الطاعة التوفيق لطاعة أخرى بعدها وعالمة عدم قبوهلا الوقوع يف
معصية بعدها من عالمة عدم قبوهلا فمن عزم على املعصية يف شوال فما صام رمضان وإمنا هو مصر
على املعصية أليس الناهي عن املعصية يف رمضان هو الناهي عنها يف شوال فإن كان شهر رمضان قد
انقضى كأنه طيف خيال فإن رمضان ليس له زوال.
اشترى رجل جارية فقال هلا قومي حىت هنيئ أمورنا لدخول رمضان فقالت يا سيدي ردين على
موالي فلقد اشتريتين من قوم الدهر كله عندهم رمضان فمن كان منكم تائبا فليستمر على التوبة ومن
نكث فإمنا ينكث على نفسه ومن كان عارفا على معصيته فليغري نيته وليجدد توبته فإن الرب كرمي
يقبل العثرات ويرحم العربات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يا من ضرب
بالذنوب قلبه وأغضب من كثرة العيوب ربه ما الدار إال باألنيس فإذا خال منها األنيس فما بعيد الدار
أقبل فعسى يقبل منك العذر.
سئل الدقاق عن التوبة فقال التوبة أن تكون هلل وجها بال قفا كما كنت له قفا بال وجه.
سئل ذو النون عن القوم فقال جارحة توبة فتوبة القلب النية على ترك ما كان يريد من
احملظورات وتوبة العني الغض عن احلرام وتوبة اليد ترك البطش وتوبة الرجل ترك السعي وتوبة السمع
ترك اإلصغاء واألصل يف ذلك كله عزم القلب.
وروى أبو أمامة الباهلي قال؛ قال رسول اهلل " :aكاتب احلسنات على اليمني وكاتب
السيئات على الشمال وكاتب احلسنات أمري على كاتب السيئات فاذا عمل العبد احلسنة كتبها
صاحب اليمني عشرا وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمني لصاحب الشمال أمسك عنه فيمسك عنه
سبع ساعات فإن استغفر منها مل يكتب عليه شيئا وإن مل يستغفر كتب عليه سيئة واحدة" احلراري
عبادي الرمحن أن شهر رمضان قرب رحيله رازق حتويله وهو ذاهب عنكم بأفعالكم وقادم عليكم
بأعمالكم فيا ليت شعري ماذا أوعدمتوه وبأي األعمال ودعتموه أتراه يرحل حامدا صنيعكم أو ذاما
تضييعكم ما كان أعظم بركة ساعاته وما كان أحال مجيع طاعاته كانت لياليه ليايل عتق مساهاة
وأسحاره أوقات خدم ومناجاة وهناره زمان قربة ومصافاة وساعاته أحيان اجتهاد ومعاناة ،فبادروا
البقية بالتقية قبل فوات الرب ونزول الربية فيا سعادة من رحل عنه بتوبة ناصحة وشهد بأعماله الصاحلة
وقبل منه صيام أيامه وقيام لياليه ويا خسارة من غفل عن عمل صاحل بقدومه فيه.
السالم عليك يا شهر الصيام السالم عليك يا شهر القيام ،السالم عليك يا شهر اإلنعام السالم
عليك يا سيد شهور هذا العام ،السالم عليك يا مبارك الليايل واأليام السالم عليك يا ربيع املوايل
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واخلدام ،السالم عليك يا شهر الصيام السالم من موجع القلب قتيل الغرام ،جرى على خديه ما قد
كفى من أدمع خيجل صوب الغمام ،خياف أن متضي عنه وما أدراك من نيل قبول احلرام ،كم من سعيد
نال فيك املنا وفقه اهلل فصلى وصام ،ومن شقي مل ينل غري ما قاساه من آالم منع الطعام ،شهر عظيم
القدر أيامه مشرقة األنوار ذات ابتسام ،على لياليه سنا رونق وهبجة حيجب عنها الظالم ،وليلة القدر
اليت قدرها معظم املقدار يف كل عام ،شهر التراويح اليت روحها قد عم باخلريات كل األنام ،ترى بيوت
اهلل يف ليلة من كثرة العباد ذات ازدحام ،تزامحوا إذ الح ورد الرضى واملنهل العذب كثري الزحام ،تغلق
فيه النار أبواهبا وتفتح اجلنة دار السالم ،وبابه الريان باب فما يدخل منه غري أهل الصيام ،طوىب ملن
صام وصان احلشا يف صومه عن كل شيء حرام ،وصف يف الطاعة أقدامه وقام من الليل إمث القيام ،فيا
عباد اهلل ال تقعدوا وبادروا التوبة باالغتنام ،صوموا وقوموا واعملوا صاحلا واجتنبوا يف الصوم لغو
الكالم.
ونسأل اهلل لنا توبة عروهتا ليست بذات انفصام حبق شهر الصوم واملصطفى حممد املختار بدر
التمام صلى عليه اهلل سبحانه ما غردت يف الروح ورق احلمام.
واعلموا رمحكم اهلل أن الليايل واأليام من حيث دوران األفالك ورجوعها وغروب الشمس
وطلوعها ال خيتلف كوهنا وال يتناىف لوهنا فهي شيء واحد وإمنا تفضل بعض األيام وبعض الليايل على
بعض بوظائف العبادات والطاعات وتزين باإلخالص يف القربات فهي حضرة العبادة موفقا صحيحا
سليما معافا مسلما تائبا نادما وكل األيام يوم عيد موقوفا وكل الليايل ليلة قدر.
وكان جعفر الصادق  يدعوا يف آخر رمضان فيقول :اللهم رب رمضان منزل القرآن هذا
شهر رمضان ويل عندك ذنب تريد أن تعذبين به يوم ألقاك يا إخواين قد كنت سببا حلضور قلوبكم
فمن جنا منكم يوم القيامة وكانت يل شفاعة فليذكرين فما أخوفين أن حيج الركاب ويقطع باجلمال
اللهم انفعنا مبا نقول وال جتعلنا من الذين يقولون ماال يفعلون ووفقنا ملا يرضاك عنا وتب علينا توبة
نصوحا من كل ما ال ترضاه آمني اللهم صلي على سيدنا حممد واله وصحبه واحلمد هلل كما يرضاك
والسالم.

وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين
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الجمال:
إشارات الجالل:
إشارة:
إشارة:
إشارة:
الجمال:
إشارات الجالل:
إشارة:
الجمال:
إشارة:
إشارة:
إشارات الجالل:
الجمال:
إشارة:
إشارة:
إشارات الجالل:
الجمال:
إشارة:
إشارة:
تنبيه:
إشارات الجالل:
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97
98
98
99
100
100
100
101
101
103
105
107
109
109
110
112
112
113
113
113
113
114
114
115
115
116
116
116
116
117
117
117
117
117
117
118
118
118
118
119
119
119
119
119

الجمال:
ٌ
إشارة عامية كونية:
تنبيه:
كتاب الجاللة وهو كلمة هللا
كتاب أيام الشأن
كتاب الميم والواو والنون
كتاب الياء
تتميم وتكملة
ُ ٌ
نبذ من مناجاة الهو
ومن مناجاة األنا
ي
ومن مناجاة اإلن
ومن مناجاة األنت
كتاب األزل
كتاب اإلشا إىل مقام األشى
باب سفر القلب
باب عي اليقي
باب صفة الروح الكل
حضة الكرىس
مناجاة قاب قوسي
آيات مناجاة اإلمام
مناجاة ر
التشيف والتييه والتعريف والتنبيه
مناجاة التقديس
مناجاة أشار مبادئ السور
مناجاة إشارات أنفاس النور وه تمحيض
ات األشار
متفرقات
اآلدمية
اإلشار
اإلشارات الموسوية
اإلشارات العيسوية
اإلشارات اإلبراهيمية
اإلشارات اليوسفية
اإلشارات المحمدية
رسالة إىل اإلمام الرازي
كتاب الشاهد
باب شاهد االشياك ف التقدير
باب شاهد السجدتي
باب الشاهد ف األمر الخق والجل
باب المنة
باب شاهد الغيب
باب البطن
باب الوكالة
كتاب ر
التاجم
باب ترجمة
باب ترجمة الكيياء
باب ترجمة الفتح
باب ترجمة اإلجابة

120
120
120
121
127
131
137
139
141
141
142
142
143
147
147
148
149
149
151
152
153
154
154
156
156
157
158
158
159
159
160
160
160
160
161
161
161
162
162
163
163
163
164
164

باب ترجمة العدل
باب ترجمة التعظيم
باب ترجمة الغية
باب ترجمة الوجود
باب ترجمة الجمع
باب ترجمة التقديس
باب ترجمة االستواء
باب ترجمة الباطن
باب ترجمة الرحمة
باب ترجمة األنائية
باب ترجمة الوهب
باب ترجمة الكمال
باب ترجمة الكثيب
باب ترجمة ر
الشيعة والحقيقة
باب ترجمة خبيبة ابن صائد
باب ترجمة التقليب
باب ترجمة المشاورة
باب ترجمة حمد الملك
باب ترجمة المغفرة
باب ترجمة اإلخالص
باب ترجمة انبعاث نور الصدق
باب ترجمة الجمع والوجود
باب ترجمة مالك الملك
باب ترجمة االشياك بي النفس والروح
باب ترجمة القسمة
باب ترجمة السبب
باب ترجمة األقص
باب ترجمة أرض العبادة
باب ترجمة األدب
باب ترجمة السعر
باب ترجمة المنة
باب ترجمة العبادة
باب ترجمة الغيب
باب ترجمة الوفاء
باب ترجمة التسخي
باب ترجمة القدرة
باب ترجمة الذكر
باب ترجمة المحبة
باب ترجمة النوران
باب ترجمة الهادي
باب ترجمة معرفة الرداء
كتاب المتل القطب ومقاله وحاله
ميل القطب ومقامه وحاله
مناجاة هذا الميل المحمدية
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165
165
165
165
165
166
166
166
166
167
167
167
167
167
168
168
168
168
169
169
169
170
170
170
170
171
171
171
171
171
172
172
172
172
172
173
173
173
173
173
173
174
174
175

ميل اإلمام األكمل
ميل اإلمام الروحان
كتاب الكتب
كتاب المسائل
كتاب التجليات
تجل اإلشارة من طريق الش
تجل معرفة المراتب
تجل المقابلة
تجل الصدق
تجل التهيؤ
تجل الهمم
تجل تارة تارة
تجل التوحيد
تجل الكمال
تجل من أنت ومن هو
تجل نكث المبايعة
كتاب اإلسفار عن نتائج األسفار
سفر الخلق واألمر وهو سفر اإلبداع
سفر القرآن العزيز:
سفر الرؤية ...هللا تعاىل واالعتبار من
سفر االبتالء وهو سفر الهبوط
سفر النجاة
سفر اإلقبال وعدم االلتفات
سفر المكر واالبتالء
ِسفر السع عل العائلة
كتاب الوصايا
كتاب حلية األبدال
فصل ف الصمت
فصل ف العزلة
فصل ف الجوع
فصل ف السهر
كتاب نقش الفصوص
فص -1-حكمة إلهية ف كلمة آدمية
فص -2-حكمة نفثية ف كلمة شيثية
فص  -3-حكمة ي
سبوحية ف كلمة نوحية
ي
فص  -4-حكمة قدوسية ف كلمة إدريسية
فص  -5-حكمة مهيمنية ف كلمة إبراهيمية
فص  -6-حكمة حقية ف كلمة إسحاقية
فص  -7-حكمة علية ف كلمة إسماعيلية
فص  -8-حكمة روحية ف كلمة يعقوبية
فص  -9-حكمة نورية ف كلمة يوسفية
فص  -10-حكمة أحدية ف كلمة هودية
فص  -11-حكمة فتوحية ف كلمة صالحية
فص  -12-حكمة قلبية ف كلمة شعيبية

175
177
178
189
195
195
195
195
196
196
196
196
196
197
197
197
198
198
199
200
202
204
206
206
208
210
212
212
212
213
213
215
215
215
215
216
216
216
216
216
217
217
217
217

فص  -13-حكمة ملكية ف كلمة لوطية
فص  -14-حكمة قدرية ف كلمة عزيرية
فص  -15-حكمة نبوية ف كلمة عيسوية
فص  -16-حكمة رحمانية ف كلمة سليمانية
فص  -17-حكمة وجودية ف كلمة داودية
فص  -18-حكمة نفسية ف كلمة يونسية
فص  -19-حكمة غيبية ف كلمة أيوبية
فص  -20-حكمة جاللية ف كلمة يحيوية
فص  -21-حكمة مالكية ف كلمة زكرياوية
فص  -22-حكمة إيناسية ف كلمة إلياسية
فص  -23-حكمة إحسانية ف كلمة لقمانية
فص  -24-حكمة إمامية ف كلمة هارونية
ُ
فص  -25-حكمة علوية ف كلمة موسوية
فص  -26-حكمة صمدية ف كلمة خالدية
فص  -27-حكمة فردية ف كلمة محمدية
كتاب الوصية
شجرة الكون
التدبتات اإللهية ف إصالح المملكة
كتاب
ر
اإلنسانية
تمهيد
المقدمة
ش للخواص:
ش للخواص:
ش للخواص:
ش للخواص:
ش للخواص:
ش للخواص:
باب ف إقامة مدينة الجسم وتفاصيلها من جهة
ً
الخليفة
ذكرلهذا
كونهافملكا
الذي ألجله وقع الحرب بي
السبب
باب
ر
العقل
والهوى-ف الخالفة -البلوغ:
ط األول
الش
ر
الشط الثان – العقل:
ر
الشط الثالث – الحرية:
ر
الشط الرابع – الذكورية:
ر
الشط الخامس – النسب:
ر
الشط السادس – سالمة حاسة السمع والبض:
ر
الشط السابع والثامن – النجدة والكفاية:
ر
الشط التاسع – العلم:
ر
ر
العاش – الورع:
الشط
ُّ
يخص اإلمام وحده وف صفاته
باب ف االسم الذي
ً
ً
أربعة
يكون أبدا
اإلمام ال
واحداأنمنيكون
وكيفإاليجب
وصفاته
وأن الوزير
وأحوالهذكر
باب ف
تفصيل خلق الوزير وصفاته:
باب ف الفراسة ر
الشعية والحكمية
َّ
الشعر:
الجبهة:
األذنان:
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218
218
218
218
218
219
219
219
219
219
220
220
220
220
220
221
224
244
245
247
250
251
251
251
252
253
253
256
257
257
257
257
257
258
258
258
258
259
266
268
268
269
269
269

الحاجب:
العي:
األنف:
الفم:
الصوت:
العنق:
البطن:
القدم:
الساق:
باب ف معرفة الكاتب وصفاته وكتبه
فصل ف الكاتب:
فصل ف الكتاب:
باب ف رفع الجبايات إىل الحضة اإللهية
الملك
والرسلعليها
اإلماماءالقدىس
ورفعهاإىلإىلالثائرين
الموجهي
ووقوفالسفر
باب ف
سبحانه
الحق
ف البدن
بمدينة
سياسة القواد واألجناد ومراتبهم
باب
باب ف سياسة الحروب وترتيب الجيوش عند
اللقاءف ذكر الش الذي يغلب أعداء هذه المدينة
باب
والتنبيه عليه
ترتيب الغذاء الروحان عل فصول السنة
باب ف
وبقائه
اإلنسان
الملك
هذا
إلقامةف خواص األشار المودعة ف اإلنسان
باب
أحواله
ف
السالك
يكون
أن
ينبع
وكيف
باب ف معرفة إفاضة العقل نور اليقي عل
ساحةفالقلب
الحجب المانعة من إدراك عي القلب
باب
للملكوت
باب ف أسباب الزفرات والوجبات والتحرك عند
السماعالمبادي والغايات ف معاب الحروف
كتاب
واآليات األول:
المطلع
ف المعان
معان الحروف
فصل ف معان أسماء الحروف
المطلع الثان
ف األعداد
فصل اآلحاد
رتبة الباء والجيم
رتبة الدال والهاء
رتبة الواو
رتبة الزاي
رتبة الحاء
رتبة الطاء
رتبة الياء
رتبة الكاف
رتبة الالم
رتبة الميم
رتبة النون
رتبة العي
رتبة الفاء
رتبة الراء

269
269
270
270
270
270
270
271
271
273
273
274
276
277
278
280
281
282
285
291
291
292
294
296
296
296
311
321
321
322
322
323
323
323
326
327
327
328
329
329
330
331
331
333

رتبة الباء
رتبة التاء
رتبة الخاء
رتبة الزاي
رتبة الظاء
ّ
ذكر بعض مراتب الحروف من الفتوحات المكية
كتاب بلغة الغواص ف األكوان إىل معدن
معرفة اإلنسان
اإلخالص
عي فاليقي
فصل
كتاب تنبيهات عىل علو الحقيقة المحمدية
التنبيه األول
التنبيه الثان
التنبيه الثالث
التنبيه الرابع
التنبيه الخامس
التنبيه السادس
التنبيه السابع
التنبيه الثامن
التنبيه التاسع
ر
العاش
التنبيه
ر
التنبيه الحادي عش
ف بيان معان وصف الشيخ رحمه هللا تعاىل
للحقيقةالثان ر
المحمدية  aبأنه الحادث األزىل والنشأ
عش
التنبيه
ر
الدائم
التنبيه الثالث عش
التنبيه الرابع ر
عش
التنبيه الخامس ر
عش
التنبيه السادس ر
عش
ف معن قول الشيخ رحمه هللا تعاىل[ :حكمة فردية
كلمةالسابع ر
محمدية]
ف
عش
التنبيه
كتاب توجهات الحروف
تراع اللياىل ال األيام:
 -1توجه حرف األلف:
 -2توجه حرف الهاء المهملة:
 -3توجه حرف العي المهملة:
 -4توجه حرف الحاء المهملة:
 -5توجه حرف الغي المعجمة:
 -6توجه حرف الخاء:
 -7توجه حرف القاف:
 -8توجه حرف الكاف:
 -9توجه حرف الضاد:
 -10توجه حرف الجيم:
 -11توجه حرف الشي المعجمة بثالث:
 -12توجه حرف الياء المعجمة:
 -13توجه حرف الالم المهملة:
 -14توجه حرف الراء المهملة:
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334
334
334
334
335
337
347
380
389
389
389
390
391
392
392
393
393
393
394
394
394
395
395
395
396
396
396
397
398
398
399
399
399
400
400
400
401
401
402
402
402
403
403
403

 -15توجه حرف النون:
 -16توجه حرف الطاء المهملة:
 -17توجه حرف الدال المهملة:
 -18توجه حرف التاء:
 -19توجه حرف الصاد المهملة:
 -20توجه حرف الزاي:
 -21توجه حرف السي المهملة:
 -22توجه حرف الظاء المعجمة:
 -23توجه حرف الذال:
 -24توجه حرف الثاء المثلثة:
 -25توجه حرف الفاء:
 -26توجه حرف الباء:
 -27توجه حرف الميم:
 -28توجه حرف الواو:
 -29توجه حرف الالم ألف:
الصيغة المطلسمة
الصيغة األكيية
الصيغة الفيضية
الدور األعل
كتاب الموعظة الحسنة
الموعظة الحسنة:
كتاب تتل األمالك من عالم األرواح إىل عالم
األفالكاألول
الباب
ً
ف ذكر اسم هذا الكتاب ر
وشحه مجمال:
بيان تيل األمالك عل قلوب األولياء:
الباب الثان
َّ
ِّ
ف معرفة المكلف  -سبحانه وتعاىل  -والمكلف:
ف معرفة التكليف:
الباب الثالث :ر
الشيعة
معرفة سبب وضع ر
الشيعة ف العالم:
معرفة كون الرسول من جنس المرسل إليه:
مقام الرسالة ومقام الرسول:
تلق الرسالة ر
وشوطها وأحكامها:
معرفة تلق الرسالة الثانية الموروثة من النبوة:
الباب الرابع
بيان السبب الذي دعان أن أختص ف هذا
الخمس دون
الصلوات
العبادات
وتنبيهات
الخمس
الصلوات
من أسماء
الكتابعلة
معرفة
ر
:
علها
غي
الحكم واألشار ،عل
كيفياتها
معرفةما ف
اإلماممنللصالة:
شوط
ر
تعاىل]:
شاءفهللا
اإلجمال [إن
طريق
الصالة:
المأموم
معرفة شوط
الباب الخامس
معرفة سبب فرض الطهارة وصفة الماء الذي
يتطهر
به:سبب التعميم ف طهارة الجنابة
معرفة
ف
الحدث
األعضاء
بعض
والقصد
طهراإلرادة
بينهافوبي
والفرق
وتخصيصالنية
ف معرفة
ً
:
والتيمم
األصغر
:
والهاجس
والهمة
اليدين ثالثا ووصف المياه
والعزمار غسل
معرفة أش
ف
واألوان ف كل صالة إن شاء هللا تعاىل:

404
404
405
405
405
406
406
406
407
407
407
408
408
408
409
409
409
410
412
415
415
423
423
423
424
424
424
425
426
426
427
428
428
429
430
430
430
432
432
433
433
434
434
435

ف معرفة أشار ي
صب الماء ف غسل اليدين بالشمال
اليمي:شار االستنجاء إن شاء هللا تعاىل:
علمعرفة أ
ف
ف معرفة أشار االستجمار:
ف معرفة أشار المضمضة:
ف معرفة أشار االستنشاق واالستنثار:
ف معرفة أشار غسل الوجه:
ف معرفة أشار غسل اليدين إىل المرفقي:
ف معرفة أشار مسح الرأس:
ف معرفة أشار مسح األذني:
ف معرفة أشار غسل القدمي:
ف معرفة أشار التشهد بعد الفراغ من الوضوء:
ف معرفة أشار االنضاف من الوضوء إىل الصالة:
ف معرفة أشار طهارة الثوب والبقعة للصالة فيهما
تعاىل]:
هللا
[إن شاء
إقامة الصالة:
شار
معرفة أ
ف
ف معرفة أشار تكبيات الصالة:
ف معرفة أشار رفع اليدين ف الصالة:
ف معرفة أشار التوجه ف الصالة:
ف معرفة أشار الوقوف والقراءة ف الصالة:
ف معرفة أشار الفرق بي الفاتحة والسور:
ف معرفة أشار الركوع وما يختص به من التسبيح:
ف معرفة أشار الرفع من الركوع وما يقال فيه:
ف معرفة أشار الهوى إىل السجود:
ف معرفة أشار السجود وما يختص به من التسبيح
[العلق ]19:وسبب
منُّ :ﭐَّ ُّ ﱢَّ
الرفعثناؤه
وقولهارجل
والدعاء
السجود:
معرفة أش
ف
الشيطان:
ف من
سجوده
ف
اإلنسان
عصمة
الصالة:
ف معرفة أشار الجلوس
ف معرفة أشار التشهد ف الصالة ،إن شاء هللا:
ف معرفة أشار السالم:
ف معرفة أسباب السهو والسجود له:
الباب السادس االختصاصات واالنفعاالت
ف اختصاص اإلمام بيوم األحد وما يظهر فيه من
االنفعاالت:
اختصاص المأموم بيوم االثني وما يظهر فيه من
ف
االنفعاالت:
الدائرة من الرمز:
رشح ما ف
أهل المراتب
ف اختصاص العشاء بيوم الثالثاء ومن هو اإلمام
االنفعاالت
هوهللا
بمشيئة
يظهر فيه
فيه وما
اإلمام
األربعاء ومن
منبيوم
العض
اختصاص
ف
ي
:
ومنومن
الخميس ،هللا
االنفعاالت بعون
يظهر من
تعاىلوما
فيه
هوهاإلمام
الظهر بيوم
اختصاص
ف
:
وكرمه
االنفعاالت:
يظهر فيه
وما
فيه
الجمعة ،ومن هو اإلمام
من بيوم
المغرب
اختصاص
ف
االنفعاالت
يظهر فيه
فيه وما
السبت :ومن هو اإلمام
منبيوم
الصبح
اختصاص
ف
االنفعاالت:
فيهأنومايوميظهر
وهو يوم
من يوم األبد
فيه هو
السبت
ف
االستحاالت:
الصالة الوسط أي صالة ه؟ ولماذا
ف بيان
الوسط؟
األبيات:وشمس
هذه األولياء
فقالختم
مغرب ف
سميتعنقاء
كتاب
المغرب
الغرض من هذا الكتاب
تبيي
ٌ
ٌ
أبدية
نشأة
محاضة أزلية عل
ٍ
ٍ
المرجانة األوىل :للؤلؤة األوىل
770

437
437
437
438
439
440
440
441
442
442
443
443
444
444
446
447
447
448
448
450
451
451
452
452
453
454
454
455
455
455
457
460
465
466
467
468
470
472
475
476
477
478
482
486

لؤلؤة نشأة المأل األعل
لؤلؤة نشأة العرش
لؤلؤة نشأة الكرىس منه
لؤلؤة األفالك
لؤلؤة نشأة العناض األول منه
لؤلؤة الدخان الذي فتقت فيه السموات العال
لؤلؤة نشأ منها أمثال رؤية الحق ف عالم الخلق
لؤلؤة التحام اليواقيت وانتظام المواقيت
لؤلؤة اعياض لمن أصاب الصيد بالمعراض
لؤلؤة امتداد الرقائق من الحقيقة المحمدية إىل
جميع
الحقائق األوىل
مرجانة اللؤلؤة
مرجانة اللؤلؤة الثانية
مرجانة اللؤلؤة الثالثة
مرجانة اللؤلؤة الرابعة
مرجانة اللؤلؤة الخامسة
مرجانة اللؤلؤة السادسة
مرجانة اللؤلؤة السابعة
مرجانة اللؤلؤة الثامنة
مرجانة اللؤلؤة التاسعة
ر
العاشة
مرجانة اللؤلؤة
إثبات اإلمامة عل اإلطالق من غي اختالف
إفصاح الكتاب العزيز بمقاماته واإلعالم بأحواله
وآياته
اللؤلؤة الالحقة بالياقوتة السابعة
كتاب الحجب
فصل متمم
حجاب العلم
ُ
حجاب الحب
حجاب الخلوة
ُ
حجاب الرؤية
كتاب إنشاء الدوائر
باب سبب بدء العالم ونشئه
ُ َ
كتاب عقلة المستوفز
باب الكمال اإلنسان
َّ
باب ف خلق األرواح المهيمة والعنض األعظم
باب ف خلق العقل األول وهو القلم األعل
باب ف ذكر ُ
العرش
باب ف العرش العظيم
باب العرش الرحمان
باب العرش الكريم
باب فلك اليوج وهو األطلس
باب فلك الكواكب الثابتة
باب نشأة اإلنسان األول
كتاب المسائل إليضاح المسائل
المسألة األوىل

486
487
487
488
488
489
489
490
490
491
491
492
492
492
492
493
493
494
494
494
496
497
499
501
503
503
503
505
505
506
517
520
521
522
523
524
524
525
526
527
529
531
534
534

المسألة الثانية
المسألة الثالثة
المسألة الرابعة
المسألة الخامسة
المسألة السادسة
المسألة السابعة
المسألة الثامنة
المسألة التاسعة
ر
العاشة
المسألة
ر
المسألة الحادية عشة
المسألة الثانية ر
عشة
المسألة الثالثة ر
عشة
المسألة الرابعة ر
عشة
المسألة الخامسة ر
عشة
المسألة السادسة ر
عشة
المسألة السابعة ر
عشة
المسألة الثامنة ر
عشة
المسألة التاسعة ر
عشة
المسألة ر
العشون
ر
والعشون
المسألة الواحدة
ر
المسألة الثانية والعشون
ر
والعشون
المسألة الثالثة
ر
المسألة الرابعة والعشون
ر
والعشون
المسألة الخامسة
ر
المسألة السادسة والعشون
ر
والعشون
المسألة السابعة
ر
المسألة الثامنة والعشون
ر
والعشون
المسألة التاسعة
المسألة الثالثون
المسألة الواحدة والثالثون
المسألة الثانية والثالثون
المسألة الثالثة والثالثون
المسألة الرابعة والثالثون
المسألة الخامسة والثالثون
المسألة السادسة والثالثون
المسألة السابعة والثالثون
المسألة الثامنة والثالثون
المسألة التاسعة والثالثون
المسألة األربعون
المسألة الواحدة واألربعون
المسألة الثانية واألربعون
المسألة الثالثة واألربعون
المسألة الرابعة واألربعون
المسألة الخامسة واألربعون
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534
535
536
536
536
537
537
537
538
538
539
539
539
540
540
541
541
541
541
541
542
542
542
543
543
543
544
544
544
545
545
545
545
545
546
546
547
547
547
548
548
548
549
549

المسألة السادسة واألربعون
المسألة السابعة واألربعون
المسألة الثامنة واألربعون
المسألة التاسعة واألربعون
المسألة الخمسون
المسألة الواحدة والخمسون
المسألة الثانية والخمسون
المسألة الثالثة والخمسون
المسألة الرابعة والخمسون
المسألة الخامسة والخمسون
المسألة السادسة والخمسون
المسألة السابعة والخمسون
المسألة الثامنة الخمسون
المسألة التاسعة والخمسون
المسألة الستون
المسألة الواحدة والستون
المسألة الثانية الستون
المسألة الثالثة والستون
المسألة الرابعة والستون
المسألة الخامسة والستون
المسألة السادسة والستون
المسألة السابعة والستون
المسألة الثامنة الستون
المسألة التاسعة والستون
المسألة السبعون
المسألة الواحدة والسبعون
المسألة الثانية السبعون
المسألة الثالثة والسبعون
المسألة الرابعة والسبعون
المسألة الخامسة والسبعون
المسألة السادسة والسبعون
المسألة السابعة والسبعون
المسألة الثامنة والسبعون
المسألة التاسعة والسبعون
المسألة الثمانون
المسألة الواحدة والثمانون
المسألة الثانية والثمانون
المسألة الثالثة والثمانون
المسألة الرابعة والثمانون
المسألة الخامسة والثمانون
المسألة السادسة والثمانون
المسألة السابعة والثمانون
المسألة الثامنة والثمانون
المسألة التاسعة والثمانون

549
550
550
550
550
550
551
551
551
552
552
552
553
553
553
553
553
554
554
554
554
555
555
556
556
556
556
556
557
557
557
558
558
559
559
559
559
559
559
560
560
561
561
561

المسألة التسعون
المسألة الواحدة والتسعون
المسألة الثانية والتسعون
المسألة الثالثة والتسعون
المسألة الرابعة والتسعون
المسألة الخامسة والتسعون
المسألة السادسة والتسعون
المسألة السابعة والتسعون
المسألة الثامنة والتسعون
المسألة التاسعة والتسعون
المسألة المائة
المسألة الحادية بعد المائة
المسألة الثانية بعد المائة
المسألة الثالثة بعد المائة
المسألة الرابعة بعد المائة
المسألة الخامسة بعد المائة
المسألة السادسة بعد المائة
المسألة السابعة بعد المائة
المسألة الثامنة بعد المائة
المسألة التاسعة بعد المائة
ر
العاشة بعد المائة
المسألة
ر
المسألة الحادية عشة بعد المائة
المسألة الثانية ر
عشة بعد المائة
المسألة الثالثة ر
عشة بعد المائة
المسألة الرابعة ر
عشة بعد المائة
المسألة الخامسة ر
عشة بعد المائة
المسألة السادسة ر
عشة بعد المائة
المسألة السابعة ر
عشة بعد المائة
المسألة الثامنة ر
عشة بعد المائة
المسألة التاسعة ر
عشة بعد المائة
المسألة ر
العشون بعد المائة
ر
والعشون بعد المائة
المسألة الحادية
ر
والعشون بعد المائة
المسألة الثانية
ر
المسألة الثالثة والعشون بعد المائة
ر
والعشون بعد المائة
المسألة الرابعة
ر
المسألة الخامسة والعشون بعد المائة
ر
والعشون بعد المائة
المسألة السادسة
ر
المسألة السابعة والعشون بعد المائة
ر
والعشون بعد المائة
المسألة الثامنة
ر
المسألة التاسعة والعشون بعد المائة
المسألة الثالثون بعد المائة
المسألة الحادية والثالثون بعد المائة
المسألة الثانية والثالثون بعد المائة
المسألة الثالثة والثالثون بعد المائة
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561
561
562
562
562
562
562
563
563
563
563
564
564
564
564
565
565
565
565
565
566
566
567
567
569
570
570
570
570
570
570
570
570
571
571
571
571
571
571
572
572
572
572
572

المسألة الرابعة والثالثون بعد المائة
المسألة الخامسة والثالثون بعد المائة
ّ
كتاب رد المتشابه إىل المحكم من اآليات
واألحاديث النبوية
آنية
القر
الصورة
فصل
فصل الوجه
فصل الرؤية
فصل السمع والبض والعي واألعي
فصل النفس
فصل القرب
فصل البطش
فصل األيدي واليدين
فصل القدم
فصل الكالم
فصل الجنب
فصل صفة الفوقية
فصل اإلشاء
فصل اليول
فصل المحء واإلتيان
فصل المعية
فصل الحب
فصل لفظة عند
فصل لفظة أين
فصل الضحك ،والرضا ،والغضب
مشاهد األشار القدسية ومطالع األنوار
اإللهيةنور الوجود بطلوع نجم العيان
مشهد
مشهد نور الصمت بطلوع نجم السلب
رسالة الباء
َّ
كتاب مواقع النجوم ومطالع أهلة األشار
والعلومالتوفيق ومواسطه وغاياته
مبادئ
الفلك اللسان
ّ
[اللسان]
فصل الكرامات ِ
منازل هذا العضو [اللسان]
ميل تالوة الحق عل العبد
الفلك اليمين
الفلك البطن
الفلك الشي وهو فلك الفرج
الفلك القلن
فصل :ف كرامة ومنازل األعضاء راجع إىل القلب
ميل التجل الصمدان الوتري
ي
ميل التيل الذان
ميل كيفية السماع من الحق
ميل الهبات والعطايا ،ميل المياث اإلينان
خاصةاأليام المقدرة
ميل
ميل الشهور المقدرة

578
578
579
582
584
584
589
590
593
593
594
594
597
598
599
601
604
607
608
609
612
614
614
615
615
616
617
624
624
625
626
627
629
630
634
637
640
641
643
644
645
647
648
648

ميل قلب الذاكرة وما يخص به من األشار
موقع نجم المشيئة
فصل الصحبة
فصل ف توقي الكبي
فصل ف اإلنصات للحديث
فصل ف التواضع
فصل ف الزهد
ر
فصل ف المعاشة
فصل ف مذهب القوم
فصل ف الوقت
فصل ف الصحبة
فصل ف حق الطريق
فصل ف األدب مع الشيوخ
فصل ف حق المساجد
فصل ف توجه القلب هلل
فصل ف حق الكالم
فصل ف الورع
كتاب لطائف أشار القلب واللسان
رسالة المقصود من الوصل المحمود
َ
ُ
َ
انشقاق الق رت عن الرسول
كتاب معقل العقول ف ِ
aالرسالة الوجودية
كتاب شجون المسجون وفنون المفتون
المقدمة
باب ف العمل
ٌ
موعظة وعالج:
إيضاح ووصية:
عالج:
نبأ:
مضارع:
حماية:
معي:
إخبار:
ُّ
تيقظ:
حجة:
وصية:
كشف مفضح ولفظ مفصح:
حديث:
تحقيق:
فصل:
مثال:
نصيحة شافية:
تقوية:
زيادة:
مثل وتفهيم:
773

649
650
650
651
651
651
651
651
652
652
652
652
652
652
653
653
653
654
665
676
680
688
688
690
692
692
692
693
693
693
693
693
693
693
693
694
694
694
694
695
695
695
695
695

مثال:
تعليم:
فصل:
مثال:
تلخيص:
تخصيص:
تعليق:
إيجاز:
عالج:
حال:
عاشق:
دعوى:
عجيب:
بيان:
أصل يجب علمه:
بيان:
زيادة فيما اشتبه من األلفاظ:
غية ،مناجاة:
حل إشكال:
تفضيل التفضيل وتحصيل التنصيل:
وصية:
نه:
تعريف:
وصية مخلص ونصيحة متخلص:
زيادة:
تكملة:
وصية:
باب ف العامل
كالم ف النفس وفيما هو من جملة الحكمة ف
إيجادها.الروض األنف:
نقل من
ُ
ِصلة:
بيان:
من رسائل إخوان الصفا
أمر:
ر
إيضاح شيعة بحكمة رفيعة:
مثال:
رشيعة بحكمة:
من رسائل إخوان الصفا:
نظم:
موعظة:
تجربة وعلم:
تعريف:
واف
بيان ٍ
زيادة:

696
696
696
696
696
696
697
698
698
698
698
698
698
698
699
700
700
701
701
701
703
703
703
703
703
703
704
704
704
705
706
706
706
706
706
707
707
707
707
708
708
708
708
709

تتمة:
كشف ردى وسبيل هدى:
ُ
زهد:
وصية:
تعليم:
شيطان:
إعانة وعالج:
معراج:
كشف:
كمال:
النفس:
نبأ عجيب ووعظ غريب:
تنبيه:
صفتان:
تحقيق:
ضالل:
ف الميل:
نبأ:
فكر:
موعظة ف وقفة:
وصية:
تحذير:
ف الموت:
نبأ:
شكر:
باب ف المعمول
أصل:
إنجاز:
تعريف:
نظم:
مثال:
وهم:
خيال:
سالمة:
محاققة:
تجريد:
بداية:
سي:
تحقيق:
وهم:
تحقيق:
إيضاح:
مثال:
تعريف:
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709
709
709
709
709
710
710
710
710
711
711
711
712
712
713
713
713
713
713
713
714
714
714
714
714
715
715
715
715
715
716
716
716
716
716
716
716
716
716
717
718
718
718
718

مثال:
إظهار:
بيان:
تييه:
رني فيه:
بيان:
تعليم:
مثال:
برهان عل ما تقدم:
زيادة:
عذر وتفهيم:
نبوءة:
وصية:
احتجاج:
تفهيم وإيضاح وتفهم:
كتاب تهذيب األخالق
األخالق المذمومة:

718
719
719
719
719
719
720
721
721
721
721
721
721
722
722
723
723

ف األخالق المحمودة
ف النفس الشهوانية
ف النفس الغضبية
ف النفس الناطقة
كتاب مراتب علوم الوهب
رسالة اللمعة
فصل
فصل
فصل
فصل
رسالة ف أشار الذات اإللهية
نسخة الحق
ر
رسالة كشف الست ألهل الرس
رسالة األنوار
خاتمة
كتاب الفتوحات المدنية
الفهرس

775

724
724
725
726
728
731
731
731
732
732
733
736
741
749
754
758
765

