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 التعلیقة على الفوائد الرضویة 
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 مقدمة التحقیق

 التعلیقة على الفوائد الرضویة 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

و لھ الحمد كفاء آالئھ، وزنة فضلھ و نعمائھ، و الصالة و السالم على خاتم أنبیائھ، و رحمتھ وبركاتھ على آلھ و صفوة أولیائھ، الذین   

ملھ، و عقلوا منھ ما عن هللا عقلھ، و لذا قرنھم بـُمحكم الكتاب، و جعلھم قدوة ألُولى األلباب، صلوات هللا علیھم، ما ھفت حملوا عنھ ما عن هللا ح

 . قلوبنا إلیھم

 إلى أعالم الفضل من العلماء الراسخین في المعارف اإللھّیة، و" الفوائد الرضوّیة"فإّنا نزّف ھذا الكتاب الكریم الموسوم بـ: و بعد  

مھ لھم بھذا الشكل الجمیل من اإلخراج، و بھذه الھیئة األخاذة المـُزدانة  المـُحّققین من أُولي األنظار الثاقبة و الغور البعید في علوم الدین، و ُنقدِّ

 .ئد و أرجى المنافعبالتعالیق الزاخرة ، و التخریجات النافعة، وغیر ذلك من الخصائص و المـُمّیزات التي تعوُد على الباحثین بأجزل الفوا

رحمھ هللا -و ال یخفى فإنَّ ھذه الرسالة المـُباركة ھي في األصل من بنات یراعة العالم الفاضل و الحكیم العارف القاضي سعید القمـّي   

الشریف لجمع من  و ھناك شروح كثیرة لھذا الحدیث(و قد شرح فیھا حدیث رأس الجالوت مع اإلمام علي بن موسى الرضا علیھ السالم  -تعالى 

 :أعالم المشایخ و أثبات المحقّقین نذكر منھا

ھـ صاحب الكتاب الحافل الموسوم بـ 1231شرح حدیث رأس الجالوت للعالّمة المحّقق الكبیر المیرزا أبو القاسم الجیالني القّمي المتوّفى سنة 

سة تحت رقم و لھ عّدة مخطوطات منھا ما في مكتبة آیة هللا العظم). قوانین األصول(  1259ى السید النجفي المرعشي قدس سره في مدینة قم المقدَّ

 .5328و 

د المـُلَّقب بعبد الصاحب ابن المولى المحّقق أحمد ابن المولى المحّقق مھدي النراقي   ذكره العالّمة الطھراني . شرح آخر للمحّقق الشیخ محمَّ

َّم بھ : و قال 696/  199: 13في الذریعة  ه المولى مھدي النراقي الذي توّفى قبل إتمامھ لشرح حدیث الرضا علیھ السالم، فتداركھ إنَّھ تمـ شرح جدِّ

و ھناك نسخة مخطوطة لھذا الشرح في : أقول. ھـ 1284لجّده، و طبع أیضاً مع رسالة لھ في التوحید سنة ) مشكالت العلوم (سبطھ وطبع في ذیل 

 .5893: مكتبة السید المرعشي أیضاَ برقم

.                                                6713: نسخة منھ في مكتبة آیة هللا العظمى النجفي المرعشي قّدس سّره برقم. و شرح آخر للحكیم العارف عبد الرحیم بن محّمد یونس الدماوندي

د حسن المشھدي الطوسي المتوّفى سنة  د بن الحاج محمَّ الذي شرح ) غنیمة الحجاز في حل األلغاز (ھـ ضمن كتابھ  1257وشرح آخر للمولى محمَّ

 .349/  70: 16انظر الذریعة للمحّقق الطھراني . فیھ حدیثین أحدھما عن اإلمام أمیر المؤمنین علیھ السالم و اآلخر حدیث رأس الجالوت

 وقد )   ھـ  1243و شرح آخر للعالّمة المحّقق الشیخ أحمد بن زین اإلحسائي المتوفى سنة   

]10[ 

فصّوب نظره و صّعده في أثنائھا و أحناءھا،  -قّدس سّره  -وقف علیھا زعیم الثورة اإلسالمیة المباركة آیة هللا العظمى اإلمام السید الخمیني الكبیر  

لذي ال ُیسبر غوره، و ال ُینال و علّق علیھا تعالیق زاھرة زاخرة مشحونة بالتحقیق، حافلة بالمعارف، طافحة باألنوار، و ھو ھو البحر المحیط ا

 . نقولدركھ، ذو بسطة في سائر العلوم اإلسالمیة، و ما إلیھا من المعارف و الفنون، و ذو الملكة القدسّیة الراسخة الفریدة في المعقول و الم

 جمعت معاني الحمد جمعاً فلم أكن     

 ألحصَي باأللفاظ تلك المعانیـا          

   

 ءت فأصبحت مناقبك الزھر استضا  

 تفاخر في أوج السماء الدراریـا            

 القاضي سعید 

                                                                   ھو محّمد سعید بن محّمد مفید القّمي المعروف بالقاضي سعید و الملقّب                                                            

 ]11[ 

ھـ فتألّق في سماء المعارف الدینیة الشیعّیة، حتى بلغ الذروة في الكماالت الروحّیة و الكشفّیة، حتى ُعدَّ في طلیعة  1049بالحكیم الصغیر، ولد سنة 

 .أفاضل حكماء إیران و عرفائھا أثناء العھد الصفوي، فكان بذلك من قادة الفكر في ذلك العصر

في المباحث الصوفّیة و العرفانّیة و الحكمة المّشائیة واإلشراقیة، كان قد جمع من العلوم  -رحمھ هللا  -و إضافة إلى تمّھره و تخّصصھ   

ر في العلوم الفقھیة والحدیثّیة والرجالّیة و التفسیرّیة، و كان دأبھ البحث عن  امض العلوم على غوالریاضّیة و الطبّیة و غیرھا شیئاً كثیراً، و تبحَّ

د و سلسبیلھ السائغ ٍد و آل محمَّ  . االتصال، فارتشف من المعارف من سلسال محمَّ

 ).القاضي(و تبّوء منصب القضاء لرسوخ ملكتھ في الفقھ و إحاطتھ بأبوابھ، فكانت لھ ثمة إمامة دینیة و زعامة زمنیة، و لذا ُسمي بـ   
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نون على ید المالّ محسن الفیض الكاشاني، و الحكیم المحّقق عبد الرزاق الالھیجي، و العارف تتلمذ في العلوم العقلیة و ما إلیھا من ف  

 .العالم المالّ رجب علي التبریزي

اق، حتى و تأّثر كثیراً في علوم العرفان و الحكمة المتعالیة بالفیض، و في الحكمة البحثّیة و المّشائیة بالمالّ رجب علي، و المالّ عبد الرز  

 .ط باحة الفضالء و أخذ منھا مكانھتوس

و على ھذا فإّنھ كان ُیقّرر آراء المالّ صدرا و یغوص في بیان معاني الكلمات الواردة عن أھل بیت العصمة و الطھارة علیھم السالم   

صّوف و تعّمق في التأویالت التي ال تخلو أحیاناً فیؤلّھا تأویالً عرفانیاً أكثر مّما ورد في شروح المالّ صدرا و تعلیقاتھ، و ھذا یعني أّنھ انغمر في الت

 .من اإلفراط و المبالغة أكثر من الفیض وصدر الدین الشیرازي

]12[ 

 رأي اإلمام الخمیني قّدس سّره فیھ 

و المعرفة  لو أردنا أن ننظر إلى القاضي سعید من منظار اإلمام الخمیني قّدس سّره لالحظنا أنھ ُیجّسد برأیھ أحد أساطین الحكمة  

 .اإلسالمیة، األمر الذي أشار إلیھ مراراً و تكراراً في حیاتھ الشریفة، ُمثّمناً دوره، ُمشّیداً بمكانتھ و فضیلتھ و علمھ

ین و كان ُیعّبر عن احترام خاص لمحیي الدین في المدرسة السنّیة، و لصدر المتأَلّھ -أي اإلمام  -إنَّھ : یقول أحد تالمذة اإلمام رحمھ هللا  

، و یقّدرھم القاضي سعید القّمي في مدرسة أھل البیت، ما ذلك إال لسبب المنھل العرفاني الرحیق الذي نھلوا منھ، و لھذا تراه ُیكّن لھم كل احترام

 : ما نّصھ) آداب الصالة (في كتابھ  -مثالً  - غایة التقدیر، فقد جاء 

ّیة و المعارف الجلیلة ألھل المعرفة إلى حكمة الیونان إّنما تدلّل على الجھل بكتب القوم مثل و بالجملة فإنَّ نسبة فلسفة حكماء اإلسالم الحال  

الكاشاني قّدس كتب الفیلسوف اإلسالمي العظیم الشأن صدر المتألّھین قّدس سّره، واستاذه العظیم المحّقق الداماد قّدس سّره، و تلمیذه الجلیل الفیض 

: اآلداب المعنوّیة للصالة ترجمة العالّمة الفھري( للفیض والعارف الجلیل اإلیماني القاضي سعید القّمي قدس سره  سّره، و التلمیذ العظیم الشأن

467 - 468 .( 

 : و یقول في بدایة التعلیقة على شرح حدیث رأس الجالوت  

ة، ھو االستسعاد بزیارة ھذا الحدیث القّدیس، النازل عن سماء و بعد فإّن مّما وّفقني التأییدات الربوبّیة، و أّیدني التوفیقات القدسّیة األُلوھیّ   

 الوحي و التقدیس، و شرحھ الذي أفاده شیخ العرفاء الكاملین، قدوة أصحاب القلوب
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ا، المؤّید بتأییدات و السالكین، كاشف إشارات األخبار و رموزھا، ُمخرج لباب اآلثار و كنوزھا، فخر الطائفة و عینھا، وذخر أھل المعرفة و زینھ 

من ھذا الكتاب  37: اُنظر صفحة(الرّب المجید، القاضي الشریف السعید، أفاض هللا علیھ من أنوار رحمتھ الواسعة، و تجلّى علیھ باألنوار الباھرة  

.( 

 : و یقول في موضع آخر  

ھ، و رّوح رمسھ، تحقیق رشیق، و كالم عرفاني دقیق، و ما ذكر ھذا العارف العظیم، و السالك على الصراط المستقیم، قدَّس هللا نفس  

 ). 99 -  98: انظر صفحة(كیف و ھو من أعظم عرفاء الشیعة، و أكرم أُمناء الشریعة 

 الخصائص الفكرّیة للقاضي سعید 

و أّما ثبات : اب فقالمن ھذا الكت 137إنَّھ ینكر في مواضع عدیدة من مؤلّفاتھ الحركة في الجوھر؛ مثال ذلك ما جاء في صفحة  - 1  

و الحركة الطبیعة الجسمّیة و جمودھا، فمن جھة أنَّ ذاتھا لیست نفس الحركة والسیالن كما زعم بعض األساتذة األعالم، بل ھي ذات ثابتة بنفسھا، 

 .... عارضة لھا من حیُث القابلیة و عروض اللّوازم الذاتیة لمعروضھا 

 .مور العدمّیةإّنھ ُیرجع صفات الحّق إلى األُ  - 2

 ): األربعون حدیثاً (یقول اإلمام الخمیني قّدس سّره في كتابھ 

معنى و یرجع البعض صفات الحّق إلى األمور العدمیة، فیعتبر العلم عدم الجھل، و القدرة عدم العجز، و رأیت من العرفاء شخصاً یصّر على ھذا ال

ً األ(ھو المرحوم العارف الجلیل القاضي سعید القّمي   ). 547: ربعون حدیثا

]14 [ 

مع علّو شأنھ و قّوة سلوكھ، كیف ذھل عن ذلك  -القاضي سعید  -إّني ألتعّجب من العارف المـُتقّدم ذكره ): مصباح الھدایة (و یقول في   

فات كلھا ترجع إلى معان سلبیة  المقام الذي ھو مقام نظر العرفاء العظام، حتى حكم بنفي الصفات الثبوتّیة عن الحق جّل شأنھ، وحكم بأّن الص

 ).  43: مصباح الھدایة(

مقّدمة إنھ یقول باالشتراك اللفظي بین األسماء اإللھّیة و الخلقّیة، و قد ألّف رسالة في االشتراك الّلفظي ألسماء هللا تعالى و أوردھا في  - 3  

 ). 35: كلید بھشت) (كلید بھشت (كتاب 

و أعجب منھ الحكم باالشتراك الّلفظي بین األسماء اإللھّیة و الخلقّیة و الصفات الواقعة : أیضاً ) باح الھدایة مص(یقول اإلمام رحمھ هللا في   

 ). 43: مصباح الھدایة(على الحّق و الخلق 

القدر یقضي هللا بوجود ثم اعلم أّن بعد وجود التعلیمات التي ھو مظھر : إنھ یقّدم القدر إلى القضاء خالفاً للمشھور فقد ورد في الفوائد - 4  

لعلم و األشخاص الكونّیة، فتلك األشخاص مطلع القضاء اإللھي و مظھر الحكم الحتم الربانّي، ھكذا ینبغي أن یفھم مراتب الخصال و األسباب من ا

 ).من ھذا الكتاب  145: انظر صفحة(المشّیة و اإلرادة و القدر والقضاء من رّب األرباب 
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و أعجب من : و ھذا الرأي یثیر استغراب اإلمام رحمھ هللا فیرّد علیھ في مصباح الھدایة. ما ُیوصف بوصف لھ صورةإّن : إّنھ یقول - 5  

حاطة األعجب ما سلك في الطلیعة األولى من البوارق الملكوتّیة من أّن ما یوصف فلھ صورة، ألّن الوصف أعظم الحدود للشيء في المعاني و ال إ

 أوضح من إحاطة الصفة في

]15[ 

مع ذھابھ قّدس سّره في تلك الرسالة على ما سمعت في المصابیح السابقة إلى أّن ) إّن هللا ال یوصف (العوالي و جعل ذلك سّر ما ورد في الخبر  

دئھا التي ھي الصفات كّل األسماء مشتمل على جمیع مراتب األسماء، فإذا كانت األسماء كّل الحقائق فلھا مقام اإلطالق كما لالسم هللا فكانت لمبا

 .مقام اإلطالق

 :ثم یقول اإلمام رحمھ هللا  

 ). 43: مصباح الھدایة(و ظّني أن ذھابھ إلى ذلك لعدم استطاعتھ على جمع األخبار فوقع فیما وقع   

اإلمام رحمھ هللا اعتبر المشیئة  بأّن العقل األّول ھو الصادر األول، إالّ أنّ : یسلك القاضي سعید مسلك فالسفة الحكمة البحثّیة، و یقول - 6  

مع  148و ص  55باب  - 8/  329: التوحید للشیخ الصدوق) (خلق هللا األشیاء بالمشّیة والمشّیة بنفسھا (اإللھّیة الصادر األّول طبقاً للمأثور 

 :، فقال في التعلیقة) اختالف 

الذي ھو مقام العقل على تحقیق ھذا  -ة، فالجواب عن الواحد المتكّثر إّن العلّة صورة تمامّیة المعلول و شیئّیة الشيء بصورتھ التامّ   

 .جواب عن سائر الحقائق المسئول عنھا -العارف الكامل، و مقام المشیة المطلقة على رأي ھذا الفقیر العاطل 

ذي الجالل، و قد ورد من طریق أھل بیت الوحي و أّما على طریقنا فظاھر، فإّن المشّیة المـُطلقة مقام فاعلّیة الحّق المتعال و إلھیة القّیوم   

 ). خلق هللا األشیاء بالمشّیة و المشّیة بنفسھا ( -علیھم صلوات الرب الجلیل  -التنزیل 

ن فألّن العقل أّول صادر من رّب العّزة و أّول ظھور من مظاھر المشّیة، على ما ساق إلیھ البراھی -قّدس هللا نفسھ  -و أّما على طریقتھ   

 ). من ھذا الكتاب  63: انظر صفحة(العالیة 

 ]16[ 

 : من التعلیقة 98و یقول في صفحة   

لذاتّیة الحقیقّیة و سّر التعبیر عن مقام المشّیة المطلقة بالواحد المتكّثر، و عن الموجود العقلي بالمتكّثر المتوّحد ھو أن المشّیة لھا الوحدانّیة ا  

َوَما أَْمُرَنا {: قّیة و لیس فیھا تكّثر بحسب الذات و ال تعّدد الجھات والحیثیات، و ھي األمر الواحد المـُشار إلیھ بقولھ تعالىظّل الوحدانّیة الحّقة الحقی

 تكّثر في نظر أرباب وإّنما التكّثر باعتبار تلّبسھ بلباس التعّینات و تنـزلّھ في منازل المقّیدات، و ھذا ھو التكّثر العرضي، و ال). 50القمر(}إِالَّ َواِحَدةٌ 

ة، و أّما الموجود العقلي المشاھدات، و ھو مقام األُلوھّیة و الربوبّیة و القّیومّیة و القّدوسّیة و مقام األسماء و الصفات و الرحمانّیة والرحیمّیة الفعلیّ 

 .فقد عرفت حالھ و مرجعھ و مآلھ

تحقیق رشیق و كالم عرفانّي دقیق كیف ؟  - قّدس هللا نفسھ و رّوح رمسھ  -یم و ما ذكر ھذا العارف العظیم و السالك على الصراط المستق  

بحضرة و ھو من أعظم عرفاء الشیعة و أكرم أُمناء الشریعة، و لكن ما ذكرنا مع قصور النظر و عمى القلب و البصر بمقام السیر العلمّي ألیق و 

 .الكبریاء ألصق

أُخرى على شرح القاضي، ذكرھا على نحو ال یمّس احترامھ الفائق لھ، ویمكن مراجعتھا على  ُمضافاً لذلك، فقد أورد اإلمام إشكاالت  

 .صفحات الكتاب ھذا

 :مؤلفاتھ

 : یقول صاحب الذریعة رحمھ هللا  

 .أراد المؤلف أن یؤلّف أربعین رسالة و لم یمھلھ األجل  

 لیھ فيو إلیكم جملة ما عثرنا علیھ من أسماء كتب و مصّنفات ُنسبت إ  

 ]17[ 

 : معاجم الرجال و كتب التراجم و ھي كالتالي 

 .أسرار الصالة، طبع في حاشیة شرح الھدایة للمالّ صدرا  - 1

 ).الشعر و الخطابة و الجدل و البرھان و المغالطة (أسرار الصنایع، في الصناعات المنطقّیة الخمسة   - 2

 .حاشیة على شرح اإلشارات للخواجة  - 3

 .رح توحید الصدوق رحمھ هللا في ثالثة مجلّدات مخطوطةش  - 4

 .شرح حدیث البساط  - 5

 .شرح حدیث الغمام  - 6

 .رسالة في االشتراك اللّفظي لألسماء بالفارسّیة) مفتاح الجّنة (كلید بھشت   - 7

 .مرقاة األسرار و معراج األنوار  - 8

 .إشارة و بشارة  - 9

 .واطر اإللھامّیةالنفحات اإللھّیة و الخ  -10

 .األنوار القدسّیة  -11

 .المقصد األسنى  -12
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 .الحدیقة الوردّیة في سوانح المعراجّیة  -13

 .البرھان القاطع و النور الساطع  -14

 .الطالئع و البوارق  -15

 .رسالة في الفلسفة اإللھّیة  -16

 .رسالة في اّتحاد العاقل و المعقول  -17

 .الختیارالجبر و ا  -18

 .فضل العلم و العالم و المـُتعلّم  -19

 .الفوائد الرضوّیة  -20

]18[ 

 :كتاب الفوائد الرضوّیة

و یتناول بالشرح جواب اإلمام الرضا علیھ السالم للعالم الیھودي ) أكبر علماء الیھود (الفوائد الرضوّیة أو شرح حدیث رأس الجالوت   

و اإلیمان ؟ و ما الكفران ؟ ما الجنة والنیران؟ و ما الشیطانان اللذان كالھما المرّجوان ؟ و قد نطق كالم الرحمن بما  یا موالي ما الكفر: الّذي سألھ

 فلّما سمع الرضا علیھ السالم كالمھ لم یحر جواباً، و نكت بإصبعھ). 4- 3الرحمن(}َخَلَق اإلِنَساَن، َعلََّمُھ اْلَبَیانَ {حیث قال في سورة الرحمن . قلت

یا رئیس المسلمین، ما الواحد : األرض و أطرق ملّیاً، فلّما رأى رأس الجالوت سكوتھ علیھ السالم حملھ على عّیھ و شّجعتھ نفسھ بسؤال آخر، فقال

 المـُتكّثر و المـُتكّثر المتوّحد و الموَجد  الـُموِجد و الجاري الـُمنجمد و الناقص الزائد ؟

ایش تقول یا ابن أبیھ، و مّمن تقول و لمن تقول ؟ بینا أنت أنت صرنا : كالمھ و رأى تسویل نفسھ لھ، قالفلّما سمع الرضا علیھ السالم   

 .نحن نحن، فھذا جواب ُموجز

اعلم إن كنت الداري و الحمد � الباري، أنَّ الكفر كفران، كفر با� و كفر بالشیطان و ھما السّیان : و أّما الجواب المفّصل، فأقول  

َمَرَج الَبْحَرْیِن {: والن المردودان أحدھما الجّنة و اآلخر النیران و ھما اللذان المّتفقان المختلفان و ھما المرجّوان، و نّص بھ الرحمن حیث قالالمقب

بانِ  ُكَما تَُكذِّ  ) .  21 - 19الرحمن  (}َیْلِتقَِیاِن، َبْیَنُھَما َبْرَزٌخ ال َیْبِغَیاِن، َفِبأيِّ آالِء َربِّ

یعلم قولنا من كان من سنخ اإلنسان و بما قلنا ظھر جواب باقي سؤاالتك و الحمد � الرحمن والصالة على رسولھ المبعوث على اإلنس  و  

 و الجان و لعنة هللا 

]19[ 

 .على الشیطان

داً رسول هللا و أّنك ولّي هللا أشھد أْن ال إلھ إالّ هللا: و قال. فلّما رأى الجالوت كالمھ علیھ السالم بھت و تحیـّر و شھق شھقة    وأنَّ محمَّ

 . ووصّي رسولھ و معدن علمھ حقّاً حّقاً 

و یشرح القاضي بمھارتھ الخاّصة ھذا الحدیث الشریف، و یخوض في لججھ بذوق عرفانّي و نطق قرآنّي مّما یثیر استحسان اإلمام   

تابة تعلیقة علیھ إتماماً للفائدة الكامنة في األسرار التي أودعھا القاضي في شرحھ و التي رحمھ هللا و ثنائھ علیھ في كّل موضع و فقرة، و یبادر إلى ك

 .یتعّذر على اآلخرین كشفھا و فھمھا

 

 أبرز فقرات الكتاب 

بین رغم أّن ھذا الشرح بمـُجملھ ینطوي على تحقیق و تدقیق ببیان رقیق و دقیق و لكن تتألّق بعض فقراتھ و تبرز بشكل خاص من   

 : أجزاء الكتاب و أبوابھ، و فیما یلي نكتفي بذكر أبرز تلك الفقرات

 قد عرفت أّن الشیطان ھنا عبارة عّما سوى هللا، فاعلم أّن الكفر بالشیطان ھو اعتقاد أّن العالم غیب ما ظھر قط، و إّنما الظاھر ھو هللا  

و ھو  -العالم : أي - ظھر بصورة كّل شيء، فھذا  الزاعم أخفى  الشيء ھو السوي  فحسب، و ھذا   كفر ُمحقّقي الصوفّیة حیث زعموا أّنھ سبحانھ 

 ). حسنات  األبرار سّیئات المقرّبین (و ال تتوحش من ذلك فإنھ أعلى درجات بالنظر إلى قوم،  و لكن  . الكفر بالشیطان

اب قّط، و الناس في ھذه المسألة على عكس الصواب فإنّھم إنَّ العالم غیب لم یظھر قّط، و الحق ھو الظاھر ما غ: قال صاحب الفتوحات  

 . إّن الحّق تعالى غیب و العالم ھو الظاھر فھم بھذا االعتبار في مقتضى ھذا الشرك: یقولون

 و قد غفل ھذا العرف عن الشرك الالزم من زعمھ، حیث حكم : أقول  

 

]20[ 

 .أنحاء الشرك الخفيبظھور الحّق تعالى و خفاء العالم، و ھو أیضاً من 

ا و أّما اإلیمان الحقیقي فھو االعتقاد بأّن هللا ھو الظاھر الباطن و الشاھد الغائب فھو الظاھر إذا طلبتھ في البطون، و ھو الباطن إذ  

شرح حدیث (باب عظیم للتوحید  تفّحصت عنھ في الظھور و ھو المـُنـّزه عنھما إذا طلبتھ بكلیھما و أّن العالم ظاھر با� خفي بذاتھ، فتعّرف فإّنھ

 ). 68 - 66: رأس الجالوت

 : و قال اإلمام رحمھ هللا في تعلیقتھ  

حّقق و ال یكون عن ھذا الشرك خالصاً إال من یرى استھالك جمیع الموجودات ذاتاً و صفة و شأناً في الحّق القّیوم، بل التوحید التام ھو الت  

 ).الكتاب من ھذا  67: انظر صفحة(بھذا المقام 
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 اإلمام و الفوائد 

یعتبر شرح حدیث رأس الجالوت أّول رسالة للقاضي سعید یراجعھا اإلمام رحمھ هللا كما جاء في ُمقّدمة التعلیقة، فیشّمر سماحتھ عن   

علیقة بمستوى الكتاب أو أفضل منھ، و ساعد الجّد للتعلیق علیھا، ألّن أسرار ھذا الكتاب تحتاج إلى كشف، وأستارھا إلى إزاحة، و یقّدم على كتابة ت

 : یودعھا جواھر یتألأل ما بین سطورھا، ولعّل من أبرزھا قولھ

و  إّن عود الموجودات إلى هللا تعالى بتوّسط الولي المطلق صاحب النفس الكلیة اإللھیة وواجد مرتبة العقل، وأّن الموجودات بمنزلة القوى  

ان الكامل، فكما أّن بدّو إیجادھا من الحضرة الغیب بتوسط رّب اإلنسان الكامل،  في الحضرة الشھادة بتوّسط اآلالت و المتفّرعات من وجود اإلنس

 .نفس اإلنسان الكامل كذلك عودھا وختمھا

 و لھذا كانت استقامة األُّمة استقامة رسول هللا صلى هللا علیھ و آلھ و ورد  

]21[ 

لمكان ھذه اآلیة، و إالّ فھو "شّیبتني سورة ھود)"  112/ ھود(} َفاْسَتقِْم َكما أُِمْرتَ { -في سورة ھود  -عالى منھ صلّى هللا علیھ و آلھ عند قولھ ت 

 .صلّى هللا علیھ و آلھ بوجوده المقّدس میزان االستقامة

ت هللا علیھ و أرواحنا لھ الفداء وورد في بعض األدعیة عند الدعاء لبقّیة هللا في األرضین و حّجة هللا على العالمین صاحب األمر صلوا  

مع كونھ روحي لھ الفداء خالصاً عن أنحاء الشرك فعالً و صفًة و ذاتاً، فشرك األُّمة و عبادتھم یعّد منھ لكونھ " أمناً یعبدك ال یشرك بك شیئاً :"بقولھ

 ).من ھذا الكتاب  110 - 109انظر صفحة (األصل و سائر الناس من فروعھ  

نتحّسس ألطف أفكار اإلمام، مّما تستحق أن تدّون بماء الذھب على الصدور، في أّنھ اعتبر عود الموجودات إلى هللا تعالى  و ھنا یمكن أن  

 .ملبتوّسط الولي المـُطلق صاحب النفس الكلّیة اإللھیة، واجد مرتبة العقل، وأّن الموجودات بمنزلة القوى و اآلالت من وجود اإلنسان الكا

طلق ھو النبّي األكرم صلّى هللا علیھ و آلھ، و مصداقھ في الحال الحاضر إمام العصر سالم هللا علیھ، و لھذا فإّن عودة كّل و الولّي الم  

 .الموجودات إلى الحضرة اإللھّیة یكون بتوّسطھ

 

 :النسخ المعتمدة في التحقیق

ة نسخ ھي كالتالي    : اعتمدنا على تحقیق شرح القاضي سعید عدَّ

 ". ر"و رمز ھذه النسخة 4637/  1نسخة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى اإلسالمي بطھران، وھي ضمن مجموعة تحت رقم ال  - 1

 ". م"و نرمز لھا ب    5500/  9نسخة أُخرى محفوظة أیضاً في مكتبة مجلس الشورى اإلسالمي بطھران ضمن مجموعة تحمل رقم   - 2

]22[ 

 ". س"ھي في خزائن مكتبة آیة هللا العظمى السید النجفي المرعشي قّدس سّره ورمزھا و  4353النسخة المرّقمة   - 3

و ". ل"نسخة أًخرى محفوظة في مكتبة آیة هللا العظمى السید النجفي المرعشي قّدس سّره لم تدخل بعد في سلك فھرست المكتبة و رمزنا لھا بـ  - 4

 ). قده(على حواشیھا كتبت تعلیقات السید اإلمام 

 . و قد وقفنا علیھا بمساعدة عمید المكتبة سماحة حّجة اإلسالم و المسلمین الدكتور السید محمود النجفي المرعشي حفظھ هللا تعالى  

 

 : منھج التحقیق

 .اتبعنا في ضبط النص على منھج التلفیق بین النسخ الخّطّیة  - 1

 . الخبرة، إلبرازه بشكل علمي ُمتناسقتقطیع النصوص على المنھج المعروف المألوف عند ذوي   - 2

 . استخراج اآلیات القرآنّیة و اإلشارة إلى اسم السورة الشریفة و رقم اآلیة المباركة فیھا  - 3

 .استخراج األحادیث و األدعیة و الزیارات من مصادرھا  - 4

 .استخراج أقوال و آراء العلماء و المـُصّنفین من مظاّنھا  - 5

 .لغات المـُشكلةتوضیح الّ   - 6

 . عملنا في آخر الكتاب عّدة  فھارس فّنیة جامعة، ُتعین الباحث و ُترشد المحقق إلى ما یصبو إلیھ بسھولة  وُیسر  - 7

رك، باو ھنا البُدَّ أن ننّوه بجھود االخوة المحّققین المباركة في مؤّسستنا لما بذلوه من جھد و عناء في سبیل إخراج ھذا السفر القّیم الم  

 . و نرجو هللا تعالى أن یتقبل ھذا المجھود بعین لطفھ و كرمھ و أن یرعاه بالقبول. داعین هللا سبحانھ و تعالى لھم بالتأیید و التسدید

]23[ 

األوحد بقّیة  ھذا و نحن  نضع لمساتنا األخیرة لتقدیم ھذا الكتاب فاجأنا القضاء بمصیبٍة ُملّمة أقضت جامعة المسلمین، أال و ھي فقد الرجل  

و مخلصاً اإلمام الراحل سماحة حّجة اإلسالم و المسلمین  الحاج السید أحمد الخمیني رضوان هللا تعالى علیھ، الذي كان مجاھداً ال یعرف الكلل، 

 .واعیاً و عالماً مضحیاً في سبیل الثورة اإلسالمیة

 .و إّنا � و إّنا إِلیھ راجعون. مع أولیائھ الطاھریننسأل هللا تعالى علّو  الّدرجات  للفقید السعید و أن یحشره   

 مؤّسسة تنظیم و نشر آثار اإلمام الخمیني قّدس سّره  - قسم التحقیق           

سة                            فرع قم المقدَّ

 ھـ ق  1415/ ذو القعدة الحرام /  2              
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 )    ھـ  1243سنة ھـ ش  أحمد بن زین اإلحسائي المتوفى  1374/  1/  14       

 مقدمة المؤلف 

]37[ 

 بسم هللا الّرحمن الّرحیم 

و السالم  الحمد � المتجلّي بالبطون فظھر، و المتجلّي بالظھور فبطن و استتر، بادئ بدو  سلسلة الوجود، و خاتم ختم الغیب و الشھود، و الصالة

مبدأ الدائرة ومختمھا، أفضل البرّیة و أكرمھا، و على آلھ مفاتیح كنوز األحدّیة، و على السّر المرموز المـُستتر، أصل أُصول ما سلف و َغبر، 

 . كواشف رموز السرمدّیة، وعلى أعدائھم اللّعنة األزلّیة األبدّیة

دیث القّدیس، النازل عن سماء فإّن مّما وّفقني التأییدات الربوبّیة، و أّیدني التوفیقات القدسّیة األُلوھّیة، ھو االستسعاد بزیارة ھذا الح: و بعد  

باب الوحي و التقدیس، و شرحھ الذي أفاده شیخ العرفاء الكاملین، قدوة أصحاب القلوب و السالكین، كاشف إشارات  األخبار و رموزھا، ُمخرج ل

لقاضي الشریف السعید، أفاض هللا علیھ من اآلثار و كنوزھا، فخر الطائفة و عینھا، و ذخر أھل المعرفة و زینھا،  المؤّید بتأییدات الّرّب المجید، ا

 .أنوار رحمتھ الواسعة، و تجلّى علیھ باألنوار الباھرة، و اّتفق ذلك في العشر الثالثة من مراحل عمري و منازل دھري

بعض أسراره، و رفع وّفقني هللا لزیارتھ و االستفادة من حضرتھ، و لمـّا رأیتھ ُمحتاجاً إلى كشف  -قّدس سّره  - و ھو أّول كتاب منھ   

 الحجاب عن بعض أستاره، أحببت أن أُعلّق علیھ بعض التعالیق، شارحاً لكالمھ مع بعض ما سنح بخاطري القاصر، و نظري

]38[ 

 المتوّحد، و الفرد المتفّرد، الّذي توّحد بالتوحید في) الواحد : العالم بدل": م"في نسخة(الحمد � الواحد  

 

 ]39[ 

ر: انبجست(في تفرده، انبجست  ) بالتقدیس بدل بالتفرید ": ر"في نسخة(تفّرد بالتفرید  توّحده، و  لسان . انفجرت، و انبجس الماء و تبجس أي تفجَّ

برّمتھا ) المزدوجات بدل الموجودات ": ر"و "م"في نسخة (منھ الكثرات بجملتھا لوحدتھ، و ابتدأت منھ الموجودات ) بجس  318: 1العرب 

لفردیتھ، سبحانھ و تعالى في كبریاء تقّدسھ، و الصالة )  رمم 323: 5لسان العرب . بجملتھا أو كلھا، یقال أخذت الشيء برّمتھ أي كلھ :برمتھا(

انظر (على نبّي الرحمة، و مجمع بحري الوحدة و الكثرة إنسان العین، و عین اإلنسان، و العالم بالبیان، محّمد المبعوث على اإلنس و الجاّن 

) زیارة إبراھیم ابن رسول هللا صلّى هللا علیھ و آلھ  596: ، مفاتیح الجنان469: 9، تفسیر كنز الدقائق 528و  527: 1حتجاج للطبرسي اال

)  1427 و 1425/  153: 2، شعب اإلیمان 163و  91: 6اُنظر مسند أحمد بن حنبل (والمنعوت بنعوت الفرقان، و الموصوف بأنَّ خلقھ القرآن 

، شعب اإلیمان 163و 91: 6اُنظر مسند أحمد بن حنبل (صّیھ الّذي تشّعب منھ أوالد الّنبّي، و تأّحد معھ في َسیره األنواري بالنص الجلّي وعلى و

: بالغةنھج ال(و على آلھ الّذین ھم تقاسیم وجود الّنبّي و الولّي، و ُھم أولیاء الرحمن، و المقصود من إیجاد األكوان )  1427و  1425/  153: 2

: ، كلمات مكنونة للفیض الكاشاني10و  9: ، جامع األسرار و منبع األنوار381: 1من كتاب لھ علیھ السالم إلى معاویة، علم الیقین  28كتاب 

 .       ما جرى الجاري على الجامدات، وفضل الزائد على الناقصات)  14: ، مفاتیح الغیب126

إنَّ الحكمة كّل الحكمة، ما ورد : و المـُتمّسك بحبل النبّي األُّمي، ُمحّمد المـُشتھر بسعید الشریف القُّمي یقول فالفقیر إلى هللا الغنّي،: أّما بعد  

) أنا مدینة العلم و علي بابھا : (اقتباس من أحادیث الرسول صلى هللا علیھ و آلھ(في الكتاب و الُسّنة، و العلم حّق العلم ما صدر عن مدینة العلم 

و إنَّ في أخبار األئّمة )   395/  53: 33، بحار األنوار 2/  427و 426: ى سبیل المثال مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلياُنظر عل

 الطاھرین لبالغاً لقوم عابدین، إنَّ في ذلك لذكرى للعالمین، كیف ال؟

]40[ 

فالكلیم أُلبس حلّة االصطفاء لمـّا )  ( 3 - 1/  172: 1أُصول الكافي  اُنظر(و ھم علیھم السالم أھل بیت الحكمة، و معدن الوحي و الرسالة   

الصاقورة بدل ": م"و"ل"في نسخة]. منھ قّدس سّره[المراد بالصاغورة السماء السابعة (شاھدوا منھ الوفاء، و جبرئیل في جنان الصاغورة 

: 26بحار األنوار ) ( ذاق من حدائقھم الباكورة )  لثالثة كما في القاموس السماء الدنیا كما في كتاب العین، و السماء ا: الصاغورة، و الصاقورة

َوُكلَّ َشْيٍء أْحَصْیَناهُ فِي {: و أّنى یكون لغیرھم،وفیھم اإلمام المـُبین، و قال عّز من قائل) جبرئیل : و فیھ و روح القدس بدل 378/  275و  265

 ) . 12/ یس(}إَِماٍم ُمِبینٍ 

بر الذي رواه أصحابنا، و دار في ألسنة إخواننا رضوان هللا علیھم، و أثبتوه في دفاترھم، من سؤال رأس الجالوت موالنا أبا الحسن ثّم إنَّ في الخ

، و أسرار ة الرسمّیةالرضا علیھ السالم، و ما أجابھ اإلمام علیھ السالم لحكمٍة بالغٍة ال تبلغھا أیدي الخائضین في الحكمة المـُتعالیة، فضالً عن الفلسف

 .الفائقةرائقة ال یكاد ینالھا إالّ من أتى البیوت من أبوابھا؛ و أنوار بارقة ال یستنیر بأشّعتھا الشارقة إالّ من اقتَبس من مشكاة الوالیة 

ء لم یطمثھا و إنّي بعد ما نصفت السبعین و كنت في عشر األربعین، اّطلعت على ھذه الروایة، و استسعدت بتلك الزیارة، فوجدتھا عذرا  

أحٌد من األُّمة، قبل ذلك األوان إنس و ال جاّن، بل لم یخطبھا الفحول و ال الفتیان، و كیف لھم من ذلك، و إنّھا لمن أھل بیت النبّوة، و لم یكافـئھا 

ة الكاملة، حتّى یكون هللا سبحانھ سمعھ اللّھم إالّ من آجر نفسھ ثماني ِحَجج من اثنتي عشر من الحجج، و تقلّد بالتابعّیة المحضة، و فاز بالمحبوبیّ 

/ و  262: 2اقتباس من الروایات التي وردت بھذا المضمون، اُنظر أُصول الكافي (وبصره و عقلھ، فیسمع بسمعھ، و َیبُصر ببصره، و یعقل بعقلھ 

 إذ ال یحمل عطایاھم إالّ )   8و   7

]41[ 

 . رارمطایاھم، و ال یعلم ما في الدار إالّ محارم األس 
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: َنفاق(و ھذا المسكین و إن كان قلیل البضاعة في ھذه التجارة، و لم یسعد لتلك اإلجارة، إال أنَّ الكریم  ال ینظر إلى البضاعة و ِنفاقھا   

لم أكن متفّحصاً آلثارھم، و یبتدئ بالنعم قبل استحقاقھا، َفَلقد أتى علّي حین من الدھر ) نفق  1195: القاموس المحیط. راج، و نِفاق نفذ و فنى أو قلّ 

ھم، حتّى خادماً ألخبارھم، راصداً ألسرارھم، سائراً في أنوارھم، حتّى  أتاني في مبشرة نومّیة أمر من جنابھم بالنظر في خطابھم، فقُمت بمأمور

ٌب ُمستصعٌب، ال یحتملھ إالّ نبيٌّ فتح هللا بصیرتي بسرورھم، و شرح صدري بنورھم، و زاد في یقیني بأُمورھم، و لعمر الحبیب إِنَّ أمرھم صع

كتاب الحجة باب فیما جاء أن حدیثھم صعب  330: 1اُنظر أُصول الكافي (ُمرسل، أو ملك ُمقّرب، أو ُمؤمن مُمَتَحٌن قلبھ لإلیمان عند الرّب 

 ).في معنى الصعب و المستصعب  16/  24: مستصعب، بصائر الدرجات

. عدل عنھ: حاص عن الحق یحیص(رح ھذا الحدیث العویص شرحاً ال یحیف عن الحّق و ال یحیص فمن تلك الفتوحات ما أُلھمُت من ش  

من )  جذا  226: 2لسان العرب . ھي القبسة من النار: الجذوة(و لیس ذلك إالّ من اقتباس نورھم، بل ھو جذوة )  حاص  159: المصباح المنیر

و من هللا المعونة في البدء و الرجوع، و ھو حسبي و نعم الوكیل، و على هللا قصد السبیل و لُِنسمِّ  قبسات طورھم، و ما أقول إالّ ما أُلقي في الّروع،

 .و ُنرّتبھا على مقّدمة و ثالث فوائد و خاتمة، ُمستعیناً با� في األُولى و اآلخرة" الفوائد الرضویة"تلك المقالة بـ

 

 

 

 ذكر الخبر 

 و توضیـح ألفاظھ

 

]45  [ 

یا موالي، ما الكفر و اإلیمان، و ما الكفران، و : أّنھ سأل رأس الجالوت الرضا علیھ التحیة و الثناء بأن قال: روى أصحابنا رضوان هللا علیھم       

َق اإلِنَساَن، َعلََّمُھ َخلَ {: ما الجّنة و النیران، و ما الشیطانان اللذان كالھما المرجوان، وقد نطق كالم الرحمن بما قلت، حیث قال في سورة الرحمن

 ).4و  3/ الرحمن(}اْلَبَیانَ 

فلما سمع الرضا علیھ السالم كالمھ لم ُیحِر جواباً، و نكت بأصبعھ األرض، و أطرق ملّیاً، فلّما رأى رأس الجالوت سكوتھ علیھ السالم   

 .آخر و شّجعتھ نفسھ لسؤال)عیا 511و  510: 9لسان العرب . العجز: العيَ (حملھ على عّیھ 

 یا رئیس المـُسلمین، ما الواحد المـُتكّثر، و المـُتكّثر الـُمتوّحد، و الموَجد الموِجد، والجاري المـُنجمد، و الناقص الزائد ؟  : فقال  

نت أنت صرنا بینا أ! أیش تقول یا بن أبیھ، و ممن تقول، و لمن تقول ؟: (فلّما سمع الرضا علیھ السالم كالمھ، و رأى تسویل نفسھ لھ، قال  

أنَّ الكفر كفران، كفٌر با� و كفٌر بالشیطان، : اعلم إن كنت الداري و الحمد � الباري: و أّما الجواب المـُفّصل فأقول. نحن نحن، فھذا جواٌب موجزٌ 

 و ھما الّسـّیان المقبوالن المردودان، أحدھما الجّنة و لآلخر النیران،

]46[ 

َفِبأَيِّ آالَِء َربُِّكَما * َبْیَنُھَما َبْرَزٌخ الَ َیْبِغَیاِن * َمَرَج اْلَبْحَرْیِن َیْلَتقَِیانِ {:المختلفان، و ھما المرجّوان، و نّص بھ الرحمن حیث قالو ھما اللّذان المـُتفقان  

َبانِ  سؤاالتك و )  باقي : ما في بدل": م"خةفي نس(و یعلم قولنا من كان من سنخ اإلنسان، و بما قلنا ظھر جواب باقي )  21 - 19/ الرحمن( }ُتَكذِّ

 ). الحمد � الرحمن، و الصالة على رسولھ المبعوث إلى اإلنس و الجان، و لعنة هللا على الشیطان 

أنَّك ولّي أشھد أن ال إلھ إالّ هللا، و أنَّ ُمحّمداً رسول هللا، و : فلّما سمع رأس الجالوت كالمھ علیھ السالم بھت و تحّیر و شھق شھقة، و قال  

 .هللا، ووصّي رسولھ، و معدن علمھ حّقاً حّقاً 

 

 بیان ما لعلّھ یحتاج إلى البیان  

 ).قاضیھم : فاضلھم بدل": ل"في نسخة(ھو أكبر ُعلماء الیھود، و قیل قاضیھم : رأس الجالوت  

و  708: 2الصحاح (و من لبس ثوباً فوق ِدرعھ كافراً  الكفر لغًة ھو الستر و اإلخفاء، و منھ ُسّمي الزارع و اللیل: ما الكفر و اإلیمان  

808 . ( 

   ً : المفردات في غریب القرآن(ھو الذي لم یعتقد بوجود البارئ تعالى، أو بأَحد صفاتھ الحسنى، أو بواحٍد من أنبیائھ : و الكافر اصطالحا

سّمي بذلك ألّنھ إذا لم یعتقد ذلك فكأّنھ أخفاه عن عالم الوجود )  38: 1، تفسیر الفخر الرازي 128: 1، مجمع البیان 60: 1، التبیان 434و  433

 .بزعمھ، و ستره عن مرتبة الشھود باعتقاده

و في الشرع ھو االعتقاد بوجود البارئ جّل مجده، وبصفاتھ العلیا كما یلیق بھ تعالى، )  2071: 5الصحاح (ھو التصدیق : و اإلیمان لغة  

 و كتبھ و وجود مالئكتھ المـُدّبرة،

]47[ 

)   140و  139: 7، تفسیر الفخر الرازي 120: 1أُنظر مجمع البیان (المـُنـزلة، و رسلھ المـُرسلة، و بما جاؤوا بھ من عنده، و عدم التفریق بینھم  

 . و سیجيء تحقیق الكفر و حقیقة اإلیمان إن شاء هللا الرحمن

 .ن، كما سیأتي ھذا التفصیل في كالم إمام اإلنس والجاّن علیھ السالمھما الكفر با� و الكفر بالشیطا: و ما الكفران  

، مجمع 121و  120: 7، لسان العرب 2144: 5الصحاح ( الشیطان إّما من شاط إذا بطل، أو من شطن إذا َبعد : و ما الشیطانان  

 ).شطن  272: 6البحرین 
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فألّن : أّما على المعنى األّول) سواء على القول بالظھور و البطون : إضافة"ر"في نسخة(الشیطان ھنا ھو ما سوى هللا تعالى : و بالجملة  

فألّن ما عداه باعتبار كونھ سواه بعید عنھ جّل و عال، و من ذلك ُسّمي كل عاٍت ُمتمّرٍد من : جمیع ما سوى هللا باطل ھالك، و أّما على المعنى الثاني

 ) .شطن  121: 7، لسان العرب 2144: 5اح انظر الصح(اإلنس و الجّن و الدواّب شیطاناً 

أي اإلنسان الكامل الذي ال أكمل منھ، و البشر النوري الذي ھو أبو البشر بالحقیقة، و إن كان من أبناء آدم أبي البشر : }َخَلَق اإلْنَسانَ {  

 بحسب

]50[ 

: 9، مجمع البیان 10/ 367: 1أصول الكافي (النقل الصحیح : على ذلك الصورة، و العقل الذي ھو النـّور المـُحّمدي صلّى هللا علیھ و آلھ، و قد دلّ 

 .و الكشف الّصریح، بل العقل البرھاني المـُؤّید بالنور السبحاني)  155و  154: 1، علم الیقین 299

، 343: 2سیر علي بن ابراھیم تف) (اإلنسان ھو أمیر المؤمنین علیھ السالم، علّمھ بیان كّل شيء مما یحتاج إلیھ الناس : (و في روایة   

و المآل واحد؛ ألّن نورھما واحد، بل ھما )  630: 2، تأویل اآلیات الظاھرة لالسترابادي 2/  263: 4، تفسیر البرھان 383: 57بحار األنوار 

 ) . 211/  124: 4، عوالي الآللي 3/  365: 1أُنظر أُصول الكافي (واحد 

اطف ألّنھ بیاٌن للخلق؛ أي خلقھ بمحض تعقلّھ نفسھ، عّز شأنھ، بأن جعلھ مظھر معقوالتھ، و ُمستودع عدم الفصل بالع: }َعلّمھ البیان{  

 علمھ، و معدن

]51[ 

ھي عبارة ": ر"في نسخة(بیاناتھ الّتي ھي الجواھر العقلّیة، و األنوار اإللھّیة التي صارت في تلك المرتبة المظھرّیة أسماء إلھیة جمالّیة و جاللّیة  

و بالحقیقة جعلھ نفس ذلك العلم و البیان كما یراه أھل ) و جاللیة ... صارت في تلك : ن أسمائھ الجمالیة و الجاللیة و مظاھرھما الكونیة بدلع

 . العرفان

، تفسیر 299 :9مجمع البیان ) (البیان ھو االسم األعظم الذي علم بھ كّل شيء: (و یؤّید ما قلنا في معنى البیان ما ورد في الخبر أنّ   

 ). 8/  188: 5،  تفسیر نور الثقلین 1/  263: 4البرھان 

 : ثمَّ استشھاد السائل باآلیة الكریمة یحتمل وجھین  

بیان كّل شيء، فیجب أن یجیب عن  -أي ذلك اإلنسان  -أّنھ سبحانھ َخَلَق ھذا اإلنسان بأن علّمھ بیان كّل شيء، بل ھو : االحتمال األّول  

 ھذه

]52[ 

علیھ السالم بما  األسئلة َمن ھو ِمْن سنخ ذلك اإلنسان، و یّدعي أّنھ وصّیھ و الخلیفة من بعده، و الحافظ لعلومھ و أسراره؛ ولھذا لمـّا  أجاب اإلمام 

 و یعلم قولنا ِمْن كان من سنخ اإلنسان، أي كما أنَّ المجیب یجب أن یكون: أجاب قال

]53[ 

النورّیة و البضعّیة  و من حیث التأّحد في المراتب النـزولّیة و الصعودّیة، كذلك الّذي یفھم ھذا الجواب یجب أن یكون من سنخ ھذا اإلنسان باعتبار 

 .من سنخھ و من شیعتھ باعتبار التابعّیة

إّنما ھو كلّھ في اإلنسان، ال ینفلت منھ  ھو أّن الّذي طلبتھ من حقیقة الكفر و اإلیمان، و تحقیق الجّنة و النیران، و ما الشیطانان،: و االحتمال الثاني

َوالَ َرْطٍب َوالَ َیاِبٍس إِالَّ فِي {:شيء، و ھو مظھر تلك األشیاء، و بھ تتحّقق ھذه األسماء؛ ألّن هللا خلقھ بأن جعلھ الكتاب المبین، و قد قال جّل من قائل

 ).الرقائق : الدقائق بدل": ل"في نسخة(ترقى إلى ھذه الرقائق فیجب أن یجیب على ھذه الحقائق من ی) 59/ األنعام(} ِكَتاٍب ُمِبینٍ 

إّن الّصورة اإلنسانیة أكبر ُحّجة هللا على خلقھ، و ھي الكتاب الذي كتبھ : (و یؤّید ما احتملنا ما روي عن الصادق علیھ السالم أّنھ قال  

لمـُختصر من اللوح المحفوظ، و ھي الشاھد على كّل غائب، و ھي بیده، و ھي الھیكل الذي بناه بحكمتھ، و ھي مجموع صور العالمین، و ھي ا

، 383: جامع األسرار و منبع األنوار) ( الحـُّجة على كّل جاحد، وھي الطریق المـُستقیم إلى كّل خیر، و ھي الصراط الممدود بین الجّنة و النار

 . صدق ولي هللا)    125: كلمات مكنونة للفیض الكاشاني

ً لم ُیحِر ج    ).حور  640: 2اُنظر الصحاح (كلّمتھ فما أحار جواباً أي ما رّده :أي لم یرّد جواباً، یقال: وابا

 ).نكت  113: 5، النھایة البن األثیر 269: 1الصحاح (أي ضرب بھ األرض، كما یفعلھ المـُتفّكر في شيٍء المـُترّدد فیھ : نكت بأصبعھ األرض

والمـُراد ھنا بعض الزمان، و إن )  مال  2497: 6طرق و  1515: 4الصحاح (ھمز أي سكت طائفة من الزمان  بتشدید الیاء من غیر: أطرق ملّیاً 

 مال  2497: 6طرق و  1515: 4الصحاح (كان أكثر ما ُیستعمل في الزمان الطویل 

]54[ 

 .جواب، فإذا تجاوز من ذلك الحّد ُعّد طویالً و یمكن أن یكون الطول باعتبار زمان التخاطب و بحسب ما ُیتعارف الفصل بین السؤال و ال

ا{: في قولھ" الكّشاف"قال في    الكشاف (أي زماناً طویالً من المالوة ُمثلّثة، وھي الحین و المّدة من الزمان  ) :  46/ مریم(}َواْھُجْرِني َملِّیً

3 :20 . ( 

ھو " أبي علي"و عن )  الجوزي: الغوري بدل: في المصدر" (زيالجو"الملّي الساعة الطویلة، عن " : المغرب"في " المطرزي"و قال   

ا{: و ھو صفة استعملت استعمال األسماء، و قیل في قولھ تعالى: انتظرتھ ملـّیاً من الدھر أي ُمّتسعاً منھ، قال: المـُّتسع، یقال أي دھراً } َواْھُجْرِني َملِّیً

 ) . 343المغرب في ترتیب المعرب (ء للُمتسع من األرض و التركیب داّل على السعة والطول، منھ المال. طویالً 

 ).عیى  2662: 6الصحاح (خالف البیان  - بالكسر  -الِعّي : حملھ على عّیھ  
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كثرة تقدیم الواحد على المـُتكّثر و إیراد الثاني بصیغة التفعل دون األّول، یدّل على أنَّ وحدة ھذا الموجود بالذات و ال: ما الواحد المـُتكّثر  

 .باالعتبار و الجھات

عكس الترتیب ھنا للداللة على العكس، و إیراد الصیغتین على التفعّل للداللة على أّن كالً من الصیغتین باعتبار : و ما المـُتكّثر المـُتوّحد  

دة، إالّ أّنھ یتكّثر بالعرض ثّم یتوّحد ویرجع إّما أعلى منھ أو أسفل، أو لإلشارة إلى أنَّ أصلھ الوح)  خارج عن الذات : إضافة"ر"في نسخة(أمر آخر  

 .إلى أصلھ،كما ستّطلع علیھ إن شاء هللا

 األول بصیغة المفعول و الثاني على الفاعل لرعایة السجع، : الموَجد الموِجد  

]55[ 

 ). 621:  2، منظومة السبزواري 11: 8اُنظر شرح المواقف (و ألنَّ الممكن ما لم یوَجد لم یوِجد 

أو المـُتحّرك في الواقع ) المتقضیات: المقتضیات بدل": م"في نسخة (أي المتحرك الثابت الذات كما في المـُتقّضیات : الجاري المـُنجمد  

َحابِ  َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَھا َجاِمَدًة َوِھَي َتُمرُّ {: بحسب الدرجات الثابت في الحس و الخیاالت كما في الراكدات، قال هللا جّل مجده  88/ النمل(}َمرَّ السَّ

 .( 

 . أي الّذي یقبل الزیادة و النقیصة: الناقص الزائد  

بحملھ ھذا السكوت على العّي والعجز منھ علیھ السالم، )  سول  1733: 5انظر الصحاح (أي تزیین نفسھ لھ : لمـّا رأى تسویل نفسھ  

 .حّتى اجترأ على سؤال آخر قبل أن یستسعد بجواب األّول

 . ھو ُمخّفف أي شيء تقول، و یحتمل سكون الشین و تنوینھا بالكسر: أیش تقول  

تعریض بحقارتھ؛ ألنَّ المرء إذا لم یستقّل بنفسھ و لم ُیعرف من حیث شأنھ ُینسب إلى أبیھ، و یمكن أن یكون تعریضاً بجھالتھ، : یا بن أبیھ  

 .و أكثر ما ُیستعمل في مجھول النسب

الجاّرة لالبتداء؛ أي ھذا القول لیس منك و ال من شأنك، و إّنما ھو من غیرك، بأن یكون قد أُخذ من كتب األنبیاء " من"مة كل: ممـّن تقول  

س اّص و العاّم، فلیأو وجد في كالم األوصیاء و الحكماء، أو مّما قالھ عن هللا، كما نّبھ علیھ السالم في أّول جوابھ على التوحید التاّم، و استھالك الخ

 .فـتحّدس)   17/ األنفال(}َو َما َرَمْیَت إِْذ َرَمْیت{: القائل و الـُمتكلّم بالحقیقة إالّ ذو الجالل، فیكون على طریقة قولھ تعالى

]56[ 

سئول عنھا، بل أي ال یلیق بك أن تسأل على سبیل اإلفحام عن ھذه األسئلة مثلي الذي ھو الغرض من إیجاد تلك الحقائق الم: و لمن تقول          

بل )  14: ، مفاتیح الغیب9: ، جامع األسرار و منبع األنوار381: 1، علم الیقین 132: 99اُنظر بحار األنوار (بنوره استنارت تلك األشیاء 

 بصنعھ تصّورت ھذه الرقائق بصورھا،

 

]59 [ 

 ).من كتاب لھ علیھ السالم إلى معاویة  28كتاب : نھج البالغة(  )نحن صنائع هللا و الخلق صنائع لنا : (كما ُینادي بذلك قولھم علیھم السالم

أي شيء تقول و ممن تقول و :"و یخطر بالبال لھذه األقوال الثالثة معنًى آخر قوّي عندي، و ھو أن یكون مـراد اإلمام علیـھ السالم من قولھ       

نوره و معارج كماالتھ، فبالحقیقة ال تغایر بینھا، أو أنَّ ھذه الحقائق ھي اعتبارات  أن السؤال و المسئول و المسئول عنھ إّنما ھي نشآت"  لمن تقول

 نور األنوار بحسب المقامات، و مرایا نور وجھھ الكریم على سعة و ضیق الدرجات، و إالّ فأین الشيء و أین المسئول والمسئول عنھ في نظر

 : كما قیل في النظم الفارسي! أرباب المشاھدات ؟

 .خود اََلست كوید و ھم خود َبلى كند ھم

جيء بھا للمفاجآت، و كثیراً ما یكون بعدھا الجملة االسمّیة، )  بین  561: 1لسان العرب (المشبعة " بین"ھي كلمة " بینا"اعلم أّن : بینا  

 ء كان منلكن یجب أن یكون جوابھا مّما یّتفق وجوده في زمان تحّقق مدخولھا، بل یتسبب عن الذي بعدھا، سوا

]60[ 

معناه أنَّ الضرب صار سبباً لموت عمرو، إذ لو لم یضربھ " بینا زید یضرب عمراً  إذ مات عمرو:"األسباب الذاتیة أو العرضّیة أو االتفاقیة، فقولك

 . لم یمت

ّیة أّي دخل كان، و ھذا الّذي قلنا یعرفھ من دخالً في الجملة الجواب" بینا "من المـُستبین عند المـََھرة من أھل اللسان أّن لجملة : و بالجملة  

و سیجيء زیادة كشف لذلك " صرنا نحن نحن:"، لقولھ"كنت أنت أنت:"لھ مشرب تاّم في العلوم األدبّیة، ومن ذلك فلیتحّدس الـُمتفرّس سببّیة قولھ

 . صریحاً إن شاء هللا تعـالى

 ن یكونالخطاب إمـّا أن یتوجـّھ إلى هللا صریحاً بأ: أنت أنت  

 

]62[ 

سائل بأدّق طریق اإلمام علیھ السالم أعرض عن السائل من حیث إنَّھ أساء األدب بالنسبة إلیھ علیھ السالم، ثّم توّجھ  إلى هللا وخاطبھ بما ھو جواب لل

ام علیھ السالم، و القّیوم قائم مقامھ؛ ألّنھ و أكمل تحقیق، و إّما أن یتوّجھ إلى السائل ال من حیث نفسھ، بل من حیث إّنھ ُمستھلك بذاتھ عند نظر اإلم

د، عاجز سبحانھ القائم على كّل نفس بما كسبت، إذا كان ھو القائم على النفوس فالكّل قاعد عن اّدعاء الوجود، راجٌل عن البروز إلى عرصة الشھو

 : وأصدق بیت قالتھ العربعن االنتساب إلى مرتبة من مراتب التحقق، واقٌف على عدمھ األصلي في میدان التسابق، 

 )  273: 5، العقد الفرید 392: 1، و انظر السیرة النبویة البن ھشام 148: دیوان لبید...  (أال كّل شيٍء ما خال هللا باطُل   
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و " مّمن تقول:"قولھو ھذه الحیثّیة ھي الّتي نفى بھا اإلمام عن السائل ھذا القول، و نسبھ إلى هللا عّز شأنھ، كما ذكرنا في أحد احتمالي   

 .المآل في توجیھي الخطاب إلى أمر واحد و التغایر بمحض االعتبار، فافھم راشداً 

أي صیرورتنا نحن ُمتسّببة عن كونك أنت أنت؛ بمعنى أّنك كنت أّوالً أنت مّرة واحدة إذ ال نعت في الحضرة األحدّیة و : صرنا نحن نحن  

ك و عَقْلت ذاتك كنت أنت أنت مّرتین، فتحّققت الغیرّیة التي ھي أصل العدد و إن كانت باالعتبار فصرنا نحن ال اسم و ال رسم ھناك، فلّما رأیت نفس

 ".بینا أنت أنت:"نحن، و عّبر عن تلك المرتبة الذاتیة بقولھ

]63 [ 

ن الحقائق الخمسة المصّدرة بقولھ ما الواحد أي ھذا الـّذي قلت إِّنما ھو جواب ُمجمل عن بعض سؤاالتك و ھو السؤال الثاني ع: فھذا جواب موجز

 . المتكثر إلى آخر الخبر

 : أي الجواب عن سؤالك األّول بأدنى تفصیل ھو ما أقول: و أمـّا الجواب المـُفصـّل  

 وجھ التقدیم و التأخیر في السؤال و الجواب أنَّ للسائل: أنَّ الكفر كفران  

]64[ 

تعلّم، فالالئق بھ التدّرج من المقام األدنى إلى األعلى؛ و ألنَّ الشائع في السؤال االبتداء باألسھل إلى أن ینتھي من حیث ھو سائل مقام الخضوع لل 

ى المرتبة النفسّیة إلى األعضل، و للُمجیب من حیث إّنھ مُجیب مقام االستعالء للتعلیم، فكأّنھ یجيء من العلّو فیخبر عن مقام العقل و العالم العلوّي إل

لصفات العالم السفلي، فلھذا أجاب اإلمام علیھ السالم أّوالً عن الحقائق البدویة، ثّم أجاب عن الكفر و اإلیمان اللذین ھما من األعراض و او 

 . النفسانیة، و أیضاً األنسب في التعالیم تقدیم الـُموجز على الـُمفّصل كما ال یخفى

للخواص، و لیس من كفر العوام، بل المتوّسطین في شيء، فللكفر دركات ال تحصى كما أّن اعلم أنَّ ھذا الكفر و قسیمھ ھو : كفر با�  

 .فافھم)37/1: 2أصول الكافي (لإلیمان درجات ال تتناھى، و قد عّبر عن تلك المراتب باألجزاء في األخبار 

 عّز برھانھ غیب ما ظھر قّط، و ھذا ھو القدر الـُمشترك بین ثّم بعد ما تعّرفت من معنى الكفر اللغوي اعلم أنَّ الكفر با� ھو اعتقاد أّن هللا  

 : طبقات الكفر، ألّنھ یشتمل على كونھ سبحانھ منفّیاً ُمطلقاً أو غیره

 ) . 92و  90و 46: 1الملل والنحل للشھرستاني (القول بالنفي و التعطیل : فمنھا  

فھو الظاھر بواسطة الدالالت و )  21: 4شرح المقاصد (اتھ ظاھرة تدّل علیھ القول بالوجود، و أنھ الظاھر بمعنى كون مصنوع: و منھا  

 ).  49: حاشیة تھذیب المنطق. (إّن الكلّي موجود بمعنى كون أفراده موجودات: العالمات، و ھذا من قبیل قول بعضھم

 و القائل بھ و إن كان في زمرة الـُمسلمین لكّنھ كفر خفّي عند العارفین،  

]65[ 

آلیات، و ھو كفر أھل العلم من المـُتكلّمین و المـُتفلسفین و بعض المـُتصّوفة و أكثر النصارى؛ حیث زعم األّوالن أّن هللا غیب و یدل علیھ با و 

: األنوار ، جامع األسرار و منبع57: 4، شرح المقاصد 227: كشف المراد(اآلخر أّنھ سبحانھ یحّل في ھیاكل الكّمل كالمسیح و غیره من األبرار 

ساقطة "بھا("األكوان و اختفى بھا ) تطّور بلباس : ظھر بطور بدل": ل"في نسخة(و زعم بعض الفرقة الثالثة أّنھ سبحانھ تطّور بلباس )   218

 . و أّن المـُمكنات عوارض الموجود الحقیقي الذي ھو هللا تعالى بزعمھم")  ل"في

كیف یـُستدل علیك بما ھو في : (بائھ و أوالده شرائف الصالة و الثناء حیث قال في دعاء عرفةو قد رّد علیھم سّید الشھداء علیھ و على آ  

دت وجوده مـُفتقر إلیك، أیكون لغیرك من الظھور ما لیس لك، حتى یكون ھو المـُظھر لك، متى غبت حّتى تحتاج إلى دلیل یدّل علیك، و متى بع

 ) . 349: إقبال األعمال)(عین ال تراك و ال تزال علیھ رقیباً حّتى تكون اآلثار ھي الّتي توصل إلیك، عمیت 

 فھو أنَّ اختفاء شيء بشيء: و أّما البرھان على ذلك من طریق اإلیجاز  

]66 [ 

الكّل ھالك عند ثبوت الثاني عند األّول ال محالة، و من البّین عند أھل السابقة الحسنى أّن ذلك شرك مع الكفر؛ إذ ) ال یستلزم "م"في نسخة(یستلزم 

 . وجھھ الكریم، فسبحانھ و تعالى عّما یقول كّل ُمعتٍد أثیم

 قد عرفت أّن الشیطان ھنا عبارة عّما سوى هللا، فاعلم: و كفر بالشیطان  

]67[ 

 أّن الكفر بالشیطان ھو اعتقاد أنَّ العالم غیب ما ظھر قّط و إنّما الظاھر ھو

]68 [ 

و  -أي العالم  - قي الصوفّیة، حیث زعموا أّنھ سبحانھ ظھر بصورة كّل شيء، فھذا الزاعم أخفى الشيء الّذي ھو السوي هللا فحسب، و ھذا كفر ُمحقّ 

 . ھو الكفر بالشیطان

)  16/  205: 25بحار األنوار ) (حسنات األبرار سیئات المـُقّربین (و ال تتوّحش من ذلك؛  فإّنھ أعلى درجات بالنظر إلى قوم، و لكن   

 . 

إنَّ العالم غیب لم یظھر قّط، و الحّق ھو الظاھر ما غاب قّط، والناس في ھذه المسألة على عكس الصواب، ": صاحب الفتوحات"قال   

، كلمات 163: جامع األسرار و منبع األنوار(إنَّ الحّق تعالى غیب و العالم ھو الظاھر، فھم بھذا االعتبار في ُمقتضى ھذا الشرك : فإّنھم یقولون

 ).  5: مكنونة للفیض الكاشاني
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قد غفل ھذا العارف عن الشرك الـّالزم من زعمھ؛ حیث حكم بظھور الحّق تعالى و خفاء العالم، و ھو أیضاً من أنحاء الشرك : أقول  

تھ في البطون، و ھو الباطن إذا تفّحصت فھو االعتقاد بأنَّ هللا ھو الظاھر الباطن، والشاھد الغائب، فھو الظاھر إذا طلب: الخفي، و أّما اإلیمان الحقیقي

 .عنھ في الظھور، و ھو المّنزه عنھما إذا طلبتھ بكلیھما، و أنَّ العالم ظاھر با� خفّي بذاتھ، فتعّرف فإّنھ باب عظیم للتوحید

العالم ھو العدم الصرف الذاتي و  بالظھور ھو االستیالء على الظاھر و الباطن، وبخفاء" صاحب الفتوحات"إنَّ مراد : اللّھّم إالّ أن یقال  

 . اللّیس المحض اإلمكاني

 . فالطائفة األُولى یقولون ببطونھ تعالى فقط، و الطبقة الثانیة یقولون بظھوره عّز شأنھ فحسب: و بالجملة  

ظھوره من حیث بطونھ، و أنَّ  و ھذان الكفران كالھما جناحان لإلیمان الحقیقي، و ھو اعتقاد أّنھ تعالى ھو الظاھر الباطن؛ بمعنى أنّ   

 بطونھ عین ظھوره، و أنَّ خفاءه بمحض ظھوره، و ھو الذي استولى على ظواھر األشیاء

]69[ 

و )  13: 55بحار األنوار ) (یا خفیـّـاً من فرط الظھور : (و بطن في خفّیاتھا بحیث ال یعزب عنھ مثقال ذّرة في األرض و ال في السماء كما ورد 

 ) . 76: ، مھج الدعوات403: 91بحار األنوار ) (جب بشعاع نوره یا من احت(

و الخلق مطیع لك خاضع من خوفك، ال ُیرى فیھ نور إالّ نورك، و ال ُیسمع فیھ صوت إالّ : (فمن حیث الظاھرّیة ورد في أدعیة األُسبوع  

 ). ، مصباح الكفعمي دعاء یوم األثنین 7 :5، الدر المنثور 209: 54، بحار األنوار 134: البلد األمین للكفعمي) (صوتك 

          !؟)  20/  117: التوحید للصدوق) (ألست تراه في وقتك ھذا : (و في خبر آخر حیث خوطب الراوي بقولھ علیھ السالم  

 ) .  349: إقبال األعمال) (عمیت عین ال تراك و ال تزال علیھا رقیباً : (و في آخر  

 ).و فیھ ھو ھاھنا و ھاھنا و فوق وتحت و محیط بنا  1/  100: 1: أُصول الكافي) (ق و تحت و أمام و قّدام ھو فو: (و في خبر آخر  

 ) . 95: 1: الفتوحات المكیة) (فال تدركھ األبصار، و إِنَّ المأل األعلى یطلبونھ كما تطلبونھ أنتم (و أّما من حیث الباطنّیة   

 ). ین الشيء و متى الشيء خفیـّـاً كان أو جلیـّـا أ: (و أّما من حیث كلتیھما فقد ورد  

هللا أكبر من كّل شيء، قال علیھ السالم في : حین قال الراوي في معناه" هللا أكبر"حیث روي في الكافي عنھم علیھم السالم في معنى   

 ).  3و  2/  313 :، التوحید للصدوق9/  91: 1أُصول الكافي ) (أین الشيء ؟ بل ھو أكبر من أن یوصف : (رّده

ھو أن یعتقد أّن هللا ھو الظاھر الباطن، األول اآلخر، و )  الشیعي بدل العلمي "ر"في نسخة(المؤمن الحقیقي و الرجل العلمي : و بالجملة  

 .ال شيء غیره في الحقیقة، بل جمیع ما سواه باطل محض ھالك أزالً و أبداً ولیس ِصرٌف ظاھراً و باطناً 

]70[ 

 . أصدق قیل قالتھ العرب قول لبید: برو في خ  

م تخریجھ سابقاً (أال كل شيء ما خال هللا باطُل     ).تقدَّ

 : و نعم ما قیل في النظم العربي  

 

 لقد ظھرت فال تخفى على أحٍد 

 إالّ على أكمھ ال یعرف القمرا                                      

  لكن بطنت بما أظھرت ُمحتجباً    

 ) 165: جامع األسرار ومنبع األنوار(و كیف یعرف من بالعرف استترا                                      

 . أي ھذان الكفران ِمثالن؛ باعتبار أّن في كلٍّ منھما اعتقاد ظھور ذات و خفاء أُخرى كما بّینا: و ھما السّیان  

 :ھذا یحتمل وجھین: المقبوالن المردودان  

]71[ 

أّن كّل واحٍد من الكفرین مقبول عند جماعة مردود عند آخرین، أو كالھما مقبول و مغتفر من جماعة مثل العواّم بل المتوسطین األبرار، : أحدھما 

 . ل ھي عقوبة آلخرینو كم من مثوبٍة لعام) تقّدم تخریجھ سابقاً ) (حسنات األبرار سّیئات المقربین (مردود عند أھل هللا و المقرّبین األخیار؛ ألّن 

 أمـّا كونھما: أّنھما مقبوالن من وجھ مردودان من وجھ آخر: و ثانیھما  

 

]72 [ 

 فحینما انضّم إلى اعتقاد البطون في األّول عقیدة الظھور أیضاً، و كذا إلى اعتقاد الظھور في الثاني اعتقاد البطون أیضاً؛ لیرجع إلى: مقبولین

فمن حیث الجمود على كّل واحد منھما من دون اعتبار اآلخر، و قد أسلفنا لك أنَّ كالً منھما بانفراده كفر : كونھما مردودینو أّما . اإلیمان الكامل

 .أعاذنا هللا منھ

 : ھذا أیضاً یحتمل معنیین: أحدھما الجّنة و اآلخر النیران  

شیطان، و ھو جّنة المتوسطین من أصحاب الیمین، و اآلخر و ھو أن یكون المقصود أّن الواحد من ھذین الكفرین، ھو الكفر بال: أحدھما  

في (خالص الكفر با� نیران لھم؛ ألّن الكفر بالشیطان، ھو الكفر بما سوى هللا و العلم بأّنھ ال شيء محض، و عدم صرف بذاتھ، و ھو أقرب إلى ال

اإلیماني، و ال ُینافي ذلك كونھما على انفرادھما نیران للمقّربین؛ لما  من الثاني، و أبعد من الزلل في الطریق) الخالص : اإلخالص بدل"ل"نسخة

 . عرفت من تفاوت درجات أصحاب القرب و أصحاب الیمین

 . المقبوالن المردودان، من أنَّ الكفر با� لھ اعتباران: أن یكون الغرض على نحو ما دریت في وجھ الثاني؛ لقولھ: ثانیھما  
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 . الطرف الواحد، و ھو اعتقاد خفائھ و بطونھ فحسب الجمود على: األّول  

انضمام اعتقاد الظھور إلى ذلك لیعود إلى اإلیمان الحقیقي و التوحید الخاصّي كما قد بّینـّا، و كذا الكفر بالشیطان لھ اعتباران : و الثاني  

 .في قسم االنضمام الذي ھو اإلیمان الكامل -أي الشّقین  -على قیاس األّول، فبالحقیقة ھذه األربعة ترجع إلى ثالثة أقسام، الّتفاقھما 

]73[ 

و اآلخر النیران إشارة إلى : أحدھما الجّنة إشارة إلى شّق االنضمام، و ال شك أّنھ الجنة الحقیقّیة الّتي ال جّنة فوقھا، و قولھ: فعلى ھذا قولھ  

شیطان، والحقیقة ھما شقیقان لكن الشتراكھما في االقتصار على الطرف الواحد عّدھما الجمود على الطرف الواحد، سواء كان الكفر با� أو الكفر بال

 . باآلخر

على االحتمال األّول یكون الجّنة و النار بالنسبة إلى المتوسطین من أصحاب الیمین، وأّما على االحتمال الثاني فھما بالقیاس : و بالجملة  

 . إلى المـُقّربین، فتبّصر

 . الّتفاقھما إذا انضاف إلى اعتقاد الخفاء اعتقاد الظھور، و بالعكس: ھما اللذان المّتفقانو          

 . إذا انفرد كّل منھما برأسھ: المختلفان  

 : ھذا أیضاً یحتمل وجھین على قیاس ما سبق في الجّنة و النیران: وھما المرجّوان  

 . ص من المـُتعلّمین و المـُتوّسطین و إن لم یلیقا بالمـُقّربینأن یكون المـُراد أّنھما المرجّوان للخال: واألّول  

أن یكون المقصود أنَّھما الشیطانان الباطالن البعیدان من رحمة هللا الخاّصة، و من الجّنة المعّدة ألھل السابقة، إذا أُخذ على : والثاني  

و قد عرفت أنَّ المجموع ھو اإلیمان الكامل، و في كالم السائل أیضا إشارة خفّیة  االنفراد، و ھما المرجّوان للخالص و النجاة إذا انضّما و اجتمعا،

 . كّل منھما مرجّو، فتدّبر: وما الشیطانان اللذان كالھما المرجّوان، و لم یقل: إلى قّوة ھذا االحتمال، حیث قال

عّبر عنھما بالبحرین و عن اجتماعھما بالمجمع في  أي بما قلنا من أحكام الظھور و البطون و اجتماعھما، حیث: ونّص بھ الرحمن   

 موضع، و في آخر بااللتقاء و االختالط حیث قال عّز شأنھ في سـورة 

]74[ 

لوحدة و ا: أي خالّھما ال یلتبس أحدھما باآلخر، و المعنى خلط الظھور والبطون، و بعبارة أُخرى)  19/ الرحمن(}َمَرَج اْلَبْحَرْیِن َیْلَتقَِیانِ {: الرحمن

 . البحر العذب و البحر المالح: الكثرة، و بعبارة ثالثة

علّي و فاطمة بحران : (قال). َمَرَج اْلَبْحَرْیِن َیْلَتقَِیانِ : (و في مناقب محّمد بن شھر آشوب عن أبي عبدهللا علیھ السالم في قولھ تعالى  

 .الخبر)  318: 3مناقب ابن شھر آشوب ) (عمیقان ال یبغي أحدھما على صاحبھ 

لة و ھذا یرجع إلى ما قلنا من الظھور و البطون، فإّن الظھور للرجل و الستر و البطون للمرأة، ولذلك ورد أنَّ فاطمة علیھا السالم ھي لی  

 ).  24/  487: 4، تفسیر الرھان 818: 2تأویل اآلیات الظاھرة لالسترابادي (القدر 

مّما ذكرنا، و قد أشرنا إلى لمعة منھا في شرحنا لكتاب التوحید لصدوق الطائفة رضي هللا عنھ و ھاھنا أسرار ال رخصة في ذكرھا أكثر   

 ). 638: 1شرح توحید الصدوق للقاضي سعید القمي (

ن بحیث ال یغلب و المراد أّنھما یتساویا) برزخ  419: 1أُنظر الصحاح (البرزخ ھو الحاجز بین الشیئین : } َبْیَنُھَما َبْرَزٌخ الَ َیْبِغَیانِ {  

ونھ أشّد الظاھر على الباطن، و كذا العكس، و ال ینبغي اعتقاد رجحان أحدھما على آخر مثل أن یعتقد أّن ظھوره غلب بطونھ كما یراه طائفة، أو بط

أّول بنفس أّنھ آخر من ظھوره كما یزعمھ جماعة، أو أّن ظھوره بشيء و بطونھ بشيء، بل ھو جّل برھانھ ظاھر بعین أّنھ باطن و بالعكس، و 

ل و وبالعكس، فظھوره من حیث بطونھ و بطونھ من جھة ظھوره، و قربھ من حیث ُبعده و ُبعده من وجھ قُربھ، ال شيء آخر غیره تعالى، فھو األوّ 

 .اآلخر و الظاھر و الباطن تعالى هللا عّما یقول الظالمون و العادلون علّواً كبیراً 

]75 [ 

البرزخ رسول هللا (} َبْیَنُھَما َبْرَزٌخ الَ َیْبِغَیانِ {: ھم السالم ذكرھا محّمد بن شھر آشوب في مناقبھ في قولھ سبحانھو في روایة عنھم علی  

 ) . 318: 3مثاقب ابن شھر  آشوب ) ( صلّى هللا علیھ و آلھ 

ر صفتي الجمال و الجالل، و مرآة جمیع و ذلك ألّنھ مجمع بحري الظھور و البطون، و برزخ عالمي الوجوب و اإلمكان، و مظھ: أقول  

 : صفات الكمال، و مظھر االسم الجامع الّذي ھو هللا كما دّل علیھ الكشف الباھر و العقل القاھر و النقل المـُتظافر

ٌد َرُسوُل هللاِ {: منھ قولھ تعالى    ). 4 /القلم(}إِنََّك َلَعلى ُخلٍُق َعِظیم{: و قولھ عّز شأنھ)   29/ الفتح(}ُمَحمَّ

 .و ال ریب أّن القرآن ھو الكتاب الجامع)   163و  91: 6مسند أحمد بن حنبل ) (كان خلقھ القرآن : (و في الخبر العاّمي  

 وھو استجماع)  تقّدم تخریجھ سابقاً ) (و لواؤه لواء الحمد ) (تقّدم تخریجھ سابقاً ) (آدم و من دونھ تحت لوائي (و منھ   

 

]76[ 

 . و الكمال و المجد صفات البھاء 

 .و عندي بحمد هللا جّل برھانھ على ھذا المقصود برھان قویم و طریق ُمستقیم ذكرتھ في شرح التوحید   

أي ھذا الذي أفدناك ھو جواب سؤاالتك التي بقیت عند الجواب المجمل عن سؤالك األخیر، كما : و بما قلنا ظھر جواب باقي سؤاالتك  

 . ستّطلع علیھ إن شاء هللا

مجمل "(ُمجمل اللّغة"الشھیق ضد الزفیر؛ ألّن الشھیق َردُّ النفس كما یفعلھ الواجد و المـُغّتم، و الزفیر إخراج النفس، كذا في : شھق شھقة  

 ). 514: 2اللغة 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



13 
 

 . و رّبما یستعمل الشھیق في الصوت العالي و كأّنھ المراد ھاھنا: أقول  

 .األلفاظ فلنأخذ في ذكر الفوائد لحّل األلغاز و هللا المستعان و إذ قد بلغنا ھذا المبلغ في شرح  

 

]77  [ 

 الفائدة األولى  

               

 تفصیل القول في الجواب                

 عن السؤال األول              

 

]79 [ 

 معنى الكفر و اإلیمان             

 شیطانین و الجّنة و النیران و ال             

   

ن نفّصل اعلم أنَّ ما استفید من كالم اإلمام علیھ السالم في تحقیق الكفر ھو الجواب عن جمیع األشیاء المـُوردة في السؤال األّول، فبالحري أ     

 : إنَّ السائل سأل: القول في ذلك على ما اقتبسناه من مشكاة أنوارھم صلوات هللا علیھم لتظھر بعض أسرارھم فنقول

ما الكفر و اإلیمان، فالجواب على ما أفاد اإلمام علیھ السالم، ھو أنَّ الكفر اعتقاد أن یعزب شيء من : عن الكفر و اإلیمان بقولھ: أّوالً   

ق، أو حقیقة من الظاھر و الباطن و الغیب و الشھادة، أو عالم من العوالم الوجودّیة، أو مرتبة من المراتب الشھودّیة، أو ذّرة من الجالئل و الدقائ

قال الحقائق عن هللا جّل شأنھ أو عن صفاتھ الحسنى؛ إذ ال یعزب عن رّبك من مثقال ذّرة في األرض و ال في السماء، كما ال یعزب عن علمھ مث

 . نّص بھذین األمرین قرآنھ المجید المـُنّزل على رسول الثقلین و إمام العالمین)   61: یونس(ذرة فیھما 

 فھو التصدیق بأّن هللا جّل جاللھ ھو الموجود الحّق و الثابت: نأّما اإلیما  

]80[ 

الباطن، و ھو  المـُحّقق، و ما سواه ھالك باطل أزالً و أبداً، ما شّم رائحة الثبوت و الوجود، و ال كتب في ناصیة إمكانھ الشھود، و هللا ھو الظاھر 

العلیا ال یشاركھ فیھا غیره تعالى، ثّم اعتقاد ما یتبع ذلك من القول بالمالئكة و الكتب و الرسل  األّول اآلخر، و أنَّ لھ األسماء الحسنى، و الصفات

األّولین واآلخرین، و  المـُكرمین، و عدم التفریق بینھم على الیقین، بل كأّنھم نقاط الدائرة، أو كالحلقة المـُفرغة، و أّما صاحب الدائرة فھو نبّینا سّید

 سلین، و خاتم فّص الرسالة، و ختم أمر الدنیا و اآلخرة، كما یدّل على ھذا المّدعى تلك األلقاب العلیا بعد ما أُقیم علیھ البرھان، وتمام عّدة المـُر

 . صّدقھ كشف أرباب العیان، و فراسة أھل اإلیمان

الكفر با�، و الكفر بالشیطان : الكفرین ھما سأل عن الكفرین، و أجاب عنھ اإلمام مولى الثقلین من دون رمز في البیان، بأنّ : و ثانیاً   

 . بالمعنى الّذي ذكرنا في البیان

أنَّ الجّنة الحقیقّیة  -على ما ھو المـُستفاد من كالم اإلمام علیھ السالم  -سأل عن الجّنة و النیران و ما لھما من الشأن، و الجواب : و ثالثاً   

ھ التام إلى خالق الكونین، و رؤیة الكّل من هللا و با� و � و إلى هللا، و ُمشاھدة أنَّ ھاھنا نوراً واحداً التخلّص عن ربقة ھذین الكفرین و التوجّ : ھي

ما في أشرف مثوبات األعمال كال إلھ إالّ هللا (حّقاً ال یحوم حولھ التعّدد و الكثرة، و صیرورة العبد بحیث ال یرى شیئاً إالّ و یرى هللا قبلھ؛ و لذا ورد 

 ). في أعظم فوائد التخلّق بالصفات أنَّھ النظر إلى وجھ هللا(و )  5/  3: 3أُنظر بحار األنوار ( )

في (جّنة المـُقّربین النظر إلى وجھ هللا ذي الجالل، و الرجوع إلى مبدأ الكّل بالكمال، والتقّرب إلیھ باالّتصال، و التخلّق : و بالجملة  

 اتھ الحسنىبصف) التخلق : التحقق بدل"ل"نسخة

]81[ 

بالبال،  بالتفصیل و اإلجمال، و مشاھدة جمال رّب العالمین، الّذي ھو مبدأ كّل حسن و جمال، و عدم رؤیة ما سوى الحّق المـُتعال، بل عدم خطوره 

تعالى ما مّدوا أعینھم إلى ما مّتع هللا لو یعلم الناس ما في فضل معرفة هللا : (عن الصادق جعفر بن محّمد علیھ السالم أنَّھ قال" الكافي"فقد ورد في 

تلّذذ من لم یزل في بھ األعداء من زھرة الحیاة الدنیا و نعیمھا، و كانت دنیاھم أقّل عندھم مّما یطؤونھ بأرجلھم، و تنّعموا بمعرفة هللا، وتلّذذوا بھا 

 ) . 347/  207: روضة الكافي) (روضات الجنان مع أولیاء هللا 

من أن جّنة المقربین ھي المعقوالت الحقیقّیة من العلم با� و صفاتھ ما في بصائر الدرجات لشیخنا القّمي عن نضر : ا أسسناو مّما یؤید م  

َعٍة َو الَ َوِظلٍّ َمْمُدوٍد، َو َماٍء َمْسُكوٍب،  َو َفاِكَھٍة َكثیَرٍة ، الَ َمْقُطو{: سألت أبا عبدهللا علیھ السالم عن قول هللا عّز و جل: بن سوید قال

، و 3/  505: بصائر الدرجات) (یا نضر وهللا لیس حیث یذھب الناس، إّنما ھو العالم و ما یخرج منھ : (قال)  33 -  30/ الواقعة(}َمْمـُنوَعةٍ 

 .الخبر) الروایة عن نضر بن قابوس 

من العلم با� : ، و فقدان المعارف الیقینّیة و الكماالت الحقیقّیةو أّما النار فھو التقّید بأحد الكفرین، و حصول فعلّیة الشیطنة و البـُعد من هللا  

 . لھو صفاتھ، و معرفة مالئكتھ وكتبھ و رسلھ و الیوم اآلخر، ورسوخ العقائد الباطلة المـُضاّدة للمعارف الحقیقّیة أعاذنا هللا منھما بفض

 باعتبار اعتقاد خفائھ تعالى وظھور الغیر و السوى، و أّما اآلخر فھو سأل عن الشیطانین، و الجواب أّن أحدھما ھو ما سوى هللا: و رابعاً   

 .ما سواه أیضاً باعتبار ظھور الحّق على ھیاكل األشیاء و خفاء ما سواه بھ تعالى، كأّنھ سبحانھ كالعارض لھا فیخفى المعروض بھ تعالى

 تعالى و قد نقل عن ذكر المجوس ما ینتھي إلى ذلك؛ حیث زعموا أنَّ هللا  
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]82[ 

الملل والنحل (تفّكر في نفسھ قبل خلق العالم أنَّھ لو كان لھ منازع كیف یكون، و ھذه فكرة ردّیة خلق هللا منھا الشیطان الّذي عندھم أھرمن   

 ).  213: 1للشھرستاني  

اّصة اإللھّیة والسابقة الحسنى األزلّیة قد تبّرأ من و قد عرفت أنَّ ذلك كفر أي طائفة من اإلسالمّیة و غیرھم، و أنَّ من تداركتھ الرحمة الخ  

ا ظھر لي من جوابھ ھذا الكفر، و رأى أنَّ هللا ھو الظاھر و الباطن، و أنَّھ أولى بكّل شيء من نفسھ، و أنَّ ما سواه ھالك باطل بذاتھ و بكلّیتھ، ھذا م

 .علیھ السالم عن السؤال األول بفضل هللا العلي األجلّ 

 

]83 [ 

 الفائدة الثانیة 

 

 في تحقیق الجواب الثاني 

 و كشف حقائقھ على الوجھ الشافي 

 

 و فیھ مباحث شریفة 

 

]85[ 

 المبحث األول 

 ما الواحد المتكثر 

ي بعض االصطالحات اعلم أنَّ السائل في المّرة الثانیة سأل أوالً عن الواحد المـُتكّثر، و الجواب عنھ أنَّھ الصادر األّول المعّبر عنھ ف  

 ) 322: 3رسائل إخوان الصفا (بالعقل الكلي 

]90 [ 

ونور األنوار )  563: جامع األسرار ومنبع األنوار(و في بعضھا بالنور المـُحـّمدي ) وما بعدھا  292: 1الفتوحات المكیة (و العالم العلوي 

شرح فصوص الحكم (و مرتبة الواحدّیة )  11: حكم للقیصريشرح فصوص ال(و عالم األسماء و الصفات )  306و  305: 6األسفار (

إلى غیر ذلك من التعبیرات ) 198: منظومة الشبزاوي(و المـُثل النورّیة )  11: شرح فصوص الحكم للقیصري(و العالم اإللھي )   11: للقیصري

 .الالئقة

 : و الدلیل على ذلك من وجھین نقلي و عقلي  

ن النبّي صلّى هللا علیھ و آلھ على ما نقل صدوق الطائفة شیخنا القّمي رضي هللا عنھ في كتاب العلل ُمسنداً إلى أمیر فقد ورد ع: أّما الّنقلي  

 المؤمنین علیھ السالم أنَّ رسول هللا صلّى هللا علیھ و آلھ ُسئل مّم خلق هللا عّز وجل العقل ؟ 

 ن لم ُیخلق إلى یوم القیامة،خلقھ ملكاً لھ رؤوس بعدد الخالئق، َمن ُخلق و مَ : (قال  

]92[ 

و لكّل آدمّي رأس من رؤوس العقل، و اسم ذلك اإلنسان على وجھ ذلك الرأس مكتوب، و على كّل وجھ ِستر ُملقى ال یكشف ذلك الستر من ذلك 

 ذلك اإلنسان نور،  الوجھ حتى یبلغ ذلك المولود و یبلغ حّد الّرجال أو حّد النساء، فإذا بلغ كشف ذلك الستر فیقع في قلب

 

]93[ 

صدق رسول هللا ).  86باب  1/  98: علل الشرایع) (فیفھم الفریضة و السنة و الجّید و الّرديء، أال و مثل العقل في القلب كمثل السراج في البیت 

 . صلّى هللا علیھ و آلھ

 

 

 : بیــان

لتي لكل شيء في عالم العقل و عقل الكّل باالسـم، و ھو االسم اإللھي الذي یدّبر كّل عبـّر صلّى هللا علیھ و آلھ عن الحقیقة العقلّیة ا: أقول  

طقّیة من موجود یكون تحت حیطتھ، و عن تطّورھا بكسوة الحقائق التي تحتھا حین تنـّزلھا بالستر، و عن ظھور الماّدة العقلّیة التي ھي النفس الن

كما  -بالضّم  -ن التولّد، و عن البلوغ إلى العقل بالملكة بالبلوغ الذي للرجال و ھو الخروج عن المـُنىحیث َبدو ظھورھا عقالً ھیوالنّیاً بالكشف حی

و عن إدراك الحقائق و استفادتھا من الجوھر العقلي المفیض وھو مرتبة العقل المـُستفاد بوقوع النور في  -بالفتح  -أنَّ بلوغ الصبیان بخروج المـَني 

نة و غیرھما: العقل بالفعل و صیرورة النفس عقالً محضاً بقولھالقلب، و عن مرتبة   . فیفھم الفریضة و السُّ

 لكل و یمكن أن یكون كشف الستر أوان البلوغ إشارة إلى ما ذھب بعٌض من أنَّ النفس الناطقة إنّما تفیض للُمستعّد لھا حینما بلغ الّرجال ال  

 ) . 137و  136: 8األسفار (أحد 

في ھذا الخبر من ُحسن التعبیـر من وحدة العقل مع تكّثر أطواره، و اشتمالھ على جمیع الحقائق الوجودّیة اشتماالً جملیـّـاً عقلیاً : و بالجملة  

 . خارجاً عن فھم الجماھیر و من التعبیـر بالوجھ و الرأس و كتابة االسم و وجود الستر ما یبھر العقول و یعجز الفحول
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]94[ 

 . عن ذكر ما فیھ من األسرار، و نجعلھا تحت األستار، عسى هللا أن یكشفھا للبلّغ األحرار و لنعرض صفحاً   

: 6األسفار (و شرذمة من المـُتأّخرین  ) 139و  98: اثولوجیا إفلوطین(فلما تقّرر عندنا بفضل هللا، و عند أفاضل القدماء : و أّما العقلي  

من أكابر أھل هللا المـُحّققین، بالبراھین القاطعة الّتي ال یحوم حول )  30 - 29: للفیض الكاشانيأُصول المعارف (و قلیل من اآلخرین )  110

على ": ل"في نسخة(حریمھا شبھة، أنَّ العقل بل كّل بسیط عقلي فھو مع وحدتھ البسیطة و بساطتھ الحقیقّیة كّل األشیاء العقلّیة التي دونھ بنحو ُجملي 

و في كالم العرفاء إیماءات . واشتمال عقلّي ال یعرفھ إالّ الراسخون، و سیجيء البرھان الذي ھدانا هللا إلیھ في محلّھ) يبنحو جمل: نحو الجمع بدل

 . إلى ذلك و إشارات، سّیما ُمعلّم الحكمة تصریحات إلیھ و تلویحات

إنَّ في العقل األّول جمیع األشیاء و ذلك ألّن : و نقول: بھذه العبارة" اثولوجیا في معرفة الربوبّیة"ما قال المیمر العاشر من كتاب : منھا  

تلك  الفاعل األّول أّول فعل فعلھ ھو العقل، فعلھ ذا صور كثیرة، و جعل في كل صورة منھا جمیع األشیاء التي تالئم تلك الصورة، و إنما فعل

 . انتھى)   139: وجیا إفلوطینأُثول(الصورة و حاالتھا معاً ال شیئاً بعد شيء، بل كلّھا معاً دفعة واحدة 

 .و ھذا الكالم مّما یلیق بھ أن یكون شرحاً لبعض ما في حدیث خیر األنام: أقول  

و كذلك العقل واحد و : ما قال في المیمر الثامن من ھذا الكتاب بعد كالم في ذكر أنَّ الشيء یكون واحداً و ال واحداً، إلى أن قال: و منھا  

 ثیراً كالجثة، بل ھو كثیر بأنَّ فیھ كلمة تقوى على أنھو كثیر، و لیس ھو ك

]95[ 

َّما یكون محدوداً بشكلھ، و من ذلك الشكل تنبعث جمیع األشكال   الباطنة و تفعل أشیاء كثیرة و ھو ذو شكل واحد، غیر أنَّ شكلھ عقلي، و العقل إنـ

 ). 98: أُثولوجیا إفلوطین(الظاھرة 

و إنـَّما صار العقل إذا ألقى بصره على ذاتھ و على األشیاء ال یتحرك؛ ألنَّ فیھ جمیع األشیاء و ھو : الثانيما قال في المیمر : و منھا  

 .انتھت كلماتھ الشریفة)  34: أُثولوجیا إفلوطین(شيء واحد كما قلنا مراراً 

 

]97  [ 

 المبحث الثاني 

 ما المتكثر المتوّحد

 اإللھّیة المـُدّبرة لجمیع النفوس الكلّیة)  ھي النفس الكلّیة : الكلمة بدل"ل"في نسخة(و الجواب أنَّھ ھي النفس الكلّیة 

]99[ 

الّالئق بھا، وأحسن كّل خلق ترتیباً، و ) تربیتھا ": ل"في نسخة(لكاّفة العوالم العلوّیة و السفلّیة ترتیبھا )المربیة": ل"في نسخة(و الجزئّیة، المرتبة 

كالعقل مرآة العلوم و الحقائق اإللھّیة، ووجھ تكثرھا مع التوّحد كثرة قواھا و أفاعیلھا مع وحدة ) الربانیة ": ر"في نسخة(ّیة ھي مظھر للمشیئة اإللھ

ار األسف(ماجد ذاتھا و تأّحدھا بتلك القوى، أو لكثرة النفوس المـُتشّعبة عنھا مع بساطتھا بحیث ھي مع تلك الشعب الكثیرة شيء واحد على ما یراه األ

 أو لكثرة سیرھا في المراتب النـزولّیة و الصعودّیة و تفّنن ظھوراتھا في السلسلة)  314: و ما بعدھا، منظومة السبزواري 221: 8

 

]100 [ 

 . البدوّیة و العودّیة إلى أن تتأّحد مع العقل الّذي ھو أصلھا و منھ بدؤھا و إلیھ عودھا

 

 : إیماض

في (عقل بالواحد المـُتكّثر و عن النفس بالمـُتكّثر المـُتوّحد؛ فألنَّ العقل أقرب إلى مرتبة األحدیة و أّما وجھ التعبیر عن ال  

الحّقة من حیث الصدور، و أدنى من كبریاء التفّرد و الوحدانّیة من جھة ) األحدیة : الوحدانیة المحضة بدل"ر"الوحدانیة، وفي نسخة"ل"نسخة

 . الواحدّیة المتاخمة لمرتبة األحدّیة الظھور، بل ھو عبارة عن المرتبة

مع ُمعاضدة )  11: شرح فصوص الحكم للقیصري(ھو عالم األسماء و الصفات اإللھّیة باصطالح علماء الطریقة : و بعبارة أُخرى  

حاطة و بحسب االشتمال على جمیع فاألصل فیھ الوحدة، و إّنما التكّثر باعتبار اإل)   2باب /  96: 1بحار األنوار (تلویحات األخبار المعصومّیة 

لعلوم فكیف معقوالت األشیاء، و االحتواء بقاطبة حقائق األسماء وعندنا ھذا تكّثر بالعرض و لیس ھذا تكثر بالحقیقة؛ ألّن ما یعرض ال حكم لھ في ا

لعقل منھ، فال تكون بمثل تلك المثابة، بل ھي بالعرض لما بالعرض، وأّما النفس فلّما كانت معلولة من معلول فلیست تقرب من موطن الوحدة قرب ا

یحتمل أنھا (ضمّنة أنزل منھ في المرتبة، و أیضاً لمـّا كانت النفس تفعل بالماّدة و ھي مّما یلزمھا الكثرة و القسمة، وكذلك تفعل بالقوى و اآلالت المت

ة، و إنّما التوحد باعتبار ما سترجع لعدّ الحیثّیة، فمن ذلك یعرضھا الكثرة و او تلك القوى منشأ الكثرة و إن كانت باالعتبار و )  المتفننة، أو المتقنة 

 . ھي إلیھ في سیر األنوار من العقل الكلّي الّذي صدرت منھ

]101[ 

 : إیقاظ

ّنھ صدر عن الواحد الحّق و أّما سّر التعبیـر عن العقل بالواحد و عن النفس بالمتوّحد، فھو أنَّ العقل واحد وحدة حقیقّیة جمعّیة ذاتّیة؛ أل  

ن شيء في المحض بالوحدة الغیر العددّیة الّتي ھي مبدأ الوحدة العددّیة بأقسامھا، و من البیـّن في المقامات البرھانیة أن ال خصوصّیة لشيء دو

لقواطع البرھانّیة أن لیس فیھ جھة الصدور عن الحّق تعالى شأنھ، و إالّ لزم أن یكون فیھ سبحانھ جھة وجھة و حیث و حیث، و قد ثبت أیضاً با
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، و أنَّ ذلك وجھة وال حیث وحیث من جمیع الجھات من دون تكّثر جھة و ال تعّدد اعتبار، و أنَّھ ال یختلف نسبتھ عّز شأنھ بالقرب والبعد عن األشیاء

و األولیاء، حیث ھي ناّصة بأنَّ نسبتھ تعالى في القرب و و المتظافر في أخبار األنبیاء )  142,  140و  103: 6األسفار (من المـُقّرر عند الُعقالء 

كما ال یخفى على المـُتتبع لآلثار و   ( 8/  99و  1/  97: 1أصول الكافي (البعد سواء لم یقرب منھ قریب و لم یبعد منھ بعید إلى غیر ذلك 

 . األخبار

م إنَّھ مّما قد فرغ عنھ في الحكمة المـُتعالیة أنَّ الواحد    بل ذلك عند النظر )   204: 7األسفار (ال یصدر عنھ من جھة واحدة إالّ الواحد ثَّ

و في األخبار ما یكاد یتواتر بالمعنى أنَّ هللا جّل مجده خلق أّوالً ) 50/ القمر(}َوَما أَْمُرَنا إِالَّ َواِحَدةٌ {:العرفاني بدیھّي عاضده الكلم الفرقاني، قال تعالى

/  339و  20/  67 - 66: ، التوحید للصدوق4/  110: 1أصول الكافي (ان على اختالف التعبیرات، ثمَّ خلق منھ األشیاء أمراً واحداً، أّي شيء ك

 . و ذلك كالصریح فیما اّدعیناه)   8

 ثمَّ من المـُستبین أیضاً أنَّھ لیس شيء حریـّـاً بالصدور عنھ تعالى إالّ العقل؛   

]102[ 

ة فال تكون الماّدة فعالً لھا و ال ھي تسبقھا، و كذا الماّدة؛ إذ ال یتأتى منھا أصالً، والصورة إنّما وجودھا بالماّدة، فكیف تكون إذ النفس فعلھا في المادّ  

لم یكن فلو  فاعلة لھا ؟ و الجسم ُمتأّخر عن الماّدة و الصورة، فال یكون شيء منھا بأّول صادر عن المبدأ، فبقي أن یكون العقل ھو الصادر األّول،

جب من العقل كّل األشیاء یلزم من صدوره عنھ تعالى أن یكون لھ سبحانھ جھة خصوصّیة بالنسبة إلیھ دون ما سواه، و قد استحال ذلك كما قلنا فو

 . ذلك بالضرورة أن یكون ھو كّل األشیاء

تعالى، إالّ أنـّي بعد ذلك وجدت في كالم المـُعلّم و ھذا برھان شریف على وحدة العقل مع تكّثره بوجٍھ ما، و قد تفّردت بفھمھ عن هللا   

واحداً محضاً انبجست منھ األشیاء  - أي المبدأ األّول  -فلّما كان : األّول ما یمكن أن یرجع إلى ھذا، و ھو قولھ في اثولوجیا بعد سؤال وكالم

 . انتھى)  143: اثولوجیا إفلوطین(

عقل كالكثرة التي ھناك، حاشاه من ذلك، بل ھو في كمال البساطة و أجمع الجمعّیة و أشّد لیس الكثرة التي نقولھا في ال: و بالجملة  

 بعد الذات و ذلك من الوحدانّیة، و إنّما الكثرة لیست في ذات العقل، بل كثرة بعد الذات، وأّما البارئ القّیوم فال كثرة عنده أصالً ال في مع الذات و ال

]105[ 

  .علم الراسخین، فتبّصر

ثنین و أّما النفس فلّما كانت ُمتكّثرة القوى متفننة األفاعیل من حیث شأنھا، ُمختلفة األطوار بحسب نزولھا و صعودھا، و ھي أیضاً مبدأ اال  

ل الثاني من المقالة الفص 14: أُنظر الشفاء(و منھا ظھرت االثینّیة، كما أُشیر إلیھ في الحكمة القدیمة من أنَّ النفس عدد ُمتحّرك و العقل عدد ساكن 

في (فالكثرة فیھا مع الذات ال في الذات، و الوحدة فیھا باعتبار أصلھا و من حھتھ تأّحدھا ) 244: 8األُولى من الفن السادس في النفس، واألسفار 

 . في انتھاء سیرھا و رجوعھا إلى أصلھا كما بیّنا)  جھتھ تأحدھا : جھة حدھا بالعقل بدل": ل"نسخة

 : تبیان

عن : (لھ و مّما یؤكد ما أّصلنا و یؤّید ما أّسسنا ما روي عن أمیر المؤمنین صلوات هللا علیھ أنَّھ سألھ أعرابّي عن النفس، فقال علیھ السالم  

 )أّي األنفس تسأل 

]110 [ 

 فقال یا موالي ھل النفس أنفس عدیدة ؟ 

 ). و ناطقة قدسّیة، و إلھّیة كلّیة ملكوتّیة  نفس نامیة نباتّیة، و حسّیة حیوانّیة،(فقال علیھ السالم   

 یا موالي ما النباتّیة ؟ : قال  

قوة أصلھا الطبائع، بدء إیجادھا عند مسقط النطفة، مقّرھا الكبد، مادتھا من لطائف األغذّیة، فعلھا النمّو و الزیادة، و : (قال علیھ السالم  

 ). إلى ما منھ بدأت عود ممازجة ال عود مجاورة  سبب فراقھا اختالف المتولّدات، فإذا فارقت عادت

 ما النفس الحیوانّیة ؟ :  فقال  

قّوة فلكّیة و حرارة غریزّیة أصلھا األفالك، بدء إیجادھا عند الوالدة الجسمانّیة، فعلھا الحیاة و الحركة و الظلم و الغشم (قال علیھ السالم   

وّیة، مقّرھا القلب، و سبب فراقھا اختالف المتولّدات، فإذا فارقت عادت إلى ما منھ بدأت عود ممازجة و الغلبة و اكتساب األموال، و الشھوات الدنی

 ). ال عود مجاورة فتعدم صورتھا و یبطل فعلھا ووجودھا فیضمحل تركبھا 

 ما النفس الناطقة القدسّیة ؟ : فقال  

 الدنیوّیة، مقّرھا العلومقوة الھوتّیة، بدء إیجادھا عند الوالدة : (قال علیھ السالم  

 

]111 [ 

ى ما منھ بدأت عود الحقیقیة الذھنّیة، مواّدھا التأییدات العقلّیة، فعلھا المعارف الربانّیة، سبب فراقھا تحلّل لآلالت الجسمانیة، فإذا فارقت عادت إل

 ). ُمجاورة ال عود ُممازجة 

 ما النفس الالھوتّیة الملكوتّیة ؟ : فقال  

قّوة الھوتّیة، و جوھرة بسیطة، حّیة بالذات أصلھا العقل منھ بدأت وعنھ دعت، وإلیھ دلّت وأشارت، وعودتھا إلیھ إذا كملت : (یھ السالمفقال عل

ن ، وموشابھت، ومنھا بدت الموجودات وإلیھا تعود بالكمال، فھي ذات العلیا وشجرة طوبى و سدرة المنتھى و جّنة المأوى، من عرفھا لم یشق أبداً 

 ).جھلھا ضّل وغوى 
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 ما العقل ؟ : فقال السائل  

) جوھر دّراك محیط باألشیاء من جمیع جھاتھا، عارف بالشيء قبل كونھ، فھو علّة للموجودات و نھایة المطالب : (قال علیھ السالم  

 . صدق ولّي هللا).  76: كلمات مكنونة للفیض الكاشاني(

 

 : تبیین

ھذا الخبر، و نشر األسرار الّتي في ذلك األثر، لكّن التعرض لتنقیح دالالت بعض األلفاظ ألجل التنبیھ و  حاشاي أن اجترئ على تفسیر  

 . اإلیقاظ

لعلّھ أراد بالوالدة الجسمانّیة ھي تمامّیة جسم الجنین في الرحم ُمستعّداً " بدء إیجادھا عند الوالدة الجسمانّیة:"فقولھ في النفس الحیوانّیة  

القّوة، و ھي في الحقیقة تولد بتكون األعضاء و القوى الحیوانّیة عندھا، فیقبل و یستعّد إلفاضة الروح الحیواني و ظھوره من مكامن لظھور تلك 

ھ أستار الجسم الظلماني، وھو صفوة الحرارة الغریزّیة التي فاضت من الكواكب، وھي من جنس األجرام العلوّیة كما ھو مذھب أرسطو ومن تابع

وإنّما عّبر عن ھذه اإلفاضة التي تكون بعد ُمضي أربعة أشھر من مسقط ). الفصل األول من المقالة السادسة عشر من الطبیعیات  403: ءالشفا(

 النطفة بالوالدة ألّنھا

]112[ 

 . مبدأ والدة الحیوان، وال تستعمل الوالدة في غیر الحیوان 

أراد بھا نزول المولود من الرحم عند المخاض، وقد عرفت أنَّ ھناك ابتداء ظھور " ة الدنیوّیةبدء إیجاد عند الوالد:"قولھ في النفس الناطقة  

 . العقل الھیوالني

معناه من المـُعضالت عند العـُقالء، إذ الظاھر الثابت عند الجمھور عكس ذلك؛ ألنَّ النفس محّل للصور " و مقّرھا العلوم الحقیقیة:"قولھ  

 ).  275: 7و  290: 8ار األسف(العقلّیة عندھم 

 : وإّنما یتیّسر فھم ذلك بعد رفض ما في أیدي الظاھریین من الحكماء بأصلین شریفین برھانـّیین عند بعض عباد هللا المساكین: أقول  

شیاع اإلشراقیـّین من وال ما تراه أ) 308: 2، اإلشارات والتنبیھات 284: 3األسفار (أنَّ التعّقل لیس كما زعمھ أتباع المشائین : أحدھما  

تلخیص المحصل (أو غیرھما من مذھب أرباب الفضول )  114: 2و  474: 1مجموعة مصنفات شیخ اإلشراق (القول بالحصول أو الحضور 

ة التي ھي بل التعقل إنّما ھو برجوع النفس إلى ذاتھا العقلیّ )   331: 1، المباحث المشرقیة 299: 2، شرح المقاصد 155: المعروف بنقد المحصل

 . من تلك الجھة على ما حّققنا في بعض رسائلنا كّل األشیاء

في ذاتھا، كما أنَّ إدراكھا )  المندمجة : المندرجة بدل": ل"و"ر"في نسخة (بوقوعھا على بواطن األشیاء المـُندمجة : و بعبارة  

ت وشبابك األدوات وروازن الحواّس ورواشن ھؤالء الجواس، للمحسوسات إنّما ھو بطلوعھا وشروقھا من أُفق القوى، وإشراقھا من شرف اآلال

بقوة واحدة ھي نفس ذاتھا، وأّنما التكّثر وقع  -أي التعقل و اإلحساس  - وبوقوعھا على ظواھر األجرام و سطوح األجسام، وأنّھا تفعل ھذین األمرین 

 في اآلالت لوقوعھا في مواطن الكثرة و االنقسامات، نظیر ذلك

]113[ 

 . ھذه الشمس المـُضیئة و شروقھا من الكوى العدیدة مع وحدتھا العددّیة 

 . أنَّ العلم ال یكون إالّ باالتّحاد بناًء على ما قلنا من كون النفس كل األشیاء على نحو یعرفھ العرفاء: و ثانیھما  

لھا بالحقیقة؛ ألنّھا لـّما طلبت علم شيء مّما في نفسھا توّجھت فعلى ھذین األصلین یصّح كون العلوم الحقیقّیة محالً للنفس الكلّـّیة ومقّراً   

ي إلى ذاتھا، وھي من حیث كونھا طالبة غیُرھا من حیث ھي مطلوبة، فكأّنھا طارت من القفص الجسماني فوقعت ال محالة على وكرھا األصلي الذ

القفص الجسماني فوقعت ال محالة على : ھو وجودھا العقلي بدل بعض الغواشي فوقعت على ذكرھا األصلي الذي":م"في نسخة(ھو ذاتھا العقلیة 

فصارت المعقوالت من ھذه الحیثّیة محالً لھا و مقّراً )  بعض الغواشي : قصف الغواشي بدل": ل"وفي نسخة. وكرھا األصلي الذي ھو ذاتھا العقلّیة

 . لوجودھا

ة، فألنَّ النفس صادرة عن العقل، بل النفس عقل ظھر بصورة الشوق و المشّیة كما و أّما كون مادة تلك النفس الشریفة ھي التأییدات العقلیّ   

أّما األول فألنَّ العلّة باطن المعلول، و أّما على الثاني فظاھر ال یخفى، : ھو الحق، فعلى ھذا ال ریب أنَّ العقل ھو الباطن و النفس ھي الظاھرة

صورة، و إنّما عّبر عن المادة بصیغة الجمع ألنَّ المدد العقلي یصل إلى النفس آناً فآناً، واإلشراقات فیكون العقل بمنزلة الماّدة والنفس بمنزلة ال

 . العقلّیة تتنزل منھ إلیھا دائماً، و إالّ لم تبق ھي قطعاً 

الرابعة للعود أصالً ھو  وجھ كون العود في األولیـین بطریق الممازجة و في الثالثة بنحو المجاورة ولم یتعرض في" عود مجاورة:"قولھ  

ھر یعتریھا الفساد و أنَّ السابقتین إنّما یتكّونان من األجسام اللطیفة على ما یظھر من الخبر، و ھو عند أرباب العقول من المـُقّرر، وال ریب أنَّ الجوا

 البطالن بالكلـّیة،

]114[ 

 . ره إلى كلـّیة األجرامفحینما تتفرق أجزاء البدن تبطل الصور و الكیفّیات و یّتصل جوھ 

فلما كانت مجردة غیر مقّدرة، فلیس لھا فساد و ال امتزاج، فیجب أن تعود حین المفارقة إلى األصل الذي بدأت منھ بطریق : و أّما الثالثة  

ا َلَنْحُن {:مالمـُجاورة، ألنَّ المـُجّردات و األنوار القـُدسّیة لھا مقام معلوم ال تتخّطاه إلى غیره كما قال تعالى عنھ ا إِالَّ َلُھ َمَقامٌ َمْعلُوٌم،  َو إِنَّ َوَما ِمنَّ

افُّونَ   )165-164: الصافات(}الصَّ
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 70/  364: 18بحار األنوار (و إن شئت زیادة االستبصار في ھذا المنھاج فاعتبر بحكایة المعراج و عدم تجاوز جبرئیل مقامھ في سلوك السبیل 

.( 

لم یكن لھا والدة وال یعتریھا فساد فال عود لھا إالّ بالكمال إلى العقل الّذي بدأت ھي منھ، بأن تصیر عقالً محضاً في فلّما : و أّما الرابعة  

نة إلى الیوم الّذي برزت فیھ البواطن، ورجعت الفروع إلى األُصول الكوامن، وحشرت وحوش الجزئّیات المـُتفرقة في بوادي األمكنة وقوافل األزم

 . ات، و عادت المعلوالت إلى عللھا الثابتاتاألرض الكلّی

 .ھذه النفس الرابعة ھي التي نحن بصدد شرحھا في ھذا الخبر: و بالجملة  

 . بالھمزة في النسخ بمعنى ابتدأت ونشأت، والظاھر أن یكون بغیر ھمزة بمعنى ظھرت" منھ بدأت:"قولھ  

لعقل دعت األنفس إلى رضوان هللا األكبر حیث بعثھا رسوالً إلى أَُمم النفوس و أي تلك النفس الملكوتّیة عن جانب ا" و عنھ دعت:"قولھ  

 وااألشباح، یتلو علیھم آیات هللا في المساء والصباح، من إحداث بدیع وإظھار شؤون في كّل صنیع، وتزكیتھم بالتنقالت في األحوال لیتحّدس

]115[ 

و الحقائق الموجودة، وھي التصنیف الّذي كتبھ بیده المـُقّدسة؛ حیث أوجد تلك الحقائق بیده التي ھي بالرجوع إلى الكمال، ویعلّمھم كتاب هللا الذي ھ 

 . تلك النفوس الشریفة، وتریھم حقائق تلك األشیاء باإللھامات الربانّیة، و تدعوھم إلى عالم الغیب و الشھادة

بمعنى ظھرت، و في التعبیر عن صدور النفس عن العقل بالمھموز أي  فعلى الناقص ال المھموز" و منھا بدت الموجودات:"و أّما قولھ  

س بأن االبتداء، و عن صدور الموجودات عن النفس بالناقص أي الظھور، سرٌّ لطیف أظّنھ ال یعرفھ كّل عّریف، وھو أنَّ صدور النفس عن العقل لی

مصدراً لجمیع ما تحتھ، فظھور النفس من العقل، بل ظھور الكّل منھ ابتدائّي  تكون ھي مندمجة فیھ ثم ظھرت منھ، بل ھي ھو شائیاً بمشّیة هللا كونھ

ا بالظھور و ال یسبقھ أثر من النفس؛ إذ العقل كما حّققنا ھو النفس الباطنة و النفس ھي العقل الظاھر، ال أنّھما موجودان ُمتباینان اتـّصف أحدھم

 . لشوق والبارز بصفة المشّیة و النور إلظھار الجواھر العقلّیة المودعة فیھاآلخر بالبطون، بل النفس ھي العقل الظاھر بصورة ا

و أّما الموجودات الصادرة من النفس وھي أنوار عقلّیة وجواھر روحانّیة ُمندمجة في العقل، فالنفس موجودة بالوجود العقلي المـُتأّحد   

ئیـّـاً، بل ظھور بعد بطون وبروز غّب كمون، حیث ابتدأت من البارئ األّول في العقل ثّم بالعقل، كما أومأنا إلیھ آنفاً، فصدورھا عن النفس لیس ابتدا

 ظھرت في النـّفس العقلّیة، فقاطبة الحقائق بالنظر إلى البارئ القّیوم ابتدائّیة، وبقیاس بعضھا إلى

]117[ 

 . بعض اختلفت أحكامھا باالبتداء 

: الصحیفة السجادیة الجامعة) (إذ كّل نعمك ابتداء : (حّمد صلوات هللا علیھم بقول موالنا السّجادوإلى الحكم األّول أُشیر في زبور آل م  

76 .( 

أُصول المعارف للفیض "(ھي شؤون یبدیھا ال شؤون یبتدیھا" و كأّنھ أراد الحكم الثاني بعض المشایخ حیث قال في شأن الموجودات  

 ) . 27: الكاشاني

 

]118[ 

ودات بالقیاس إلى النفس الملكوتّیة التي وقعت في أُفق عالم الوجوب و اإلمكان وھي البرزخ الّذي بینھما لكي ال یبغیان، فھي عقل من أي ھذه الموج 

 . الجّنة العالیة و نفس من الجّنة السافلة

لك ابتداء وجود تلك األشیاء، بل ابتداء أي یظھرھا للنفس بعدما خفیت في ذاتھا العقلّیة وبطنت في جنبتھا العالیة، ولیس ذ: شؤون یبدیھا  

ي یعرفھ الكّمل من أھل وجودھا في المرتبة العقلّیة، حیث صدرت من بارئھا القّیوم تعالى شأنھ صدوراً عقلّیاً ُجملیـّـاً وحدانیـّـاً مع العقل بالمعنى الّذ

ولیس غرض )  450: حات الفصل الثامن من المشرع السادسمجموعة مصنفات شیخ اإلشراق المجلّد األّول كتاب المشارع و المطار(اإلشراق 

وقد تقّرر في األُصول العرفانّیة عند أھل ! ھذا العارف كما فھمھ أكثر أرباب األذواق، من أنَّ ذلك للموجودات بالنظر إلى مبدأ الكّل تعالى كیف؟

وغابراتھا وماضیھا بالنظر إلى هللا جّل برھانھ صادرة في آنات وجودھا و العنایة السابقة أنَّ الموجودات بقّضھا وقضیضھا و كلّیاتھا و جزئـّیاتھا 

ال ) الفصل الثالث من المقدمة  18 :شرح فصوص الحكم للقیصري( مراتب شھودھا ابتداء، ولیس لھا بالنظر إلیھ عّز شأنھ إالّ الظھور االبتدائي 

 ) .تقّدم تخریجھ (منھا  غیر كما یومئ بذلك ما في األدعّیة السجادّیة،  وقد مّر واحد

من لھ قدم وال أظّن أنَّ ھذا العارف أراد بذلك الّذي توّھم البعض؛ ألّنھ أجّل شأناً من أن یتوّھم ذلك فیھ، لكن ال یعرف ھذا الّذي قلنا إالّ   

 . راسخ في التجرید، ومن هللا العون و التأیید

 كن أن یكون الموصوف مقّدراً؛ أي ذات الحقیقة العلیا بمعنى صاحبتھا، فیكون إشارة إلىھكذا في الّنسخ الّتي عندنا، ویم" ذات العلیا:"قولھ  

]119[ 

 . الذات العقلـّیة الّتي للنفس، وإلى أنَّ النفس عقل بالذات كما أنَّ العقل نفس بالعرض 

صلّى هللا علیھ وآلھ في معراجھ إلیھا فتجاوز عنھا و تخّطاھا  ھما الحقیقة اإلنسانّیة العقلیة الّتي وصل نبّینا" و شجرة طوبى و سدرة المنتھى:"قولھ

 ). 34/  328: 18بحار األنوار (إلى ما شاء هللا 

لسدرة المـُنتھى غصون وأوراق وجذر وفرع، فرسول هللا صلّى هللا علیھ وآلھ جذرھا، وعلّي علیھ السالم فرعھا، واألئّمة : (وفي الخبر  

 ). 2باب  61 - 58: بصائر الدرجات( )أغصانھا، وشیعتھم أوراقھا 

 . وفیھ إشارة إلى أنَّ ھؤالء ھم اإلنسان و غیرھم رعاع وأنعام بل ھم أضلّ   
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إشارة إلى اإلحاطة العقلّیة الّتي للعقل و االشتمال الجملي الّذي منھ لكاّفة الفرع واألصل، وقد " محیط باألشیاء من جمیع جھاتھا:"قولھ  

أنَّ للعقل شكالً : ، ولنذكر ھاھنا برھاناً على إحاطتھ من جمیع جھات األشیاء حّتى یتصّحح من ذلك قول المعلّم األّولعرفت البرھان على ذلك

 .قّدس سّره في الفارسي" الغزنوي"وكذا قول الحكیم)  130: أثثولوجیا إفلوطین(ُمستدیراً 

 آسمانھاست در والیت جان     كار فرماى آسمان جھان   

أنَّھ قد ثبت في مقّره أنَّ العلّة محیطة بالمعلول، وأنَّ الصادر األّول علّة لكّل ما دونھ، فلو لم یكن ُمحیطاً من جمیع : برھانوخالصة ال  

: 7و  331: 2األسفار (فوجب أن تكون محیطة من جمیع الجھات . الجھات لزم أن یستغني عنھ من الجھة الّتي لم تحط العلّة منھا، وھذا خلف

 ). 185و  96: ، اُثولوجیا إفلوطین254: 3الفصل الرابع و الخامس من المقالة التاسعة من اإللھیات، اإلشارات و التنبیھات  402: شفاء، ال 204

]120[ 

طرفیھا و لما كانت الحقائق العقلّیة، بل كّل حقیقة إمكانّیة فإنّھا محدودة، أّما األجسام فظاھرة، وأّما غیرھا من الفواعل العوالي فأحد   

ھي إلى حّده أو ینتھي بفاعلھا واآلخر بمعلولھا، فجمیع األشكال العقلّیة على االستدارة الحقیقّیة، وأّما هللا سبحانھ فال حّد لھ أصالً حّتى یكون شيء ینت

) الخطبة األُولى : نھج البالغة(ة ھو إلى حّد شيء، بل تنتھي عنده األشیاء وحدودھا؛ و ذلك ألنَّھ مع كل شيء ال بقارنة، وغیر كّل شيء ال بمزایل

بخالف ولیس معھ شيء أزالً و أبداً، خالفاً لمن یزعم خالف ذلك، فھو عّز برھانھ كالمركز، وقد صّرح أرسطو بأّن المركز في األشكال العقلّیة 

وفھم ذلك عسیراً )   64: أُثولوجیا إفلوطین(یط بھا المركز في األشكال الحسّیة؛ ألّنھ في الجسمانّیات تحیط بھ الدائرة، و في األشكال العقلّیة ھو مح

: وفي ھذا الحدیث الشریف أسرار كثیرة وعلوم عدیدة ،جّداً، فالمركز ھو األصل، وبھذا كان في عالم األجسام خلق األرض متقّدماً على السماوات

منھا بالعقل، ومن حقیقة العقل، واشتمالھ على جمیع األشیاء،  من بیان حقیقة النفوس األربع، ومادّیة بعضھا، وتجّرد بعض آخر، واتصال المـُجّرد

د � وأنـّھ نھایة النھایات، وغیر ذلك ممـّا ال یحصى و ال تنالھا أیدي أفاضل الحكماء، فطوبى لمن غاص في بحارھا، وخاض في أنوارھا، والحم

 . على مّنھ و فضلھ

 : تشیید

خنا العارف بھاء الملـّة و الّدین ُمحّمد العاملي قدس سّره في مجموعتھ المـُسّمى بالكشكول، عن وعنھ صلوات هللا علیھ على ما نقل عنھ شی  

 یا أمیر المؤمنین، أُرید: كمیل بن زیاد قال  سألت موالنا أمیر المؤمنین علیھ السالم فقلت

]121[ 

 أن تعّرفني نفسي ؟  

 ). یا كمیل أي األنفس ترید أن أُعرفك : (قال

 ! ا موالي ھل ھي إال نفس واحدة ؟ی: قلت

النباتیة النامیة، والحسّیة الحیوانّیة، والناطقة القدسّیة، والكلّیة اإللھّیة، ولكّل من ھذه خمس قوًى : یا كمیل إّنما ھي أربعة: (قال علیھ السالم

 : وخاصّیتان

 . الزیادة و النقصان، وانبعاثھا من الكبد: ، ولھا خاّصـّیتانجاذبة وما سكة وھاضمة ودافعة ومربّیة: فالنامیة النباتّیة لھا خمس قوىً   

 . الرضا والغضب، والنقصان، وانبعاثھا من القلب: سمع وبصر وذوق ولمس وشم، ولھا خاّصـّیتان: والحسیة الحیوانّیة لھا خمس قوىً   

، وھي أشبھ األشیاء بالنفوس القدسّیة الملكّیة ولھا فكر وذكر وعلم وحلم ونباھة، ولیس لھا انبعاث: والناطقة القدسّیة لھا خمس قوىً   

 .النـزاھة والحكمة: خاّصـّیتان

الرضا و : بقاء في فناء، ونعیم في شقاء، وعّز في ذّل، وفقر في غناء، وصبر في بالء، ولھا خاّصـّیتان: والكلّیة اإللھّیة لھا خمس قوىً   

ُتَھا النَّْفُس {وقال تعالى )  72/ ، وسورة ص29/ الحجر(}َوَنَفْخُت فِیِھ ِمْن ُروِحي{: قال هللا تعالى التسلیم و ھذه التي مبادئھا من هللا و إلیھ تعود، َیا أَیَّ

ِك َراِضَیًة َمْرِضیَّةً  ُة،  اْرِجِعي إَِلى َربِّ  ). 187: 2كشكول البھائي ) (والعقل وسط الكّل )  28 - 27/ الفجر(}اْلُمْطَمِئنَّ

 

 : ھذا الخبر من اإلبھام و اإلشكال توضیح ما في ألفاظ

ئر اعلم أّن في استفھامھ علیھ السالم بأي األنفس حینما سألھ كمیل عن تعریفھ نفسھ إیماًء لطیفاً إلى أنَّ ھذه األربع یمكن أن تحصل لسا  

 كما برھن علیھ في موضعھ، بل -الناس، ولمـّا استحال تعّدد النفوس لشخٍص واحد 

]122[ 

فقد ظھر للمستبصر أنَّ تلك األربع إنما ھي قشور، وألباب بعضھا فوق بعض على  - من البدیھي لمن تجافى عن تعسفھ ورجع إلى نفسھ ذلك قریب  

في نوع  وإنـّما التفاوت في األنواع واألشخاص بظھور بعضھا) 19/اإلنشقاق(}َلَتْرَكُبنَّ َطَبًقا َعْن َطَبقٍ {:نظام ونسق مّتسق كما یشیر إلیھ قولھ سبحانھ

نھ أو شخص وكمون بعضھا فیھ إلى حیث ینتھي في الشرف إلى شخص یظھر فیھ الكّل، وفي الخسّیة إلى آخر یبطل فیھ القل و الجّل، كما قال سبحا

 . إلى غیر ذلك من اآلیات)  19/ الحشر(}َفأَْنَساُھْم أَْنفَُسُھمْ {:وقال تعالى)   55/ التوبة(}َوَتْزَھَق أَنفُُسُھمْ {

أمارات التطابق المذكور كون الكّل ذوات خمس قوى وخاّصیـّتین، فإّن ذلك ُمشعر بأنَّ كّل الحقة ھي تنـّزل السابقة، لكونھا لما  ومن  

إلى علمت إذا خطرت بالبال في عالمھا ما یوجب سقوط جناحھا الّذي تطیر بھ في فسحة الجنان وقعت في شبكة تلك الالّحقة، وھكذا إلى أن ھبطت 

تقلّد السافلة، وأنَّ ھذه الالّحقة إذا ارتاضت بما یوجب ارتیاشھا، وتخلّصت من الذنوب الّتي أحاطت بھا، من التعّبد باألحكام اإللھّیة والاألرض 

 . بالنوامیس الربانّیة، طارت إلى وكرھا األصلي ورجعت إلى عالمھا العلوي

 . فلنشرع في تطبیق القوى في المراتب األربع على الوالء  
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بالحرّي أن نذكر ذلك بین كّل ُمتجاورین لیظھر من ذلك انطباق الكل في البین، فاعلم أّن الجذب یضاھي السمع؛ ألن جذب : فنقول  

نور الصماخ للصوت یصیر سبب السماع، واإلمساك یضاھي اإلبصار بناًء على ما ھو الحق عندنا من أنَّ اإلبصار إنـّما یكون في خارج باستیالء 

 ىالنفوس عل

]123[ 

اوات ظاھر الشيء المحسوس كأّنھ یحفظھ ویمسكھ لتنال النفس منھ ما تنال، وقد تقّرر أیضاً في مدارك أرباب األذواق اإللھّیة أّن إمساك السم

مجمع البیان (أي على حفظي )  39/ طھ(}َولُِتْصَنَع َعَلى َعْیِني{:واألرض وما فیھما إنـّما یتسّبب عن االسم البصیر، ولذلك ورد في تفسیر قولھ تعالى

ُھ ِبُكلِّ َشْيٍء َبِصیرٌ {: وقال تعالى)  54: 22، تفسیر الفخر الرازي 18: 7 ْحَماُن إِنَّ  ).  19/ الملك(}َما ُیْمِسُكُھنَّ إِالَّ الرَّ

اللّمس رفع المـُنافر، وكذا التربیة  والھضم یضاھي الذوق؛ ألنَّ تلك القّوة مبدأ مبادئ الھضم، وكذا الدفع یضاھي اللّمس؛  ألنَّ عمدة منافع  

 . تضاھي الشّم؛ ألن القوى الدماغّیة ھي العمدة في التربیة

 ثّم البصر یحاذي الفكر؛ ألنَّ النظر أصل الفكر في عالم الكون، كما أنَّ الفكر أصل النظر في العالم العلوي، وكذا السمع یحاذي الذكر  

أنَّ الجذب والحفظ من السمع، وكذا الذوق یحاذي العلم؛ ألنَّ العلم غذاء الروح، وكذا اللمس یحاذي الحلم؛ ألنَّ الّذي أُرید بھ قّوة الحفظ، وقد دریت 

اللمسي، وكذا الشّم  تلك القّوة إنـّما شأنھا تحّمل المشاّق من توارد الحّر و البرد، ولكونھا ُمتسّببة عن لینة األعصاب إلى مرتبة یتأتـّى منھا اإلحساس

 . النباھة الّتي ھي طلب الشرف والرفعة؛ ألنـّھا تنشأ من الدماغ الذي ھو معدن تلك القّوة یحاذي

ما یكون بتذكر ثّم البقاء في الفناء إنـّما یتحّصل من النظر والفكرة في األشیاء بأنـّھا ال شیئّیة لھا إالّ با� تعالى، والنعیم في الشقاء إنـّ   

ت، وتصفیة تلك األنوار من كدورات الجسمانّیات، و كذا العّز في الذّل إنـّما یتیّسر بالریاضیات العلمّیة، والفقر مع الحقائق المـُنتزعة من الكائنا

 الغناء

]124[ 

على صبر إنـّما یحصل بالحلم وتحّمل المشاّق مع االستغناء عن الناس، وكذا الصبر مع البالء؛ ألنَّ العّزة في أّي موطن تراد إنـّما تتأتى بال 

 . المصائب و البالء

 : إیضاح  

ن تكون مدركة المراد بالقّوة المربّیة في قوى النفس النباتّیة ھي النامیة، ولعّل المـُراد بالفكر في قوى الناطقة ھي القّوة المـُدركة أعّم من أ  

وبالنباھة القّوة الحدسّیة، )  العلمیة ": ل"في نسخة(ّوة العملّیة الصور أو المعاني، وبالذكر القّوة الحافظة كذلك، وبالعلم القّوة النظرّیة، وبالحلم الق

 . ویمكن في الثالثة األُول أن تكون ھي مراتب القّوة النظرّیة وفي األخیرتین كما ذكرنا

لتقّدس عن مذاّم الصفات ال ریب أنَّ القوى إذا استعملت فیما یلیق بھا وفیما تخلق ألجلھا یورث النزاھة والتجّرد من المواد، وا: وبالجملة  

فّیة واألخالق على الوجھ السداد، وینجي من الوقوع في شكوك األھواء والتوّرط في مضالّت اآلراء، ویوجب العلم بحقائق األشیاء والمعرفة بكی

 . العقل بالفعلالترقّي من المـُسّببات إلى أسبابھا، بل یورث التحّقق تلك الحقائق والتعلّق بھذه الرقائق كما قیل في مرتبة 

: كلّما وردت في مثل ھذه المواضع فھي للسببّیة، مثلھا في قولھ صلّى هللا علیھ وآلھ" في"وأّما قوى النفس الكلّیة اإللھّیة، فاعلم أّن كلمة   

": ل"في نسخة(حّتى عن الفناء  فالبقاء الدائم ال یمكن إالّ بالفناء عن كّل شيء)  507: 2مسند أحمد بن حنبل ) (إّن امرأة دخلت النار في ھّرة (

 ّذل بین والنعیم الدائم ال یحصل إالّ بتحّمل المشاّق ومقاسات الشدائد واستدامة ھذا الذواق، وكذا العّزة الثابتة عند هللا ال تنال إالّ بال)  الغناء 

]125[ 

اُر اآلِخَرةُ َنْجَعلَُھا لِلَِّذیَن الَ ُیِریُدوَن ُعلُ {الناس  ا فِي األَْرِض َوالَ َفَساًداِتْلَك الدَّ وكذا االفتقار الكلّي إلى هللا ال یحصل إالّ باإلیاس عن )  83/ القصص(}ّوً

َتأَْسْوا َعَلى َما َفاَتُكْم َوالَ َتْفَرُحوا بَِما {الناس، وإنـّھم ال یملكون ضّراً وال نفعاً بالبرھان والقیاس ودرجة الصابرین ال یوصل إلیھا إال بأن 

 ).  23/ الحدید(}آَتاُكمْ 

تصریح بأنَّ ھذه النفوس كالدوائر بالعقل، فھو بمنزلة المركز، غیر أنَّ المركز في الدوائر " والعقل وسط الكل:"وفي قولھ صلوات هللا علیھ  

ھا مراتب تنزالت ذلك النور من شب العقلّیة ھو المحیط بالدائرة بخالفھ في الدوائر الجسمانیة، ومن ذلك یظھر أیضاً أّن الكّل قشور لھذا اللّب، وأنّ 

 ) . 628: 1والصحیح ما أثبتناه، أُنظر مجمع األمثال "من دّب إلى شب"في بعض النسخ(إلى دب 

} َوَنَفْخُت فِیِھ ِمْن ُروِحي{: وذكر اآلیتین لالستشھاد على أنَّ بدو ھذه األنفس من هللا ذي الجالل واإلكرام وإلیھ عودھا بالكمال، فقولھ تعالى  

ِك َراِضَیًة َمْرِضیَّةً {:لبیان االبتداء، وقولھ جّل وعال)  72/ ، وسورة ص29/ الحجر( ُة اْرِجِعي إِلَى َربِّ ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ لبیان ) 28-27/الفجر(}َیا أَیَّتَُھا النَّ

 .اإلعادة، فتبّصر

 

]127[ 

 

 المبحث الثالث

 ما الموَجد الموِجد

لّیة والعنایة الرحمانّیة والقّوة الجوھرّیة الفائضة عن النفس الكلّیة اإللھّیة لتدبیر العوالم الماّدّیة من العلوّیة والجواب أّنھ الطبیعة الك  

 والسفلّیة،

 

]130[   
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 149و  67: 3األنوار  بحار"(إنَّ الطبیعة تفعل بإرادة هللا:"وھي مظھر اإلرادة الرّبانّیة كما في توحید المـُفّضل من قول موالنا الصادق علیھ السالم

 :المقابل لالنفعال التدریجي إلیھا نظیرتیھا السابقتین لوجھین - وھي الفاعلة في العالم الكوني الفعل الذي یقابل االنفعال، ونسبة اإلیجاد الفعلي ) 

ل واالنفعال التجدیدییـن والتحریك والتحّرك أنَّ الصنع بل اإلیجاد باعتباٍر مّما یقال في الحقیقة على عالم الخلق الّذي یقع فیھ الفع: أحدھما  

تنّفس الصعداء،  - الذي ھو العرش من وجھ  -الزمانیـّین، ومبدأ ذلك العالم من تلك القّوة الشریفة النورّیة في الماّدة القابلة الكلـّیة تنّفس الجسم 

في (انتظم نظام العلوّیات والسفلـّیات برّمتھا  -لم األرواح وباستنشاق الماّدة ذلك النفس الرحماني من قبل الیمن؛ أي الوادي األیمن من عا

إذ ینفخ ھذه الصورة الشریفة وبتنفس النفس اإللھیة النفس الرحماني، استنشقت المادة رائحة الوجود في عرصة الشھود، فتحقق : إضافة"ر"نسخة

 ).العالم الجسماني بكلّیتة، وانتظم النظام العلوي والسفلي بجملتھ 

فھما من عالم األمر ومنـزل القدس والكمال، وال یجري ھناك الفعل واالنفعال وال الحركة  - أي العقل والنفس  -ا المرتبتان المـُقّدمتان وأمّ   

 واالنتقال،

 

 ]131[ 

س التعّقل والشوق كما یعرفھ أھل بل إنّما تترّتب اآلثار على المؤّثرات في ذلك العالم الشریف بمحض التعّقل والشوق بل المعقوالت في ذلك العالم نف

َما أَْمُرهُ إَِذا أََراَد َشْیًئا أَْن َیقُوَل َلُھ ُكْن َفَیُكونُ {: الذوق، قال هللا تعالى وعند النظر الجلیل ترى أنَّ معلوالت عالم األمر إّنما ھي آثار )  82/ یس(}إِنَّ

أّن تسبیحنا : (شأنھم، وأنـّھم ال یفترون من ذلك ساعة وال یسأمون لحظة یرشدك إلیھ التسبیح والتقدیس الذي طباعھم، ونتائج التھلیل والتمجید الذي

فكیف الظّن بتسبیحاتھم و تقدیساتھم )  4:1026/5، وسائل الشیعة 3/ 26: ثواب األعمال للصدوق(كما في الخبر ) یغرس شجرة في قیعان الجّنة

 ! مع كمال طھارتھم ؟

ن السابقتین ھما لیستا من عالم الخلق والصنع، بل ھما ما یعّبر عنھ في لسان الشرع بعالم األسماء والصفات أنَّ تینك المرتبتی: وثانیھما  

لیس إالّ، لكن المرتبة األُولى ھي مرتبة األسماء والصفات الذاتیة كالعلم والحیاة والقدرة، والمرتبة النفسیة ھي مرتبة األسماء )   187: 6األسفار (

كالمشّیة والكبریاء والعظمة، بل النظر الجلیل یرى األُولى ھي الصفات الذاتّیة اإللھّیة من حیث المرتبة والحقیقة، والثانیة ھذه  والصفات الفعلّیة

لي محض الصفات لكن من حیث الوجود والتحقیق، فنسبة اإلیجاد إلى المرتبتین السابقتین لیس كنسبتھ إلى المكوّنات، بل اإلمكان الذاتي في العوا

 ). 174: 1األسفار (عتبار عقلي كما قالھ بعض األعالم ا

عالم األمر ماال حكم فیھ :"ھذا العالم العلوي عالم الوجوب المتاخم ألُفق الوحدة الحّقة والبساطة المحضة، وقد قیل: وبالجملة  

 ). 118: مصباح األُنس"(لإلمكان

]132[ 

ِحیمُ {:سورة الحشروإلى المرتبة األُولى أُشیر بقولھ تعالى في آخر   ْحَماُن الرَّ َھاَدِة ُھَو الرَّ ُ الَِّذي الَ إَِلَھ إِالَّ ُھَو َعالُِم اْلَغْیِب َوالشَّ )   22/ الحشر( } ُھَو هللاَّ

الَُم اْلُمْؤِمُن اْلمُ {:وإلى المرتبة الثانیة بقولھ وُس السَّ ُ الَِّذي الَ إَِلَھ إِالَّ ُھَو اْلَملُِك اْلقُدُّ اُر اْلُمَتَكبُِّر ُسْبَحانَ ُھَو هللاَّ  َھْیِمُن اْلَعِزیُز اْلَجبَّ

]133[ 

ا ُیْشِرُكونَ  ِ َعمَّ ُح َلُھ َما فِي {: وإلى المرتبة الثالثة التي نحن بصدد بیانھا بقولھ). 23/الحشر(}هللاَّ ُر َلُھ األَْسَماُء اْلُحْسَنى ُیَسبِّ ُ اْلَخالُِق اْلَباِرُئ اْلُمَصوِّ ُھَو هللاَّ

 ).24/الحشر(}َماَواِت َواألَْرِض َوُھَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم السَّ 

إنَّ تلك الطبیعة غیر الصورة الفاعلة في األجسام، بل ھي العنایة الربانّیة الممسكة لنظام العالم، وھي مطلع : ولنرجع إلى ما كّنا فیھ فنقول  

باب المشیئة  336: ، التوحید للصدوق26باب  1:116انظر أُصول الكافي (النبوّیة في األخبار  -بالفتح  - اإلرادة اإللھّیة التي ھي نفس الفعل 

أنـّھا فاعلة في األشیاء بإذن هللا، ومعطیة للصور كما شاء هللا، ومخلوقھ بنفسھا من هللا إذ  - بالفتح ثّم الكسر  -ومعنى الموَجدّیة والموِجدّیة ) واإلرادة 

 .ة بنفسھااألشیاء مخلوقة باإلرادة وھي مخلوق

أنَّ هللا خلق األشیاء : (وفي معنى الموَجدّیة و الموِجدّیة في الطبیعة التي ھي مطلع اإلرادة ما ورد في األخبار عن األئّمة علیھم السالم من  

نَّ الفرقان بینھما قلیل، وھذا بعینھ یجري في اإلرادة غیر أ)  148/19: ، التوحید للصدوق1:85/4أُصول الكافي ) (بالمشّیة وخلق المشّیة بنفسھا 

مرآة (ة وكثیراً ما یعّبر في األخبار عنھما بأحدھما، وعن كّل واحد منھما باآلخر كما ال یخفى؛ حّتى ظّن من ذلك بعض األعالم أّنھما صفة واحد

 ). 518: 1، الوفي للفیض الكاشاني 155: 2العقول 

 

]135[ 

 المبحث الرابع 

 ما الجاري المنجمد

 ب أّنھ الطبیعة الجسمّیة أي الجسم الطبیعي المرسل، وھي طبیعة والجوا  

 

]136[ 

َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَھا َجاِمَدًة َوِھَي {: سیاّلھ بذاتھا من دون میعان بل في جمود، ومتحركة بنفسھا مع كونھا ثابتة في ذاتھا، كما قال عّز وجل من قائل 

َحاِب ُصْنَع  ِ الَِّذي أَْتَقَن ُكلَّ َشْيءٍ َتُمرُّ َمرَّ السَّ  ). 88/ النمل(} هللاَّ

 كھاأّما معنى كونھا سّیالة متحّركة بذاتھا فھو أنَّ الحركة من لوازمھا من حیث قابلیتھا واستعدادھا الذاتي، ألنَّ تحّركھا النفسي تحری  

]137 [ 
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ألن "ر"وفي. ھا النفس؛ ألّن تحریكھا إنـّما ھو من النفس وذلكألن تحرك"س"في نسخة(التسخیري الشوقي، وكون التحریك من قبل النفس   

ال )  ألّن تحركھا النفسي تحریكھا التسخیري الشوقي وكون التحریك من قبل النفس : تحركھا النفس ألن تحریكھا إنـّما أمر من النفس وذلك بدل

على الطلب من النفس؛ ألنَّ تعیین حدود الحركة وجھاتھا ال یمكن أن یكون ینافي كون حركتھا بذاتھا؛ بمعنى أنَّ القبول المخّمر في طینتھا یبعثھا 

 . النفس عدد متحّرك، فھي المتحّرك المـُحّرك: لذاتھا، بل إّنما ھو من قبل النفس وإرادتھا، ومن ذلك قیل

أُصول (م بعض األساتیذ األعالم وأّما ثبات الطبیعة الجسمّیة وجمودھا، فمن جھة أنَّ ذاتھا لیست نفس الحركة والسیالن كما زع  

بل ھي ذات ثابتة بنفسھا والحركة عارضة لھا من حیث القابلّیة عروض اللوازم الذاتّیة لمعروضھا، و تحقیق ذلك )  85: المعارفللفیض الكاشاني

ور  المتغیر عن الثابت المقیم، وذكر فیھا ھي رسالة في مسألة ربط الحادث بالقدیم، وصد"(مرقاة األسرار"بـ: مبسوطاً مذكور في رسالتنا المـُسّماة

 . في بیان حدوث العالم حدوثاً زمانّیـاً )  6: في قاعدة أن الحركة لیس من ذاتیات الطبیعة لكونھا عرضاً، صفحة

م إنَّ ذلك التغییر مبدأ سائر التغّیرات التي بعدھا أّي تغّیر كان مع جمودھا في الظاھر على حالھا، فالعالم الجس   ماني بمجموعھ ُمتغّیر ثَّ

یرات وھي بحالھا ھو ومُتحّرك دائما یتبّدل تعّینھ مع اآلنات، ففي كّل آن یوجد ُمتعّین غیر المتعّین األّول، والعین الواحدة التي یطرأ علیھا ھذه التغی

أي الحقیقة األصلیة التي ھي طبیعة الجسم } ِجبالَوَتَرى الْ {: الجسم الطبیعي الثابت بذاتھ المـُتغّیر بأحوالھ، وفي اآلیة إیماء إلى ذلك حیث قال

 .ثابتة حین تمّر وتعرضھا الحركة، فالمرور حال عارض والجمود والثبات ذاتيّ }  َتْحَسُبھا َجاِمَدة{

]138[ 

بمعنى أنّھا نفس الحركة والسیالن  وھكذا ینبغي أن یفھم تجّدد الخلق مع اآلنات، ال كما ذھب بعض األعالم إلیھ من أنَّ الطبیعة الجسمّیة ذاتھا سیالة

 وال كما زعم بعض المـُتصّوفة من أنَّ المـُتبّدل ھو الوجودات كلّھا ) 85: أُصول المعارف للفیض الكاشاني(

]139[ 

 .لّواّ كبیراً تعالى عّما یقولون ع)  287، 210، 117: شرح فصوص الحكم للقیصري(والعین الواحدة ھو الوجود الحقیقي الذي بزعمھم ھو هللا  

 ثّم اعلم أنَّ ھذه الطبیعة الجسمّیة ھي عرش الرحمن باعتبار، ومنھا یتصّحح عالم المثال، حیث ورد أنَّ في العرش كّل شيء في ھذا  

]140[ 

ین أصحاب ولیس ذلك كما اشتھر ب) 36/58: 55، بحار األنوار 47: 1، روضة الواعظین 60/149: الدعوات لقطب الدین الرواندي(العالم  

 اإلشراق، فإنَّ وجود الصورة المقدارّیة بدون الماّدة بین االستحالة، بل إّنما یتیّسر فھم ذلك بعد ما تحّققت

 

]141[ 

اء حقیقة نورّیة في نھایة الصف -أنَّ الجسم الكّل بعد تقومھ بما ینبغي أن یتقّوم، وقبل أن تعرضھ كدورة األعراض، أو یلحقھ صدأ اآلثار والخواص 

ھو كما قال الشیخ  والصقالة بحیث كأّنھ مرآة یحاذي بھا شطر النفس الكلّیة التي فیھا جمیع الحقائق العقلّیة منطبع منھا إلیھ كّل الرقائق النورّیة، بل

یمكن أن یشیر إلى ذلك إنَّ الفلك موضوع في وسط النفس، فال یخرج منھا شيء إالّ وقد سلك من طریق الجسم إلى الحّس، و: الیوناني في مرموزاتھ

َماِء إَِلى األَْرِض {:قولھ سبحانھ ُل األَْمُر َبْیَنُھنَّ {:وقولھ) 5/ السجدة(}ُیَدبُِّر األَْمَر ِمْن السَّ إلى غیر ذلك من اآلیات، وقد بسطنا القول ) 12/ الطالق(}َیَتَنزَّ

 .في ذلك في الموضع الالئق

 

]143[ 

 المبحث الخامس

 ما الزائد الناقص

لطبیعي من دون والجواب أنَّھ الجسم التعلیمي؛ ألّنھ من أعظم أنواع الّكم القابل للزیادة والنقصان، وھو معلول الطبیعة الجسمّیة، حیث یلزم الجسم ا

 ). 20: 4، األسفار 34: 2اإلشارات والتنبیھات (انفكاك عنھ في وقت حّتى عند االنفصال خالفاً للمشھور عند المـُتفلسفة المتأخرین 

فثبت في  ولّما كان الزماً عارضاً للجسم وجب أن یكون فیھ فاعل لھ وأمر قابل لھ، ومن البّین أنَّ الفاعل في الجسم یسّمى صورة والقابل ھیولى،

 .ھما الھیولى، و الصورة: الجسم الذي ھو عرش الرحمن من وجھ وجود أمرین

]144[ 

و )   7:ھود(ر العقلـّیة، والعرش ھو العقل في الحقیقة، وأیضاً من المـُقّرر أنَّ العرش على الماء أّما وجھ عرّشیة الجسم فلكونھ مظھر الجواھ 

د الھیولى أشبھ شيء بأن یعّبر عنھا بالماء حیث تكون قابلة لجمیع الصور واألشكال، ومن ذلك یظھر أیضاً كون الصورة مظھر اسم الرحمن، وق

ْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش ا{: قال أّن هللا سبحانھ لّما خلق العرش حملھ على كواھل أمالك أربعة، فلم یستقّر قراراً (ومنھ یتصّحح أیضاً )   5/ طھ(}ْسَتَوىالرَّ

ري ، تفسیر اإلمام العسك368/14: 3أُنظر تفسیر نور الثقلین) (ال إلھ إالّ هللا وال حول وال قّوة إالّ با� : وعجزوا عن حملھ بداراً، حتّى استقّر بقولھ

 ).  33/53و  19/26: 55، بحار األنوار 146/74: علیھ السالم

أنـَّھ المـُمسك أّما عدم قراره فمن حیث استلزامھ للسیالن والتغییر الذاتي، وأّما قراره بالكلمتین فلداللتھما على ثبات هللا و قیومّیتھ لكّل شيء و

 .السماوات واألرض

أُنظر نھج (م مطلع التقدیر اإللھي على العالم الكوني، وعّبر عنھ في األخبار بالبحر العمیق والطریق المظلم ھذا الجسم المـُتكمّ : وبالجملة        

 ). 5:97/22، بحار األنوار 288باب الحكم رقم : البالغة

أھل الحّس الذي ورد أّنھ فوق السماوات أّما البحر فلكونھ في الماّدة التي ھي البحر األعظم، والتّیار المـُحیط بالعالم، والبحر المكنون من أعین 

 ) . 1/  417: 2اقتباس من ورایة أُصول الكافي (
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 .وأّما الطریق المظلم فلكونھ في عالم الغواشي و الغواسق الجرمانّیة، ومطمورة الطبائع الجسمانّیة

 وأّما سّر كونھ قابالً للزیادة والنقصان فقد قال معلّم الحكمة في

]145[ 

لك إنَّ األشیاء التي تقبل الزیادة والنقصان ھي في عالم الكون، وإّنما صارت تقبل الزیادة والنقصان، ألنَّ فاعلھا ناقص ھو الطبیعة، وذ: ااثولوجی 

 ) . 139: أُثولوجیا  إفلوطین(الطبیعة ال تبدع صفات األشیاء كلّھا معاً، فلذلك تقبل األشیاء الطبیعّیة الزیادة والنقصان 

یقضي هللا بوجود األشخاص الكونّیة، فتلك األشخاص مطلع القضاء ) المقّدر ": م"في نسخة(أنَّ بعد وجود التعلیمّیات التي ھي مظھر القدر  ثّم اعلم

 .رباباألاإللھي ومظھر الحكم الحتم الرّباني، ھكذا ینبغي أن تفھم مراتب الخصال واألسباب من العلم والمشّیة واإلرادة والقدر والقضاء من رّب 

]147[ 

 الفائدة الثالثة 

 في تحقیق جواب اإلمام علیھ السالم

 عن ھذه األسئلة وانطباق الكالم على الحقائق المذكورة

 وتخریجھا منھ من دون تكلّف، وداللتھ علیھا من غیر تعّسف

 

 وھاھنا مطلبان 

]149[ 

 

 المطلب األّول

 معنى قولھ علیھ السالم

 نحن نحنبینا أنت أنت صرنا 

بعدما تذّكرت من تحقیق معنى ھذا التركیب ھو أنَّ الذات األحدّیة كان حیث ال "بینا أنت أنت صرنا نحن نحن:"اعلم أنَّ الغرض من قولھ علیھ السالم

ان ھو من دون أن جھة فیھ وال جھة، وال حیث وال حیث، وال اسم وال رسم، وال نعت و ال وصف، وال حمل وال وضع، وال إشارة وال عبارة، بل ك

، بل قاطبة ھو ھو بالتكریر، وھي المرتبة الالئقة باألحدّیة الحّقة الّصرفة، تعالى كبریاء ذاتھ عن وصمة الكثرة حّتى من اعتبار الجھة والحیثّیة: یقال

 .سبتلك الكثرات األسمائّیة والصفاتّیة فإّنھا بعد الذات بمراتب، ویتباعد عنھا تباعد األرض والسماوات بسیا

وتسبب لّما كان في مرتبة األحدّیة ھكذا وكانت ذاتھ ذاتاً ال عالمة، نظر سبحانھ إلى نفسھ ورأى ذاتھ بأنَّھ ھو، انبجست منھ األشیاء كلّھا : وبالجملة

جة عن الكیفّیة وجود الحقائق بقّضھا وقضیضھا، وتصیّرت الذوات كبیـرھا وصغیرھا، وتذوّتت الماھّیات عظیمھا وحقیرھا دفعة سرمدّیة خار

ماء، وھذا ھو والحیثّیة ُمتعالیة عن الفكرة والروّیة، ُمقّدسة عن أن یشّذ منھا شيء صغیراً كان أو كبیراً أو یعزب عنھا مثقال ذّرة في األرض والس

 معنى 

]150[ 

 ".بینا أنت أنت صرنا نحن نحن:"قولھ علیھ السالم

أخبار كثیرة منھا ما ورد عن  - سواء كان قبل الخلق أو معھا، وأنَّھ في تلك المرتبة وحده ال ھو ھو  - ھكذا  وّمما یؤّید أّنھ تعالى في المرتبة األحدّیة

 الرضا علیھ السالم الذي ھو مربّي أوالد العجم في جواب مسألة عمران على ما رواه شیخنا الصدوق في توحیده، وفي عیون أخبار الرضا علیھ

م یزل تعالى واحداً ال شيء معھ فرداً ال ثاني معھ، ال معلوماً وال مجھوالً، وال ُمحكماً وال ُمتشابھاً، وال مذكوراً وال ل: (السالم أنَّھ قال بعد كالم

 .الخبز، فتبّصر) ...  139: 1، عیون أخبار الرضا علیھ السالم 435: التوحید للصدوق) (منسّیـاً 

 

 تذییل تدقیقي وتحقیق منطقي 

، تفسیر 117:1، األسفار 38:أُصول المعارف للفیض الكاشاني(أنت، وأنا أنا، وھو ھو باصالح علم المیزان عند أھل العرفان  أنت: اعلم أنَّ قولك

یستدعي استقالل الموضوع بالقوام واستغناءه عن الجاعل التاّم، فالممكن لیس لھ قوام بذاتھ بل بقیمومّیتھ )   2:870و  142: 1القرآن البن العربي 

وإذا ) متعین : متشخص بدل"ر"في نسخة(فال یصّح علیھ ھذا الحمل أزالً و أبداً بالحقیقة؛ وذلك ألّنك إذا فّتشت عن زید فزید إنسان متعّین تعالى، 

ف في وكذلك إذا تدّرجت عن الحیوان وسلكت بھذا العنوان لم یتوقّ ) متعین : متعلق متقید بدل"ر"في نسخة(تفّحصت عن اإلنسان فھو حیوان متعیـّن 

في البسیط  واحداً انتھى ال محالة إلى جاعل الذوات و الماھّیات بالجعل " لم"و"ما"مرتبة إلى أن ینتھي إلى الجنس األقصى البسیط، ولّما كان قول 

ِ َتِصیُر األُُموُر أال إلى الل{البسیط، والفاعل لقاطبة الموجودات من دون وسیط   ).  53/ ىالشور(}تصیر األمور هأَالَ إَِلى هللاَّ

 في جمیع المراتب ال یسعك ھذا الحمل بالحقیقة أو مع وجدان: وبالجملة

]151[ 

 .فائدة إالّ في المبدأ القّیوم تعالى شأنھ، فإّنھ ھو ھو ال غیره 

ما التكرار " صرنا نحن نحن:"، على الحقیقة وقولھ"بینا أنت أنت:"على ھذا التحقیق الذي ال أظّنك تظفر بھ في غیر ھذه األسطر، فقولھ علیھ السالم إنَّ

الصحیفة "فیھ بمجرد المـُشاكلة والمـُقایسة بالكالم األّول؛ ألنَّ صیرورة الشيء شیئاً إنما ھو مفاد الجعل المركب، وھو ُمستحیل قطعاّ، وفي 

وذلك یعاضد ما قلنا؛ إذ معناه ) 398: عةالصحیفة السجادیة الجام) ( إلھي كیف أدعوك وأنا أنا، وكیف أقطع رجائي عنك وأنت أنت ": (السجادیة

إّنما یوجب أن یكون لي ذات دونك قائمة بنفسھا، ومع ذلك فكیف یسعني أن أدعوك وافتقر إلیك، ومن أین تكون لي " أنا أنا"أنَّ قولي واعتقادي 
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أي ھذا الحكم " وكیف أقطع رجائي عنك وأنت أنت:"ك قالالحاجة إلى أن أطلبك، فإنَّ ذلك یشعر باستغنائي عنك، ثمَّ لّما نفى علیھ السالم عن نفسھ ذل

عوك، وكیف یسعني أن أقطع رجائي عنك والكّل دما ینبغي إالّ لك وال یشركك فیھ أحد غیرك؛ ألنـّك أنت القائم بذاتھ القّیوم لما سواه، فألّي شيء ال أ

 .منك وبك ولك وإلیك

: ویجیب كّل مّرة مخاطباً � بقولھ!   ابتداء خلقھ، حیث سألھ هللا أكثر من مّرة من أنا ومن أنت ؟ ومّما قلنا یتصّحح أیضاً سّر ما نقل عن جبرئیل في

رواح أنت أنت وأنا أنا، فیحترق بسطوات الكبریاء، ویسقط من سماء القرب أبعد مّما بین ھذه األرض وتلك السماء إلى أن ظھر ُمغیث النفوس واأل

أنت الملك الجلیل وأنا العبد الذلیل : الكونین، و إمام الثقلین موالنا علي علیھ السالم، فعلّمھ بأن یقول في الجواب في عالم األنوار واألشباح، مولى

 .فاحتفظ بذلك التحقیق فإّنھ من مشرب رحیق).  15: 1أُنظر األنوار النعمانّیة (جبرئیل، فلّما قال ذلك تخلّص من االحتراق بنار البعد والفراق 

 

]153[ 

 لمطلب الثانيا

 في تطبیق الجواب على األسئلة المذكورة

 وإخراج المقاصد منھ بأوضح طریقة 

: اعلم أنَّ رأس الجالوت سأل عن الرؤوس الخمسة التي ھي أوائل الموجودات و أُصول العوالم و الماھّیات، وأجاب اإلمام علیھ السالم  

: ؛ بحیث یظھر علّة وحدة الصادر األّول مع كثرتھ، و ھو الذي صّدره السائل في كالمھ حیث قالببیان لمیـّة اإلیجاد و سّر الصدور على نحو الرشاد

 .ما الواحد المـُتكّثر

 أّما ظھور وحدتھ فلكونھ صادراً عن الواحد المحض، و أّما كثرة ما فیھ فلداللة كلمة نحن على ذلك كما ال یخفى، و أجمل علیھ السالم في  

ألُخر لما علم علیھ السالم أنَّ السائل إذا عرف أنَّھ أجاب بما فوق مسؤولھ بل فوق ما أحاط بھ مأمولھ من بیان ھذا السّر بذلك الجواب عن األربعة ا

عالمین من اإلیجاز المرموز فمن ذلك یمكنھ التفّطن بأّنھ علیھ السالم أعلم بھذه الحقائق منھ، بل انتشرت ھذه األسرار منھم علیھم السالم على ال

 . ألنبیاء و األولیاء و المرسلین و الحكماء اإللھیـّینا

" صرنا نحن نحن:"و أیضاً أشار علیھ السالم في ھذا اإلیجاز إلى أنَّ ذلك الصادر األّول ھو نورھم الساطع و برھانھم القاطع، حیث قال  

 لیعلم

]154[ 

یھ الحّق نظر الرحمة و الوداد حینما نظر إلى نفسھ، بل یعین ما رأى ذاتھ بذاتھ، السائل أنّھم أّول من قرع باب الوجود و اإلیجاد، وأقدم من نظر غل 

 . ثّم منھم علیھم السالم استنارت سائر الموجودات و تحّققت الحقائق وتذوّتت الذوات

ة رؤیة نفسھ، فعسى أن یتحّدس الرجل و أیضاً لمـّا ظھر من كالم اإلمام علیھ السالم أّن الواحد المـُتكّثر إنّما صدر من المبدأ األّول من جھ  

لّیة إلى إظھار العلمي بأنَّ ھذه الرؤیة كما تستتبع صدور ھذا المـُتكّثر كذلك بعده یستعقب الشوق العقلي و المشّیة اإللھّیة التي مظھرھا النفس الك

د و موطن الوجود، و ھو یستلزم اإلرادة الّربانّیة و العنایة الجواھر العقلّیة المـُودعة في باطن العقل المـُندمجة في سّر ھذا الوجھ في بساط الشھو

بالجاري المـُنجمد، و  الرحمانّیة الّتي مطلعھا الطبیعة الكلّیة ببسط ھذا البساط لتحّقق االرتباط، و ذلك البساط ھو الجسم الكلّي المـُعّبر عنھ في السؤال

 .ارھا و تقویم قیمتھا، و بیان آجالھا و أرزاقھا، و مداد أعمارھاذلك یقتضي وضع تلك الجواھر في ھذا البسیط و تقدیر أسع

 . خیراتھا و شرورھا بوجود الجسمّیة التعلیمّیة و الكمّیة الساریة االّتصالّیة: و بالجملة  

ا أنَّ العقل نفس بالعرض كما و أیضاً قد استقّر فیما ھدانا هللا من البراھین أنَّ ھذه الخمسة مرجعھا إلى شيء واحد بالذات؛ لما تقّرر عندن  

الكّل و  أنَّ النفس عقل بالذات و طبع بالعرض، و ھذا من األسرار التي ال تحملھا إالّ صدور األحرار، فعلى ھذا الجواب عن الواحد منھا جواب عن

 .الحمد � الھادي للسبیل

]155 [ 

 : فذلكة

المعلومات و العلوم اإللھّیة ": ر"في نسخة(ّدر و قضى؛ فبعلمھ تحّققت المعقوالت محّصل ھذه البینات أنَّھ تعالى علم و شاء و أراد و ق  

بوحدتھا و جملتھا، و بمشّیتھ تحّركت األشواق و تعینت األرواح بكثرتھا، وبإرادتھ وجدت تلك المعلومات في بساط الكون فقّدر )  المعقوالت : بدل

 .ح لھا، و ھذا الذي قلنا یعرفھ من سبقت لھ من هللا الحسنىآجالھا و أعمارھا و أرزاقھا، و قضى بما ھو الصال

 

]157[ 

 خاتمة

 یمكنك إن بذلت حھدك و أعملت رشدك أن تجعل كالً من الجوابین عن

]161[ 

ي تضاعیف ما قرع كال السؤالین إالّ أنَّ األّول جواب إجمالي و الثاني تفصیلي، و یسھل علیك معرفة ذلك إذا راعیت األُصول المـُلقاة علیك ف

 . سمعك، و هللا المـُوّفق و المـُعین

 

 : وصّیة
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لذوقّیة ھذا الذي تلونا علیك في تلك الرقیمة إنما ھو من األسرار التي خّص هللا بھا فقراء عباده بالبراھین القویمة مع معاضدة المـُجاھدات ا  

فإّیاك ثم إّیاك و هللا عونك في دنیاك و أُخراك من أن تذیعھا ألھل اللداد فإّن رّبك )  العقلیة : الشرعیة بدل": ر"في نسخة(و الریاضیات العقلّیة 

 . لبالمرصاد

ن و ثّم إّني إن أصبت فمن هللا و توفیقھ و أحمد هللا، و إن أخطأت فمن نفسي واستغفر هللا، اللّھّم صّل على أصفى المصطفین و سّید الكونی  

الثقلین و آلھ الھادین إلى سعادة النشأتین، واجعل قبور ھذه األسرار صدور األحرار، و احفظھا من اختطاف أیدي نور العالمین ُمحّمد المبعوث على 

 األشرار، و علیھ توّكلي وإلیھ انقطاعي، و بھ عن شّر خلقھ اعتصامي، و بمحّمد و آلھ

 

]162[ 

 . و الحمد � رّب العالمین صلوات هللا علیھم توسلّي، و هللا ولیّي في جمیع أحوالي، و ھو حسبي،

 .و اّتفق تسویده یوم الثالثاء رابع عشر ربیع المولود سنة تسع و تسعین و ألف على ید مؤلّفھ حامداً مصلّیاً   

 

******************************************************** 

]9[ 

 مقدمة التحقیق

 التعلیقة على الفوائد الرضویة 

 حمن الرحیمبسم هللا الر

و لھ الحمد كفاء آالئھ، وزنة فضلھ و نعمائھ، و الصالة و السالم على خاتم أنبیائھ، و رحمتھ وبركاتھ على آلھ و صفوة أولیائھ، الذین   

هللا علیھم، ما ھفت  حملوا عنھ ما عن هللا حملھ، و عقلوا منھ ما عن هللا عقلھ، و لذا قرنھم بـُمحكم الكتاب، و جعلھم قدوة ألُولى األلباب، صلوات

 . قلوبنا إلیھم

إلى أعالم الفضل من العلماء الراسخین في المعارف اإللھّیة، و " الفوائد الرضوّیة"فإّنا نزّف ھذا الكتاب الكریم الموسوم بـ: و بعد  

مھ لھم بھذا الشكل ال جمیل من اإلخراج، و بھذه الھیئة األخاذة المـُزدانة المـُحّققین من أُولي األنظار الثاقبة و الغور البعید في علوم الدین، و ُنقدِّ

 .فعبالتعالیق الزاخرة ، و التخریجات النافعة، وغیر ذلك من الخصائص و المـُمّیزات التي تعوُد على الباحثین بأجزل الفوائد و أرجى المنا

رحمھ هللا -اضل و الحكیم العارف القاضي سعید القمـّي و ال یخفى فإنَّ ھذه الرسالة المـُباركة ھي في األصل من بنات یراعة العالم الف  

و ھناك شروح كثیرة لھذا الحدیث الشریف لجمع من (و قد شرح فیھا حدیث رأس الجالوت مع اإلمام علي بن موسى الرضا علیھ السالم  -تعالى 

 :أعالم المشایخ و أثبات المحقّقین نذكر منھا

ھـ صاحب الكتاب الحافل الموسوم بـ 1231ق الكبیر المیرزا أبو القاسم الجیالني القّمي المتوّفى سنة شرح حدیث رأس الجالوت للعالّمة المحقّ 

سة تحت رقم ). قوانین األصول(  1259و لھ عّدة مخطوطات منھا ما في مكتبة آیة هللا العظمى السید النجفي المرعشي قدس سره في مدینة قم المقدَّ

 .5328و 

د المـُلَّقب بعبد الصاحب ابن المولى المحّقق أحمد ابن المولى المحّقق مھدي النراقيشرح آخر للمحّقق الشی   ذكره العالّمة الطھراني . خ محمَّ

ه المولى مھدي النراقي الذي توّفى قبل إتمامھ لشرح حدیث الرضا علیھ السالم، فتداركھ : و قال 696/  199: 13في الذریعة  َّم بھ شرح جدِّ إنَّھ تمـ

و ھناك نسخة مخطوطة لھذا الشرح في : أقول. ھـ 1284لجّده، و طبع أیضاً مع رسالة لھ في التوحید سنة ) مشكالت العلوم (بع في ذیل سبطھ وط

 .5893: مكتبة السید المرعشي أیضاَ برقم

.                                                6713: نجفي المرعشي قّدس سّره برقمنسخة منھ في مكتبة آیة هللا العظمى ال. و شرح آخر للحكیم العارف عبد الرحیم بن محّمد یونس الدماوندي

د حسن المشھدي الطوسي المتوّفى سنة  د بن الحاج محمَّ الذي شرح ) غنیمة الحجاز في حل األلغاز (ھـ ضمن كتابھ  1257وشرح آخر للمولى محمَّ

 .349/  70: 16انظر الذریعة للمحّقق الطھراني . یھ السالم و اآلخر حدیث رأس الجالوتفیھ حدیثین أحدھما عن اإلمام أمیر المؤمنین عل

 وقد)    ھـ  1243و شرح آخر للعالّمة المحّقق الشیخ أحمد بن زین اإلحسائي المتوفى سنة   

]10[ 

فصّوب نظره و صّعده في أثنائھا و أحناءھا،  -قّدس سّره  -ر وقف علیھا زعیم الثورة اإلسالمیة المباركة آیة هللا العظمى اإلمام السید الخمیني الكبی 

 ُینال و علّق علیھا تعالیق زاھرة زاخرة مشحونة بالتحقیق، حافلة بالمعارف، طافحة باألنوار، و ھو ھو البحر المحیط الذي ال ُیسبر غوره، و ال

 . فنون، و ذو الملكة القدسّیة الراسخة الفریدة في المعقول و المنقولدركھ، ذو بسطة في سائر العلوم اإلسالمیة، و ما إلیھا من المعارف و ال

 جمعت معاني الحمد جمعاً فلم أكن     

 ألحصَي باأللفاظ تلك المعانیـا          

   

 مناقبك الزھر استضاءت فأصبحت   

 تفاخر في أوج السماء الدراریـا            

 القاضي سعید 

                                                       ي المعروف بالقاضي سعید و الملقّب                                                                                             ھو محّمد سعید بن محّمد مفید القمّ 

 ]11[ 
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یعّیة، حتى بلغ الذروة في الكماالت الروحّیة و الكشفّیة، حتى ُعدَّ في طلیعة ھـ فتألّق في سماء المعارف الدینیة الش 1049بالحكیم الصغیر، ولد سنة 

 .أفاضل حكماء إیران و عرفائھا أثناء العھد الصفوي، فكان بذلك من قادة الفكر في ذلك العصر

واإلشراقیة، كان قد جمع من العلوم في المباحث الصوفّیة و العرفانّیة و الحكمة المّشائیة  -رحمھ هللا  -و إضافة إلى تمّھره و تخّصصھ   

ر في العلوم الفقھیة والحدیثّیة والرجالّیة و التفسیرّیة، و كان دأبھ البحث عن  غوامض العلوم على الریاضّیة و الطبّیة و غیرھا شیئاً كثیراً، و تبحَّ

د و سلسبیلھ السائغ ٍد و آل محمَّ  . االتصال، فارتشف من المعارف من سلسال محمَّ

 ).القاضي(ّوء منصب القضاء لرسوخ ملكتھ في الفقھ و إحاطتھ بأبوابھ، فكانت لھ ثمة إمامة دینیة و زعامة زمنیة، و لذا ُسمي بـ و تب  

تتلمذ في العلوم العقلیة و ما إلیھا من فنون على ید المالّ محسن الفیض الكاشاني، و الحكیم المحّقق عبد الرزاق الالھیجي، و العارف   

 .الّ رجب علي التبریزيالعالم الم

اق، حتى و تأّثر كثیراً في علوم العرفان و الحكمة المتعالیة بالفیض، و في الحكمة البحثّیة و المّشائیة بالمالّ رجب علي، و المالّ عبد الرز  

 .توسط باحة الفضالء و أخذ منھا مكانھ

اني الكلمات الواردة عن أھل بیت العصمة و الطھارة علیھم السالم و على ھذا فإّنھ كان ُیقّرر آراء المالّ صدرا و یغوص في بیان مع  

التي ال تخلو أحیاناً فیؤلّھا تأویالً عرفانیاً أكثر مّما ورد في شروح المالّ صدرا و تعلیقاتھ، و ھذا یعني أّنھ انغمر في التصّوف و تعّمق في التأویالت 

 .شیرازيمن اإلفراط و المبالغة أكثر من الفیض وصدر الدین ال

]12[ 

 رأي اإلمام الخمیني قّدس سّره فیھ 

لو أردنا أن ننظر إلى القاضي سعید من منظار اإلمام الخمیني قّدس سّره لالحظنا أنھ ُیجّسد برأیھ أحد أساطین الحكمة و المعرفة   

 .ّیداً بمكانتھ و فضیلتھ و علمھاإلسالمیة، األمر الذي أشار إلیھ مراراً و تكراراً في حیاتھ الشریفة، ُمثّمناً دوره، ُمش

كان ُیعّبر عن احترام خاص لمحیي الدین في المدرسة السنّیة، و لصدر المتأَلّھین و  -أي اإلمام  -إنَّھ : یقول أحد تالمذة اإلمام رحمھ هللا  

ھ، و لھذا تراه ُیكّن لھم كل احترام، و یقّدرھم القاضي سعید القّمي في مدرسة أھل البیت، ما ذلك إال لسبب المنھل العرفاني الرحیق الذي نھلوا من

 : ما نّصھ) آداب الصالة (في كتابھ  -مثالً  - غایة التقدیر، فقد جاء 

القوم مثل و بالجملة فإنَّ نسبة فلسفة حكماء اإلسالم الحالّیة و المعارف الجلیلة ألھل المعرفة إلى حكمة الیونان إّنما تدلّل على الجھل بكتب   

ي قّدس یلسوف اإلسالمي العظیم الشأن صدر المتألّھین قّدس سّره، واستاذه العظیم المحّقق الداماد قّدس سّره، و تلمیذه الجلیل الفیض الكاشانكتب الف

: مة الفھرياآلداب المعنوّیة للصالة ترجمة العالّ ( سّره، و التلمیذ العظیم الشأن للفیض والعارف الجلیل اإلیماني القاضي سعید القّمي قدس سره 

467 - 468 .( 

 : و یقول في بدایة التعلیقة على شرح حدیث رأس الجالوت  

لنازل عن سماء و بعد فإّن مّما وّفقني التأییدات الربوبّیة، و أّیدني التوفیقات القدسّیة األُلوھّیة، ھو االستسعاد بزیارة ھذا الحدیث القّدیس، ا  

 خ العرفاء الكاملین، قدوة أصحاب القلوبالوحي و التقدیس، و شرحھ الذي أفاده شی

]13[ 

بتأییدات و السالكین، كاشف إشارات األخبار و رموزھا، ُمخرج لباب اآلثار و كنوزھا، فخر الطائفة و عینھا، وذخر أھل المعرفة و زینھا، المؤّید  

من ھذا الكتاب  37: اُنظر صفحة(تجلّى علیھ باألنوار الباھرة   الرّب المجید، القاضي الشریف السعید، أفاض هللا علیھ من أنوار رحمتھ الواسعة، و

.( 

 : و یقول في موضع آخر  

و ما ذكر ھذا العارف العظیم، و السالك على الصراط المستقیم، قدَّس هللا نفسھ، و رّوح رمسھ، تحقیق رشیق، و كالم عرفاني دقیق،   

 ). 99 -  98: انظر صفحة(ریعة كیف و ھو من أعظم عرفاء الشیعة، و أكرم أُمناء الش

 الخصائص الفكرّیة للقاضي سعید 

و أّما ثبات : من ھذا الكتاب فقال 137إنَّھ ینكر في مواضع عدیدة من مؤلّفاتھ الحركة في الجوھر؛ مثال ذلك ما جاء في صفحة  - 1  

زعم بعض األساتذة األعالم، بل ھي ذات ثابتة بنفسھا، و الحركة الطبیعة الجسمّیة و جمودھا، فمن جھة أنَّ ذاتھا لیست نفس الحركة والسیالن كما 

 .... عارضة لھا من حیُث القابلیة و عروض اللّوازم الذاتیة لمعروضھا 

 .إّنھ ُیرجع صفات الحّق إلى األُمور العدمّیة - 2

 ): األربعون حدیثاً (یقول اإلمام الخمیني قّدس سّره في كتابھ 

إلى األمور العدمیة، فیعتبر العلم عدم الجھل، و القدرة عدم العجز، و رأیت من العرفاء شخصاً یصّر على ھذا المعنى و  یرجع البعض صفات الحقّ 

ً (ھو المرحوم العارف الجلیل القاضي سعید القّمي   ). 547: األربعون حدیثا

 ]14 [ 

مع علّو شأنھ و قّوة سلوكھ، كیف ذھل عن ذلك  -القاضي سعید  -ه إّني ألتعّجب من العارف المـُتقّدم ذكر): مصباح الھدایة (و یقول في   

لبیة  المقام الذي ھو مقام نظر العرفاء العظام، حتى حكم بنفي الصفات الثبوتّیة عن الحق جّل شأنھ، وحكم بأّن الصفات كلھا ترجع إلى معان س

 ).  43: مصباح الھدایة(

اإللھّیة و الخلقّیة، و قد ألّف رسالة في االشتراك الّلفظي ألسماء هللا تعالى و أوردھا في مقّدمة  إنھ یقول باالشتراك اللفظي بین األسماء - 3  

 ). 35: كلید بھشت) (كلید بھشت (كتاب 
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ت الواقعة و أعجب منھ الحكم باالشتراك الّلفظي بین األسماء اإللھّیة و الخلقّیة و الصفا: أیضاً ) مصباح الھدایة (یقول اإلمام رحمھ هللا في   

 ). 43: مصباح الھدایة(على الحّق و الخلق 

ثم اعلم أّن بعد وجود التعلیمات التي ھو مظھر القدر یقضي هللا بوجود : إنھ یقّدم القدر إلى القضاء خالفاً للمشھور فقد ورد في الفوائد - 4  

انّي، ھكذا ینبغي أن یفھم مراتب الخصال و األسباب من العلم و األشخاص الكونّیة، فتلك األشخاص مطلع القضاء اإللھي و مظھر الحكم الحتم الرب

 ).من ھذا الكتاب  145: انظر صفحة(المشّیة و اإلرادة و القدر والقضاء من رّب األرباب 

أعجب من  و: و ھذا الرأي یثیر استغراب اإلمام رحمھ هللا فیرّد علیھ في مصباح الھدایة. إّن ما ُیوصف بوصف لھ صورة: إّنھ یقول - 5  

حاطة األعجب ما سلك في الطلیعة األولى من البوارق الملكوتّیة من أّن ما یوصف فلھ صورة، ألّن الوصف أعظم الحدود للشيء في المعاني و ال إ

 أوضح من إحاطة الصفة في

 ]15[ 

لرسالة على ما سمعت في المصابیح السابقة إلى أّن مع ذھابھ قّدس سّره في تلك ا) إّن هللا ال یوصف (العوالي و جعل ذلك سّر ما ورد في الخبر  

ھي الصفات كّل األسماء مشتمل على جمیع مراتب األسماء، فإذا كانت األسماء كّل الحقائق فلھا مقام اإلطالق كما لالسم هللا فكانت لمبادئھا التي 

 .مقام اإلطالق

 :ثم یقول اإلمام رحمھ هللا  

 ). 43: مصباح الھدایة(ستطاعتھ على جمع األخبار فوقع فیما وقع و ظّني أن ذھابھ إلى ذلك لعدم ا  

بأّن العقل األّول ھو الصادر األول، إالّ أّن اإلمام رحمھ هللا اعتبر المشیئة : یسلك القاضي سعید مسلك فالسفة الحكمة البحثّیة، و یقول - 6  

مع  148و ص  55باب  - 8/  329: التوحید للشیخ الصدوق) (ة والمشّیة بنفسھا خلق هللا األشیاء بالمشیّ (اإللھّیة الصادر األّول طبقاً للمأثور 

 :، فقال في التعلیقة) اختالف 

الذي ھو مقام العقل على تحقیق ھذا  -إّن العلّة صورة تمامّیة المعلول و شیئّیة الشيء بصورتھ التاّمة، فالجواب عن الواحد المتكّثر   

 .جواب عن سائر الحقائق المسئول عنھا -المطلقة على رأي ھذا الفقیر العاطل العارف الكامل، و مقام المشیة 

الوحي و أّما على طریقنا فظاھر، فإّن المشّیة المـُطلقة مقام فاعلّیة الحّق المتعال و إلھیة القّیوم ذي الجالل، و قد ورد من طریق أھل بیت   

 ). یاء بالمشّیة و المشّیة بنفسھا خلق هللا األش( -علیھم صلوات الرب الجلیل  -التنزیل 

فألّن العقل أّول صادر من رّب العّزة و أّول ظھور من مظاھر المشّیة، على ما ساق إلیھ البراھین  -قّدس هللا نفسھ  -و أّما على طریقتھ   

 ). من ھذا الكتاب  63: انظر صفحة(العالیة 

  ]16[ 

 : من التعلیقة 98و یقول في صفحة   

الحقیقّیة  لتعبیر عن مقام المشّیة المطلقة بالواحد المتكّثر، و عن الموجود العقلي بالمتكّثر المتوّحد ھو أن المشّیة لھا الوحدانّیة الذاتّیةو سّر ا  

َوَما أَْمُرَنا {: بقولھ تعالى ظّل الوحدانّیة الحّقة الحقیقّیة و لیس فیھا تكّثر بحسب الذات و ال تعّدد الجھات والحیثیات، و ھي األمر الواحد المـُشار إلیھ

وإّنما التكّثر باعتبار تلّبسھ بلباس التعّینات و تنـزلّھ في منازل المقّیدات، و ھذا ھو التكّثر العرضي، و ال تكّثر في نظر أرباب ). 50القمر(}إِالَّ َواِحَدةٌ 

مقام األسماء و الصفات و الرحمانّیة والرحیمّیة الفعلّیة، و أّما الموجود العقلي المشاھدات، و ھو مقام األُلوھّیة و الربوبّیة و القّیومّیة و القّدوسّیة و 

 .فقد عرفت حالھ و مرجعھ و مآلھ

تحقیق رشیق و كالم عرفانّي دقیق كیف ؟  - قّدس هللا نفسھ و رّوح رمسھ  -و ما ذكر ھذا العارف العظیم و السالك على الصراط المستقیم   

یعة و أكرم أُمناء الشریعة، و لكن ما ذكرنا مع قصور النظر و عمى القلب و البصر بمقام السیر العلمّي ألیق و بحضرة و ھو من أعظم عرفاء الش

 .الكبریاء ألصق

ُمضافاً لذلك، فقد أورد اإلمام إشكاالت أُخرى على شرح القاضي، ذكرھا على نحو ال یمّس احترامھ الفائق لھ، ویمكن مراجعتھا على   

 .اب ھذاصفحات الكت

 :مؤلفاتھ

 : یقول صاحب الذریعة رحمھ هللا  

 .أراد المؤلف أن یؤلّف أربعین رسالة و لم یمھلھ األجل  

 و إلیكم جملة ما عثرنا علیھ من أسماء كتب و مصّنفات ُنسبت إلیھ في  

 ]17[ 

 : معاجم الرجال و كتب التراجم و ھي كالتالي 

 .الھدایة للمالّ صدرا أسرار الصالة، طبع في حاشیة شرح  - 1

 ).الشعر و الخطابة و الجدل و البرھان و المغالطة (أسرار الصنایع، في الصناعات المنطقّیة الخمسة   - 2

 .حاشیة على شرح اإلشارات للخواجة  - 3

 .شرح توحید الصدوق رحمھ هللا في ثالثة مجلّدات مخطوطة  - 4

 .شرح حدیث البساط  - 5

 .شرح حدیث الغمام  - 6

 .رسالة في االشتراك اللّفظي لألسماء بالفارسّیة) مفتاح الجّنة (كلید بھشت   - 7

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



28 
 

 .مرقاة األسرار و معراج األنوار  - 8

 .إشارة و بشارة  - 9

 .النفحات اإللھّیة و الخواطر اإللھامّیة  -10

 .األنوار القدسّیة  -11

 .المقصد األسنى  -12

 .المعراجّیة الحدیقة الوردّیة في سوانح  -13

 .البرھان القاطع و النور الساطع  -14

 .الطالئع و البوارق  -15

 .رسالة في الفلسفة اإللھّیة  -16

 .رسالة في اّتحاد العاقل و المعقول  -17

 .الجبر و االختیار  -18

 .فضل العلم و العالم و المـُتعلّم  -19

 .الفوائد الرضوّیة  -20

 ]18[ 

 :الرضوّیةكتاب الفوائد 

و یتناول بالشرح جواب اإلمام الرضا علیھ السالم للعالم الیھودي ) أكبر علماء الیھود (الفوائد الرضوّیة أو شرح حدیث رأس الجالوت   

نطق كالم الرحمن بما  یا موالي ما الكفر و اإلیمان ؟ و ما الكفران ؟ ما الجنة والنیران؟ و ما الشیطانان اللذان كالھما المرّجوان ؟ و قد: الّذي سألھ

فلّما سمع الرضا علیھ السالم كالمھ لم یحر جواباً، و نكت بإصبعھ ). 4- 3الرحمن(}َخَلَق اإلِنَساَن، َعلََّمُھ اْلَبَیانَ {حیث قال في سورة الرحمن . قلت

یا رئیس المسلمین، ما الواحد : ؤال آخر، فقالاألرض و أطرق ملّیاً، فلّما رأى رأس الجالوت سكوتھ علیھ السالم حملھ على عّیھ و شّجعتھ نفسھ بس

 المـُتكّثر و المـُتكّثر المتوّحد و الموَجد  الـُموِجد و الجاري الـُمنجمد و الناقص الزائد ؟

صرنا ایش تقول یا ابن أبیھ، و مّمن تقول و لمن تقول ؟ بینا أنت أنت : فلّما سمع الرضا علیھ السالم كالمھ و رأى تسویل نفسھ لھ، قال  

 .نحن نحن، فھذا جواب ُموجز

اعلم إن كنت الداري و الحمد � الباري، أنَّ الكفر كفران، كفر با� و كفر بالشیطان و ھما السّیان : و أّما الجواب المفّصل، فأقول  

َمَرَج الَبْحَرْیِن {: ن، و نّص بھ الرحمن حیث قالالمقبوالن المردودان أحدھما الجّنة و اآلخر النیران و ھما اللذان المّتفقان المختلفان و ھما المرجّوا

بانِ  ُكَما تَُكذِّ  ) .  21 - 19الرحمن  (}َیْلِتقَِیاِن، َبْیَنُھَما َبْرَزٌخ ال َیْبِغَیاِن، َفِبأيِّ آالِء َربِّ

ة على رسولھ المبعوث على اإلنس و یعلم قولنا من كان من سنخ اإلنسان و بما قلنا ظھر جواب باقي سؤاالتك و الحمد � الرحمن والصال  

 و الجان و لعنة هللا 

 ]19[ 

 .على الشیطان

داً رسول هللا و أّنك ولّي هللا : و قال. فلّما رأى الجالوت كالمھ علیھ السالم بھت و تحیـّر و شھق شھقة   أشھد أْن ال إلھ إالّ هللا وأنَّ محمَّ

 . ووصّي رسولھ و معدن علمھ حقّاً حّقاً 

القاضي بمھارتھ الخاّصة ھذا الحدیث الشریف، و یخوض في لججھ بذوق عرفانّي و نطق قرآنّي مّما یثیر استحسان اإلمام  و یشرح  

ي في شرحھ و التي رحمھ هللا و ثنائھ علیھ في كّل موضع و فقرة، و یبادر إلى كتابة تعلیقة علیھ إتماماً للفائدة الكامنة في األسرار التي أودعھا القاض

 .ر على اآلخرین كشفھا و فھمھایتعذّ 

 

 أبرز فقرات الكتاب 

رغم أّن ھذا الشرح بمـُجملھ ینطوي على تحقیق و تدقیق ببیان رقیق و دقیق و لكن تتألّق بعض فقراتھ و تبرز بشكل خاص من بین   

 : أجزاء الكتاب و أبوابھ، و فیما یلي نكتفي بذكر أبرز تلك الفقرات

نا عبارة عّما سوى هللا، فاعلم أّن الكفر بالشیطان ھو اعتقاد أّن العالم غیب ما ظھر قط، و إّنما الظاھر ھو هللا قد عرفت أّن الشیطان ھ  

و ھو  -العالم : أي - فحسب، و ھذا   كفر ُمحقّقي الصوفّیة حیث زعموا أّنھ سبحانھ ظھر بصورة كّل شيء، فھذا  الزاعم أخفى  الشيء ھو السوي  

 ). حسنات  األبرار سّیئات المقرّبین (ال تتوحش من ذلك فإنھ أعلى درجات بالنظر إلى قوم،  و لكن   و. الكفر بالشیطان

إنَّ العالم غیب لم یظھر قّط، و الحق ھو الظاھر ما غاب قّط، و الناس في ھذه المسألة على عكس الصواب فإنّھم : قال صاحب الفتوحات  

 . و الظاھر فھم بھذا االعتبار في مقتضى ھذا الشركإّن الحّق تعالى غیب و العالم ھ: یقولون

 و قد غفل ھذا العرف عن الشرك الالزم من زعمھ، حیث حكم : أقول  

 

 ]20[ 

 .بظھور الحّق تعالى و خفاء العالم، و ھو أیضاً من أنحاء الشرك الخفي
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ھد الغائب فھو الظاھر إذا طلبتھ في البطون، و ھو الباطن إذا و أّما اإلیمان الحقیقي فھو االعتقاد بأّن هللا ھو الظاھر الباطن و الشا  

شرح حدیث ( تفّحصت عنھ في الظھور و ھو المـُنـّزه عنھما إذا طلبتھ بكلیھما و أّن العالم ظاھر با� خفي بذاتھ، فتعّرف فإّنھ باب عظیم للتوحید

 ). 68 - 66: رأس الجالوت

 : و قال اإلمام رحمھ هللا في تعلیقتھ  

حّقق و ال یكون عن ھذا الشرك خالصاً إال من یرى استھالك جمیع الموجودات ذاتاً و صفة و شأناً في الحّق القّیوم، بل التوحید التام ھو الت  

 ).من ھذا الكتاب  67: انظر صفحة(بھذا المقام 

 

 اإلمام و الفوائد 

اإلمام رحمھ هللا كما جاء في ُمقّدمة التعلیقة، فیشّمر سماحتھ عن  یعتبر شرح حدیث رأس الجالوت أّول رسالة للقاضي سعید یراجعھا  

أفضل منھ، و ساعد الجّد للتعلیق علیھا، ألّن أسرار ھذا الكتاب تحتاج إلى كشف، وأستارھا إلى إزاحة، و یقّدم على كتابة تعلیقة بمستوى الكتاب أو 

 : یودعھا جواھر یتألأل ما بین سطورھا، ولعّل من أبرزھا قولھ

و  إّن عود الموجودات إلى هللا تعالى بتوّسط الولي المطلق صاحب النفس الكلیة اإللھیة وواجد مرتبة العقل، وأّن الموجودات بمنزلة القوى  

ادة بتوّسط اآلالت و المتفّرعات من وجود اإلنسان الكامل، فكما أّن بدّو إیجادھا من الحضرة الغیب بتوسط رّب اإلنسان الكامل،  في الحضرة الشھ

 .نفس اإلنسان الكامل كذلك عودھا وختمھا

 و لھذا كانت استقامة األُّمة استقامة رسول هللا صلى هللا علیھ و آلھ و ورد  

 ]21[ 

اآلیة، و إالّ فھو لمكان ھذه "شّیبتني سورة ھود)"  112/ ھود(} َفاْسَتقِْم َكما أُِمْرتَ { -في سورة ھود  -منھ صلّى هللا علیھ و آلھ عند قولھ تعالى  

 .صلّى هللا علیھ و آلھ بوجوده المقّدس میزان االستقامة

 وورد في بعض األدعیة عند الدعاء لبقّیة هللا في األرضین و حّجة هللا على العالمین صاحب األمر صلوات هللا علیھ و أرواحنا لھ الفداء  

اء خالصاً عن أنحاء الشرك فعالً و صفًة و ذاتاً، فشرك األُّمة و عبادتھم یعّد منھ لكونھ مع كونھ روحي لھ الفد" أمناً یعبدك ال یشرك بك شیئاً :"بقولھ

 ).من ھذا الكتاب  110 - 109انظر صفحة (األصل و سائر الناس من فروعھ  

لموجودات إلى هللا تعالى و ھنا یمكن أن نتحّسس ألطف أفكار اإلمام، مّما تستحق أن تدّون بماء الذھب على الصدور، في أّنھ اعتبر عود ا  

 .ملبتوّسط الولي المـُطلق صاحب النفس الكلّیة اإللھیة، واجد مرتبة العقل، وأّن الموجودات بمنزلة القوى و اآلالت من وجود اإلنسان الكا

علیھ، و لھذا فإّن عودة كّل و الولّي المطلق ھو النبّي األكرم صلّى هللا علیھ و آلھ، و مصداقھ في الحال الحاضر إمام العصر سالم هللا   

 .الموجودات إلى الحضرة اإللھّیة یكون بتوّسطھ

 

 :النسخ المعتمدة في التحقیق

ة نسخ ھي كالتالي    : اعتمدنا على تحقیق شرح القاضي سعید عدَّ

 ". ر"ھذه النسخة و رمز 4637/  1النسخة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى اإلسالمي بطھران، وھي ضمن مجموعة تحت رقم   - 1

 ". م"و نرمز لھا ب    5500/  9نسخة أُخرى محفوظة أیضاً في مكتبة مجلس الشورى اإلسالمي بطھران ضمن مجموعة تحمل رقم   - 2

]22[ 

 ". س"و ھي في خزائن مكتبة آیة هللا العظمى السید النجفي المرعشي قّدس سّره ورمزھا 4353النسخة المرّقمة   - 3

و ". ل"خرى محفوظة في مكتبة آیة هللا العظمى السید النجفي المرعشي قّدس سّره لم تدخل بعد في سلك فھرست المكتبة و رمزنا لھا بـنسخة أً   - 4

 ). قده(على حواشیھا كتبت تعلیقات السید اإلمام 

 . النجفي المرعشي حفظھ هللا تعالى و قد وقفنا علیھا بمساعدة عمید المكتبة سماحة حّجة اإلسالم و المسلمین الدكتور السید محمود  

 

 : منھج التحقیق

 .اتبعنا في ضبط النص على منھج التلفیق بین النسخ الخّطّیة  - 1

 . تقطیع النصوص على المنھج المعروف المألوف عند ذوي الخبرة، إلبرازه بشكل علمي ُمتناسق  - 2

 . الشریفة و رقم اآلیة المباركة فیھا استخراج اآلیات القرآنّیة و اإلشارة إلى اسم السورة  - 3

 .استخراج األحادیث و األدعیة و الزیارات من مصادرھا  - 4

 .استخراج أقوال و آراء العلماء و المـُصّنفین من مظاّنھا  - 5

 .توضیح الّلغات المـُشكلة  - 6

 . حقق إلى ما یصبو إلیھ بسھولة  وُیسرعملنا في آخر الكتاب عّدة  فھارس فّنیة جامعة، ُتعین الباحث و ُترشد الم  - 7

بارك، و ھنا البُدَّ أن ننّوه بجھود االخوة المحّققین المباركة في مؤّسستنا لما بذلوه من جھد و عناء في سبیل إخراج ھذا السفر القّیم الم  

 . ود بعین لطفھ و كرمھ و أن یرعاه بالقبولو نرجو هللا تعالى أن یتقبل ھذا المجھ. داعین هللا سبحانھ و تعالى لھم بالتأیید و التسدید

 ]23[ 
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بقّیة ھذا و نحن  نضع لمساتنا األخیرة لتقدیم ھذا الكتاب فاجأنا القضاء بمصیبٍة ُملّمة أقضت جامعة المسلمین، أال و ھي فقد الرجل األوحد   

هللا تعالى علیھ، الذي كان مجاھداً ال یعرف الكلل، و مخلصاً  اإلمام الراحل سماحة حّجة اإلسالم و المسلمین  الحاج السید أحمد الخمیني رضوان

 .واعیاً و عالماً مضحیاً في سبیل الثورة اإلسالمیة

 .و إّنا � و إّنا إِلیھ راجعون. نسأل هللا تعالى علّو  الّدرجات  للفقید السعید و أن یحشره مع أولیائھ الطاھرین  

 نشر آثار اإلمام الخمیني قّدس سّره مؤّسسة تنظیم و  - قسم التحقیق           

سة                            فرع قم المقدَّ

 ھـ ق  1415/ ذو القعدة الحرام /  2              

 )    ھـ  1243ھـ ش  أحمد بن زین اإلحسائي المتوفى سنة  1374/  1/  14       

 مقدمة المؤلف 

 ]37[ 

 بسم هللا الّرحمن الّرحیم 

لبطون فظھر، و المتجلّي بالظھور فبطن و استتر، بادئ بدو  سلسلة الوجود، و خاتم ختم الغیب و الشھود، و الصالة و السالم الحمد � المتجلّي با

دّیة، و على السّر المرموز المـُستتر، أصل أُصول ما سلف و َغبر، مبدأ الدائرة ومختمھا، أفضل البرّیة و أكرمھا، و على آلھ مفاتیح كنوز األح

 . ز السرمدّیة، وعلى أعدائھم اللّعنة األزلّیة األبدّیةكواشف رمو

عن سماء فإّن مّما وّفقني التأییدات الربوبّیة، و أّیدني التوفیقات القدسّیة األُلوھّیة، ھو االستسعاد بزیارة ھذا الحدیث القّدیس، النازل : و بعد  

ة أصحاب القلوب و السالكین، كاشف إشارات  األخبار و رموزھا، ُمخرج لباب الوحي و التقدیس، و شرحھ الذي أفاده شیخ العرفاء الكاملین، قدو

هللا علیھ من اآلثار و كنوزھا، فخر الطائفة و عینھا، و ذخر أھل المعرفة و زینھا،  المؤّید بتأییدات الّرّب المجید، القاضي الشریف السعید، أفاض 

 .ة، و اّتفق ذلك في العشر الثالثة من مراحل عمري و منازل دھريأنوار رحمتھ الواسعة، و تجلّى علیھ باألنوار الباھر

وّفقني هللا لزیارتھ و االستفادة من حضرتھ، و لمـّا رأیتھ ُمحتاجاً إلى كشف بعض أسراره، و رفع  -قّدس سّره  - و ھو أّول كتاب منھ   

 مع بعض ما سنح بخاطري القاصر، و نظري الحجاب عن بعض أستاره، أحببت أن أُعلّق علیھ بعض التعالیق، شارحاً لكالمھ

 ]38[ 

 في*** ، و الفرد المتفّرد، الّذي توّحد بالتوحید***المتوّحد) الواحد : العالم بدل": م"في نسخة(الحمد � الواحد  

 

  ]39[ 

ر: انبجست(في تفرده، انبجست  ) بالتقدیس بدل بالتفرید ": ر"في نسخة(توّحده، و تفّرد بالتفرید   لسان . انفجرت، و انبجس الماء و تبجس أي تفجَّ

برّمتھا ) المزدوجات بدل الموجودات ": ر"و "م"في نسخة (منھ الكثرات بجملتھا لوحدتھ، و ابتدأت منھ الموجودات ) بجس  318: 1العرب 

، سبحانھ و تعالى في كبریاء تقّدسھ، و الصالة لفردیتھ)  رمم 323: 5لسان العرب . بجملتھا أو كلھا، یقال أخذت الشيء برّمتھ أي كلھ: برمتھا(

انظر (على نبّي الرحمة، و مجمع بحري الوحدة و الكثرة إنسان العین، و عین اإلنسان، و العالم بالبیان، محّمد المبعوث على اإلنس و الجاّن 

) إبراھیم ابن رسول هللا صلّى هللا علیھ و آلھ زیارة  596: ، مفاتیح الجنان469: 9، تفسیر كنز الدقائق 528و  527: 1االحتجاج للطبرسي 

)  1427و  1425/  153: 2، شعب اإلیمان 163و  91: 6اُنظر مسند أحمد بن حنبل (والمنعوت بنعوت الفرقان، و الموصوف بأنَّ خلقھ القرآن 

، شعب اإلیمان 163و 91: 6اُنظر مسند أحمد بن حنبل (وعلى وصّیھ الّذي تشّعب منھ أوالد الّنبّي، و تأّحد معھ في َسیره األنواري بالنص الجلّي 

: نھج البالغة(و على آلھ الّذین ھم تقاسیم وجود الّنبّي و الولّي، و ُھم أولیاء الرحمن، و المقصود من إیجاد األكوان )  1427و  1425/  153: 2

: ، كلمات مكنونة للفیض الكاشاني10و  9: ر و منبع األنوار، جامع األسرا381: 1من كتاب لھ علیھ السالم إلى معاویة، علم الیقین  28كتاب 

 .       ما جرى الجاري على الجامدات، وفضل الزائد على الناقصات)  14: ، مفاتیح الغیب126

نَّ الحكمة كّل الحكمة، ما ورد إ: فالفقیر إلى هللا الغنّي، و المـُتمّسك بحبل النبّي األُّمي، ُمحّمد المـُشتھر بسعید الشریف القُّمي یقول: أّما بعد  

) أنا مدینة العلم و علي بابھا : (اقتباس من أحادیث الرسول صلى هللا علیھ و آلھ(في الكتاب و الُسّنة، و العلم حّق العلم ما صدر عن مدینة العلم 

و إنَّ في أخبار األئّمة )   395/  53: 33، بحار األنوار 2/  427و 426: اُنظر على سبیل المثال مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي

 الطاھرین لبالغاً لقوم عابدین، إنَّ في ذلك لذكرى للعالمین، كیف ال؟

 ]40[ 

فالكلیم أُلبس حلّة االصطفاء لمـّا )  ( 3 - 1/  172: 1اُنظر أُصول الكافي (و ھم علیھم السالم أھل بیت الحكمة، و معدن الوحي و الرسالة   

الصاقورة بدل ": م"و"ل"في نسخة]. منھ قّدس سّره[المراد بالصاغورة السماء السابعة (لوفاء، و جبرئیل في جنان الصاغورة شاھدوا منھ ا

: 26بحار األنوار ) ( ذاق من حدائقھم الباكورة )  السماء الدنیا كما في كتاب العین، و السماء الثالثة كما في القاموس : الصاغورة، و الصاقورة

َوُكلَّ َشْيٍء أْحَصْیَناهُ فِي {: و أّنى یكون لغیرھم،وفیھم اإلمام المـُبین، و قال عّز من قائل) جبرئیل : و فیھ و روح القدس بدل 378/  275و  265

 ) . 12/ یس(}إَِماٍم ُمِبینٍ 

رھم، من سؤال رأس الجالوت موالنا أبا الحسن ثّم إنَّ في الخبر الذي رواه أصحابنا، و دار في ألسنة إخواننا رضوان هللا علیھم، و أثبتوه في دفات

ة الرسمّیة، و أسرار الرضا علیھ السالم، و ما أجابھ اإلمام علیھ السالم لحكمٍة بالغٍة ال تبلغھا أیدي الخائضین في الحكمة المـُتعالیة، فضالً عن الفلسف

 .یستنیر بأشّعتھا الشارقة إالّ من اقتَبس من مشكاة الوالیة الفائقةرائقة ال یكاد ینالھا إالّ من أتى البیوت من أبوابھا؛ و أنوار بارقة ال 
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و إنّي بعد ما نصفت السبعین و كنت في عشر األربعین، اّطلعت على ھذه الروایة، و استسعدت بتلك الزیارة، فوجدتھا عذراء لم یطمثھا   

یف لھم من ذلك، و إنّھا لمن أھل بیت النبّوة، و لم یكافـئھا أحٌد من األُّمة، قبل ذلك األوان إنس و ال جاّن، بل لم یخطبھا الفحول و ال الفتیان، و ك

 سبحانھ سمعھ اللّھم إالّ من آجر نفسھ ثماني ِحَجج من اثنتي عشر من الحجج، و تقلّد بالتابعّیة المحضة، و فاز بالمحبوبّیة الكاملة، حتّى یكون هللا

/ و  262: 2اقتباس من الروایات التي وردت بھذا المضمون، اُنظر أُصول الكافي (، و یعقل بعقلھ وبصره و عقلھ، فیسمع بسمعھ، و َیبُصر ببصره

 إذ ال یحمل عطایاھم إالّ )   8و   7

 ]41[ 

 . مطایاھم، و ال یعلم ما في الدار إالّ محارم األسرار 

: َنفاق(جارة، إال أنَّ الكریم  ال ینظر إلى البضاعة و ِنفاقھا و ھذا المسكین و إن كان قلیل البضاعة في ھذه التجارة، و لم یسعد لتلك اإل  

و یبتدئ بالنعم قبل استحقاقھا، َفَلقد أتى علّي حین من الدھر لم أكن متفّحصاً آلثارھم، ) نفق  1195: القاموس المحیط. راج، و نِفاق نفذ و فنى أو قلّ 

حتّى  أتاني في مبشرة نومّیة أمر من جنابھم بالنظر في خطابھم، فقُمت بمأمورھم، حتّى خادماً ألخبارھم، راصداً ألسرارھم، سائراً في أنوارھم، 

نبيٌّ فتح هللا بصیرتي بسرورھم، و شرح صدري بنورھم، و زاد في یقیني بأُمورھم، و لعمر الحبیب إِنَّ أمرھم صعٌب ُمستصعٌب، ال یحتملھ إالّ 

كتاب الحجة باب فیما جاء أن حدیثھم صعب  330: 1اُنظر أُصول الكافي (ھ لإلیمان عند الرّب ُمرسل، أو ملك ُمقّرب، أو ُمؤمن مُمَتَحٌن قلب

 ).في معنى الصعب و المستصعب  16/  24: مستصعب، بصائر الدرجات

. نھعدل ع: حاص عن الحق یحیص(فمن تلك الفتوحات ما أُلھمُت من شرح ھذا الحدیث العویص شرحاً ال یحیف عن الحّق و ال یحیص   

من )  جذا  226: 2لسان العرب . ھي القبسة من النار: الجذوة(و لیس ذلك إالّ من اقتباس نورھم، بل ھو جذوة )  حاص  159: المصباح المنیر

لسبیل و لُِنسمِّ قبسات طورھم، و ما أقول إالّ ما أُلقي في الّروع، و من هللا المعونة في البدء و الرجوع، و ھو حسبي و نعم الوكیل، و على هللا قصد ا

 .و ُنرّتبھا على مقّدمة و ثالث فوائد و خاتمة، ُمستعیناً با� في األُولى و اآلخرة" الفوائد الرضویة"تلك المقالة بـ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ***

 ]]38[[ 

على رّب األنام في المبدأ و الختام، فنقول ُمستعیناً بالّرب المـُعین، و الفاتر في شرح الحدیث الشریف، ُمعترفاً بالتقصیر و القصور، و ُمتوّكالً 

 : ُمتمّسكاً بوالیة أولیائھ المعصومین

 .الواحد المتوّحد: قولھ

مع ظھوره أّما كونھ جّل ُبرھانھ واحداً فظاھر، و أّما كونھ ُمتوّحداً فلظھوره في مالبس الكثرات، و تجلّیھ في مرائي التعّینات، فھو تعالى   

حقیقًة، و  في الكثرات ال یخرج عن الوحدة الحّقة الحقیقّیة، فمن حیث كونھ واحداً ُمتوحد، و من وجھ كونھ ُمتوّحداً واحد، و الكثرات غیر موجودة

 .التعّینات في الغیب أزالً و أبداً، وسیأتي بعض التحقیق إن شاء هللا في المواضع الالئقة بھ

 .التوحیدتوّحد ب: قولھ قدس سّره

عارضة لھا من كونھ تعالى مجده ُمتوّحداً بالتوحید و ُمتفّرداً بالتفرید؛ فألّن اإلمكان من شأنھ الكثرة، و المـُمكن من ذاتھ الغیرّیة، و الوحدة   

، فكّل الوحدات من حضرتھ، فھو ُمتفّرد الصقع الربوبي، فالمـُمكنات بحالھا الذاتّیة ُمتكّثر، و بحالھا الوجودّیة واحد، إالّ أّن الوحدة من عالم الوجود

الذي ھو مأخوذ من كالم المـُعلّم األّول في أثولوجیا " انبجست منھ الكثرات بجملتھا لوحدتھ"بالتفرید و ُمتوّحد بالتوحید، ومّما ذكرنا ظھر قولھ 

عھا اإلمكان والفقر و التقّوم، فكّل الكثرات تبدأ من حضرة فإّن الوحدة مرجعھا الوجوب و الغنى و القیومّیة، و الكثرة مرج)134: أثولوجیا إفلوطین(

 .فالوحدة علّة انبجاس الكثرات، و الفردّیة مصدر التعّینات، كما إنھما علّة الرجوع) 29/ األعراف(}َكَما َبَدأَُكْم َتُعوُدونَ {الوحدة و ترجع إلیھ 

____________________________________________**** 

]43[ 

 ر الخبر ذك

 و توضیـح ألفاظھ

 

 ]45  [ 

یا موالي، ما الكفر و اإلیمان، و ما الكفران، و : أّنھ سأل رأس الجالوت الرضا علیھ التحیة و الثناء بأن قال: روى أصحابنا رضوان هللا علیھم       

َخَلَق اإلِنَساَن، َعلََّمُھ {: ن بما قلت، حیث قال في سورة الرحمنما الجّنة و النیران، و ما الشیطانان اللذان كالھما المرجوان، وقد نطق كالم الرحم

 ).4و  3/ الرحمن(}اْلَبَیانَ 

فلما سمع الرضا علیھ السالم كالمھ لم ُیحِر جواباً، و نكت بأصبعھ األرض، و أطرق ملّیاً، فلّما رأى رأس الجالوت سكوتھ علیھ السالم   

 .و شّجعتھ نفسھ لسؤال آخر)عیا 511و  510: 9عرب لسان ال. العجز: العيَ (حملھ على عّیھ 

 یا رئیس المـُسلمین، ما الواحد المـُتكّثر، و المـُتكّثر الـُمتوّحد، و الموَجد الموِجد، والجاري المـُنجمد، و الناقص الزائد ؟  : فقال  

بینا أنت أنت صرنا ! ن أبیھ، و ممن تقول، و لمن تقول ؟أیش تقول یا ب: (فلّما سمع الرضا علیھ السالم كالمھ، و رأى تسویل نفسھ لھ، قال  

أنَّ الكفر كفران، كفٌر با� و كفٌر بالشیطان، : اعلم إن كنت الداري و الحمد � الباري: و أّما الجواب المـُفّصل فأقول. نحن نحن، فھذا جواٌب موجزٌ 

 نیران،و ھما الّسـّیان المقبوالن المردودان، أحدھما الجّنة و لآلخر ال

 ]46[ 
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َفِبأَيِّ آالَِء َربُِّكَما * َبْیَنُھَما َبْرَزٌخ الَ َیْبِغَیاِن * َمَرَج اْلَبْحَرْیِن َیْلَتقَِیانِ {:و ھما اللّذان المـُتفقان المختلفان، و ھما المرجّوان، و نّص بھ الرحمن حیث قال 

َبانِ  سؤاالتك و )  باقي : ما في بدل": م"في نسخة(اإلنسان، و بما قلنا ظھر جواب باقي  و یعلم قولنا من كان من سنخ)  21 - 19/ الرحمن( }ُتَكذِّ

 ). الحمد � الرحمن، و الصالة على رسولھ المبعوث إلى اإلنس و الجان، و لعنة هللا على الشیطان 

إالّ هللا، و أنَّ ُمحّمداً رسول هللا، و أنَّك ولّي  أشھد أن ال إلھ: فلّما سمع رأس الجالوت كالمھ علیھ السالم بھت و تحّیر و شھق شھقة، و قال  

 .هللا، ووصّي رسولھ، و معدن علمھ حّقاً حّقاً 

 

 بیان ما لعلّھ یحتاج إلى البیان  

 ).قاضیھم : فاضلھم بدل": ل"في نسخة(ھو أكبر ُعلماء الیھود، و قیل قاضیھم : رأس الجالوت  

و  708: 2الصحاح (ستر و اإلخفاء، و منھ ُسّمي الزارع و اللیل و من لبس ثوباً فوق ِدرعھ كافراً الكفر لغًة ھو ال: ما الكفر و اإلیمان  

808 . ( 

   ً : المفردات في غریب القرآن(ھو الذي لم یعتقد بوجود البارئ تعالى، أو بأَحد صفاتھ الحسنى، أو بواحٍد من أنبیائھ : و الكافر اصطالحا

سّمي بذلك ألّنھ إذا لم یعتقد ذلك فكأّنھ أخفاه عن عالم الوجود )  38: 1، تفسیر الفخر الرازي 128: 1ع البیان ، مجم60: 1، التبیان 434و  433

 .بزعمھ، و ستره عن مرتبة الشھود باعتقاده

یلیق بھ تعالى، و في الشرع ھو االعتقاد بوجود البارئ جّل مجده، وبصفاتھ العلیا كما )  2071: 5الصحاح (ھو التصدیق : و اإلیمان لغة  

 و وجود مالئكتھ المـُدّبرة، و كتبھ

 ]47[ 

)   140و  139: 7، تفسیر الفخر الرازي 120: 1أُنظر مجمع البیان (المـُنـزلة، و رسلھ المـُرسلة، و بما جاؤوا بھ من عنده، و عدم التفریق بینھم  

 . و سیجيء تحقیق الكفر و حقیقة اإلیمان إن شاء هللا الرحمن

 .ھما الكفر با� و الكفر بالشیطان، كما سیأتي ھذا التفصیل في كالم إمام اإلنس والجاّن علیھ السالم: ا الكفرانو م  

، مجمع 121و  120: 7، لسان العرب 2144: 5الصحاح ( الشیطان إّما من شاط إذا بطل، أو من شطن إذا َبعد : و ما الشیطانان  

 ).شطن  272: 6البحرین 

فألّن : أّما على المعنى األّول) سواء على القول بالظھور و البطون : إضافة"ر"في نسخة(الشیطان ھنا ھو ما سوى هللا تعالى : و بالجملة  

فألّن ما عداه باعتبار كونھ سواه بعید عنھ جّل و عال، و من ذلك ُسّمي كل عاٍت ُمتمّرٍد من : جمیع ما سوى هللا باطل ھالك، و أّما على المعنى الثاني

 ) .شطن  121: 7، لسان العرب 2144: 5انظر الصحاح (اإلنس و الجّن و الدواّب شیطاناً 

، و إن كان من أبناء آدم أبي البشر ***أي اإلنسان الكامل الذي ال أكمل منھ، و البشر النوري الذي ھو أبو البشر بالحقیقة: }َخَلَق اإلْنَسانَ {  

 بحسب

 ]50[ 

: 9، مجمع البیان 10/ 367: 1أصول الكافي (النقل الصحیح : نـّور المـُحّمدي صلّى هللا علیھ و آلھ، و قد دّل على ذلكالصورة، و العقل الذي ھو ال

 .و الكشف الّصریح، بل العقل البرھاني المـُؤّید بالنور السبحاني)  155و  154: 1، علم الیقین 299

***_______________________________________________ 

]]47[[ 

 .إلى آخره... ھو أبو البشر بالحقیقة : قولھ قّدس سّره

ّیة، اعلم وفقك هللا لمرضاتھ، و نّور قلبك بتجلّیات أسمائھ و صفاتھ، أّن لألسماء الحسنى اإللھّیة ُمحیطّیة وُمحاطیة، و مشمولّیة و شامل  

سماء، كاسم هللا المـُستجّن فیھ األسماء استجنان الفروع في األُصول، و األشجار في فمنھا ما لھ السلطنة المـُطلقة، و المـُحیطّیة التاّمة على جمیع األ

 . النواة، و منھا ما ھو دون ذلك، لكن لھ اإلحاطة أیضاً على سائر األسماء كالظاھر و الباطن و األّول و اآلخر

 إّن بعض األسماء الربوبیة فاقد لبعض الكماالت كما زعمھ: لست أقول  

]]48[[ 

 145و  144: التوحید للصدوق(و كلّھا عین الذات األحدّیة ! كیف ؟)   9/  144: ، التوحید للصدوق70: 4شرح المقاصد (العادلون عن الطریق 

 جّل برھانھ، بل ُمرادنا بطون بعض التجلّیات و الكماالت في بعضھا و ظھور البعض في بعٍض آخر، فالرحمن ظاھر فیھ الرحمة باطن)  10 - 9/ 

ال فیھ ظاھراً و فیھ السخط و الغضب، و المـُنتقم ظاھر فیھ االنتقام والسخط باطن فیھ الرحمة و الُغفران، كما أّن المـُراد بصفات الجمال ما كان الجم

بار استھالك الكّل في الجالل في حّد البطون، و الجالل بالعكس، و إالّ فجمیع األسماء و الصفات ُمستجّن فیھا جمیع الكماالت الوجودّیة، بل باعت

 .الذات األحدّیة، و فنائھا في الجمال السرمدي، و ارتباطھا بالوجود المـُطلق ال افتراق بینھما

لبعض األسماء الحیطة التاّمة و السلطنة الحّقة على سائرھا، و بعضھا لم تكن بتلك المثابة، والزم كّل اسم في الحضرة األعیان : و بالجملة  

 ).84/ اإلسراء(}قُْل ُكلٌّ َیْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتھِ {رّبھ و ملزومھ  الثابتة ُیناسب

 ) كر دایره كوزه زكوھر سازند         از كوزه ھمان برون تراود كھ در اوست (از كوزه ھمان برون تراود كھ در اوست   
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اء و حضرة الواحدّیة، وبتوسطھ ظھرت األسماء، بل سائر فاسم هللا المـُحیط الحاكم على سائر األسماء أّول ظھور الكثرة في عالم األسم  

 -التي ھي عین الثابت لإلنسان الكامل  -األسماء من مظاھره و تجلیاتھ، و ھو الظاھر في مراحل الظھور، والباطن في مراتب البطون، و صورتھ 

 .ر، بل صور سائر األسماء من مظاھرھا و تجلّیاتھاھي أّول صورة ظھرت في الحضرة العلمّیة ظھور ثبوت ال وجود، و بتوّسطھا سائر الصو

]]49 [[ 

قدم األكرم، و بذاك القیاس أّول نور فلق صبح الوجود، و شّق بحر الكون و الشھود ھو اإلنسان الكامل خلیفة هللا و اسمھ األعظم و مشّیتھ و نوره األ

والصعود، بل سائر الوجودات ظھورات نوره و مظاھر حقیقتھ، حسب ما قلنا و بتوّسطھ سائر مراتب الوجود من الغیب و الشھود و منازل النزول 

هللا األعظم، في األسماء و األعیان من كونھما ظھور رّب اإلنسان الكامل و عینھ الثابت، فاإلنسان الكامل و الكون الجامع ھو االسم األعظم ظّل اسم 

 85: 1أُصول الكافي ( ھو المشّیة التي خلقھا هللا بنفسھا و خلق  األشیاء بھا كما في روایة الكافي ولھ األولـّیة و اآلخرّیة و الظاھرّیة و الباطنّیة، و 

 ). 19/  147: ، التوحید للصدوق4/ 

)   10: جامع األسرار و منبع األنوار(و ال  أكمل في النوع اإلنساني من نبّینا صلّى هللا علیھ و آلھ كما ھو شھود أئّمة الكشف و المعرفة   

 : و المنقول عن معدن الحكمة و الرسالة، و المـُستفاد من كالم هللا المـُعین ألصحاب القلوب و الراسخین

ار فالتدلّي ھو حقیقة الفقر المـُش)   9 - 8/ النجم(}ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى،  َفَكاَن َقاَب َقْوَسْیِن أَْو أَْدَنى{: فمن كتاب هللا قولھ تعالى حكایة عن معراجھ  

و ھو مقام البرزخّیة الكبرى، و الھیولوّیة )   38/  39: 1،عوالي الآللي 49: 69بحار األنوار ) (الفقر فخري : (إلیھ بقولھ صلّى هللا علیھ و آلھ

 .المـُطلقة، و مقام أو أدنى استھالكھ في األحدّیة و زوال حكم الواحدّیة

الزیارة  374: 2من ال یحضره الفقیھ ) (بكم فتح هللا و بكم یختم: (الجامعة، كقولھ و من كلمات أرباب الوحي و النبّوة ما في الزیارة  

 أنتم السبب: (، و قولھ)الزیارة الجامعة  374: 2من ال یحضره الفقیھ ) (أرواحكم في األرواح و أنفسكم في النفوس : (، و قولھ)الجامعة 

 

 152: 1أصول الكافي (إلى غیر ذلك من الفقرات و األخبار )  دعاء الندبة مع اختالف  107: 99بحار األنوار ) (المـُّتصل بین السماء و األرض 

لیھ المنقولة من طریقھم علیھم السالم في حّد االستفاظة بل التواتر، فإذا علمت ما ذكرنا و آمنت بما تلونا یظھر لك سّر كونھ صلّى هللا ع)   3 - 1/ 

 .فتبصر)  18و  16و  13و  1/  335: 26ظر بحار األنوار أُن(و آلھ أبا البشر و آدم الحقیقي 

_________________________________________________*** 

]50[ 

، بحار األنوار 343: 2تفسیر علي بن ابراھیم ) (اإلنسان ھو أمیر المؤمنین علیھ السالم، علّمھ بیان كّل شيء مما یحتاج إلیھ الناس : (و في روایة

أُنظر (و المآل واحد؛ ألّن نورھما واحد، بل ھما واحد )  630: 2، تأویل اآلیات الظاھرة لالسترابادي 2/  263: 4، تفسیر البرھان 383: 57

 ) . 211/  124: 4، عوالي الآللي 3/  365: 1أُصول الكافي 

فسھ، عّز شأنھ، بأن جعلھ مظھر معقوالتھ، و ُمستودع ن*** عدم الفصل بالعاطف ألّنھ بیاٌن للخلق؛ أي خلقھ بمحض تعقلّھ: }َعلّمھ البیان{  

 علمھ، و معدن

 ]51[ 

ھي عبارة ": ر"في نسخة(بیاناتھ الّتي ھي الجواھر العقلّیة، و األنوار اإللھّیة التي صارت في تلك المرتبة المظھرّیة أسماء إلھیة جمالّیة و جاللّیة  

و بالحقیقة جعلھ نفس ذلك العلم و البیان كما یراه أھل ) و جاللیة ... صارت في تلك : ونیة بدلعن أسمائھ الجمالیة و الجاللیة و مظاھرھما الك

 . العرفان

، تفسیر 299: 9مجمع البیان ) (البیان ھو االسم األعظم الذي علم بھ كّل شيء: (و یؤّید ما قلنا في معنى البیان ما ورد في الخبر أنّ   

 ). 8/  188: 5الثقلین ،  تفسیر نور 1/  263: 4البرھان 

 : باآلیة الكریمة یحتمل وجھین*** ثمَّ استشھاد السائل  

بیان كّل شيء، فیجب أن یجیب عن  -أي ذلك اإلنسان  -أّنھ سبحانھ َخَلَق ھذا اإلنسان بأن علّمھ بیان كّل شيء، بل ھو : االحتمال األّول  

 ھذه

 ]52[ 

یّدعي أّنھ وصّیھ و الخلیفة من بعده، و الحافظ لعلومھ و أسراره؛ ولھذا لمـّا  أجاب اإلمام علیھ السالم بما  األسئلة َمن ھو ِمْن سنخ ذلك اإلنسان، و 

 و یعلم قولنا ِمْن كان من سنخ اإلنسان، أي كما أنَّ المجیب یجب أن یكون: أجاب قال

 ]53[ 

في المراتب النـزولّیة و الصعودّیة، كذلك الّذي یفھم ھذا الجواب یجب أن یكون من سنخ ھذا اإلنسان باعتبار النورّیة و البضعّیة  و من حیث التأّحد 

 .من سنخھ و من شیعتھ باعتبار التابعّیة

 

*** _____________________________________________________]]50[[ 

 .إلى آخره... أي خلقھ بمحض تعقلّھ : قولھ قّدس سّره

الذات باعتبار مقام األُلوھّیة المـُستجمعة لجمیع الكماالت الظاھرة والباطنة، و كّل الكماالت ُمستجّنة في ذات رّبھ استجنان و لمـّا كان اإلنسان مظھر 

ات و الفروع في األصول و الكثرات في العقل الفّعال بنحو البساطة والجمعّیة، الخالصة عن شوب الكثرة و التركیب، المـُقّدسة عن وصمة الكثر
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ُمستودعاً فیھ الجمال و الجالل، و الظھور والبطون، واألولیة و اآلخرّیة،  -الذي ظھر عن ھذا المقام الجمعي  -ت واالعتبارات، كان مربوبھ الحیثیا

 بل كّل األشیاء بنحو الوحدة و البساطة و االندماج و اإلجمال، فكان خلقھ عین استیداع الكماالت الوجودّیة من السلسلة النزولّیة

 ]]51[[ 

 )كذا بیاض في األصول كلّھا ... (و الصعودّیة فیھ، فإّن 

 .إلى آخره... ثّم استشھاد السائل : قولھ قّدس سّره

من الوجھین كالم تمام و تحقیق تاّم في موضعھ، لكّنھما ُمخالفان لظاھر كالم رأس الجالوت،  - قّدس سّره  -ما ذكره ھذا العارف الجلیل   

أّن ما نطق بھ ھو الحقائق المسئول عنھا، ال أّن سؤالھ منھ علیھ السالم كان مذكوراً فیھ كما ال "نطق كالم الرحمن بما قلت و قد:"فإّن ظاھر قولھ

 .یخفى عند التأّمل

 : و الذي یؤّدي إلیھ النظر القاصر و یخطر بالبال الفاتر أّن استشھاده یستصّح من وجھین  

وع العوالم بوحدتھ الجمعّیة و بساطتھ الذاتّیة، كما أّن العوالم الوجودّیة صورة تفصیلّیة من اإلنسان أّن اإلنسان الكامل صورة مجم: األّول  

 الكامل، فإذا كان اإلنسان مظھراً السم الرحمن الذي ھو لبسط حقیقة الوجود و سلسلتي النزول 

]]52[[ 

، فالرحمة الرحمانّیة لبسط حقیقة الوجود بشراشره، و ) 102: 1المكّیة  الفتوحات(ظھر الوجود بسم هللا الرحمن الرحیم : و الصعود، كما قیل 

فإذا كان مربوب اسم الرحمن الجامع لجمیع المراتب و الواجد )   5و  3و  2/  230: اُنظر التوحید للصدوق(الرحمة الرحیمّیة لبسط كمال الوجود 

نسان صورة مجموع العوالم، كانت الحقائق المسئول عنھا ُمحّققة في اإلنسان بنحو لتمام الحقائق الذاتّیة و العرضّیة ھو اإلنسان الكامل، و اإل

البسیطة، فما ال وجود " ھل"البساطة و الوحدة، وفي العوالم بنحو البسط و الكثرة، فما حقیقة ھذه الحقائق المـُتحّققة ؟ فإّن ما ھو الحقیقة ُمتأّخرة عن 

 ق وجود فما حقیقتھا ؟لھ ال حقیقة لھ، فإذا كان لھذه الحقائ

ھو االستیداع في الخمیرة و االستجنان في  -حسبما عرفت سابقاً  -فإّن المـُراد بالتعلیم )  4/ الرحمن(}َعلََّمُھ اْلَبَیانَ {: من قولھ: الثاني  

إشارة إلى قولھ (  تعالى أبینا آدم علیھ السالم ھو ُمسمّیات األسماء التي علّمھا هللا -حسبما قلنا في الحواشي السالفة  -الطینة كما أّن المراد بالبیان 

فاإلنسان الكامل المـُودع فیھ حقائق األسماء و ُمقتضیاتھا من اللّطف و القھر، و الرحمة و الغضب، و الھدایة )  31: تعالى في سورة البقرة، آیة

طة، حیث كان العالم صورة تفصیلّیة لإلنسان الكامل، و ال بّد من واإلضالل، و الظھور و البطون، ُمتحّقق فیھ ھذه الحقائق بطریق اللّف و البسا

ما سنح بالبال ظھور دول األسماء اإللھّیة بطریق الوحدة و الكثرة، كانت ھذه الحقائق المسؤول عنھا من الموجودات و المـُتحّققات، فما حقائقھا ؟ھذا 

 و العلم عند الرّب المـُتعال

________________________________________________*** 

]53[ 

 ھو أّن الّذي طلبتھ من حقیقة الكفر و اإلیمان، و تحقیق الجّنة و النیران، و ما الشیطانان، إّنما ھو كلّھ في اإلنسان، ال ینفلت منھ: و االحتمال الثاني

َوالَ َرْطٍب َوالَ َیاِبٍس إِالَّ فِي {:كتاب المبین، و قد قال جّل من قائلشيء، و ھو مظھر تلك األشیاء، و بھ تتحّقق ھذه األسماء؛ ألّن هللا خلقھ بأن جعلھ ال

 ).الرقائق : الدقائق بدل": ل"في نسخة(فیجب أن یجیب على ھذه الحقائق من یترقى إلى ھذه الرقائق ) 59/ األنعام(} ِكَتاٍب ُمِبینٍ 

إّن الّصورة اإلنسانیة أكبر ُحّجة هللا على خلقھ، و ھي الكتاب الذي كتبھ : (و یؤّید ما احتملنا ما روي عن الصادق علیھ السالم أّنھ قال  

بیده، و ھي الھیكل الذي بناه بحكمتھ، و ھي مجموع صور العالمین، و ھي المـُختصر من اللوح المحفوظ، و ھي الشاھد على كّل غائب، و ھي 

، 383: جامع األسرار و منبع األنوار) ( ي الصراط الممدود بین الجّنة و النارالحـُّجة على كّل جاحد، وھي الطریق المـُستقیم إلى كّل خیر، و ھ

 . صدق ولي هللا)    125: كلمات مكنونة للفیض الكاشاني

   ً  ).حور  640: 2اُنظر الصحاح (كلّمتھ فما أحار جواباً أي ما رّده :أي لم یرّد جواباً، یقال: لم ُیحِر جوابا

 ).نكت  113: 5، النھایة البن األثیر 269: 1الصحاح (بھ األرض، كما یفعلھ المـُتفّكر في شيٍء المـُترّدد فیھ أي ضرب : نكت بأصبعھ األرض

والمـُراد ھنا بعض الزمان، و إن )  مال  2497: 6طرق و  1515: 4الصحاح (بتشدید الیاء من غیر ھمز أي سكت طائفة من الزمان : أطرق ملّیاً 

 مال  2497: 6طرق و  1515: 4الصحاح (الزمان الطویل كان أكثر ما ُیستعمل في 

 ]54[ 

 .و یمكن أن یكون الطول باعتبار زمان التخاطب و بحسب ما ُیتعارف الفصل بین السؤال و الجواب، فإذا تجاوز من ذلك الحّد ُعّد طویالً 

ا{: في قولھ" الكّشاف"قال في    الكشاف (طویالً من المالوة ُمثلّثة، وھي الحین و المّدة من الزمان  أي زماناً ) :  46/ مریم(}َواْھُجْرِني َملِّیً

3 :20 . ( 

ھو " أبي علي"و عن )  الجوزي: الغوري بدل: في المصدر" (الجوزي"الملّي الساعة الطویلة، عن " : المغرب"في " المطرزي"و قال   

ا{: و ھو صفة استعملت استعمال األسماء، و قیل في قولھ تعالى :انتظرتھ ملـّیاً من الدھر أي ُمّتسعاً منھ، قال: المـُّتسع، یقال أي دھراً } َواْھُجْرِني َملِّیً

 ) . 343المغرب في ترتیب المعرب (و التركیب داّل على السعة والطول، منھ المالء للُمتسع من األرض . طویالً 

 ). عیى 2662: 6الصحاح (خالف البیان  - بالكسر  -الِعّي : حملھ على عّیھ  

تقدیم الواحد على المـُتكّثر و إیراد الثاني بصیغة التفعل دون األّول، یدّل على أنَّ وحدة ھذا الموجود بالذات و الكثرة : ما الواحد المـُتكّثر  

 .باالعتبار و الجھات
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للداللة على أّن كالً من الصیغتین باعتبار  عكس الترتیب ھنا للداللة على العكس، و إیراد الصیغتین على التفعلّ : و ما المـُتكّثر المـُتوّحد  

إّما أعلى منھ أو أسفل، أو لإلشارة إلى أنَّ أصلھ الوحدة، إالّ أّنھ یتكّثر بالعرض ثّم یتوّحد ویرجع )  خارج عن الذات : إضافة"ر"في نسخة(أمر آخر  

 .إلى أصلھ،كما ستّطلع علیھ إن شاء هللا

 عول و الثاني على الفاعل لرعایة السجع، األول بصیغة المف: الموَجد الموِجد  

 ]55[ 

 ). 621:  2، منظومة السبزواري 11: 8اُنظر شرح المواقف (و ألنَّ الممكن ما لم یوَجد لم یوِجد 

ي الواقع أو المـُتحّرك ف) المتقضیات: المقتضیات بدل": م"في نسخة (أي المتحرك الثابت الذات كما في المـُتقّضیات : الجاري المـُنجمد  

َحابِ {: بحسب الدرجات الثابت في الحس و الخیاالت كما في الراكدات، قال هللا جّل مجده  88/ النمل(}َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَھا َجاِمَدًة َوِھَي َتُمرُّ َمرَّ السَّ

 .( 

 . أي الّذي یقبل الزیادة و النقیصة: الناقص الزائد  

بحملھ ھذا السكوت على العّي والعجز منھ علیھ السالم، )  سول  1733: 5انظر الصحاح (نفسھ لھ  أي تزیین: لمـّا رأى تسویل نفسھ  

 .حّتى اجترأ على سؤال آخر قبل أن یستسعد بجواب األّول

 . ھو ُمخّفف أي شيء تقول، و یحتمل سكون الشین و تنوینھا بالكسر: أیش تقول  

ا لم یستقّل بنفسھ و لم ُیعرف من حیث شأنھ ُینسب إلى أبیھ، و یمكن أن یكون تعریضاً بجھالتھ، تعریض بحقارتھ؛ ألنَّ المرء إذ: یا بن أبیھ  

 .و أكثر ما ُیستعمل في مجھول النسب

الجاّرة لالبتداء؛ أي ھذا القول لیس منك و ال من شأنك، و إّنما ھو من غیرك، بأن یكون قد أُخذ من كتب األنبیاء " من"كلمة : ممـّن تقول  

و العاّم، فلیس  وجد في كالم األوصیاء و الحكماء، أو مّما قالھ عن هللا، كما نّبھ علیھ السالم في أّول جوابھ على التوحید التاّم، و استھالك الخاصّ أو 

 .فـتحّدس)   17/ األنفال(}َو َما َرَمْیَت إِْذ َرَمْیت{: القائل و الـُمتكلّم بالحقیقة إالّ ذو الجالل، فیكون على طریقة قولھ تعالى

 ]56[ 

أي ال یلیق بك أن تسأل على سبیل اإلفحام عن ھذه األسئلة مثلي الذي ھو الغرض من إیجاد تلك الحقائق المسئول عنھا، بل : و لمن تقول          

بل )  14: ، مفاتیح الغیب9 :، جامع األسرار و منبع األنوار381: 1، علم الیقین 132: 99اُنظر بحار األنوار (بنوره استنارت تلك األشیاء 

 ھذه الرقائق بصورھا،*** بصنعھ تصّورت

 

 ]59 [ 

 ).من كتاب لھ علیھ السالم إلى معاویة  28كتاب : نھج البالغة) ( نحن صنائع هللا و الخلق صنائع لنا : (كما ُینادي بذلك قولھم علیھم السالم

***_________________________________________________ 

]]56[[ 

 . إلى آخره...بل بصنعھ تصّورت : قولھ قّدس سّره

و لسائر الخلق مقام تعّیناتھا، والمـُقّیدات تنـّزالت المشّیة )   2/  14: 26أُنظر بحار األنوار (فإّن لھم علیھ السالم مقام إطالق المشّیة   

تفسیر البرھان ) (من نورنا العرش و الكرسي و الجّنة و النار و الشمس و القمر  خلق هللا: (المـُطلقة و مظاھرھا، كما ورد من طریقھم علیھم السالم

بكم فتح هللا و : (وورد)  مع اختالف  17: 1، األنوار النعمانیة 81/  44و  43: 40، بحار األنوار 192: 2، إرشاد القلوب للدیلمي 5/  392: 1

فمقام الوالیة المـُطلقة داخل فیھ كلُّ من شرب من كأس الوجود من عوالم الغیب ) معة الزیارة الجا 374: 2من ال یحضره الفقیھ ) (بكم یختم 

: 4، عوالي الآللي 214: 1مناقب ابن شھر آشوب ) (آدم و من دونھ تحت لوائي : (والشھود شقیاً و سعیداً، كما ورد عن النبي صلى هللا علیھ و آلھ

عادة؛ فإّنھا الحصن سو من دخل فیھ سلوكاً أیضاً فھو من أھل ال)   11/  16: 1خفاء ، كشف ال281: 1، مسند أحمد بن حنبل 198/  121

إمـّا إلى : إلى الوالیة المـُطلقة، و من بـاب الـوالیة إلى هللا تعالى -شقیاً وسعیداً حقـاً و باطالً  -الحصین اآلمن من العذاب، و إن كان سلوك كّل سالك 

ین و أصحاب السعادة، أو إلى الـُمضّل و المـُنتقم إن كان مـن الظالمین و أھل الشقاوة، والكّل إلى اسم هللا الجامع الرحمن الرحیم إن كان من المؤمن

ا إَِلْیِھ َراِجُعونَ { و )   29/ األعراف(}كـَمـَا بـََدأُكْم َتُعوُدونَ {  ).  156/ البقرة(}إِنَّا ِ� َو إِنَّ

 م هللا األعظم مفتح سلسلة الوجود و مختمھافمقام والیة هللا المـُطلقة مظھر اس  

]]57[[ 

نھج ) (نحن صنائع هللا و الخلق صنائع لنا : (و أّولھا و آخرھا، فھي كنقطة سّیالة في مراحل الوجود منھا البدو و إلیھا الرجوع، و قولھ علیھ السالم

الغایة لمكان الّالم، إالّ أّن الغایة و الفاعل ُمّتحدان، خصوصاً في الفواعل و إن كان یفید ) من كتاب لھ علیھ السالم إلى معاویة  28كتاب : البالغة

فإذا كان لھم علیھم )  270: 2األسفار (المـُقّدسة عن كدورة الماّدة و لواحقھا، كما ھو المـُبّین في محلّھ و المـُتحقّق عند أصحاب الحكمة المـُتعالیة 

 . و سائر الناس تعّیناتھا كانت لھم القیمومّیة على الناس)  2/  14: 26وار بحار األن(السالم مقام المشّیة المطلقة 

ممن :"لكّل موجود وجھة نورانّیة من عالم القدس و الطھارة، ووجھة ُظلمانّیة من عالم الظلمة و الكدورة، فقولھ علیھ السالم: و بالجملة  

فإّن كّل شيٍء باطل إالّ وجھھ، فلم یكن قابالً للسؤال و الجواب، و وجھتك اإللھّیة و ظلك معناه أّن جھة نفسّیتك المظلمة الكدرة ھالكة باطلة، " تقول

 . النوراني مّنا و لنا و عّنا
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إشارة إلى أّن ھذه الحقائق بال دخولھا في حصن والیتنا لم تكن شیئاً " أیش تقول"و ھو أّن قولھ علیھ السالم : و ھا ھنا احتمال آخر  

وجود لھ ال حقیقة لھ، فالسؤال عن حقائقھا سؤال عن حقیقة ما ال وجود لھ، و ھو بال مورد، و مع الدخول فیھ أیضاً سؤالك بال مذكوراً، و ما ال 

 .وجھ؛ فإّنھ سؤال عن الحقائق الحاضرة لدینا و المتدلّیة بنا و الموجودة عندنا على سبیل اإلفحام

ـثك بذیل الوالیة إلى هللا لم إشارة إلى أّن " ممـّن تقول:"و قولھ علیھ السالم   االنتساب الـّذي كنت أنت قارئھ مع أنانیَّتك ونفسیَّتك و عدم تشبُّ

 یكن في مورده، فإّنھ لیس كّل ما جرى على اللسان وكانت صورتھ على صورة القرآن قرآناً، كما قال جلّ 

]]58[[ 

/ آل عمران(}هللاِ ِباْلِكتاِب لَتْحَسُبوهُ ِمَن اْلِكتاِب َوَما ُھَو ِمَن الِكتاِب َو َیقُولُوَن ُھَو ِمْن ِعْنِد ِهللا َوَما ُھَو ِمْن ِعْنِد َوإِنَّ ِمْنُھْم َلفِِریقاً َیلُوَن أَْلِسَنَتُھْم {: برھانھ

/ البقرة(}اَب بِأْیِدیِھْم ثُمَّ َیقُولُوَن َھَذا ِمْن ِعْنِد هللافـََوْیٌل لِلَّذیَن َیْكتـُُبوَن اْلِكت{: كما أنـّھ لیس كّل من كتب الكتاب بأیدیھ كان كتاب هللا، كما قال تعالى)  78

إنـّي تارك فیكم الثقلین : (فإّن الصورة و المعنى و الظاھر و الباطن و القشر و اللّب قرینان لن یفترقا، كما قال رسول هللا صلّى هللا علیھ وآلھ)  79

: 3، مسند أحمد بن حنبل 36/  26: 5، صحیح مسلم 1/  305و  304: 2أُصول الكافي ) (  كتاب هللا و عترتي لن یفترقا حّتى یردا علّي الحوض

ن كفالوالیة باطن الكتاب و روحھ و الكتاب ظھورھا، و الظھور لم ي)   944 -  943/  185: 1، كنز العمال 149، الصواعق المحرقة 17

 . ظاھراً إالّ أن یكون لھ البطون

إشارة إلى عدم عرفانھ مقام اإلمام علیھ السالم، و ال یرى بعینھ المرمدة و قلبھ المنكوس إلى عالم الطبع " ن تقولو لم:"و قولھ علیھ السالم  

َخَلْقَتُھ ِمْن  أََنا َخْیٌر ِمْنُھ َخَلْقَتِني ِمْن ناٍر وَ {: إالّ النشأة الظاھرة من اإلمام علیھ السالم كما رأى الشیطان بحقیقتھ الظلمانّیة ظاھر آدم علیھ السالم فقال

وقاس نفسھ بظاھر آدم علیھ السالم ولم َیَر روحانّیتھ، فصار قیاسھ ُمغالطـّیـاً، كما ورد في أخبارنا المروّیة عن األئّمة علیھم )  76/ ص(}ِطینٍ 

 ). 20و  18/  47: 1اُنظر أُصول الكافي (السالم 

م تسلیم قلبك إلمام زمانك، حّتى تصیر قابالً إلفاضة الحقائق و تجلّي و ھو أنك مع بقائك على حالك، و عد: و ھنا ھنا احتمال آخر  

 األنوار، ال یمكنك أن تعرف ھذه الحقائق؛ فإّن السالك ال بّد و أن یسلّم بیت قبلھ إلى صاحب البیت بتوّسط ولّي الوقت

]]59[[ 

 .اللمّ  حتّى یتجلّى علیھ باألسماء المـُناسبة و یعرف الحقائق من أسبابھا و بطریق

_________________________________________________**** 

      ]59[ 

و *** أي شيء تقول و ممن تقول:"و یخطر بالبال لھذه األقوال الثالثة معنًى آخر قوّي عندي، و ھو أن یكون مـراد اإلمام علیـھ السالم من قولھ 

ما ھي نشآت نوره و معارج كماالتھ، فبالحقیقة ال تغایر بینھا، أو أنَّ ھذه الحقائق ھي اعتبارات أن السؤال و المسئول و المسئول عنھ إنّ "  لمن تقول

 نور األنوار بحسب المقامات، و مرایا نور وجھھ الكریم على سعة و ضیق الدرجات، و إالّ فأین الشيء و أین المسئول والمسئول عنھ في نظر

 : فارسيكما قیل في النظم ال! أرباب المشاھدات ؟

 .ھم خود اََلست كوید و ھم خود َبلى كند

***____________________________________________________ 

]]59[[ 

أي من أیـّة نفٍس غیر مـُسلّمة للمولى و غیر قابلة للعلم بالحقائق تقول، و ألّي شخٍص غیر معروٍف عندك و غیر " مّمن تقول:"فقولھ علیھ السالم

 .ت قلبك تقول، و من أّي شيٍء تسأل مع عدم قابلّیتك لفھم الحقائق و عرفانھا، فتبّصرخازٍن لبی

__________________________________________________**** 

  ]59[ 

لجملة االسمّیة، لكن یجب جيء بھا للمفاجآت، و كثیراً ما یكون بعدھا ا)  بین  561: 1لسان العرب (المشبعة " بین"ھي كلمة " بینا"اعلم أّن : بینا

 أن یكون جوابھا مّما یّتفق وجوده في زمان تحّقق مدخولھا، 

 عن الذي بعدھا، سواء كان من*** بل یتسبب 

 ]60[ 

لم یضربھ معناه أنَّ الضرب صار سبباً لموت عمرو، إذ لو " بینا زید یضرب عمراً  إذ مات عمرو:"األسباب الذاتیة أو العرضّیة أو االتفاقیة، فقولك

 . لم یمت

دخالً في الجملة الجوابّیة أّي دخل كان، و ھذا الّذي قلنا یعرفھ من " بینا "من المـُستبین عند المـََھرة من أھل اللسان أّن لجملة : و بالجملة  

و سیجيء زیادة كشف لذلك " نحن نحنصرنا :"، لقولھ"كنت أنت أنت:"لھ مشرب تاّم في العلوم األدبّیة، ومن ذلك فلیتحّدس الـُمتفرّس سببّیة قولھ

 . صریحاً إن شاء هللا تعـالى

***__________________________________________________ 

]]59[[ 

 .إلى آخره...بل یتسّبب : قولھ قّدس سّره

وّجھنا الروایة بما ال یحتاج إلى ھذا مجیئھا للمفاجأة حّق، و لكن تسّبب مدخولھا عن الذي بعدھا غیر معلوم بحسب موارد االستعمال، وقد   

 .التكلّف، فراجع و تبّصر

________________________________________________*** 
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]60[ 

 الخطاب إمـّا أن یتوجـّھ إلى هللا صریحاً بأن یكون***: أنت أنت  

 ]62[ 

إلیھ علیھ السالم، ثّم توّجھ  إلى هللا وخاطبھ بما ھو جواب للسائل بأدّق طریق اإلمام علیھ السالم أعرض عن السائل من حیث إنَّھ أساء األدب بالنسبة 

قائم مقامھ؛ ألّنھ و أكمل تحقیق، و إّما أن یتوّجھ إلى السائل ال من حیث نفسھ، بل من حیث إّنھ ُمستھلك بذاتھ عند نظر اإلمام علیھ السالم، و القّیوم 

ا كان ھو القائم على النفوس فالكّل قاعد عن اّدعاء الوجود، راجٌل عن البروز إلى عرصة الشھود، عاجز سبحانھ القائم على كّل نفس بما كسبت، إذ

 : عن االنتساب إلى مرتبة من مراتب التحقق، واقٌف على عدمھ األصلي في میدان التسابق، وأصدق بیت قالتھ العرب

 )  273: 5، العقد الفرید 392: 1انظر السیرة النبویة البن ھشام ، و 148: دیوان لبید...  (أال كّل شيٍء ما خال هللا باطُل   

و " مّمن تقول:"و ھذه الحیثّیة ھي الّتي نفى بھا اإلمام عن السائل ھذا القول، و نسبھ إلى هللا عّز شأنھ، كما ذكرنا في أحد احتمالي قولھ  

 .فھم راشداً المآل في توجیھي الخطاب إلى أمر واحد و التغایر بمحض االعتبار، فا

***_________________________________________________ 

]]60[[ 

 . إلى آخره...أنت أنت : قولھ

رت قد علمت راشداً فیما سبق، و أتاك من التحقیق بما استحّق أّن لإلنسان الكامل و الولّي المـُطلق مقام المشّیة المـُطلقة التي بھا ظھ  

ائق و تذّوتت الذوات، فھو بمنزلة األصل وسائر الخلق فروعھ، و لھ الحیطة على مراتب الوجود و منازل الغیب و الموجودات و تحّققت الحق

ویرید كاّفة الموجودات من بادئ بدایة الثابتات األزلّیة و خاتم ختام الزائالت الداثرة البالیة، فإّنھا القشر وھو لّبھا، " نحن:"الشھود، فلھ أن یقول

معناھا، والظاھر وھو باطنھا، بل الصورة والمعنى والقشر واللّّب الظاھر والباطن، فروح الولّي روح الكّل ونفسھ نفس الكّل و والصورة وھو 

الزیارة الجامعة  374: 2من ال یحضره الفقیھ ) (أرواحكم في األرواح و نفوسكم في النفوس و أجسامكم في األجسام : (جسمھ جسم الكّل كما ورد

 .( 

من سلك سبیل الحّق، و خرج عن األنانّیة بقوٍل ُمطلق، وفنى ذاتاً و صفًة وفعالً وشأناً في الّرب المـُتعال، وسلّم مملكة : بارة أُخرىو بع  

 وجوده إلى القّیوم ذي الجالل، و أتى هللا بقلٍب سلیٍم، و وصل إلى مقام العبودّیة بالطریق المـُستقیم، و تحّقق بحقیقة

]]61[[ 

ربّما شملتھ الرحمة الواسعة اإللھّیة و الفیوضات الكاملة الربوبّیة، بإرجاعھ إلى مملكتھ و إبقائھ بعد فنائھ، " ود سوى هللا، و ال ھو إالّ ھوال موج"

ُمقابل تسلیم روحھ  فیرجع حین یرجع رابحاً في تجارتھ غیر خاسٍر في ُمعاملتھ، فإّنھ تعالى أكرم المـُتعاملین و أجود المـُتبایعین، فأعطاه تعالى في

سلطتھ  الجزئّیة روح الكّل، و في ُمقابل نفسھ الجزئیة نفس الكل  وفي ُمقابل جسمھ الجزئي جسم الكّل، فیصیر عالم الوجود مملكة وجوده و مقرّ 

 .ومسند أمارتھ

و أّنھ علیھ السالم أراد " إلى آخره... ل أیش تقو:"على وزان قولھ" بینا أنت أنت صرنا نحن نحن:"فإذا علمت ما تلونا علیك فاعلم أّن قولھ  

سلسلة الكائنات أن ُیفھم السائل بطریٍق آخر أّن سؤالھ  في غیر محلّھ، و أّن مراتب الوجود مشھوداتھ بل ُمتدلّیات بذاتھ و ھي قّیوم على كّل نفس، و 

أي خرجنا " صرنا نحن نحن"في حجاب التعین و سجن التقّید  أي" بینا أنت أنت:"من الغائبات والشاھدات من أجزاء مملكتھ و توابع سلطانھ، فقال

إشارة إلى تعّین السائل و ضیق " أنت:"عن قید التعّین ووصلنا إلى المقام اإلطالقي، و ھو مقام القیام على كّل نفس و اإلحاطة لكّل شيٍء، فقولھ

إشارة إلى أّن ھذا المقام تحصیلي یحصل للسالكین بقّوة السلوك و  "صرنا:"إشارة إلى إحاطتھ علیھ السالم وسعة وجوده، و قولھ" نحن"وجوده، و

 . الفناء التاّم و التسلیم التمام

أّن الواحد الـُمتكّثر ھو المشّیة المـُطلقة و الفیض المـُقّدس عند نظري  -إن شاء هللا تعالى  - و أّما وجھ كونھ ھذا جواباً ُموجزاً فلما سیأتي   

جواباً ُموجزاً إجمالّیاً عن حقیقة الواحد المـُتكّثر، بل جواباً عن سائر  -مع كونھ ردعاً عن السؤال  - قولھ علیھ السالم  القاصر، فعلى ھذا یصیر

 .بسیط الحقائق التي ھي مراتب تنـّزالت  المشّیة، فإّنھا ظھرت بھا و تذّوتت بذاتھا و تحّققت بحقیقتھا، و العلم بالظاھر علم بالمظاھر بوجھ

__________________________________________________*** 

  ]62[ 

أي صیرورتنا نحن ُمتسّببة عن كونك أنت أنت؛ بمعنى أّنك كنت أّوالً أنت مّرة واحدة إذ ال نعت في الحضرة األحدّیة و ال اسم و : صرنا نحن نحن

قت الغیرّیة التي ھي أصل العدد و إن كانت باالعتبار فصرنا نحن نحن، و ال رسم ھناك، فلّما رأیت نفسك و عَقْلت ذاتك كنت أنت أنت مّرتین، فتحقّ 

 ".بینا أنت أنت:"عّبر عن تلك المرتبة الذاتیة بقولھ

 ]63 [ 

حد أي ھذا الـّذي قلت إِّنما ھو جواب ُمجمل عن بعض سؤاالتك و ھو السؤال الثاني عن الحقائق الخمسة المصّدرة بقولھ ما الوا: فھذا جواب موجز

 . المتكثر إلى آخر الخبر

 : أي الجواب عن سؤالك األّول بأدنى تفصیل ھو ما أقول: و أمـّا الجواب المـُفصـّل  

 في السؤال و الجواب أنَّ للسائل*** وجھ التقدیم و التأخیر: أنَّ الكفر كفران  

 ]64[ 

األدنى إلى األعلى؛ و ألنَّ الشائع في السؤال االبتداء باألسھل إلى أن ینتھي  من حیث ھو سائل مقام الخضوع للتعلّم، فالالئق بھ التدّرج من المقام 

ى المرتبة النفسّیة إلى األعضل، و للُمجیب من حیث إّنھ مُجیب مقام االستعالء للتعلیم، فكأّنھ یجيء من العلّو فیخبر عن مقام العقل و العالم العلوّي إل
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یھ السالم أّوالً عن الحقائق البدویة، ثّم أجاب عن الكفر و اإلیمان اللذین ھما من األعراض و الصفات و العالم السفلي، فلھذا أجاب اإلمام عل

 . النفسانیة، و أیضاً األنسب في التعالیم تقدیم الـُموجز على الـُمفّصل كما ال یخفى

***_________________________________________________ 

]]62[[ 

ھر أّن جوابھ یصلح ألن یكون جواباً عن كال السؤالین، فإّن كّل مسئوالتھ من أشّعة وجھ هللا و ظالل نوره، و ھو حقیقة كّل ذي ظ: و ممـّا ذكرنا

 .حقیقة، فافھم و اغتنم

]]63[[ 

 .إلى آخره... وجھ التقدیم و التأخیر : قولھ قّدس سّره

 .ّن المعلول ُمندرج في العلّة اندراج العقول التفصیلّیة في العقل البسیطو أیضاً إن الجواب عن طریق العلّة جواب عن المعلول، فأل  

الذي ھو مقام العقل  - أّن العلّة صورة تمامّیة المعلول، و شیئّیة الشيء بصورتھ التاّمة، فالجواب عن الواحد المـُتكّثر : و بعبارٍة أُخرى  

 : جواب عن سائر الحقائق المسؤول عنھا -على رأي ھذا الفقیر العاطل  على تحقیق ھذا العارف الكامل، و مقام المشّیة المـُطلقة

یت الوحي و أّما على طریقنا فظاھر؛ فإّن المشّیة المـُطلقة مقام فاعلّیة الحّق المـُتعال، و إلھّیة القّیوم ذي الجالل، وقد ورد من طریق أھل ب  

 19/  148 - 147:، التوحید للصدوق4/  85: 1أُصول الكافي ) (المشّیة والمشّیة بنفسھا خلق هللا األشیاء ب: (التنزیل علیھم صلوات الّرب الجلیل

.( 

فألّن العقل أّول صادر من رّب العّزة و أّول ظھور من مظاھر المشّیة، على ما ساق إلیھ البراھین  -قدس هللا نفسھ  -و أما على طریقتھ   

و سائر مراتب الوجود من أنوار عالم الغیب و الشھود صدورھا بتوّسطھ، )  258: 7: األسفار(لیة العالیة، وحّقق كمال التحقیق في الحكمة المتعا

 .بل العقل صورة جمیع العوالم و فعلّیتھا، فالعلم بھا علم بجمیع العوالم، فافھم و كن من الراشدین

________________________________________________*** 

  ]64[ 

م أنَّ ھذا الكفر و قسیمھ ھو للخواص، و لیس من كفر العوام، بل المتوّسطین في شيء، فللكفر دركات ال تحصى كما أّن لإلیمان اعل: كفر با�

 .فافھم)37/1: 2أصول الكافي (درجات ال تتناھى، و قد عّبر عن تلك المراتب باألجزاء في األخبار 

الكفر با� ھو اعتقاد أّن هللا عّز برھانھ غیب ما ظھر قّط، و ھذا ھو القدر الـُمشترك بین  ثّم بعد ما تعّرفت من معنى الكفر اللغوي اعلم أنَّ   

 : طبقات الكفر، ألّنھ یشتمل على كونھ سبحانھ منفّیاً ُمطلقاً أو غیره

 ) . 92و  90و 46: 1الملل والنحل للشھرستاني (القول بالنفي و التعطیل : فمنھا  

فھو الظاھر بواسطة الدالالت و )  21: 4شرح المقاصد (و أنھ الظاھر بمعنى كون مصنوعاتھ ظاھرة تدّل علیھ القول بالوجود، : و منھا  

 ).  49: حاشیة تھذیب المنطق. (إّن الكلّي موجود بمعنى كون أفراده موجودات: العالمات، و ھذا من قبیل قول بعضھم

 خفّي عند العارفین،و القائل بھ و إن كان في زمرة الـُمسلمین لكّنھ كفر   

]65[ 

باآلیات، و و ھو كفر أھل العلم من المـُتكلّمین و المـُتفلسفین و بعض المـُتصّوفة و أكثر النصارى؛ حیث زعم األّوالن أّن هللا غیب و یدل علیھ  

: ، جامع األسرار و منبع األنوار57: 4د ، شرح المقاص227: كشف المراد(اآلخر أّنھ سبحانھ یحّل في ھیاكل الكّمل كالمسیح و غیره من األبرار 

ساقطة "بھا("بھا *** األكوان و اختفى) تطّور بلباس : ظھر بطور بدل": ل"في نسخة(و زعم بعض الفرقة الثالثة أّنھ سبحانھ تطّور بلباس )   218

 . و أّن المـُمكنات عوارض الموجود الحقیقي الذي ھو هللا تعالى بزعمھم")  ل"في

كیف یـُستدل علیك بما ھو في : (علیھم سّید الشھداء علیھ و على آبائھ و أوالده شرائف الصالة و الثناء حیث قال في دعاء عرفةو قد رّد   

دت وجوده مـُفتقر إلیك، أیكون لغیرك من الظھور ما لیس لك، حتى یكون ھو المـُظھر لك، متى غبت حّتى تحتاج إلى دلیل یدّل علیك، و متى بع

 ) . 349: إقبال األعمال)(آلثار ھي الّتي توصل إلیك، عمیت عین ال تراك و ال تزال علیھ رقیباً حّتى تكون ا

 فھو أنَّ اختفاء شيء بشيء: و أّما البرھان على ذلك من طریق اإلیجاز  

]66 [ 

لحسنى أّن ذلك شرك مع الكفر؛ إذ الكّل ھالك عند ثبوت الثاني عند األّول ال محالة، و من البّین عند أھل السابقة ا) ال یستلزم "م"في نسخة(یستلزم 

 . وجھھ الكریم، فسبحانھ و تعالى عّما یقول كّل ُمعتٍد أثیم

***________________________________________________ 

]]65[[ 

 ...و اختفى : قولھ

لیل كما یظھر عند من تدّبر في كلماتھم كمال التدّبر، بل لیس ُمرادھم من اختفائھ تعالى في مالبس األكوان ھو ما فھمھ ھذا العارف الج  

) أّن � تعالى سبعین ألف حجاب من ُنور و سبعین ألف حجاب من ُظلمة : (ُمرادھم احتجاجھ تعالى برھانھ عن إدراك الخالئق و أوھامھم، كما ورد

ان مشھوداً لكّل أحٍد، إالّ أّنھ مع ذلك غیر مدرك ألحٍد، وشھود والوجود و إن كان بھ ظھور كّل شيٍء و ك)  12 - 10/  34: 55بحار األنوار (

 .الوجود المـُطلق أیضاً ال یمكن إالّ بكسر أصنام التعّینات و خرق الـُحجب المـُظلمات

__________________________________________*** 

]66[ 
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 ، فاعلمقد عرفت أّن الشیطان ھنا عبارة عّما سوى هللا: و كفر بالشیطان  

]67[ 

 أّن الكفر بالشیطان ھو اعتقاد أنَّ العالم غیب ما ظھر قّط و إنّما الظاھر ھو

]68 [ 

و  -أي العالم  - هللا فحسب، و ھذا كفر ُمحّققي الصوفّیة، حیث زعموا أّنھ سبحانھ ظھر بصورة كّل شيء، فھذا الزاعم أخفى الشيء الّذي ھو السوي 

 . ھو الكفر بالشیطان

)  16/  205: 25بحار األنوار ) (حسنات األبرار سیئات المـُقّربین (ال تتوّحش من ذلك؛  فإّنھ أعلى درجات بالنظر إلى قوم، و لكن و   

 . 

***____________________________________________________ 

]]66[[ 

 ...و كفر بالشیطان : قولھ  

المـُستبین، و جعلك من المـُؤمنین المـُوقنین، أنَّ الكفر بكّل شيء ھو إخفاء ما یستحّق ذلك الشيء ذاتاً اعلم ھداك هللا إلى الطریق المـُستقیم   

 . أو صفًة أو فعالً، فاالعتقاد بأّن العالم ظاھر في ُمقابل ظھور رّب األرباب كفر بالشیطان مع كونھ شركاً بالرحمن

ظالً نورانیـّـاً و وجھاً  -م األنوار المشرقة إلى غواسق صیاصي األقطار المـُظلمة أنَّ لمراتب الموجودات من مطالع عوال: بیان ذلك  

 : حقانیـّـاً إلى عالم القُدس و الطھارة، و ظالً ظلمانّیـاً و وجھاً شیطانّیـاً إلى معدن الِخّسة و الُكدورة

ٍة إالَّ {: القي و الظّل المـُمتد الرحماني، قال تعالىأّما الوجھ النوراني فھو الذي أُفیض من حضرة الجمع بالفیض المـُقّدس اإلط   َما ِمْن َدابَّ

 )  56/ ھود(}ُھَو آِخٌذ ِبَناِصَیِتھا

َك َكْیَف َمدَّ الِظلَّ {: و قال    )   45/ الفرقان(}أَلْم َتَر إلَى َربِّ

َماِء َماًء َفأْحَیا ِبِھ {: قال عّز من قائل           ). 65/ النحل(}األْرَض َبْعَد َمْوِتَھاَوهللاُ أْنَزَل ِمن السَّ

ة فالماء النازل من سماء اإللھّیة إلى األرض الخلقّیة إلحیاء األموات، و الظّل الممدود إلى ھیاكل المـُمكنات، و الھویة اآلخذة بناصی  

 ُكلُّ َمْن َعَلیھا فاٍن َوَیْبقى وْجُھ ربِّك ُذو{و )  88/ القصص(}َوْجَھھُ ُكلُّ َشْيٍء َھالٌِك إِالَّ {: الھالكات، ھو وجھ هللا الباقي المـُشار إلیھ بقولھ عّز شأنھ

 ]]67[[ 

 ) . 27 - 26/ الرحمن](الجالِل و اإلكرامِ 

من  إْن ِھَي إالّ أسماء سمّیتموھا أنتم وآباؤُكُم ما أنزَل هللا ِبھا{: و أّما الوجھ الظلماني و الظّل الشیطاني المـُشار إلیھ بقولھ تعالى  

 .فھو جھة النفسیـّة و التعّینات الذاتّیة و شیّئیة الماھّیة)   23/ النجم(}سلُطانٍ 

 . جھة الغیریـّة و السوائّیة ووجھتھ الناقصة الداثرة الھالكة، و باآلخرة جھة الدنیا الدنّیة المنكوسة: و بالجملة  

ھو جھة السوائّیة و  -ارف الجلیل و الشیخ الكامل النبیل قّدس سّره بالشیطان و عبّر عنھ ھذا الع -و معلوم أّن العالم الذي ھو ما سوى هللا   

لُوھّیة الرّب الحكیم و الغیرّیة المـُظلمة، و إالّ فالجھة النورّیة ھي وجھ هللا الباقي الفاني في الحّق المـُتعال، فھو لیس من العالم في شيٍء، بل مقام ا

 . قّیومّیة الحّق العلیم

جامع األسرار و منبع (ریت حّق الدرایة، و فّكرت فیھ إلى النھایة، فاعلم أّن العالم غیب ما ظھر قّط، و الحّق ظاھر ما غاب قّط فإذا قد د  

صاحب "و ھذا ھو مـُراد )  90: ، رسالتان في الحكمة المتعالیة و الفكر الروحي للشرف البالسي5: ، كلمات مكنونة للفیض الكاشاني163: األنوار

أّنھ كما نبـّھ علیھ أخیراً، فعلى ھذا الكفر با� ھو اعتقاد أّنھ تعالى شأنھ غیب فحسب أو ظاھر فحسب، و أّما الكفر بالشیطان ھو اعتقاد " حاتالفتو

 یكون عن ظاھر في ُمقابل ظھور رب األرباب، فإّن الظھور ھو الوجھ النورانّي، و قد عرفت أّنھ من قبل الرحمن و لیس من العالم في شيٍء، و ال

 .مقامھذا الشرك خالصاً إالّ من یرى استھالك جمیع الموجودات ذاتاً و صفة و شأناً في الحّق القّیوم، بل التوحید التام ھو التحّقق بھذا ال

___________________________________________*** 

]68[ 

و الظاھر ما غاب قّط، والناس في ھذه المسألة على عكس الصواب، إنَّ العالم غیب لم یظھر قّط، و الحّق ھ": صاحب الفتوحات"قال   

، كلمات 163: جامع األسرار و منبع األنوار(إنَّ الحّق تعالى غیب و العالم ھو الظاھر، فھم بھذا االعتبار في ُمقتضى ھذا الشرك : فإّنھم یقولون

 ).  5: مكنونة للفیض الكاشاني

ك الـّالزم من زعمھ؛ حیث حكم بظھور الحّق تعالى و خفاء العالم، و ھو أیضاً من أنحاء الشرك قد غفل ھذا العارف عن الشر: أقول  

فھو االعتقاد بأنَّ هللا ھو الظاھر الباطن، والشاھد الغائب، فھو الظاھر إذا طلبتھ في البطون، و ھو الباطن إذا تفّحصت : الخفي، و أّما اإلیمان الحقیقي

 .زه عنھما إذا طلبتھ بكلیھما، و أنَّ العالم ظاھر با� خفّي بذاتھ، فتعّرف فإّنھ باب عظیم للتوحیدعنھ في الظھور، و ھو المنّ 

بالظھور ھو االستیالء على الظاھر و الباطن، وبخفاء العالم ھو العدم الصرف الذاتي و " صاحب الفتوحات"إنَّ مراد : اللّھّم إالّ أن یقال  

 . اللّیس المحض اإلمكاني

 . فالطائفة األُولى یقولون ببطونھ تعالى فقط، و الطبقة الثانیة یقولون بظھوره عّز شأنھ فحسب: لجملةو با  

و ھذان الكفران كالھما جناحان لإلیمان الحقیقي، و ھو اعتقاد أّنھ تعالى ھو الظاھر الباطن؛ بمعنى أّن ظھوره من حیث بطونھ، و أنَّ   

 ظھوره، و ھو الذي استولى على ظواھر األشیاء بطونھ عین ظھوره، و أنَّ خفاءه بمحض

]69[ 
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و )  13: 55بحار األنوار ) (یا خفیـّـاً من فرط الظھور : (و بطن في خفّیاتھا بحیث ال یعزب عنھ مثقال ذّرة في األرض و ال في السماء كما ورد 

 ) . 76: ، مھج الدعوات403: 91بحار األنوار ) (یا من احتجب بشعاع نوره (

و الخلق مطیع لك خاضع من خوفك، ال ُیرى فیھ نور إالّ نورك، و ال ُیسمع فیھ صوت إالّ : (من حیث الظاھرّیة ورد في أدعیة األُسبوعف  

 ). ، مصباح الكفعمي دعاء یوم األثنین 7: 5، الدر المنثور 209: 54، بحار األنوار 134: البلد األمین للكفعمي) (صوتك 

          !؟)  20/  117: التوحید للصدوق) (ألست تراه في وقتك ھذا : (الراوي بقولھ علیھ السالم و في خبر آخر حیث خوطب  

 ) .  349: إقبال األعمال) (عمیت عین ال تراك و ال تزال علیھا رقیباً : (و في آخر  

 ).ھنا و ھاھنا و فوق وتحت و محیط بنا و فیھ ھو ھا 1/  100: 1: أُصول الكافي) (ھو فوق و تحت و أمام و قّدام : (و في خبر آخر  

 ) . 95: 1: الفتوحات المكیة) (فال تدركھ األبصار، و إِنَّ المأل األعلى یطلبونھ كما تطلبونھ أنتم (و أّما من حیث الباطنّیة   

 ). أین الشيء و متى الشيء خفیـّـاً كان أو جلیـّـا : (و أّما من حیث كلتیھما فقد ورد  

هللا أكبر من كّل شيء، قال علیھ السالم في : حین قال الراوي في معناه" هللا أكبر"الكافي عنھم علیھم السالم في معنى حیث روي في   

 ).  3و  2/  313: ، التوحید للصدوق9/  91: 1أُصول الكافي ) (أین الشيء ؟ بل ھو أكبر من أن یوصف : (رّده

ھو أن یعتقد أّن هللا ھو الظاھر الباطن، األول اآلخر، و )  الشیعي بدل العلمي "ر"ي نسخةف(المؤمن الحقیقي و الرجل العلمي : و بالجملة  

 .ال شيء غیره في الحقیقة، بل جمیع ما سواه باطل محض ھالك أزالً و أبداً ولیس ِصرٌف ظاھراً و باطناً 

]70[ 

 . أصدق قیل قالتھ العرب قول لبید: و في خبر  

م تخریجھ سابقاً (اطُل أال كل شيء ما خال هللا ب    ).تقدَّ

 : و نعم ما قیل في النظم العربي  

 

 لقد ظھرت فال تخفى على أحٍد 

 إالّ على أكمھ ال یعرف القمرا                                      

 لكن بطنت بما أظھرت ُمحتجباً     

 ) 165: جامع األسرار ومنبع األنوار(ستترا و كیف یعرف من بالعرف ا                                     

 . ؛ باعتبار أّن في كلٍّ منھما اعتقاد ظھور ذات و خفاء أُخرى كما بّینا***أي ھذان الكفران ِمثالن: و ھما السّیان  

***_______________________________________________ 

]]70[[ 

 ...أي ھذان الكفران مثالن : ٍ◌قولھ قّدس سّره

كفر أو ھذان الكفران سّیان باعتبار أّن الزیادة في كّل منھما ھي الزیادة في آخر؛ لما عرفت أّن الكفر بكّل شيٍء إخفاء ما یستحّقھ، و ال  

الزم اعتقاد بالشیطان ھو اعتقاد ظھوره في مقابل ظھور رّب األرباب، و ھذا یالزم الكفر برّب األرباب أیضاً؛ فإّن اعتقاد ظھور العالم في مقابلھ یُ 

 . بطونھ تعالى فحسب، فھو كفر با�، فالزیادة و االشتداد في أحدھما تالزم الزیادة و االشتداد في اآلخر

 .أو أّنھما سّیان باعتبار كون كّل منھما مقبوالً و مردوداً، و على ھذا یكون المقبوالن المردودان بیاناً للتساوي  

________________________________________________*** 

]70[ 

 :ھذا یحتمل وجھین: المقبوالن المردودان  

]71[ 

أّن كّل واحٍد من الكفرین مقبول عند جماعة مردود عند آخرین، أو كالھما مقبول و مغتفر من جماعة مثل العواّم بل المتوسطین األبرار، : أحدھما 

 . و كم من مثوبٍة لعامل ھي عقوبة آلخرین) تقّدم تخریجھ سابقاً ) (ت األبرار سّیئات المقربین حسنا(مردود عند أھل هللا و المقرّبین األخیار؛ ألّن 

 أمـّا كونھما: أّنھما مقبوالن من وجھ مردودان من وجھ آخر: و ثانیھما  

 

]72 [ 

لظھور في الثاني اعتقاد البطون أیضاً؛ لیرجع إلى فحینما انضّم إلى اعتقاد البطون في األّول عقیدة الظھور أیضاً، و كذا إلى اعتقاد ا: مقبولین

فمن حیث الجمود على كّل واحد منھما من دون اعتبار اآلخر، و قد أسلفنا لك أنَّ كالً منھما بانفراده كفر : و أّما كونھما مردودین. اإلیمان الكامل

 .أعاذنا هللا منھ

 : نھذا أیضاً یحتمل معنیی: أحدھما الجّنة و اآلخر النیران  

أن یكون المقصود أّن الواحد من ھذین الكفرین، ھو الكفر بالشیطان، و ھو جّنة المتوسطین من أصحاب الیمین، و اآلخر و ھو : أحدھما  

في ( خالصالكفر با� نیران لھم؛ ألّن الكفر بالشیطان، ھو الكفر بما سوى هللا و العلم بأّنھ ال شيء محض، و عدم صرف بذاتھ، و ھو أقرب إلى ال

من الثاني، و أبعد من الزلل في الطریق اإلیماني، و ال ُینافي ذلك كونھما على انفرادھما نیران للمقّربین؛ لما ) الخالص : اإلخالص بدل"ل"نسخة

 . عرفت من تفاوت درجات أصحاب القرب و أصحاب الیمین

 . والن المردودان، من أنَّ الكفر با� لھ اعتبارانالمقب: أن یكون الغرض على نحو ما دریت في وجھ الثاني؛ لقولھ: ثانیھما  
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 . الجمود على الطرف الواحد، و ھو اعتقاد خفائھ و بطونھ فحسب: األّول  

انضمام اعتقاد الظھور إلى ذلك لیعود إلى اإلیمان الحقیقي و التوحید الخاصّي كما قد بّینـّا، و كذا الكفر بالشیطان لھ اعتباران : و الثاني  

 .في قسم االنضمام الذي ھو اإلیمان الكامل -أي الشّقین  -قیاس األّول، فبالحقیقة ھذه األربعة ترجع إلى ثالثة أقسام، الّتفاقھما على 

]73[ 

ن إشارة إلى و اآلخر النیرا: أحدھما الجّنة إشارة إلى شّق االنضمام، و ال شك أّنھ الجنة الحقیقّیة الّتي ال جّنة فوقھا، و قولھ: فعلى ھذا قولھ  

احد عّدھما الجمود على الطرف الواحد، سواء كان الكفر با� أو الكفر بالشیطان، والحقیقة ھما شقیقان لكن الشتراكھما في االقتصار على الطرف الو

 . باآلخر

لى االحتمال الثاني فھما بالقیاس على االحتمال األّول یكون الجّنة و النار بالنسبة إلى المتوسطین من أصحاب الیمین، وأّما ع: و بالجملة  

 . إلى المـُقّربین، فتبّصر

 . الّتفاقھما إذا انضاف إلى اعتقاد الخفاء اعتقاد الظھور، و بالعكس: و ھما اللذان المّتفقان         

 . إذا انفرد كّل منھما برأسھ: المختلفان  

 : الجّنة و النیران ھذا أیضاً یحتمل وجھین على قیاس ما سبق في: وھما المرجّوان  

 . أن یكون المـُراد أّنھما المرجّوان للخالص من المـُتعلّمین و المـُتوّسطین و إن لم یلیقا بالمـُقّربین: واألّول  

خذ على أن یكون المقصود أنَّھما الشیطانان الباطالن البعیدان من رحمة هللا الخاّصة، و من الجّنة المعّدة ألھل السابقة، إذا أُ : والثاني  

ا إشارة خفّیة االنفراد، و ھما المرجّوان للخالص و النجاة إذا انضّما و اجتمعا، و قد عرفت أنَّ المجموع ھو اإلیمان الكامل، و في كالم السائل أیض

 . كّل منھما مرجّو، فتدّبر: وما الشیطانان اللذان كالھما المرجّوان، و لم یقل: إلى قّوة ھذا االحتمال، حیث قال

***______________________________________________ 

  ]]70[[ 

 إلى آخره ... المقبوالن المردودان : قولھ

 قد عرفت فیما أُلقي إلیك فیما سبق أّن الكفر با� یالزم الكفر بالشیطان، و أنّ   

]]71[[ 

، و كذا "المقبوالن المردودان المـُّتفقان المـُختلفان المرجّوان"كون قولھ الكفر بالشیطان ھو اعتقاد ظھوره في ُمقابل الرحمن، فعلى ھذا ُیحتمل أن ی

ال كّل واحٍد منھما، إشارات خفّیة إلى التالزم، " كالھما مرجّوان:"و كذا قول السائل حث قال)  19/ الرحمن(}َمَرَج اْلَبْحَرْیِن َیْلَتقَِیانِ {: قولھ تعالى

 . حتمالین في الموارد التي ذكرھا قدّس سّرهفعلى ھذا یسقط االحتمال الثاني من اال

إشارة إلى نّصھ تعالى بالكفر بالشیطان و الكفر با� وتالزمھما؛ حیث عّبر عنھما بالبحرین و " ونّص بھ الرحمن"و ُیحتمل أن یكون قولھ   

رین عمیقین أي كون كلٍّ منھما بحرین، ال كون علّي علیھ عن تالزمھما بااللتقاء، و معلوم أنّھما ال یختلطان، و كون علّي  فاطمة علیھما السالم بح

 .السالم بحراً و فاطمة علیھا السالم بحراً 

بین  و على ھذا یكون مقام البرزخّیة الكبرى التي لرسول هللا صلّى علیھ و آلھ أیضاً، و برزخّیتھ صلّى هللا علیھ و آلھ عبارة عن االعتدال  

كان أخي موسى علیھ السالم عینھ الیمنى عمیاء، و كان أخي عیسى : (قام الكثرة و الوحدة كما قال صلّى هللا علیھ وآلھاإلفراط و التفریط، و القیام بم

 .و خروجـِِھ عن الكفرین، و دخولھ في التوحید التاّم، و خروجھ عن أنحاء الكفر والشرك) علیھ السالم عینھ الیسرى عمیاء و أنا ذو العینین 

_______________________________________________*** 

  ]73[ 

أي بما قلنا من أحكام الظھور و البطون و اجتماعھما، حیث عّبر عنھما بالبحرین و عن اجتماعھما بالمجمع في موضع، و في : ونّص بھ الرحمن 

 آخر بااللتقاء و االختالط حیث قال عّز شأنھ في سـورة 

]74[ 

الوحدة و : أي خالّھما ال یلتبس أحدھما باآلخر، و المعنى خلط الظھور والبطون، و بعبارة أُخرى)  19/ الرحمن(}ِن َیْلَتقَِیانِ َمَرَج اْلَبْحَریْ {: الرحمن

 . البحر العذب و البحر المالح: الكثرة، و بعبارة ثالثة

علّي و فاطمة بحران : (قال). ْلَبْحَرْیِن َیْلَتقَِیانِ َمَرَج ا: (و في مناقب محّمد بن شھر آشوب عن أبي عبدهللا علیھ السالم في قولھ تعالى  

 .الخبر)  318: 3مناقب ابن شھر آشوب ) (عمیقان ال یبغي أحدھما على صاحبھ 

لة و ھذا یرجع إلى ما قلنا من الظھور و البطون، فإّن الظھور للرجل و الستر و البطون للمرأة، ولذلك ورد أنَّ فاطمة علیھا السالم ھي لی  

 ).  24/  487: 4، تفسیر الرھان 818: 2تأویل اآلیات الظاھرة لالسترابادي (قدر ال

و ھاھنا أسرار ال رخصة في ذكرھا أكثر مّما ذكرنا، و قد أشرنا إلى لمعة منھا في شرحنا لكتاب التوحید لصدوق الطائفة رضي هللا عنھ   

 ). 638: 1شرح توحید الصدوق للقاضي سعید القمي (

و المراد أّنھما یتساویان بحیث ال یغلب ) برزخ  419: 1أُنظر الصحاح (البرزخ ھو الحاجز بین الشیئین : } َما َبْرَزٌخ الَ َیْبِغَیانِ َبْیَنھُ {  

أشّد  ونھالظاھر على الباطن، و كذا العكس، و ال ینبغي اعتقاد رجحان أحدھما على آخر مثل أن یعتقد أّن ظھوره غلب بطونھ كما یراه طائفة، أو بط

 من ظھوره كما یزعمھ جماعة، أو أّن ظھوره بشيء و بطونھ بشيء، بل ھو جّل برھانھ ظاھر بعین أّنھ باطن و بالعكس، و أّول بنفس أّنھ آخر

ل و وبالعكس، فظھوره من حیث بطونھ و بطونھ من جھة ظھوره، و قربھ من حیث ُبعده و ُبعده من وجھ قُربھ، ال شيء آخر غیره تعالى، فھو األوّ 

 .اآلخر و الظاھر و الباطن تعالى هللا عّما یقول الظالمون و العادلون علّواً كبیراً 
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]75 [ 

البرزخ رسول هللا (} َبْیَنُھَما َبْرَزٌخ الَ َیْبِغَیانِ {: و في روایة عنھم علیھم السالم ذكرھا محّمد بن شھر آشوب في مناقبھ في قولھ سبحانھ  

 ) . 318: 3ثاقب ابن شھر  آشوب م) ( صلّى هللا علیھ و آلھ 

و ذلك ألّنھ مجمع بحري الظھور و البطون، و برزخ عالمي الوجوب و اإلمكان، و مظھر صفتي الجمال و الجالل، و مرآة جمیع : أقول  

  :صفات الكمال، و مظھر االسم الجامع الّذي ھو هللا كما دّل علیھ الكشف الباھر و العقل القاھر و النقل المـُتظافر

ٌد َرُسوُل هللاِ {: منھ قولھ تعالى    ). 4/ القلم(}إِنََّك َلَعلى ُخلٍُق َعِظیم{: و قولھ عّز شأنھ)   29/ الفتح(}ُمَحمَّ

 .و ال ریب أّن القرآن ھو الكتاب الجامع)   163و  91: 6مسند أحمد بن حنبل ) (كان خلقھ القرآن : (و في الخبر العاّمي  

 وھو استجماع)  تقّدم تخریجھ سابقاً ) (و لواؤه لواء الحمد ) (تقّدم تخریجھ سابقاً )*** (حت لوائي آدم و من دونھ ت(و منھ   

 

]76[ 

 . صفات البھاء و الكمال و المجد 

 .و عندي بحمد هللا جّل برھانھ على ھذا المقصود برھان قویم و طریق ُمستقیم ذكرتھ في شرح التوحید   

أي ھذا الذي أفدناك ھو جواب سؤاالتك التي بقیت عند الجواب المجمل عن سؤالك األخیر، كما : ي سؤاالتكو بما قلنا ظھر جواب باق  

 . ستّطلع علیھ إن شاء هللا

مجمل "(ُمجمل اللّغة"الشھیق ضد الزفیر؛ ألّن الشھیق َردُّ النفس كما یفعلھ الواجد و المـُغّتم، و الزفیر إخراج النفس، كذا في : شھق شھقة  

 ). 514: 2لغة ال

 . و رّبما یستعمل الشھیق في الصوت العالي و كأّنھ المراد ھاھنا: أقول  

 .و إذ قد بلغنا ھذا المبلغ في شرح األلفاظ فلنأخذ في ذكر الفوائد لحّل األلغاز و هللا المستعان  

***______________________________________________ 

]]75[[ 

 . نھ آدم و من دونھ تحت لوائيو م: قولھ قّدس سّره

لوالیة الجزئیة ألّن مقامھ ھو مقام إطالق المشّیة و الوالیة الكلّیة األصلّیة الھیولوّیة األُولى، و سائر األنبیاء مقامھم مقام تقیید المشّیة و ا  

ع ظھوره، و لھذا كانت نبّوة األنبیاء ظھور نبّوتھ صلّى التبعّیة و صورة الھیولى، و المـُقّیدات مظاھر المـُطلق، و الجزئّیات مشارق نوره، و مطال

 . هللا علیھ و آلھ و دعوتھم علیھم السالم دعوة إلیھ و نبوتھ صلّى هللا علیھ و آلھ روح النبّوات و باطنھا

 و ھذا سّر كینونة علّي أمیر المؤمنین علیھ الصالة و السالم مع األنبیاء باطناً و مع نبّینا   

]]76[[ 

و ھذا سّر كینونّیتھ صلّى هللا علیھ و آلھ نبّیأ و آدم بین )  85: مشارق أنوار الیقین(ھراً  أو معھم سّراً و معھ جھراً، كما ورد عنھ علیھ السالم ظا

سائر األعیان أیضاً أزلّیة فإّن نبّوتھ دائمة سرمدّیة أزلّیة أبدّیة، كما أّن نبّوة عینھ الثابت على )   214: 1مناقب ابن شھر آشوب (الماء و الطین  

 .أبدّیة

_______________________________________________*** 

]77  [ 

 الفائدة األولى  

               

 تفصیل القول في الجواب                

 عن السؤال األول              

 

]79 [ 

 معنى الكفر و اإلیمان             

 و الجّنة و النیران و الشیطانین              

   

ن نفّصل اعلم أنَّ ما استفید من كالم اإلمام علیھ السالم في تحقیق الكفر ھو الجواب عن جمیع األشیاء المـُوردة في السؤال األّول، فبالحري أ     

 : إنَّ السائل سأل: نقولالقول في ذلك على ما اقتبسناه من مشكاة أنوارھم صلوات هللا علیھم لتظھر بعض أسرارھم ف

ما الكفر و اإلیمان، فالجواب على ما أفاد اإلمام علیھ السالم، ھو أنَّ الكفر اعتقاد أن یعزب شيء من : عن الكفر و اإلیمان بقولھ: أّوالً   

ّرة من الجالئل و الدقائق، أو حقیقة من الظاھر و الباطن و الغیب و الشھادة، أو عالم من العوالم الوجودّیة، أو مرتبة من المراتب الشھودّیة، أو ذ

قال الحقائق عن هللا جّل شأنھ أو عن صفاتھ الحسنى؛ إذ ال یعزب عن رّبك من مثقال ذّرة في األرض و ال في السماء، كما ال یعزب عن علمھ مث

 . لعالمیننّص بھذین األمرین قرآنھ المجید المـُنّزل على رسول الثقلین و إمام ا)   61: یونس(ذرة فیھما 

 فھو التصدیق بأّن هللا جّل جاللھ ھو الموجود الحّق و الثابت: أّما اإلیمان  

]80[ 
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الباطن، و ھو  المـُحّقق، و ما سواه ھالك باطل أزالً و أبداً، ما شّم رائحة الثبوت و الوجود، و ال كتب في ناصیة إمكانھ الشھود، و هللا ھو الظاھر 

ألسماء الحسنى، و الصفات العلیا ال یشاركھ فیھا غیره تعالى، ثّم اعتقاد ما یتبع ذلك من القول بالمالئكة و الكتب و الرسل األّول اآلخر، و أنَّ لھ ا

رین، و األّولین واآلخ المـُكرمین، و عدم التفریق بینھم على الیقین، بل كأّنھم نقاط الدائرة، أو كالحلقة المـُفرغة، و أّما صاحب الدائرة فھو نبّینا سّید

علیھ البرھان، و  تمام عّدة المـُرسلین، و خاتم فّص الرسالة، و ختم أمر الدنیا و اآلخرة، كما یدّل على ھذا المّدعى تلك األلقاب العلیا بعد ما أُقیم

 . صّدقھ كشف أرباب العیان، و فراسة أھل اإلیمان

الكفر با�، و الكفر بالشیطان : دون رمز في البیان، بأّن الكفرین ھما سأل عن الكفرین، و أجاب عنھ اإلمام مولى الثقلین من: و ثانیاً   

 . بالمعنى الّذي ذكرنا في البیان

أنَّ الجّنة الحقیقّیة  -على ما ھو المـُستفاد من كالم اإلمام علیھ السالم  -سأل عن الجّنة و النیران و ما لھما من الشأن، و الجواب : و ثالثاً   

احداً قة ھذین الكفرین و التوّجھ التام إلى خالق الكونین، و رؤیة الكّل من هللا و با� و � و إلى هللا، و ُمشاھدة أنَّ ھاھنا نوراً والتخلّص عن رب: ھي

مال كال إلھ إالّ هللا ما في أشرف مثوبات األع(حّقاً ال یحوم حولھ التعّدد و الكثرة، و صیرورة العبد بحیث ال یرى شیئاً إالّ و یرى هللا قبلھ؛ و لذا ورد 

 ). في أعظم فوائد التخلّق بالصفات أنَّھ النظر إلى وجھ هللا(و )  5/  3: 3أُنظر بحار األنوار ) (

في (جّنة المـُقّربین النظر إلى وجھ هللا ذي الجالل، و الرجوع إلى مبدأ الكّل بالكمال، والتقّرب إلیھ باالّتصال، و التخلّق : و بالجملة  

 بصفاتھ الحسنى) التخلق : لتحقق بدلا"ل"نسخة

]81[ 

بالبال،  بالتفصیل و اإلجمال، و مشاھدة جمال رّب العالمین، الّذي ھو مبدأ كّل حسن و جمال، و عدم رؤیة ما سوى الحّق المـُتعال، بل عدم خطوره 

س ما في فضل معرفة هللا تعالى ما مّدوا أعینھم إلى ما مّتع هللا لو یعلم النا: (عن الصادق جعفر بن محّمد علیھ السالم أنَّھ قال" الكافي"فقد ورد في 

تلّذذ من لم یزل في بھ األعداء من زھرة الحیاة الدنیا و نعیمھا، و كانت دنیاھم أقّل عندھم مّما یطؤونھ بأرجلھم، و تنّعموا بمعرفة هللا، وتلّذذوا بھا 

 ) . 347/  207: روضة الكافي) (روضات الجنان مع أولیاء هللا 

من أن جّنة المقربین ھي المعقوالت الحقیقّیة من العلم با� و صفاتھ ما في بصائر الدرجات لشیخنا القّمي عن نضر : و مّما یؤید ما أسسنا  

َكثیَرٍة ، الَ َمْقُطوَعٍة َو الَ  َوِظلٍّ َمْمُدوٍد، َو َماٍء َمْسُكوٍب،  َو َفاِكَھةٍ {: سألت أبا عبدهللا علیھ السالم عن قول هللا عّز و جل: بن سوید قال

، و 3/  505: بصائر الدرجات) (یا نضر وهللا لیس حیث یذھب الناس، إّنما ھو العالم و ما یخرج منھ : (قال)  33 -  30/ الواقعة(}َمْمـُنوَعةٍ 

 .الخبر) الروایة عن نضر بن قابوس 

من العلم با� : شیطنة و البـُعد من هللا، و فقدان المعارف الیقینّیة و الكماالت الحقیقّیةو أّما النار فھو التقّید بأحد الكفرین، و حصول فعلّیة ال  

 . لھو صفاتھ، و معرفة مالئكتھ وكتبھ و رسلھ و الیوم اآلخر، ورسوخ العقائد الباطلة المـُضاّدة للمعارف الحقیقّیة أعاذنا هللا منھما بفض

أّن أحدھما ھو ما سوى هللا باعتبار اعتقاد خفائھ تعالى وظھور الغیر و السوى، و أّما اآلخر فھو  سأل عن الشیطانین، و الجواب: و رابعاً   

 .ما سواه أیضاً باعتبار ظھور الحّق على ھیاكل األشیاء و خفاء ما سواه بھ تعالى، كأّنھ سبحانھ كالعارض لھا فیخفى المعروض بھ تعالى

 لك؛ حیث زعموا أنَّ هللا تعالىو قد نقل عن ذكر المجوس ما ینتھي إلى ذ  

]82[ 

الملل والنحل (تفّكر في نفسھ قبل خلق العالم أنَّھ لو كان لھ منازع كیف یكون، و ھذه فكرة ردّیة خلق هللا منھا الشیطان الّذي عندھم أھرمن   

 ).  213: 1للشھرستاني  

من تداركتھ الرحمة الخاّصة اإللھّیة والسابقة الحسنى األزلّیة قد تبّرأ من  و قد عرفت أنَّ ذلك كفر أي طائفة من اإلسالمّیة و غیرھم، و أنَّ   

ا ظھر لي من جوابھ ھذا الكفر، و رأى أنَّ هللا ھو الظاھر و الباطن، و أنَّھ أولى بكّل شيء من نفسھ، و أنَّ ما سواه ھالك باطل بذاتھ و بكلّیتھ، ھذا م

 .لعلي األجلّ علیھ السالم عن السؤال األول بفضل هللا ا

 

]83 [ 

 الفائدة الثانیة 

 

 في تحقیق الجواب الثاني 

 و كشف حقائقھ على الوجھ الشافي 

 

 و فیھ مباحث شریفة 

 

]85[ 

 المبحث األول 

 ما الواحد المتكثر 

در األّول المعّبر عنھ في بعض االصطالحات اعلم أنَّ السائل في المّرة الثانیة سأل أوالً عن الواحد المـُتكّثر، و الجواب عنھ أنَّھ الصا  

 ) 322: 3رسائل إخوان الصفا (بالعقل الكلي 

]90 [ 
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ونور األنوار )  563: جامع األسرار ومنبع األنوار(و في بعضھا بالنور المـُحـّمدي ) وما بعدھا  292: 1الفتوحات المكیة (و العالم العلوي 

شرح فصوص الحكم (و مرتبة الواحدّیة )  11: شرح فصوص الحكم للقیصري(ء و الصفات و عالم األسما)  306و  305: 6األسفار (

إلى غیر ذلك من التعبیرات ) 198: منظومة الشبزاوي(و المـُثل النورّیة )  11: شرح فصوص الحكم للقیصري(و العالم اإللھي )   11: للقیصري

 .الالئقة

***_______________________________________________ 

]]85[[ 

 .إلى آخره.... في تحقیق الجواب الثاني : قولھ قّدس سّره

قد حان حین ما انكشف الحجاب عن وجھ المحبوب، و آن أوان ما نلقي النقاب المـُلقاة على المطلوب، فاعلم ھداك هللا تعالى إلى دار   

نّیة جلّھا من عالم الوجوب و الوجود ُمودعة مّما وراء الغیب على الغیب و الشھود، أّن الوحدة كلّھا و الفردا: القرار و رزقك التجافي عن دار البوار

والتحدید، وقُّدر خارجة عّما وراء األستار إلى األنظار، و إالّ فجمیع العوالم التي كتب على نواصیھا التعّین و التقیید، و أُلبس علیھم لباس التقّدر 

م مرسوم، من ذاتھا التكّثر و الغیرّیة، و من حقیقتھا الحیث و الحیثّیة، ال یحوم حولھا الوحدة إالّ إیداعاً، علیھم قدر معلوم، و رسم على وجوھھم رس

 .و ال تدخل في دار الھوھوّیة إالّ إیداعاً 

 و لكّنھا مع الكثرة و التفّرق من جّبلة كل منھا المیل إلى عالم الوحدة و العشق بدار  

]]86[[ 

انّیة، و كتب علیھا الفرار عن دار الفراق، و الوحشة و الخالص عن محّل الّظلمة والكدورة،  وھذا  أیضاً من مودعات حضرة األُنس و موطن الفرد

 ).506: 3أُنظر الفتوحات المكیة (والقابل من حضرة الجمع ":   صاحب الفتوحات"الجمع و األحدّیة كما قال الشیخ 

نھ حیثما أحّب بالحب المـُستكّن في ذاتھ المـُقّدسة إظھار الكنوز المـُختفیة من حضرة الغیب إلى الشھادة، و و القّیوم جّل برھانھ و عظم شأنھ و سلطا

لفیض المـُقدس من مقام الجمع إلى التفصیل؛ لرؤیة ذاتھ المـُقّدسة في المرائي الخلقّیة، و شھود الظاھر المـُبدع في المظاھر المـُبدعّیة، تجلّى با

ة، و سم األعظم المـُعّبر عنھ تارة بالمشّیة المـُطلقة، و أُخرى بالوالیة الكلّیة، و ثالثة بالرحمة الواسعة، و رابعة بالحقیقة المحمدیّ اإلطالقي و اال

 . اتمخامسة بعلوّیة علّي علیھ السالم، و سادسة بنفس الرحمن و مقام حضرة العلمّیة، إلى غیر ذلك من اإلشارات و العبارات حسب اختالف المقا

 ). 75: جامع األسرار ومنبع األنوار(عباراتنا َشّتى و ُحسنك واحٌد      و كلٌّ إلى ذاك الجماِل یشیُر                    

 : و ھذا الفیض النازل من حضرة الجمع ھو الواحد المـُتكّثر، و الدلیل على ذلك من وجھین نقلي وعقلي

ْیُل َزَبًدا َرابًِیا{: قدرتھ فقولھ تعالى شأنھ و عظمت: أّما النقلي   َماِء َماًء َفَساَلْت أَْوِدَیٌة بَِقَدِرَھا َفاْحَتَمَل السَّ حیث ) 17/ الرعد(}أَنَزَل ِمْن السَّ

تجلّیھ  و عنعّبر عن حضرة الجمع و الھوّیة الغیبّیة بالسماء لسمّو مرتبتھ و علّو شأنھ، وتنـّزھھ عن جمیع النقائص، و تقّدسھ عن قاطبة الكثرات، 

روت تعالى في ھیاكل المـُمكنات وظھوره في مظاھر الموجودات و عبور فیضھ عن عوالم المـُجّردات إلى غواسق المادّیات و من عوالي عالم الجب

 إلى سوافل عالم 

 ]]87[[ 

لى العباد والرحمة الواسعة في البالد بالماء الناسوت بالنـزول، و عن الفیض النازل من سماء األحدّیة إلى األراضي الخلقّیة و العطاء المـُفاض ع

 . بالقدر الذي بھ حیاة األشیاء، و عن ھیاكل الماھّیات و شیئّیات المـُتعّینات باألودیة، وعن اختالف مراتب استعداداتھا و تشّتت منازل قبولھا

مراحل المتشّتتة یتكّثر بتكّثرھا ویتطّور بتطّورھا و یتعّین و معلوم أّن الفیض الواحد النازل في تلك المنازل المـُتعّددة، الراحل في ھذه ال  

و في آثار أھل بیت النبّوة و معدن . بتعّینھا،  فأفاد تعالى جّده وحدة الفیض النازل ذاتاً و تكّثره عرضاً في أودیة الماھّیات بأحسن بیان و أجمل تبیان

، الشواھد 15: 3شرح أُصول الكافي لصدر المتألھین (ا ذكرنا أكثر من أن تحصى العلم و الحكمة إشارات و رموزات وتلویحات وتصریحات إلى م

 ) . 140: الربوبیة

أّن الوجود مع وحدتھ ذو مراتب متفاوتة طوالً و عرضاً )   35: 1األسفار (فلما ُحّقق في مدارك أرباب الحكمة المتعالیة : و أّما العقلي  

افقھ كشف أصحاب القلوب والعرفان، فلیس التكّثر في الوجود بحسب الذات و الحقیقة، و لیس فیھ حیث و بالعرض، و ھذا مّما صّدقھ البرھان، و و

حیثّیة و ال تفّرق و غیرّیة في أّي منزل من المنازل كان، و في أّي صورة من الصور بان، و في كلمات أصحاب القلوب و المعرفة و أرباب 

ولم یحضرني )  5: ، شرح القیصري على الفصوص114: تمھید القواعد(اً و تصریحاً أكثر من أن تحصى السلوك والطریقة ما یفید ما ذكرنا تلویح

 . اآلن من كتبھم فمن أراد فلیرجع إلیھا

لھا ض و أّما سائر الموجودات المـُتعّینة حتّى القاطنین في عالم العقل و المتوّطنین في وعاء الدھر لیست من ذاتھا الوحدة و التفّرد و یعر  

 التكّثر، كما أفاد ھذا العارف

]]88 [[ 

مـُظلمة، ُمندّكة الجلیل و الشیخ الذي لم یكن لھ بدیل، و إن كان عوالم المجّردات المـُقدسة عن كدورة الماّدة و المـُطّھرة عن أرجاس عالم الھیولى ال

شاھدات ال ماھّیة لھا، إالّ أّنھ لیس الذات و الذاتي لھا، بل بقھر نور األنوار ماھّیاتھا في إنّیاتھا، و فانیة نفسّیتھا في نور رّبھا، بل ینظر أرباب الم

لجبر نقیصتھا بتمامّیة الرّب المـُتعال، و رفض غبار " عالم الجبروت:"علیھا و غلبة حضرة ذي الجالل على ذاتھا و حیثّیاتھا، و لھذا یقال لعالمھم

 .إمكانھا بوجوب وجود ذي المجد و الجالل

و ھو أّن الحقائق الغیبّیة في الحضرة الجمع و الواحدّیة واألعیان الثابتة صور األسماء اإللھّیة لّما : ھنا احتمال آخر قریب مّما ذكرناو ھا  

ن، و كیرأین كونھا تحت أستار األسماء محجوبة عن ُمشاھدة بعضھا بعضاً، اجتمعن في الحضرة األسماء اإللھّیة، و توّسلن بھا توّسل الفقیر المس

 إّن العدم قد حجبنا عن رؤیة بعضنا بعضاً، بل عن رؤیة ذاتنا، فأفیضوا علینا فیض الوجود و أظھرونا في دار الشھود، فلّما رأت األسماء: قلن
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و الحضرة  حقیقة سؤالھا اجتمعت في الحضرة االسم األعظم، و استشفعت عنھا في الحضرة الغیبّیة، فقبل استشفاعھا، و تمّسك بالھوّیة الغیبّیة

یا ھو یا من ھو یا من لیس إالّ ھو، و تقّدم في حضرتھ عرض مسئوالتھا فصدر األمر من حضرتھ بأن أجبت مسئوالتھا و أذنت لك : األحدّیة، و قال

حقائق بذاك التجلّي في ھر الظفأ -التي ھي بسط أصل حقیقة الوجود  -أن تظھر حقائقھا من حضرة الغیب إلى الشھادة، فتجلّى هللا بالرحمة الرحمانّیة 

 . لباس الخالئق

و حیث كان من مودعات حضرة الجمع میل الوصول لھا إلى باب ذي الجالل، و النزول في جناب الحّق  المـُتعال، سألت باللسان   

من االسم األعظم بواسطة  االستعدادي الذي ھو أنطق اللسانین، و السؤال الحالي الذي ھو أفصح السؤالین، و البیان الذي ھو أصرح البیانین،

 األسماء األُخر كماَل الوجود، فتجلّى علیھا بالّرحمة الرحیمّیة 

]]89[[ 

: ردالتي ھي بسط كمال الوجود، ففتحت قوس النزول و الصعود، و كملت عوالم الغیب و الشھود، ببسط الرحمة الرحمانّیة و الرحمة الرحیمّیة وو

و لھذا جعل الرحمن )  64/ المائدة(}َبْل َیَداهُ َمْبُسوَطتانِ {: وقال تعالى) دعاء الجوشن الكبیر 404: األمین للكفعمي البلد) (یا باسط الیدین بالرحمة (

ِحیمِ {:الرحیم تابعاً السم هللا في قولھ ْحمِن الرَّ  . }ِبْسِم ِهللا الرَّ

فالرحمة الرحمانّیة )  102: 1الفتوحات المكیة " (ن الرحیمظھر الوجود بسم هللا الرحم: "في فتوحاتھ" صاحب الفتوحات"و قد قال الشیخ   

و قد بسطنا ذلك في رسالتنا الموضوعة لشرح دعاء عظیم الشأن الوارد عن . و الرحمة الرحیمّیة مقام تفصیل اسم هللا الذي ھو مقام المشّیة المـُطلقة

 ) .  55: ح دعاء السحرأُنظر شر(لسان أھل البیت للتمّسك بحضرة المّنان في سحور شھر رمضان 

ات إذا حفظت ما ذكرنا حّق الحفظ یمكن لك تطبیق الواحد المـُتكّثر على الرحمة الرحمانّیة التي ھي بسط أصل الوجود؛ فإّنھا الواحدة بالذ  

د األولیاء و الموّحدین أمیر المؤمنین و المـُتكّثرة بالعرض في مالبس التعّینات و الحقائق الخارجّیة الظاھرة بھا كما بّین تلك الوحدة و التكّثر سیّ 

البلد األمین ) (برحمتك التي وسعت ُكّل شيٍء : (صلوات هللا و سالمھ علیھ بأحسن بیان وأجمل لسان في دعاء كمیل بن زیاد رضي هللا عنھ بقولھ

 ). 188: للكفعمي

الّرباني و التأیید السبحاني نذكره في آخر ھذه المسوّدات إن شاء  إن ساعدني التوفیق" ما الواحد المـُتكّثر:"و ھاھنا احتماالن آخران لقولھ  

 .هللا تعالى، و الحمد � على ما أنعم و الصالة على نبّیھ المكّرم و آلھ المـُعّظم

_________________________________________________*** 

]90[ 

 : و الدلیل على ذلك من وجھین نقلي و عقلي  

فقد ورد عن النبّي صلّى هللا علیھ و آلھ على ما نقل صدوق الطائفة شیخنا القّمي رضي هللا عنھ في كتاب العلل ُمسنداً إلى أمیر : قليأّما النّ   

 المؤمنین علیھ السالم أنَّ رسول هللا صلّى هللا علیھ و آلھ ُسئل مّم خلق هللا عّز وجل العقل ؟ 

 ئق، َمن ُخلق و َمن لم ُیخلق إلى یوم القیامة،بعدد الخال*** خلقھ ملكاً لھ رؤوس: (قال  

]92[ 

و لكّل آدمّي رأس من رؤوس العقل، و اسم ذلك اإلنسان على وجھ ذلك الرأس مكتوب، و على كّل وجھ ِستر ُملقى ال یكشف ذلك الستر من ذلك 

 الستر فیقع في قلب ذلك اإلنسان نور، الوجھ حتى یبلغ ذلك المولود و یبلغ حّد الّرجال أو حّد النساء، فإذا بلغ كشف ذلك 

 

]93[ 

صدق رسول هللا ).  86باب  1/  98: علل الشرایع) (فیفھم الفریضة و السنة و الجّید و الّرديء، أال و مثل العقل في القلب كمثل السراج في البیت 

 . صلّى هللا علیھ و آلھ

***_______________________________________________ 

]]90[[ 

 ...خلقھ ملكاً لھ رؤوس : قولھ صلّى هللا علیھ و آلھ

أشار علیھ السالم في ذلك الحدیث القدسي إلى أسرار و رموز و حقائق و كنوز و مباحث علمّیة وأبواب فلسفّیة ال تصل إلیھا إالّ أیدي   

وب و األحباب من ذوي السابقة و المعرفة، و لنشر إلى جملة منھا أُولي األلباب من أولیاء الحكمة و الفلسفة، و ال یحوم حولھا إالّ أصحاب القل

لرسالة لم ُتوضع إجماالً، و لنذكر لمحة منھا اختصاراً، مُجّرداً عن التفصیل و التطویل ُمقتصراً على ذكر الدعوى خالیاً عن البرھان و الدلیل، فإّن ا

 : لذكر األدلّة و جرحھا و تأیید المسائل أو طرحھا، فنقول

إلى كینونة األشیاء في العالم العقلي قبل نزولھا في العوالم السافلة أو " لھ رؤوس بعدد رؤوس الخالئق:"بقولھ: أشار صلّى هللا علیھ و آلھ  

 ظھورھا في المراتب النازلة، و ھذه إحدى المسائل المـُختلف فیھا بحسب الظاھر بین معلّم حكمة المّشاء

]]91 [[ 

ذه المعّظم أفالطون اإللھي، و قد جمع بین الرأیین، و صالح بین القولین، ُمجّدد الحكمة المتعالیة، و مؤّسس الفلسفة العالیة، أرسطوطالیس و أُستا

 ) . 331: 8األسفار (شیخ مشایخ األولیاء و لحكماء، صدر صدور المتألّھین و العرفاء في كتابھ الكبیر 

إلى فعلّیة علم الموجود العقلي قبل إیجاد الخالئق، و إلى أّن الحقیقة البسیطة العقلّیة " ن لم ُیخلقمن خلق و م:"و بقولھ صلّى هللا علیھ و آلھ  

نھ و جلّت عظمتھ كّل األشیاء بنحو البساطة، و أّنھ ینال الكّل من ذاتھ، فإذا كان الموجود العقلي كذلك فكیف بالموجود الحّق و الحّق المطلق بھر برھا
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طبقاً لمشاھدة أرباب )   263: 6األسفار (قبل اإلیجاد أیضاً من المسائل المتنازع فیھا، و قد برھن علیھ في كتب أرباب الحكمة و سلطانھ ؟ و العلم 

 . الطریقة و كشف أولیاء المعرفة، و قد أشار صلّى هللا علیھ و آلھ إلى أصل المسألة و برھانھا و بیان الحقیقة و تبیانھا

إلى االرتباط التاّم بین الموجود و سائر الموجودات وعّبر عن ذلك االرتباط ذلك الحكیم " من رؤوس العقل لكّل آدمي رأس:"و بقولھ  

إّن للعقل وجوداً نفسّیاً و وجوداً رابطاً، و بھذا صّحح اتـّحاد النفس بالعقل الفّعال، رّداً على : المتألھ بالوجود الرابط فقال على ما سنح بالبال ما معناه

، وشرح 354: 2األسفار (و ھذا االرتباط كارتباط الحّق بالخلق بالفیض المـُقّدس اإلطالقي )  428و 335: 3األسفار (ّیة اإلسالم شیخ مشائ

 ). 118: فصوص الحكم للخوارزمي

طھ مع اآلخر، فال إلى أّن ارتباط العقل مع كّل موجود بوجٍھ خاّص غیر ارتبا" و اسم ذلك اإلنسان على وجھ ذلك الرأس مكتوب:"و بقولھ  

 یلزم التجزئة في

]]92[[ 

ھا ذلك الشیخ البسیط مع اتـّحاد نفوس جزئّیٍة معھ، أو علم النفس بقضّیة واحدة عقلّیة علمھا بجمیع مراتب الوجود، كما ھو أحد اإلشكاالت التي أورد

مع العقل الفّعال و استصعبھ، و أعطى ذلك المتألّھ حلّھ و نقض على القائلین باتـّحاد النفس )  294: 3و  367: 2اإلشارات والتنبیھات (الفیلسوف 

 . غزلھ

 . إلى الحجاب الذي بین اإلنسان و العالم العقلي قبل الوصول إلى مقام القلب و النزول في منـزل العقل" و على كّل وجھ ستر:"و بقولھ  

الذي ھو مقام ظھور تفصیل مراتب الوجود في قلبھ و قراءة سلسلة إلى الوصول إلى مقام القلب " یبلغ حّد الرجال أو النساء:"و بقولھ  

 . الغیب و الشھود من ذاتھ، فإّن ھذا مقام صیرورتھ مسّمًى باسم الرجال والنساء الذین من ألقاب اإلنسان على االستحقاق

التحقیق، و ھذا أیضاً من المسائل المھّمة التي  إلى اتـّحاد النفس بالعقل الفّعال في ذاك المقام على" فإذا بلغ كشف ذلك الستر:"و بقولھ  

و قد )   294: 3اإلشارات والتنبیھات  (اختلفت آراء الحـُكماء فیھا، و أنكر الشیخ على ُمثبتھ كمال اإلنكار، ونسب صاحبھ إلى الشین و العار 

 . حیل إلى هللا الخبیـر البصیرو الر)   335: 3األسفار (صّححھ و برھن علیھ ذلك الحكیم المتألّھ في كتابھ الكبیر 

 .وھاھنا أسرار أُخرى ال یسعھا المقام و األولى طّي الكالم التوّكل  في البدو و الختام

________________________________________________*** 

]93[ 

 : بیــان

لم العقل و عقل الكّل باالسـم، و ھو االسم اإللھي الذي یدّبر كّل عبـّر صلّى هللا علیھ و آلھ عن الحقیقة العقلّیة التي لكل شيء في عا: أقول  

طقّیة من موجود یكون تحت حیطتھ، و عن تطّورھا بكسوة الحقائق التي تحتھا حین تنـّزلھا بالستر، و عن ظھور الماّدة العقلّیة التي ھي النفس الن

كما  -بالضّم  -لبلوغ إلى العقل بالملكة بالبلوغ الذي للرجال و ھو الخروج عن المـُنىحیث َبدو ظھورھا عقالً ھیوالنّیاً بالكشف حین التولّد، و عن ا

و عن إدراك الحقائق و استفادتھا من الجوھر العقلي المفیض وھو مرتبة العقل المـُستفاد بوقوع النور في  -بالفتح  -أنَّ بلوغ الصبیان بخروج المـَني 

نة و غیرھما: رورة النفس عقالً محضاً بقولھالقلب، و عن مرتبة العقل بالفعل و صی  . فیفھم الفریضة و السُّ

 لكل و یمكن أن یكون كشف الستر أوان البلوغ إشارة إلى ما ذھب بعٌض من أنَّ النفس الناطقة إنّما تفیض للُمستعّد لھا حینما بلغ الّرجال ال  

 ) . 137و  136: 8األسفار (أحد 

ُحسن التعبیـر من وحدة العقل مع تكّثر أطواره، و اشتمالھ على جمیع الحقائق الوجودّیة اشتماالً جملیـّـاً عقلیاً  في ھذا الخبر من: و بالجملة  

 . خارجاً عن فھم الجماھیر و من التعبیـر بالوجھ و الرأس و كتابة االسم و وجود الستر ما یبھر العقول و یعجز الفحول

]94[ 

 . ن األسرار، و نجعلھا تحت األستار، عسى هللا أن یكشفھا للبلّغ األحرارو لنعرض صفحاً عن ذكر ما فیھ م  

: 6األسفار (و شرذمة من المـُتأّخرین  ) 139و  98: اثولوجیا إفلوطین(فلما تقّرر عندنا بفضل هللا، و عند أفاضل القدماء : و أّما العقلي  

من أكابر أھل هللا المـُحّققین، بالبراھین القاطعة الّتي ال یحوم حول )  30 - 29: أُصول المعارف للفیض الكاشاني(و قلیل من اآلخرین )  110

على ": ل"في نسخة(حریمھا شبھة، أنَّ العقل بل كّل بسیط عقلي فھو مع وحدتھ البسیطة و بساطتھ الحقیقّیة كّل األشیاء العقلّیة التي دونھ بنحو ُجملي 

و في كالم العرفاء إیماءات . ال یعرفھ إالّ الراسخون، و سیجيء البرھان الذي ھدانا هللا إلیھ في محلّھواشتمال عقلّي ) بنحو جملي: نحو الجمع بدل

 . إلى ذلك و إشارات، سّیما ُمعلّم الحكمة تصریحات إلیھ و تلویحات

العقل األّول جمیع األشیاء و ذلك ألّن  إنَّ في: و نقول: بھذه العبارة" اثولوجیا في معرفة الربوبّیة"ما قال المیمر العاشر من كتاب : منھا  

تلك  الفاعل األّول أّول فعل فعلھ ھو العقل، فعلھ ذا صور كثیرة، و جعل في كل صورة منھا جمیع األشیاء التي تالئم تلك الصورة، و إنما فعل

 . انتھى)   139: أُثولوجیا إفلوطین(الصورة و حاالتھا معاً ال شیئاً بعد شيء، بل كلّھا معاً دفعة واحدة 

 .و ھذا الكالم مّما یلیق بھ أن یكون شرحاً لبعض ما في حدیث خیر األنام: أقول  

و كذلك العقل واحد و : ما قال في المیمر الثامن من ھذا الكتاب بعد كالم في ذكر أنَّ الشيء یكون واحداً و ال واحداً، إلى أن قال: و منھا  

 ھو كثیر بأنَّ فیھ كلمة تقوى على أنھو كثیر، و لیس ھو كثیراً كالجثة، بل 

]95[ 

َّما یكون محدوداً بشكلھ، و من ذلك الشكل تنبعث جمیع األشكال   الباطنة و تفعل أشیاء كثیرة و ھو ذو شكل واحد، غیر أنَّ شكلھ عقلي، و العقل إنـ

 ). 98: أُثولوجیا إفلوطین(الظاھرة 
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صار العقل إذا ألقى بصره على ذاتھ و على األشیاء ال یتحرك؛ ألنَّ فیھ جمیع األشیاء و ھو  و إنـَّما: ما قال في المیمر الثاني: و منھا  

 .انتھت كلماتھ الشریفة)  34: أُثولوجیا إفلوطین(شيء واحد كما قلنا مراراً 

 

]97  [ 

 المبحث الثاني 

 ***ما المتكثر المتوّحد

 اإللھّیة المـُدّبرة لجمیع النفوس الكلّیة)  ھي النفس الكلّیة : مة بدلالكل"ل"في نسخة(و الجواب أنَّھ ھي النفس الكلّیة 

]99[ 

الّالئق بھا، وأحسن كّل خلق ترتیباً، و ) تربیتھا ": ل"في نسخة(لكاّفة العوالم العلوّیة و السفلّیة ترتیبھا )المربیة": ل"في نسخة(و الجزئّیة، المرتبة 

كالعقل مرآة العلوم و الحقائق اإللھّیة، ووجھ تكثرھا مع التوّحد كثرة قواھا و أفاعیلھا مع وحدة ) الربانیة ": ر"في نسخة(ھي مظھر للمشیئة اإللھّیة 

األسفار (ماجد ذاتھا و تأّحدھا بتلك القوى، أو لكثرة النفوس المـُتشّعبة عنھا مع بساطتھا بحیث ھي مع تلك الشعب الكثیرة شيء واحد على ما یراه األ

 و تفّنن ظھوراتھا في السلسلة*** أو لكثرة سیرھا في المراتب النـزولّیة و الصعودّیة)  314: بعدھا، منظومة السبزواري و ما 221: 8

 

]100 [ 

 . البدوّیة و العودّیة إلى أن تتأّحد مع العقل الّذي ھو أصلھا و منھ بدؤھا و إلیھ عودھا

***________________________________________________ 

]]97[[ 

 .إلى آخره... في أنـّھ ُسئل عن المـُتكّثر المـُتوّحد : قولھ قّدس سّره

أّن العالم العقلي و :  قد انكشف على قلبك بإیضاح السبیل، و انفتح على روحك بتقدیم الدلیل، فیما سبق من الحّق الصریح، و تقّدم من القول الفصیح

مال ذاتھ و تمامّیتھ، و خلوصھ عن لواحق المادة، و محوضھ عن لوازم المّدة، ال یخلو عن التكّثر في الذات، و التعین األّولي مع شّدة نورّیتھ، و ك

 . یعانقھ الجھات والحیثّیات؛ ألّنھ في حجاب التعیـّن و التقیید و برقع التقّدر و التحدید، و لھ قدر معلوم و حّد محتوم

د و تقّدسھ عن التعلّق و االمتداد، خروجھ عن تصّرف المكان والمكانّیات و خلوصھ عن سلطان و لكّنھ لتنـّزھھ عن الھیولي و االستعدا  

، و تجلّي الزمان و الزمانّیات، و صفاء مرآتھ للتجلّي الرّباني، و صقالة ذاتھ النعكاس النور الّرحماني، إذا أُفیض علیھ الفیض من حضرة الكریم

 ة فاعلھ، و توّحد كثرتھ بوحدانّیة جاعلھ، و اندّكت ذاتھ في نور رّبھ اندكاكاً، و انقھر في سلطان كبریائھ علیھ القّیوم القدیم، جبر نقصھ بتمامیّ 

]]98[[ 

مرفوع الحكم برفع انقھاراً، فال یبقى لذاتھ حكم و ال أثر، و ال لالزمھا أصل و ال خبر، و الكثرة التي من الذاتّیات ال حكم لھا مع عدم الذات، فإنّھا 

 . زومھا، محكوك األثر بحك مخدومھا، فجلس سلطان الوحدة إلى مقّره و رجع األمر كلّھ إلى أمرهمل

الواحد و من ھذا یحدس اللبیب أّن المـُتكّثر المـُتوّحد ھو الموجود العقلي الذي ھو ُمتكّثر في الذات و لھ حیث و حیثّیات و متوّحد بتجلّي   

 .یھ، و یعلم العاقل وجھ تقدیم المـُتكّثر على الـُمتوّحد و وجھ تقدیم الواحد على المـُتكّثر فیما سبقالمحض علیھ، و توّجھ الفرد األحد إل

مع كون الكثرة ذاتّیة إشارة خفّیة إلى أّن الذات بعد التجلّي الربوبي یصیـر " الـُمتكّثر المـُتوّحد:"و في التعبیـر بصیغة التفّعل في قولھ  

 .یرجع األمر كلّھ إلى المـُتجلّي بالذات والصفاتحكمھا حكم العرضّیات، و 

وحدانیة الذاتیة و سّر التعبیـر عن مقام المشّیة المـُطلقة بالواحد الـُمتكّثر، و عن الموجود العقلي بالمـُتكّثر المـُتوّحد ھو، أّن المشیة لھا ال  

لذات و ال تعّدد الجھات و الحیثّیات، و ھي األمر الواحد المـُشار إلیھ بقولھ الحقیقّیة ظّل الوحدانّیة الحّقة الحقیقّیة، و لیس فیھا تكّثر بحسب ا

و إّنَما التكّثر باعتبار تلـّبسھ بلباس التعّینات و تنـّزلھ في منازل المـُقّیدات، و ھذا ھو التكّثر العرضي، و ال )  50/ القمر(}َوَما أَْمُرَنا إِالَّ َواِحَدةٌ {:تعالى

و  المشاھدات، و ھو مقام األُلوھّیة و الربوبّیة و القّیومّیة و القدوسّیة ومقام األسماء و الصفات والرحمانّیة و الرحیمّیة الفعلّیة، تكّثر في نظر أرباب

 . أّما الموجود العقلي فقد عرفت حالھ و مرجعھ و مآلھ

ّوح رمسھ تحقیق رشیق و كالم عرفاني دقیق، كیف ؟ و و ما ذكر ھذا العارف العظیم و السالك على الصراط المستقیم قّدس هللا نفسھ و ر  

 ھو من أعظم عرفاء الشیعة

]]99[[ 

افتح قلبنا  و أكرم أُمناء الشریعة، و لكن ما ذكرنا مع قصور النظر و عمى القلب و البصر بمقام السیر العلمي ألیق وبحضرة الكبریاء ألصق، اللّھمّ 

 .ریق المـُستقیم و الصراط المـُستبین بحّق محّمد و آلھ المعصومین و صلوات هللا علیھم أجمعینبنور المعرفة و الیقین، و اسلكنا في الط

للتعبیـر عن العقل بالواحد و عن النفس المتكّثر وجھ التعبیر عن المشّیة  -قّدس سّره  -و لك أن تجعل السّر الذي ذكره ذلك العارف   

ـُتكثر مع رفض ما ال یلیق بمقامھما وترك ما ھو غیر جائز االنتساب إلیھما، و ال یحتاج إلى البسط و المـُطلقة بالواحد و عن الموجود العقلي بالم

 .التفصیل و ال إقامة البرھان و الدلیل بعد النظر إلى ما ذكرنا و الرجوع بما أفدنا

 . إلى آخره... النـزولّیة و الصعودّیة : قولھ

أیضاً، بل العقل أحّق من النفس في ذلك و كثرة ظھوره في المراتب الصعودّیة و النـزولّیة، فإّن  ال یخفى أّن ھذا بعینھ موجود في العقل  

 .جمیع مراتب الوجود تعّینات ظھوره و تشّعبات حقیقتھ، فال تغفل

_______________________________________________*** 
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]100[ 

 : إیماض

في (المـُتكّثر و عن النفس بالمـُتكّثر المـُتوّحد؛ فألنَّ العقل أقرب إلى مرتبة األحدیة  و أّما وجھ التعبیر عن العقل بالواحد  

الحّقة من حیث الصدور، و أدنى من كبریاء التفّرد و الوحدانّیة من جھة ) األحدیة : الوحدانیة المحضة بدل"ر"الوحدانیة، وفي نسخة"ل"نسخة

 . المتاخمة لمرتبة األحدّیةالظھور، بل ھو عبارة عن المرتبة الواحدّیة 

مع ُمعاضدة )  11: شرح فصوص الحكم للقیصري(ھو عالم األسماء و الصفات اإللھّیة باصطالح علماء الطریقة : و بعبارة أُخرى  

ب االشتمال على جمیع فاألصل فیھ الوحدة، و إّنما التكّثر باعتبار اإلحاطة و بحس)   2باب /  96: 1بحار األنوار (تلویحات األخبار المعصومّیة 

لعلوم فكیف معقوالت األشیاء، و االحتواء بقاطبة حقائق األسماء وعندنا ھذا تكّثر بالعرض و لیس ھذا تكثر بالحقیقة؛ ألّن ما یعرض ال حكم لھ في ا

ال تكون بمثل تلك المثابة، بل ھي بالعرض لما بالعرض، وأّما النفس فلّما كانت معلولة من معلول فلیست تقرب من موطن الوحدة قرب العقل منھ، ف

یحتمل أنھا (ضمّنة أنزل منھ في المرتبة، و أیضاً لمـّا كانت النفس تفعل بالماّدة و ھي مّما یلزمھا الكثرة و القسمة، وكذلك تفعل بالقوى و اآلالت المت

ة، و إنّما التوحد باعتبار ما سترجع ◌ّ من ذلك یعرضھا الكثرة و العدو تلك القوى منشأ الكثرة و إن كانت باالعتبار و الحیثّیة، ف)  المتفننة، أو المتقنة 

 . ھي إلیھ في سیر األنوار من العقل الكلّي الّذي صدرت منھ

]101[ 

 : إیقاظ

الواحد الحّق  و أّما سّر التعبیـر عن العقل بالواحد و عن النفس بالمتوّحد، فھو أنَّ العقل واحد وحدة حقیقّیة جمعّیة ذاتّیة؛ ألّنھ صدر عن  

ن شيء في المحض بالوحدة الغیر العددّیة الّتي ھي مبدأ الوحدة العددّیة بأقسامھا، و من البیـّن في المقامات البرھانیة أن ال خصوصّیة لشيء دو

ھانّیة أن لیس فیھ جھة الصدور عن الحّق تعالى شأنھ، و إالّ لزم أن یكون فیھ سبحانھ جھة وجھة و حیث و حیث، و قد ثبت أیضاً بالقواطع البر

، و أنَّ ذلك وجھة وال حیث وحیث من جمیع الجھات من دون تكّثر جھة و ال تعّدد اعتبار، و أنَّھ ال یختلف نسبتھ عّز شأنھ بالقرب والبعد عن األشیاء

حیث ھي ناّصة بأنَّ نسبتھ تعالى في القرب و  و المتظافر في أخبار األنبیاء و األولیاء،)  142,  140و  103: 6األسفار (من المـُقّرر عند الُعقالء 

كما ال یخفى على المـُتتبع لآلثار و   ) 8/  99و  1/  97: 1أصول الكافي (البعد سواء لم یقرب منھ قریب و لم یبعد منھ بعید إلى غیر ذلك 

 . األخبار

م إنَّھ مّما قد فرغ عنھ في الحكمة المـُتعالیة أنَّ الواحد ال یصدر عنھ   بل ذلك عند النظر )   204: 7األسفار (من جھة واحدة إالّ الواحد  ثَّ

و في األخبار ما یكاد یتواتر بالمعنى أنَّ هللا جّل مجده خلق أّوالً ) 50/ القمر(}َوَما أَْمُرَنا إِالَّ َواِحَدةٌ {:العرفاني بدیھّي عاضده الكلم الفرقاني، قال تعالى

/  339و  20/  67 - 66: ، التوحید للصدوق4/  110: 1أصول الكافي (ف التعبیرات، ثمَّ خلق منھ األشیاء أمراً واحداً، أّي شيء كان على اختال

 . و ذلك كالصریح فیما اّدعیناه)   8

 ثمَّ من المـُستبین أیضاً أنَّھ لیس شيء حریـّـاً بالصدور عنھ تعالى إالّ العقل؛   

]102[ 

الماّدة فعالً لھا و ال ھي تسبقھا، و كذا الماّدة؛ إذ ال یتأتى منھا أصالً، والصورة إنّما وجودھا بالماّدة، فكیف تكون  إذ النفس فعلھا في الماّدة فال تكون 

فلو لم یكن  فاعلة لھا ؟ و الجسم ُمتأّخر عن الماّدة و الصورة، فال یكون شيء منھا بأّول صادر عن المبدأ، فبقي أن یكون العقل ھو الصادر األّول،

ن ل كّل األشیاء یلزم من صدوره عنھ تعالى أن یكون لھ سبحانھ جھة خصوصّیة بالنسبة إلیھ دون ما سواه، و قد استحال ذلك كما قلنا فوجب مالعق

 . ذلك بالضرورة أن یكون ھو كّل األشیاء

أنـّي بعد ذلك وجدت في كالم المـُعلّم  و ھذا برھان شریف على وحدة العقل مع تكّثره بوجٍھ ما، و قد تفّردت بفھمھ عن هللا تعالى، إالّ   

*** واحداً محضاً انبجست منھ األشیاء - أي المبدأ األّول  -فلّما كان : األّول ما یمكن أن یرجع إلى ھذا، و ھو قولھ في اثولوجیا بعد سؤال وكالم

 . انتھى)  143: اثولوجیا إفلوطین(

   

***______________________________________________________________ 

]]102[[ 

 ...انبجست منھ األشیاء : قولھ

 . انبجست منھ الكثرات بجملتھا لوحدتھ: و قد عرفت معنى كالمھ في أّول الرسالة عند قولھ  

__________________________________________________*** 

]102[ 

رة التي ھناك، حاشاه من ذلك، بل ھو في كمال البساطة و أجمع الجمعّیة و أشّد وأّما البارئ القّیوم لیس الكثرة التي نقولھا في العقل كالكث: و بالجملة

 الوحدانّیة، و إنّما الكثرة لیست في ذات العقل، بل كثرة بعد الذات، ال في مع الذات و ال بعد الذات و ذلك من***  فال كثرة عنده أصالً 

]105[ 

 . علم الراسخین، فتبّصر

نین أّما النفس فلّما كانت ُمتكّثرة القوى متفننة األفاعیل من حیث شأنھا، ُمختلفة األطوار بحسب نزولھا و صعودھا، و ھي أیضاً مبدأ االث و  

اني من المقالة الفصل الث 14: أُنظر الشفاء(و منھا ظھرت االثینّیة، كما أُشیر إلیھ في الحكمة القدیمة من أنَّ النفس عدد ُمتحّرك و العقل عدد ساكن 
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في (فالكثرة فیھا مع الذات ال في الذات، و الوحدة فیھا باعتبار أصلھا و من حھتھ تأّحدھا ) 244: 8األُولى من الفن السادس في النفس، واألسفار 

 . في انتھاء سیرھا و رجوعھا إلى أصلھا كما بیّنا)  جھتھ تأحدھا : جھة حدھا بالعقل بدل": ل"نسخة

***_____________________________________________ 

]]102[[ 

 .إلى آخره... و أّما البارئ القّیوم فال كثرة عنده أصالً : قولھ

 و أّما التكّثر األسمائي و الصفاتي و التكّثر الواقع في صور األسماء أي األعیان   

]]103[[ 

باعتبار معاٍن معقولة في غیب الوجود التي ھي مفاتیح الغیب و یتعیـّن بھ شؤوناتھ و تجلّیاتھ،  فھي الثابتة فلیس تكّثراً حقیقّیاً وجودّیـاً، بل التكّثر إّما  

في مرتبة في الحقیقة موجودة في العقل غیر موجودة في العین، أو یرجع إلى العلم الذاتي؛ ألّن علمھ تعالى ذاتھ بذاتھ أوجب العلم بكماالت ذاتھ 

اقتضت ظھور الذات لكّل منھا على انفرادھا متعّیناً في حضرتھ العلمّیة ثّم العینّیة، فحصل التكّثر فیھا، كذا قال بعض  أحدّیتھ، ثم المحّبة اإللھّیة

 ) . 25و  24: أُنظر تعلیقة اإلمام على الفصوص(األعالم نقلتھ ُملّخصاً 

تأحد عنده المتكّثرات، ویلبس لباس اإلطالق على التعّینات، أو التكّثر یرجع إلى التكّثر بحسب مراتب السلوك، فإّن السالك في أّول سیره ی  

ى أصٍل واحد و الجّل و یستھلك المـُتفّرقات في حقیقة جمعّیة، و ینفي المتخالفات في ذاٍت أحدّیة، فعالً كان أو أثراً، صفة كان أو ذاتاً، فیرجع الكّل إل

 . إلى جذر فارد

ثابتة و صور األسماء اإللھّیة فیفنیھا و یستھلكھا في الذات ذي الصورة، إلى أن یرحل راحلتھ و في أواخر ھذا السلوك یالقي األعیان ال  

نھا نشأت الكثرات إلى الحضرة األسماء اإللھّیة، و ُینیخ راویتھ إلى باب أبواب الربوبّیة، فیرى الكثرة األسمائّیة أّول كثرة وقعت في دار الوجود، و م

ا في الذات األحد الفرد الصمد، فیتجلّى علیھ حضرة الواحد القّھار ال شریك لھ في الذات و الصفات و اآلثار و في الغیب و الشھود، فیستھلكھ

خبر، فیترّنم لسان األفعال، فیستھلك عنده بقّوة السلوك ھذه األسماء في الھوّیة الغیبّیة، فال یبقى من الكثرة عین و ال أثر، و ال من السالك اسم و ال 

 . یا ھو یا من ھو یا من ال ھو إالّ ھو: ھ بلسان الحّق المـُتعال، و یقولحالھ و قال

 كّل ذلك بشرط رفض األنانّیة و عدم بقاء جھات النفسانّیة، و إالّ فمع بقائھا و لو   

]]104[[ 

ل الربوبّیة واألُلوھّیة فتصدر عنھ الشطحیات یسیراً یتجلّى علیھ في بعض مراحل السلوك عینھ الثابت، فیرى لنفسھ بھجًة و بھاًء و قّوةً و سلطنًة ب

مشارق الدراري شرح تائیة ابن  166: ، تذكرة األولیاء للنیشابوري32: كسر األصنام الجاھلّیة لصدر المتألھین(ما أعظم شأني : كقول بعضھم

 . لنقصان السالك و بقاء األنانّیة كل ذلك)  140: 2وفیات األعیان (لیس في جّبتي سوى هللا : و قول بعضھم)   634و  151: الفارض

إّن أكثر نشر العقائد الباطلة و األدیان الغیر الحّقة كان بدو انتشارھا من : قال شیخنا العارف الكامل األُستاذ الشاه آبادي أدام هللا ظلّھ  

 . المرتاضین و أھل السلوك الذین ھم كانوا ناقصین في السلوك و بقیت جھات نفسّیتھم، ھذا

 . فالكثرة على ما تلونا علیك كثرة شھودي سلوكي ال كثرة علمي على ما أفاد بعض األعالم على ما عرفت آنفاً : بالجملةو   

ال كثرة عنده تعالى ال في الذات و ال مع الذات و ال : و مما ذكرنا یظھر مغزى قول ذلك العارف الشارح الجلیل و الشیخ الكامل النبیل  

 . بعد الذات

كمال التوحید نفي : (لك یرجع كالم موالنا و سّیدنا إمام الموّحدین و العارفین أمیر المؤمنین صلوات هللا علیھ و آلھ أجمعینو إلى ذ  

 ). الخطبة األولى : نھج البالغة) (الصفات عنھ 

، 2/  84و  1/  83و  6/ 1:65ي أُصول الكاف) (أنھ تعالى ذاٌت عالّمٌة سمیعٌة بصیرةٌ : (و ھذا مغزى كالم أھل البیت علیھم السالم  

 . إلى غیر ذلك)   121: 6نسبة صدر المتألھین إلى الفارابي، األسفار ) (علم كلّھ قُدرةٌ كلّھ ) ( 8/  144و  2/  139: التوحید للصدوق

 إّن الذات األحدّیة نائبة مناب كّل األسماء: و ھذا مرجع قول بعض أھل المعرفة  

]]105[[ 

، اعتقادات فرق المسلمین 70: 1توضیح الملل (ال على زعم المـُعتزلة على ما ُحكي عنھم )   161): قسم الفلسفة (لمنظومة شرح ا(و الصفات 

شرح (فاعرف ھذه فإّنھ باب واسع ینفتح منھ أبواب كثیرة، و قد أشرنا إلى لمحة منھا في شرح بعض األدعیة )   27: والمشركین للفخر الرازي

 ").اللھم إني أسألك من أسمائك بأكبرھا"ذیل قولھ  في: 79دعاء السحر 

_________________________________________________________________________*** 

]105[ 

 : تبیان

: فقال علیھ السالم لھ، ***و مّما یؤكد ما أّصلنا و یؤّید ما أّسسنا ما روي عن أمیر المؤمنین صلوات هللا علیھ أنَّھ سألھ أعرابّي عن النفس  

 )عن أّي األنفس تسأل (

]110 [ 

 فقال یا موالي ھل النفس أنفس عدیدة ؟ 

 ). نفس نامیة نباتّیة، و حسّیة حیوانّیة، و ناطقة قدسّیة، و إلھّیة كلّیة ملكوتّیة (فقال علیھ السالم   

 یا موالي ما النباتّیة ؟ : قال  
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ائع، بدء إیجادھا عند مسقط النطفة، مقّرھا الكبد، مادتھا من لطائف األغذّیة، فعلھا النمّو و الزیادة، و قوة أصلھا الطب: (قال علیھ السالم  

 ). سبب فراقھا اختالف المتولّدات، فإذا فارقت عادت إلى ما منھ بدأت عود ممازجة ال عود مجاورة 

 ما النفس الحیوانّیة ؟ :  فقال  

حرارة غریزّیة أصلھا األفالك، بدء إیجادھا عند الوالدة الجسمانّیة، فعلھا الحیاة و الحركة و الظلم و الغشم قّوة فلكّیة و (قال علیھ السالم   

عود ممازجة  و الغلبة و اكتساب األموال، و الشھوات الدنیوّیة، مقّرھا القلب، و سبب فراقھا اختالف المتولّدات، فإذا فارقت عادت إلى ما منھ بدأت

 ). عدم صورتھا و یبطل فعلھا ووجودھا فیضمحل تركبھا ال عود مجاورة فت

 ما النفس الناطقة القدسّیة ؟ : فقال  

 قوة الھوتّیة، بدء إیجادھا عند الوالدة الدنیوّیة، مقّرھا العلوم: (قال علیھ السالم  

 

]111 [ 

فراقھا تحلّل لآلالت الجسمانیة، فإذا فارقت عادت إلى ما منھ بدأت عود  الحقیقیة الذھنّیة، مواّدھا التأییدات العقلّیة، فعلھا المعارف الربانّیة، سبب

 ). ُمجاورة ال عود ُممازجة 

 ما النفس الالھوتّیة الملكوتّیة ؟ : فقال  

إلیھ إذا كملت  قّوة الھوتّیة، و جوھرة بسیطة، حّیة بالذات أصلھا العقل منھ بدأت وعنھ دعت، وإلیھ دلّت وأشارت، وعودتھا: (فقال علیھ السالم

، ومن وشابھت، ومنھا بدت الموجودات وإلیھا تعود بالكمال، فھي ذات العلیا وشجرة طوبى و سدرة المنتھى و جّنة المأوى، من عرفھا لم یشق أبداً 

 ).جھلھا ضّل وغوى 

 ما العقل ؟ : فقال السائل  

) ف بالشيء قبل كونھ، فھو علّة للموجودات و نھایة المطالب جوھر دّراك محیط باألشیاء من جمیع جھاتھا، عار: (قال علیھ السالم  

 . صدق ولّي هللا).  76: كلمات مكنونة للفیض الكاشاني(

***___________________________________________________ 

]]105 [[ 

 . إلى آخره... سألھ أعرابّي عن النفس : قولھ

إلى بعض منھا ذلك العارف الكامل رضي هللا عنھ، و نحن ُنشیر إلى لمحة منھا بطریق  في ھذا الخبر الشریف أسرار غریبة أشار  

 : اإلجمال بعون هللا المـُتعال، و یبقى اآلخر تحت األستار، و لعلّھ یكشف على قلب أھلھ ولي األسرار، فنقول

  في إفراد القّوة في المواطن األربعة إشارة خفّیة على ما ھو التحقیق عند أصحاب  

]]106[[ 

مع تشتـّتھا و كثرتھا و تفّرقھا بتفّرق محالّھا  -الحكمة و العرفان و أرباب الطریقة و البرھان من أّن القوى المتشّتـتة النباتّیة و الحیوانّیة و اإلنسانّیة 

ا و حشمھا، كما صّرح بذلك في حدیث ُكمیل ھذه الكثرات سدنتھا، و ھذه المتفّرقات خدمھ)  221: 8األسفار (تجمعھا حقیقة واحدة و كلمة فاردة  -

و إن كانت النفوس األربعة لھا أحكام مُختلفة، و لسدنتھا " لھ خمس قوًى و خاّصیـّتان"بن زیاد حیث قال علیھ السالم في كّل من النفوس األربعة أّن 

حدة الوجود مع النفس حّداً و مرتبة و لیست ُمتكّثرة ُمتشتـّتة، و حشمھا وجودات ُمتفاوتة في الشّدة و الّضعف، و في بعضھا كانت القوى و السدنة ُمتّ 

 . و لیس ھذا مقام تفصیلھا و بسطھا

إلى ما ُحّقق عند المـُحّققین من الحـُكماء العظام أّن النفس جسمانّیة الحدوث و طلوعھا " أصلھا الطباع األربع:"و أشار علیھ السالم بقولھ  

 ) .  221: ، الشواھد الربوبیة347: 8األسفار (إن كانت بعضھا روحانّیة البقاء یكون من الماّدة الجسمانّیة و 

" أصلھا العقل:"و في النفس الكلّیة" أصلھا األفالك:"وفي النفس الحیوانیة" أصلھا الطباع األربع:"و أّما قولھ علیھ السالم في النفس النباتّیة  

أّن الماّدة التي تفیض علیھا النفس النباتّیة ماّدة كدرة غیر صافیة، بخالف النفس الحیوانّیة فإّن  و عدم التعّرض ألصل النفس النطقّیة فلإلشارة إلى

ا من ماّدة ماّدتھا من جنس األفالك لھا صفاء و خلّو عن كدورات تلك الماّدة الموجودة عندنا، وأّن النفس الكلّیة اإللھّیة وإن كانت طلیعة وجودھ

أّن ھذه النفس لكمال روحانّیتھا و علّو شأنھا قریبة األُفق بعالم المجّردات و قّطان عالم الجبروت، فھي ُملحقة باآلباء  صافیة في كمال النقاوة إالّ 

 العلوّیة و الجھات الفاعلّیة، ال األُّمھات السفلّیة و الحیثـّیات القابلّیة، حّتى ثبت عند أصحاب

]]107 [[ 

ماھّیاتھا إّنیاتھا، و أھل یثرب )  147: 2المراد بھا النفس الناطقة، اُنظر مجموعة مصنفات شیخ اإلشراق ( ة الكشف النوري أّن األنوار اإلسفھبدیّ 

 ).  342: 8األسفار (اإلنسانّیة ال مقام معلوم لھ و ال حّد محدود عنده 

إنّھا قّوة الھوتّیة، و یمكن أن : ل في كل واحٍد منھماو عدم التعّرض ألصل النفس الناطقة القُدسّیة فلعلّھ إللحاقھا بالنفس الكلّیة؛ و لھذا قا  

إشارة خفّیة " مواّد التأییدات العقلّیة:"بالبیان الذي ذكره ذلك العارف العظیم، مع قولھ علیھ السالم" مقّرھا العلوم الحقیقّیة:"یكون في قولھ علیھ السالم

 . إلى أّن أصلھا العقل كما ال یخفى على ذوي السابقة الحسنى

كما )   244: 8، األسفار 77: 58بحار األنوار (إشارة خفّیة إلى رّد من زعم أّن النفس ھي المزاج " أصلھا الطباع األربع:"و في قولھ  

 . أّن في عّدة مواضع منھ إشارة ظاھرة إلى ذلك كما ال یخفى
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ي لھا في النشآت السابقة و العوالم العقلّیة كما ھو رأي إلى الكینونة السابقة الت" عادات إلى ما بدأت منھ:"و أشار علیھ السالم بقولھ  

و أشرنا سابقاً إلى الخالف الذي بینھ و بین ُمفید الصناعة الحكمّیة، و فیھ أیضاً إشارة )   331الھامش األول و  330: 8األسفار (أفالطون اإللھي 

 . إلى أّن ما بدأت األشیاء منھ عین ما انتھت إلیھ

، 12: 3الفتوحات المكیة (إشارة إلى ما ھو المـُحّقق عند بعض أساطین الحكمة " عود ممازجة ال عود مجاورة:"ن قولھو ُیحتمل أن یكو  

أّن القوى المـُنغمرة في الماّدة ما لم تتجّرد تجرد الخیال معادھا یكون باالتصال إلى العالم العقلي اّتصال الماء الذي )  وما بعدھا  252: 9األسفار 

 ان على شاطئ البحر إذا انكسرت الكیزان واّتصل الماء بالبحر، بخالف القوى المجّردة تجّرداً خیالیـّـاً في الكیز

]]108[[ 

المراتب الغیبّیة و و النفوس القُدسّیة النطقّیة فإّن رجوعھا إلى عوالم الروحانّیات مع بقاء فعلیـّاتھا التجردّیة، و عندنا كّل العوالم الوجودّیة من 

المالكّیة  ھودّیة مرجعھا إلى اإلطالق الوجودي و العدم المحض عند طلوع شمس الحقیقة و بروز سلطنة الوحدانّیة و المالكّیة المـُطلقة، فإّن مقامالش

 . مقام قبض الوجود، كما أّن مقام الرحمانّیة والرحیمّیة مقام بسطھ و بسط كمالھ

ا ذكرنا؛ فإّن كالمھ في مقام و كالمنا في مقام، و إلى ما ذكرنا أشار العارف الحكیم المولوي و ھذا الّذي ذكره ذلك الحكیم المتألّھ غیر م  

 . في نظمھ المثنوي بقولھ بعد عّدة أشعار في مراتب السیر إلى النشآت المتتالیة والعوالم الوجودّیة

 ) 2906: فتر الثالث، البیتمثنوي مولوي، الد(بس عدم كردم عدم جون ارغون     كویدم كأنـّا إلیھ راجعون   

و ھذا من األسرار فاحتفظ بھ ودعھ یبقى تحت األستار، و ال تذعھ على أھل ھذه الدار، فإّنھم من األغیار، و ببالي أنـّي رأیت في سالف   

ند عروض الموت على الشریف مبلغ أسرار أھل الذكر و القرآن أّن بعض نفوس المستضعفین من اإلنسان یبطل و یھلك ع" الكافي"الزمان في

األسفار (بذلك المقال -على ما ببالي  -وصّرح ذلك الحكیم المتألـّھ المتقّدم ذكره في بعض كتبھ ) باب المسألة في القبر 235: 3انظر الكافي (األبدان 

ة و الزمان و أشباھھما إلى كما أّنھ صّرح بأّن مرجع الحرك)   552و  551، مفاتیح الغیب 225و  224: ، الشواھد الربوبیة376و  375: 8

و إن كان ذلك العارف الكامل الشارح عارضھ ورّد علیھ و نسبھ إلى الغفلة و المـُناقضة في )  264و  263: 9األسفار (الھالك و االضمحالل 

 یل الكالم، و عندي وجھ جمع بین الرأییـن بحیث یرتفع الجدال من البین، و لیس في ھذا المختصر مقام البسط و التفص

 

]]109[[ 

 . عسى هللا أن یوّفقنا إلفراد رسالة فیھ إنـّھ ھادي السبیل

إشارة بطریق اللّم إلى أّن النفس الكلّیة اإللھّیة كّل األشیاء بنحو الوحدة و الجمعّیة، كما أّن في " جوھرة بسیطة:"و في قولھ علیھ السالم  

 . إلى بقائھا و عدم فنائھا أیضاً إشارة لمیـّة" حّیة بالذات:"قولھ علیھ السالم

مع كون المیعاد إلى رّب العباد، فھو إّما مبنّي على أّن العود إلى كّل واحد منھا ھو العود " و إلیھا تعود:"و قولھ" و عودتھا إلیھ:"و قولھ  

: وورد عن رسول هللا صلّى هللا علیھ و آلھ)  115/ البقرة(}ُھ هللاَِّ أَْیَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوجْ {إلیھ تعالى، بل التوّجھ إلى كل موجود ھو التوّجھ إلى هللا تعالى 

: 1، علم الیقین 170: 6، الدر المنثور 14: 2، 14: 2، 13: 1العلل المتناھیة البن الجوزي ) (لو ُدلّیتم بحبل إلى األرض السفلى لھبطتم على هللا (

 . ة المعصومین علیھم السالمو ھذا من علم الراسخین و المتدّبرین في كالم األئمّ )  54

اجد و إّما مبنّي على ما ھو التحقیق عندنا من أّن عود الموجودات إلى هللا تعالى بتوّسط الولي المـُطلق صاحب النفس الكلّیة اإللھّیة وو  

بدو إیجادھا من الحضرة الغیب بتوّسط رّب  مرتبة العقل، و أّن الموجودات بمنـزلة القوى و اآلالت و المتفّرعات من وجود اإلنسان الكامل، فكما أنّ 

 صلّى هللا اإلنسان الكامل، و في الحضرة الشھادة بتوّسط نفس اإلنسان الكامل، كذلك عودھا و ختمھا، و لھذا كانت استقامة األُّمة استقامة رسول هللا

مجمع البیان ) (شّیبتني سورة ھود )  ( 112/ ھود(}َتقِْم َكَما أُِمْرتَ َفاسْ {:-في سورة ھود  -علیھ و آلھ وورد منھ صلّى هللا علیھ و آلھ عند قولھ تعالى 

 .لمكان ھذه اآلیة، و إالّ فھو صلّى هللا علیھ و آلھ بوجوده المقّدس میزان االستقامة)  473: 1، تفسیر البیضاوي 433: 2، الكشاف 304: 5

]]110[[ 

أمناً : (رضین و حّجة هللا على العالمین صاحب األمر صلوات هللا علیھ و أرواحنا لھ الفداء بقولھوورد في بعض األدعیة عند الدعاء لبقّیة هللا في األ

مع كونھ روحي لھ الفداء خالصاً عن أنحاء الشرك فعالً و صفة و ذاتاً، فشرك األُّمة و عبادتھم )  523: مصباح التھجد) (یعُبدك ال ُیشرك بك شیئاً 

 . الناس من فروعھ یعّد منھ، لكونھ األصل و سائر

 .و ھاھنا أسرار ورموز نتركھا خوفاً من أبناء الزمان و اإلطالة في البیان، فإّیاك أن تفشو ھذه األسرار عند أھل ھذه الدیار  

_______________________________________________*** 

]111[ 

 : تبیین

الّتي في ذلك األثر، لكّن التعرض لتنقیح دالالت بعض األلفاظ ألجل التنبیھ و  حاشاي أن اجترئ على تفسیر ھذا الخبر، و نشر األسرار  

 . اإلیقاظ

لعلّھ أراد بالوالدة الجسمانّیة ھي تمامّیة جسم الجنین في الرحم ُمستعّداً " بدء إیجادھا عند الوالدة الجسمانّیة:"فقولھ في النفس الحیوانّیة  

ولد بتكون األعضاء و القوى الحیوانّیة عندھا، فیقبل و یستعّد إلفاضة الروح الحیواني و ظھوره من مكامن لظھور تلك القّوة، و ھي في الحقیقة ت

ھ أستار الجسم الظلماني، وھو صفوة الحرارة الغریزّیة التي فاضت من الكواكب، وھي من جنس األجرام العلوّیة كما ھو مذھب أرسطو ومن تابع

وإنّما عّبر عن ھذه اإلفاضة التي تكون بعد ُمضي أربعة أشھر من مسقط ). قالة السادسة عشر من الطبیعیات الفصل األول من الم 403: الشفاء(

 النطفة بالوالدة ألّنھا

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



52 
 

]112[ 

 . مبدأ والدة الحیوان، وال تستعمل الوالدة في غیر الحیوان 

ل المولود من الرحم عند المخاض، وقد عرفت أنَّ ھناك ابتداء ظھور أراد بھا نزو" بدء إیجاد عند الوالدة الدنیوّیة:"قولھ في النفس الناطقة  

 . العقل الھیوالني

معناه من المـُعضالت عند العـُقالء، إذ الظاھر الثابت عند الجمھور عكس ذلك؛ ألنَّ النفس محّل للصور " و مقّرھا العلوم الحقیقیة:"قولھ  

 ).  275: 7و  290: 8األسفار (العقلّیة عندھم 

 : وإّنما یتیّسر فھم ذلك بعد رفض ما في أیدي الظاھریین من الحكماء بأصلین شریفین برھانـّیین عند بعض عباد هللا المساكین: أقول  

وال ما تراه أشیاع اإلشراقیـّین من ) 308: 2، اإلشارات والتنبیھات 284: 3األسفار (أنَّ التعّقل لیس كما زعمھ أتباع المشائین : أحدھما  

تلخیص المحصل (أو غیرھما من مذھب أرباب الفضول )  114: 2و  474: 1مجموعة مصنفات شیخ اإلشراق (ل بالحصول أو الحضور القو

بل التعقل إنّما ھو برجوع النفس إلى ذاتھا العقلّیة التي ھي )   331: 1، المباحث المشرقیة 299: 2، شرح المقاصد 155: المعروف بنقد المحصل

 . ى ما حّققنا في بعض رسائلنا كّل األشیاءمن تلك الجھة عل

في ذاتھا، كما أنَّ إدراكھا )  المندمجة : المندرجة بدل": ل"و"ر"في نسخة (بوقوعھا على بواطن األشیاء المـُندمجة : و بعبارة  

الحواّس ورواشن ھؤالء الجواس، للمحسوسات إنّما ھو بطلوعھا وشروقھا من أُفق القوى، وإشراقھا من شرف اآلالت وشبابك األدوات وروازن 

بقوة واحدة ھي نفس ذاتھا، وأّنما التكّثر وقع  -أي التعقل و اإلحساس  - وبوقوعھا على ظواھر األجرام و سطوح األجسام، وأنّھا تفعل ھذین األمرین 

 في اآلالت لوقوعھا في مواطن الكثرة و االنقسامات، نظیر ذلك

]113[ 

 . قھا من الكوى العدیدة مع وحدتھا العددّیةھذه الشمس المـُضیئة و شرو 

 . أنَّ العلم ال یكون إالّ باالتّحاد بناًء على ما قلنا من كون النفس كل األشیاء على نحو یعرفھ العرفاء: و ثانیھما  

ا طلبت علم شيء مّما في نفسھا توّجھت فعلى ھذین األصلین یصّح كون العلوم الحقیقّیة محالً للنفس الكلّـّیة ومقّراً لھا بالحقیقة؛ ألنّھا لـمّ   

ي إلى ذاتھا، وھي من حیث كونھا طالبة غیُرھا من حیث ھي مطلوبة، فكأّنھا طارت من القفص الجسماني فوقعت ال محالة على وكرھا األصلي الذ

قفص الجسماني فوقعت ال محالة على ال: بعض الغواشي فوقعت على ذكرھا األصلي الذي ھو وجودھا العقلي بدل":م"في نسخة(ھو ذاتھا العقلیة 

فصارت المعقوالت من ھذه الحیثّیة محالً لھا و مقّراً )  بعض الغواشي : قصف الغواشي بدل": ل"وفي نسخة. وكرھا األصلي الذي ھو ذاتھا العقلّیة

 . لوجودھا

العقل، بل النفس عقل ظھر بصورة الشوق و المشّیة كما و أّما كون مادة تلك النفس الشریفة ھي التأییدات العقلّیة، فألنَّ النفس صادرة عن   

أّما األول فألنَّ العلّة باطن المعلول، و أّما على الثاني فظاھر ال یخفى، : ھو الحق، فعلى ھذا ال ریب أنَّ العقل ھو الباطن و النفس ھي الظاھرة

ادة بصیغة الجمع ألنَّ المدد العقلي یصل إلى النفس آناً فآناً، واإلشراقات فیكون العقل بمنزلة الماّدة والنفس بمنزلة الصورة، و إنّما عّبر عن الم

 . العقلّیة تتنزل منھ إلیھا دائماً، و إالّ لم تبق ھي قطعاً 

وجھ كون العود في األولیـین بطریق الممازجة و في الثالثة بنحو المجاورة ولم یتعرض في الرابعة للعود أصالً ھو " عود مجاورة:"قولھ  

ر یعتریھا الفساد و نَّ السابقتین إنّما یتكّونان من األجسام اللطیفة على ما یظھر من الخبر، و ھو عند أرباب العقول من المـُقّرر، وال ریب أنَّ الجواھأ

 البطالن بالكلـّیة،

]114[ 

 . فحینما تتفرق أجزاء البدن تبطل الصور و الكیفّیات و یّتصل جوھره إلى كلـّیة األجرام 

فلما كانت مجردة غیر مقّدرة، فلیس لھا فساد و ال امتزاج، فیجب أن تعود حین المفارقة إلى األصل الذي بدأت منھ بطریق : و أّما الثالثة  

ا إِالَّ لَ {:المـُجاورة، ألنَّ المـُجّردات و األنوار القـُدسّیة لھا مقام معلوم ال تتخّطاه إلى غیره كما قال تعالى عنھم ا َلَنْحُن َوَما ِمنَّ ُھ َمَقامٌ َمْعلُوٌم،  َو إِنَّ

افُّونَ   )165-164: الصافات(}الصَّ

 70/  364: 18بحار األنوار (و إن شئت زیادة االستبصار في ھذا المنھاج فاعتبر بحكایة المعراج و عدم تجاوز جبرئیل مقامھ في سلوك السبیل 

.( 

یھا فساد فال عود لھا إالّ بالكمال إلى العقل الّذي بدأت ھي منھ، بأن تصیر عقالً محضاً في فلّما لم یكن لھا والدة وال یعتر: و أّما الرابعة  

نة إلى الیوم الّذي برزت فیھ البواطن، ورجعت الفروع إلى األُصول الكوامن، وحشرت وحوش الجزئّیات المـُتفرقة في بوادي األمكنة وقوافل األزم

 . عللھا الثابتاتاألرض الكلّیات، و عادت المعلوالت إلى 

 .ھذه النفس الرابعة ھي التي نحن بصدد شرحھا في ھذا الخبر: و بالجملة  

 . بالھمزة في النسخ بمعنى ابتدأت ونشأت، والظاھر أن یكون بغیر ھمزة بمعنى ظھرت" منھ بدأت:"قولھ  

هللا األكبر حیث بعثھا رسوالً إلى أَُمم النفوس و  أي تلك النفس الملكوتّیة عن جانب العقل دعت األنفس إلى رضوان" و عنھ دعت:"قولھ  

 وااألشباح، یتلو علیھم آیات هللا في المساء والصباح، من إحداث بدیع وإظھار شؤون في كّل صنیع، وتزكیتھم بالتنقالت في األحوال لیتحّدس

]115[ 

لتصنیف الّذي كتبھ بیده المـُقّدسة؛ حیث أوجد تلك الحقائق بیده التي ھي بالرجوع إلى الكمال، ویعلّمھم كتاب هللا الذي ھو الحقائق الموجودة، وھي ا 

 . تلك النفوس الشریفة، وتریھم حقائق تلك األشیاء باإللھامات الربانّیة، و تدعوھم إلى عالم الغیب و الشھادة
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عن صدور النفس عن العقل بالمھموز أي  فعلى الناقص ال المھموز بمعنى ظھرت، و في التعبیر" و منھا بدت الموجودات:"و أّما قولھ  

س بأن االبتداء، و عن صدور الموجودات عن النفس بالناقص أي الظھور، سرٌّ لطیف أظّنھ ال یعرفھ كّل عّریف، وھو أنَّ صدور النفس عن العقل لی

ھور النفس من العقل، بل ظھور الكّل منھ ابتدائّي تكون ھي مندمجة فیھ ثم ظھرت منھ، بل ھي ھو شائیاً بمشّیة هللا كونھ مصدراً لجمیع ما تحتھ، فظ

ا بالظھور و ال یسبقھ أثر من النفس؛ إذ العقل كما حّققنا ھو النفس الباطنة و النفس ھي العقل الظاھر، ال أنّھما موجودان ُمتباینان اتـّصف أحدھم

 . و النور إلظھار الجواھر العقلّیة المودعة فیھ اآلخر بالبطون، بل النفس ھي العقل الظاھر بصورة الشوق والبارز بصفة المشّیة

و أّما الموجودات الصادرة من النفس وھي أنوار عقلّیة وجواھر روحانّیة ُمندمجة في العقل، فالنفس موجودة بالوجود العقلي المـُتأّحد   

وبروز غّب كمون، حیث ابتدأت من البارئ األّول في العقل ثّم  بالعقل، كما أومأنا إلیھ آنفاً، فصدورھا عن النفس لیس ابتدائیـّـاً، بل ظھور بعد بطون

 ، وبقیاس بعضھا إلى***ظھرت في النـّفس العقلّیة، فقاطبة الحقائق بالنظر إلى البارئ القّیوم ابتدائّیة

]117[ 

 . بعض اختلفت أحكامھا باالبتداء 

***________________________________________________ 

]]115[[ 

 . إلى آخره... بالنظر إلى البارئ القّیوم ابتدائي : قولھ

وھو جّل برھانھ قائم على كّل ! ما حقق ذلك العارف الكامل رضي هللا عنھ حّق ُمحّقق ال یأتیھ الباطل من بین یدیھ و ال من خلفھ كیف ؟   

 النفوس بما كسبت و لیس

]]116[[ 

ٍة إِالَّ ُھَو آِخٌذ ِبَناِصَیِتَھا{ل، وبینھ وبین خلقھ حجاب مسدول وال حّد مفصو و األخذ بالناصیة ھو القیومّیة المطلقة، فھو تعالى )  56/ ھود(}َما ِمْن َدابَّ

و الوجود ھو الربط إلى الحّق المـُتعال و التقّوم بالرّب ذي ! بھوّیتھ المطلقة آخذ بالنواصي، و ما من موجود إالّ ولھ ربط خاّص مع خالقھ، كیف ؟

 . اللالج

أّن � سبعة حجب أو سبعین حجاباً أو سبعمائة حجاب أو سبعین ألف حجاب من نور و ُظلمة : (و أّما الذي قرع سمعك من الطریقین من  

فإّنما  ھي سرادقات جالل الحّق عن بصائر الخلق، وحجب وجھ الشمس الظاھر عن تلك المسجونات )  12 - 9/  44: 55بحار األنوار ) (

لقید بصائر، فإّن أصلھا التعّینات الخلقّیة، ولیس المـُقّید محجوباً عن المـُطلق و إن كان المطلق محجوباً عن المقّید بالحجاب الذي ھو اخفافیش ال

 : وأشار العارف الشیرازي إلى ما ذكرنا بقولھ

 ) . قسم الغزل  301: دیوان حافظ(تو خود حجاب خودى حافظ از میان برخیز   

 . ر ال رخصة إلفشائھاوھاھنا أسرا  

ما ذكره ذلك العارف الجلیل حّق موافق لكشف أرباب األذواق و الطریقة و ُمشاھدات أصحاب السلوك و الحقیقة، وفقاً : و الحاصل  

كن ما جعلھ التحقیق ل)  6 -  5/  108: 1: أصول الكافي(و اآلثار النبویة )   3: الحدید(و اآلیات القرآنیة )  356: 2األسفار (للبراھین الحكمّیة 

 لكالم بعض أھل المعرفة في شؤون الموجودات ُمخالف لظاھر كالمھ، فإّن الظاھر منھ أّن ذلك الحـُكم ال یختّص بموجود من

]]117[ 

الموجودات النازلة، الموجودات وال عالم من العوالم النازالت أو العالیات بل ساٍر في جمیع مراتب الوجود من األرواح العالیة والنفوس الكلّیة و 

 . وھذا العارف الشارح خّصھ بالموجودات النازلة عن مقام النفوس الكلّیة و الحكم في النفوس غیر ما ذكر

و ھذا مبنّي على ما زعم من أّن النفس ھو العقل الظاھر، والعقل ھو النفس الباطن لیسا حقیقتین ُمتباینتین، بخالف سائر الموجودات،   

 .ر ظاھر لیس ھاھنا مقام بسطھ و تفصیلھ، والعمدة فیھ ھو تفكیكھ بین الموجودات في ذلكوعندي في ذلك نظ

و اآلن نطوي الكالم بذكر مراد العارف المذكور من كالمھ في شأن الموجودات، ولعّل نظره إلى بطونھا في الذات األحدّیة وكونھا في   

وصّرح بھ ذلك العارف في كالمھ )   299: 2األسفار (لمعلول كما ھو المـُحّقق عند أھلھ النشأة العلمّیة كون ثبوت ال وجود، فإّن العلّة باطن ا

لُُھ إِالَّ ِبَقَدٍر َمْعلُومٍ {:وأشار إلى ذلك في الكتاب اإللھي بقولھ وفي اآلثار الرضوّیة علیھ الصالة )  21/ الحجر(}َوإِْن ِمْن َشْيٍء إِالَّ ِعْنَدَنا َخَزاِئُنُھ َوَما ُنَنزِّ

 .واحتفظ بھذا وتبّصر). مع اختالف  438: التوحید للصدوق) (كّل ما ھنالك یعلم ممـّا ھاھنا : (و التحّیة قریب بذلك المضمون

________________________________________________*** 

  ]117[ 

 ). 76: الصحیفة السجادیة الجامعة) (إذ كّل نعمك ابتداء ( :وإلى الحكم األّول أُشیر في زبور آل محّمد صلوات هللا علیھم بقول موالنا السّجاد

أُصول المعارف للفیض "(ھي شؤون یبدیھا ال شؤون یبتدیھا" و كأّنھ أراد الحكم الثاني بعض المشایخ حیث قال في شأن الموجودات  

 ) . 27: الكاشاني

 

]118[ 

ت في أُفق عالم الوجوب و اإلمكان وھي البرزخ الّذي بینھما لكي ال یبغیان، فھي عقل من أي ھذه الموجودات بالقیاس إلى النفس الملكوتّیة التي وقع 

 . الجّنة العالیة و نفس من الجّنة السافلة

أي یظھرھا للنفس بعدما خفیت في ذاتھا العقلّیة وبطنت في جنبتھا العالیة، ولیس ذلك ابتداء وجود تلك األشیاء، بل ابتداء : شؤون یبدیھا  

رفھ الكّمل من أھل ھا في المرتبة العقلّیة، حیث صدرت من بارئھا القّیوم تعالى شأنھ صدوراً عقلّیاً ُجملیـّـاً وحدانیـّـاً مع العقل بالمعنى الّذي یعوجود
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لیس غرض و)  450: مجموعة مصنفات شیخ اإلشراق المجلّد األّول كتاب المشارع و المطارحات الفصل الثامن من المشرع السادس(اإلشراق 

وقد تقّرر في األُصول العرفانّیة عند أھل ! ھذا العارف كما فھمھ أكثر أرباب األذواق، من أنَّ ذلك للموجودات بالنظر إلى مبدأ الكّل تعالى كیف؟

نھ صادرة في آنات وجودھا و العنایة السابقة أنَّ الموجودات بقّضھا وقضیضھا و كلّیاتھا و جزئـّیاتھا وغابراتھا وماضیھا بالنظر إلى هللا جّل برھا

ال ) الفصل الثالث من المقدمة  18 :شرح فصوص الحكم للقیصري( مراتب شھودھا ابتداء، ولیس لھا بالنظر إلیھ عّز شأنھ إالّ الظھور االبتدائي 

 ) .تقّدم تخریجھ (غیر كما یومئ بذلك ما في األدعّیة السجادّیة،  وقد مّر واحد منھا 

ا العارف أراد بذلك الّذي توّھم البعض؛ ألّنھ أجّل شأناً من أن یتوّھم ذلك فیھ، لكن ال یعرف ھذا الّذي قلنا إالّ من لھ قدم وال أظّن أنَّ ھذ  

 . راسخ في التجرید، ومن هللا العون و التأیید

 العلیا بمعنى صاحبتھا، فیكون إشارة إلى ھكذا في الّنسخ الّتي عندنا، ویمكن أن یكون الموصوف مقّدراً؛ أي ذات الحقیقة" ذات العلیا:"قولھ  

]119[ 

 . الذات العقلـّیة الّتي للنفس، وإلى أنَّ النفس عقل بالذات كما أنَّ العقل نفس بالعرض 

ز عنھا و تخّطاھا ھما الحقیقة اإلنسانّیة العقلیة الّتي وصل نبّینا صلّى هللا علیھ وآلھ في معراجھ إلیھا فتجاو" و شجرة طوبى و سدرة المنتھى:"قولھ

 ). 34/  328: 18بحار األنوار (إلى ما شاء هللا 

لسدرة المـُنتھى غصون وأوراق وجذر وفرع، فرسول هللا صلّى هللا علیھ وآلھ جذرھا، وعلّي علیھ السالم فرعھا، واألئّمة : (وفي الخبر  

 ). 2باب  61 - 58: بصائر الدرجات) (أغصانھا، وشیعتھم أوراقھا 

 . شارة إلى أنَّ ھؤالء ھم اإلنسان و غیرھم رعاع وأنعام بل ھم أضلّ وفیھ إ  

إشارة إلى اإلحاطة العقلّیة الّتي للعقل و االشتمال الجملي الّذي منھ لكاّفة الفرع واألصل، وقد " محیط باألشیاء من جمیع جھاتھا:"قولھ  

أنَّ للعقل شكالً : جھات األشیاء حّتى یتصّحح من ذلك قول المعلّم األّولعرفت البرھان على ذلك، ولنذكر ھاھنا برھاناً على إحاطتھ من جمیع 

 .قّدس سّره في الفارسي" الغزنوي"وكذا قول الحكیم)  130: أثثولوجیا إفلوطین(ُمستدیراً 

 آسمانھاست در والیت جان     كار فرماى آسمان جھان   

حیطة بالمعلول، وأنَّ الصادر األّول علّة لكّل ما دونھ، فلو لم یكن ُمحیطاً من جمیع أنَّھ قد ثبت في مقّره أنَّ العلّة م: وخالصة البرھان  

: 7و  331: 2األسفار (فوجب أن تكون محیطة من جمیع الجھات . الجھات لزم أن یستغني عنھ من الجھة الّتي لم تحط العلّة منھا، وھذا خلف

 ). 185و  96: ، اُثولوجیا إفلوطین254: 3التاسعة من اإللھیات، اإلشارات و التنبیھات  الفصل الرابع و الخامس من المقالة 402: ، الشفاء 204

]120[ 

فیھا و لما كانت الحقائق العقلّیة، بل كّل حقیقة إمكانّیة فإنّھا محدودة، أّما األجسام فظاھرة، وأّما غیرھا من الفواعل العوالي فأحد طر  

كال العقلّیة على االستدارة الحقیقّیة، وأّما هللا سبحانھ فال حّد لھ أصالً حّتى یكون شيء ینتھي إلى حّده أو ینتھي بفاعلھا واآلخر بمعلولھا، فجمیع األش

) الخطبة األُولى : نھج البالغة(ھو إلى حّد شيء، بل تنتھي عنده األشیاء وحدودھا؛ و ذلك ألنَّھ مع كل شيء ال بقارنة، وغیر كّل شيء ال بمزایلة 

شيء أزالً و أبداً، خالفاً لمن یزعم خالف ذلك، فھو عّز برھانھ كالمركز، وقد صّرح أرسطو بأّن المركز في األشكال العقلّیة بخالف ولیس معھ 

عسیراً وفھم ذلك )   64: أُثولوجیا إفلوطین(المركز في األشكال الحسّیة؛ ألّنھ في الجسمانّیات تحیط بھ الدائرة، و في األشكال العقلّیة ھو محیط بھا 

: وفي ھذا الحدیث الشریف أسرار كثیرة وعلوم عدیدة ،جّداً، فالمركز ھو األصل، وبھذا كان في عالم األجسام خلق األرض متقّدماً على السماوات

ى جمیع األشیاء، من بیان حقیقة النفوس األربع، ومادّیة بعضھا، وتجّرد بعض آخر، واتصال المـُجّرد منھا بالعقل، ومن حقیقة العقل، واشتمالھ عل

د � وأنـّھ نھایة النھایات، وغیر ذلك ممـّا ال یحصى و ال تنالھا أیدي أفاضل الحكماء، فطوبى لمن غاص في بحارھا، وخاض في أنوارھا، والحم

 . على مّنھ و فضلھ

 : تشیید

عاملي قدس سّره في مجموعتھ المـُسّمى بالكشكول، عن وعنھ صلوات هللا علیھ على ما نقل عنھ شیخنا العارف بھاء الملـّة و الّدین ُمحّمد ال  

 یا أمیر المؤمنین، أُرید: كمیل بن زیاد قال  سألت موالنا أمیر المؤمنین علیھ السالم فقلت

]121[ 

 أن تعّرفني نفسي ؟  

 ). یا كمیل أي األنفس ترید أن أُعرفك : (قال

 ! یا موالي ھل ھي إال نفس واحدة ؟: قلت

النباتیة النامیة، والحسّیة الحیوانّیة، والناطقة القدسّیة، والكلّیة اإللھّیة، ولكّل من ھذه خمس قوًى : یا كمیل إّنما ھي أربعة: (السالمقال علیھ 

 : وخاصّیتان

 . عاثھا من الكبدالزیادة و النقصان، وانب: جاذبة وما سكة وھاضمة ودافعة ومربّیة، ولھا خاّصـّیتان: فالنامیة النباتّیة لھا خمس قوىً   

 . الرضا والغضب، والنقصان، وانبعاثھا من القلب: سمع وبصر وذوق ولمس وشم، ولھا خاّصـّیتان: والحسیة الحیوانّیة لھا خمس قوىً   

ة ولھا فكر وذكر وعلم وحلم ونباھة، ولیس لھا انبعاث، وھي أشبھ األشیاء بالنفوس القدسّیة الملكیّ : والناطقة القدسّیة لھا خمس قوىً   

 .النـزاھة والحكمة: خاّصـّیتان

الرضا و : بقاء في فناء، ونعیم في شقاء، وعّز في ذّل، وفقر في غناء، وصبر في بالء، ولھا خاّصـّیتان: والكلّیة اإللھّیة لھا خمس قوىً   

ُتَھا النَّْفُس {وقال تعالى )  72/ ، وسورة ص29/ الحجر(}وِحيَوَنَفْخُت فِیِھ ِمْن رُ {: التسلیم و ھذه التي مبادئھا من هللا و إلیھ تعود، قال هللا تعالى َیا أَیَّ

ِك َراِضَیًة َمْرِضیَّةً  ُة،  اْرِجِعي إَِلى َربِّ  ). 187: 2كشكول البھائي ) (والعقل وسط الكّل )  28 - 27/ الفجر(}اْلُمْطَمِئنَّ
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 : توضیح ما في ألفاظ ھذا الخبر من اإلبھام و اإلشكال

ّن في استفھامھ علیھ السالم بأي األنفس حینما سألھ كمیل عن تعریفھ نفسھ إیماًء لطیفاً إلى أنَّ ھذه األربع یمكن أن تحصل لسائر اعلم أ  

 كما برھن علیھ في موضعھ، بل -الناس، ولمـّا استحال تعّدد النفوس لشخٍص واحد 

]122[ 

فقد ظھر للمستبصر أنَّ تلك األربع إنما ھي قشور، وألباب بعضھا فوق بعض على  - ھ ذلك قریب من البدیھي لمن تجافى عن تعسفھ ورجع إلى نفس 

وإنـّما التفاوت في األنواع واألشخاص بظھور بعضھا في نوع ) 19/اإلنشقاق(}َلَتْرَكُبنَّ َطَبًقا َعْن َطَبقٍ {:نظام ونسق مّتسق كما یشیر إلیھ قولھ سبحانھ

ھي في الشرف إلى شخص یظھر فیھ الكّل، وفي الخسّیة إلى آخر یبطل فیھ القل و الجّل، كما قال سبحانھ أو شخص وكمون بعضھا فیھ إلى حیث ینت

 . إلى غیر ذلك من اآلیات)  19/ الحشر(}َفأَْنَساُھْم أَْنفَُسُھمْ {:وقال تعالى)   55/ التوبة(}َوَتْزَھَق أَنفُُسُھمْ {

قوى وخاّصیـّتین، فإّن ذلك ُمشعر بأنَّ كّل الحقة ھي تنـّزل السابقة، لكونھا لما  ومن أمارات التطابق المذكور كون الكّل ذوات خمس  

إلى علمت إذا خطرت بالبال في عالمھا ما یوجب سقوط جناحھا الّذي تطیر بھ في فسحة الجنان وقعت في شبكة تلك الالّحقة، وھكذا إلى أن ھبطت 

یوجب ارتیاشھا، وتخلّصت من الذنوب الّتي أحاطت بھا، من التعّبد باألحكام اإللھّیة والتقلّد  األرض السافلة، وأنَّ ھذه الالّحقة إذا ارتاضت بما

 . بالنوامیس الربانّیة، طارت إلى وكرھا األصلي ورجعت إلى عالمھا العلوي

 . فلنشرع في تطبیق القوى في المراتب األربع على الوالء  

رین لیظھر من ذلك انطباق الكل في البین، فاعلم أّن الجذب یضاھي السمع؛ ألن جذب بالحرّي أن نذكر ذلك بین كّل ُمتجاو: فنقول  

نور الصماخ للصوت یصیر سبب السماع، واإلمساك یضاھي اإلبصار بناًء على ما ھو الحق عندنا من أنَّ اإلبصار إنـّما یكون في خارج باستیالء 

 النفوس على

]123[ 

یمسكھ لتنال النفس منھ ما تنال، وقد تقّرر أیضاً في مدارك أرباب األذواق اإللھّیة أّن إمساك السماوات ظاھر الشيء المحسوس كأّنھ یحفظھ و

مجمع البیان (أي على حفظي )  39/ طھ(}َولُِتْصَنَع َعَلى َعْیِني{:واألرض وما فیھما إنـّما یتسّبب عن االسم البصیر، ولذلك ورد في تفسیر قولھ تعالى

ُھ ِبُكلِّ َشْيٍء َبِصیرٌ {: وقال تعالى)  54: 22ر الرازي ، تفسیر الفخ18: 7 ْحَماُن إِنَّ  ).  19/ الملك(}َما ُیْمِسُكُھنَّ إِالَّ الرَّ

التربیة والھضم یضاھي الذوق؛ ألنَّ تلك القّوة مبدأ مبادئ الھضم، وكذا الدفع یضاھي اللّمس؛  ألنَّ عمدة منافع اللّمس رفع المـُنافر، وكذا   

 . الشّم؛ ألن القوى الدماغّیة ھي العمدة في التربیةتضاھي 

 ثّم البصر یحاذي الفكر؛ ألنَّ النظر أصل الفكر في عالم الكون، كما أنَّ الفكر أصل النظر في العالم العلوي، وكذا السمع یحاذي الذكر  

ذي العلم؛ ألنَّ العلم غذاء الروح، وكذا اللمس یحاذي الحلم؛ ألنَّ الّذي أُرید بھ قّوة الحفظ، وقد دریت أنَّ الجذب والحفظ من السمع، وكذا الذوق یحا

اللمسي، وكذا الشّم  تلك القّوة إنـّما شأنھا تحّمل المشاّق من توارد الحّر و البرد، ولكونھا ُمتسّببة عن لینة األعصاب إلى مرتبة یتأتـّى منھا اإلحساس

 . ھا تنشأ من الدماغ الذي ھو معدن تلك القّوةیحاذي النباھة الّتي ھي طلب الشرف والرفعة؛ ألنـّ 

ما یكون بتذكر ثّم البقاء في الفناء إنـّما یتحّصل من النظر والفكرة في األشیاء بأنـّھا ال شیئّیة لھا إالّ با� تعالى، والنعیم في الشقاء إنـّ   

ت، و كذا العّز في الذّل إنـّما یتیّسر بالریاضیات العلمّیة، والفقر مع الحقائق المـُنتزعة من الكائنات، وتصفیة تلك األنوار من كدورات الجسمانّیا

 الغناء

]124[ 

صبر على إنـّما یحصل بالحلم وتحّمل المشاّق مع االستغناء عن الناس، وكذا الصبر مع البالء؛ ألنَّ العّزة في أّي موطن تراد إنـّما تتأتى بال 

 . المصائب و البالء

 : إیضاح  

مدركة بالقّوة المربّیة في قوى النفس النباتّیة ھي النامیة، ولعّل المـُراد بالفكر في قوى الناطقة ھي القّوة المـُدركة أعّم من أن تكون المراد   

باھة القّوة الحدسّیة، وبالن)  العلمیة ": ل"في نسخة(الصور أو المعاني، وبالذكر القّوة الحافظة كذلك، وبالعلم القّوة النظرّیة، وبالحلم القّوة العملّیة 

 . ویمكن في الثالثة األُول أن تكون ھي مراتب القّوة النظرّیة وفي األخیرتین كما ذكرنا

ال ریب أنَّ القوى إذا استعملت فیما یلیق بھا وفیما تخلق ألجلھا یورث النزاھة والتجّرد من المواد، والتقّدس عن مذاّم الصفات : وبالجملة  

السداد، وینجي من الوقوع في شكوك األھواء والتوّرط في مضالّت اآلراء، ویوجب العلم بحقائق األشیاء والمعرفة بكیفّیة واألخالق على الوجھ 

 . الترقّي من المـُسّببات إلى أسبابھا، بل یورث التحّقق تلك الحقائق والتعلّق بھذه الرقائق كما قیل في مرتبة العقل بالفعل

: كلّما وردت في مثل ھذه المواضع فھي للسببّیة، مثلھا في قولھ صلّى هللا علیھ وآلھ" في"إللھّیة، فاعلم أّن كلمة وأّما قوى النفس الكلّیة ا  

": ل"في نسخة(فالبقاء الدائم ال یمكن إالّ بالفناء عن كّل شيء حّتى عن الفناء )  507: 2مسند أحمد بن حنبل ) (إّن امرأة دخلت النار في ھّرة (

 بین  نعیم الدائم ال یحصل إالّ بتحّمل المشاّق ومقاسات الشدائد واستدامة ھذا الذواق، وكذا العّزة الثابتة عند هللا ال تنال إالّ بالّذلوال)  الغناء 

]125[ 

ا فِي األَْرِض َوالَ َفَساًدا{الناس  اُر اآلِخَرةُ َنْجَعلَُھا لِلَِّذیَن الَ ُیِریُدوَن ُعلُّوً وكذا االفتقار الكلّي إلى هللا ال یحصل إالّ باإلیاس عن )  83/ القصص(}ِتْلَك الدَّ

َتأَْسْوا َعَلى َما َفاَتُكْم َوالَ َتْفَرُحوا بَِما {الناس، وإنـّھم ال یملكون ضّراً وال نفعاً بالبرھان والقیاس ودرجة الصابرین ال یوصل إلیھا إال بأن 

 ).  23/ الحدید(}آَتاُكمْ 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



56 
 

تصریح بأنَّ ھذه النفوس كالدوائر بالعقل، فھو بمنزلة المركز، غیر أنَّ المركز في الدوائر " والعقل وسط الكل:"یھوفي قولھ صلوات هللا عل  

ك النور من شب العقلّیة ھو المحیط بالدائرة بخالفھ في الدوائر الجسمانیة، ومن ذلك یظھر أیضاً أّن الكّل قشور لھذا اللّب، وأّنھا مراتب تنزالت ذل

 ) . 628: 1والصحیح ما أثبتناه، أُنظر مجمع األمثال "من دّب إلى شب"في بعض النسخ(*** إلى دب

} َوَنَفْخُت فِیِھ ِمْن ُروِحي{: وذكر اآلیتین لالستشھاد على أنَّ بدو ھذه األنفس من هللا ذي الجالل واإلكرام وإلیھ عودھا بالكمال، فقولھ تعالى  

ِك َراِضَیًة َمْرِضیَّةً {:داء، وقولھ جّل وعاللبیان االبت)  72/ ، وسورة ص29/ الحجر( ُة اْرِجِعي إِلَى َربِّ ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ لبیان ) 28-27/الفجر(}َیا أَیَّتَُھا النَّ

 .اإلعادة، فتبّصر

***_____________________________________________________ 

]]125[[ 

 . دّب إلى شبّ : قولھ

القاموس (قاموس . دنا، والظاھر أّنھ من خطأ الناسخ، والصحیح من شّب إلى دّب؛ أي من الشباب إلى دّب على العصاكذا في الُنسخة التي عن

 )105: المحیط

____________________________________________________*** 

]127[ 

 

 المبحث الثالث

 ***ما الموَجد الموِجد

نایة الرحمانّیة والقّوة الجوھرّیة الفائضة عن النفس الكلّیة اإللھّیة لتدبیر العوالم الماّدّیة من العلوّیة والجواب أّنھ الطبیعة الكلّیة والع  

 والسفلّیة،

 

]130[   

 149و  67: 3بحار األنوار "(إنَّ الطبیعة تفعل بإرادة هللا:"وھي مظھر اإلرادة الرّبانّیة كما في توحید المـُفّضل من قول موالنا الصادق علیھ السالم

 :المقابل لالنفعال التدریجي إلیھا نظیرتیھا السابقتین لوجھین - وھي الفاعلة في العالم الكوني الفعل الذي یقابل االنفعال، ونسبة اإلیجاد الفعلي ) 

ال التجدیدییـن والتحریك والتحّرك أنَّ الصنع بل اإلیجاد باعتباٍر مّما یقال في الحقیقة على عالم الخلق الّذي یقع فیھ الفعل واالنفع: أحدھما  

تنّفس الصعداء،  - الذي ھو العرش من وجھ  -الزمانیـّین، ومبدأ ذلك العالم من تلك القّوة الشریفة النورّیة في الماّدة القابلة الكلـّیة تنّفس الجسم 

في (انتظم نظام العلوّیات والسفلـّیات برّمتھا  -ح وباستنشاق الماّدة ذلك النفس الرحماني من قبل الیمن؛ أي الوادي األیمن من عالم األروا

إذ ینفخ ھذه الصورة الشریفة وبتنفس النفس اإللھیة النفس الرحماني، استنشقت المادة رائحة الوجود في عرصة الشھود، فتحقق : إضافة"ر"نسخة

 ).العالم الجسماني بكلّیتة، وانتظم النظام العلوي والسفلي بجملتھ 

فھما من عالم األمر ومنـزل القدس والكمال، وال یجري ھناك الفعل واالنفعال وال الحركة  - أي العقل والنفس  -ان المـُقّدمتان وأّما المرتبت  

 واالنتقال،

 

 ]131[ 

والشوق كما یعرفھ أھل  بل إنّما تترّتب اآلثار على المؤّثرات في ذلك العالم الشریف بمحض التعّقل والشوق بل المعقوالت في ذلك العالم نفس التعّقل

َما أَْمُرهُ إَِذا أََراَد َشْیًئا أَْن َیقُوَل َلُھ ُكْن َفَیُكونُ {: الذوق، قال هللا تعالى وعند النظر الجلیل ترى أنَّ معلوالت عالم األمر إّنما ھي آثار )  82/ یس(}إِنَّ

أّن تسبیحنا : (أنـّھم ال یفترون من ذلك ساعة وال یسأمون لحظة یرشدك إلیھالتسبیح والتقدیس الذي طباعھم، ونتائج التھلیل والتمجید الذي شأنھم، و

فكیف الظّن بتسبیحاتھم و تقدیساتھم )  4:1026/5، وسائل الشیعة 3/ 26: ثواب األعمال للصدوق(كما في الخبر ) یغرس شجرة في قیعان الجّنة

 ! مع كمال طھارتھم ؟

ین ھما لیستا من عالم الخلق والصنع، بل ھما ما یعّبر عنھ في لسان الشرع بعالم األسماء والصفات أنَّ تینك المرتبتین السابقت: وثانیھما  

لیس إالّ، لكن المرتبة األُولى ھي مرتبة األسماء والصفات الذاتیة كالعلم والحیاة والقدرة، والمرتبة النفسیة ھي مرتبة األسماء )   187: 6األسفار (

والكبریاء والعظمة، بل النظر الجلیل یرى األُولى ھي الصفات الذاتّیة اإللھّیة من حیث المرتبة والحقیقة، والثانیة ھذه  والصفات الفعلّیة كالمشّیة

لي محض الصفات لكن من حیث الوجود والتحقیق، فنسبة اإلیجاد إلى المرتبتین السابقتین لیس كنسبتھ إلى المكوّنات، بل اإلمكان الذاتي في العوا

 ). 174: 1األسفار (ي كما قالھ بعض األعالم اعتبار عقل

***________________________________________________________________________ 

]]127[[ 

 .إلى آخره... في أّنھ سئل عن الموَجد الموِجد: قولھ

شرحھا من ذلك العارف الجلیل، ولیست محتاجة إلى الشرح واآلن لك أن ُتطـّبق الموَجد الموِجد على النفس الكلّیة اإللھّیة على ما سمعت   

تین ُیعّبر عنھما في والتفصیل، ویبقى الوجھان اللّذان أوردھما من أّن الّصنع واإلیجاد یقال لعالم العقل والنفس من عالم األمر، وأّن تینك المرتبتین اللّ 

 :من شيء، فنقول تحقیقاً في الجواب وتبییناً للصواب لسان الشرع بعالم األسماء والصفات فحسب، فلیستا من عالم الخلق
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تعلّقاً فعلـّیاً، سواء كان من القوى المنطبعة فیھا النازلة في منـزلھا الھابطة عن عالم القدس  - أّي تعلّق كان  - إّن كّل مالھ تعلّق بالمادة   

خ الملزومة لصفات الماّدة وحیثّیاتھا، أو من العوالي والمالئكة السماوّیة الراحلة عن محّل األُنس، أو من الموجودات المتوسطة والقاطنین في البراز

 ھو من عالم الخلق، وُیطلق علیھ اسمھ ویظھر فیھ رسمھ، ویكون إطالقھ علیھ شائعاً في لسان  -المتعلّقة بھا تعلّقاً تدبیـرّیاً 

]]128[[ 

 .وأھل بیت الوحي والنبّوة)  95: ، الشواھد الربوبیة49: كر الروحي للشرف البالسيرسالتان في الحكمة المتعالیة والف(أرباب الحكمة والمعرفة 

ي حّق نعم، ھذا حّق في المرتبتین السابقتین اللّتین عرفتھما في تلك المـُسوّدات، وبالخـُصوص المرتبة األُولى التي ھي نفس المشّیة التي ھ  

 .مخلوق بھ

م من ذلك العارف الكامل عند التعّرض لكالمھ ھذا في كتاب شرح توحید شیخنا القّمي صدوق ومن غریب االتـّفاق أني عثرت على كال  

الذي الطائفة رضي هللا تعالى عنھ، وھو من أعظم مصّنـفات ذلك العارف، وأرفع كتب الشیعة في المعارف، ولیس عندنا منھ إالّ الجـُزء الثالث 

، قال رضي هللا عنھ قول موالنا وسّیدنا أبي الحسن الرضا علیھ السالم في تفسیر حروف استسعدت لزیارتھ بعدما شرعت في تلك المسوّدات

فلعّل : بعد كالم طویل بھذه العبارة)  1/ 232: التوحید للصدوق) (إّن أوّل ما خلق عّز وجّل لیعرف بھ خلقھ الكتابة حروف المـُعجم : (المعجم

خلق هللا تعالى أّولّیتھ باعتبار أّن أثر اإلبداع یقال لھ الخلق، أو باعتبار أّن كّل ما من شأنھ أن یتعلّق  أّن أّول ما -أي معنى الحدیث الشریف  -المعنى 

 .بالماّدة تعلّقاً أّي تعلّق كان ُیستعمل فیھ الخلق، انتھى موضع الحاجة

عبارة عن النفس،  - الذي ھو الحرف  - وأثر اإلبداع  وقد صّرح في كالم أفاده قبیل ذلك الكالم تركناه مخافة التطویل أّن اإلبداع ھو العقل،  

    .وھذا الكالم ھو الموافق للتحقیق

إّن تینك المرتبتین ھما عالم األسماء والصفات، والفرق بینھما أّن المرتبة العقلـّیة ھي األسماء والصفات الذاتّیة والمرتبة :"وأّما قولھ  

 ".النفسّیة ھي األسماء والصفات الفعلـّیة

]]129[[ 

 

   ُ تعال فھو وإن كان لھ وجھ صحیح، إالّ أّن األسماء والصفات الذاتّیة على الحقیقة ھي التي ثابتة لذاتھ المقّدسة المـُستجّنة في الذات المـ

 .بحسب الشؤون واألطوار والتجلّیات الذاتّیة

، 84/2و  83/1و  6/  65: 1أُصول الكافي ) (یعة بصیرة ذاٌت عالّمة سم: (وقد حمل ذلك العارف الجلیل قول أبي عبدهللا علیھ السالم  

على كون الذات األحدّیة بنفس ذاتھ الشریفة نائبة مناب ھذه الصفات، وقد ورد من طریق أھل البیت )   8/  143و  139/2: التوحید للصدوق

) مسموع، والبصر ذاتھ وال ُمبصر، والقٌدرة ذاتھ وال مقدور  لم یزل هللا جّل وعّز رّبنا والعلم ذاتھ وال معلوم، والسمع ذاتھ وال: (علیھم السالم

 . إلى غیر ذلك)  139/1: ، التوحید للصدوق83/1: 1أُصول الكافي (

ھ أّن األسماء والصفات الذاتّیة أجّل مّما ذكره ذلك العارف الجلیل، وأقدس مّما ینالھ ید التحدید والتقدیر، وأنزه مّما یحوم حول حضرت: والحاصل

لمشّیة لتقیید والتكثیر، وقد عرفت فیما سبق من التفصیل، وانفتح على قلبك بأوضح سبیل، أّن مراتب الوجود من ُمجّردھا وماّدیھا من تعّینات اا

 .معتنقات بالتحدید والتكثیر، متالزمات بالتقیید والتقدیر، كما یراه أصحاب القلوب من األحرار وأرباب السابقة الحسنى من ذوي األسرار

وأّما األسماء والصفات الفعلّیة فھي جمیع مراتب الوجود، وسلسلة النزول والصعود من عوالم الغیب والشھود، ال  یختّص بمرتبة من   

وقد فّصلنا القول في بعض )  84: شرح القیصري على الفصوص(المراتب وال بحّد من الحدود، كما ھو المحّقق في محلّھ والمبّین عند أھلھ 

 .ولیس ھاھنا محل التحقیق والتفصیل)  310: تعلیقة اإلمام على الفصوص(الرسائل 

]]130[[ 

أّن اإلیجاد في العوالم الخلقّیة والصنع في المراتب النازلة كلّما )   20: أثولوجیا إفلوطین(وقد تحّقق عند مدارك أصحاب العلم والحكمة   

قل فقد عرفت حالھ، والجسم والصورة و الھیولى فلیس من شأنھا اإلیجاد والصنع، والقوى تحّقق فھو من ناحیة النفس أیـّة نفس كانت، وأّما الع

فتحّقق ّمما مّر علیك أّن الموَجد الموِجد . الجسمّیة من آالت النفوس النباتّیة أو الحیوانّیة أو اإلنسانیـّة ومظاھرھا، ال استقالل لھا في التأثیر واإلیجاد

 .وضح عالمة من عالمتھا، فتبّصرأخّص صفة من صفات النفس، وأ

___________________________________________________*** 

  ]131[ 

: مصباح األُنس"(عالم األمر ماال حكم فیھ لإلمكان:"ھذا العالم العلوي عالم الوجوب المتاخم ألُفق الوحدة الحّقة والبساطة المحضة، وقد قیل: وبالجملة

118 .( 

 ]132[ 

ِحیمُ {:بقولھ تعالى في آخر سورة الحشر*** ى المرتبة األُولى أُشیروإل  ْحَماُن الرَّ َھاَدِة ُھَو الرَّ ُ الَِّذي الَ إَِلَھ إِالَّ ُھَو َعالُِم اْلَغْیِب َوالشَّ / الحشر( } ُھَو هللاَّ

ُ الَِّذي الَ إَِلَھ إِالَّ ُھَو اْلمَ {:وإلى المرتبة الثانیة بقولھ)   22 اُر اْلُمَتَكبُِّر ُسْبَحانَ ُھَو هللاَّ الَمُ اْلُمْؤِمُن اْلُمَھْیِمُن اْلَعِزیُز اْلَجبَّ وُس السَّ  لُِك اْلقُدُّ

]133[ 

ا ُیْشِرُكونَ  ِ َعمَّ ُر َلُھ األَ {: وإلى المرتبة الثالثة التي نحن بصدد بیانھا بقولھ). 23/الحشر(}هللاَّ ُ اْلَخالُِق اْلَباِرُئ اْلُمَصوِّ ُح َلُھ َما فِي ُھَو هللاَّ ْسَماُء اْلُحْسَنى ُیَسبِّ

َماَواِت َواألَْرِض َوُھَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم   ).24/الحشر(}السَّ

إنَّ تلك الطبیعة غیر الصورة الفاعلة في األجسام، بل ھي العنایة الربانّیة الممسكة لنظام العالم، وھي مطلع : ولنرجع إلى ما كّنا فیھ فنقول  

باب المشیئة  336: ، التوحید للصدوق26باب  1:116انظر أُصول الكافي (في األخبار النبوّیة  -بالفتح  - لھّیة التي ھي نفس الفعل اإلرادة اإل

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



58 
 

ا من هللا إذ أنـّھا فاعلة في األشیاء بإذن هللا، ومعطیة للصور كما شاء هللا، ومخلوقھ بنفسھ - بالفتح ثّم الكسر  -ومعنى الموَجدّیة والموِجدّیة ) واإلرادة 

 .األشیاء مخلوقة باإلرادة وھي مخلوقة بنفسھا

***_______________________________________________ 

]]132[[ 

 .إلى آخره... و إلى المرتبة األُولى أُشیر: قولھ

تحقیق محتویة عند النظر الدقیق على اعلم أّن اآلیات الشریفة التي ذكرھا ذلك العارف الجلیل رضي هللا عنھ واستشھد بھا لما جعلھ ال  

الصورة إلى غیر األسماء الذاتّیة الثابتة للحضرة الواحدّیة، إالّ أّن مظاھرھا في العالم الخلقي مختلفة النشأة والوجود من العقل والنفس والھیولى و

 . ذلك

تي كانت الذات فیھا ظاھرة كالحّي العلیم، و على األسماء ال" األسماء الذات:"في بعض كتبھ" صاحب الفتوحات"وقد اصطلح الشیخ   

 ). 30و  29: إنشاء الدوائر(على التي كان الفعل فیھا ظاھراً " واألسماء األفعال"على التي كانت الصفات فیھا ظاھرة، " األسماء الصفات"

إلى األسماء الذات، واآلیة الثالثة إلى األسماء  فعلى ھذا االصطالح كانت اآلیة الشریفة األولى ُمشیرة إلى األسماء الصفات، واآلیة الثانیة  

 .األفعال، وأیضاً إّن اآلیة األولى إشارة إلى صفة الجمال، والثانیة إلى صفة الجالل، وإن في كّل صفِة جماٍل جالٌل وفي كّل جالل جمالٌ 

ُ الَِّذي الَ إَِلَھ إِالَّ ُھوَ {:وفي اآلیات الشریفة وتصدیرھا بقولھ    إشارات ورموزات وعلوم ومعارف لیس في )   23و  22/ الحشر(}ُھَو هللاَّ

 .ھذا المختصر مقام ذكرھا، واألولى إرجاعھا إلى طور وراء طورھا

____________________________________________*** 

  ]133[ 

أنَّ هللا خلق األشیاء بالمشّیة : (عن األئّمة علیھم السالم منوفي معنى الموَجدّیة و الموِجدّیة في الطبیعة التي ھي مطلع اإلرادة ما ورد في األخبار 

وھذا بعینھ یجري في اإلرادة غیر أنَّ الفرقان بینھما قلیل، وكثیراً ما )  148/19: ، التوحید للصدوق1:85/4أُصول الكافي ) (وخلق المشّیة بنفسھا 

: 2مرآة العقول (بعض األعالم أّنھما صفة واحدة *** ما ال یخفى؛ حّتى ظّن من ذلكیعّبر في األخبار عنھما بأحدھما، وعن كّل واحد منھما باآلخر ك

 ). 518: 1، الوفي للفیض الكاشاني 155

***______________________________________________________________________ 

]]133[[ 

 .حّتى ظّن من ذلك: قولھ

محّل الحـُكومة بین ھذین األُستاذین مع  -على االختصار واإلجمال، والرمز واإلشارة في المقال  مع كون بنائھا - لیس في ھذه الرسالة   

 .كونھما خارجة عن وسعي؛ فإّن تحقیقاتھما أجّل من أن تنالھا أیدینا

__________________________________________________*** 

 

]135[ 

 المبحث الرابع 

 ***ما الجاري المنجمد

 والجواب أّنھ الطبیعة الجسمّیة أي الجسم الطبیعي المرسل، وھي طبیعة   

 

]136[ 

َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَھا َجاِمَدًة َوِھَي {: سیاّلھ بذاتھا من دون میعان بل في جمود، ومتحركة بنفسھا مع كونھا ثابتة في ذاتھا، كما قال عّز وجل من قائل 

َحابِ  ِ الَِّذي أَْتَقَن ُكلَّ َشْيءٍ  َتُمرُّ َمرَّ السَّ  ). 88/ النمل(} ُصْنَع هللاَّ

 كھاأّما معنى كونھا سّیالة متحّركة بذاتھا فھو أنَّ الحركة من لوازمھا من حیث قابلیتھا واستعدادھا الذاتي، ألنَّ تحّركھا النفسي تحری  

]137 [ 

ألن "ر"وفي. ألن تحركھا النفس؛ ألّن تحریكھا إنـّما ھو من النفس وذلك"س"في نسخة(التسخیري الشوقي، وكون التحریك من قبل النفس   

ال )  ألّن تحركھا النفسي تحریكھا التسخیري الشوقي وكون التحریك من قبل النفس : تحركھا النفس ألن تحریكھا إنـّما أمر من النفس وذلك بدل

یبعثھا على الطلب من النفس؛ ألنَّ تعیین حدود الحركة وجھاتھا ال یمكن أن یكون  ینافي كون حركتھا بذاتھا؛ بمعنى أنَّ القبول المخّمر في طینتھا

 . النفس عدد متحّرك، فھي المتحّرك المـُحّرك: لذاتھا، بل إّنما ھو من قبل النفس وإرادتھا، ومن ذلك قیل

أُصول (ن كما زعم بعض األساتیذ األعالم وأّما ثبات الطبیعة الجسمّیة وجمودھا، فمن جھة أنَّ ذاتھا لیست نفس الحركة والسیال  

بل ھي ذات ثابتة بنفسھا والحركة عارضة لھا من حیث القابلّیة عروض اللوازم الذاتّیة لمعروضھا، و تحقیق ذلك )  85: المعارفللفیض الكاشاني

دیم، وصدور  المتغیر عن الثابت المقیم، وذكر فیھا ھي رسالة في مسألة ربط الحادث بالق"(مرقاة األسرار"بـ: مبسوطاً مذكور في رسالتنا المـُسّماة

 . في بیان حدوث العالم حدوثاً زمانّیـاً )  6: في قاعدة أن الحركة لیس من ذاتیات الطبیعة لكونھا عرضاً، صفحة

م إنَّ ذلك التغییر مبدأ سائر التغّیرات التي بعدھا أّي تغّیر كان مع جمودھا في الظاھر على حالھا، فالع   الم الجسماني بمجموعھ ُمتغّیر ثَّ

یرات وھي بحالھا ھو ومُتحّرك دائما یتبّدل تعّینھ مع اآلنات، ففي كّل آن یوجد ُمتعّین غیر المتعّین األّول، والعین الواحدة التي یطرأ علیھا ھذه التغی
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أي الحقیقة األصلیة التي ھي طبیعة الجسم } َتَرى اْلِجبالوَ {: الجسم الطبیعي الثابت بذاتھ المـُتغّیر بأحوالھ، وفي اآلیة إیماء إلى ذلك حیث قال

 .ثابتة حین تمّر وتعرضھا الحركة، فالمرور حال عارض والجمود والثبات ذاتيّ }  َتْحَسُبھا َجاِمَدة{

***_________________________________________________ 

]]135[[ 

 .إلى آخره... ما الجاري المنجمد: قولھ  

أفاد ذلك العارف الكامل في الجواب من كون الجاري المنجمد ھو الطبیعة الجسمّیة موافق للصواب، وإن كان التفصیل الذي أفاد وزعم ما   

بالنظر الدقیق، وخالف تركیب عبارة الحدیث الشریف، من تقدیم )   88: النمل(أنـّھ موافق للتحقیق خالف الحّق الحقیق، بل خالف اآلیة الشریفة 

 .ري على المنجمد، وإتیان المنجمد بصیغة اإلنفعال التي ھي للقبول والعروضالجا

ل التعبیر عنھا أّن الطبیعة الجسمّیة ھي الجاریة جریاناً ذاتّیـاً، والمـُتغّیرة تغّیراً جوھرّیاُ، والمـُتبّدلة تبّدالً ماھوّیاً في كلِّ آٍن، ب: والتحقیق  

جریاناً دائمّیاً وتغییراً اتصالّیاً، كما أفاد ذلك بأوضح بیان في الكتاب اإللھي بالتمثیل بمرور السحاب : قالباآلن من ضیق العبارة، واألولى أن ی

الذي ھو مرور دائمي بال تخلّل الُسكون الحركة و التبدیل وافقھ في الصورة النوعّیة التي شیئّیة الشيء بھا، ولوالھا لم یكن الشيء )  88: النمل(

 مذكوراً، بل

]]136[[ 

ولیست الحركة في األحوال فحسب، وإن كانت التغّیرات )  وما بعدھا  80: 3األسفار (كانت الصورة نفس التجّدد والسیالن كما ساق إلیھ البرھان 

مان غیر العرضّیة وبحسب األحوال الزمة للتغیرات الذاتّیة وكواشف عنھا، وثبوت الذات في الحقائق التي بحسب ذاتھا واقعة تحت تصّرف الز

 -جبال جائز على شریعة الحكمة والبرھان، كما أوضح سبیلھ بأتّم بیان وأصّح تبیان في الكتاب الحكیم والقرآن المحكم القویم، حیث نسب جمود ال

الجملة وحالّیتھا مع  وثبوتھا إلى الزعم والحسبان، وأثبت الحركة والمرور والسیالن لھا مؤّكداً باسمّیة -التي ھي أوضح مصادیق الطبیعة الجسمّیة 

مّتصل  إتیان المسند بالفعل المضارع الداّل على التغّیر التجّددي والسیـالن االّتصـالي، و أوضحھ بالتمثیل بمرور السحاب في الحس الّذي كان

 .الحركة ودائم السیالن

وھي رسالة (یلھا، ولم تحضرني الرسالة ولیس في ھذه الرسالة المختصرة الموضوعة للرمز واإلشارة مجال بیان ھذه الحقائق وتفص  

رضي هللا )  ھو الفیض الكاشاني قّدس سّره (التي ذكرھا حّتى أتّصدى للحكومة بین ھذا العارف الكامل وذلك الفیلسوف المتألّھ )  مرقاة األسرار 

 .عنھما وإن كانت الحكومة بینھما خارجة عن وسعي مع قصور الباع وقلّة االّطالع

________________________________________________*** 

]138[ 

لحركة والسیالن وھكذا ینبغي أن یفھم تجّدد الخلق مع اآلنات، ال كما ذھب بعض األعالم إلیھ من أنَّ الطبیعة الجسمّیة ذاتھا سیالة بمعنى أنّھا نفس ا

 ن أنَّ المـُتبّدل ھو الوجودات كلّھا م*** وال كما زعم بعض المـُتصّوفة) 85: أُصول المعارف للفیض الكاشاني(

]139[ 

 .تعالى عّما یقولون علّواّ كبیراً )  287، 210، 117: شرح فصوص الحكم للقیصري(والعین الواحدة ھو الوجود الحقیقي الذي بزعمھم ھو هللا  

***_________________________________________________ 

]]138[[ 

 .إلى آخره... عض المـُتصّوفة وال كما زعم ب: قولھ

ما ذكره ذلك البعض لھ وجھ صحیح موافق لمشرب رحیق عرفاني ومأخذ تحقیقي إیماني؛ وھو أّن القّیوم بالذات والثابت بجمیع الجھات،   

م شأنھ وسلطانھ، وأّما الموجودات الذي ال طریق للـّتغییر في كبریاء قدسھ، وال أثر للـّتبدیل حول حریم أُنسھ، ھو الذات األحدّیة جّل برھانھ وعظ

ّیة والحقیقة من اللیس إلى اإلمكانّیة فھي بالجھات المـُنتسبة إلیھ تعالى كذلك، وأّما بجھات نفسّیاتھا وحیثّیاتھا ذاتھا فھي متغّیرات الھوّیة متبّدالت الماھ

صلة التغّیر في انوجاد وانعدام بحسب حكومة األسماء اإللھّیة، األیس، بل سلسلة الموجودات بقّضھا و قضیضھا وأوجھا وحضیضھا دائمة التبّدل متّ 

 .یخرج الموجودات من اللیس إلى األیس ومن األیس إلى اللیس)  29/ الرحمن(}ُكلَّ َیْوٍم ُھَو فِي َشأْنٍ {فإّن هللا تعالى بحسب اسم 

ِحیم{ة والرحیمّیة تحت حكومة اسم وأیضاً إّن مراتب الوجود من الغیب والشھود لھا بسٌط ببسط الرحمة الرحمانیّ    ْحمن الرَّ وقبٌض } الرَّ

وأمثال ذلك من الحركات والتبّدالت التي للموجودات دون مبدئھا وللمبَدعات دون )  16/ الرعد(}اْلَواِحُد اْلَقھَّارُ {بجمع ھذا البساط تحت تصّرف اسم 

والمادّیات وسلسلة السافالت من القاطنین في موطن الزمان والزمانّیات، فتبّصر وال  مبدِعھا، ولیست ھذه الحركات التي عرفتھا مختّصة بعالم الماّدة

 تخلط بین المشارب فإنَّ لكّل قوم لساناً ولكّل كالم مع

]]139[[ 

وما أرسل رسوٌل إالّ ) 18/15: 1اقتباس من حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ، أُصول الكافي (كّل متكلّم مقاماً، كلّم الناس على قدر عقولھم 

 ) . 4: اقتباس من سورة إبراھیم آیة(بلسان قومھ

__________________________________________________*** 

]139[ 

 ، حیث ورد أنَّ في العرش كّل شيء في ھذا***ثّم اعلم أنَّ ھذه الطبیعة الجسمّیة ھي عرش الرحمن باعتبار، ومنھا یتصّحح عالم المثال

]140[ 
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ولیس ذلك كما اشتھر بین أصحاب ) 36/58: 55، بحار األنوار 47: 1، روضة الواعظین 60/149: الدعوات لقطب الدین الرواندي(العالم  

 اإلشراق، فإنَّ وجود الصورة المقدارّیة بدون الماّدة بین االستحالة، بل إّنما یتیّسر فھم ذلك بعد ما تحّققت

 

]141[ 

حقیقة نورّیة في نھایة الصفاء  -عد تقومھ بما ینبغي أن یتقّوم، وقبل أن تعرضھ كدورة األعراض، أو یلحقھ صدأ اآلثار والخواص أنَّ الجسم الكّل ب

لشیخ ھو كما قال ا والصقالة بحیث كأّنھ مرآة یحاذي بھا شطر النفس الكلّیة التي فیھا جمیع الحقائق العقلّیة منطبع منھا إلیھ كّل الرقائق النورّیة، بل

إنَّ الفلك موضوع في وسط النفس، فال یخرج منھا شيء إالّ وقد سلك من طریق الجسم إلى الحّس، ویمكن أن یشیر إلى ذلك : الیوناني في مرموزاتھ

َماِء إَِلى األَْرِض {:قولھ سبحانھ ُل األَْمُر َبْیَنُھنَّ {:وقولھ) 5/ السجدة(}ُیَدبُِّر األَْمَر ِمْن السَّ إلى غیر ذلك من اآلیات، وقد بسطنا القول ) 12/ قالطال(}َیَتَنزَّ

 .في ذلك في الموضع الالئق

***___________________________________________________ 

]]139[[ 

 .إلى آخره... ومنھا یتصّحح عالم المثال: قولھ قّدس سّره

لطائفة رضي هللا عنھ أیضاً، والذي دعاه إلى ذلك ما زعم من عدم ما أشار إلیھ ھاھنا لتصحیح عالم المثال ذكره في شرح توحید صدوق ا  

 .إمكان وجود الصور المقدارّیة بال ماّدة جسمّیة كما صّرح بھ واّدعى الوضوح و التبیـّن فیھ

و المقّرر في محلّھ والمبّین ولیس ھذا بكثیر اإلشكال عندنا؛ فإّن المقدار من لوازم الجسم الطبیعّي، بل الفرق بینھما باإلبھام والتعیین كما ھ  

وقد ثبت في مدارك أصحاب الحكمة المتعالّیة أّن احتیاج الصورة إلى الماّدة لقصورھا ونقصانھا وعدم تشّخصھا في بدء )   2: 5األسفار (عند أھلھ 

طلق، فاستقلّت الصورة في الوجود بال ماّدة قابلة وجودھا، وأّما إذا صارت تاّمة متشّخصة بالذات فال احتیاج لھا إالّ إلى فاعلھا التاّم وقّیومھا الم

 )  256وما بعدھا و  145:5األسفار (

النفس بقّوة وجودھا وھّمتھا توجدھا بال , ولیت شعري ما المادة القابلة في الصور الخیالّیة التي في اإلنسان الصغیر؟ ھل الجسم ماّدة لھا، أ  

 ماّدة ؟ والعجب من ذلك

]]140[[ 

عظیم الشأن مع كثرة غوره في مباحث علمّیة و عرفانّیة كیف ذھل عن ھذه الدقائق ؟ وھذه الغفلة والذھول صارت منشأً للرّد في كثیر من العارف ال

المباحث العلمّیة على شیخ مشایخ أرباب الحكمة والمعرفة صدر صدور الحكماء و المتألّھین رضي هللا تعالى عنھ ولیس ھاھنا مقام ذكرھا 

 .وتفصیلھا

اَر اآلِخَرَة َلِھي الَحَیـَوانُ {:ولقد أُشیر إلى ما ذكرنا في لباس الرمز في الكتاب اإللھي بقولھ   فإّن مقتضى سریان )  64/ العنكبوت(} وإنَّ الدَّ

ھو مقابلھ في قوس النـزول التي أّول منـزلھا العالم البرزخي المضاھي للعالم المثالي، وبإزائھ في قوس الصعود كما  -الحیاة في شراشر دار اآلخرة 

 .أن ال یكون فیھا الماّدة الجسمّیة التي ھي مبدأ لكّل موت ولیست فیھا حیاة أصالً  -

: ، كنوز الحقائق لعبد الرؤوف المـناوي267/66: 1عوالي اللئالي ) (الدنیا مزرعة اآلخرة : (وأُشیر إلى ذلك أیضاً في النبوي المشھور  

مزرعة لآلخرة كانت اآلخرة دار الحصاد، فإذا كانت اآلخرة دار الحصاد لم یكن فیھا قابلّیة وھیولوّیة، فإّن الھیولى بذاتھا  فإّن الدنیا إذا كانت) 132

 .محّل الزرع، ووجودھا بال زرع لغو وعبث تعالى عن أن یكون في ملكھ اللغو والعبث

من السعداء واألشقیاء وكیفیة االنتقاالت الواقعة في الدار اآلخرة،  وھاھنا أسرار ورموز بعضھا راجعة إلى أحوال أھل البرزخ والقیامة   

 .ولیس ھاھنا محّل ذكرھا ورخصة إفشاء أمرھا، ولعّل هللا ُیحدث بعد ذلك أمرا، ووفقنا لوضع رسالة فیھا فرداً 

________________________________________________*** 

]143[ 

 المبحث الخامس

 اقصما الزائد الن

لطبیعي من دون والجواب أنَّھ الجسم التعلیمي؛ ألّنھ من أعظم أنواع الّكم القابل للزیادة والنقصان، وھو معلول الطبیعة الجسمّیة، حیث یلزم الجسم ا

 ). 20: 4فار ، األس34: 2اإلشارات والتنبیھات *** (انفكاك عنھ في وقت حّتى عند االنفصال خالفاً للمشھور عند المـُتفلسفة المتأخرین

فثبت في  ولّما كان الزماً عارضاً للجسم وجب أن یكون فیھ فاعل لھ وأمر قابل لھ، ومن البّین أنَّ الفاعل في الجسم یسّمى صورة والقابل ھیولى،

 .ھما الھیولى، و الصورة: الجسم الذي ھو عرش الرحمن من وجھ وجود أمرین

]144[ 

و )   7:ھود(ر الجواھر العقلـّیة، والعرش ھو العقل في الحقیقة، وأیضاً من المـُقّرر أنَّ العرش على الماء أّما وجھ عرّشیة الجسم فلكونھ مظھ 

د الھیولى أشبھ شيء بأن یعّبر عنھا بالماء حیث تكون قابلة لجمیع الصور واألشكال، ومن ذلك یظھر أیضاً كون الصورة مظھر اسم الرحمن، وق

ْحَمُن َعَلى الْ {: قال أّن هللا سبحانھ لّما خلق العرش حملھ على كواھل أمالك أربعة، فلم یستقّر قراراً (ومنھ یتصّحح أیضاً )   5/ طھ(}َعْرِش اْسَتَوىالرَّ

ام العسكري ، تفسیر اإلم368/14: 3أُنظر تفسیر نور الثقلین) (ال إلھ إالّ هللا وال حول وال قّوة إالّ با� : وعجزوا عن حملھ بداراً، حتّى استقّر بقولھ

 ).  33/53و  19/26: 55، بحار األنوار 146/74: علیھ السالم

أنـَّھ المـُمسك أّما عدم قراره فمن حیث استلزامھ للسیالن والتغییر الذاتي، وأّما قراره بالكلمتین فلداللتھما على ثبات هللا و قیومّیتھ لكّل شيء و

 .السماوات واألرض
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أُنظر نھج (لمـُتكّمم مطلع التقدیر اإللھي على العالم الكوني، وعّبر عنھ في األخبار بالبحر العمیق والطریق المظلم ھذا الجسم ا: وبالجملة        

 ). 5:97/22، بحار األنوار 288باب الحكم رقم : البالغة

من أعین أھل الحّس الذي ورد أّنھ فوق السماوات أّما البحر فلكونھ في الماّدة التي ھي البحر األعظم، والتّیار المـُحیط بالعالم، والبحر المكنون 

 ) . 1/  417: 2اقتباس من ورایة أُصول الكافي (

 .وأّما الطریق المظلم فلكونھ في عالم الغواشي و الغواسق الجرمانّیة، ومطمورة الطبائع الجسمانّیة

 وأّما سّر كونھ قابالً للزیادة والنقصان فقد قال معلّم الحكمة في

]145[ 

لك إنَّ األشیاء التي تقبل الزیادة والنقصان ھي في عالم الكون، وإّنما صارت تقبل الزیادة والنقصان، ألنَّ فاعلھا ناقص ھو الطبیعة، وذ: اثولوجیا 

 ) . 139: أُثولوجیا  إفلوطین(الطبیعة ال تبدع صفات األشیاء كلّھا معاً، فلذلك تقبل األشیاء الطبیعّیة الزیادة والنقصان 

یقضي هللا بوجود األشخاص الكونّیة، فتلك األشخاص مطلع القضاء ) المقّدر ": م"في نسخة(ثّم اعلم أنَّ بعد وجود التعلیمّیات التي ھي مظھر القدر 

 .رّب األرباب اإللھي ومظھر الحكم الحتم الرّباني، ھكذا ینبغي أن تفھم مراتب الخصال واألسباب من العلم والمشّیة واإلرادة والقدر والقضاء من

***___________________________________________ 

]]143[[ 

 :عند المتفلسفة المتأّخرین: قولھ

ما یشمل ھذا فھو لم أعرف صاحب ھذا القول، والمحقَّق عند المحقِّقین من المتأخرین تبدیل المتعّین األّول بالتعّین اآلخر، فإن أراد من عدم االنفكاك 

 .یق بل الضرورة؛ فإّن الفرق بین التعلیمي والطبیعي باإلبھام والتّعیین، فتبّصرخالف التحق

_______________________________________________*** 

]147[ 

 الفائدة الثالثة 

 في تحقیق جواب اإلمام علیھ السالم

 عن ھذه األسئلة وانطباق الكالم على الحقائق المذكورة

 دون تكلّف، وداللتھ علیھا من غیر تعّسفوتخریجھا منھ من 

 

 وھاھنا مطلبان 

]149[ 

 

 المطلب األّول

 معنى قولھ علیھ السالم

 بینا أنت أنت صرنا نحن نحن

كان حیث ال بعدما تذّكرت من تحقیق معنى ھذا التركیب ھو أنَّ الذات األحدّیة "بینا أنت أنت صرنا نحن نحن:"اعلم أنَّ الغرض من قولھ علیھ السالم

ن جھة فیھ وال جھة، وال حیث وال حیث، وال اسم وال رسم، وال نعت و ال وصف، وال حمل وال وضع، وال إشارة وال عبارة، بل كان ھو من دون أ

جھة والحیثّیة، بل قاطبة ھو ھو بالتكریر، وھي المرتبة الالئقة باألحدّیة الحّقة الّصرفة، تعالى كبریاء ذاتھ عن وصمة الكثرة حّتى من اعتبار ال: یقال

 .تلك الكثرات األسمائّیة والصفاتّیة فإّنھا بعد الذات بمراتب، ویتباعد عنھا تباعد األرض والسماوات بسیاسب

كلّھا وتسبب لّما كان في مرتبة األحدّیة ھكذا وكانت ذاتھ ذاتاً ال عالمة، نظر سبحانھ إلى نفسھ ورأى ذاتھ بأنَّھ ھو، انبجست منھ األشیاء : وبالجملة

وجود الحقائق بقّضھا وقضیضھا، وتصیّرت الذوات كبیـرھا وصغیرھا، وتذوّتت الماھّیات عظیمھا وحقیرھا دفعة سرمدّیة خارجة عن الكیفّیة 

ض والسماء، وھذا ھو والحیثّیة ُمتعالیة عن الفكرة والروّیة، ُمقّدسة عن أن یشّذ منھا شيء صغیراً كان أو كبیراً أو یعزب عنھا مثقال ذّرة في األر

 معنى 

]150[ 

 ".بینا أنت أنت صرنا نحن نحن:"قولھ علیھ السالم

أخبار كثیرة منھا ما ورد عن  - سواء كان قبل الخلق أو معھا، وأنَّھ في تلك المرتبة وحده ال ھو ھو  - وّمما یؤّید أّنھ تعالى في المرتبة األحدّیة ھكذا 

والد العجم في جواب مسألة عمران على ما رواه شیخنا الصدوق في توحیده، وفي عیون أخبار الرضا علیھ الرضا علیھ السالم الذي ھو مربّي أ

لم یزل تعالى واحداً ال شيء معھ فرداً ال ثاني معھ، ال معلوماً وال مجھوالً، وال ُمحكماً وال ُمتشابھاً، وال مذكوراً وال : (السالم أنَّھ قال بعد كالم

 .الخبز، فتبّصر) ...  139: 1، عیون أخبار الرضا علیھ السالم 435: د للصدوقالتوحی) (منسّیـاً 

 

 تذییل تدقیقي وتحقیق منطقي 

، تفسیر 117:1، األسفار 38:أُصول المعارف للفیض الكاشاني(أنت أنت، وأنا أنا، وھو ھو باصالح علم المیزان عند أھل العرفان : اعلم أنَّ قولك

یستدعي استقالل الموضوع بالقوام واستغناءه عن الجاعل التاّم، فالممكن لیس لھ قوام بذاتھ بل بقیمومّیتھ )   2:870و  142 :1القرآن البن العربي 

وإذا ) متعین : متشخص بدل"ر"في نسخة(تعالى، فال یصّح علیھ ھذا الحمل أزالً و أبداً بالحقیقة؛ وذلك ألّنك إذا فّتشت عن زید فزید إنسان متعّین 
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وكذلك إذا تدّرجت عن الحیوان وسلكت بھذا العنوان لم یتوقّف في ) متعین : متعلق متقید بدل"ر"في نسخة(ت عن اإلنسان فھو حیوان متعیـّن تفّحص

بالجعل في البسیط  واحداً انتھى ال محالة إلى جاعل الذوات و الماھّیات " لم"و"ما"مرتبة إلى أن ینتھي إلى الجنس األقصى البسیط، ولّما كان قول 

ِ َتِصیُر األُُموُر أال إلى الل{البسیط، والفاعل لقاطبة الموجودات من دون وسیط   ).  53/ الشورى(}تصیر األمور هأَالَ إَِلى هللاَّ

 في جمیع المراتب ال یسعك ھذا الحمل بالحقیقة أو مع وجدان: وبالجملة

]151[ 

 .ھو ال غیره فائدة إالّ في المبدأ القّیوم تعالى شأنھ، فإّنھ ھو 

ما التكرار " صرنا نحن نحن:"، على الحقیقة وقولھ"بینا أنت أنت:"على ھذا التحقیق الذي ال أظّنك تظفر بھ في غیر ھذه األسطر، فقولھ علیھ السالم إنَّ

الصحیفة "و ُمستحیل قطعاّ، وفي فیھ بمجرد المـُشاكلة والمـُقایسة بالكالم األّول؛ ألنَّ صیرورة الشيء شیئاً إنما ھو مفاد الجعل المركب، وھ

وذلك یعاضد ما قلنا؛ إذ معناه ) 398: الصحیفة السجادیة الجامعة) ( إلھي كیف أدعوك وأنا أنا، وكیف أقطع رجائي عنك وأنت أنت ": (السجادیة

أدعوك وافتقر إلیك، ومن أین تكون لي إّنما یوجب أن یكون لي ذات دونك قائمة بنفسھا، ومع ذلك فكیف یسعني أن " أنا أنا"أنَّ قولي واعتقادي 

أي ھذا الحكم " وكیف أقطع رجائي عنك وأنت أنت:"الحاجة إلى أن أطلبك، فإنَّ ذلك یشعر باستغنائي عنك، ثمَّ لّما نفى علیھ السالم عن نفسھ ذلك قال

عوك، وكیف یسعني أن أقطع رجائي عنك والكّل دألّي شيء ال أما ینبغي إالّ لك وال یشركك فیھ أحد غیرك؛ ألنـّك أنت القائم بذاتھ القّیوم لما سواه، ف

 .منك وبك ولك وإلیك

: ویجیب كّل مّرة مخاطباً � بقولھ!   ومّما قلنا یتصّحح أیضاً سّر ما نقل عن جبرئیل في ابتداء خلقھ، حیث سألھ هللا أكثر من مّرة من أنا ومن أنت ؟

ء، ویسقط من سماء القرب أبعد مّما بین ھذه األرض وتلك السماء إلى أن ظھر ُمغیث النفوس واألرواح أنت أنت وأنا أنا، فیحترق بسطوات الكبریا

أنت الملك الجلیل وأنا العبد الذلیل : في عالم األنوار واألشباح، مولى الكونین، و إمام الثقلین موالنا علي علیھ السالم، فعلّمھ بأن یقول في الجواب

 .فاحتفظ بذلك التحقیق فإّنھ من مشرب رحیق).  15: 1أُنظر األنوار النعمانّیة (خلّص من االحتراق بنار البعد والفراق جبرئیل، فلّما قال ذلك ت

 

]153[ 

 المطلب الثاني

 في تطبیق الجواب على األسئلة المذكورة

 وإخراج المقاصد منھ بأوضح طریقة 

: ھي أوائل الموجودات و أُصول العوالم و الماھّیات، وأجاب اإلمام علیھ السالماعلم أنَّ رأس الجالوت سأل عن الرؤوس الخمسة التي   

: حیث قال ببیان لمیـّة اإلیجاد و سّر الصدور على نحو الرشاد؛ بحیث یظھر علّة وحدة الصادر األّول مع كثرتھ، و ھو الذي صّدره السائل في كالمھ

 .ما الواحد المـُتكّثر

صادراً عن الواحد المحض، و أّما كثرة ما فیھ فلداللة كلمة نحن على ذلك كما ال یخفى، و أجمل علیھ السالم في أّما ظھور وحدتھ فلكونھ   

ذا السّر بذلك الجواب عن األربعة األُخر لما علم علیھ السالم أنَّ السائل إذا عرف أنَّھ أجاب بما فوق مسؤولھ بل فوق ما أحاط بھ مأمولھ من بیان ھ

ز فمن ذلك یمكنھ التفّطن بأّنھ علیھ السالم أعلم بھذه الحقائق منھ، بل انتشرت ھذه األسرار منھم علیھم السالم على العالمین من اإلیجاز المرمو

 . األنبیاء و األولیاء و المرسلین و الحكماء اإللھیـّین

" صرنا نحن نحن:"اطع و برھانھم القاطع، حیث قالو أیضاً أشار علیھ السالم في ھذا اإلیجاز إلى أنَّ ذلك الصادر األّول ھو نورھم الس  

 لیعلم

]154[ 

ذاتھ بذاتھ،  السائل أنّھم أّول من قرع باب الوجود و اإلیجاد، وأقدم من نظر غلیھ الحّق نظر الرحمة و الوداد حینما نظر إلى نفسھ، بل یعین ما رأى 

 . ائق وتذوّتت الذواتثّم منھم علیھم السالم استنارت سائر الموجودات و تحّققت الحق

س الرجل و أیضاً لمـّا ظھر من كالم اإلمام علیھ السالم أّن الواحد المـُتكّثر إنّما صدر من المبدأ األّول من جھة رؤیة نفسھ، فعسى أن یتحدّ   

ّیة التي مظھرھا النفس الكلّیة إلى إظھار العلمي بأنَّ ھذه الرؤیة كما تستتبع صدور ھذا المـُتكّثر كذلك بعده یستعقب الشوق العقلي و المشّیة اإللھ

نّیة و العنایة الجواھر العقلّیة المـُودعة في باطن العقل المـُندمجة في سّر ھذا الوجھ في بساط الشھود و موطن الوجود، و ھو یستلزم اإلرادة الّربا

لك البساط ھو الجسم الكلّي المـُعّبر عنھ في السؤال بالجاري المـُنجمد، و الرحمانّیة الّتي مطلعھا الطبیعة الكلّیة ببسط ھذا البساط لتحّقق االرتباط، و ذ

 .ذلك یقتضي وضع تلك الجواھر في ھذا البسیط و تقدیر أسعارھا و تقویم قیمتھا، و بیان آجالھا و أرزاقھا، و مداد أعمارھا

 . ة االّتصالّیةخیراتھا و شرورھا بوجود الجسمّیة التعلیمّیة و الكمّیة الساری: و بالجملة  

رض كما و أیضاً قد استقّر فیما ھدانا هللا من البراھین أنَّ ھذه الخمسة مرجعھا إلى شيء واحد بالذات؛ لما تقّرر عندنا أنَّ العقل نفس بالع  

الواحد منھا جواب عن الكّل و أنَّ النفس عقل بالذات و طبع بالعرض، و ھذا من األسرار التي ال تحملھا إالّ صدور األحرار، فعلى ھذا الجواب عن 

 .الحمد � الھادي للسبیل

]155 [ 

 : فذلكة

المعلومات و العلوم اإللھّیة ": ر"في نسخة(محّصل ھذه البینات أنَّھ تعالى علم و شاء و أراد و قّدر و قضى؛ فبعلمھ تحّققت المعقوالت   

اق و تعینت األرواح بكثرتھا، وبإرادتھ وجدت تلك المعلومات في بساط الكون فقّدر بوحدتھا و جملتھا، و بمشّیتھ تحّركت األشو)  المعقوالت : بدل

 .آجالھا و أعمارھا و أرزاقھا، و قضى بما ھو الصالح لھا، و ھذا الذي قلنا یعرفھ من سبقت لھ من هللا الحسنى
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]157[ 

 ***خاتمة

 نیمكنك إن بذلت حھدك و أعملت رشدك أن تجعل كالً من الجوابین ع

]161[ 

ا قرع كال السؤالین إالّ أنَّ األّول جواب إجمالي و الثاني تفصیلي، و یسھل علیك معرفة ذلك إذا راعیت األُصول المـُلقاة علیك في تضاعیف م

 . سمعك، و هللا المـُوّفق و المـُعین

 

 : وصّیة

 بھا فقراء عباده بالبراھین القویمة مع معاضدة المـُجاھدات الذوقّیة ھذا الذي تلونا علیك في تلك الرقیمة إنما ھو من األسرار التي خّص هللا  

فإّیاك ثم إّیاك و هللا عونك في دنیاك و أُخراك من أن تذیعھا ألھل اللداد فإّن رّبك )  العقلیة : الشرعیة بدل": ر"في نسخة(و الریاضیات العقلّیة 

 . لبالمرصاد

أحمد هللا، و إن أخطأت فمن نفسي واستغفر هللا، اللّھّم صّل على أصفى المصطفین و سّید الكونین و  ثّم إّني إن أصبت فمن هللا و توفیقھ و  

تطاف أیدي نور العالمین ُمحّمد المبعوث على الثقلین و آلھ الھادین إلى سعادة النشأتین، واجعل قبور ھذه األسرار صدور األحرار، و احفظھا من اخ

 انقطاعي، و بھ عن شّر خلقھ اعتصامي، و بمحّمد و آلھ األشرار، و علیھ توّكلي وإلیھ

 

]162[ 

 . صلوات هللا علیھم توسلّي، و هللا ولیّي في جمیع أحوالي، و ھو حسبي، و الحمد � رّب العالمین

 .و اّتفق تسویده یوم الثالثاء رابع عشر ربیع المولود سنة تسع و تسعین و ألف على ید مؤلّفھ حامداً مصلّیاً   

***_________________________________________________ 

]]157[[ 

 خاتمة 

و بالحرّي أن نطوي الّرسالة و نختم المقالة بذكر ما وعدناك من الوجھین للروایة، و إن كان ھاھنا رموز مرموزة و كنوز من العلم   

 .ن بطریق االختصار، و نتلو علیك سّراً دون الجھارمكنوزة لكن نتركھا لمنافاتھا مع وضع الرسالة، و اآلن نذكر الوجھی

إّنھ یمكن أن یكون سؤال الجالوت عن حقیقة واحدة لھا صفات عدیدة وعالمات و رسوم متعّددة، إالّ إّنھ سأل في : فنقول في بیان أُوالھما  

ما الحقیقة التي : نفسھا إّما بذكر الصفات الخمسة لھا فقالالمرتبة األُولى عن مظاھرھا من اللّطف و القھر و الّرحمة و الغضب، و في الثانیة عن 

إلى الوحدة الصِّرفة إحدى صفاتھا الوحدانّیة الذاتّیة والفردانّیة الُمطلقة والتكّثر بحسب تنّزالتھا في المرائي الخلقّیة وصفتھا األُخر أن تكون راجعة 

 . رضوعائدة إلى الفردانّیة التاّمة بعد نزولھا و تكّثرھا بالع

 .ناظرة إلى نزولھا من الوحدة إلى الكثرة، و من الوجوب إلى اإلمكان، ومن الُصعود إلى النـزول: فالصفة األُولى  

]]158[[ 

 . بعكس ذلك كلّھ، وبعبارة أُخرى كانت الصفة األُولى حقیقة لیلة القدر، والثانیة حقیقة القیامة الكبرى: وصفتھا الثانیة  

خلق هللا : (نـّھا تكون موَجداً بنفسھا وموِجداً لسائر الخلق كما في الروایة الصحیحة من طریق أھل البیت علیھم السالمأ: وصفتھا الثالثة  

 ). 19/  148: ، التوحید الصدوق4/  85:1أُصول الكافي ) (األشیاء بالمشّیة و المشیة بنفسھا 

غّیر بالجنبة الخلقّیة، و المـُنجمد بواسطة انتسابھا إلى الحّق و الثابت بالجنبة أنـّھا الجاري باالنتساب إلى الخلق والمت: وصفتھا الرابعة  

 . الحقّیة

أنـّھا الزائد الكامل بالنسبة إلى الخلق و الناقص بالنسبة إلى الحّق المـُتعال؛ فإّنھ جّل برھانھ تاّم فوق التمام، و التعبیـر : وصفتھا الخامسة  

 . عن الكامل بالزائد غیر عزیز

و أّما بذكر مظاھرھا الخمسة، فالسؤال عن الحقیقة التي لھا مظاھر خمسة بحسب العوالم الخمسة، فأجاب اإلمام علیھ السالم عنھا بأّن   

من  المشار بھ إلى جمیع مراتب الوجود" نحن"الحقیقة التي ذكرتھا و وصفتھا بما وصفتھا ھي الحقیقة اإلطالقّیة التي وصلنا إلیھا، و یصدق علیھا 

 .یلسلسلة النزول و الصعود و حقائق الغیب والشھود، ثّم أشار إلى مظاھرھا اللطیفة و القھرّیة بالتفصیل، و أتى بما ھو لھ على الوجھ الجم

، فإّن فعلى ھذا التحقیق الذي لم أظـّنك أن تسمعھ في غیر ھذه األوراق یكون ما ذكره علیھ السالم في المّرة الثانیة تفصیل ما أجمل أّوالً   

 . الحقائق المتعّینات تفصیل ما في المشّیة اإللھّیة و اإلرادة الربانّیة

 أن یكون السؤال عن الحقیقة اإلنسانّیة التي ھي حقیقة الحقائق : وثاني الوجھین  

]]159[[ 

الجمال والجالل، المضمر فیھا عوالم الغیب و و روح األرواح و صورة الصور و ماّدة المواّد، الجامعة لجمیع مراتب الكمال، الكامنة فیھا صفتا 

الثقلین أمیر  الشھادة، المستتر فیھا كّل خیر و سعادة، مظھر االسم األعظم اإللھي، ومظھر الحقائق و الرقائق كما ھي، كما أشار إلیھا موالنا و مولى

 : المؤمنین علیھ السالم بقولھ

 غیر     و فیك انطوى العالم األكبر و تزعم أنـّك جرٌم ص                          
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 ) 57: دیوان اإلمام علي علیھ السالم(و أنت الكتاب المبین الّذي     بأحرفِِھ تظھر المـُضمُر                            

خلقھ، و ھي الكتاب الذي كتبھ بیده  إّن  الصورة اإلنسانّیة أكبر حجج هللا على: (و أشار إلیھا موالنا و سّیدنا أبو عبدهللا علیھ السالم بقولھ  

فالحقائق الخمسة مظاھر وجوده، فعلى ھذا كان ... إلى آخره )   125: ، كلمات مكنونة للفیض الكاشاني383: جامع األسرار ومنبع األنوار... ) (

ا عن حجاب التعّین و التقّید، فاحتفظ بذلك و كن أمیناً الجواب عن ھذه الحقیقة الكذائّیة بأنـّھا نحن الّذي وصلنا إلى مقام الجامعّیة و اإلطالق و خرجن

 . لھ، و الحمد � أّوالً و آخراً و ظاھراً و باطناً 

و لقد سلكنا في ھذه األوراق طریق اإلیجاز، و رفضنا التفصیل و التطویل باإلغماز، فإّن المجال ضّیق، و الحال غیر موافق، و أھل   

یكون كسب المعارف و طلب العلوم الدینّیة عاراً على عار، و  -الذي ُعّد العصر الذھبي  -بل في ھذا العصر الزمان غیر شائق لھذه الحقائق، 

لّدین و أھلھ خرجوا فوجاً بعد فوج عن ھذا الِشعار،و تركوا أدیانھم لزخرف الدنیا الدنّیة، و رفضوا إیمانھم لزبرج األُمور الطبیعّیة، فاستحقروا ا

ا على أھل الشریعة و العلم استكباراً، وھتكوا حرمة اإلسالم و ناموس القرآن سّراً و جھاراً، ووضعوا القوانین الملعونة خالف استحقاراً، واستكبرو

 صراحة القرآن، ومالوا في القضاء عن طریقة البّینات و األیمان، و جلس في مقام النبي صلّى هللا علیھ و آلھ 

]]160[[ 

و تولّي الحكومة على الناس كّل سافل و أراذل، مع ھذه القواعد المجعولة والعقول الناقصة، و لقد ضاقت األرض  و الوصّي كلُّ فاسق و جاھل 

وال یأتي على أحد فوق  على أھل العلم و الدّیانة ال مفّر لھم، و بھذه البالد التي أشبھ ببالد الكفر ال مقّر لھم، و لقد عّد لباسھم لباس الشھرة و الذلّة،

 557: 1: أُنظر سفینة البحار(المذلّة، فھذا الزمان ھو الّذي أخبر أھل البیت بأّنھ ال یبقى فیھ من اإلسالم إالّ اسمھ، و ال من القرآن إالّ درسھ  ذلك من

. ( 

علیك المعّول في الشّدة اللّھم عُظم البالء، و َبرَح الخفاء، و انقطع الّرجاء، و ضاقت األرُض و ُمنعِت الّسماء، فإلیك یا ربِّ المشتكى، و (  

 ). 40/  275: 53بحار األنوار ) (و الّرخاء 

إلى كتابك و اللّھم بلّغ موالنا صاحب الزمان عن جمیع المؤمنین و المؤمنات تحّیًة و سالماً و اجعلھ لنا مالذاً ومعاذاً، اللّھّم اجعلھ الّداعي (  

من قبلھ، مّكن لـُھ دینُھ الَّذي ارتضیَتُھ َلُھ، أبِدْلُھ ِمن بعد خوفھ أمناً یعُبدَك ال ُیشرك بَك َشیئاً  القائم بدینك، استخلفھ في األرِض كما استخلفَت الّذین

 ).523: مصباح المتھجد)(

و لقد تركنا بالدنا و جعلنا مالذنا و معاذنا عن ھذه الشرور التي في ھذه األوان و المصائب التي في مثل الزمان إطاعة لألئّمة   

ین صلوات هللا علیھم أجمعین حرَم أھل البیت مدفن فاطمة المعصومة بنت اإلمام موسى بن جعفر سالم هللا علیھم أجمعین بلدة قم صانھا المعصوم

الجلیل ى الشیخ هللا عن ھذه الشرور، و جعلھا لنا و لكاّفة أھل العلم واإلیمان دار األمن و السرور، في الزمن الذي كانت الرئاسة العلمّیة منتھیة إل

 . اليالعالم العابد الزاھد الفقیھ موالنا و الّذي علیھ في العلوم النقلّیة اعتمادنا الحاج الشیخ عبدالكریم الیزدي الحائري مّد ظلّھ الع

 و قد وقع الفراغ عن تسوید ھذه األسطر في قصبة ُخَمین، في األّیام الّتي  

]]161[[ 

طیل الدروس، و كان ذلك في یوم الثاني و العشرین من شھر رسول هللا ربیع األّول سنة ثمانیة و أربعین ھاجرت من قم الشریفة من شّدة الحر و تع

 . من السید روح هللا الخمیني ابن السید مصطفى غفر لھما. و ثالثمائة بعد األلف من الھجرة النبوّیة على ھاجرھا السالم و التحّیة

 .ني في اللیلة السابعة من شعبان السنة التاسعة و األربعین بعد األلف و الثالثمائة ھجرّیة قمرّیةو قد اتفق استنساخھا بید اآلثم اللواسا  
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